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 بخاطر نجال

 یباسمه تعال
 

  هستم نجال من
 سالمه 19 

  شهدادی اصالت با و بلوچ ی خانواده فرزند تک
 مذهبی و سنتی کامآل ایی خانواده

  کردم زندگی خانوادم عقاید به بنا سن این تا
 هستن بلوچ اصالت با و بزرگ ی طایفه از شهدادی شهدوست پدرم

 باال اصالت از هم رییسی پریناز مادرم و
 است دار برخورد بزرگی ی طایفه و

 میکنم زندگی زاهدان شهر در من
 کردم تمام را درسم حاظر حال در و

 دارم تحصیل به زیادی خیلی ی عالقه
 خودش عقاید و فکر طرز بخاطر پدرم و

 میکنه داری خود دانشگاه به رفتنم از
 اینکه و باطنیم میل خالف بر دانشییگاه به رفتن برای پدرم کردن راضییی بخاطر

  آمدم در عقدش به ندارم عامر عموم پسر به ایی عالقه هیچ
  کنم باز خودم برای را پیشرفت راه بتونم تا
  کنه صادر رو دانشگاه به رفتن اجازه پدرم و
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 خاله پسییر خاله دختر مادرم پدر سییال چهل مادرم و سییالشییه نه و چهل پدرم
  هستن

  بگم براتون عامر عموم پسر از
  سالشه 23

 داره قشنگی سیمای
 دارمن بهش ایی عالقه هیچ اینکه بخاطر شاید نداره جذابیتی هیچ من برای اما
  گذاشتن روم را عامر اسم شدم متولد که وقتی از پدرم ی گفته به

 ...... گرفتن تصمیم آیندم برای تولدم بدو از یعنی
 بذارم احترام پدرم تصمیم به باید من و

 ها ازدواج درصد 90 و کنه ازدواج فامیل از بیرون نمیتونه کسی ما ی طایفه در
 میگیره صورت ایی طایفه

  شدم اتاقم وارد
 بود خریده برام عامر که زیادی طالهای

 پوشیدم رو
 و سیینتمون بخاطر اما نداشییتم دوسییت طال هیچوقت ها زن ی بقیه برعکس

  بپوشم رو همه که بودم مجبور عامر اصرار
 ننگی با زیبا مخملی ی پارچه با که رو رنگم ایی سییورمه بلوچیه های لباس
  پوشیدم بود شده هک بود ایی نقره ریز های

شنگی خیلی رنگیه رنگ زیه سم روی ق شنگتری ی جلوه که بود لبا سم هب ق  لبا
 میداد

 چیه؟ زی



wWw.Roman4u.iR  6 

 

 دستی زیه و ماشینی زیه است دونوع زی
 میشه زده دست با و مشخصه اسمش از دستی زیه
  میشن دوخته لباس جلوی بر طرحدار صورت به که رنگارنگ های نخ

 برعکس ماشینی زیه و
 ...بافت دست و ماشینی های قالی مثه درست
  که بودم هام طال پوشیدن مشغول

 زد صدام مامان که
 ؟ دخترم کجایی نجال نجال - مامان

 اتاقمم تو مامان بله دادم جواب بلندی نسبتآ صدای با
  کرد باز درو مامان

 
 عامر با عقدت لباس خرید واسیییه امروز نبود قرار مگه دخترم  نجال - مامان

 بیرون؟ بری
 نشید پیگیر هم شما نزده زنگ هنوز که عامر جان مامان - من
 مادرم به رو خودم پوشیدم می رو سنگینم و بزرگ های گوشواره که حالی در

 کردم زمزمه گوشش کنار کردم نزدیک
 ندارم بهش احساسی هیچ ندارم دوست عامرو من مامان
 عموت یا پدرت گوشییه به اگه نگو چیزی دیگه دخترم باش سییاکت - مامان
 میدونی خودتم میشه پا به خون برسه

 دم پاشو کسی بذاره که ممکنه و محال و داشته دوستت همیشه عامر که
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  شو آماده زودتر حاال بذاره خونه این
 اعتسیی بگید نجال به گفت خونه تلفن به زد زنگ عامر بودی خواب که صییب 

 پنج
 عقدش لباس خرید واسه دنبالش میام
 نیاد سیاه صدسال میخوام گفتم و نالیدم لب زیر

  گفت و گزید رو لبش شنید مامان
 شگون حرفیه چه این دخترم باش ساکت

  نداره
  نشم عامر زن من کن یکاری خدا رو تو مامان - من
 ندارم دوستش من اما خوبیه پسر اون
  برم و بدم ادامه رو درسم میخوام من

 ازدواج ندارم دوست من مامان دانشگاه
 کنم

 رو حرفا این نشنوه بابات دخترم نکن شروع خدا رو تو نجال - مامان
 تا باش آماده بپوش رو چادرت و خریده واسییت عامر که جدیدی های لباس

 بیاد عموت پسر
  سنگینه خیلی لباسام مامان گرمه هوا - من

 بپوشم شلوار مانتو میخوام
مان یب حرفای امروز چرا شیییده چت تو نجال - ما گه میزنی عج  اخالق م

 نامزدت
 ؟ نمیدونی رو
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  بپوشی شلوار مانتو تو میده اجازه عامر
 بپوش برو میده اجازه اگه

 میشه بد خیلی ببینه بابات اگه ولی
 نمیدونی؟ مگه میارن در حرف واست ببینتت آشنا یه بیرون دخترم

 شما شوهر مامان چی یعنی - من
 شما رو آیندم  شما، لباس ، کنید اتتخاب واسم
 دارم؟ خودم از اختیاری چه من بدونم میشه

  بودم زدن حرف مشغول مامان با
 شد خونه وارد بابا
  میترسیدم خیلی بابا از
  حدش از بیش تعصب بخاطر بچگی از

 ازش بودنش مذهبی و گیریاش سخت
 میگرفتم دلشوره میخورد که گوشم به صداش همیشه و میترسیدم

 کن پاک رو آرایشت زود نجال برو - مامان
 ژر کردن پاک مشغول و رفتم بود اتاقم توی که آرایشی میز طرف به سریع

  شدم لبم
  شد بلندتر بابا صدای

  پریناز پریناز -بابا
  رفت بابا سمت به مامان

  شد اتاقم وارد  دوباره مامان دقایقی از بعد و 
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 داره کارت پدرت بیا نجال - مامان
  سراغم اومد دلشوره و ترس

 داره؟ چیکارم مامان چیشده - من
 ..... دارم کارش بیاد بگو نجال به گفت نمیدونم - مامان

 میام االن برید شما مامان باشه - من
 ایستادم آینه جلوی اتاقم از مامان رفتن بیرون از بعد

شم انداختم خودم به نگاه یه شت های چ سلیم و در سرت از پر ع  از پر بود ح
  نمک کسی خرج نمیتونستم و میموند دلم تو ابد تا که احساسی اما احساس

 .... شدم خارج اتاقم از و زدم پوفی
  شدم بابا اتاق وارد ترس با
 اما داره چیکار باهام نمیدونستم اینکه با

  به نسبت که ترسی این میترسیدم بازم
 بود قلبم تو همیشه داشتم بابا

 میترسیدم باهاش صحبتی هم از همیشه
 ردیموا هیچ در که میدونستم و نداشتیم ایی صمیمی ی رابطه هم با وقت هیچ

  رو من نمیتونه زندگیم از
  کنه.درک

  زدم اتاق در به ایی تقه
  نجال تو بیا -بابا

  بیرون بره اتاق از که کرد اشاره مادرم به بابا شدم اتاق وارد
 شد استرسم شدن بیشتر باعث کار.این و
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 بمونه هم مامان میشه بابا - من
 دونفری میخوام بره مادرت بذار نه -پدر

  بزنیم حرف
 چی؟ با رابطه در - من
 میفهمی خودت - پدر
 شدم خارج اتاق از مامان اینکه از بعد
  بشینم کرد اشاره بابا

 نشستم روش روبه
 باهات من نه عقد خرید واسیییه خرید میری عامر با داری امروز نجال - پدرم
 مادرت نه میام

 بوده روت عامر اسم بچگی از که میدونی
 میدونم بله گفتم و دادم تکان حرفش تایید ی نشانه به را سرم
ب با باید که میدونی بده چقد ما برای طالق که میدونی اینم پس - پدر  اسل

  بیرون بیای اونجا از کفن با و عامر ی خونه تو بری سفید
  بله - من
  عموت ی خانواده برای تو همچنین و مهمه خیلی من برای عامر - پدر
 ندم توضی  واست رو چیزی دیگه باشه زندگیت به و چیز همه به حواست پس
 بابا اما - من
 چی؟ اما - بابا
 !نه؟ یا دارم دوست رو عامر که نپرسیدین من از شما - من
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 ندارم دوست عامرو من بابا - من
 ؟ حرفیه چه دیگه این ندارم دوستش چی یعنی - بابا
  نمیده دست بهم حسی هیچ میبینمش وقتی یعنی - من
 میکنی پیدا هم رو حس اون بشه شوهرت وقتی - بابا
ست عامرو هیچوقت شدم بزرگ عامر با من بابا - من شتم دو  دیدنش با و ندا

 نگرفته شکل درونم احساسی هیچ
  نشنوم چیزی دیگه بسه زد داد بلند صدای با بابا

 میدونن خودشون واسه رو تو دیگه اونا چیه حرفا این معنیه
  عامره نامزده نجال میگن همه
 نمیخوامش میگی تو بعد

 کنم؟ چیکار بدی یاد من به میخوای خوندی درس کالس چهار
  کنید چیکار بدم یادم شما به اینکه نه بخونم درس میخوام من بابا - من
  خوندم درس تیزهوشان مدارس در همیشه و بودم ممتاز شاگرد همیشه من بابا

 کنم ازدواج فعآل نمیخوام بشم موفق آدم یه میخوام
  عامره دسته اختیارت بعد به امروز از نده ادامه دیگه بسه - بابا
 بدی ادامه درست به میتونی داد اجازه بهت اون اگه
 درشپ پول با داره که میدیدن پسری دست منو اختیار جطور شما بابا اما - من

 داره سن سال 23 و میشه سوار رو پدرش ماشین میکنه زندگی
 معیارهام بمونم عامر با نمیتونم من بابا

  میکنه فرق اون با
 کردی؟ پیدا خودت واسه رو کسی مگه - بابا
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 فارس؟ یک غریبه یک با کنی ازدواج طایفه از بیرون میخوای یعنی
 گاهدانش برم اینکه به و میکنم فکر درسم به فقط حاظر حال در من بابا - من
  نمیدم رو دانشگاه به رفتن ی اجازه مجرد دختر به من که میدونی - بابا

شگاه وارد میتونی زمانی شی دان شته صاحب که ب شی دا  امرع ی کرده عقد و با
 باشی

 چی؟ نکنم قبول اگه و گفتم ترس با
 میشی عموت پسر زن بازم نکنی هم قبول اگه و میکنی قبول - بابا

ستی رو کدوم هر میتونی خودت حال ضی شوهرتو اینکه کنی انتخاب خوا  را
  دانشگاه بری و کنی

 بشی دار خونه زن و کنی عقد کنی راضیش نتونی بازم اینکه یا و
  فامیل دخترای ی بقیه مثه
  داره خودت به بستگی دیگه اون

 .... میکنه مشخص رو چیز همه اون و میشی عامر به متعلق دیگه تو و
  بری میتونی حاال

 بود بسته رو گلوم راه شدیدی بغض شدم بلند جام از
 افتادم راه اتاقم سمت به تند های قدم با

  نشستم تختم رو کردم باز رو در
 میریخت تند تند و اختیار بی اشکاهام و دادم قورت بغضمو

  نبود زندگیم تو کسی
 نداشتم دوست رو کسی
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  داشتم که احساس اما
 میشناختم که رو داشتن دوست
 باشم داشته دوستش که کنم ازدواج کسی با داشتم دوست
 میکردم احساس کردم پاک رو اشکام

 بیام بیرون نمیتونم بزنم پا و دست چی هر دیگه و افتادم مرداب تو
 کنم آزاد میچرخه ذهنم تو که افکاری از رو ذهنم کردم سعی پس

  میکردم درست رو شدم دوزی منجق و بلند بلوچیه شال آینه جلوی
 خورد زنگ گوشیم که

 دوختم گوشی ی صفحه به رو نگاهم
 بود عامر
 دادم جواب و کشیدم رو پاسخ ی دکمه

  سالم - من
 ؟ خوبی عمو دختر سالم - عامر

  خوبم ممنونم - من
 دم یاب زدم زنگ تک باش آماده خونتون در میرسم دیگه دقیقه بیست من - عامر

 در
 ردمک قطع رو گوشی بدم بهش زدن حرف ی اجازه اینکه بدون و گفتم ایی باشه
.... 

 خارج خونه از زد عامر که زنگی تک با
  شدم
 دوکابین تویتای با عامر کردم باز درو
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  بود اومده بود عمو به متعلق که آلبالویی رنگ به 2700
  و کردم باز درو شدم نزدیک ماشین به

 سالم گفتم آروم نشستم جلو
 

 ؟ خوبی من عزیز سالم - عامر
  ممنونم - من

 انداختم عامر به نگاهی نیم و کردیم حرکت
 بود پوشیده رنگ سفید بلوچی لباس یه

  بود پیشونیش روی لختش و خرمایی موهای
 بود زده خوشبویی عربیه عطر

 میزد عربی عطرهای همیشه که داشت عادت
 بود دستش همیشه هم رنگش طالیی رادوی ساعت 

  گرفتم ازش رو نگاهم
 ؟ نجال ساکتی چرا - عامر

 ؟ بگم چی - من
 نیستی؟ خوشحال بخرم رو عقدت لباس میریم داریم - عامر
 صورتم کنم مکث ایی لحظه اینکه بدون

  نه گفتم و چرخوندم طرفش به رو
 بود شده خیره بهم تعجب با عامر
  میکنم شوخی باهاش میکرد فکر
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  گفت و زد نمایی دندون لبخند
 نکن اذیتم نجال ایی دیوانه خیلی

  عامر جدیم کامآل من گفتم بالفاصله
  پرسیدم و داشت نگه رو ماشین سریع
 چی؟ یعنی
 بود صورتش روی که غلیظی اخم با داشت نگه رو ماشین عامر
  نجال بزن رو حرفت دیگه یبار گفت

 کنم تکرار دوباره باشه الزم نمیکنم فکر - من
  ببینم کن تکرار الزمه زد داد

  ندارم دوستت عامر گفتم پته تته با
  شو من بیخیال

 داری؟ دوست رو کی پس - عامر
 ندارم دوست رو هیچکس - من
 ندارم دوست هم رو تو اما

 ؟ چیه دلیلش  -عامر
 ندارم دوستت من نداره دلیلی - من

 بخونم درس میخوام
 میخوامت من نجال باش داشته دوست منم بخون درس خب - عامر

  میدم اجازه من درسه مشکلت اگه
 میخوامت من ندارم دوسییتت نگو هیچوقت دیگه ولی بدی ادامه رو درسییت
 بشی کسی زن نمیذارم
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 خودمی ماله
  عمو ، بابا ، تو عامر؟ چیه میدونی - من

  نمیذارین وقت هیچ گویین زور همتون
 بگیره تصمیم آیندش  برای خودش آدم

 چی یعنی زد داد بلندی صدای با عامر
 میگیری بهانه چرا ؟ بدی انجام نمیذارم من که داری آیندت برا تصییمیمی چه

 ؟ نجال
 احساسمه؟ یا ؟ بهانست ندارم دوستت من که این - من

 نیست مهم برام اصآل احساست - عامر
 باشی داشته دوست منو هم تو که میکنم کاری و دارم دوستت خودم چون

 بدسییت رو احسییاسییم و قلب که نکن فکر این به هیچوقت عامر هرگز - من
 بیاری

  نداره اشکال گفت پوزخند با کرد روشن رو ماشین
  باش نداشته دوست

 برام بقیش بشی زنم میخوام فقط من
 نداره جراعت کسییی منی نامزد تو که وقتی تا میدونم هم رو این و نیسییت مهم

 بیاره زبون به رو اسمت
 شو ادهپی گفت و داشت نگه رو ماشین پاساژ یه جلوی عامر رسیدیم که بازار به
  شدم پیاده ماشین از داشتم ازش دلم تو که نفرتی با
 رفتیم داشت زنونه مجلسیه لباس که هایی بوتیک از یکی طرف به
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 دقیقه پانزده از بعد شدیم بوتیک وارد
 ردک اشاره بود پوشیده کامآل که سفیدی و بلند داره آستین لباس به عامر

 
سی ش سفید گیپور با روش و میخورد سفید سانتن یه زیر از که لبا   شده یدهپو

 بود پام نوک تا بلندیش که بود
 چطوره؟ لباس اون نجال - عامر
  لباسی چه که نبود مهم برام اصآل

  میپوشم
 ؟ خوبه گفتم آروم
 ؟ داری دوستش - عامر

 ؟ مهمه برات مگه - من
  آره - عامر

 ؟ خوبه گفتم و زدم پوزخندی
 هست؟ اندازت ببین بپوش برو - عامر

 بخرش برو اندازست بپوشم نمیخوام - من
 نه یا اندازست نمیشه معلوم اینجوری  نجال بپوشش برو - عامر
  گرفتم فروشنده از رو لباس کردم اخم

  شدم پروف اتاق وارد و
 رشد ببینه لباس اون تو رو من عامر بذارم اینکه بدون لباس پوشیییدن از بعد

  شدم خارج اتاق از و آوردم
 ؟ عزیزم بود خوب - عامر



wWw.Roman4u.iR  18 

 

  خوبه آره - من
 شدیم خارج مغازه از خرید رو لباس عامر

 دیگه خریده مقدار یه و آرایشی لوازم و صندل و کیف خرید از بعد و
 برای تالشییی و بودیم سییاکت دو هر ماشییین تو رسییوند خونه به رو من عامر

 نکردیم سکوت این شکستن
  ماشین از میخواستم وقتی
  به رو ها پاکت ی همه عامر شم پیاده

 گرفت طرفم به
 رو مدسییت پشییته و گرفت دسییتش تو رو دسییتم گرفتم ازش رو ها پاکت وقتی

  بوسید
 کشیدم بیرون دستش از رو دستمو بالفاصله

  بودم گرفته شدیدی استرس و میکوبید سینم به محکم قلبم
  بدم کسی به رو تو محاله دارم دوستت خیلی نجال - عامر
  بدم رو جوابش اینکه بدون
  خداحافظ گفتم
  بازشه در تا موندم منتظر و زدم رو آیفون زنگ
  برسون سالم عمو زن و عمو به گفت بلندی نسبتآ صدای با عامر

 .....شد دور اونجا از زیاد سرعت با و
  وارد شد زده حیاط در قفل اینکه از بعد

  شدم خونه
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 کرد استقبال ازم باز روی با بابا
 بود نمایان چهرش در خوشحالی و

 عوض رو هام لباس شییدم اتاقم وارد دقایقی از بعد  و کرد بغلم محکم مامان
  کشیدم دراز تختم روی و کردم

 شد اتاقم وارد و زد در به ایی تقه مامان
 ؟ دخترم خریده برات چی عامر نجال - مامان

 ببینی میتونی تختم کنار خریدهاست پاکت تو خریده چی هر مامان - من
 هک کنی راضی میتونی رو عامر مطمعنم من دخترم نباش ناراحت نجال - مامان
 داره دوستت اما حساسه و گیر سخت خیلی درسته دانشگاه بری بذاره

 سالشه 23 بچس عامر مامان - من
  نمیدونه مشترک زنگیه از هیچ

  ندارم تفاهم عامر با اصآل من
شم زندگی تو من که چیزایی شرفت اون و دنبال  رایب مهمه من برای که هایی پی

ست عامر شگاه نمیرفت ترم یه گرنه و نی شیف قالی تو بیا کنه ول بعد دان شه رو  ب
  پدرش شاگرد
 داره دوستت عموت پسر داره گناه مادر نگو اینحوری - مامان

 ... داره دوستت داره دوستت خدا رو تو کنید ول مامان - من
  ببینم باید کیو بشم عامر زن نخوام کنم شوهر نخوام اگه من آخه

 بگیرن تصمیم آیندت  برای بقیه که من مادر زوره خیلی
 نمیکنه اذیتت عامر میدونم اما میکنم درک من دخترم نجال - مامان

 کنم ازدواج بلوچ مرد یه با ندارم دوست اصآل من مامان - من
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 کردم زندگی بابا ی خونه تو سال نوزده
  زیاد تعصب گیری سخت بیجا غیرت با همش

 بگیره رو بابا جای میخواد عامر هم االن
 فقط و بپوشییم رو سیینتیمون لباس ندارم دوسییت اصییآل من که میدونی مامان

  میپوشم عامر و بابا اجبار بخاطر
 ... بپوشم لباس عامر ی سلیقه طبق عمر آخر تا با اینجوری اما

  میشه درست چی همه مادر باش آروش - مامان
 بیخیال مامان نمیشه درست هیچی - من
  نمیکنم حالل رو بابا من

 ... رو شهسوار عمو نه عامر نه بابا نه
 شد اتاقم وارد غلیظی اخم با بابا که میکرد نگاه رو عقدم لباس مامان

 دست به تسبی  و پرپشت های سبیل ایی قهوه بلوچیه لباس با
 میدیدنش و خونه میومدن دوستام که اوقات گاهی و بود خوشتیپی مرد بابا

 ... باچانه آمیتا شبیه بابات نجال میگفتن و میخندیدن
 ... بالیووده سینمای بازیگرهای بزرگترین از یکی باچان آمیتا

  و کشید هاش سبیل به دستی بابا
 خریده؟ چیا نجال پریناز گفت
 ... تخت رو نشستم و دادم قورت رو دهنم آب سریع

  شبه فردا عقد مراسم گفت زد زنگ عموت نجال گفت بابا
  بری گاهآرایش و بزنی صورتت به دست عقد برای نیست ما سنت تو که میدونی
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 دعوت ربیشییت نفر پنجاه شییاید بگیریم سییاده مهمونیه یه و بدیم شییام فقط قراره
  شب فردا برای خودت نباشن
 شو آماده و کن آرایش
 نمیگفت چیزی و بود ساکت مامان

 ... باشه گفتم آروم
 ... شد خارج اتاقم از بابا و

 ... شونم رو گذاشت دست مامان
 بهت من میدی ادامه رو درسیییت مطمعنم نباش ناراحت مادر نجال - مامان
 ...میشی موفقی آدم میدونم دارم ایمان

 ... میشم موفق حتمآ بابا و عامر وجود با مامان آره هه - من
 شد خارج اتاق از و کرد خوشبختی آرزوی برام بوسید رو صورتم مامان

 .... شدم خیره عقدم سفید لباس به
  رو کفن حکم من برای سفید لباس این

  داشت
 میکردم خاک باید رو آرزوها لباس این پوشیدن با چون

 گزیدم رو لبم و دادم قورت رو بغضم
 میومد پایین دونه دونه اشکام که

 میباختم رو زندگیم داشتم مظلومانه چه
 ... شدم سرنوشت تسلیم زود چقد

  داشتم عجیبی حال بود گرفته دلم میخورد زنگ گوشیم
  مبرداشت پاتختی روی از رو گوشی حوصلگی بی وبا کردم دراز رو دستم 
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 بود شوکا دوستم
 بود سالی چند بود نظامی که پدرش کار بخاطر و بود شمالی شوکا 

ست هم با بود سال سه بودن زاهدان ساکن که ست ترین صمیمی بودیم دو  مدو
 بود
 برای داشتیم آرزوهایی چه شوکا و من

  رفتنمون دانشگاه
صیلیم ی رشته شه و بود ادبیات تح ست همی شتم دو سن و شاعر یه دا  ی دهنوی
 ... بشم موفق

  ببری گور به رو آرزوهات باید وقتا بعضی اینجوریه روزگار رسم اما
 دادم جواب و کشیدم رو پاسخ ی دکمه کشیدم آهی

 الو گفتم بغض با
 ؟ تو چیطوری جووووووونم نجال سالم - شوکا

 خبر؟ چه کجایی
 ؟ اومدن دانشگاه واسه کنی راضی رو بابات تونستی

 ؟ گرفتی تست واسه کتاب
 ؟ میخونی هم چیزی
 چیه؟ برنامت کردی چیکار
 میکنم عقد دارم فردا من شوکا گفتم و شکست بغضم
 میدونست رو عامر جریان شوکا

 عامرررررر؟؟؟؟ با گفت و کشید جیغ بالفاصله
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  آره - من
 نجال؟ کنی چیکار میخوای ووووای - شوکا
 بدی؟ ادامه رو درست میده اجازه عامر
 عقدت؟ واسه بیام کنم چیکار من نجال

 یشییوق هیچ من ؟ ببینی عقد لباس تو منو که میای شییوکا چیکار میای - من
 ...ندارم ازدواج این واسه
 !نداری؟؟ دوستش که بگم عامر به من میخوای نجال - شوکا

  گفتم بهش خودم چون نه - من
 واقعآ؟؟؟؟ - شوکا

ما واقعآ آره - من  فقط من نداره اشییکال گفت نداشیییت روش تاثیری هیچ ا
 ...نداری دوستم که نیست مهم بشی زنم میخوام

 ؟ کیه دیگه این بابا - شوکا
 ؟ نه یا باشه داشته دوستش زنش نیست مهم براش اصآل یعنی

 نیست مهم براش البد خب - من
 راچ بده گیر ترسیییدم خطم پشییته اومد عامر که بودم زدن حرف گرم شییوکا با

 ... کردم خداحافظی ازش زود و گفتم شوکا به مشغولی
 دادم جواب رو عامر ی شماره سریع

  سالم - من
 میزدی؟ حرف کی با سالم - عامر

  دوستم با - من
 ؟ دوستت کدوم با گفت عامر
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  شوکا گفتم
 و رتیق دختر نمیاد.خوشم ازش نگرد شوکا با نگفتم بهت دفه صد مگه - عامر

 ... حجابیه بی
  داری مردم دختر به چیکار تو

 توعه دسته پوشیدنش لباس اختیار مگه
 که یکارای نمیکنم تکرار دیگه بخدا نجال هست من دست که تو اختیار - عامر

 ...ازش نمیاد خوشم جلفیه دختر نگردی شوکا با دیگه نده انجام نمیاد خوشم
  ردمنمیگ باشه گفتم نه میگردم گفتم نه یعنی شدم ساکت نگفتم چیزی

  نمیاد بر ازم کاری و دستشه اختیارم فعآل
 بود کم بابام بود من شانس از اینم

  شد اضافه هم عامر
 عزیزم نجال - عامر

 ؟ بله - من
  خونتون میام خواب برا شب من عشقم - عامر

  نیستم تو عشقه من - من
 زنم هم شب فردا تازه هستی - عامر

  قانونآ و شرعآ میشی
  بگیری منو میخوای تو عامر گفتم
 ؟ چی من پس برسی آرزوهات به فقط
 ندارم؟ انتخاب حق من
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  میسازم برات رو زندگی بهترین دارم دوستت من -عامر
  نداری درک تو ولی

 نداری تو دارم زندگی از من که درکی
 ...مهمه خیلی تفاهم باشیم هم برای خوبی شوهر و زن نمیتونیم هیچوقت ما

 ؟ درکم بی من یعنی نجال بسه زد داد
 شدی دراز زبون گشتی شوکا با

 ادی ازشییون... حجابن بی و دراز زبون نگرد ها فارس دختر با میگم که همینکه
 گرفتی

 من نه اینجوریه که توعه ی کهنه دیدگاهه این - من
 کردم قطع رو تماس سریع و ندادم حرفش ی ادامه برای فرصتی 

 شد نمایان گوشیم ی صفحه باالی امی پی بالفاصله
 بود عامر کردم بازش
 رهن یادت کنیم زندگی هم کنار درست بذار نجال نکن درازی زبون زیاد - عامر
 نه کن اذیت منو نه پس بغلمی تو و میشییی من زن سییاعت این تو شییب فردا

 ...خودتو
 ...باش مطمعن میشی خودم مال شده زورم به میگیرمت قسم بخدا
  فرستادم واسش کلمه دو فقط

 ... عامر ندارم دوستت
 ... بسه همین دارم که من بدرک داد جواب زود خیلی

 ندم رو جوابش دادم ترجی 
 بود نتیجه بی چون
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 بود گرفته رو خودش تصمیم عامر
 ... بشم زنش من شده قیمتی هر به میخواست و

 خورد زنگ آیفون که بود نه تقریبآ ساعت
  کرد باز رو در مامان

 ؟ پریناز کیه زد صدا بابا
 داد جواب بلندی نسبتآ صدای با مامان
 اومده عامر

 و ردمک خاموش رو اتاقم المپ بستمش بود باز  اتاقم در  شدم بلند تختم رو از
 خوابیدم تختم تو

 خورمب شییام اینکه بدون اتاقم تو بیاد و بیدارم کنه فکر عامر نداشییتم دوسییت
  برد خوابم و بستم رو چشمام

 میشیید زمزمه گوشییم تو نجال نجال و میخورد گوشییم به که گرمی های نفس با
 ... کردم باز رو چشمام آروم

 کردم تعجب خودم کنار عامر دیدن با
 سه: گفت ؟ چنده ساعت پرسیدم

 ؟ میکنی چیکار اینجا تو گفتم آروم
 ؟ اتاقم تو اومدی چرا

 ؟ پیشم نیومدی چرا اومدم وقتی من نجال - عامر
  بودم خواب - من

  گرفتم فاصله ازش که د*ی*س*و*ب رو چشمام عامر
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 ؟ بودی خواب اومدم من وقتی  کنم باور گفت
 نکنی باور میتونی خودته میل -من

  چرا میشی من زن شب فردا تو نجال
 ؟ میکنی رفتار اینجوری

 ؟ کردم چیکار من مگه
ست رو تو هیچوقت من نکردی کاری تو - من شتم دو  بزرگ هم با ما عامر ندا

  نکردم فرض خودم شوهر رو تو هیچوقت ندارم بهت حسی هیچ شدیم
 ... نکردم نگاه بهت آیندم همسر عنوان به بهت وقت هیچ من

 کرد نزدیک بهم عامرخودشو
 طرع بوی بود تنش خاکسیتری جذب تیشیرت یه و مشیکی ورزشییه شیلوار یه

  بود پیچیده اتاقم تو عربیش
 کرد حلقه کمرم دور دستشو

 میشد چندشم م*ن*د*ب با دستش تماس از
 نزدم صدا رو بابا تا کن ولم گفتم اخم با

 دوسییت منو هم تو باشییی من با میخوام میخوامت من کرد نجوا گوشییم کنار
 باش داشته

  اتاق تو بیاد بابا میکشم جیغ بقران بیرون برو عامر - من
 کارا این از میاد بدش چقد که میدونی

نه عمو - عامر یدو گه چیزی میشییی زنم شیییب فردا تو م مت نمی  خونه میبر
 خودمون

 یببر منو بده اجازه بابا که باش خیال همین به گفتم و زدم پوزخندی - من
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  نمیده اجازه بابا نگیریم عروسی تا که میدونی
 دوسییت سییرخونم داماد بگیرم عروسییی نمیتونم نخرم خونه تا فعآل من - عامر
 بشم ندارم

 ... مدت یه برای  حتی بمونی خونه تو مامانم با عمرآ میدونم که هم تو - من
 نزن دلت به صابون فعآل و بیرون برو اتاق از کن لطف پس - من

 ؟ ت*م*س*و*ب*ب میذاری نجال میرم باشه - عامر
  بخوابم میخوام بیرون برو اصآل نه

  سرم رو کشیدم رو پتو که بود نشسته تخت رو کنارم هنوز
  بیرون رفت اتاق از کردم احساس

 ...  گذاشتم هم روی آروم رو چشمام و فرستادم بیرون عمیق رو نفسم
  شدم بیدار بابا غرغر صدای با صب 

  بود 10 ساعت دوختم تختم روی به رو دیواریه ساعت به رو نگاهم
 ... پاشو نخواب اینقد میکنی شوهر داری  میزد داد بابا و

 سسروی طرف به و شدم بلند تختم رو از سریع و اومد سراغم به شدیدی دلهره
 ... رفتم بهداشتی

  امرع که میرفتم اتاقم طرف به شستم رو صورتم و زدم مسواک اینکه از بعد
 شد ظاهر جلوم

 بخوابه ده ساعت تا ندیدم عروس گفت و
 میخواد دلم دادم جواب تندی با
 بود شنیده رو صدا و بود سرم پشته بابا انگار 
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  ببینم اینجا بیا نجال زد داد
  کردم نگاه بابا به ترس با

 بود شده ترسم متوجه عامر
 ...رفتم بابام سمت به آروم های قدم با

  بابا بله
  خودت ی خونه بری خواستی که روزم فردا زدنه حرف طرز چه این - بابا

 میزنی؟ حرف شوهرت با همینجوری
 ؟ گفتم چی من مگه بابا - من

 
 بود ایستاده سرم پشته عامر

 کرد شوخی نجال عمو گفت سریع
 ... بزنه حرف خودش بذار داره زبون نجال ساکت شما گفت بابا

 ؟ کنی زندگی اینجوری میخوای نجال توام با زد داد بعد
 بدی؟ شوهرتو جواب اینجوری

 بود ساکت و بود پایین سرش عامر
 این بخاطر بابا شدم خیره بهش نفرت با

  میزد داد سرم داشت
 زوره؟ مگه ندارم دوستش بابا گفتم بلند
 صییورتم روی رو دسییتش محکم ی ه*ب*ر*ض که بود ایسییتاده جلوم بابا

 ... کردم احساس
  خوردم بابا از که ایی کشیده با
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 اومد طرفم به سریع عامر
 ...نزن زنمو ؟ میکنی چیکار داری عمو - عامر

 زنت؟ گفت عامر به رو کرد اخم بابا
 درد از پر لبخندی زدم تلخی لبخند

 ... غم از پر
 ... زنم بگی نداری اجازه نشده زنت هنوز - بابا
 گهب کنه نگاه من چشییمای تو که باشییه گسییتا  اینقد نباید من دختر ضییمن در

 ...زوره مگه ندارم دوستش
 داری دوست رو کی تو پس زوره آره

 کنی؟ پیدا فارس شوهر خودت واسه شهرها دوره بری کنیم ولت میخوای
 داره یقرن چه تو بود رفته یادش گرفت خندم پدرم فرهنگ و تفکر طرز بخاطر
 ... میکنه زندگی

سته اختیارش توعه ماله دختر این فردا از گفت عامر به رو بابا  پردمشس توعه د
 من گرنه و عامر کن خوشبختش کن مراقبت خوب ازش تو پیشه منه امانته تو به

 ...تو با میدونم
 نباشید نگران شما عمو چشم گفت عامر

شمام جلوی از گفت بهم بعدش  یانح بی چقد تربیت بی ی دختره شو گم چ
 قدیم دخترهای دخترم امروزی دخترای

  بگیره گریم اینکه جای به
 بود کرده پر رو وجودم خشم
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 ...کینه ، نفرت ، خشم
 ...بابا به عامر به نسبت

 که اتاقی اتاق از
 شدم خارج بود اونجا پدرم

 میرفتم خودم اتاق سمت به و
 بود سرم پشته عامر

 شد اتاقم وارد من با هماهنگ
 رو صورتت ببینم نجال گفت و کرد م*ل*غ*ب شد نزدیک بهم

 نمیخوام گفتم و دادم هلش
 کردم جدا ازش سریع رو خودم
 ... بود این بخاطر بدبختیام ی همه بودم متنفرم ازش
 میکردم تکرار خشم با و آروم آروم
  عامر متنفرم ازت
  متنفرم ازت

 نمیخوامت گفتم و شییدم خیره چشییماش تو بشیینوه رو صییدام بابا نمیخواسییتم
  ازت میاد بدم نمیخوامت

  کرد م*ل*غ*ب و باش آروم گفت
 روب متنفرم ازت گفتم و صییورتش تو انداختم چنگ دادم دسییت از رو کنترلم
 ... کثافت کن ولم گمشو

  گذاشت چشمم زیر دستشو عامر
 شدم چشمش زیر خراش متوجه
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 نبودم آدمی همجین من 
  نبودم پرخاشگر

  شده ملتهب چشمش زیر دیدم که شدم نزدیک بهش
 چنگ آدم هب که ایی گربه مگه نجال ایی بچه خیلی گفت و گرفت باال صورتشو
 میندازی

  بود متری میلی هامون صورت ی فاصله  رفتم سمتش به
  میخورد صورتم به  هاش نفس
 بندازم چنگ نمیخواستم میخوام معذرت عامر

  دارم دوستت گفت شد خیره چشمام به 
  میشی زنم صب  نمیدمت کسی به عشقمی

سی هیچ هاش حرف شنیدن از سا  از پر وجودم فقط نگرفت شکل درونم اح
 شد استرس

 ؟ میسوزه چشمت زیر پرسیدم 
  دیگه میکنم فکر که فردا به نه گفت

 ایی دیگه چیزه نه سوزش نه نمیکنم احساس رو درد هیچی
... 

گه من عامر گفتم و  چسییپوندم بهش رو خودم یذاری تو بشییم زنت ا  برم م
  دانشگاه
 ... نمیذارم نفسم نه گفت و کرد م*ل*غ*ب محکم

 باشم موفقی آدم نمیتونم وقت هیچ من تو وجود با میدونستم - من
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  کشیدم دراز تختم رو و گرفتم فاصله ازش
 بذار راحتم بیرون برو گفتم آروم
 چیه؟ من با مشکلت تو نجال گفت عامر

 ندارم دوستت گفتم بار صد رو مشکلم - من
 نمیخوام کنم ازدواج عشق با میخوام

 نیستم عاشقت چون بشی شوهرم تو
 کردم جمع رو خودم اومد سمتم به

 زا بهتره هم تو بشم شوهرت میخوام که حاال گفت و داد فشار محکم رو چونم
 ... بیرون بیای خیال و فکر

  بیرون برو اتاقم از گفتم و کردم غلیظی اخم گرفت درد چونم
 کن آماده جشن واسه رو خودت گفت و داد تحویلم پوزخندی

  رسید شب بالخره
 همیشه برای بود قرار که شبی همین

 بگیره من از رو آرزوهام
صیل مرد یک خودم خیال در عمر یک که منی صور رو بزرگ و کرده تح  هکرد ت
 بشه من موفقیت و پیشرفت باعث اون که کنم ازدواج کسی با میخواستم و بودم
 میکردم زندگی عامر با باید االن

 نداشت مطابقت من رویاهای مرد با ایی ذره حتی که عامری
 بودم ایی رویایی و پرواز بلند دختر همیشه میاد.یادم که جایی تا 

 کردم مالیمی آرایش و پوشیدم رو عقدم لباس مادرم کمک به شدم اتاقم وارد
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سید رو صورتم مامان شماش که حالی در بو شکی چ  شاالله ان:  گفت بود ا
 دخترم بشی خوشبخت

 کردم تشکر مادرم از و زدم تصنعی لبخند یه
شوبی چه دلم تو میدونه خدا فقط ستم چون بود پا به آ شب از میدون  بعد به ام
  بخورم رو چیزا خیلی حسرت باید دیگه

  گرفت ازم پدرم که ایی زندگی داشت نخواهم ایی عاشقانه ی زندگیه حتی و
  گرفت ازم زیادش تعصب و بیجا سنت این
 قایدمع و فکر طرز و بودم متعقد عقاید این به ظاهر به فقط که بودم دختری من

  داشت تفاوت افکارشون و قبیله این با آسمون تا زمین
  بود اونجا عامر که شدم اتاقی وارد و کشیدم حسرت سر از آهی
ستین بلوز یه عامر شیده سفید بلند آ  شکیم کتان شلوار یک همراه به بود پو

   نداشت فرقی هیچ برام اما  میرسید نظر به خوب
 بود زدن حرف مشغول پدرم با 

 تمنشس بود اتاق ی گوشه و بودن کرده تزیین که ایی دونفره ی کاناپه روی
 اومد طرفم به بابا

 کرد خوشبختی آرزوی برام و بوسید رو سرم
 ... کردم تشکر ازش و بوسیدم رو دستش منم

 ...شدی خوشگل چقد دلم عزیز کرد زمزمه گوشم کنار و نشست کنارم عامر
که بدون له ازش و کردم اخم کنم توجهی بهش این ما گرفتم فاصیی  از اون ا

 ...نمیگنجید خودش پوست در خوشحالی
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 اردو میتونسییتن بابا و عمو فقط و بود کرده قدغن رو اتاقم به آقایان ورود عامر
 ...بشن هستم من که اتاقی

  میگفتن تبریک بهم و میشدن اتاقم وارد یکی یکی  فامیل های زن
 شد اتاق وارد شهسوار عمو دقایقی از بعد

  بلوچیه لباس بلند نسبتآ سبیل و ریش با
 ... دست به تسبی  و سفید
 بود تر مذهبی و تر سنتی پدرم از عمو

 بود کهنه خیلی خیلی عقایدش و
 کارای به و بمونه خونه تو باید فقط بره بیرون خونه از نباید زن میگفت همیشه و

  کنه رسیدگی خونه
 میشدم عروسش داشتم که االن میشد بیشتر دلشورم عمو دیدن با همیشه

 نبود توصیف قابل که بود بد حالم اونقد
یک بهم عد شییید نزد که از ب مل این ندازم کا  چرا این گفت عامر به رو کرد برا

  شدم خیره عامر به استرس با عامر نداره حجاب
 طفق نمیاد مردی جا این که لخته موهاش فقط پوشیییدس لباسییش بابا - عامر
 هستن ها خانم
  زشته بپوش رو شالت کرد اشاره عمو
 ... سرم رو گذاشت و برداشت کاناپه ی دسته روی از رو سفیدم شال عامر

 ... میکردم نگاه عمو و عامر به بود دلم تو که نفرتی تمام با
 میوه با ها مهمان اینکه از بعد

 شددن پذیرایی چای و
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 ردک اشاره بهم و شد بودن فامیل های زن که اتاقی وارد گفت ایی الله یا عامر
 میاد داره عاقد بپوش رو نمازت چادر
  سرم رو انداختم و برداشتم کاناپه روی ازی رو چادر

  بپوشون هم صورتت گفت اخم با
  ؟ چرا صورت عامر - من

 کردی آرایش بپوشون - عامر
 بپوشونم نمیخوام عامر چی یعنی - من

  بپوشون گفت و داد فشار رو دستم مچ عامرو
 ... شمب راحت دستت از شاید...  کنه لعنتت خدا گفتم و کردم نفرینش دلم تو

  گفتن االله یا یاالله با عاقد دقایقی از بعد و انداختم صورتم روی را چادر
  شد اتاق وارد

 کرد جاری رو عقد ی خطبه و کرد باز رو دفترش
 بود گرفته خیلی دلم و بود پایین سرم

 رو اشکام خودم و میریختم اشک صدا بی
 ... نشه متوجه کسی که میکردم پاک چادر زیر از

 عقد خطبه خوندن به کردن شروع عاقد
  وکیلم آیا شهدادی نجال خانوم دوشیزه

 یک و طال سکه 1000 و  رز، گل شاخه 100 ، قرآن جلد یه مهریه با را شما
 دائم عقد به کربال سفر
 بیاورم در شهدادی عامر آقای
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 ؟؟ وکیلم
  شده قفل زبونم و میریختم اشک تند تند
  عروس گفت مادرم که بود

  بچینه گل رفته
  کرد تکرار دومم بار برای عاقد

 زدمی تند تند قلبم و بود افتاده دلم تو عجیبی وحشت یه  ندادم جوابی و
 عزیزم نجال گفت و داد فشار دستمو عامر

 بود پایین سرم ندادم جوابی 
  صورتم روی رنگم سفید نماز چادر و

 بود خاش خونش عامر خواهر عالیه
  داشت سونیا اسم به ساله 5 دختر یه و بود کرده ازدواج داشت سالش 26

 بیاره گالب رفته عروس گفت بلند عالیه
 وکیلم آیا شهدادی نجال خانوم دوشیزه کرد تکرار سوم بار برای عاقد و
 دائم عقد به رو شما مهریه این با

 ؟ بیاورم در شهدادی عامر آقای
 ارفشی رو دسیتم مدام عامر بزنم لب نمیتونسیتم و بود شیده قفل انگار هام لب

  کرد زمزمه گوشم کنار و میداد
  میمیرم دارم بگو رو بله دلم عزیز

 بودن من بله جواب منتظر مجلس ی همه و گذاشت شونم روی رو دستش بابا
 کرد ریختن به شروع اشکام و بله گفتم آرامی با

  رو بله دبلن صدای با دیگه بار یه خانوم عروس لطفآ باشید ساکت گفتم عاقد
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 ... بگید
  پدر ی اجازه با گفتم بلند و بغض با

 بله مجلس ترهای بزرگ و مادرم
 فرستاد بیرون عمیق رو نفسش عامر
 کرد بغلم و شد خوشحال پدرم
  امشب از نجال گفت و کرد بغلم هم عمو
  شد ما مال دیگه
  میپاشیدن سرم رو نبات و نقل و پول

 بود برپا خوشحالی و شادی مجلش تو میزدن کل و
 عزا من دل تو و 

  آقایون جمع تو  رفت عامر
  بودن رفتنه ها مهمان همه بود شده دو تقریبا ساعت

  رفتم اتاقم سمت بعد
 رزشیهو شلوار یه با پوشیدم سفید رنگ به آزاد تاپ یه  آوردم در رو عقدم لباس

  شستم رو صورتم مشکی
های ند مو  تختم رو و کردم باز رو بود م*ن*س*ا*ب زیر تا که مشییکیم و بل

  خوابیدم
  پتو زیر و کشیدم خودم روی رو پتو

  میکردم گریه
  افتادم دبیرستانم دوران یاد
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  مجردیم دوران
  آرزوهام

 داشتم شوکا با که خوبی روزای
  داشتم دانشگاه به رفتن برای که آرزوهایی

 کنم ازدواج سن این تو نداشتم دوست اصآل
  برن بین از چشمت جلوی آرزوهات بده خیلی بود بد حالم خیلی
 !؟ تقدیریه چه این خدایا

  بشم سنت قربانیه من باید چرا
 ... بگذرم آرزوهام از باید چرا
  بهم وقتی که بشم کسی زن باید چرا

 ندارم بهش حسی هیچ میشه.نزدیک
 میکردم مرور رو رویاهام و میکردم گریه پتو زیر
 کردم احساس رو عامر عطر بوی که

  زدم خواب به رو خودم و بستم رو چشمام
  کرد م*ل*غ*ب پشت از و پتو زیر آورد آروم دستاشو

 بخواب م*ل*غ*ب تو امشب کرد زمزمه گوشم تو
  نمیزنم دست بهت اصآل م*ل*غ*ب تو فقط
 سرکار برم شم بیدار باید بعدش م*ل*غ*ب تو بخواب 8 ساعت تا فقط

 کردم بیشتر فاصلمو و کردم باز کمرم دور از رو دستاش دستام با
 ... خستم کن ولم گفتم آروم
 ... بخوابم راحت بذار
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 میکردم بیشتر باهاش فاصلمو  منم میچسپید بهم همش عامر
 بود ایی شونه چهار و بلند قد پسر عامر

 بود سالش سه و بیست اینکه با
 میداد نشون سنش از بیشتر خیلی اما

 بود مردونه و درشت
 میومدم نظر به تر ظریف اون از خیلی کنارش من
 میشدم عصبی میشد نزدیک بهم اینکه از
 کنم خفش داشتم دوست و

 چرخوندم طرفش به رو صورتم
 نه؟ یا بخوابم میذاری عامر گفتم و

 ندارم حوصلتو شدم خسته واقعآ امشب
 هم با م*ل*غ*ب تو بیا خستم منم گفت عامر

 تهران میرم دارم فردا من میخوابیم
  کاری انجام برای

 میشه تنگ برات دلم نیستم روز سه
 ... برنگردی که بری کردم زمزمه آروم و گونه نجوا

 کن ولم نمیخوامت گفتم و  شدم خیره عامر چشمای تو
 ...کرد م*ل*غ*ب محکم و گذاشت سرم زیر دستشو

 برای فقط اینجا بمون خانومم - عامر
  رسیدم آرزوم به امشب بخوابی م*ل*غ*ب تو دارم آرزو عمر یه امشب همین
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 ...نجال نکن اذیتم میکنم خواهش
 رسیدی آرزوت به خودت که خوشحالی و خودتی فکر به فقط جالب چه - من

 ؟ میشه چی من آرزوهای پس
 داری؟ آرزویی چه تو مگه
  دارم دوست دانشگاه برم میخوام - من

 باشم موفقی آدم و بدم ادامه رو درسم
 ... نمیخوره دختر و زن درد به دانشگاه - عامر

 بری چرا سرکار بری تو نمیذارم که من
  بشه؟ چی که دانشگاه

 رفتار اینجوری من با هم همینجوری تو
 ... میکنی

 برسی بجایی که روزی بحال وای
  نرو گفت و کرد بغلم تر محکم که بیرون بیام ش*ل*غ*ب از میخواستم

قد همین هم ل*غ*ب تو بخوابیم فقط که ت*م*ر*و* *ب نمیخوام  منو این
 شوهرتم من نکن اذیت

 ؟ میترسی من موفیقت از تو عامر - من
 ؟ درسته تو ی سلطه زیر و باشم دار خونه من داری دوست تو

 ودب پیچیده بینیم تو عطرش بوی بود بازوش رو سرم کرد بغلم محکم عامر
  بودم شده گم بغلش تو و

شیدم عذاب خیلی سی هیچ اما شوهرمم ل*غ*ب تو اینکه از میک سا  بهش اح
 ندارم
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  بده قدرت بهم خدایا گفتم وار زمزمه
 ... بستم آرومی به رو چشمام 

 ... برد خوابم زود و بودم خسته خیلی
 کردم باز رو چشمام وقتی صب 
  نبود کنارم عامر

  انداختم گوشیم ساعت به نگاه یه
  بود 10 تقریبآ ساعت

 سرویس طرف به شدم بلند تختم رو از
  اینکه از بعد رفتم بهداشتی

  شستم رو صورتم و زدم مسواک
  آشپزخونه تو رفتم

 خوردم پنیر و نون لقمه چند 
 شد آشپزخونه وارد مامان
 بشی سیر که نخور زیاد نجال - مامان
 میشه آماده ناهار دیگه ساعت یه دخترم

 ... مامان چشم - من
  شده؟ بیدار نجال پرسید بابات - مامان
 ... آره گفتم
 ... دارم کارش اتاقم بیاد بگو گفت

 ؟ داره چیکار بابا مامان پرسیدم گرفتم دلشوره
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 ...داره چیکارت ببین برو نمیدونم گفت مامان
 بیای؟ هم تو میشه مامان - من

  بریم دخترم باشه گفت مامان
  شدیم بابا اتاق وارد مامان با

 ... میکشید سیگار و میکرد نگاه تلویزیون بابا
  بابا سالم - من
 دارم کارت بشین بیا سالم - بابا

 کنارمون نشست هم مامان بابا کنار رفتم
 دیشب عامر پرسید مقدمه بی خیلی بابا

 ... اتاقت؟ تو اومد
 انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت زد که حرفی از

 ... نجال توام با گفت بلندی نسبتآ صدای با بابا
 چیه؟ منظورتون بابا گفتم آروم

 خوابیدین؟ هم کنار دیشب یعنی - بابا
 سوالیه؟ چه این شهدوست پرسید و گزید رو لبش مادرم

  رسم ما نمیدونید شما مگه خانوم - بابا
 ... بخوابن هم کنار عقد تو پسر و دختر نداریم

 ...کنن صبر عروسی تا باید و
 کرد سکوت و نزد حرفی مامان

  شدم خوشحال بابا حرف این از
 کردیمن کاراشتباهی هیچ ما  کشید دراز تخت رو کنارم فقط عامر بابا گفتم و
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  کرد غلط عامر - بابا
  دیگه گفتم بهش میرفت داشت که صب 

  بخوابی نجال اتاق تو نداری حق
 بگیرید عروسی که وقتی تا

 شکر رو خدا گفتم خودم پیشه
 اتاقم تو نیاد عامر خدامه از که من
 تو بری و کنی عروسی که وقتی تا بمونی عامر پیشه نداری حق دیگه نجال -بابا

  خونش
 ... چشم گفتم خوشحالی با

 شدم بلند بابا کنار از سریع
 رفتم اتاقم سمت به خوشحالی با و

 ریز ریز و بستم درو شدم اتاقم وارد
 ... میخندیدم

 بودم شده راحت بخوابم ش*ل*غ*ب تو کنه مجبورم عامر اینکه از حداقل
 ... میکردم نگاه رو درسیم های کتاب و بودم اتاقم تو

 ...میخوردم حسرت و میکردم بغلشون
 بخور ناهار بیا گفت و زد صدام مامان

 ... اتاقم  تو برگشتم خوردم ناهار اینکه از بعد
 بود شده تنگ شوکا برای دلم
  نداشت جراعت عامر ترس از هم اون
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 ... بزنه زنگ بهم
  بشنوم رو صداش داشتم دوست

 کنه اذیتم ربیشت فکر این و باشم داشته رو شوکا نمیتونم دیگه که نکنم فکر تا
  بگیرم رو شوکا شماری  برداشتم رو گوشیم
  خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم
 افتاد گوشی ی صفحه به نگاهم

 ... بود عامر
 طخ پشت میاد دوباره بزنم زنگ شوکا به اگه نمیکنه ول چرا این لعنتی اه
  هامبا میکنه لج بیشتر و میشه تر حساس اینجوری و میکنه جینم سین و

 ... شد تماس رد و قرمز ی دکمه به خورد دستم که بدم رو جوابش خواستم
  زد زنگ دوباره عامر

 کردم اوکی خورد که زنگی اولین با
 بدم دستش بهانه نداشتم دوست

  الو - من
 کردی؟ تماس رد چرا نجال - عامر
  مسخرتم من مگه

 میکنی؟ تماس رد که پسرتم دوست یا
 ...خورد دستم تو چته عامر - من

 ... میشه چیزیت یه تو انگار اما نیست چیزیم من - عامر
 ؟ کردم چیکار مگه - من

 زنمی مثآل نکردی چیکار - عامر
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 ... خوابیدی م*ل*غ*ب تو فقط تا کردم التماست کلی دیشب
  نکنی التماس میخواستی خب - من

 کردم؟ مجبورت مگه
 کردم اسرار که داشتم دوستت حتمآ گفت عامر

 ...میفهمیدی داشتی شعور اگه
 ندارم شعور من آره - من

 باشعوری تو فقط
 جازدوا نداره بهت حسی هیچ که کسی با شدی حاضر که زیاده شعورت اینقد
 کنی

 ... 
 ... گرفتی ازم رو عاشقانه زندگیه یه فرصت تو

 میکردن مجبور منو هم بابا نمیکردی فشییاری پا من با ازدواج برای اینقد تو اگه
 ...کنم ازدواج تو با حتمآ که

 زندگی یه مسییعولیت و کنم ازدواج االن نبودم مجبور و میدادم ادامه رو درسییم
 بگیرم دوش به سن این تو رو

  ایی بچه خیلی کردی فکر زد داد عامر
  سالته نوزده که تو میکنن ازدواج دارن ساله هفده و شانزده دخترای

  مثآل شدی روشنفکر و باکالس خیلی
 ...کنی؟ ازدواج سالگی 30 تو ها فارس دختر مثه میخوای

 مربوطه خودم به من تفکر طرز - من
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 تاقما تو بیای دیگه نداری حق نکردیم عروسی وقتی تا گفت بابا ضمن در
  خداته از که هم تو گفت تمسخر به و زد ایی قهقهه عامر
 میکنی بدتر منو فقط رفتارت این با نجال
 میگیرم عروسی زود من میکنی اشتباه قسم بقران

  میشی من مال زود
 ... میکنی اذیت رو خودت داری فقط

 ... نکن خراب رو زندگیمون
 داشت نخواهی جایی قلبم تو هیچوقت ام زنده که روزی تا عامر - من

 رسیدم میخواستم که چیزی به من چون نیست مهم اصآل نیست مهم - عامر
 خودت به فقط که متاسفم برات_ 

 ... خودخواهی فقط نیستی عاشق تو میکنی فکر
  دیگه روزه دو تهرانم من نجال 

 ... میام میشه تموم کارم
 یکاری و بخرم ماشین اومدم
 ... بدم انجامش باید که هست

 . نیست مهم برام میکنی هرکاری - من
 دادم رو جوابش ایجوری اینکه از بعد

 نکن رفتار ایجوری من با نجال گفت
 میشد مشخص صداش تو ناراحتی

  نجال دلم عزیز گفت بعد
  میخوامت خیلی گفت...  بله گفتم
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 ... باشی من ماله فقط میخوام
  چیزی این نخوای منو تو اگه حاال

 ... نمیکنه عوض رو
 ... خونم تو میبرمت میگیرم عروسی زودی به

  میبرمت و میگیرم عروسی زودی به میگفت عامر وقتی
 لرزه به دلم و میوفتاد وجودم تو ترس

 ... میوفتاد
  عامر گفتم و گزیدم محکم رو لبم

 بشورم رو ظرفا میخوام کنم قطع میشه
 میومد بند داشت نفسم
 برس بکارت عزیزم باشه - عامر

 خداحافظ
  کردم قطع رو تماس و خداحافظ گفتم سریع
ستم شتم سینم روی رو د سترسی شدت از گذا شتم که ا  رفته االب قلبم تپش دا

 ... میکوبید سینم به وحشیانه قلبم و بود
 اومد ام پی واسم واتساپ از بالفاصله

 بود فرستاده برام رو ماشینش عکس بود عامر
 206 یه بود خریده تازه که ماشینی
  مشکی

  بود کرده انداز پس که پولی با دارم دوست مشکی 206 من میدونست



 49 بخاطر نجال

 بود داده بهش عمو که پولی مقدار یه و
 خرید ماشین خودش برای بالخره
 داد ام پی دوباره
 زنمی دیگه االن نکن دیوونه منو نجال

 ... هستم تو مالک من یعنی این
  من نوشتم و فرستادم خنده استیکر

  باشی مالکم که نیستم ماشینت
 ...خداحافظ دارم کار

  به شاید رو ماشینم فرستاد ام پی سریع
 هرگز رو تو ولی بدم کسی

 کنه وارد استرس بهم و بده زجرم حرفاش با داشت دوست
  کردم بالکش

  نجال اومد ام پی تلگرام تو بالفاصله
 میکنی؟ بالکه شوهرتو نمیکشی خجالت

 ... نکن اینجوری نجال میبینی بد بخدا میکنی اذیتم خیلی داری
  اما کنم بالکش هم تلگرام تو میخواستم

 ترسیدم زد که حرفی بخاطر
  اگه بود کرده ثابت عامر میگفت راست
  میده انجامش بزنه حرفی
 ننوشتم چیزی و ندادم جواب اصآل

 مغزم اصآل بودم سرگردان و حیران
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 ... کنم چیکار نمیدونستم و نمیکرد کار
 میفهمید خوب اون گرفتم تماس شوکا با

 ...کرد چیکار باید موارد این تو که
  گرفتم شوکارو ی شماره

 نجال گفت داد و جیغ و خوشحالی با
  سالممممم عشقممممم

  شوکا صدای که بودم خوشحال خیلی
  شده تنگ خیلی براش دلم میشنیدم رو

 ...بود
 ... خودم؟ چل و خل خوبی شوکا سالم - من

 خانوم عروس خودتی چل و خل - شوکا
 ؟ خوبن آقاتون خبرا چه
 ... نکن اذیت تو سر تو بخوره آقام مار زهر - من

 ...آورد بدست رو تو کرد خودشو کار بالخره عامر نجال گفت شوکا
  بدست نمیتونه وقت هیچ رو قلبم ولی میشه عامر مال جسمم فقط اما آره

 نمیدم جوابشم کردم بالکش هم االن بیاره
 شوهرته نجال داره گناه - شوکا

 میاد بدم شوهر نگو اینقد زدم داد
  زور به که دارم گناه من نداره گناه

 نسوزه اون برا دلت اومدم در عقدش به
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  واال بگم چی - شوکا
 هستی؟ دانشگام فکر تو

 دختر و زن درد به دانشییگاه میگه که عامر مثه اخالق سیییگ آدم یک با - من
 شوکا؟ باشم تحصیل ادامه فکر به چطور نمیخوره

 خری؟ اینقد چرا تو نجال کنن سرت تو خاک -شوکا
ست نکبت خودت سر تو خاک - من  بگو حرفا این بجای باهام بزن حرف در

 کنم؟ چیکار
 ایی؟ ساده اینقد چرا تو دختر -شوکا

 ... زنه دسته مرد خواب رگ میکنی لج باهاش چرا
 ازش و کنی لج باهاش اینکه بجای
 حبتهم ی تشیینه میدونی که تو کن محبتش کن نزدیک بهش خودتو کنی دوری

 ...بدی تحصیل ادامه بذاره تا کن چخانش کن محبتش توعه
 !شوکا؟ سازه کار یعنی - من

 نگولشییو باید فقط میمونن ها بچه مثه مردها کارسییازه که معلومه گفت شییوکا
 ....یکنهم بدتر که نکن لج باهاش گفت و زد بلندی نسبتآ ی خنده بعد...  بزنی

 بابا هستی کی دیگه تو شوکا - من
 بستی پشت از هم شیطون دست

 عاشقتممممم عزیزم برم قربونت
 میشم عاشقت بیشترم بده جواب اگه

 کردم خداحافظی ازش و بوسیدمش گوشی پشت از میخندید همش شوکا
 میکردم بازی خوب رو نقشم باید االن از
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 ... نه یا میده جواب ببینم تا
 آوردم در بالک از واتساپ تو رو عامر

 عزیزم عامر دادم ام پی
 خانومم جانم داد جواب و شد آنالین زود
 ؟ میای کی - من

 شده؟ چیزی چی برای -عامر
  نه - من

 میپرسی؟ چرا پس - عامر
  بیای میخوام - من

 خوبه؟ حالت کردی نگرانم نجال - عامر
 ... برمیگردی؟ کی پرسیدم فقط عامر خوبه حالم - من

 برمیگردم شب فردا گفت عامر
 ... خونمون بیا - من

 چیشده؟ مگه بیام چی برای - عامر
 رامب میخوای چی تهران از زنت پیشه بیا خب نگرفتی زن مگه نشده چیزی

 بیاری؟
 ... میخرم برات بفرست داشتی دوست هرچی -عامر

 داشتی دوست چی هر بخر خودت - من
  شده تنگ برآت دلم بزنیم حرف بزنم زنگ گفت عامر

 ... میشد مرگ ذوق داشت
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 ... بزن گفتم
  زد زنگ سریع

  سالم الو - من
  من خانوم من عشقه سالم - عامر
 من خانوم میگفت وقتی میومد در لجم
 میره میش خوب داره چی همه و رسیده آرزوش به میکرد فکر
 برای نبود مهم برام ولی
  به رسیدن بود مهم هدفم فقط من

 میخواستم که جایگاهی
 خونتون میام اومدم تهران از عزیزم -عامر

 شده تنگ برات دلم منم بیا حتمآ آره - من
 میگی؟؟؟؟؟ جدی گفت عامر

 نیستی؟ شوهرم مگه آره - من
  هستم که معلومه هستم چرا گفت

  نپرس پس - من
 ... میبینمت شب فردا باشه گفت خوشحالی با

 نجال میام زود
 بیاد میخوام که مردشم کشته میکرد فکر زدم پوزخندی هه
 خداحافظ باش خودت مواظبه منتظرم باشه - من

  خداحافظ گفت میشد دیده صداش تو که خوشحالی با عامر
 کرد قطع رو تماس سریع
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  سخته چقد من خدای اووووووف
 ... کنی عالقه ابراز ندادی دوستش که کسی به
 شد انجام مآموریت دادم ام پی شوکا به

  فرستاد الیک با همراه خنده استیکر
  برو پیش همیجوری آفرین نوشت و

 ... میده نتیجه

 ️✌ اوکی گفتم
  متحرک قلب یه عامر ویه پی رفتم

 نوشتم پایینش فرستادم براش
 کردم؟ رفتار بد باهات که میبخشی منو
 ...آره نوشت و فرستاد رو بود چشماش تو قلب که استیکری اون

  بنویسه اینکه بجای تازه بود پرو چقد
 ببخشمت که نکردی کاری تو

  آره بود فرستاده
  میتونست چطور بود بچه اینقد وقتی

 ... بشه دیگه یکی موفقیت باعث
 زندگی من برای میخواد االن میزد رو همه و میکرد دعوا کوچه تو پارسال تا

 بود دار خنده برام واقعآ بسازه
  شوهر یه میخواست چطور فکر بی و شر پسر اون عامر

 ؟ بشه من برای شخصیت با و خوب
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 بدم قرار خودم الگوی رو اون بخوام که 
... 

  جلو آورد سرش پشت از منو گرفت رو دستم عامر
  نشسته تخت روی که حالی همون در و

 پاهاش روی نشون رو من بود
 میام؟ نظر به چطور عامر - من

 گفت و کشید موهام بین رو دستش
 میرسی نظر به قشنگ همیشه تو

 م*ن*د*ی*س*و*ب به کرد شروع بود چشماش به نگاهم
 خوابوند منم و تخت رو خوابید خودش

 نداشتم بهش حسی هیچ سینش رو
 ...میشدم تحریک داشتم فقط
 بزنه دست بهم عامر نمیخواستم من

  خوب باهاش که بود این هدفم فقط
 دانشگاه برم بده اجازه بهم تا کنم رفتار

 احساس بهم نسبت خیلی عامر اما
 ...میشد نزدیک بهم بیشتر لحظه هر و میکرد مالکیت

 بودم سینش رو که وقتی
 کرد قفلم دستاش با محکم

 ... بودم ترسیده ش*ل*غ*ب تو
  عامر کن ولم گفتم وار زمزمه
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 نمیکرد توجهی حرفم به اما
 بود برده فرو م*ن*د*ر*گ گودی تو سرشو

 میبوسید مدام و
 م*ن*د*ر*گ روی هاش *ب*ل گرمیه از

 میگرفتم فاصله ازش و میشد چندشم
  نجال نرو گفت آروم
 ...میاد بابا میکنم خواهش کن ولم عامر - من

 ...  زنمی بیاد خوب - عامر
  میبوسم رو زنم دارم فقط نمیکنم کاری که من

  سرش اینکه محض به بود باز یعقه تاپم
 ... نمیخوامت لعنتی نکن زدم داد پایین آورد رو

  غلیظی اخم با و آورد باال رو صورتش
 بود شده خیره بهم

 تنم با تنش لمس از و بودم کرده عرق
  بود باری اولین میلرزیدم داشتم

 رو بازی عشق و ی*ب*ا*و* *م*ه که
 ... ندارم دوستش که پسری با اونم میکردم تجربه

 !؟ نمیخوامت گفتی - عامر
 امکان و گفتم چی که اومد یادم تازه
 ...بریزه بهم هام نقشه داره
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  کشید خرماییش و لخت موهای به دستی و کرد جمع تخت روی رو پاهاش 
 نفس نفس و بود کرده عرق کامآل
 میزد
 زنش به اگه آدم گفت من به رو بعد

 بزنه؟ دست کی به باید پس نزنه دست
 ... بزنم دست بهت نمیتونم اما بغلمی تو وقتی میکشم عذاب

 ؟ نمیخوامت گفتی چرا
 دلت بیام زود گفتی که دیروز 

 شده؟ تنگ برام
 زدم رو حرف این عامر ببخشید - من
 پا به خون بفهمه بابا آخه کنی ولم که

 ... میکنه
 دارم دوست خودمی ماله کردمی عقد زنمی بفهمه خب - عامر

 استراحت بدون بودم جاده تو صب  از
 میکردم رانندگی همش

 ... تو پیشه بیام شب و برسم زود که
 ... نجال خستم خیلی
 نکردی استقبال ازم خوب

  ندارم اختیار فعآل شرمندم - من
  ایی خسته بخواب برو نشو ناراحت میدونی رو چی همه که خودت

 اتاقش تو بری خواب برای گفت بابا
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 ... بخوابم تو پیشه میخوام من - عامر
  برو عامر نمیشه - من

 ببوسمت بذار حداقل باشه گفت عامر
  بره اتاقم از زودتر اینکه براب
 بهش رو خودم باشه گفتم

 ش*ا*ب*ل رو گذاشتم رو م*ا*ب*ل و کردم نزدیک
  و د*ی*س*و*ب*ی*م رو من داشت که حسی تمام با

 نمیکرد تموم
  برو دیگه بسه عامر - من

  بخیر شب خانومم باشه - عامر
 شبت گفتم و کردم باز رو اتاقم در

 صداش بابا تا برو بخوابی خوب بخیر
 ... نیومده در
 شد خارج اتاقم از کالفگی با
 ... بستم رو اتاقم در و کشیدم عمیق نفس یه

 دست از من میشه کی خدایا اوووف
 بشم؟ راحت این

 لمسم عامر اینکه از 
 بودم ریخته بهم بود کرده

 این و کنم فرار ازش داشتم دوست
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  بشه تموم زودتر چه هر کابوس
  بود بامداد یک تقریبآ ساعت

 سرم رو کشیدم رو پتو
  میکردم فکر خودم پیشه
  ی نقشه این به باید چقد دیگه

 !برسم؟ آرزوهام به تا بدم ادامه لعنتی
  توی که افکاری تمام از رو ذهنم
 کردم آزاد بود بسته نقشه سرم

 ... ببره خوابم تا بذارم هم روی رو چشمام کردم سعی و
  دیدم که وحشتناکی کابوس با صب 

 ... پریدم خواب از
  بغض بهش کردن فکر با و نمیشد دور چشماش جلوی از که کابوسی

 میومد پایین تندتر و تند هام اشک و بودم  کرده
 شده عرق خیس استرس از صورتم 

 پایین اومدم تخت از بود
 فرستادم بیرون رو کردم حبس نفس کشیدم پیشونیم به دستی

 ...بود وحشتناکی خواب عجب من خدای وای
 بهداشتی سرویس به تا میکردم طی رو خونه روی راه که هونطور

   برگشتم و رفت مسیر در برسم
 ... بودم خوابم فکر تو همش
  عروسیمه روز میدیدم خواب
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  بودم پوشیده دار دنباله و زیبا عروس لباس یه
 بودم زده سیاه رژ یه
 قبآل بودم دیده انیمیشنی برنامه یه
  مرده عروس اسم به

 ... میکردم احساس
 بودم شده مرده عروس همون شبیه خوابم تو

  من با زور به خواب تو داشت عامر
 میبرد حجله به رو من و میکرد ازدواج

  برای اون و میکردم تقال همچنان من
 ... میشد تر راسخ کارش انجام

  رو عروسم لباس که طوری به
  که التماسی با من و کرد پاره تن در
 میخواستم ازش بود هام چشم تو

 های قدم با اون اما  بگیره فاصله ازم 
 میومد طرفم به تر محکم

  روم انداخت رو خودش و
 رهام ات میکوبیدم سینش به و بردار سرم از دست ندارم دوستت  میزدم داد مدام

 لمس در سعی بیشتر اون اما کنه
 ... داشت جسمم کردن

 ... میترسیدم ازش مدام و نداشتم عامر به محرمیتی احساس هیچ خوابم در
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  گودی تو رو سرش خواب تو وقتی
 از خفیفی جیغ با زد دندون و برد م*ن*د*ر*گ

 ... پریدم خواب
صله بابا و مامان اتاق با اتاقم چون اما شت فا شنیدن رو جیغم اونا دا  ندچ هر ن

 بره بیرون اتاقم از صداش که نبود بلند اونقد
ست شوکا جز کس هیچ حاال صمیم کنه آرومم نمیتون  ماست شوکا با گرفتم ت

 ... پیشم بیاد بخوام ازش و بگیرم
  نبود مناسب اصآل روحیم حال لحظه اون

 ... نمیکردم فکر رسیدنم آرامش به جز هیچی به و
 بود دلسوزی و مهربونی دختر شوکا

 زندگیم سخت شرایط در رو من همیشه
 میکرد همراهی

 ... بود چشمام عاشقه و میگفت هام زیبای از و میکرد تعریف ازم خیلی
 :میگفت و میذاشت سرم سربه وقتا گاهی

  آخه بشه عاشقت داره حق عامر 
 میشد تسلیم تا میکردم دعواش هم من  بگذره ها چشم این از میتونه کی

 وخیش هم با کلی و بشی عامر زن نمیذارم میگیرمت خودم بابا باشه میگفت و
 ... میکردیم

 عامر که بود زمانی...  حاال و گذشییت سییال سییه این زود چقدر بخیر یادش
 داره نگه دور شوکا از رو من میخواست

 ...بود مهم براش خودش افکاره فقط و
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 کنم توصیف واستون رو شوکا بذارید
 داشتنی دوست و جذاب دختری

شمای با شکی و گرد چ شیده ابروهای م  ایه لب و عملی بینی باال به رو ی ک
  فرم خوش و کوچیک

  همیشه اما داشت ظریفی اندام و قد
  اندام خوش هم جذابی هم تو میگفت و میخورد رو من حسرت

 هستی مانکنی و جذاب گندمگون دختر هم تو میگفتم بهش منم
 میکرد ذوق کلی و

 میگرفتیم تحویل خیلی همدیگرو خالصه
 باخبر هم زندگیه های راز ی همه از و

  بودیم
 بود من صمیمیه دوست تنها شوکا

 هیچوقت بابا گیرهای سخت وجود با که
 ..بگذرم باهاش دوستیه از نبودم راضی

 ... گرفتم رو شوکا ی شماره و برداشتم رو گوشیم
 چطوری؟ شوکا سالم الو - من

 زیبا؟ عروس چطوری تو خوبم مرسی عزیزم نجالی سالم - شوکا
 بیای؟ میتونی بده حالم خیلی خونه بیا خدا رو تو شوکا - من

 ؟ نجال چیشده - شوکا
 ؟ میکنه اذیتت عامر
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  بیا فقط بیا نه - من
 ؟ االن بیام کی گفت شوکا

  آره - من
 ... میام و میگیرم اجازه مامان از  بعد میخورم ناهار النا -شوکا
 باش خونه یک تا هست دوازده ساعت االن باشه
  میکنم رو خودم سعی باشه - شوکا
  بابای فعآل

 ... بیا زود خداحافظ - من
 کردم قطع رو گوشی اینکه محض به

 ... زد زنگ عامر
  پاسخ ی دکمه و کردم ایی سرفه تک

 ... کشیدم رو
  عزیزم سالم - عامر

  سالم - من
 شدی؟ بیدار االن - عامر

  نخیر -من
 ... شدی بداخالق دوباره خانومم چته گفت عامر

 نخوردم چیزی ندارم حوصله ام گشنه فقط نیستم بداخالق نه بداخالق
 نخوردی؟ االن تا چرا خوب - عامر

 ...بذاری تو اگه بخورم برم میخواستم - من
 آره؟ مزاحمم من بگی میخوای االن یعنی گفت عامر
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 ندپوزخ یه گوشییی پشییت هز بعد مراحمی حرفیه چه این نه گفتم و زدم پوفی 
 ... زدم

 نمیشم مزاحمت بخور ناهارتو برو باشه گفت
 ... میام شب سرکارم من

  کردم خداحافظی و گفتم ایی باشه
 قتو هیچ که شییالله ان میگفتم و میزد غر لب زیر و رفتم آشییپزخونه طرفم به

 همیشگیم کابوس روحم سوهان نیای
 بود ها ظرف شستن مشغول آشپزخونه تو مامان
 خودت پیشه هی دختر چیه نجال گفت

 میزنی غر و میکنی پچ پچ
 مامان میکشم رو خودم آخر من کردم زمزمه مامان گوش کنار و  جلو رفتم

 تیزهوشیان ی مدرسیه و شیدم ممتاز شیاگرد و خوندم درس سیال همه این من
  کنم؟ داری خونه اینکه یا عامر زن بشم آخر که خوندم درس
 میذارم عامر دلم به رو داغم
 شآالله ان خونده کور ولی آورده شیش جفت میکنه فکر خودش پیشه عامر

 ...مامان بمونه دلش به داغم که
  گزید رو لبش و خودش صورت تو محکم راستش دست با مامان
 ؟ تو چته دختر سرم به خاک نجال

 !!!میکشم؟ رو خودم چی یعنی باش ساکت میکنه پا به خون میشنوه بابات
 ؟ چشه عامر مگه
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 میزنی غر اینقد که
 ...داره گناه نچزون رو بچه این اینقد بخواد دلتم خیلی

 میشد دیده صدام در که خشمی با
 ...ندارم دوستش میاد بدم عامر از من مامان نمیفهمی چرا گفتم

 عامر میگفتن همه که بچگی همون از
 بودم متنفر ازش من نامزدته
 شد من حکایت حاال میاد سرت میاد بدت هرچی از که میگن راست
  نرو اعصابم رو اینقد نجال بیرون برو بخور ناهارتو پاشو - مامان
 بسالمت بکش رو خودت برو نده عذاب منو حرفات با اینقد
  گفتم بهش آروم و دادم تکون رو سرم
 روز اون شدم مرگ جوون و کشتم خودمو وقتی خانوم مامان میشه معلوم حاال

 میوفتی حرفام این یاد
 بدون و شیید کور اشییتهام شییدم کردنش گریه متوجه مامان فینه فین صییدای از

  چیزی اینکه
 به و شیییدم بلند بود آشییپزخونه تو که ایی خوری ناهار میز جلوی از بخوردم

 ... رفتم اتاقم طرف
 نهک راحتم و بگیره رو جونم میخواستم خدا از و میکردم نفرین رو عامر دلم تو
  لحظه همون کشیدم دراز تختم رو

 حیاطم در پشته نجال داد ام پی شوکا
 ....درو کن باز
 میرفتم حیاط در طرف به تند تند و پاشدم تخت رو از
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 کتمار سوپر پدرم بیان سرکار از دیر امروز عامر و بابا میکردم خدا خدا دلم تو
 خونه میومد ناهار واسه اوقات گاهی داشت ماشین چون و داشت

 ... بود ایی نقره 405 ماشینش 
  پخخخخخخ گفت و جلوم پرید شوکا یهو که کردم باز رو در

 ... شدم ترک زهر مگه داری مرض دختر زهرمار
 شی راحت عامر دست از بشی ترک زهر میخواستم منم خوب -شوکا

 میخندید غش غش رسید اتاقم به تا دختره این داره خوشی دل چه
 ...ترسیدی چقد کردم پخ میگفت

  ترسیدم قیافت از من نفله بابا بمیر
 ...کردنت پخ از نه

 خونه ؟ کجاسییت پریناز خاله راسییتی هوا تو پریدی متر سییه چطور دیدم آره
 !نیست؟

 نشده متوجه کنم فک اما هست چرا
 ... اومدی تو که

  پیشش برم بذار پس
  نکنی پخ دیگه مامان جلوی لطفآ ولی برو آره

 ... ایش هم تو بابا باشه
شپزخونه تو مامان شت بود آ  وکاش که میکرد پاک سبزی خوری ناهار میز رو دا

 کرد بغلش پشت از
  سالم گفت ایی عشوه از پر صدای با و
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 جوووونم خاله
 بوسیدش و کرد بغلش برگشت سریع مامان
  یادی عجب چه خوبی دخترم سالم

 ؟ کردی ما از
 نمیای؟ وقته چند کجایی

 دخترم؟ نیومدی نجال عقد برا چرا
 ... داشت دوست خیلی رو شوکا مادرم  بابام، و عامر برخالف

 بیام نذاشت خودش نجال جان خاله
 نده اهمیت نجال حرفای به دخترم گفت و کرد غلیظی اخم من به رو مامان
 ... ناقصه عقلش

 چی؟ یعنی مامان عه
 خوب میگفت و میخندید ریز ریز شوکا
 ... میگه راست جون خاله
 میکنید مسخره منو دارید دوتا شما که واقعآ

 افتادم راه اتاقم طرف به و کردم قهر
 گرفت محکم رو دستم مچ و دنبالم اومد بدو بدو شوکا
 ...دیوونه یا میشه خل یا دونه یه یکی میگن راست تو لوسی چه دختر چته

 ..هستی هردوتاشو تو که
 بیای خواستم مثآل شوکا که واقعآ

  کنی آرومم
 میکنید مسخره منو مامان با اینجا اومدی
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 کردم باز رو اتاقم در
 ... گرفتم شوکا از رو و تخت رو نشستم غیض با

ستم عامر من نکن اینجوری من واس صورتتو پرو بچه عه  یزنمم کنم لوست نی
 میکنمااا لهت
 باشم داشته آرامشم بذار نیار رو قوزمیت اون اسم اینقد شو ساکت شوکا

 دختر؟ چته باز تو
 ؟... نیست چم بگو

 گذاشتی؟ جلوم بود حلی راه چه این شوکا
 میکنم بازی نقش دارم که روز اون از

 میخوره بهم خودم از داره حالم
 ... بزنه دست بهم عامر ندارم دوست اصآل من
 باید برسم بجایی اینکه بخاطر من چرا

 ...بکنم رو عامر خواریه پاچه اینقد
  مهمیه آدم میکنه فکر اینجوری

 بدی انجام اینکارو باید نجال مجبوری تو
 بذاره تا کنی جلب رو اعتمادش تا

 بدی تحصیل ادامه
 جایی ذارهنمی و میکنه حبس کامآل رو تو میترسییه بیشییتر باشییه تند رفتارت اگه

 بری
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  شه نزدیک بهم عامر نمیخوام من شوکا ولی
 میشه نزدیکت نخوای چه بخوای تو چه شوهرته چی که بالخره

 نمیفهمی چرا نمیخوام اینو من لعنتی زدم داد
 تنگ براش دلم نمیشییم بیقرارش ندارم دوسییتش ندارم حسییی هیچ عامر به من

 بهم حسی هیچ میکنه بغلم وقتی نمیشه
 بفهمی؟ نمیخوای چرا نمیده دست

 میدونم اینارو ی همه نجال میدونم من
 مجبوری تو کن صبوری فقط فعآل اما
 ...کن دنبال رو هدفت فقط و احساساتت روی بذار پا

 پایان ی نقطه به میکنم احساس شوکا
 بدم ادامه نمیتونم دیگه و رسیدم زندگیم

 نداره صدا خدا چوب میدن پس رو کارشون این جواب روز یه بابا و عامر
 هر بخاطر باش آروم فعآل تو باشه

  نخور حرص اتفاقی
  بودم صحبت گرم شوکا با

  دوختم گوشی ی صفحه به رو نگاهم خورد زنگ گوشیم
  بود عامر
 راحت کی کابوسیه چه این خدایا شد شروع دوباره دلهرم و خوردم رو هام لب

 میشم؟
 دیگه بده جواب نیست عامر مگه
 بده جواب نجال نکن لج
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 برم؟ صدقش قربون بدم جواب کنم چیکار
  گفتم بهت من مگه آره که معلومه آره
 !...بخواب؟ بغلش تو

 باش مهربون باهاش گفتم فقط من
 ...بگو واض   شوکا؟ چیه منظورت

 رو لفظت کن توجه بهش اینکه یعنی
 ... کن نرمش بده تغییر

  بشه نزدیک بهت نذار اما
 ... باهات نکنه لج اون هم نشی اذیت تو هم که

 !بدم؟ رو جوابشو ؟ کنم چیکار میگی االن خب
 اسپیکر رو بزن بده جواب زود آره

 ...نکن هولم باشه باشه
  و کشیدم رو پاسخ ی دکمه

 سالم گفتم آرومی به
 گوشم تو عامر ی مردونه و بم صدای
 ... پیچید
 خوردی؟ ناهار عزیزم سالم
 فاصله با آرومی خیلی صدای با شوکا

 برو صدقش قربون میکرد اشاره من به ازم
 انداختم باال نه نشونه به ابرومو کردم اخم
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 گرفت بازوم از نیشگون یه کنارم اومد
  اومد در آخم
 شد؟ چت گفت سریع عامر

 ...گرفت گردنم رگ لحظه یه نبود چیزی دلم عزیز هیچی
 چیه؟ مگه آره گفتم دلت؟ عزیز:  گفت عامر

 عجیبه؟ چیز شوهرمی
 ... بودی نگفته بهم حاال تا آخه نه نه

 ...بگم میخوام حاال خب
  خدامه از که من گفت و زد ایی قهقه عامر

 نیومده؟ عمو میکنی چیکار کجایی
 عزیزم نیومده هنوز نه

  گذاشتم اسپیکر روی رو دستم محکم بعد
 خرررررری خیلی گفتم شوکا به آروم و

 ضعیفه صدات نجال الو میگفت عامر
 اسپیکر؟ زدی رو گوشی

 گفتم و برداشتم اسپیکر رو از کنه شک چیزی به ترسیدم
 ببخشید عزیزم میشه وصل قطع گوشیم آنتن نه نه

  عزیزم حسابی کوکه کیفت امروز نجال
 ... میکنی عزیزم
  میگی راست تو آره هااان
 امشب نمیشم مزاحمت عزیزم باشه
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 بیام زودتر میکنم سعی
 نیای؟ میخوای عزیزم
 نیام؟ چی واسع

  بشه ناراحت بابا شاید همینجوری
 ...اینجایی هرشب که

 یاب نداره اشکال گفت گرفتم اجازه ازش زدم زنگ من ؟ بشه ناراحت چی برای
 منتظرتم پس باشه جدی اوم

 خانومم؟ نداری کاری
 خداحافظ نه

  کردم قطع رو تماس سریع
 پوووفی و تخت رو انداختم رو گوشی

 میکردم خفگی احساس زدم
 اومد قلبم کنه چیکارت بگم خدا شوکا

 سرت تو بخوره دادنات تز دهنم تو
 بود دیدنی قیافت میرفتی عامر صدقه قربون وقتی نجال ووووای

  صدای که بودم گرفته رو دهنم جلو فقط
 نشه بلند خندم
 مریزاد دست دختر مریزاد دست

 گور به زنده رو دومون هر گذاشییتیم سییرکارش بفهمه اگه عامر شییوکا کن بس
 ... میکنه
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 میترسی ازش اینقد که تو میگفت و میخندید غش غش اتاق تو شوکا
 میکشی؟ نقشه براش چرا

  بدم رو جوابش میخواستم
 خورد گوشم به بابا صدای

 میزد صدا رو مامان که
 ...شد حبس سینم تو نفس

 کن روپاک رژت بدو گفتم شوکا به رو
 ... اومد بابا جلو بکش شالتم
 دور مدام و بود گرفته استرس شوکا

 ...میچرخید خودش
  رو رژت دیگه نکن دست دست شوکا
 اومد بابا کن پاک
 میکنم پاک دارم نکن هولم بابا باشه
 بود ایستاده آرایشم میز جلوی شوکا

 ...میکرد پاک رو لبش رژ کاغذی دستمال با و
 ندارم رو زدنش غر حوصله تو بزن موهاتم

 صبر باشه وضیعه چه نجال بابا ای
  کن

  موهاشو و ایستادم شوکا کنار خودم
 ... تو بردم
 ...میکنی؟ زندگی ها گیری سخت این با چطوری تو آخه
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 بود کم بابا ، بفهمی تا مونده هنوز هه
 شد اضاف بهش هم عامر

  رومون بکشم رو پتو که شدم خیز نیم تخت رو کشیدیم دراز شوکا با
  زد صدام بابا

  رو اتاقم در پایین اومدم تخت از سریع
 رفتم بابا اتاق طرف به و کردم باز
 تاقشا رختیه چوب روی که کوچیکی ی حوله با و بود شسته  رو صورتش بابا
 ...میکرد خشک صورتشو داشت بود

 نباشی خسته بابا سالم
  باشی سالمت ممنون

 ؟ اینجا کیه خبر چه
 اومده دوستم فقط بابا نیست کسی
 ... شوکا
 ... حجابیه بی و قرتی دختر نگرد شوکا با نگفتم من مگه
 قرتیه گفته کی خوبیه دختر شوکا دوستم شوکا با ساله سه من بابا
 نزنید رو حرفا این خدا رو تو

 میکنه خودش مثه هم رو نجال رو میگه نمیاد خوشش دختره این از عامر
  بره کن ردش برو

 ...بیاد اینجا نبینم دیگه
 کنید بس خدا رو تو بابا
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 دختر کن بس تو زد داد بابا
 میشنوه زشته خدا رو تو بابا هیس
 نیاد اینجا دیگه بفهمه بزار بشنوه خوب
  زندگی میگن اینم به آخه بدبختم اینقد چرا من خدایا
 بود بسته رو گلوم راه بغض

 ...میشدم خفه نمیومد پایین اشکام اگه میکردم احساس
  افتادم راه اتاقم سمت به

 بود سرگرم باگوشیش و بود کشیده دراز تختم رو شوکا
 وت از بابا برو شییوکا که میگفتم چی باید ظهر 3 سییاعته گرم هوا و بود تابسییتان
 .نمیاد خوشش

 دارم؟ من که زندگیه این خدایا
 دارن مالقات حق هم زندانی های آدم
 ... من اما
  کرد باز رو اتاق در

  پرسید و شد خیره صورتم به شوکا
 چیشده؟

  ؟ نجال چیشده
 ؟ کردی گریه

 تختیه پا رو ؟ میدی رو گوشیم شوکا نه
 گفته؟؟ چیزی بابات قرمزه چشات چرا نجال بگیرش عزیزم آره
 میام االن اتاق تو بمون لحظه چند نه
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 عزیزم باشه
  عامر ی شماره و حیاط تو رفتم سریع

  گرفتم رو
  عامر که بود شده بلند گریم هق هق

 داد جواب رو گوشیش
 خوبی؟ عامر سالم
 خوبی؟ تو ممنون خانومم سالم
 اهوم

 نجال؟ میکنی گریه داری
  آره

 ؟ کرده اذیت کی  رو زنم چرا
 ؟ گفته چیزی عمو

  آره
 ؟ چیشده بگو نکن گریه خب

 پیشم بیاد شوکا زدم زنگ امروز
  خب
 دادم؟ اجازه من مگه زدی زنگ چرا

  بمونه پیشم شوکا بذار عامر گفتم گریه با
 خونشون بره بگو برو میگه نمیذاره بابا

 میاد بدش شوکا از عامر میگه
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 میکنی؟ گریه االن چرا تو خب
 اونم کنم بیرون رو دوستم نمیاد دلم

 روز از ساعت این تو
 ایی زمونه دوره این ی بچه تو عامر

 کن درکم نیست زیاد من با هم سنیت فاصله
 بمونه پیشم دوستم بذار
  اول نکن گریه
 بمونه؟ شوکا نمیکنم باشه

 ... بمونه آره
 ؟ باشه پیشت نیاد زیاد ولی
  باشه
 باشه پیشم شوکا نداره اشکال که بگی بابا به بزنی زنگ میشه
 شب میگم بهش دیگه نکن گریه باشه

  خونتون میام هم
 ...خدافظ باشه

 ...خانومم خدافظ
 بستم هم رو در اتاقم تو رفتم سریع
  زد چشمک بهم تخت رو از شوکا

 چیشده شیطون میخنده لبت گفت و
 خبریم؟ بی ما که

 گرفته؟ خندت باز انداختی دست رو عامر البد 
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 ... بماند دیگه اون گفتم و زدم نمایی دندون لبخند
 شد بلند خندم صدای که دادنم قلقلک به کرد شروع و روم افتاد شوکا

  مردم کن ولم شوکا وووووای
 قلقلکیم میدونی که تو

 خورد اتاقم در به ایی تقیه 
  کردم جور و جمع رو خودم

 ... بفرمایید
 شد اتاقم وارد و زد لبخند بود دستش تو که ایی میوه ظرف با مامان
 مامانی مرسی

  جونتون نوشه
 پایین پرید تخت از شوکا رفت که مامان

 گرفتم گاز بازوشو بده قلقلکم که طرفم اومد دوباره بست رو در
 اومد دردم خری خیلی نجال ووووای

 ندی قلقلک منو دیگه باشی تو تا
 ... بخوریم میوه بیا حاال
 همونجوری و تخت رو گذاشتم رو میوه

 بودیم نشسته تخت رو که
 ها میوه خوردن به کردیم شروع باشوکا
 احساس شرایط بدترین در حتی خودم کنار شوکا بودن با همیشه
 ...میکردم آرامش
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 تخت رو کشیدیم دراز دوباره ها میوه خوردن از بعد
 دانشگاه واسه و میکردیم دل درد باهم

 میکردیم ریزی برنامه رفتنمون
 خورد زنگ گوشیم که

 بود عامر شماره
 .... عامره شوکا
 زووووود بده جواب خب

 نره یادت بده بهش قلوه و دل
  هم تو بابا باش ایش
 ...تو امید به خدایا گفتم و زدم پوفی
 میخندید ریز ریز شوکا

 ؟ میخندی چی به مسخره مرض
 زیادی چون بده جواب بابا هیچی
 ... میگیره خندم میری شوهرت صدقه قربون
 لطفآ شو هیس شوکا میگیرمااا گازت
 ... کشیدم رو پاسخ ی دکمه
 عزیزم سالم
 خوبی؟ خوشگلم خانوم سالم

 خوبم منم باشی خوب تو مرسی
  مونهب دوسییتش امروز بذار گفتم نکنه اذیت رو زنم گفتم عمو به عشییقم نجال
 ؟ پیشته شوکا االن
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 دستشویی رفته نه گفتم که گوشی به بود چسپونده رو گوشش شوکا
 میخندید صدا بی
 

 ؟ اونجا اومده پوشیده چادر آهان
 بلنده مانتوش اما نه چادر
 ؟ باشه دیگه نکنی گریه
 ... باشه

 خواستی چی هر میام 10 ساعت
  بخرم برات کن اس ام اس

 عزیزم بیا خودت فقط نمیخوام چیزی
 خداحافظ نفسم باشه

 خداحافظ
 ... کردم قطع رو تماس
 بود زده زل بهم شوکا
 زدی؟ زل بهم اینطوری چرا داره نگاه چیه

گه قه قربون با گفتی که نبودی خودت م  و بزنم رو خوابش رگ رفتن صییید
  کنم راضیش

  مییرم لذت کار این از خیلی من کردی فکر
 ندارم بهش احساسی هیچ که برم مردی ی صدقه قربون
 میده گیر هم من پوشیدن چادر به خشکه عامر آقا این قانون چقد
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 میزد؟ موج چشمات تو نفرت میزدی حرف باهاش وقتی چرا
  بچگی از میاد بدم عامر از واقعآ چون

 نامزدته نامزدته عامر میگفتن همش که
 ازش میومد بدم من
 دانشگاه بری بده اجازه بهت اگه

 ...؟ میاد بدت ازش بازم
 ؟ میکنه بزرگی کار خیلی نظرت به

 دانشگاه برم بده اجازه باید اون
 ایی انگیزه اینجوری من چون
 داشت نخواهم عامر با کردن زندگی برای
 دختر کن راضیش پس اوکی

 
 شده که قیمتی هر به میکنم راضیش
  به زدم زنگ که بود شده 9 تقریبآ ساعت
  خونشون رفت شوکا و آژانس

 رفتم حمام طرف به و برداشتم رو حولم رفت شوکا اینکه از بعد
  نمیدونم میسوزه داره بدنم و دارم تب میکردم احساس نبود خوب حالم
 زیادی مدت برای اما کشید طول چقد

 ایستادم سرد آب دوش زیر
 اومده پایین بدنم حرارت کردم احساس اینکه از بعد

  اتاقم طرف به و بیرون اومدم حمام از
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  افتادم راه
 بودم سوتینم پوشیدن مشغول اتاقم تو

  بخوره در به ایی تقه اینکه بدون
 شد اتاقم وارد عامر

 بلند صدای با افتاد عامر به که چشمم
  خشک دستم تو سوتین و میکشیدم جیغ
  نمیدونستم و بودم شده هول بود شده

 میکشیدم جیغ مدام و کنم چیکار
  هیوال مگه میکشی جیغ چرا چته -عامر

 ؟ دیدی
 اتاقم تو اومدی اجازه بدون چرا
 بگیرم؟ اجازه باید میرم زنمم اتاق تو مگه خواست دلم
 بگیری اجازه باید بله

 گفتم و پیچوندم تنم باال دور رو حوله
 بیرون برو

 ؟ میشه چی نرم اگه گفت و شد نزدیک بهم قدم چند
  میشه چیزا خیلی
 چی؟ مثآل گفت و شد نزدیک بهم دوباره

 
 ...تخت رو افتادم که عقب رفتم قدم چند
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 ؟ کنی چیکار میخوای عامر
 میشه بد خیلی بیاد بابا بکشم جیغ اگه

  بگیری فاصله ازم کن سعی پس
 کنه؟ چیکار میخواد بیاد عمو ببینم بکش جیغ

 ؟ زنت اتاق تو رفتی چرا بگه میخواد
 بوسید محکم و برد فرو گردنم گودی تو سرشو روم زد خیمه 

 کشید تیر تنم هاش لب داغیه از
 سینم قفسه رو بود انداخته رو وزنش تمام

  خودم کنار بودنش از وجودش از میخورد بهم داشت  حالم
 چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره
 شد متوجه عامر

 میکنی؟ گریه پرسید و کشید گونم روی نوازشگرانه رو دستش
 کردم سکوت و گزیدم رو لبم

  شوهرتم که من کردی گریه چرا نجال
 کردی؟ گریه شدم نزدیک بهت چرا
 رو ایی رابطه هیچ حاال تا من بده فرصیییت بهم نکردم عادت بهت هنوز آخه

 تجربه
 بشم نزدیک بهت بخوام که سخته برام نکردم
 میکنیم ازدواج دیگه ماه چند محرمم بهت شوهرتم من داره ربطی چه خب
 کنی عادت بهم کن سییعی پس عمرت آخر تا منی ماله که میدونی هم تو نجال

 ...بپذیری رو من و
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 نک نزدیک عامر به رو خودت زدنت حرف نوع با گفت افتادم شوکا حرفای یاد
 ... رابطه با نه

 عزیزم باشه گفتم و کردم مکثی
  اتاقم دیواری کمد از کوتاهی آستین سفید تیشرت

 ... پوشیدم و آوردم بیرون
 کردم احساس کمرم دور رو عامر دستای میپوشیدم رو تیشرتم که حالی در 

 کن تمومش میکنم خواهش عامر
 ؟ بزنم دست بهت نمیذاری چرا تو نجال
 وقتی اینکارو ی همه دارم دوست چون

  بدیم انجام کردیم ازدواج
 واقعا؟؟

 ... عزیزم آره
  نمیزنم دست بهت اما تو پیشه تخت رو میخوابم اینجا امشب من باشه
 اینجا؟ چی برای

 گیرهب رو جلوم نمیتونه کسی کنم کاری بخوام اگه باش مطمعن نباش نگران
ستی به ست که را شتم ایمان حرفش این به میگفت را س اگه عامر دا  تمیخوا

 ... بگیره رو جلوش نمیتونست کسی دیگه کنه کاری
 نداشتم حرفش پدیرفتن جز ایی چاره
 ...میکردم مدارا باهاش باید

  دراز تختم تو بود 11 تقریبآ ساعت
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 کشیدم
 کنارم اومد هم عامر
 میاد بدش بابا عمو پسر بیرون برو میشه اگه عامر
 ؟ عمو پسر میگی بهم چرا
 بگم؟ چی پس

 بگو دیگه جیز یه عمو پسر نگو نمیدونم
 ؟ بگم چی مثآل

 قشنگ حرفای همه این  نفسمم، عشقم،
 عمو؟ پسر میگی چرا

 عزیزم باشه گفتم پوزخند با و گرفت خندم حرفش بخاطر
 بری؟ میشه حاال
 ...بمونم اتاقت تو امشب که گرفتم اجازه عمو از من نترس گفت
 ؟ گفت چی بابا خب

  یشهم تموم گرون برات که نکنی اشتباهی کار باشه یادت فقط گفت هیچی
 عمو چشم گفتم منم

 بری میتونی حاال گفت
 بتش گفتم و کردم باز سختی به رو بود شده حلقه کمرم دور که عامر دستای

 ... عزیزم بخیر
 خوابیدم پهلو به و کردم پشت بهش

 کرد زمزمه گوشم زیر و چسپید بهم
 بخوام؟ ازت چیزی یه میتونم عزیزم



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 چی؟ پرسیدم بود صدام تو که ترسی با
 میشه کرد زمزمه و شد تر نزدیک بهم

 خانومم بیاری در  رو لباست
  چی رایب گفتم بیرون بزنه حلقه از بود نزدیک که چشمای با سمتش برگشتم

 ؟ زدی رو حرف این
 ... همین فقط باشی م*ل*غ*ب تو لباس بدون خواستم نداشتم منظوری 

 رو اتاقم المپ پایین اومدم تخت از
 االن همین بیرون برو عامر گفتم و کردم باز رو اتاق در کردم خاموش
 ...کنم استراحت میخوام

 گفتم؟ چی من مگه شدی عصبی چرا نجال
 ... بیرون بری کردم خواهش ازت

 ... اومدم نمی لعنتی اتاق این تو بیرون برم میخواستم اگه من
 ...؟ بکشم جیغ یا بیرون میری
 ...میکشی جیغ میخوری ه*و*گ ببینم بکش جیغ

 عامر بزن حرف درست بخوری ه*و*گ تو
 دادم رو عامر جواب اینکه محض به
 دهنم تو زد محکم دستش پشت با

 شده تیکه تیکه لبم میکردم احساس که جوری
  دهنم تو رو خون ی مزه  بردم لبم نزدیک رو دستم سوزش و درد شدت از

 کردم احساس
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  روشن رو خواب چراغ بست درو عامر
  کرد

 میکردم گریه صدا بی و مینداختم دستم کف رو دهنم آب مدام
 غریدم بهش که طرفم اومد عامر

 ؟ میخوای جونم از چی ف*ی*ث*ک گ*س ور اون برو گفتم و
 نمیکنی؟ ولم چرا

  بگم چقد ندارم دوستت بگم بار چند
 متنفرم؟ ازت
 کردی؟ خودت ماله زور به منو چرا

 ... میگم بابا به زدی منو کردی غلط تو
 خوریب خودت گوه گفتی بهم که میکنه تشویقت عمو بگو حتمآ بگو برو آره

 میزنی؟ تو که بزنه حرفا این از شوهرش به کرده جراعت ما طایفه تو کی
 خانوم؟ نجال شدی پرور دارم دوستت گفتم 

 گوشت تو کشید اومد بدش عمو چه تو به گفتی بهم فقط دفعه اون
  گفتی بهم چی بگو بهش برو االن
 ؟!میگه چی ببینم
 هک چیزی از آخر بودم متنفر بشییه شییوهرم تو مثه بچه یه اینکه از همیشییه عامر
 ...اومد سرم به میومد بدم
 کن گم اتاقم از گورتو روانی کنه لعنتت خدا
 تخت رو افتادم کشید محکم دستمو عامر
  حوصله سرجات بتمرگ نزن زر گفت
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هت میزنم ندارم یار در من برا بازی کولی امشیییب میکنم ل  خوب من ن
 خوندی کور میدم طالقت اینکارات با کردی فکر اگه نجال میشناسمت

  و بهش کردم پشت خوابیدم تخت رو
  میریختم اشک تند تند

 کشید دراز من از فاصله با و کرد خاموش رو خواب المپ عامر
 ...پتو زیر رفتم و کردم جمع رو خودم

  خیلی سردردم و چشمام سوزش بخاطر
 برد خوابم زود

 سییوزش باعث و میزد م*ب*ل رو عامر که هایی ه*س*و*ب با شییب نصییفه
 کردم باز رو چشمام میشد لبم بیشتر
 میکنی؟ چیکار داری
 م*ب*ل روی آروم رو سبابش انگشت عامر

  بوسیدم رو زنم گفت و داد حرکت
 ببوسی منو نمیخوام من
  نچسپ بهم اونور برو

باره نکرد ولم کردم تقال چی هر بود کرده بغلم محکم عامر  رو م*ب*ل دو
 بوسید

  کشیدم خفیفی جیغ
  نکن میسوزه لبم کن ولم
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صبیم چرا نجال  زنمی ، یمیزندگ میدونی که تو بیوفته اتفاقات این که میکنی ع
 میکنی؟ احترامی بی بهم چرا منی نفس ،

 ؟ سردی باهام ایقد چرا
 بزنم دست بهت نمیذاری اصآل
 ...نمیای بغلمم حتی

 بهم همه رسیدم بلوغ سن به وقتی از
 عامر آقا گفتن زور
 میکرد مجبورم سالگی 11 از بابا

  بپوشم چادر
 خودشه بخاطره نجالست بخاطر میگفت

 بخاطره نجال میگفت برسییم خودم به و کنم آرایش رو خودم نمیذاشییت مامان
 ... دخترم خودته

  نکردم بچگی وقت هیچ
  نبردم لذت زندگیم از هیچوقت

 میکرد پر وجودمو وحشت میخورد گوشم به که بابا صدای بچگی همون از
 میاد بابا االن اینکه
 میگه؟ چی االن
 ؟ میشه چی

 ... و و و
 اینکارو من با چرا میپرسیدم وقتی

 خودته بخاطر میگفتن میکنید
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  ندارم دوست رو عامر من گفتم
 گاهن بهش بشه همسرم بخواد که چشم این به اصآل شدیم بزرگ که وقتی از

 ... نمیکردم
 ندارم دوستش باشم عامر با نمیخوام بابا گفتم
  خودته بخاطر نجال گفتن

 میکنیم اینکارو خوشبختیت بخاطر
 بگم؟ زبونی چه به نمیخوام من

  نجال بخاطر بفهمونم بهتون چطوری
 نکنید کاری هیچ

 کنه زندگی خودش میله به بذارید آدمه نجالم
 میگفتم بود شده بلند هقم هق صدای
 نکنید کاری نجال بخاطر
 کنید ولم نکنید
 بوسید رو دستم سمتم شد خیز نیم عامر
 ... عشقم نجال
 عشقم نگو بهم میکنم خواهش عامر

 ...نیستم عاشقت من
 دارم دوستت من نجال منی عشقه تو

  نداشت تاثیری من رو حرفات
 کنیم ازدواج که نمیشد هم راضی عمو اگه حتی
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 میکردم خودم ماله رو تو بود شده هم زور به
  افتاد وجودم تو شدیدی دلشوره و ترس احساس عامر حرف این از

 گرفتم فاصله ازش
 بخوابم راحت بذار بغلم بیا نجال

 عامر؟ چنده ساعت
 سه

 ...سرکارت بری باید هشت ساعت بخوابی بهتره
 ... نمیبره خوابم بگیری فاصله ازم باشی کنارم

 میکردم احساس بودم شده جوری یه
 نهک متقاعدش نمیتونست چیز هیچ و هیچکس که بود آدمی ترسیدم عامر از
 برسن خواستشون به باید حتمآ میکنن لج وقتی که آدمایی دسته اون از

 کرد بغلم محکم و ش*ل*غ*ب تو کشوند منو عامر
 ... بود ریخته بهم حسابی افکارم و نرفتم خواب صب  تا
 گذاشتم هم رو چشم آفتاب طلوع با
 باز رو چشمام گوشیم زنگ صدای با و

 ...کردم
 بود 12 به نزدیک تقریبآ ساعت

  دادم خودم به قوسی و کش
 بود خوردن زنگ مشغول هنوز گوشی

 میزد زنگ هم پشته و مدام عامر و
 ... کشیدم رو سبز ی دکمه
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 سالم گفتم ایی گرفته صدای با
 خوابی؟ هنوز خانومم سالم
 هااا شده دوازده ساعت بخور چبزی به پاشو
 میگیری معده زخم عمرم پاشو
 بشه زخم دارم دوست خودمه ی معده

 ؟ زدنه حرف طرز چه این
 اینکه از قبل تا دیروز چرا میاد بدت من از اینقد اگه
 ...میرفتی؟ صدقم قربون بیام
 ؟ میگفتم چی باید هه

 بذاری تا بکنم رو خواریت پاچه خواسته ازم شوکا اینکه
 دانشگاه؟ برم

 بود شده پاره لبتون و بودم زده شما دهن تو من اگه خان عامر
 میرفتی؟ صدقم قربون باید تو

 بگم که میرنی رو حرفا این اگه نجال
 میکنی اشتباه بخوام معذرت و کردم غلط
 نمیاد خوشم بازیا قرتی این از من چون

 مخودت به کرده دعوتمون مامانم خونمون ببرمت دنبالت میام باش آماده غروب
 بزنه زنگ قراره

 حالم نزنه زنگ عمو زن بگو نمیام من
 نیست خوب
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 میزنمت میبینی بد کنی لج من با بخوای نجال قسم بخدا نمیای میکنی غلط تو
 پروا بی زن از من نکن درازی زبون زیادی میبرمت زور به

 ...میاد بدم
 خدافظ بروبابا
 زبون خر مردیکه افتادم گیری عجب
 ...نیست حالیش آدمیزاد
 برم هم مهمونی باهاش میاد خوشم ازش خیلی

شتی سرویس سمت به و شدم خارج اتاقم از  تموصور اینکه از بعد رفتم بهدا
  زدم مسواک و شستم
 زد صدام مامان
 ...نجال نجال

 بله؟؟ مامان بله
 کشیدم سفره پذیرایی تو بیا دخترم

 بخور ناهارتو بیا
 ...میام االن مامان باشه

 گرن به آدیداس ورزشییی شییلوار یه با قرمز رنگ به ایی حلقه آسییتین بلوز یه
شکی شیدم م سنم زیر تا که بلندم موهای پو  ذیراییپ سمت به و بافتم رو بود با

 ... افتادم راه
  بابا سالم

 نجال؟
 بابا؟ بله
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 وضیعه؟ چه این
 وضعی؟ چه چیشده مگه
 نداری؟ لباس مگه تو دختر لباسیه چه این
 ه؟آخ داره مشکلی چه باشم راحت.میخوام که نیست کسی خونست تو بابا

 بگردی مدلی.این همش میخوای میکنی عادت اینجوری داره مشکل خیلی
 کردم نگاه مامان به و زدم پوفی

  بخوره ناهارشو بشینه بچه بذار خان شهدوست
 بزن حرفاتو بعد
 خانوم نیست بچه که اوآل

سی دومآ شت شوهر ی خونه تو بره دیگه ماه چند قراره که ک ست ز  ساعت نی
 بشه؟ بیدار خواب از دوازده

 میکنی؟ تربیت دختر اینجوری
 ندارم میل اتاقم برم من اجازتون با مامان

 ...سرسفره بشین زد داد بلند صدای با بابا
 نشستم مامان کنار آروم

 نمیدونی مگه گقت من به رو بابا
 کردم قهر نباید خدا سفره با

 میره خونه از روزی و رزق و برکت
 نگو چیزی کن سکوت فهموند بهم اشاره با انداختم نگاهی نیم مامان یه

 شدم خوردن غذا مشغول و کشیدم آهی
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 یادز قرمز فلفل و بود تند هم خیلی که بود عالقم مورد های غذا از یکی بریانی
  میریختیم غذا این تو

 سبزی و گوجه زمینی سیب برنج و مرغ
 بود خوشمزه خیلی و میشد قاطی غذا این تو دیگه مخلفات تعدادی و
 بود العاده فوق میخوردیم که ماست با

 ... همیشه مثه بود عالی که مامانمم دستپخت
 مینشستم سرسفره پدرم با وقتی

  اشتهام میگرفتم که استرسی بخاطر
  میشد کور همیشه

 مامان از خوردم غذا قاشق چند اینکه از بعد
 شدم بلند سفره جلوی از و کردم تشکر

 زد صدام بابا که میرفتم اتاقم طرف به
 زد زنگ بهم صب  عامر نجال
 ... کرده دعوتتون شام برای امشب مادرش گفت

 میگم؟ چی که ایی متوجه خونه برگردی خواب برا اما برو باهاش امشب
 اجازتون با میگردم بر حتمآ ام متوجه بابا بله

 شدم اتاقم وارد
 بودم چاره فکر به کشیدم دراز تختم رو

 ... کنه ایجاد تغییر یه زندگیم تو بتونه که چیزی
 اومدم بیرون فکر از گوشیم پیغام باصدای

 بود واتساپ از... داشتم برش
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 دارید عامر از پیغام یک شما
 کردم بازش

 ڪسے بہ بےدریغ اینڪہ میڪردم فڪر همیشہ
 باشے یادش بہ باشے، داشتہ هواشو ڪنے، محبت
 باشے صادق باهاش

 باشے داشتہ دوسش بدے، آرامش بہش
 باشے داشتہ زندگیت تو همیشہ براے رو آدم ݧاو میتونے
 فہمیدم ڪہ نگذشت چیزے

 باطل زهےخیال
 بمونہ همیشہ براے ڪسے باشہ قرار اگہ

 داشت نگہش تشنہ باید
 ݧداشت دوست و محبت تشنہ

 بشہ سیر اگہ و
 ...میره
 ݧهست بےلیاقت ها آدم چقدر فہمیدم تازه

 بشہ همیشگے تا بشہ دریغ ازش چیز همہ باید ڪسےڪہ
 موندنش

 ...نداره ارزشے هیچ
 ؟ ارزشم بی و لیاقت بی من یعنی فرستادم جوابش در

 ... نیستی؟ یعنی -عامر
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 نیازی هیچ محبتت به من عامر ببین
 ...کنی دریغ ازم یا بکشی رخم به رو محبتت بخوای که ندارم

 ... عموجان دختر کنم محبت شما به دیگه نیست قرار من
 ... نیستی بیشتر عمو پسر یه برام تو چون خوبه

عد به این از ید تو با میفهمی ب تار جوری چه با  بیخو الیق تو نجال بشیییه رف
 ...کرد رفتار خودش مثه باید کسی هر با نیستی

 کن رفتار داری دوست که جور هر شما
 ... خان عامر آقای

 نمیام جایی تو با امشب من بدون و
 ...زور به مییرمت من ولی
 ...ببینم باشه

 ...میبینی
  شد زده آیفون زنگ که بود هشت ساعت
 استرس باشه عامر که میزدم حدس
 تمبرداش رو پتو شدم خیز نیم خوابیدم تختم رو بستم رو اتاق در گرفتم

 و سییالم بابا و مامان با که شیینیدم رو عامر صییدای خودم رو کشیییدم کامل و
 میکرد پرسی احوال

 ؟ کجاست نجال پرسید 
  اتاقشه تو گفت بابا که

 اتاقم تو ادنی که میفرستادم صلوات دلم تو و کردم جمع پتو زیر رو خودم بیشتر
... 
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  شد باز اتاقم در دقایقی از بعد
 زد صدا بار چند رو اسمم عامر و

 کری؟ مگه توآم با نجال نجال
 ... بزنم هام لب به سکوت مهر و ندم جواب دادم ترجی 

 کشید روم از محکم رو پتو و شد نزدیک بهم عامر
 شدم خیره بهش و کردم باز چشمامو

 نمیدی؟ جواب میکنم صدات چرا
 ؟ نیست خوب حالم میاد خوابم

 ؟ چته
 کنم استراحت میخوام نیست خوب حالم دارم درد کمر دارم سردرد

 ممیری دیگه ساعت نیم شو آماده پاشو نکن بازی فیلم من برای نجال پاشو
 نزد زنگ بهم مامانت نمیام من

 ... نیک ناراحتش و نمیای که بگی تو نمیخواستم چون نزنه زنگ گفتم خودم
  ی حوصله بردار سرم از دست عامر

 ... ندارم مهمونی
 میبرمت زور به کنی لج که گفتم بریم امشب بود قرار ما

 نمیام که گفتم منم
ستم مچ عامر ستش تو روگرفت د ستش تو جوری و محکم د  رتقد تمام با و د

 هوا رفت جیغ که داد فشار رو دستم ظریف مچ
 ... کن ول شکست دستم کنه لعنتت خدا کن ول عامر
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شار دوباره شیدم جیغ تر محکم اینار  داد ف  بخوره رد به ایی تقه اینکه بدون و ک
 شدن اتاقم وارد مامان و بابا
 عامر اومده پیش مشکلی پرسید بابا

 کشید؟ جیغ چرا نجال
 ...خوند چهرش از میشد رو نگرانی که هم مامان

  کرده لج باهام صب  از نجال عمو نه
 ... خونتون نمیام میگه

 ؟ چیه دلیلش
 عمو همیجوریه رفتارش کآل نمیدونم

شب بگو چیه دلیلش بگو دیگه بگو گفتم بلند صدای با  دهنم تو دیز چطور دی
 بخورم غذا درست نمیتونم هنوز که
 شد خیره عامر به غلیظی اخم با بابا

 ؟ میزنی رو نجال عامر نکنه درد دستت گفت مامان
 دارم دوستش خیلی من بخدا عمو زن نه

 میکنه اذیت خودش
  ی خونه تو هنوز که چیشده زدیش چرا گفت و ایستاد عامر روی به رو بابا

 میشه دعواتون جوری نرفتین خودتون
 میزنی؟ رو زنت که

 سرکشه خیلی نجال میخوام معذرت عمو
 میکنه احترامی بی بهم خیلی نمیده گوش حرفم به اصآل
 دادی فوش بهم تو عامر نگو دروغ
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 ... دادی جوابمو هم تو و
 ؟ نجال کرد شروع کی
 ؟ میکنی احترامی بی شوهرت به تو نجال - بابا
 ... میگه دروغ عامر بابا نه

 نیستی؟ دعوت عموت ی خونه امشب مگه - بابا
  بابا هستم

 برو زود و شو آماده پاشو پس
 خونه بیار خواب برای رو نجال عامر

 ...حتمآ عمو چشم
 رفتن بیرون اتاق از مامان و بابا

  بابا بخاطر و اجبار به من و
 شدم هام لباس پوشیدن مشغول

 شکیم چادر و طالیی رنگ به سنگین و قیمت گران خیلی ی بلوچیه لباس یه
 پوشیدم گلداری و نازک
  میکردم گریه و میکردم عوض لباس جلوش و بود زده زل بهم عامر
  من؟ به زدی زل چرا چیه
 زنمی میخواد دلم

  هات شیرینی خود و امشبت کار با
  امرع نمیشم عاشقت باشم زنت دیگم سال صد اگه شدم متنفر ازت بیشتر
 شده دیرمون که شو آماده زود فقط جهنم به نشو خب
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 بگیری آبغوره بخوای اگه ضمن در
 تو با میدونم من داریم مشکل باهم ما کنن فکر بابام و مامان که

 نداریم؟ مشکل مگه
 نداریم... نداریم لعنتی نه
 ...ندارم کاریت که من داری مشکل من با تو

 زشته میشنون اینا مامانم ساکت عامر نزن داد
 ادا این چیه زشت میدونستی اگه تو

 نمیاوردی در خودت از رو اطوارها
 بیا زود کوچست تو ماشین در دم میرم

 بیرون اومدم اتاقم از عامر رفتن از بعد دقیقه ده تقریبآ
  خدافظی بابا و مامان از

 شدم خارج خیاط از و کردم
 بود منتظرم و بود کرده پارک در روی به رو مشکی 206 با عامر
 بندازم بهش نگاهی.نیم حتی اینکه بدون

 ... شدم ماشین وارد  کردم باز درو
 کرد روشن رو ماشین

 بودم کرده بغض خیلی بودیم کرده سکوت دو هر کردیم حرکت و
 و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 میریخت تندتند اشکام
 کردم زمزمه آرومی صدای با
 ام ریخته سکوتم رادرچمدان آرزوهایم تمام 
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 تالطم پر ای جاده درابتدای ومن بسته چمدان
 ناهموار وبس خیس برهنه،جاده پای 

 روست پیش درازی راه چه
 همقدم بی
 من
 تنها

 .......دلتنگی پراز چمدان ویک
 و ام نیافته دست آرزوهای برای دلتنگی

 ...ام رفته برباد زندگیه برای
 بود؟ چی گفتی که چیزایی این معنی گفت و شد خیره بهم خشم با عامر

 بفهمی معنیشو باید داری سواد که خودت
 دادم؟ برباد رو زندگیت و گرفتم رو آرزوهات من که اینه منظورت

 ...بود همین منظورم دقیقآ
  ماشین  این تو امشب که نکن کاری نجال

 بزنم آتیش رو دوتامون
 ... میکنی.اذیتم داری خیلی

 بتروسونی؟ منو میخوای مثآل
 ؟ نمیکنم اینکارو نظرت به

 میکرد اینکارو بود شق کله عامر چرا
 نبود بعید ازش
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 کردم سکوت
 نه؟ یا میکنم اینکارو زد داد بلند صدای با

 ... بده جواب
 گوشم به رو هاش *ب*ل شد نزدیک بهم

 نه؟ ای میکنم اینکارو توام با نجال میکرد تکرار گونه نجوا و آروم و چسپوند
 ؟...کنی تمومش میشه میکنی عامر آره
 ...میشناسی خوب منو که خوبه گفت و بوسید رو گوشم ی ه*ل*ا*ل

  کار برام زیاد شناختنت شدیم بزرگ باهم
 نیست سختی

 باشی فهمیده خوب باید پس آهان
 برسه چه نمیدم هم خدا به رو تو که
 اذیت خودتو اینقد چرا پس... بندش به

 ندارم؟ دوستت میگی و میکنی
 باشی داشته دوستم که نفعته به

 بیاد دل از داشتن دوست که خوبه عامر
 اجبار روی از نه باشه قلبیت احساس

 میکنی؟ فکر چی خودت پیشه تو نجال
 خوندی؟ درس تیزهوشان ی مدرسه چطور تو موندم من

 مگه؟ چطور
 شم؟ جدا ازت من میشه باعث حرفات و کارا این میکنی فکر چرا آخه

 میدم؟ کسی به زنمو من نظرت به
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 بگیرتش؟ بیاد دبگه یکی میدم طالقش
 داری تو کنم ازدواج نمیخوام فعآل من

 ...میکنی فکر اشتباه
 کنی؟ ازدواج میخوای کی تو پس عجب

 دواجاز باهات بعد شییی بزرگ میموندم باید ایی بچه بگم که نیسییتی هم بچه
 میکردم

 قشنگیه احساسه عشق عامر
 گرفتی من از رو احساس این تو

 کنم تجربش نمیتونم هیچوقت دیگه 
 عامر بده طالقم شیم جدا بیا خدا رو تو

 نکن نابود رو دوتامون زندگیه لطفآ
 میکنه پاره داره رو گوشم پرده بلندش صدای کردم احساس

 ؟ چیه حرفا این نجال دهنتو ببند
 !آره؟ میخوای طالق
 کنی؟ چیکار میخوای عامر

 کرد پیادم ماشین از  گرفت دستمو مچ
 میکشوند خودش دنبال و

 میخواد نمیدونستم بودم ترسیده خیلی
  کنه چیکار

 برداشت بنزین بطریه یه ماشین تو از
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  اومد سمتم به و
 کنی؟ چیکار میخوای عامر

  نزن حرف باش ساکت
 شده دیرمون بریم بیا عامر ببخشید
 میخوام معذرت

  کشیدم خفیفی جیغ که پام جلوی ربخت بنزین.یکم
 دهنم جلوی محکم دستشو و کرد ل*غ*ب محکم پشت از رو من عامر

 میکردم احساس بود گذاشته
 ...میشم خفه دارم

 برداشت دهنم جلوی از دستشو لحظه یه
  افتادم نفس نفس به که

 میترسونی منو داری تاریک و خلوت جاده این تو میکنی خفم داری عامر
 میخوای؟ طالق -عامر

 کن ولم نمیخوام طالق نمیخوام
 میکردم گریه و بودم ترسیده خیلی
 میخوای؟ طالق بگو فقط نکن گریه
 خدا رو تو کن ولم عامر
 کرد زمزمه گوشم کنار
 بزنه سرت به طالق فکر اگه
 نمیزارم زندت زهرا فاطمه به

 باشه آخرت بار
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  میترسم تاریکه بریم اینجا از عامر بریم باشه
 نمیشه تکرار خوردم ه*و*گ کردم غلط عامر یگو

 ... نمیگم
 نمیگی؟

  نمیگم نه
 بگو میگی زد داد

 گفتم بذاره راحتم اینکه بخاطر
 ببخشم کردم غلط عامر

 بخشیدمت
 هیچوقت دیگه دارم دوستت بگو حاال
 نمیارم زبونمم به رو طالق اسم

 آروم و شدم خیره بهش نفرت با
 به رو طالق اسم هیچوقت دیگه گفتم
 نمیارم زبون

  شده دیر شو سوار برو حاال آفرین
  میشه نگرانمون مامان

 شدیم ماشین سوار دو هر
 میکرد رانندگی که حالی در عامر

  انداخت بهم نگاهی نیم
 نجال؟ میلرزی داری گفت و
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 خوبم نه
 باشی زن شیر باید بلوچی دختر تو

 از شاید ترس همه این و بلوچ زن
 میلرزی؟ اینجوری که ترسیدی من

 گرفتم استرس کم یه ففط خوبم نه
 نباش نگران شد تمام دیگه
 عمو ی خونه دم رسیدیم دقایقی از بعد

 کرد باز برام درو عامر
 شو پیاده گفت و د*ی*س*و*ب صورتمو

 میشیه زندگیم تلخ خاطرهای از یکی عامر میمونه یادم کردی امشیب که کاری
 کردی تهدیدم و کردی پیاده ماشین از خلوت و تاریک جاده تو رو من که

  دوباره نکن شروع نجال
 باشه راحت اعصابم بذار
 اونجایی از زد رو آیفون زنگ عامر

 بالفاصله دیدن رو ما و بود تصویری آیفون که
 شدیم حیاط وارد و زدن رو کلید

 کردم درست استرس با رو چادرم
 ببینن رو من عمو زن و عمو مبادا که
 ...داره مشکل حجابش که بیارن در حرف باز و

 میرفتم راه عامر سر پشت آروم
  جلو بیا گفت و کرد حلقه شونم دور دستشو گرفت بغلش تو منو
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 ... نیا راه سرم پشته
 میام منم برو تو خوبه عامر کن ولم

  برداشتم شونم رو از و زدم پس رو دستش
 ...کرده بغلم االن دهنم تو میزد پریشب تا نداره روانی تعادل
 اخالقی بد من با اینا مامانم جلوی نجال
 نمیاد خوشم نکنی

 بگیری فاصله من از کن سعی هم عامرتو ندارم کارت به کاری من
 نجال رفته یادت رو پیش دقیقه چند انگار

 ... کردی شروع باز که
 آدم از بگم و بدم رو جوابش میخواستم

 ترسید باید تو مثه زورگویی و روانی
 باز رو سالن در عمو زن لحظه همون اما

  گفت عامر به رو بلند صدای با و کرد
 ... اومدی خوش پسرم
 ممنون گفت و کرد پرسی احوال مادرش با عامر

 
 
 کرد بغلم و اومد من سمت به

 تو بفرما دخترم آمدی خوش نجال
 ... عمو زن ممنون
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  شدیم خونه وارد
 نداد زحمت خودش به حتی عمو

 بیاد گویی آمد خوش برای در جلوی تا
  تسبی  و میکرد نگاه تلویزیون داشت

 بود دست به
 بابا سالم گفت و شد نزدیک بهش عامر

 آمدی خوش پسرم سالم - شهسوار
 بود نشسته عمو که حالی در رفتم جلو

ستش ستم در رو د شانه به و گرفتم د  شتپ داریم که رسومی طبق و احترام ی ن
 بوسیدم رو عمو دست

 و بوسید آروم رو سرم هم عمو
 آوردین صفا دخترم آمدی خوش گفت

  عمو ممنونم
 آورد شیرینی و میوه عمو زن

 ... بخوریم کرد تعارف و
 میگرفت پوست میوه واسم عامر

 بشقابم تو میذاشت و
 عامر ممنون

 بخور نفسم میکنم خواهش
 پوست میوه زیاد جان عامر -عمو زن

  شام دیگه ساعت نیم نجال برای نگیر
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 میشه آماده
 ... مامان چشم

 مشغول و کرد پهن رو شام سفره عمو زن که بود گذاشته ساعتی نیم
 کمکش برم میخواستم شد سفره چیدمان

 ...میاره خودش مامان بشین گفت عامر
  کنار رو من  کشوند رو دستم عامر

 مرمک دور دسییتشییو که گرفتم فاصییله ازش یکم بهم چسییپید و نشییوند خودش
 دستش همون با دوباره و کردم احساس
 خودش سمت کشوندم

 گفت و شد خیره بهم غلیظی اخم با
 نخور تکون

 روی ها بشقاب چیدن مشغول عمو زن
 عامر جلوی یکی و گذاشت من جلوی بشقاب یک شد سفره

 کردم تشکر عمو زن از کوتاهی لبخند با
 نباشید خسته عمو زن ممنونم

  جانتون نوشه
ست سبزی قورمه عجب وای  ی همه سبزیش قورمه بوی عمو زن بود کرده در

  بود کرده پر  رو خونه
  براش عمو زن و داشت دوست خبلی گوساله گوشت با سبزی قورمه عامر

 ... بود کرده درست
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 ... بود آورده هم سبزی و ماست نوشابه ساالد
 ... شدیم خوردن مشغول همگی

 خوردم رو سبزی قورمه از قاشق چند اینکه از یعد
ند با قت من عمو زن گفتم پوزخ مه همچین نمیتونم هیچو  ایی سییبزیی قور

 ... کنم درست
  دستپختم بخاطر بآلخره عامر کنم فکر

 بده طالقم
 فکر  میخندیدن عمو زن و عمو

 بوده شوخی قصدم من میکردن
 میزدم طعنه عامر به داشتم دل در اما

 میفشرد بهم دندوناشو اعصبانیت شدت از که انداختم عامر به نگاهی نیم 
  دندوناش ممکنه آن هر میکردم احساس

 ... بشه خورد دهنش تو
 نگفتم چیزی و شدم ساکت

  میرسه رو حسابم بعدآ میفهمیدم اما
  کردیم جمع رو سفره عمو زن کمک با شام خوردن از بعد

 بودیم صحبت گرم عمو زن و عمو با پذیرایی تو
 شنیدم سالن از رو عامر صدای

 ... بیا نجال
 عامر اینجا بیا تو اینام عمو پیشه

 ...دارم کارت سالن تو بیا زد داد
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  شدم سالن وارد
 تو برو گفت و کرد باز رو اتاقش در
 شدم اتاقش وارد ترس با

 داری؟ چیکارم چیه
 بخوابی اینجا امشب میخوام

 وقت یه نشه زیادیت بابا نه عه
 بشه؟ چی که بخوابم
 ...زنمی نمیشه زیادیم

 برگردم دادم قول بابا به نمیمونم من نه
 مشییبا  نمیتونم خسییتم من بگه عمو به بزنه زنگ گفتم مامان به آشییپزخونه تو

  که صب  فردا بخوابی اینجا ببرمت
 برسونمت سرکار برم خواستم
 نمیمونم اینجا من نمیخوام

 برمیگردم میگیرم آژانس من
 میزنی؟ مفت حرف چرا بری میخوای آژانس کدوم با شب یازده ساعت

 بمونم نمیتونم عامر سنگینه لباسام من
 میشم اذیت نیاوردم راحتی لباس
 عزیزم بیار در لباساتو خب
 بخوابم؟ چی با پس چی؟ یعنی
 ...خانومم داری که زیر لباس
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 ؟ چی که خب
 نمیشی اذیت بخواب زیر لباس با
 

 بخوابم مدلی اون عمرآ هه
 استرس از گرفت رو دستم محکم عامر که کشیدم درو ی دستگیره

  بودم افتاده نفس نفس به
 هام *ب*ل چونم میبوسید رو صورتم جای همه و صورتم به چسپوند صورتشو
 غیره و پیشونیم

 میبوسید محکم و بود بسته رو چشماش
 میکردم احساس هاش *ب*ل حرارت از

  میسوزه داره تنم
 چشمام تو ریختم بود التماس چی هر

 کنه ولم کردم خواهش ازش و
 زدم صدا رو اسمش بار چند
 کن ولم بسه عامر عامر

 عامر؟
 جانم

 خونمون ببر منو بیا بسه
 اجازه مامانم نمیریم خونه نیست بس

 ...منی پیشه امشب گرفته
  برم بذارم عامر نمیخوام من
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 گذاشت کلیدو کرد قفل ازپشت درو
  جیبش تو

 بخواب برو گفت و آورد در رو چادرم
 ... ندارم کاریت

  برم بذار بخوابم تو کنار نمیخوام
 خستم ندارم باهات کاری گفتم نجال برو
 ... بخواب برو

  کشیدم دراز تخت رو آروم
 ...خودم رو کشیدم رو پتو و

 کرد عوض رو لباسش عامر
 پوشید مشکی رنگ به ورزشی شلوار یه و سفید جذب تیشرت یه

 میگردم بر تا بزنم مسواک میرم من نجال
 بپوش بردار دارم تیشرت و شلوار کمدم تو کن عوض رو لباسات

  ممنون باشه
 بست سرش پشته درو و شد خارج اتاق از عامر

ستیم کیف توی از رو گوشیم  ی هشمار بود دوازده به نزدیکه ساعت آوردم در د
 گرفتم رو شوکا

 ایدب ضیمن در میخوابید دقت دیر داشیت عادت شیوکا اما وقته دیر میدونسیتم
 باهاش

 داشتم نیاز کمکش به میکردم مشورت
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 داد جواب خورد که بوقی چند از بعد
 ... الو
 ؟ بیداری شوکا الو
  خوابم پ ن پ

 بزنیم؟ حرف داری وقت شوکا
 ... میکنم نگاه آشامی خون فیلم دارم نشو مزاحم نه

 ...آشامی خون پا یه خودت تو شوکا بیخیال بابا
 کردی توشیشه عامرو خون که تویی آشام خون بابا نزن زر

 کی دیوار رو باش رو ما بخیر شییبت نداشییتم رو حرف این توقع تو از شییوکا
 مینویسیم یادگاری
شده کردم شوخی بابا کن صبر نکن قطع نجال هوووی  شب موقع این که چی

 ؟ زدی زنگ
 کنی؟ راضیش بزنی مخشو تونستی چطوره عامر با رابطتت

 شد پاره لبم دهنم تو زد محکم پریشب شده بدتر رابطمون شوکا نه
 !!!!نمیشه باورم... میگی دروغ
 زدتت؟ و رفته در کوره از که چزوندیش البد

صآل عامر تو میگی چی آخه شوکا ست مهم من برا ا  وت بچزونمش بخوام که نی
 ...میدونی خوب اینو که

 کن ولش بابا هیچی ؟ چیشد پس
 ... رفیق احمقی خیلی نجال

 کردم؟ چیکار مگه خودتی
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 دانشگاه بریم باهم کنی راضی عامرو زنانت سیاست با بود قرار تو
 بذاری بیرون خونه از پاتو نذاره که میکنی کاری داری حاال
 کنم؟ چیکار نمیدونم شوکا
  بخوابم کنارش داده گیر عامر میمونم همینجا امشب دعوتیم عمو خونه االن
 دارام باهاش شوهرت پیشه بخواب نیست که پسرت دوست شوهرته خره خب

 کنی راضیش تا کن
شه اوج تو بچس عامر سات سا ضیش رفتارت با میتونی زود اح  اون نچو کنی را

 داره؟ دوست رو تو
 ؟ واقعآ

 واقعآ بابا آره
 سییکته اینجوری دانشییگاه برم نذاره باز شییم خوب باهاش موقع یه نشییه میگم

  شوکا میکنم
  بده انجام رو میگم که کاری نباش نگران تو میذاره

  میاد االن کنم قطع من باشه باشه
  خدافظ
 خدافظ
  دستیم کیف تو گذاشتم سریع رو گوشی و کردم پاک رو شوکا ی شماره

 کردم باز رو عامر لباسیه کمد در
  پوشیدم و برداشتم ازش سفید شلوارک یه و رنگ خردلی تیشرت یه

  بود ول و شل یعقش و میزد زار تنم تو تیشرتش
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 بود گشاد کمرش و بود شده شلوار مثه برام که هم شلوارکش
 گرفت خندش دیدنم با و کرد باز درو عامر

 چیه؟
 هام لباس تو شدی بامزه خیلی

 ...هنوز میده عطر بوی تیشرتت ؟ عامر نشستی لباساتو
 مونده عطرش بوی بازم اما شستم

 عامر میاد بدم عطرت بوی از من
 حرف این شنیدن با کردم احساس

 شد سفید گچ مثه رنگش
 نجال؟ چیه منظورت

  نداشتم خاصی منظور
  بشورم رو آرایشم میرم من

 کشید دراز تختش رو و نزد حرفی عامر
 بود گذاشته پیشونیش روی رو ساعدش

 ...بود زده زل سقف به و
  شستم رو صورتم

  شدم عامر اتاق وارد
  آوردم در دستیم کیف از رو عطرم

  زدم گردنم به کم یه و
  باسنم زیر تا که مشکیم و بلند موهای
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مپ  کردم باز رو بود نار کردم خاموش رو ال خت رو عامر ک یدم دراز ت  کشیی
 روشیین رو داشیییت کمرنگی خیلی طالییه نور که تخت خواب چراغ عامر...

 ...کرد
 وقتی چرا  کنم تحمل رو عامر بتونم کن کمک رو من خدایا کردم زمزمه دل در

 ندارم بهش حسی هیچ کنارشم
 ... اون هم میکشم عذاب خودم هم

 برم کرد اشاره سر با و برداشتم پیشونیش روی از رو ساعدش عامر
 ...کرد بغلم محکم گذاشتم بازوش رو سرمو و سوخت براش دلم بغلش تو

  فدای خانومم میگفت و میرفت صدقم قربون مدام
 شم قشنگت چشمای

  بغلمی تو که ممنون
 نداشتم گفتن برای حرفی کردم سکوت
 چسپوند گوشم به رو لباهاش
 شدم جمع خودم تو میشد چندشم و میخورد صورتم به داغش نفسای

 ...منی ماله تو گفت آروم
  آرامش با چسپوند هام ب*ل به و*ش*ا*ب*ل
  داشت بهم که مالکیتی حس تمام و
 میزد ک*م رو هام ب*ل آرامی به

 کنم آزاد ذهنمو تا بستم چشمامو
 هیچ که رو مردی با بازی عشق نبینم تا
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 ندارم بهش ایی عالقه
 کرد زمزمه زنان نفس و آروم

  نجال کن باز چشاتو
 ... باشه چشمام به نگاهت میبوسمت وقتی میخوام

 
 کن خاموش رو خواب  چراغ عامر

 باشیم مطلق تاریکیه تو ندارم دوست نه
  کنم نگات میخوام

  باشه خانومم نبند چشاتو میبوسمت وقتی هم تو
 ندادم جوابی
 نجال؟ باشه کرد تکرار دوباره

 ... باشه
 کن باز چشماتو نجال

 چشم با بذار راحتم عامر میکنم خواهش
 ... ترم راحت بسته
 برداشت پاتختی رو از رو گوشیش عامر

 رو هام ب*ل آروم آروم و کشید آغوش به رو من  کرد پلی آهنگ یه
  رو خودم و بستم رو چشمام میزد ک*م
 ... سپردم عامر دست به

 گوشم تو آهنگ با عامر و میخوند آهنگ
 ... دارم دوستت میکرد زمزمه
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  نداشتم عامر به حسی هیچ
 نبود مهم برام داشتنش دوست
 .. سرمیخورد هام گونه روی  اشکاهام و نبود خودم دست

 (دهقانیان رضا از دلتنگتم آهنگ)
 اومد سرعشقمون چی بود شونم رو سرتو
 زد راهشو حسود کدوم بود محکم که تو قلبه

 کرد دور هم از مارو چی بودی نبضم مثه تو
 برگرد تو بی سختمه گرفته رو دنیام تنهایی
 احساسم تو به نسبت کنه تغییر نخواه

 میشناسم خوب رو تو من کردی تغییر که نگو
 شکست بغضم گرفت دلم

 حد از بیش دلتنگتم
 

 احساسم تو به نسبت کنه تغییر نخواه
 ...میشناسم خوب زو تو من کردی تغییر که نگو

 همخونی آروم گوشییم توی آهنگ با و میبوسییید رو من عامر میخوند که آهنگ
 میکرد

  نداشتم بهش حسی هیچ اینکه از
  میکشید تیر داشت قلبم 
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شک و شی عمیق نفس برد م*ن*د*ر*گ گودی تو سرشو عامر میریختم ا  دمیک
 میزد گردنم به عمیقی های بوس و

 شد خیره چشمام به و آورد باال سرشو
  چشماتم عاشق من نجال

 قشنگه خیلی چشمات
 میبینم چشمات تو رو دنیام انگار

  انداختم بهش که عمیقی نگاه از بعد
  برگردوندم رو صورتم

 ؟ میکنی گریه چرا نجال
 ... بگو بهم

  کردم سکوت
 گفت و گرفت رو صورتم دستاش با

 داری دوست منو که بگو میکنم خواهش
 ...نجال
 ...عامر نخواه ازم اینو وقت هیچ
 باشم داشته دوستت که نخواه هیچوقت عامر
 کنم پیشرفت نمیذاری تو چون

 برسم آرزوهام به نمیذاری
 داشتی دختر دوست کلی پارسال تا یادمه

 شنیدم صداتو خودم  بار یه
 میزدی حرف دخترت دوست با خونمون حیاط تو داشتی
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 میرفتی صدقش قربون
 بود زیاد برت دور که دختر

 کردی؟ ازدواج من با چرا
 نجال؟ میکنی حسادت داری

 نبود حسادت منظورم من عامر اصال نه نه
 بود زیاد برت دور دختر اینقد که تو بفهمونم بهت میخواستم فقط
 کردی؟ ازدواج من با چرا

  گفتم بهت قبآل من که درصورتی
 زندگیم مرد چشم به وقت هیچ من

 زندگیم تو من گفتم نکردم نگاه بهت
 دارم بزرگی های هدف

 میکنم هرکاری هام خواسته به رسیدن برای و
 بیاری دست به رو من جسم تو

 نباشه باهات یچوقته دلم اما
 عامر؟ داره فایده چه

 میارم دست به دلتم
 بیاری بدستش نمیتونی وقت هیچ
 بودم متنفر فامیلی ازدواج از اندازه چه تا من یادته

 نذاشتی هم احترام نظرم به حتی تو اما
 میکنی؟ اینکارو من با چرا نجال
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 نکن خراب رو شبمون
 بکشم راحت نفس یه کنارت بزار
 آره داشتم دختر دوست من

 بودم تو عاشق فقط من ولی
 زیبا و نجیب عموی دختر یه آدم وقتی
 میتونه چطور باشه داشته تو مثله

 کنه؟ ازدواج ایی دیگه کسه با
 بودم دنبالش زنگیم تو من که نیستی مردی تو عامر ولی

 نداری شباهت رویاهام مرد به درصد یه حتی
 داری شباهت خیلی تو ولی

 باشم داشته داشتم دوست همیشه که هستی زنی همون تو
 مردی همون بشم میکنم یکاری منم
 داری دوست تو که

  ببرم لذت زنم کنار امشب بذار
 نکن خرابش میکنم خواهش

 ببری لذت میتونی نمیگیرم رو جلوت من 
 ... نمیکنم روی زیاده نجال میدونم رو خودم حد من

 بیاری؟ در رو تیشرت میشه نجال
 بیارم درش که گرفتم رو تیشرت پایین بردم دستمو

 میارم درش خودم گفت و گرفت رو دستم عامر
 کشید بیرون تنم از رو تیشرت و بردم باال دستامو شدم خیز نیم
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 بودم بغلش تو سوتین با حاال
 آروم و برنمیداشت ازم چشم عامر و میخورد بهم خواب چراغ رنگ طالیی نور

 میکرد نوازش رو کمرم دستش با آروم
 نمیخوام اینو من نه من خدای وای
  میکشه تیر داره تنم

 ... نکن اینکارو لطفآ عامر
  گرفته گر تنم میکردم احساس گذاشتم شونم رو سرشو

 میزد شونم به ریزی های بوسه
 ...؟ عامر
  جانم

 میکنی؟ اینکارو چرا
  دارم دوستت زنمی چون

 ... شوهریم و زن ما نجال نترس چیزی از
  قفلش و م*ن*ی*ت*و*س زیر برد دستشو آروم

 کرد باز رو
 کشیدم رو پتو سریع  گرفتم استرس

 سرم رو
  کردم پنهان پتو زیر رو خودم و

 پتو زیر اومد و برد باال رو پتو عامر
 بود تخت روی روبه اسپیلت
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 لرزه به کولر خنکای و استرس بخاطر و
 بودم افتاده

  صدای فقط و بود تاریک پتو زیر
 میشنیدم رو عامر های نفس
 ...؟ نجال زد صدام آروم

  بله
 ؟ سردته عشقم

 میشد دیده صدام در که لرزشی با
  آره  دادم جواب

 کرد حلقه م*ن*ه*ر*ب کمرم دور رو دستاش
  خانومم بغلم بیا کرد زمزمه و

  تداش بهم عامر که احساسی این از نزدیکی همه این از میترسیدم لحظه این از
 عامر و بود ه*ن*ه*ر*ب کامآل تنم باال حاال

 بود چسپونده سینش ی قفسه به رو من
 سرمون رو از بردارم رو پتو نجال

 باشه بزار نه
 راحتی تو جور هر  باشه
 بیرون میزد بدنش از آتیش انگار بود داغ چقد که وای
 بود بار اولین که منی برای این
 ...  نبود خوب میکردم تجربه رو آغوشی هم

 عشق که میدونستم نداشتم خوبی حس
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 نیست
 بود گرما و هوس شبیه چیزی یه شاید
 ... بودیم افتاده نفس نفس به دو هر بوسید رو م*ن*ی*س ی قفسه عامر
 ... خدا رو تو نکن عامر

  گفتم که ایی جمله آخرین با
  گذاشت هام *ب*ل روی رو ش*ا*ه *ب*ل
 شد خفه صدام و

  احساس که میبوسید ع*ل*و با اونقد
 کنم کنترل رو خودم نمیتونم دیگه کردم

 بدنم روی رو سییینش خیسییی و بود شییده قبل از تر داغ حاال کردم همراهیش
 میکردم احساس

 و ذاشتمگ ستبرش ی سینه روی رو دستم میکرد تحریکم داشت نداشتم تحمل
 دادم هلش

... 
 چیشده؟ چته نجال
 ؟ نکن اینکارو عامر

 میکنی اذیتم داری بذار راحتم نیست خوب حالم 
  حقمه این زنمی تو نجال

 ؟ میکنی محرومم چرا
 رو تو با بودن
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  دارم دوست
 شم؟ نزدیک بهت نذاری میشه باعث چی
 میدارم برش باشه راهم سد تو به رسیدن برای که چیزی هر

 نکن اذیتم ندارم آمادگیشو عامر
 خواستم؟ ازت زیادی چیز من مگه

 ... اما نه
 نجال؟ چی اما

 تصمیمم تو زندگیم تو بودم حیران
 !؟ کنم چیکار باید نمیدونستم خودمم

 رو آشفتگی و دلهره این بتونم تا
 ... کنم دور خودم از

شکالت این تمام شتم روز چند این طول در عامر با که هایی تنش و م  ماذیت  دا
 میکرد
 امکان لحظه هر که داشتم عجیبی بغض

  بریزه هام اشک  داشت
 دادم قورت رو بغضم اما

 عامر؟ گفتم آروم و
 بود دوخته چشم برهنم ی تنه باال به
 نیست خوب حالش که میکردم احساس و

  گرفتم دستم در رو دستش
 بخوابم؟ راحت امشب میشه گفتم آروم و
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ستم شوند رو د صله بودم نزدیکش حاال خودش سمت ک  ور متریمون میلی فا
 هامون سینه  و کرد کم

 چسپید بهم
 کرد خاموش رو تخت خواب چراغ

  باشه داد جواب زنان نفس و
 نمیزنم دست بهت باش بغلم تو فقط

  عامر ممنون
 بردم پاتختی طرف به رو دستمو

 بردارم رو تیشرت که
 نجال نپوش رو اون کن ولش

  بخواب همینجوری
 ندارم باهات کاری
 باشم مطمعن گفتم گوشش کنار آروم

  میدم قول نفسم باش مطمعن داد جواب
  نزنم دست بهت

 بخواب راحت
 من و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 فشرد بخودش محکم رو
  کشید کامل رو پتو و شد خیز نیم

 جفتمون روی
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 بود دو به نزدیک ساعت
  و گذاشتم هم رو چشمام

 برد خوابم زود خیلی
  دادم خودم به قوسی و کش کردم باز رو چشمام
 ...چنده ساعت ببینم برداشتم پاتختی روی از رو گوشیم
 بود یازده به نزدیک

 ؟ کجاست عامر
 ؟ خونه نبرده رو من چرا
 بپوشم رو لباسم اینکه از قبل

 گفتم تماس عامر با 
 داد جواب عامر  خورد که بوقی چند از بعد
  عامر الو

  عزیزم جانم
 ؟ رفتی کجا

 رفتیم هم با پدرم با صب  سرکارم
 کنم بیدارت نیومد دلم بود هشت تقریبآ ساعت

 ... میبردی رو من باید میشه ناراحت بابام عامر
  عموته ی خونه نیست که غریبه ی خونه عزیزم

  ناهار از بعد نکردم بیدارش بوده خواب نجال گفتم زدم زنگ عمو به من
 خونه میارمش

  باشه گفت عمو
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 نباش نگران کرد قبول
 باشه آشپزخونه تو زیاد احتمال به خونست که مامان

  بپوش رو لباست تو
 مامان پیشه برو
  دیگه ساعت یک هم بابا و من

 خونتون میبرمت ناهار از بعد میایم 
 خدافظ ممنونم باشه

 خدافظ
  پوشیدم رو هام لباس پایین اومدم تخت از

  شستم رو صورتم اینکه از بعد
 رو عمو زن و رفتم آشپزخونه طرف به

  زدم صدا
 ؟ عمو زن

 آشپزخونه تو بیا نجال
  شدم آشپزخونه وارد
 نباشی خسته سالم عمو زن

 خوابیدی؟ خوب ممنون سالم
 خوابیدم ساعت این تا ببخشید بله

 دیگه داری عادت نداره عیب
  قیمه خورشت و کردم کمک عمو زن به
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  کردیم درست ایی خوشمزه
 شد زده آیفون زنگ و گذشت ساعتی یک
 میکنم باز من اجازتون با عمو زن

 شدن سالن وارد عامر و عمو دقایقی از بعد زدم رو در قفل
 جین شلوار و سفید جذب تیشرت با عامر

 میومد نظر به جذاب بود پوشیده که ایی مشکی
 پوشیدن لباس مدل این وقت هیچ من اما
 نداشتم دوست مرد برای رو

 بودم کالسیک های تیپ با جنتلمن مردهای عاشق همیشه
 مرد یک همیشه خودم رویاهای تو

 تصور رو جنتلمن و کرده تحصیل موفق
 ...ندیدم عامر در وقت هیچ که چیزی میکردم

 دماغم زیر زد یهو عامر که بودم فکر تو
 چته؟ عه

 گفتم خانوم نجال هااا نیست حواست
 سالم
 سالم گیرن خب

 شدیااا بداخالق دوباره
 بدم رو جوابش اینکه بدون

 چرخوندم عمو سمت به رو صورتم
 نباشید خسته عمو سالم
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  دخترم باشی سالمت سالم
 گشنمه خیلی آمادست غذا مامان -عامر

 میکنم آماده رو سفره بشورید رو صورتتون و دست شما تا پسرم آره
 ...کردیم آماده رو سفره و کردم کمک عمو زن به

 عجب نباشی خسته مامان به به - عامر
 ؟ کردی درست ایی قیمه

 کردیم درست هم با نجال کمک با
 بلده؟ هم آشپزی نجال مگه

 کردم نگاش اخم با
 پوزخند با انداخت بهم نگاهی نیم

 دیگم زن یک باید میکردم فکر گفت
 بگیرم کردن درست غذا برای

 گیریب دیگم زن یه میتونی نشییده دیر هنوزم گفتم و دادم باال رو ابروم تاالی یه
  باشه عالی دستپختش که

 نیستم بلد آشپزی که من
 !...؟ بلدی که نیمرو گفت و خندید

 بلدم کن فکر شما
 نکنید کل کل هم با نیستین که بچه دیگه بسه -عمو زن
 نبود ازدواجش وقت کنم فکر بچس اون چرا عامر اما عمو زن نیستم بچه من

 بودن زده زل بهم و بودن کرده سکوت همه
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 نجال؟ چیه منظورت گفت عمو
 خانومم میکنه شوخی نداشت منظوری نجال بابا

 بود زده زل بهم اخم با عمو
 بودم شده معذب

 کرد حلقه گردنم دور رو دستش عامر
 میاد بدش بابا نکن شوخیا این از دیگه گفت

 باشه گفتم و زدم ایی تصنعی لبخند
 زد زنگ خواهرت عامر - عمو

 خونش بریم کرد دعوتمان
 شونخ میریم امشب مادرت و من
 ؟ میای تو
 برید شما عمو ی خونه میرم من بابا نه

 عالیه به برسونید سالم بگذره خوش
 ؟ ما ی خونه میای امشب عامر
 نیام؟

 گفتم؟ چی مگه بیام نه
 کردم تشکر خیلی عمو و عمو زن از شد صرف ناهار اینکه از بعد

 خونه رسوند منو عامر و شدم آماده
  پیشت میام شب نجال
 باشه

  باشه خوبی شب شاید امشب 
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 کنم راضی دانشگاه به رفتن برای رو عامر بتونم اینکه برای
 ...میکنم خودمو تالش

 کردم سالم بابا  مامان به شدم خونه وارد اینکه از بعد
 شدم حمام وارد و برداشتم رو حولم سریع

 بودم دوش زیر که ساعتی یک تمام
 جوری چه که میکردم فکر این به

 کنم راضی رو عامر امشب باید
  حساس مسعله این به که بکشم پیش رو دانشگاه حرف طریقی چه به و

  نشه
 شدم اتاق وارد

 سفید تاپ یه و مشکی ساپورت یه
 کردم سشوار رو موهام پوشیدم

 ریختم هام شونه روی و
 زدم لباسم به عطر کمی

 کشیدم دراز تختم روی و
 عامر کنار جوری بذار کن دور استرس از رو من امشب کن کمکم خدایا
 دانشگاه به رفتنم با که کنم رفتار

 هدر کشیییدم خوندن درس برای سییال چند این که زحماتی تمام و کنه موافقت
 ...نره

 تقریبآ ساعت 
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 خونه اومد عامر که بود شده یازده
 نشست بابا کنار پذیرایی تو ساعت نیم
 خوش روی با و نشستم کنارشون منم

 کردم استقبال ازش
 عامر خود هم و بایا هم مامان هم

 ؟...!شدم مهربون اینقد امشب چرا اینکه از بودن کرده تعجب
 مامان و بابا به که بود دوازده ساعت

 ... افتادم راه اتاقم سمت به و گفتم بخیر شب
 اتاقم تو میاد و نمیاره طاقت خودش عامر که بودم مطمعن

 عامر که بود گذشته ایی دقیقه بیست
 شد اتاقم وارد و کشید رو در دستگیره

 ...بودم موهام کردن شونه مشغول  بودم نشسته آرایشم میز جلوی
  در دم بود ایستاده عامر

 تو بیا عزیزم
 خانومم؟

 ؟ جان
  هخست بلنده خیلی کنم شونه موهاتو من میخوای گفت و ایستاد کنارم عامر

 نشی؟
  برو تو میشه تموم االن عزیزم نه

 بخواب
 تو پیشه بخوابم اینجا میخوام من
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 عامر؟ داد اجازه بابا
 کشیدم دراز خودش کنار اول من آره

  اما زنت پیشه برو گفت خودش بعد
 باشید هم با میدم اجازه بهتون اگه کن جمع رو حواست

 زادمی برادر اینکه برای یک
 میکنی رعایت میدونم اینکه دو و

 باشه راحت خیالتون عمو گفتم منم
  مواظبشم و میدارم نگه رو دخترتون صدف تو مروارید مثه

 بخواب تخت رو برو پس آهان
 دراز تخت رو آورد در رو تیشرتش عامر

 بغلم تو بیا گفت و کشید
 زدم عطر خودم به میتونستم که جایی تا

 کردم خاموش رو اتاقم المپ
 کشیدم دراز تخت رو کنارش و

 بخوابی؟ میخوای نجال
 داری؟ خواب تو مگه نه

 یدپر سرم از خواب پوشیدی تو که لباسی و زدی تو که عطری این با نه منم
 کشیدم صورتش روی نوازشگرانه رو دستم و زدم ایی خنده تک

 آروم آروم رو صورتش که حالی در
  میکردم نوازش
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 بوسید رو دستم کف و کرد بغلم محکم
 کنار کشیدم رو دستم و شدم جوری یه

  کن نوازشم همیشه نجال
 کنی نوازشم تو دارم دوست خیلی

 کن آرومم امشب ندارم قرار و آروم
 ...کنم راضی رو عامر بتونم باید امشب آره

 گفتم آروم و آوردم در تنم از رو تاپم
 کنم؟ آرومت چطوری

 میکنی؟ چیکار داری نجال
 نداری؟ دوست تو مگه
 ... اما دارم دوست رو خودمه ماله که چیزی معلومه دارم چرا
 ؟ چی اما

 بوسیدم رو گونش و سینش رو کشیدم دراز
 هام لب ن*د*ی*ک*م به کرد شروع بالفاصله

  کشید عقب رو سرم
 عامر؟
 ...؟ ببوسمت نمیذاری چرا جونم
 دارم عالقه ادبیات به خیلی من عامر

 ... نویسندگی شاعری شعرو به
 بگم؟ شعر یه برات میخوای

 خانومم بگو
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 چسپوندم گوشش به رو هام لب
 زمزمه رو شعر گوشش در آروم و

 میکردم
 گفتنم شعر حین در که میکردم زمزمه شیدایی لحن با و آروم آروم چنان

 بود افتاده نفس نفس به
 نباشد خواب هوس را دالن آشفته 

 نباشد مرداب به دریاست به که شوری
 صادق عاشق ننهد برهم مژه هرگز

 نباشد خواب بود عشق دل به که آنرا
 ننشیند پا از که کیست قدت پیش در
 نباشد بیتاب و بیند را تو زلف یا

 زیباست چه اشک ی آینه در تو چشمان
  نباشد آب در چو افسرده شود نرگس
 گفت نازکنان بیا مهتاب شب گفتم
 .نباشد مهتاب حاجت منم که آنجا

 عامر؟ داشتی دوست
 

 امشب؟ کنی دیونم میخوای نجال
 گفتم شعر شوهرم برای فقط نه

 نخوای منو تو اگه میمیرم نجال
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  عامر نگو اینجوری
  میمیرم تو بدون من نجال

 بزنه رو حرف این عامر نداشتم دوست
 میگرفتم دلشوره میترسیدم

 شدم عجیبی حال
 نگو ایجوری دیگه عامر
 ندم دستت از که میکنم کاری هر نجال

 باشه تو و من بین مانعی هیچ نمیخوام
 میکنم خرابش باشه چی هر
 میبرمش بین از

  ایی بچه تو عامر
  سالته 23هنوز

 گانس بچه افکارت
 کن دور ذهنت از رو چیزا این
 زنتم االن که من
 میترسم همش ولی منی زن آره
 بدم دستت از

 سردی باهام
 گذاشتم ش*ا*بل* روی رو هام ب*ل
 نداشتم بهش حسی هیچ اینکه با

 میبوسیدم اما



wWw.Roman4u.iR  140 

 

 گرفت قاب رو صورتم دستاش با عامر
 نکن نجال کرد زمزمه تاریکی در و آروم

 دیونتم من میفهمی که تو
 عشقم نکن ترم دیونه
 ؟ عامر
  جانم

 میخوام ازت چیزی یه
 میدم بهت نجال بخواه رو جونم

 چسپوندم صورتش به رو صورتم
 کرد گرم رو صورتم صورتش داغیه میکردم احساس بود آتیش

 رو دستش بوسیدم رو گوشش ی الله
 بوسید، رو گردنم محکم و گداشت کمرم دورم

 گفتم آروم 
 دانشگاه؟ برم من میذاری عامر

 ...میخوام ازت زندگی تو که اییه چیزه تنها این
 بود کرده سکوت عامر

 بود زده زل چشمام به و
 کشیدم صورتش رو آروم رو دستم

 زدم صدا رو اسمش و
  عامر؟
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 ؟... جون
 ندادی؟ رو جوابم عزیزم
 فکر به اینکه جای به چرا نجال

 دانشگاه به همش باشی زندگیت
 ؟... میکنی فکر
 شده زندگیت ی دغدغه ی همه چرا

 ...رفتنت؟ دانشگاه
 نمیکنی؟ توجه بهم و سردی من با اینقد مسعله این بخاطر یعنی

  بوسیدم رو عامر صورت
 میشم موفقی آدم بدم تحصیل ادامه اگه میدونم فقط من عامر

 باشی تو میشه پیشرفتم مانع که کسی نمیخوام و
  شی دور ازم نمیخوام نجال

 جایی بفرستمت نمیتونم
 بده اجازه میکنم خواهش خدا رو تو عامر

 کنن تحمل هم رو ها سختی بعضی پیشرفت واسه آدما الزمه وقتا گاهی
 ... نجال اما

 بالفاصله  کنه تموم رو حرفش نذاشتم
  بوسیدم رو دستش پشته و دهنم جلوی گذاشتم رو دستش

  دانشگاه برم بخونم بذار خدا رو تو عامر
 ... بده اجازه بهم

 میکنی؟ اینجوری چرا نجال نکن
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 ؟ کردم چیکار مگه
 نجال نبوس رو دستم ایجوری

 بشکنم رو دلت نمیاد دلم
 بردم فرو گردنش گودی تو رو سرم

  میشد دیونه داشت
 صورتش تو بود ریخته موهام

 زد کنار رو موهام از ایی تره
 کنم کنترل خودمو نمیتونم عزیزم نکن نجال

  بوسیدم رو گردنش
 میبوسید وجود تمام با رو هام لب و سینش رو خوابوند  رو من عامر

 کشیدم کنار رو خودم
  نرو نجال کرد زمزمه زنان نفس

  گرفتم دستام تو رو صورتش
 میدی؟ اجازه عزیزم برم میذاری عامر
  آره میکنه تر نزدیک هم بهم رو ما رفتنت دانشگاه اگه نجال

 میشه تر گرم احساست اگه
 نمیکنی تکرار رو گذشتت اخالق دیگه و

  بری میدم اجازه
 داره شرط اما

 ...رفتنت دانشگاه برای میذارم شرط تا چند
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 میکردم سکته خوشحالی از داشتم
 بشه صب  تا کنم صبر چطور نمیدونستم

 بدم رو خبر.این شوکا به و
  گذاشتم بازوش رو سرمو

 ؟ عامر چیه شرطت
  کامآل رو حجابت  که این اول شرط نجال

 میپوشی چادر و میکنی رعایت دانشگاه تو
 شییب تا بمونه سییاده و دخترونه همینجوری صییورتت دارم دوسییت اینکه دوم

 .نزنی دست صورتت به عروسیمون
 نکنی برقرار رابطه زیاد شوکا با
 رفتنت دانشگاه اینکه آخر شرط و

 بیوفته عقب عروسیمون که نشه باعث
 میگیریم عروسی خریدم خونه بابا کمک با که فرصتی اولین در و

   باشی درس درگیر همش که نباشه جوری دانشگاهت و درس
 ... میگیرم تصمیم بعدآ هم چیزا ی بقیه برای

 باشه چطور باید رفتارت نجآل که میدونی
 ؟ میشناسی کامآل که رو من

  باشم داشته دوست هم نهایت بی تا رو کسی اگه حتی
  بشم اعصبانی ازش وقتی

 نمیبخشمش کنه اشتباهی کار یا
  بده پس باید رو گناهش تاوان و
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 عامر میدونم
 میکنم قبول رو هات شرط ی همه

 دانشگاه برای رو خودت و خوندن به کنی شروع میتونی صب  از پس خوب
 کنی آماده رفتن

  بذار ندادم ادامه رو درسم که من
 بشه موفقی آدم زنم حداقل
 کردم تشکر عامر از و زدم ملیحی لبخند

 کردی لطف خیلی ممنووووونم عامر
 دادی موفقیت و پیشرفت فرصت بهم که ممنون

 بدی؟ بهم بغل یه نمیخوای حاال خانومم خواهش
 میخوای؟ بغلی جوری چه
  بخوابم میخوام بغلت تو

 رو سرش عامر  کردم دراز رو دستم
 چسپوند سینم ی قفسه به رو صورتش و گذاشت ظریفم های بازوی روی
 بود گرفته گر بدنم و میخورد سینم به داغش های نفس

 بودم خوشحال اینقد اما 
ته چه میکردم ریزی برنامه ذهنم تو مدام نبود مهم برام هیچی که  هایی رشیی

 ؟ چیه برنامش و کنه چکار میخواد شوکا ببینم و کنم انتخاب
 بود برده خوابش عامر که میشد ساعتی نیم

 ... خوابیدم راحت خیال با و گذاشتم هم روی رو چشمام
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 ...میدادم انجام باید که داشتم زیادی کارهای صب 
 نبود عامر شدم بیدار وقتی صب 

 سرکار رفته که میدونستم
 داشتم خوبی احساس داشت فرق دیگم روزهای با امروزم حال
 رسیدم خط آخر به میکردم فکر قبآل

 کنم زندگی آرزوهام و خیال با باید و
 نداشتم رو حس این شدم بیدار که صب  امروز اما
 برداشتم رو گوشیم نشستم تخت رو
  انداختم ساعت به نگاهی و

  بود ده ساعت
 بود وقتش االن گرفتم رو شوکا ی شماره
  کردنش سوپرایز وقت

 نداد جواب اول بار
  گرفتم تماس مجددآ

 ...شوکا الووووو
 ؟ بخوابم نمیذاری صبحی اول خبرته چه مار زهر

 پاشو صبحه اول صب  ده ساعت ببینم پاشو دیوونه دلت تو زهرمار
 !!؟ شدی خیز سحر خبره چه بابا نه

 دارم خوب خوب خبرای واست شوکا
 چی؟؟؟؟؟

 ... بزن حدس
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 کنم فکر ندارم حوصله دیگه بگو
  بزن حدس یه نه
 عامره؟ با رابطه در
 ...چیه؟ عامر بابا نه

 ... اونه از مهمتر
  زدی عامرو مخ که نگو آهان

 دانشگاه؟ بیای بده اجازه تا
 آره گفتم اینکه محض به

 ایستادم تخت رو که کشید جیغی چنان
 نمیکردم فکر بابا گرررررم دمت نجال

  شه بلند ازت بخاری
 ...اومد خوشم کردی امیدوارم

 کردی؟ راضیش چطوری شد چی ببینم کن تعریف زود
 بگم نمیتونم شخصیه دیگه اونش
 بگی باید باشه شخصی که کردی غلط
  رو همدیگه باید نمیشه تلفنی اما باشه

  ببینیم
 نمیاد خوششون من از عامر و بابات میدونم من بیام ساعتی چه بگو خب

 شدم زده هیجان خیلی میام من نباشن خونه اونا که کن مشخص رو ساعتی یه
  نمیبره خوابم دیگه بگیرم دوش یه پاشم
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 دارم ازت خواهشی یه فقط بیای ساعتی چه میدم ام پی بهت شوکا باشه
 چیه؟ بگو جانم

 
 
 بپوش چادر اومدی خدا رو تو

 بیاد دستش بهونه عامر ندارم دوست
 نجال تو بخاطر فقط باشه اوم

 عاشقتمممم شوکا ممنووونم
 بابای فعآل عاشقتم منم

 .. عزیزم خدافظ
 داشتم لب روی لبخند که حالی در

 کردم قطع رو تماس
 گذاشتم پاتختی روی رو گوشی

 ...شدم خارج اتاقم از و
 شدم خارج اتاقم از اینکه از بعد

 رفتم بهداشتی سرویس طرف به
 زدم مسواک و شستم رو صورتم

 گفتم بلدی نسبتآ صدای با شدم آشپزخونه وارد
 میکنی؟ چیکار داری مامان
 جن مثه چرا ترکید زهرم دختر چته نجال

 ؟ میشی ظاهر یهو
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 نباشی خسته مامان
 دخترم باشی سالمت

 میپزی؟ آش داری مامان میاد آش بوی
 داد سفارش میرفت که صب  بابات آره

 کنم درست
 کنم؟ کمک بهت نکردی بیدارم چرا 

 شدی؟ زرنگ امروز چیشده
 ... مامان عه

  کردی شوهر چون االن شاید بود کتاب و درس تو سرت همش که قبآل واال
 ...شدی زرنگ
 میاری در شا  بگم باقلوا برات دارم خبر یه مامان

 
 حاال؟ هست خبری چه باشه خیر

 دانشگاه میرم دارم مامان
 گرفتم عامر از رو اجازم

 نکن شوخی دختر میگی چی
 میگم راست مامان جون به

 داد؟ اجازه چطوری
 حسییاس که تو به دانشییگاه بره نداد اجازه هم عالیه به عامر نیسییت یادت نجال 

 تره
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 کردی؟ راضیش چطوری
 مامان گذاشته شرط برام

 چیه؟ شرطش بدونی کنم فکر خودت
 بغضییی رو حسییاسییه خیلی  گفته چیا حاال که میدونم مادر میشییناسییم عامرو

 حجاب مخصوصآ مساعل
  مامان دقیقآ

  بعدآ هم چیزا بعضی برای گفت تازه
 ...میگیرم تصمیم

 کنی راضیش تونستی شکر رو خدا بازم
شتم توقع عامر مثه یکی از من مامان آره شته شعور اینقد ندا شه دا  کمدر که با

 دانشگاه برم بذاره و کنه
 دخترم شوهرت به نگو اینجوری نجال

 نمیداد اجازه بهت نداشت دوستت اگه
 میزدم حرف مامان با که حالی در

 بود شده بلند هم گوشیم زنگ صدای
 میخوره زنگ داره گوشیت برو بیا نجال

 بده جواب برو
 شدم اتاق وارد سریع

  برداشتم رو گوشی
  بالفاصله دیدم که رو عامر ی شماره
 ... کشیدم رو پاسخ ی دکمه
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 عامر سالم
 خوبی؟ سالم

 نباشی خسته عزیزم ممنونم
 در تنم از خستگی بشنوم رو زنم صدای

 میاد
 ؟ نجال

 ؟ بله
 جانم بگو

  بله نگو نجال میگم وقتی
 بگم تا بگو دوباره چشم
 ؟ نجال
 ؟ جانم

 میام ناهار برای عمو با ظهر از بعد
 ؟ باشه خونتون

  بیا باشه
 خب نری پیشم از پیشم بیا

 ؟ برم قراره کجا مگه
 اتاقت تو میری میام وقت هر آخه

 بشین کنارم نرو دیگه
 بگی شما چی هر عامر آقا باشه
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 شماست امر ، امر
 چیشد؟ برنامت نجال
  بخرم برات بفرست بنویس میخوای چی هر تست کتاب
  میکنی لطف ممنون باشه

 خدافظ میام عمو با دیگه ساعت یک من
  خدافظ
  کردم قطع رو گوشی

  رفتم عامر صدقه قربون همچین
 عاشقشم کردم فکر خودمم که

  بگذرون خیر به خودت خدایا
  فرستادم ام پی شوکا برای

 خونه بیا چهار تو میرن سه میان دوازده ساعت بابا و عامر جان شوکا سالم
 اونجام چهار ساعت عزیزم باشه -شوکا
 خوشحالم خیلی نجال وای
 بیای زودتر دارم دوست شوکا خوشحالم منم

 خدافظ فعآل
 عشقولکم بابای

 کنه چت آدم مثه نمیتونه دیوانه دختره هه
 تخت رو انداختم رو گوشی و زدم پوزخندی

  که نکشید طولی
 کردم دریافت عامر از پیغام یک
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  رودم همان من
  دیدنت بهر که

 شد مرداب
 ! من ماه

  کن بس
 ...را اندازه بی های ندیدن

 یاتادب شییعرو اهل که منی بود فرسییتاده که متنی این بود قشیینگه چقد که وای
 بود بخش لذت برام خوندنش واقعآ بودم چیزا این

 اومد خوشم بود فرستاده که متنی از
 من اگر که میکردم فکر خودم پیشه

 قیعاش که افسوس اما میبردم لذت چقد متن این فرستادن با بودم عامر عاشق
 ...نبود من سهم
 ه؟ن یا میکنه دریافت من از چیزی ببینه تا آنالینه دیدم کردم نگاه وقتی

 فرستادم متن یه براش منم
 را ات خانه مسیر 

 ام کرده پاک هایم کفش ی حافظه از
 ! نباش غمگین
 دانی می هم خودت
 بود زیباتر تو  ِتکی عکس همیشه
 دیوار این خستگی و تو زیبایی



 153 بخاطر نجال

 است داده تکیه من به حال هر به که
 گرفته دلم

 لکی لک مثل درست
 کند می امتحان کوچ برای را هایش بال که

 دانم می و گرفته دلم
 وقت هیچ هواپیما این

 آید نمی فرود ای دریاچه بر
 و گرفته دلم
 شود نمی باز
 قوطی این در

 سرانجام
 ...خورد خواهم را ها قرص

  خوند رو ام پی اینکه محض به
 ؟ چیه منظورت نجال نوشت

 ...فرستادی؟ من برای چرا رو این
 فرستادی متن یه تو نداشتم منظوری عامر
 باشم فرستاده چیزی یه خواستم منم
 نمیفرستی چیزی منظور بی تو نجال اما

 ننداز راه دعوا خدا رو تو عامر دیگه که بس
 نجال؟

 زیاده داشتن دوست تو زن و مرد فرق
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 عاشییق های زن مثله رفتارت تو چند ،هر عاشییقه میفهمونه اطرافیان هه به زن
  نیست

 ولی!  نمیدونم ؟ چیه ، غروره ، غیرته اسییمش نمیدونم خودش تو میریزه مرد 
 میده نشون مدلی این رو داشتنش دوست
ضی شه اوقات بع شقت ولی کنه می اذیتت پولی بی داره می  خوادب چیزی یه ع
 میخری براش و میکنی جور باالخره لحظه اون میشی زنده و میمیری

 
 رهمی یادت اصیال میشیی آروم که میزنه لبخند یه خیال و فکر  اوج تو عوضیش 

 تو بخاطر و بابام از کردم قرض پول که من مثله خریدی اونو کردی قرض کلی
 خریدم 206
   بدی دستش از میترسی آخه نداری پول بگی بهش نمیاد دلت اصال

 خودت قشیینگ چشییمای......  خدا رو تو کن نگاش ، رویاهاته دختر اون آخه
  ها چشم این میکنن دیوونم دیدی؟ آینه تو رو

سه ، سئولیتش ها مرد وا ستگیش ، زیاده دردش ، زیاده م  کالفگیش ، زیاده خ
 آخه شییهدادی خانوم  شییم می عاشییق بازم عقب به  برگردم اگه من ولی زیاده

ست شتن دو شق وقتی من داره فرق مردها دا ست به بدون شدم عا  اونم میارم د
 شده قیمتی هر به

 حواست میخوام میزنم رو حرفا این اگه
 زندگیت به بچسپی و کنی جمع رو
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سوله های مرد اون از عامر نکنی فکر ستت یا نمیخوامت یه با که سو  مندار دو
 بدم طالقت بیا باشه بگه

  بابات خونه برو یا
 لد به حسییرت نخواسییتم که بود این بخاطر فقط دانشییگاه بری دادم اجازه اگه

  بمونی
 نکنه ایجاد تفرقه بینمون مسعله این اینکه و

 نکنی فرض خر رو عامر خودت پیشه پس
 نوشتی؟ چیه اینا عامر چی یعنی

 میترسونی؟ رو آدم رفتارت با چرا
 ؟ گفتم چی مگه من
  فرستادم فقط متن یه
 کردی؟ ازش برداشت تا هزار تو

 میبینمت ظهر دارم کار فعآل نجال
 خدافظ باشه

 میگرفتی رو من جون خدایا
 بیوفتم زورگویی و نفهم زبون آدم همچین گیر که بود این از بهتر

 بسازه رو زندگیش زدنش حرف نوع و تهدید و ترس با میخواد انگار
  زندگیه این تو نباید چرا من آخه

 بگیرم تصمیم خودم بتونم لعنتی
  که اییه مسخره رسوم چه دیگه این

 هم روی را پسر و دختر اسم بچگی از
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 .... میذارن
 بود ریخته بهم حسابی اعصابم

  باشه داشته آرامش کنارش که نبود مردی عامر
  میترسید من پیشرفت از عامر

ست ستم زیبایی و باهوش دختر من که میدون شد زندگیم وارد عامر اگه و ه  هن
 باشه عامر از بهتر خیلی شرایطش که کنم ازدواج کسی با میتونستم من بود

  بود شده مشغول فکرم
 دانشگاه بری نمیذارم بگه کنه لج بیاد باز میترسیدم

 میکردم کمک مامان به و آشپزخونه تو رفتم
 شد زده آیفون زنگ

 زد رو در قفل مامان
 بود؟ کی مامان
 ...دخترم بودن عامر و بابات

 خونه اومدن بابا و عامر روز اون
 کردم استقبال عامر از مهربانی و خوشرویی با من و

 عامر رفتن از بعد
  اومد شوکا 
 کردم تعریف براش رو چیز همه و

 بود کرده ذوق کلی اونم
  گذشت ماه سه
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   گذروندم عامر با رو مدت این دعوایی هیچ بدون خوب و عادی خیلی و
 نکرد تغییری هیچ بهش نسبت احساسم اما

 ندم دستش بهانه که کنم رفتار جوری کردم سعی و
  زدم تست و خوندم درس خیلی مدت این تو من 

 ماه چند این هم امسییال و بودم خونده درس خیلی هم پارسییال که اونجایی از
  میشم قبول که میدونستم میخوندم درس صب  تا شب رو

  روز اون و اومد کنکور نتایج عاقبت
 شده لب به جون استرس از شوکا و من

  بودیم
 تهران دانشگاه اونم حقوق دیدم وقتی
 میشدم دیوونه داشتم شدم قبول

 میکردم گریه کلی خوشحالی از و
 

 اونجا برم باید و شدم قبول تهران من که نمیدونست هنوز عامر اما
 بود شده قبول تهران هم شوکا

  کشیدیم جیغ کلی روز اون بود شده دومون هر خوشحالیه باعث این و
 ریختیم شوق اشک و کردیم خوشحالی

 نمیدونستم که بود این مشکلم تنها فقط
 ؟ نه یا میده بهم رو تهران دانشگاه به رفتن اجازه عامر

 ... کنم راضیش میتونم که بودم مطعن من اما
 امروز که میدونست عامر 
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  میگیرم رو کنکورم نتایج که روزیه
 شدی؟ قبول داد ام پی

  آره نوشتم
 کجا؟ و ایی رشته چه - عامر
 میگم بهت خونمون بیا شب سوپرایزه دیگه اون

 ...باشه
  ؟ عامر
 جان

 شدم؟ قبول اینکه از نشدی خوشحال
 خوشحالی تو چون نجال خوشحالم

  نمیده نشون رو این رفتارت اما
 ... میای نظر به ناراحت

 ... میبینمت شب نیست اینطور
 ...فعآل عزیزم باشه

 درم پشته کن باز درو بیا نجال  داد اس ام اس عامر که بود یازده تقریبآ ساعت
  داشتم که ایی دلشوره و استرس با

 کردم باز درو و شدم حیاط وارد
 کردم حلقه  گردنش دور رو دستم شد که حیاط وارد

  بوسیدم رو گونش و
 نباشی خسته عزیزم سالم
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 ؟ خوبی ممنون
 ؟ چطوری تو خوبم

  خستم یکم 
  تو بریم بیا

 نیستن؟ عمو زن و عمو
 تو بیا خوابیدن هستن چرا

 شد سالن وارد آروم و کشید لختش و خرمایی موهای به دستی عامر
 ؟ جان عامر خوردی شام

 ممنون سیرم خوردم مرغ ساندویچ یه پیش ساعت یه آره
 عزیزم جانت نوشه

 تو بره عامره کردم تعارف و کردم باز رو اتاقم در
 بود کالفه و کسل خیلی شد اتاقم وارد

  نشست تخت رو
 شد خیره چشمام به کنارش نشستم

 کرد حلقه گردنم دور رو دستش و
 بکشی؟ دراز میخوای عامر

 نمیمونم خواب برای خانومم نه
 ؟ چرا

 میشه ناراحت نگرفتم اجازه عمو از
  مورد در اومدم فقط برم که بهتره

 بزنیم حرف دانشگاهت
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  کردم نوازش عامررو صورت
 کشیدم لختش موهای به دستی و

  ؟ نجال
 ؟ جانم

 شدی؟ قبول کجا دانشگاهه
 

  پاش رو نشستم
  بود زده زل بهم

  بشین گفت پاشم اومدم
 میشی اذیت ایی خسته
  بشین نمیشم اذیت
  باشه

 بود گرفته حالش و بود کرده شدیدی بغض عامر اما چرا نمیدونم
 بودمش ندیده اینجوری حاال تا داشت عجیبی حال
 ایی؟ رشته چه شدی قبول کجا نجال

 بودم نشسته پاهاش روی که حالی در
 کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 حقوق شدم قبول تهران کردم زمزمه گوشش تو آروم و
 زد زل چشمام به 
 ؟؟؟ چی گفت و
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 تهران؟
 دوره خیلی تهران

 دادی قول من به تو عامر اما
 بزنی قولت زیر که نمیخوای قولش و مرده

 ازم میشی دور خیلی نجال ندارم طاقت
 مناسییب محیطش اونجا نیسییت دختر یه برای مناسییبی شییهر تهران ضییمن در

 نیست
 زیاده تهران تو کننده تحریک چیزای

 تهران بفرستمت نمیتونم من
 هیچوقت ازم بودی نشده دور ایقد نبودی هم زنم وقتی نجال

 تهران؟ بفرستمت االن چطوری
 ؟ میشه چی مگه عامر

  تهران دانشگاه میام شهرستان از که هستن زیادی دخترای
 شدم قبول تا کشیدم زحمت خیلی من

 ... برم بده اجازه قران رو تو خوندم درس صب  تا شب
 

 نمیداد رو جوابم و بود پایین سرش عامر
ستم ش ستامو کنارش ن  هب رو خودم محکم کردم حلقه مردنش و پهن کمر دور د
 االح میکنم خواهش عامر گفتم التماس از پر هایی چشم با و فشردم سینش

 نکن ناامیدم دستته اختیارم که
  دوسته دوتا مثله ما ی رابطه
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  شه خراب دوستیمون نذار
  ؟ نجال

 زاهدان دانشگاه برو همینجا
 اونجا برم باید شدم قبول تهران من نمیشه من آقای جان عامر
 ریب میخوای چطوری بگیریم عروسییی دیگه سییال یک از کمتر تا قرار ما نجال

 تهران؟
  برمیگردم ازدواج برای من خب عامر

  زاهدان برمیگردم ازدواج از بعد من یا
 دیگه میکنیم کاریش یه تهران میای تو یا

 میگیریم تصمیم بعد همون بعد برای
 دبای کی حاال باشه گفت خاروند می رو ریشش ته و بود کالفه که حالی در

 ؟ بری
 و عامر به چسپوندم رو خودم که چیشد نفهمیدم اصآل که شدم خوشحال انقد
  میکردم تشکر ازش مدام و بوسیدم محکم رو هاش لب

  بوسید می رو من و میکرد همراهیم عامرم
  برم باید گفت و کنار کشید رو خودش

 برم نمیتونم ایجوری نچسپ بهم
  بری نمیخواد بمون عامر

  دیگه میرم نه
  میام باهات حیاط در دم تا
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 باشه
 شدیم خارج اتاقم از نفری دو

  شد نزدیک که در به شدیم حیاط وارد
 بوسید رو گردنم و کرد بغلم محکم ایستاد
 بری؟ میخوای کی حاال نجال

  دمب انجام رو کارهام و خوابگاه برم اونجا برم باید دیگه هفته یک شما اجازه با
 ؟ باهاته هم شوکا
 بود حساس شوکا به نسبت عامر

  بگم دروغ نداشتم دوست
  شده قبول اصفهان دانشگاه شوکا نه گفتم و شدم مجبور اما

  باشه گفته و کشید عمیقی نفس
  بخیر شب فعآل

 نجال کردم راضی رو بابات
  نمیشد راضی اوایل

 کنم راضی اونم برم باید نگفتم چیزی پدرم به
  ممنوووونم ازت خوبی خییییلی عامر

 کنم ثابت بهت اینکه برای زندگیمون شیییدن بهتر برای میدم انجام زنم بخاطر
  دارم دوستت

 بخیر شبت جان عامر کردی لطف
  شد خارج حیاط از و کرد خدافظی گرفت هام ب*ل از که طوالنی ی بوسه با
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 تونسییتم که شییکر رو خدا شییدم اتاقم وارد راحت خیالت با و زدم پووووفی
  کنم راضیش

 ... گذاشتم هم روی آرامی به رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس
  کردم باز رو چشمام گوشیم زنگ صدای با صب 

 دوختم گوشی ی صفحه به رو نگاهم
 بود شوکا

یدونسییتم جام رو کارامون و تهران بریم زودتر میخواد و کرده ذوق خیلی م  ان
  بدیم
  کشیدم رو پاسخ ی دکمه

  الو_ 
 خوابی؟ هنوز تو خانووووم سالم
 میخوابی؟ ظهر لنگ تا هنوز تو و داریم کار تا هزار

 ظهر؟ لنگ شده واستون صب  9 ساعت شما حاال تا کی از بابا نه_
 انشگاهد برای بگیری رو تحصیلیت مدرک مدرسه بری باید نجال دیگه پاشو

  بدیم انجام رو ناممون ثبت کارای
 ی؟خوابید راحت خیال با جنابعالی داریم کار چقد میدونی بگیریم خوابگاه

 
  بگم بهت رو موضوع یه رفت یادم شوکا وای

 ؟ چیشده موضوعی چه_
 شدی قبول تهران و باشی خوابگاه تو من با قراره هم تو نمیدونه عامر
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 شده قبول اصفهان شوکا گفتم من
 بفهمه نباید اصآل عامر باشه حواست
  میشه حسودیش که میدونی

 اشیب تهران باید هفته آخر تا بده انجام کارتو فقط تو هست حواسم باشه_
  راحت خیالت باشه

 نجال؟ میگما_
 ؟ جانم_

 شدی؟ قبول تهران دانشگاه فهمید عامر
  پ ن پ

 فهمید که گفتم
 گفتم بهش خونه اومد دیشب 

 گفت؟ چی خب
  دوره میگفت و نمیشد راضی اول
 کردم راضیش بالخره اما

 کرد باز حساب روت میشه کردی امیدوارم آفرین
شه شورم رو صورتم برم من نزن زر بابا با  رد صداش معدم بخورم چیزی یه ب
 اومده

 پرواز با دیگه روزه چند من نجال ببین
  اونجا بیای که خوابگاهم کدوم میگم بهت تهران میرم

 ؟ میای عامر با تو
 میام؟ کی با پس دیگه آره
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 پرواز؟ با یا میای زمینی اینه منظورم نه
  داره عامر به بستگی نمیدونم

  خدافظ فعآل پس باشه
 خبربده بهم کردی سفر عزم وقت هر

 ...باش خودت مواظب خدافظ باشه
 وچیبل های لباس شدم اتاقم وارد زدم مسواک و شستم رو صورتم اینکه از بعد

 آوردم در رو سنگینم و
شی شلوار یک همراه به بنده دو و سفید تاپ یه ستری ورز شیدم خاک  وهامم پو

 بستم محکم و بردم باال رو بلندم و مشکی
 بود سرکار معمول طبق بابا

سته سالن تو مامان و ش ست میوه که حالی در و بود ن  مه سریال میگرفت پو
 میکرد نگاه

  نشستم کنارش و رفتم مامان طرف به
 مامان؟

 ؟ دخترم جانم
 تهران برم باید دیگه روز چند من مامان
 میشه تنگ برات دلم خیلی

 بوسیدم رو مامان صورت
 بودی نشده دور ما از وقت هیچ حاال تا مادر دارم استرس خیلی نجال

  میگفت بود فکر تو همش دیشب بابات
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 دانشگاه بره نمیداد اجازه بهش عامر کاش
 داره رو خودش ی پوسیده و قدیمی افکار بابا مامان

شت رو افکار این اگه سال من ندا شگاه پار سی و بودم رفته دان  القهع هیچ که ک
 نبود شوهرم ندارم بهش ایی

سی سم وقتی حتی که ک  چرا و مبدبخت اینقد چرا که میاد بدم خودم از میکنه لم
 ؟!کنم کاری خودم برای نتونستم

 ؟ چشه عامر مگه نجال
 دختر نگو اینجوری

 داری سالم خوب شوهر یه میزنه کتکت صب  تا شب میکنه فکر ندونه کی هر
 ؟ میخوای چی دیگه

 زیادیه ی فاصله داشتن دوست تا داشتن از مامان
 هآور عذاب خیلی باشی نداشته دوستش ولی باشی داشته رو یکی اینکه

ست آدمی هر شق زندگیش تو دارم دو شه کسی عا  دیدنش برای لحظه هر که با
  نبودنش از بزنه تند تند اون برای قلبش  کنه شماری لحظه

  بگیره جون هاش نفس با بشه دلتنگ
 ندارم عامر به نسبت رو ها احساس این از کدوم هیچ من اما

 بازم نبینمش هم سال بیست اگه حتی
 زرگب عامر با بچگی از کردم زندگی کنارش همیشه چون نمیشه تنگ براش دلم

  نبودم عاشقش  هیچوقت و شدم
  بشی عاشقش بودنش خوب بخاطر نمیشه دلیل خوبه یکی اگه

  قشنگه خیلی حس یه عشق مامان
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صت من به شما گرفتین من از رو حس اون عامر و ، بابا ، شما که  انتخاب فر
 نمیبخشمتون هیچوقت من و ندادین

 خوندنم درست با بتونم امیدوارم فقط
  برسم دارم ذهنم تو که رویاهایی از یکی به

  بگیرم رو مدرکم مدرسه میرم فردا
 نیستم اینجا بیشتر دیگه روز چند

 میگیره دلم نزن حرف اینجوری خدا رو تو مادر نجال
شه باورم هنوز اما کردم عقد عامر با که ماهه 4 من مامان  شوهرمه عامر که نمی
 بپذیرم نمیتونم هنوز
 میریزم اشک خواب تو شبا نصفه هنوز

  عمومه پسره همون من برای عامر میکنم احساس هنوز و
  بهش محرمیتی احساس هیچ حتی اصآل
 ندارم خوبی حس میکنه لمسم وقتی حتی ندارم

 اییحرف خواسییتم این برای کنه درک رو دخترش بتونه شییاید مادر یه مادرمی تو
 بگم بهت رو بود مونده دل تو که

شکام روی کنترلی اینکه بدون و گزیدم رو لبم بود پایین سرم شته ا شمب دا  بی ا
  کردن ریختن به شروع اختیار
ست خیلی شتم دو شم مجرد دا شگاه برم و با س به تعهدی اینکه بدون دان  یک
شته شم دا شم موفق و بخونم درس اونجا خودم تفکرات با با سوس اما ب  هک اف

 میشه رویاهات ی همه نابودیه باعث گاهی مسخره و بیجا های سنت این
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 در دارن اختیار هاشییون بچه خوشییبختیه بخاطر میکنن فکر مادرا و پدر گاهی 
 حساساتا به توجهی کوچیکترین اینکه بدون بگیرن تصمیم هم آیندشون مورد
  باشن داشته ها اون
 محضه اشتباه این که

 میکردم حسادت داشت شوکا که موقعیتی به واقعآ که میشد وقتا خیلی
  زندگیش تو زیادی های فرصت اون

 ... بودم محروم ازش من که داشت
 مدرسه از رو تحصیلیم مدارک
  گرفتم

 کرد راضی تهران دانشگاه به من رفتن برای رو مادرش پدر عامر 
 میکردم آماده تهران به رفتن برای را خودم و بود هفته آخر

  برداشتم رو بزرگم نسبتآ و رنگ ایی سورمه چمدون
  شلوارهایی و مانتو تمام و هام لباس

 گذاشتم چمدونم توی رو داشتم که
 کشیدم رو زیپش و

 هرانت به سفر عازم عامر با باید صب  فردا و بود گرفته هواپیما بلیط عامر
  میشدیم
  بود ده تقریبآ ساعت

 زدم بابا و مامان اتاق در به ایی تقه
 اتاق وارد و کشیدم رو در ی دستگیره تو بیا گفت ایی مردونه و بم صدای با بابا

 شدم
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 بودن کشیده دراز هم کنار مامان و بابا
 نشست رختخوابش تو دیدنم با مامان

 نجال؟ چیشده پرسید و
ست جیزی  رو خوابگاهم تا میاد باهام هم عامر دارم پرواز صب  فردا مامان نی

 میخواستم بمونم قراره کجا بدونه و ببینه
 کنم صحبت بابا ، با یکم
 ؟ صحبتی چه دیگه میکنی داری دوست کار هر که تو - بابا
 نداریم تو سرکشیه به دختر فامیل تو ما

  میکنن سرزنش رو ما تهران فرستادیم تنها رو تو ما بدونن مردم
 بری بده اجازه عامر نمیکردم فکر اصآل

 افتخار بهشییون هاشییون بچه خوندن درس بخاطر همه دارم خبر که تاجایی
 !...آدمو کنید سرکوب دارین رسم شما انگار اما میکنن

 ندارم ایی انگیزه باهاش کردن زندگی برای من که میدونه خودش عامر بابا
 بده تغییر اون با زندگی به نسبت رو من ی انگیزه کارش این شاید و

 تهران میرم دارم فردا من
 ارزش براتون و دارم دوستتون اینکه با

 نذاشتید احترام احساساتم به وقت هیچ شما اما  قاعلم
  عشق اسم به چیزی شما سنت در
 نداره وجود داشتن دوست و

  معتاد پسر یه اگه میکنید فکر فقط شما
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 بشی خوشبخت و کنی زندگی باهاش میتونی نزنه کتک و نباشه
  نیست این زندگی به نسبت من دیدگاه ولی

 هم من معیارهای با و ندارم عالقه بهش ایی ذره که عامر با شما اجبار به من اما
 کردم ازدواج نداره خونی
 نشد بنا عشق پای بر ازدواجم شاید

 افتخار بهم شییما که برسییم جایگاهی به خوندنم درس با میدم قول بهتون اما
 کنید

 ... بود زده زل بهم غلیظی اخم با و بود ساکت بابا
 ...میکرد گریه صدا بی و بود پایین سرش هم مامان

 فهخ دارم میکردم احساس که بود بسته رو گلوم راه بغض چنان اما چرا نمیدونم
 ... میشم

 و رفتمگ دسییتم در رو دسییتش  رفتم بابا سییمت به داشییتم که شییدیدی بغض با
 زدم دستش پشته به ایی بوسه

 برگردوند رو ازم و کرد اخم 
 رو صورتم هام اشک و میزدم بهم رو هام پلک که حالی در کردم بغل رو مادرم
 بود کرده خیس

 کردم زمزمه مامان گوشه کنار آروم
  مامان نباش نگران

شده جدا ازتون حاال تا چون فقط کردم حالل رو بابا من  نگت براتون دلم بودم ن
  میشه
  کرد بغلم محکم مامان
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 دخترم پناهت و پشت خدا نجال
 برسی آرزوهات ی همه به رفتنت دانشگاه با امیدوارم

  کردم زمزمه گوشش کنار آروم
  شاالله ان

 داشت چهره به که غلیظی  اخم همون با بابا
 کشید دراز رختخوابش تو
 بود زده زل سقف به و

 !...؟ میکرد فکر چی به نمیدونم
 حسابی ذهنش که میکردم احساس اما

 درگیره
  اومدم بیرون مامان بغل از
 صدام بابا که میشدم خارج اتاق از و

 زد
 نجال؟ -بابا

 چرخوندم بابا طرف به رو صورتم
 بابا؟ بله
 

 ...باشه کرده درستی کار عامر امیدوارم نجال
 قماتا طرف به و شییدم خارج بابا و مامان اتاق از داشییتم لب به که پوزخندی با

 رفتم
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شیدم دراز تختم رو شونیم روی رو ساعدم ک شتم پی سرت سر از آهی و گذا  ح
 کشیدم
  فرستادم ام پی شوکا برای و برداشتم رو گوشیم

 ؟ کجایی سالم
 خوابگاه تهرانم عزیزم سالم -شوکا

 کجایی؟ تو
 گرفته بلیط صب  فردا برای عامر
 تهران میایم پرواز با صب  10 فردا
 نجال؟ باهاته هم عامر عالم خاکم وای

  بیام پاشم نمیکنه ولم که همینجوری دیگه آره
 استقبالت بیام نمیتونم من پس باهمیمم ما نمیدونه که عامر میگما
 کارای اینکه از بعد نجال میفرسییتم واسیییت رو اونجام که خوابگاهی آدرس

 اونجا بیا دادی انجام رو دانشگاهت
 کردم آماده هم رو تخت تازه منتظرتم

 بخیر شبت میدم خبر بهت گلم باشه
 ؟ خوبه حالت تو نجال

 ...!میای نظر به غمگین میکنم احساس
  گرفته دلم کم یه فقط خوبم جان شوکا نه

 ؟ آخه چی واسه
 دارم عجیبی حال نمیدونم خودمم نمیدونم

 بخیر شبت عزیزم کن استراحت نکن فکر چیزی به زیاد باشه
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 ...بخیر شب
 بخوابم و کنم آزاد رو ذهنم کردم سعی

  شم سفر ی آماده و شم بیدار زودتر بتونم صب  تا
 گذاشتم هم روی آرامی به رو چشمام

 خوابیدم و کشیدم عمیقی نفس
 شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با صب 

 میخورد زنگ هم سر پشته گوشی
 برداشتم رو گوشیم کالفگی با
 بندازم شماره به نگاهی اینکه بدون و

  دادم جواب
 بله؟ گفتم بلندی نسبتآ صدای با

 خوابی؟ هنوز تو نجال
 چنده؟ ساعت مگه تویی؟ عامر وای

شو ست بریم باید دیگه ساعت یک شده نه ساعت ببینم پا  میام یگهد دقیقه  بی
 خونتون
 ...که نکردم هیچکاری هنوز سرم به خاک ووووای

  گرفتی دوش که دیشب نداره عیب
  آمادست که لباستم چمدون

 شو آماده خودت فقط پاشو
 فعآل برم من پس باشه
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 خداحافظ باشه
  کردم خداحافظی عامر از
  رفتم بهداشتی سرویس طرف به

  شستم رو صورتم و زدم مسواک اینکه از بعد
 شدم بابا و مامان اتاق وارد

 نبودن هیچکدوم
 زدم صدا رو مامان
 کجایی؟ مامان

 نجال حیاط تو بیا
 بند رو داشت مامان شدم حیاط وارد

 میکرد آفتاب لباس
 شده دیرم نکردی؟ بیدارم چرا تو مامان
  کنم بیدارت ها لباس کردن آفتاب از بعد میخواستم دخترم

 ....؟ مامان بابا ای
 کجاست؟ بابا

 
 ...سرکار رفت بابات
 رفت؟ کنه بدرقم و کنم خدافظی ازش من نموند بابا یعنی مامان

 نمیتونم دارم کار گفت بمون گفتم چی هر آره
 لرزیدن به کرد شروع بغض شدت از چونم
  مامان نداره عیب
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  میریختم اشک که حالی در
 میرم دارم من گفتم مامان به

 میاد باهام تهران تا دنبالم میاد داره عامر
 افتاد گریه به یهو مامان

 میکرد پاک رو هاش اشک بلندش و بلوچی شال با و
 نکن گریه برم قربونت جانم مامان

 سربزن بهم تهران بیا هم تو تماسم در باهات من
 شو آماده برو دخترم باشه

  پوشیدم رو روشنم و آبی جین شلوار و مشکی کوتاه مانتو سریع
 شد زده آیفون زنگ موقع همون که پوشیدم مشکیمم شال
 شد خونه وارد عامر و زدم رو قفل بود عامر

 بودم زدن ریمل مشغول آینه جلوی
 اتاقم تو اومد عامر که

 دنبالت بیام شو آماده زود میگم بهت
 ندارم حوصله شو آماده زود هات چشم به میمالی آشغال آینه جلوی ایستادی

 تو؟ چته عامر چی یعنی وا
 کرده سرزنشم تو رفتن دانشگاه بخاطر بابام امروز کافی اندازه به

  بمونم منتظر ندارم حوصله
 وضعشه؟ چه این بپوش چادرتم ضمن در

 زدنه؟ حرف طرز چه این عامر
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  نشو دهن به دهن من با ندارم حوصله قسم بخدا نجال
 نه؟ یا چادرتو میپوشی

 برداشتم رختی چوب روی از رو چادرم
 سرم رو گذاشتم و

 کنم کل کل باهاش نمیخواست دلم
 تهران تو نیسییت قرار کن پاکشییون زدی هات لب به که هم گوهی اون - عامر

 بیاری در بازی ولو
 میزنی؟ حرفاچیه ؟این خبرته چه عامر

 انگار؟ شدی بلند چپ دنده از امروز
 برداشت رو چمدونم کرد اخم عامر

 ...منتظرتم در دم گفت و
 گذاشتم سرم روی رو چادر

  کردم پاک رو لبم رژ
  اومدم بیرون که اتاقم از

 بود دستاش تو قرآن ایستاده سالن تو دیدم رو مادرم
 کردم بغلش و شدم نزدیک بهش میکرد گریه و

 میکرد هق هق ها بچه مثه و کردن گریه به کرد شروع
 افتادم گریه به و کنم کنترل رو خودم نتونستم منم

 بهم دو هر  بودم کرده بغل رو مادرم
 میکردیم گریه و بودیم چسپیده

 آژانس بوق و عامر صدای با
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 شدم جدا مادرم بغل از
 نکن گریه میکنم خواهش مامان

 میگیرم مرخصی میزنم زنگ بهت من
 میزنم سر بهت میام

 دخترم باش خودت مواظبه خدا رو تو نجال -مامان
 نباش نگران شما مواظبم چشم مامان چشم
 هستین؟ هم با تهرانه هم شوکا نجال

 اشهب حواستون خدا رو تو فقط پیشمه شوکا شکر رو خدا نیستم تنها مامان آره
 نمیاد خوششون شوکا از که میدونی بفهمن نباید اصآل بابا و عامر

 هست حواسم میفهمم مادر آره
 پناهت و پشت خدا سالمت به برو

 
  شدم آژانس سوار و کردم خدافظی مامان با

ست مامان برای شک که حالی در مامان و دادم تکون د  میکرد پاک  رو هاش ا
 کرد خالی سرمون پشته رو داشت دست در که آبی لیوان
شیدم بود بغض با همراه که عمیقی نفس شمام ک ستم آروم رو چ  ندلیص به و ب
 ...دادم تکیه
  رسیدیم فرودگاه به وقتی

 کردم باز رو چشمام عامر صدای با
 نجال پایین بیا
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 شدم پیاده ماشین از اخم با
 نمیگفت چیزی و بود ساکت هم عامر

 ردک حساب رو کرایه اینکه از بعد آورد بیرون ماشین عقب جعبه از رو چمدونم
 نجال نوکر شدم من که میزد غر بهم مدام و میکشوند خودش دنبال رو چمدون

 خانوم
 تهران میام دارم کردم ول دارم کار تا هزار
 کوبیدم سینش به مشت با طرفش برداشتم خیز

 ؟ میکنی اذیتم ایقد امروز چرا لعنتی چته عامر
  بود گرفته خیلی دلم
 کنه بدرقم که نداشتم ارزشی براش و نموند منتظرم که پدرم بخاطر هم
 بیقراری و زاری و گریه میشه همش کارش حاال میدونستم که مادرم بخاطر هم
 آیندم برای هایی ریزی برنامه چه دبیرسییتان دوران میومد یادم که خودم هم

شتم سترس بهم وجودش با که عامر مثه یکی حاال و دا  سری یک مانع  میداد ا
 مروحی با اصییآل که رفتاری بودم رفتارش فشییار تحت هم و میشیید عالیقم از

 نبود سازگار
  نداشتم تفاهم عامر با نظر هیچ از من

  بودیم دعوا باهم همیشه بچگی تو 
  میخوردم هم کتک دستش از حتی
 میداد زجرم داشت کنارم در همیشش بودنه و اخالقش با هم حاال
 کن ول رو تیشرتم زشته نکن نجال

 نگو پرت و چرت بهم اینقد نمیکنم ول
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  دیگه کن ول  بخورم گوه من:  گفت شد عصبی
  نداشت رفتارش و حرفاش  روی کنترلی میشد عصبی وقتی

 کردم ول رو بود پوشیده که رنگی سفید و جذب تیشرت
 میرفتم راه اون از جلوتر قدم چند و

 نبود چیزی به حواسم که بودم عصبی اونقد
  بخورم بود نزدیک و چادرم رو اومد پام

 ...زد صدام عامر که زمین
 ؟ کجاست حواست خانوم نجال

 ؟ میری راه هواست تو سرت
  دارم آبرو من برو راه درست

 نبر رو من آبروی اینکارت با
 میاد؟ پیش برات مشکلی بری راه من کنار آبروام بی من یعنی آهان

  باش ساکت نجال نگو مزخرف
 نکن باز رو من دهن

 مثآل؟ میشه چی کنم باز رو دهنت
 ...میشه چی میفهمی خودت

 نزن حرف باهاش شده که خودمم بخاطر دادم ترجی  و زدم پوزخندی
 شدیم هواییما سوار اینکه از بعد

 دادم تکیه صندلی به بستم رو کمربند
 گذاشتم هم روی آرامی به رو چشمام و
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  کرد زمزمه گوشم کنار عامر
 ... نجال نخواب

 چرا؟
 هتب بیام کنم وقت کی دیگه نیسییت معلوم زاهدان برگردم باید صییب  - عامر

 میشه تنگ برات دلم سربزنم
 ؟ کنم چیکار باید االن من خب

 نخواب اما بکن میخوای هرکار نمیدونم
  نخواب اصآل همیم با که شب تا
 باشه دادم جواب آرامی به

 ؟ بود چت امروز عامر
  دارم دلشوره شدم بیدار که صب  از نیست خوب حالم نجال
 چرا؟

 
 ... نمیدونم

  میشی دور ازم داری
 ببینمت روز هر قبآل مثه نمیتونم دیگه

  میشم اذیت...  ام کالفه
 کنیممی ازدواج بآلخره برمیگردم عامر نیستم اینجا ابد تا که من ؟ چی که خب

 کنیم ازدواج زودتر چه هر امیدوارم
  نکن فکر چیزی به عامر دیگه بیخیال

 کن استراحت یکم میرسیم تا
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 خوابیدیم دو هر عامر و من تهران به پرواز رسیدن تا
 میومدم تهران به که بود بارم اولین

 داشتم استرس یکم و
  شدیم پیاده مهرآباد فرودگاه رسیدیم وقتی

 که طرافما به آزاد  مسیییردانشییگاه به رفتنمون تا گرفتیم تاکسییی فرودگاه جلوی
 میکردم نگاه
 ...میکردم احساس رو تهران و زاهدان بین فرق تازه

 دادم انجام رو نامم ثبت کارهای
 یمرفت بود فرستاده شوکا که خوابگاهی آدرس به و گرفتم نامه دانشگاه از

  بمون اونحا شب تا هتل برو تو عامر
 دیگه برمیگردی که صبحم پیشت میام شب

 ... چطوره امکاناتش و محیطش ببینم خوابگاه میرم االن من
 دنبالت بیام بزن زنگ شد تموم کارت باشه
 ...حتمآ باشه

 همون با خودش و کرد پیاده دختران دانشییجویی خوابگاه جلوی رو من عامر 
 ... هتل رفت تاکسی
 آوردم در کیفم از رو گوشیم

  گرفتم تماس شوکا با و
 شوکا؟ الو
 ؟ تو کجایی جانم بلههههه داد جواب جیغویی جیغ صدای با



 183 بخاطر نجال

 ...منتظرتم صب  از
 ... خوابگاهم جلوی

 
 میگی؟؟؟ دورغ
  اومدم واستا
  بیا زود باشه

 شدم خوابگاه محوطه وارد و کردم قطع رو تماس
 بود نشسته میزش پشته سرپرستی

 دادم بهش رو دانشگاه ی نامه 
 انداخت پام سرتا به نگاه یه حقوقم ی رشته دانشجوی که فهمید و
  تو برو گفت و

 دنبال رو چمدونم
  میکشوندم خودم

 قرمز شلوار تاپ با دیدم رو شوکا که
 میومد طرفم به تند تند پسرونه موهای و

 بخیر رسیدن نباشی خسته عشقممم سالم وووووووای
 خستم نده فشارم شوکا سالم
 کو؟؟؟ موهاتو کنن سرت بر خاک

 دیروز زدم پسرونه
 اما میاد بهت شوکا هااا ایی دیوانه

 میاد چی همه من یه میدونم آره
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 ؟ دیگه چیه چادر این
 عامره آقا شاهکاره

 بدم نشونت رو اتاقمون بریم بابا بیار در
 نگو که خوشگله اینقد
 ؟؟ واقعآ

  آره
 ؟ نفریم چند

 ... تمیزه و نوساز خیلی اتاقمون اما نفریم چهار
 خودمونن اتاقه تو هم مروارید و صدف اسم به اصفهانی دوقلو خواهر دوتا

 دارم استرس شوکا
 ؟ چرا

 ... نمیدونم
 رفت؟ کجاست عامر راستی

 زاهدان برمیگرده صب ...  هتل رفت نه
 میره صب  که خوبه

 میارم من بده رو چمدونت و چادر بریم بیا
 میارم خودم

 نزن زر بابا من به بده
 ... پسرونه موی با شدی شیک خیلی شوکا گفتم و زدم ایی خنده تک

 شیکم همیشه من گفت و باال داد ابروشو تای یه
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 بنجولی که تویی این
 ...خودتی بنجول زهرمار
 من هگرن و بپوشییم لباس خودم ی سییلیقه به من نمیذارن عامر و بابا که میدونی

 ترم شیک تو از
 لعنت منکرش بر میگفت و میخندید ریز ریز شوکا
 اتاق به رسیدیم وقتی
 ها بچه گفت و زد رو اتاق در شوکا

 نجال صمیمیم دوسته داریم مهمون
 وسطای تا اتاق تو موزیک صدای
 میومد راهرو
  یدهم گیر کامرانی خانوم رو موزیک کن کم مروارید زد داد بلند صدای به شوکا

 شوکا؟ کیه کامرانی خانوم
  دیگه سرپرستی

 هااا پایست
 میده گیر وقتا بعضی میگن ها بچه اما
 ... تو بیا

  شدم اتاق وارد
 دادیم دست بهم اینکه از بعد اومدن طرفم به دوقلو خواهر دو مروارید و صدف

 گفتن آمد خوش بهم
شمای با سفید و اندام الغر خواهر دو شن سبز چ  و ظریف های صورت رو

  داشتن قشنگی
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 کردم تشکر و زدم لبخند بهشون
 ...خوشگلی چقد تو نجال گفتن هم با دو هر که

  دارین لطف عزیزم ممنونم - من
 خوشگلین شمام
 گذاشت اتاق ی گوشه رو چمدونم شوکا

 داد نشون بهم رو بهداشتی سرویس
 بشورم رو صورتم و دست خواست ازم و

 میشدی وارد که اتاق در از
 بود کوچیک راهروی یه
 بود بهداشتی سرویس گوششش که

 بود شده گذاشته هم کوچیک گاز و یخچال یک اتاق گوشه
  و انداختم اتاق سرتاسر به نگاهی

 شدم بهداشتی سرویس وارد
  بیرون اومدم وقتی
 بود کرده باز رو چمدونم شوکا
 بود آورده در مشکیم آدیداس شلوار و سورمه تیشرت به همراه به رو حولم
  اینکه از بعد کردم درست ناهار نجال

 حمام برو کردی استراحت و خوردی
 افتادی زحمت تو ببخشید شوکا عزیزم باشه

 میزنی حرف قلمم لفظ چه بابا نه
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 بخوریم نمیکردیم درست ناهار ما نمیومدی تو اگه انگار
 ودنب سرگرم هاشون گوشی با و بودن کشیده دراز تختشون تو مروارید و صدف

 کشید ناهار واسم و کرد پهن کوچیک ی سفره یه شوکا
 بود کرده درست فسنجون

 شدم خوردن مشغول و کنارسفره نشستم
 بخور خودتم شوکایی ممنون
 باش راحت تو خوردم من عزیزم
خت باالی که تختی اون نجال نه ت له اون م عه ما گه تو  داشییتی دوسیییت ا

 یبخر خودت واسییه خرید بریم هم با فردا بگو بهم کنی عوض رو رختخوابت
 روتختی

 گذاشتم واست خودم بالشه از من اما
 دخری بیرون میریم هم با حسابم به بریزه پول فردا عامر قراره عزیزم ممنون

 دارم آرامش احساس اتاق این تو شوکا
 میکنی تر کامل رو آرامشم پیشمی که هم تو
شده دور خانوادم از وقت هیچ حاال تا ستقل زندگیه و بودم ن  ردهنک تجربه رو م

 دارم استرس یکم بود
 ایی بچه مگه چرا استرس نجال بابا ای

 اومدن مختلف شهرهای از همه که هست خوابگاه این تو دختر چقد نمیبینی 
 ...میگی راست آره

 میخورد ساالد و بود نشسته کنارم هم شوکا میخوردم آروم آروم رو ناهار
 ... عامره گفت و  گرفت طرفم به رو گوشی شوکا میخورد زنگ گوشیم
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 باشه ساکت خواستم ازش و گرفتم شوکا از رو گوشی
 نشه صداش متوجه عامر تا

 کشیدم رو پاسخ ی دکمه
 جان عامر سالم
 چطوره؟ اتاقت عزیزم سالم
 خوبه چی همه عامر خویه خیلی
  تمیزه و مرتب اتاقش

 دارین؟ بهداشتی سرویس و آشپزخونه
 ... خوبه چی همه داریم آره

 نمیشی؟ اذیت که باشه راحت خیالم پس
 ... راحت خیالت آره

 میکنم واریز حسابت به پول زاهدان برگشتم که صب  نجال
  چیزی میدم نقد پول بهت امشب

  بخر داشتی الزم
 میکشی زحمت مرسی باشه
  زنمی وظیفمه حرفیه چه این

 
 داری؟ اتاقی هم تا چند نجال

 ام اتاقی هم قلو دو خواهر دو با
 ؟ میگه چی کرد اشاره شوکا
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 هیچی گفتم و دادم تکون براش رو سرم
 نمیشناسمشون که من عامر نمیدونم

 نشی دوست باهاشون نجال
 باش نداشته کسی کار به کاری اونجا
  نمیکنم سفارش دیگه
 نباش نگران باشه
 ؟ خانومم خوردی ناهار

 ... میخورم دارم آره
  جانت نوشه

 ... خودم پیشه هتل میارمت شب بگیر دوش یه
 خدافظ باشه

  خدافظ
 فرستادم بیرون عمیق رو نفسم و کردم قطع رو تلفن
 عامر؟ میگفت چی نجال - شوکا

 ؟ نه یا خوبه جام اینکه و پرسید رو حالم هیچی
 ... پیشش هتل برم که دنبالم میاد شب گفتم

 کن مدارا باهاش رو امشب یه برو
 بیاد کی دیگه نیست معلوم میره صب 
 ...گرفته دلم خیلی شوکا

 ؟ چرا
 یکنمم اسارت احساس بازم نیستن کنارم عامر و بابا اینجا اینکه با نمیدونم
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  میشی خوب درگیره فکرت نجال نداره عیب
 مآرو آروم و میزدم پلک بود شونش روی سرم که حالی در کردم بغلم رو شوکا
 ... میریختم اشک

  میریختم اشک  صدا بی و مظلومانه انقد
  گرفت گریش هم شوکا که

 کرد جدا بغلش از رو من
 بگیر دوش یه برو پاشو ببینم پاشو نجال
 دیگه پاشو هتل بری نمیخوای شب مگه

 بری؟ میخوای اینجوری
  شوکا میمردم کاش ای
 نمیرفتم عامر بغل تو هیچوقت کاش ای
 ... ندارم بهش احساسی هیچ که کسی بغل تو

  نمیفهمه رو چشمام تو غمه هیچکس
  بشه شوهرم واقعآ عامر که نمیکردم فکر هیچوقت

 بوده روم عامر اسم بچگی از درسته
 میگذره و حرفه یه فقط میکردم فکر اما

 افتاد اتفاق برام میترسیدم که چیزی از ولی
  دیگه بسه نجال
 حمام تو داد هلم آروم و گرفت رو دستم شوکا

  لباست اینم بگیر دوش برو
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  ننداز گریه به منو هم اینقد
 ... کنه حل رو چی همه خودش زمان گذر بذار
 شوکا؟ کنه  حل رو چی میخواد زمان گذر
  بزنه آتیشم میخواست عامر آوردم طالق اسم بار یک من
  زورگوییه آدم چه عامر نمیدونی که تو

 ... خواهه خود چقد
 ... میزنیم حرف بعدآ حمام تو برو دیگه برو نجال

 حمام از ساعت یک از بعد
 اومدم بیرون

سپرت رنگ ایی سورمه شلوار و تاپ یه شیده ا شکی موهای بودم پو  ندمبل و م
 بود باز و دار نم

 ...بودن زده زل موهام به مروارید و صدف
 ماشاال ، ماشاال گفتن بلند صدای با و

 ...دختر تو داری موهایی عجب
  بابا نکنید هیزی گفت خنده با شوکا

  داره صاحب
 با رو نهممو ی سایه کنیم نگاش چپ غیرتیه خیلی یارو بلوچه پسر صاحبشم

 ...میترسم ازش خیلی که من واال...  میزنه تیر
 بیخیال شوکا دیگه بسه گفتم و رفتم شوکا به ایی غره چشم

  گفتن تعجب با مروارید و صدف
 ؟... داره شوهر نجال مگه
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  متآهلم من بفهمه کسی نداشتم دوست
 داد لو بازیاش مسخره با دیگه شوکا اما

  غیرتیش نوع از اونم داره شوهر آره: گفت مروارید و صدف به رو شوکا
 بلوچی؟ شوکا گفتن مروارید و صدف

 بلوچم عزیزم بله
شم با که االن اما بودم شنیده بلوچ های زن های زیبایی از - صدف  خودم چ
 ... راسته میبینم واقعآ دیدمت
  دارید لطف شما جان صدف ممنونم

 .... میکنه دیونه آدمو چشمات لطفی چه بابا نه
 ... نگیر تحویلش زیاد بابا خب - شوکا

 ... میرسم رو شما حساب بعد گفتم شوکا به و میخندیم ریز ریز
  بودیم سرگرم ها بچه با شب تا

 ... رقصید برامون مروارید و خندیدیم ، گفتیم
 تماس باهام عامر بود ده تقریبآ ساعت
 ... دنبالم میاد دیگه ساعت نیم تا گفتم و گرفت

 پوشیدم مشکی و چسپان کتون شلوار با سفید و کوتاه مانتو یه
  گذاشتم سرم رو مشکیم شال

 زدم خودم به عطر کمی و
 روی و آورد برام رو دستیم کیف شوکا
  گذاشت تختم
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 نمیکنی؟ آرایش نجال
  آرایش از میاد بدش کنی آرایش براش که آدمه مگه عامر بابا نه

 صورت از نکن نقاشی رو خودت میگه
  میاد خوشم طبیعیت

 میپوشی هم چادر کن ولش پس باشه
 مه هتل در میشی ماشین سوار خوابگاه در دنبالت میاد االن دیگه نبوش چادر
 ...میشی پیاده

  ندارم رو زدنش غر حوصله شوکا نه
 میپوشم بدم دستش بهانه نمیخوام

 ... بیارمش بذار رختیه چوب رو چادرت باشه
 آورد رو چادرم شوکا اینکه از بعد

  درست مشغول و ایستادم بود ها کتاب ی قفسه بغل که قدی ی آینه جلوی
 شدم چادرم کردن
  میزد زنگ مدام عامر
 دادم جواب و کشیدم رو پاسخ ی دکمه

  بله
 در جلوی آژانس با دقیقس 5 دیگه بیا

 ... ایستادم
  اومدم

 کردم خدافظی مروارید و صدف از
 اومد باهام سرپرستی اتاق کنار تا شوکا
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 ...کرد خدافظی ازم و بوسیدیم همدیگرو بعد
 یادب خواستم و زدم زنگ عامر به گفتم سرپرستی به رو جریان اینکه از بعد

 زد حرف باهاش اونم سرپرستی اتاق تو
 رفتیم بیرون خوابگاه محیط از هم با و

شین عقب در عامر  دو هر و کرد باز بود رنگ سفید سمند یک که رو آژانس ما
  شدیم سوار عقب

  بود کرده بغلم محکم ماشین تو
 کنم فرار میترسه میکردم احساس که جوری

 گرفتی؟ اینجوری منو چرا عامر
 ؟ کنم فرار میخوام مگه
 نجال نداری تو که میخواد جرعت فرار

 بلوچی پسر تو اگه عامر نره یادت
  زن شیر و بلوچم دختر منم
 ... نزن حرف من با جراعت درمورد وقت هیچ پس

 برای جرعتی باشه عامر زن که کسی
 نداره کردن فرار

 ؟ میگی زور ایقد چرا عامر
 بچزونی؟ رو من که دنبالم اومدی

 شدی؟ عصبی چرا 
 کنی؟ فرار قراره تو مگه
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 کردن بحث ی حوصله فراری چه نه
 ...کنم فرار نه بخونم درس اومدم من عامر ندارم

 منی؟ ماله که میدونی تو نجال_
 چی؟ یعنی
 منه دسته اختیارته منی مال اینکه یعنی
 چی؟ که خب

 ... بشیم اذیت دوتامون که نکنی کاری اینجا من نبود در
 ... میگم هرلحاظ از

 یخ بدنم و میلرزید دستام میزد هارو حرف این عامر وقتی چرا نمیدونم
 بود شده
 ...کرد بغلم تر محکم عامر
 ...  نمیذارم راحتت هم دقیقه یک منی مال صب  تا امشب نجال

 عامر؟ چیه منظورت
 نمیکنم فکر میفهمی رو منظورم خودت

 ... بدم توضی  باید
  انداختم عامر های چشم به نگاهی

 برنمیداشت صورتم از رو نگاهش هم اون
 به وقتی  چرا عامر بگم میخواستم

 نمیوفته؟ تپش به قلبم میکنم نگاه هات چشم
 ندارم؟ دوست رو آغوشت گرمای چرا

 بود شده هام چشم در غرق عامر
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 انداختم پایین رو سرم
 هتل رسیدیم لحظه همون
 کرد حساب رو آژانس کرایه عامر

  شدیم هتل وارد هم با و گرفت رو دستم
 زد عامرکلید ایستادم اتاق در جلوی

 کرد باز درو و
 شم سوییت وارد تا کرد تعارف
 عامر ممنون

 تاریکه؟ اینقد اینجا چرا
 کن روشن رو خواب المپ

 آوردم در رو چادرم گفتم ایی باشه
 کردم روشن رو خواب چراغ و

 کرد احاطه رو اتاق فضای قشنگی رنگه نارنجی نور
  گذاشتم کاناپه رو آوردم در رو شالم و مانتوم

  شستم رو هام دست شدم بهداشتی سرویس وارد
 زد صدام عامر سوییت سالن به ورودم با و

 ؟... نجال
 شدم اتاقش وارد
 ؟ بله

  بخواب بیا کن عوض رو لباست
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 برگردم باید دارم بلیط زود صب  نجال خستم من
 بیارم لباس خودم برای رفت یادم عامر

 نجال هستی همینجوری همیشه تو
 میخوای امشب حاال میره یادت همش

 بخوابی؟ شلوار این با
 زد زل عامر چشمای به تخت رو نشستم

 ... بله گفتم تمام قاطعیته با و
 بود چشماش به نگاهم
 بود نیاز از پر که هایی چشم

  عشق حتی یا ، حسرت
 ... ببینم هاش چشم تو نمیخواستم من که عشقی

  کرد زمزمه باالیی نفس به اعتماد با و نگرفت من از رو نگاهش هم عامر
 ..نجال ی*س*و*ب*ب رو من باید صب  تا امشب

 ...؟ مناسبت چه به گفتم اخم با و باال دادم رو ابروم تای یه
 دانشگاه اومدی بالخره اینکه مناسبت به

 ؟ مثآل کنم چیکار باید االن
  بغلم بیا هیچی

  عامر بازوی رو گذاشتم رو سرم آروم
 کرد قفل بغلش تو رو من دستش یکی او با

 ؟ دربیاری رو لباست نمیخوای کرد زمزمه گوشم کنار
  میشی اذیت بخوابی نمیتونی که اینجوری
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 کن ولش نه عامر
 ...برات؟ بیارم در من میخوای خانومم بیار در
  میشه دیده صدام توی که لرزشی با

 بمونه بذار فعآل نه گفتم آروم
 رو لباست میارمااا در بخوابیم خواستیم ولی خانومم باشه - عامر

 کرد نزدیک بهم رو صورتش
 بود متری میلی هامون صورت ی فاصله حاال

 شد نزدیک هام ب*ل به
 دهنش جلوی گذاشتم رو دستم
  ممخانو رو دستت بردار گفت آرومی خیلی صدای با و بوسید رو دستم کف

ستم شیدم کنار رو د  جوری و روم بود انداخته رو مردونش هیکله کل عامر و ک
  قراره انگار که میبوسید رو من

 نبینه رو من هیچوقت دیگه
 نبودم راحت باهاش هیچوقت بود پسرعموم که هم زمانی نبودم راحت باهاش

 هستم زنش نمیکردم حس اصآل
 میبوسید رو صورتم تمام و گردن

 ... شه تموم زودتر چه هر ها لحظه این داشتم دوست
 ...خدا رو تو بسه عامر
  رو من ببوس نجال
  ؟ چی
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 ؟ گفتم چی نشنیدی
 عامر؟ میکنی اینجوری چرا چته تو

 میشه تنگ برات دلم میرم دارم صب 
 کن مدارا باهاش امشب نجال  میشد مرور ذهنم تو زد بهم شوکا که حرفی

 ...میره فردا
  ی سینه رو خوابیدم بستم رو چشام
 بردم نزدیک رو صورتم عامر

  های ب*ل ن*د*ی*س*و*ب به کردم شروع و
  کمرم دور محکم رو دستاش همسرم

 میکرد همراهی رو من و بود کرده حلقه
 ... نبود بخش لذت من برای ایی ذره حتی که ایی بوسه

  بده خیلی حالم کن کمکم خدایا
 اصآل عامر آغوشه توی صب  تا شب اون

  لرزیدم صب  خود تا نبودم راحت
 نکرد احساس رو لرزش این عامر و
 شد بازی عشق مشغول صب  خود تا و

 افتاده دلم تو که استرسی شدت از میکشید تیر بدنم تمام که بود بد اونقد حالم
 پاهام در رو دردی چنان میکشییید تیر و میکرد درد بدنم عضییالته تمام بود

 بود شده حس بی پاهام و واستم پام رو نمیتونستم که میکردم احساس
 توی که استرسی شدت از اما گذاشتم هم روی رو چشمام صب  پنج ساعت

 نرفتم خوابم افتاب طلوع تا رود افتاده دلم
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 کنه دور ازم رو استرس این که میکردم خواهش خدا از
 بود برده خوابش عامر

 جانب از تنم لمس و رابطه تو که هایی اسییترس و خوابی بی دلیل به من اما
  خواب بود بدنم در که لرزشی و درد بود شده وارد بهم عامر
 بود کرده بدتر رو حالم این و بودم نرفته

 اومد در هقم هق صدای که میریختم اشک دل ته از چنان و نشستم تخت رو
 بودم گرفته رو دهنم جلوی اینکه با

 بود شده بلند هق هق صدای بازم اما
 ؟ نجال چیشده پرسید نگرانی با و کرد باز رو چشماش عامر

 یکم بده حالم نیست چیزی
 دکتر؟ ببرمت چته خب

  تیرمیکشه پاهام میشم خوب خودم نه
 میکنه درد بدنم
  گفت آروم و پاهام دادنه ماساژ به  کرد شروع شدو بلند جاش از عامر
 شدی؟ اینجوری چرا

  گرفته درد پاهات که نزدیکه ماهانت عادت زمان شاید
  نیست عامر نه
  میداد ماساژ رو پاهام که حالی در

 رگردمب نمیتونم نگرانم ایجوری چیه بخاطر درد این میکنی گریه چرا پس: گفت
... 
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 گفتم و دادم قورت بغض با رو دهنم آب
  میشم خوب خوابه کمبوده بخاطر

 ...میداد ماساژ رو پاهام مدام و بود نگران هم عامر
  کالفه عامر و میریختم اشک من

 میداد ماساژ رو پاهام
  میکشیدیم عذاب هردو

 ... خودم برای هم میسوخت عامر برای دلم هم
 دکتر؟ ببرمت نجال

 ؟ بری قراره کی خوبه حالم نه
 برگردم باید دیگه ساعت 3 تقریبآ

 نگرانم خیلی نیست خوب حالت تو ولی
 بگیر دوش یه خوبم من گفتم عامر به رو و پایین اومدم تخت رو از

 نمونی عقب پرواز از که شو آماده
 ؟ خوبه حالت تو باشه

 نیست چیزی خوبم آره
 احتر خیالت بودم کرده ضعف و بود افتاده فشارم یکم نخوابیدم دیشب چون

 میز بیرون بیای تا بگیر دوش برو تو
 ... میچینم رو صبحانه

  باشه - عامر
 اومد بیرون حمام از عامر و گذشت ساعتی نیم

 ... باشه عافیت
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 خانومم باشی سالمت
 رو من بعد بخور میز رو گذاشییتم مربا و خامه کردم آماده رو صییبحانت بیا

 ...خوابگاه برسون
 میرسونمت میبرم بعد بخوریم هم با بیا

  بخور تو ندارم اشتها من
 بخوری غذا باهام و کنارم بشینی حسابی و درست نشد دفعه یه نجال
 عجباااا ندارم اشتها خب

 بشینی؟ نمیتونی هم کنارم نداری اشتها
  پوشیدم رو لباسم خورد رو صبحونش اینکه از بعد و نشستم عامر کنار

 خوابگاه برسونه رو من تا شدم آماده
 زدم صداش و شدم آماده وقتی

 اییج تا و شد نزدیک بهم مشکی جین شلوار و جذب قهواییه تیشرت یک ، با
  بوسید رو من داشت نفس که

 میشه دیرت بریم میشه جان عامر
 بریم عزیزم باشه

 فارشس دیگه باش مواظبش منه ماله نجال میکرد تکرار گوشم تو مدام مسیر تو
  نکنم

 سرمیزنم بهت میام فرصت اولین در 
 من و شیییدیم جدا هم ازم گرفت هام ب*ل از که طوالنی ی ه*س*و*ب با

 ... شدم خوابگاه ی محوطه وارد و کردم خدافظی عامر از خوابگاه جلوی
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 شدم وارد و بود باز نیمه در رفتم اتاق طرف به آروم های قدم با
 بود خواب هنوز اونم که بود صدف فقط نبود شوکا

 کنه خاموش باید رو گوشیش بشه هواپیما سوار اگه عامر که میدونستم
  شدم منصرف اما بزنم زنگ بهش میخواستم

 ازش کنم دوری بذار کن ولش
صله شاید شه باعث ما بین ی فا شق از ب شه کم طرفش یک ع  دتم یه تا و ب

 بده طالقم بعدش
 آوردم در دستیم کیف از رو گوشیم

 گرفتم تماس شوکا با و
  نداد جواب

 مانداخت رو گوشییی و رفتم باال تخت کوچیک های پله از بودم باال تخته من
 کشیدم دراز بالشم کنار

 روز یه میشه خدایا میکردم فکر خودم پیشه و.بودم زده زل سقف به
 ... دارم؟ دوستش که بخوابم مردی بغله تو منم و بده طالق رو من عامر

 خورد زنگ گوشیم که بودم غرق خودم افکار تو
  دوختم گوشی ی صفحه به رو نگاهم

 ؟ کجایی شوکا کشیدم رو پاسخ ی دکمه شوکا شماره دیدنه با و
 ...؟ نداری کالس امروز تو دارم کالس دو تا دانشگاهم

  دارم کالس فقط 9 تا 7 من نه
  کن سرگرم رو خودت میام که وقتی تا پس باشه
 خدافظ گلم باشه
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 ...؟ نجال زد صدام بلند شوکا که کنم قطع رو گوشی میخواستم
 شده؟ چیزی شوکا بله

 ...؟ نجال رفت عامر
 ... رفت دیگه آره

 ... شکر رو خدا آخیش
 دیوونه برس کارت به گفتم و زدم ایی خنده تک

 ..کرد قطع رو گوشی و زد ایی قهقهه
 اصییآل بودم عامر بغله تو ه*ن*ه*ر*ب صییب  تا دیشییب داشییتم سییردرد خیلی

  بخوابم نذاشت
 نوازش و بوسه به رو تنم و آورد در تنم از رو هام لباس عامر که هایی صحنه یاد

 میداد دست بهم بدی حس و میگرفت آتیش بدنم افتادم بود گرفته
  نکنم فکر بهش دادم ترجی 

 ...برد خوابم زود خیلی و گذاشتم هم روی را هام چشم
  ساعت کردم باز رو هام چشم وقتی
 بود ساکت کامآل اتاق و ندیدم برم دور رو کسی بود چهار

 اومدم پایین تختم از
 بود کشیده دراز تختش رو که افتاد شوکا به نگاهم

  بود رفته سر حوصلم کنم بیدارش میخواستم
  شدم منصرف اما
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 امآلک و بخوابه گذاشییتم کنم بیدارش که داشییت گناه بوده دانشییگاه صییب  از
 بودم ساکت

 کردم باز آروم رو بهداشتی سرویس در
 داشتم کالس هفت ساعت آخه بپره سرم از خواب و بشورم رو صورتم تا

  بود بار اولین برای داشتم استرس یکم
  میکردم پیدا حضور دانشگاه مثه مختلط جای یک که
ستشویی از اومدن بیرون محض به  ایموه با و بلند تختش روی از هم شوکا د

 ... بود زده زل بهم پسرونش ی شده سیخ
 عزیزم؟ شدی بیدار عه

 نباشی خسته سالم 
 چطوری؟ تو گلم مرسی

 عامر؟ با گذشت خوش دیشب 
 مونهمی کابوس یه مثه برام نزن حرف باهام موردش در بیخیال قرآن رو تو شییوکا

... 
 بیرون؟ بریم میخوای ببخشید عزیزم باشه

  فردا برای بذار میشم خسته دارم کالس امروز عزیزم نه امروز
 بگیرم دوش یه میرم من پس نجال باشه
 !...؟بپوشم باید چی ببینم بیارم در رو هام لباس کنم باز رو چمدونم منم برو

 ....؟ نجال گفت ایی کشیده و جیغو جیغ صدای با شوکا
 ... بگو شوکا بله

 دانشگاه؟ بری صورتت این با که نیست قرار
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  ؟ چشه صورتم مگه
 ؟ نیست چش بگو
 یکننم مسخرت نجال نری اینجوری بردار ابروتو کن اسالح دختر آرایشگاه برو

 زشته
 میاد بدش بفهمه عامر شوکا آخه

شگاه هم دخترا دیگه االن بابا کرد غلط عامر  شگاهآرای برو زنی که تو میرن آرای
 گیره سخت زیادی دیگه عامر

 
 رفتنم؟ آرایشگاه برای شوکا نشده دیر االن خب

 هست خوابگاه نزدیک آرایشگاه یه نه
 دانشگاه برو هم بعد کن اسالح اونجا میریم هم با

 بریم که بگیر دوش زود پس باشه
 ...شو آماده موقع اون تا نجال باشه

 نروش جین شلوار یه با زدم اتوش آوردم در مشکی کوتاه مانتوی یه چمدونم از
  پوشیدم

  کردم مالیمم آرایش یه
  بودم آینه جلوی مشکیم مقنعه پوشیدن مشغول و

  اومد بیرون حمام از شوکا لحظه همون
  شده دیر بریم بپوش زود عزیزم باشه عافیت



 207 بخاطر نجال

 نزدیک که آرایشییگاهی به رو خودمون تند تند و پیاده شییید آماده زود شییوکا
 رسوندیم بود دانشگاه

  همینجاس تو برو نجال
 شوکا؟ نمیای تو مگه
 بخرم معدنی آب یه رویی به رو ی مغازه میرم شدم تشنه برو تو میام چرا

 بیا زود برو باشه
 شوکا؟؟؟ زدم داد بلند صدای با افتاد راه شوکا اینکه محض به

 چیه؟ گفت و سمتم برگردوند رو صورتش
 میاد؟ بهم چطوره مانتوم شوکا
 میام ناال آرایشگاه تو برو راحت خیال با میاد بهت بپوشی هم گونی تو دختر
 معذبم یکم مانتوم نیست کوتاه زیاد شوکا میگم

 میزنی فک چقد نجال دیگه برو خوبه نه
 رفتم خب دیگه نگو اینجوری مرض شوکا عه
 بود باز نیمه آرایشگاه در

 شدم وارد و زدم کنار رو پرده
 غلیظ آرایش با مانتیک آنتیک دخترای و زن همش بود خبر چه ووووای

 دیگه های تیپ و باز جلو مانتوهای و
 بود مونده باز دهنم

 کردم سالم آرایشگر به آروم خیلی
 اومدین خوش یفرمایید سالم - آرایشگر
  اومدم ابرو و اسالح واسه ببخشید
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  دانشگاه برم باید دارم کالس آخه میکشه طول خیلی
  داره اسالح شما از قبل دیگه نفر یه نمیکشه طول خیلی نه

 میدم انجام رو شما کار شد تمام که کارش
 میکنید لطف

 دش آرایشگاه وارد شوکا لحظه همون نشستم آرایشگاه های صندلی از یکی رو
 بخور گفت و سمتم گرفت رو آب بطریه و

 شیش ساعت موندیم منتظر ساعتی نیم
 میشد شروع کالسم دیگه ساعت یک و بود شده

 صورتم زدن بند به کرد شروع آرایشگر و میز رو نشستم
 بود ضریف صورتم موهای اینکه با میخورد صورتم به بند که بود باری اولین
یدم رو لبم و بود اومده دردم خیلی  هک بارتونه اولین گفت آرایشییگر که میگز

 ... میکنید اسالح
ستاد کنارم شوکا شگر به رو و ای شه اگه خانوم خیر نه گفت آرای شوک زود می  ار
 ... شده دیر کالسش بدید انجام
 بود هفت ساعت بود شده تموم کارم
 بود شده دیرم و بود شده شروع کالسم یعنی
 ... شده دیرم شوکا وای

 میاد پیش کردی؟ هول چرا نداره عیب  خب
 ؟ شوکا نشده قرمز صورتم
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 بزن ژر یه بیا خوبه نه گفت و آورد در دستیش کیف از رو قرمزش لب رژ شوکا
 برو بگیر آژانس  بعد
  خوابگاه برگردم منم
 هام لب به زدم کمرنگ خیلی ولی گرفتم شوکا دست از رو لب رژ

 ؟ زدنه لب رژ طرز چه این نجال
 تاالر ناومد انگار میرسن خودشون به جوری چه دخترا ببین دانشگاه تو برو بیا

 عروسی
 بسه همین ندارم عادت شوکا بیخیال

 ...اسکولی کنن جونت به جون مخت تو خاک ای
 برم من بده رو آرایشگاه آدرس آژانس به بزن زنگ شوکا دیگه نکن اذیت

  پشتیم کوله رفتم ها صندلی طرف به
  دوشم رو انداختم و برداشتم رو
 انداختم خودم به نگاه یه آینه تو

 بودم کرده تغییر چقد
 باالتر نفسم به اعتماد میکردم احساس

 داشتم خوبی احساس بود اومده خوشم رفته
 کردم حساب رو آرایشگر پول اومد آژانس اینکه از بعد

 شدیم آژانس سوار نفری دو شوکا با و
 شد پیاده خوابگاه در شوکا

 در رو من گفتم آژانس ی راننده به من و
 ...کنه پیاده دانشگاه
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 کردم حساب رو کرایه سریع رسیدیم اینکه از بعد
  میرفتم کالس سمت به تند های قدم با و

 یک هب کردم احسییاس که بودم شییده نزدیک کالس به تقریبآ و بود پایین سییرم
 کردم برخورد سفت و محکم خیلی چیزی

 گرفتم باال که رو سرم دیواره کردم فکر اول
 اب دیدم رو میزد برق که رنگی خوش سییبز چشییمای با اخمو خیلی پسییر یک

 بهم خشم
  بود زده زل

 ایستاده جلو غول یه میکردم احساس که بود چهارشونه و بلند قد اونقد
 کردم اخم بود زده زل بهم که حالی همون در هم من و شدم معذب خیلی

  ببخشید گفتم پته تته با و
 بود اجنه مثه نداد جوابی هیچ بازم
شمای  هم شکی پا سرتا اینکه هم براقش و سبز چ  آدم جوری یه بود پوشیده م

گاه  میشد جذبش ناخودآ
 ...رفتم کالس طرف به تند تند و دزدیدم ازش رو نگاهمو سریع خیلی

 بود باز کالس در
 داشتم استرس خیلی در به زدم آروم

  انداخت بهم نگاهی نیم استاد
   بود ساله پنجاه تقریبآ مرد یه
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 تن به رنگی خاکسییتری دوخت خوش شییلوار کت و بود گندم جو موهاش 
 داشت

 هست؟ اجازه استاد گفتم آروم
 شد کشیده سمتم به کالس پسرهای همه نگاهه

 ... تو بردم موهامو و کشیدم جلو رو مقنعم سریع که
 بفرمایید گفت اخم با استاد

 شدم کالس وارد اینکه محض به
  صندلی رو نشستم و

  آروم که دیدم رو اخمو پسره همون
  استاد که بود ساکت و در به زد

  بفرمایید گفت
 گاهمن که نشست ها صندلی از یکی رو من به نزدیک تقریبآ و شد کالس وارد

 شدم خیره استاد به و گرفتم ازش رو
ستاد  به کنم شروع اولی روز همین نمیخوام و اوله روز امروز بچه خب: گفت ا
 ماخالقی خصوصیاته از من و کنید معرفی رو خودتون میخوام ازتون دادن درس

 ...نیدک رعایت باید رو چیزایی چه من کالس در بدونید بهتر که بگم واستون
  کردن معرفی رو خودشون همه

 هستم شهدادی نجال گفتم بلندی نسبتآ صدای با رسید من به نوبت و
 نکردم توجهی ولی کردم احساس خودم روی را پسر اون اخموی و سنگین نگاه
 ور اسمشون استاد و کردن معرفی رو خودشون ها بچه از تعدادی اینکه از بعد

 کرد یاداشت
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  رسید پوش مشکی و اخمو پسر اون به نوبت
 و چسییپان ی چهارخونه بلور و مشییکی کتان شییلوار بود زده هم تیپی عجب
  بود لبش زیر هم کوچیک ریش یه داشت لختی و مشکی موهایی مشکی

 :گفت ایی مردونه و بم صدای و اخم با
 هستم رادمهر کیان
 ...شد کشیده سمتش به کالس های دختر ی همه نگاه

 کالس پایان تا دخترا که اونجایی از
  میکردن نگاه رادمهر آقای به و برمیگشتن همش

  میشد کشیده سمتش به اختیار بی نگاهم گهگاهی
 اینجوریه؟ چرا این
  سرده و اخمو اینقد چرا
 میمونه دیکتاتورها مثه
  شدم دانشگاه ی محوطه وارد و برداشتم رو کیفم کالس اتمام از بعد
 نشستم دانشگاه های نیمکت از یکی رو
 نشده اتنه محیط یک تو پسر همه این با هیچوقت حاال تا داشتم استرس کم یه

 بودم
 بود مرد که مجالسییی در هیچوقت پدرم های گیری سییخت بخاطر همیشییه

 نداشتم حضور
شگاه خروجی در طرف به و میزد حرف گوشیش با که دیدم رو رادمهر آقای  دان

 میرفت
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 کردم دنبالش نگاهم با
 ... شد دور اونجا از زیاد سرعت با و شد سفید پارس پژو یه سوار
 مشترکه ما با کالس یک تو فقط این پس

  شدم کالس وارد و برداشتم رو کیفم
  خوابگاه برمیگشتم باید میشد تموم کالسمم این
  شد تموم کالسم اینکه از بعد

  خورد زنگ گوشیم که میرفتم خوابگاه سمت به و گرفتم ماشین
 یدمکش رو پاسخ سبز ی دکمه عامر شماره دیدن با و دوختم گوشی به رو نگاهم

... 
 ... الو
 ؟ نجال الو
 ؟ بله

  عشقم سالم
 ... سالم

 کجایی؟ خانومم خوبی
 داشتم کالس نه تا هفت خوبم ممنون

 خوابگاه برمیگردم دارم
 میگردی؟ بر چی با

 ... دیگه تاکسی با ؟ عامر سوالیه چه
 کردم واریز حسابت به پول میلیون یک نجال
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 به میکنم واریز ماه هر رو پولش خودم بگیر شییخصییی سییرویس خودت برای
 حسابت

 میکشی زحمت جان عامر ممنون
 ...وظیفمه زنمی میاد بدم نگو اینجوری ؟ زحمتی چه

 بده ام پی بهم خونه رسیدی
 باش خودت مواظبه دارم دوستت خیلی نجال

 ... باش خودت مواظبه هم تو مواظبم مرسی
 خدافظ فعآل عشقم

 
 ... کردم قطع رو گوشی و گفتم خداحافظی

  حیاط تو داشت شوکا شدم محوطه وارد و خوابگاه در رسیدم وقتی
 میکرد ورزش خوابگاه

 شد نزدیک بهم من دیدن با
 دانشگاه اول روز جوووونم نجال سالم

 گذشت؟ خوش بود چطور
 خستم کم یه نبود بد عزیزم سالم

 یمبخور هم با بیای تو بودم منتظر کردم درست اولویه ساالد تو بریم بیا
 خریدم واست  داری دوست که هم زرد نوشابه

 کشیدی؟ زحمت حسابی پس شوکا ووووای
  کشیدم زحمت خیلی بابا آره:  گفت و زد ایی خنده تک شوکا
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  خندیدیم ریز ریز دوتفری و
 بود نعمت یک برام اینجا شوکا وجود واقعآ

 میکردم دق نبود باهام اینجا شوکا اگه
  شدیم اتاق وارد نفری دو

 داد رو سالمم جواب سرش دادن تکان با و میزد حرف گوشی با صدف
 بود خوندن درس مشغول مروارید و
  نباشی خسته جان نجال سالم گفت آروم و

 ادوت این همش نبود صدف ی گونه رو خال یه اگه بودن هم شبیه دوتا این چقد
 میگرفتم اشتباه رو

  برگشتم و شستم رو صورتم و دست وقتی بهداشتی سرویس رفتم
 یدهچ نون و نوشابه اولویه ساالد خودش و من برای و بود کرده پهن سفره شوکا

  سفره رو بود
ستم و آوردم در رو مانتوم ش  یانب کردم تعارف مروارید و صدف به سفره کنار ن

  شده صرف گفتن که بخورن
 ...خوردن قبآل و
 دهنم گذاشتم که ایی لقمه اولین با

 شد بلند گوشیم ام پی صدای
 دارید عامر طرف از پیغام یک شما
 کردم باز رو ویش پی و پایین کشیدم رو منو نوار

 
 خانومم؟ رسیدی نجال
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 میخورم؟ شام دارم رسیدم آره
 ... جان نوشه
 ...میپوشی؟ چادر دانشگاه تو نجال

 گرفتم؟ استرس یهو چرا نمیدونم
 ... کردن سرفه به کردم شروع و گلوم تو پرید نوشابه

 آورد آب برام و ترسید شوکا که کردم سرفه ایقد
 سرکشیدم رو آب لیوان اینکه از بعد

 چیشده؟ پرسید تعجب با شوکا
 شدی؟ اینجوری که داده ام پی کی
 عامره؟ آقا

 مگه؟ میگه چی
 مدام و میکنه اینجوری وقتی میخوره بهم ازش حالم میپرسیییه ربط بی سییوال
  حسابیه آدم خیلی میکنه فکر ندونه کی هر میکنه کنترلم

 من اسهو حاال میکرد دختربازی و میکرد دعوا خیابون کوچه تو پارسال تا شوکا
شی چادر که میکنه چک رو من مدام و شده آدم  اونکارو میکنی؟ اینکارو میپو

 ؟...میکنی
 بشه حساس نذار میپوشم آره بگو کن ولش
 دستش از شدم خسته بخدا جهنم به بشه حساس بذار

 میشدم راحت این دست از میگرفت رو جونم خدا کاش
 نداشتم آسایش بابا دست از بودم مجرد وقتی
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 ...عامر دسته از هم حاال
  زندگیم روال کنم ازدواج میکردم فکر

  میکنه تغییر
 ... میشه نصیبم عامر مثله یکی نمیدونستم اما

 حاال نکن بزرگش نجال کن ولش
ستی من جای نکن بزرگش چی یعنی شوکا شم چی ببینی نی سته ابخد میک  خ
 بپوشم لباس یه میترسم همش شدم

  میترسم برسم خودم به ندارم جرعت نداره دوست عامر که
 میدم انجام استرس و دلشوره با رو کارهام ی همه

  اسارتم تو انگار
  وجودش بخاطر ولی نیست اینجا درسته

 دارم استرس همش من
 میشه بیشتر استرسم میزنه زنگ وقتی
نه چک منو میخواد مدام وقتی نه ک کار ببی یام کی میرم کی میکنم چی  دترب م

 میشم
  نگرانته البد نجال نداره عیب

 ...نگیر دل به باشه باخبر زنش حال از میخواد دیگه شوهرته
 نیست آدم عامر ولی شوکا میبخشیدااا

 نمیگرفت نظر در پوششون به توجه با رو ها آدم شخصیته بود آدم اگه
 باشم نداشته ارتباط تو با وجه هیچ به که نمیگفت من به و

  نه ممیاورد دوام من نبودی من با تو غریب و بزرگ شهر این تو اگه میکنی فکر
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 بشم اذیت من بود حاضر عامر ولی
 ... نباشی باهام تو اما

  بخواب برو بخور رو شامت نکن فکر بهش دیگه نحال
 داری؟ کالس صب 

 دارم کالس دوازده تا نه آره
 ...شی بیدار زود باید صب  بخواب برو پس باشه

 ...نمیاد خوابم
 بشه تر راحت اعصابت بکش دراز کم یه برو باشه
 میومد ام پی واسم مدام و بود دستم تو گوشی کشیدم دراز تختم رو رفتم
 خوبه؟ حالت میداد ام پی هم سر پشته عامر
 نجال؟ نمیدی جواب چرا

 میاد خوابم خستم نوشتم
 ...زد زنگ بالفاصله

 نداشتم زدن حرف حوصله
 ندادم جواب و کنارم انداختم رو گوشی

  میومد ام پی صدای هم سره پشته و بالفاصله
 بود کرده یخ استرسم شدت از دستام

 میلرزید.مدام و
  برداشتم رو گوشی

 کردم بازشون یود داده ام پی واتساپ تو عامر
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 نیار باال رو من سگه اخالق نجال بردار بود نوشته
  ترسیدم
 دادم ام پی و برداشتم رو گوشی

 ناراحتی؟ چرا جان عامر
 االن هاان نمیدی رو جوابم چرا -عامر
 ؟ فهمیدی برمیداری رو گوشی زود میزنم زنگ
 ... ببخشید بودم خسته نداره خوردی اعصاب که این باشه

 بده جواب فقط نجال نزن زر
 میلرزید ترس و استرس فرط از که دستای با من و زد زنگ لحظه همون
  کشیدم رو پاسخ ی دکمه

 دادم جواب لرزون صدای با و
 عامر الو

 ... نمیدی جواب میزنم زنگ من میکنی غلط تو عامر و درد
 بودم خسته خیلی ببخشید

 ور من جوابه میشییی خسییته بعد ولگردی میری شییب تا صییب  از که چه من به
 ...نمیدی

  بمونه پاسخ بی تماسم و بزنم زنگ من دیگه بار یک حالت به وای نجال
 کنی برخورد سرد یا

 فهمیدی؟ همینجا میارمت میدارم برت تهران از میام
 بدم جواب نمیتونستم که میلرزید اونقد فکم یعنی نمیدادم جواب

 فهمیدی؟ توام با زد داد دوباره عامر



wWw.Roman4u.iR  220 

 

  ببخشید آره گفتم بغض با و آروم
 ... میخوام معذرت

 کرد قطع رو گوشی بده رو جوابم اینکه بدون
 میکردمن گریه اگه که بود بسییته اونقد رو گلوم راه بغض  کشیییدم دراز تختم رو

 گریه ندبل صدای با و شکستم رو بغضم داشتم خفگی احساس میشدم درد گلو
 میکردم

 ... دارم نگه رو خودم نتونستم هم مروارید و صدف جلوی حتی دیگه
 ارمکن تخت رو باال اومد زود و بود زده زل بهم تعجب از پر هایی چشم با شوکا
 ...چیشده؟ پرسید و کشید درار

 شدم خسته شوکا: گفتم کنم پنهان رو بغضم داشتم سعی که حالی در
  کنم تحمل رو عامر وجود کی تا
 ؟ کنه تحمیل بهم رو چی همه اجبار به کی تا

  ندارم دوست عامرو من
 بسازم و بسوزم پاش به باید کی تا

 میترسیدم بابام از که قد همون چرا
 میترسم؟ عامر از حاال

 بگیره رو من جونه یا بخواه خدا از
  رو عامر جونه یا

 میشه راحت دوتا ما از یکی حداقل
  نداره بیشتر سال 23 بچست عامر میدونی که تو نگو اینجوری نجال
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 نگیر دل به رو کارهاش و حرفاش
 ...بچگیش پای بذار

 نمیگیره زن باشه بچه که کسی شوکا
ست هیچوقت منم شتم دو شم عامر زن ندا شناختمش بچگی از چون ب  اب و می

 متاسفانه اما بودم آشنا خصوصیاتش
 خودشه حرفه حرف پدرم

  میکنه زندگی خودش پوچ عقاید و ها سنت با و
 شوکا نیومد خوشم عامر از هیچوقت من

 نبود مرد این درون داشتم دوست من که چیزی هیچ چون
 میشی آرومتر بخواب کم یه نجال
 بخوابی؟ کنارم امشب میشه شوکا

  میخوابم عزیزم آره
 امروز مثله  باز دوباره که بخواب هم تو

 نرسی کالست به دیر
گاه شییوکا حرف این شیینیدن با  تو امروز که برخوردی سییمت به ذهن ناخدآ

 شد کشیده داشتم رادمهر آقای با دانشگاه
 سردش و اخمو صورت  چهرش مدام

 کنم فکر بهش بخوام حتی اینکه بدون میشد مرور ذهنم تو
 چی؟ از ترس شدم ترس از پر ذهنم توی صورتش تصور با
 کی؟ از

 ... نمیدونم
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 کردم منحرف رو ذهنم زود خیلی
  ترس از پر احساسی و بودم چسپونده شوکا بغل به رو خودم که حالی در و
  بود کرده پر رو وجودم وحشت ، و

 ...گذاشتم هم روی رو هام چشم
 یدمیلرز پام و دست همش خواب تو که داشتم استرس اونقد صب  تا دیشب

 از و دمپاشیی شییوکا کنار از آروم  بخوابم نتونسییتم دیگه آفتاب طلوع با صییب  و
 اومدم پایین تخت

 بود صب  اذان نزدیک
 کعتر دو و کردم پهن رو جانمازم گرفتم وضو رفتم بهداشتی سرویس طرف به

  بشه کم استرسم از و کنه کمکم خدا شاید که خوندم نماز
صول ی همه و هستم مقید میخونم مرتب رو نمازم بگم که نبودم دختری  ندی ا

 نمیتونه خدا جز کسییی کردم احسیییاس زندگیم تو وقت هر اما میارم بجا رو
  میکردم دل درد خدا با یا میخوندم نماز یا میکردم پهن جانماز کنه آرومم

 آروم خیلی شد تموم نمازم اینکه از بعد
 ندشب که رنگ قرمز تاپ یه نشن بیدار ها بچه تا برداشتم چمدونم از رو حولم

 چمدون از خودم برای هم مشکی آدیداس ورزشی شلوار یه و میخورد گردن تو
 رفتم حمام سمت به آروم های قدم با و برداشتم لباسیم

  بود شیش هنوز ساعت اومدم بیرون  حمام از ساعت نیم از بعد
 بود مشغول فکرم بودم کالفه

 دمش قرآن خوندن مشغول و نشستم بود خالی و بود پایین که شوکا تخت رو
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 میشه کمتر داره بود افتاده جونم به که ایی لرزه  میکردم احساس
 برد خوابم و شد سنگین چشمام کم یه
 باز رو چشمام گوشیم زنگ صدای با

 کردم
 میزد زنگ عامر و بود هشت ساعت دوختم گوشی ساعت به رو نگاهم 

 ؟ چیشده
 ؟ میزنه زنگ چرا زودی این به صب 

  داشتم کالس نه ساعت آخه میشدم آماده زود باید
 ... نشن بیدار ها بچه تا کردم سایلنت رو گوشی

 ... کشیدم رو پاسخ ی دکمه آروم و
  داشتم عامر از دلم تو که نفرتی تمام با

 ...الوو گفتم آدوم
 نجال سالم
 سالم گفتم رسمی و خشک خیلی

 بیداری؟ چرا
 بیداری؟ چرا چی یعنی
  دارم کالس نه ساعت دانشگاه برم شدم بیدار خب

 بری؟ میخوای کی با
 ...!!عمم با

  مرده عمه بزن حرف درست
 پرسی؟ می سوالیه چه این خب



wWw.Roman4u.iR  224 

 

 ؟ کی با میخوای
 ...دیگه میرم تاکسی با  

 ؟ میگیری تاکسی و خیابون کنار میری یعنی
 ...اجازتون با بله
 ندادم تو به ایی اجازه ، همچین من
 بیای بری اینجوری که

 کردم واریز پول حسابت به گفتم
  بگیر سرویس خودت برات مرگت خبر

 بدم؟ تذکر بار چند نیا نرو اینجوری
 کارات این با بخوای نجال قسم خدا به

  خودت جان به بری من اعصاب رو
 ...دانشگاه بری نمیذارم دیگه

  من جان میکنه فکر ندونه کی هر خودت جان میگی جوری یه هه
 ...داره ارزش واست چقد
 ؟؟؟؟ مرگته چه تو نجال

 ... بهم بگو
  گفتی که نبودی آدمی همون مگه تو

 دانشگاه بفرست رو من
 ندارم مشکلی باهات دیگه من و میشه کمتر زندگیمون مشکالت اینجوری

 ... میاری؟ در خودت از که االن چیه ها اصول و ادا این



 225 بخاطر نجال

  لحظه همین تو گفتم، چی هر من عامر
 میکنم خواهی عذر ازت ساعت این و

  دانشگاه برم شم آماده میدی اجازه اگه شده دیرم هم حاال
 برو بری میخوای جا هر گمشو برو
  شدی ولگرد تهرانیه یه فعآل تو

  بده انجام داری دوست کاری هر برو
 روال این با بخوای اگه بدون ولی

 دانشگاه بری نمیذارم دیگه بری پیش
 میترسونی؟ چی از رو کی داری تو عامر
 کنی کاری همچین اگه میکنی فکر
 ؟...میکنم زندگی تو با دیگه من

 کنی؟ چیکار میخوای مثآل
 ...میگیرم طالق ازت
  طالقت منم بعد ترسیدم چقد وای وای

 ؟ بگیری دیگه شوهر یه بری تو میدم
 !...نمیزارم؟ زندت که میدونی

 ... نزن دهنت از تر گنده حرف
 رو سرت خودش برسه عمو گوش به

 میکنه چالت و میبره
 تو بخواد حاال ؟که هسیییت خبر با دخترش حال از اصییآل  شییما، جان عمو

 کنه؟ دخالت زندگیش
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 هبپرس رو حالم که نزده زنگ من به هم بار یک بابا تهران اومدم که روزی از من
... 

 نکرد بدرقه رو من و بود رفته خونه از هم تهران به اومدنم از قبل حتی
 داره مقلب میکردم احساس  بود کرده پر رو وجودم شدید شکستگیه دل حس یه

  میسوزه
 ... شوهرم از هم این پدرم از اون گفتم بغض با
 شد سرازیر هام اشک که بود نشده قطع تماس هنوز و 

 بودم شده ایی عقده آدمای مثه
 بودم نکرده تجربه رو عشق وقت هیچ
 بشم عاشق میخواست دلم

 کنم زندگی خوب جای یه
  دخترهای مثل و کنه درکم پدرم

  امروزی زندگیه یه خودم همسن
 ...باشم داشته عادی روال با

 ... میزد صدا رو اسمم مدام عامر و میکردم گریه
 ؟... خانومم نجال

 ؟ بله
 ؟ خب نکن گریه
 دانشگاه برم باید دیگه ساعت نیم عامر

 شم آماده برم میکنم قطع اجازت با
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 قشنگم چشم زن نکن گریه ولی ، برو باشه
 ... باشه
 ... تهران میام هفته آخر
 شده تنگ برات دلم

 انگار که افتاد دلم تو ایی دلشوره چنان
 ...بگیره رو جونم بیاد میخواد که گفته
 میای؟ چی برای

 بدم بهت پول بزنم سر بهت بیام میخوام
 ... بغلم بیای ، کنم بوست

 ... شم آماده برم من خدافظ فعآل پس باشه
 بده جواب زدم زنگ وقت هر

  میشم نگرانت
 خدافظ باشه

 خدافظ
  کردم قطع رو تماس

 رفتم بهداشتی سرویس طرف به
 آینه جلوی تند تند و شستم رو صورتم
 ... شدم صورتم کردن آرایش مشغول

 آرایشیم لوازم کیف سمت رفتم
 ؟ زن میگن منم به اه
 کیفم تو حسابی و درست لب رژ یه
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 بخرم آرایشی لوازم خودم برای باید نمیشه پیدا
 زدم صدا رو شوکا آروم و رفتم تختم سمت به

 ؟ شوکا
 سرش رو کشید رو پتو داد نمی جواب

 دادم تکون رو شونش آروم
 ...؟ شوکا

 ... توام با
 ... دیگه بخوابم بذار ؟ چیه بله

 کجاست؟ آرایشت لوازم کیف
  میخوام رو آلبالویت لبت رژ

 میزنی همیشه خودت که همونی
 قرمزه کیف  اون تو تختم کنار هام، کتاب قفسه تو

  مرسی باشه
 رفتم شوکا های کتاب ی قفسه طرف به
 برداشتم رو آرایشیش لوازم کیف و

  کنم آرایش جوری امروز میخواستم
  دخترهای چون باشم داشته دانشگاه محیط توی باالیی نفس به اعتماد که

 ...زیاده اونجا مانتال سانتال،
 لب رژ یه کردم نزدیک آینه به رو صورتم قدت ی آینه جلو نشستم رفتم

  کشیدم چشمام پشته هم نازک چشم خط یه زدم آلبالویی پررنگ
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 زدم هام گونه به مالیم کالباسی ی گونه رژ یه و
 بستم محکم باال از و باال بردم رو موهام
 داشتم صافی پوست و بود گندمی صورتم چون نزدم صورتم به پنکک

 آرایش اینجوری عمرم تو بودم کرده ذوق چقد انداختم خودم به نگاه یه
  بودم نکرده

 نذاشت بابام کنم آرایش اومدم وقت هر
  نکن ، عیبه ، زشته دختری تو گفت
 میارن در حرف سرت پشته مردم
  برس خودت به کم یه نگفت وقت هیج

 چشم از دور که دلت رو نشه عقده دیدی رو خودم همسن دخترای روز فردا که
  کنی خالی رو خودت ما

 ببرم لذت یکم داده بهم خدا که ایی زیبایی از بهتره نیست که حاال
  شد تموم که آرایشم

  ایستادم قد ی آینه جلو
 رو مانتو این زاهدان تو همیشه بود باسنم زیر تا داشتم ایی سورمه کوتاه مانتو یه

  میپوشیدم چادرم زیر
 بپوشم رو این امروز داشتم دوست

شکی جین شلوار یه شیدم هم تنگ و م شیدم و تراش خوش پاهای که پو  ور ک
 میکرد نمایان
  کردم سرم هم مشکیمم مقنعه
 برداشتم رو هام جزوه و پشتی کوله
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  شدم دانشگاه راهی و
 ...بیشتری نفس به اعتماد با البته

 از شدم خارج که خوابگاه ی محوطه از
 میرفتم که مسیری تا خوابگاه جلوی

 همش مشکی زانتیای با جلف پسر یه
 بودم گرفته دلشوره بود دنبالم

 بودم نیومده بیرون مدلی این حاال تا آخه
 دنبالم بیوفته بخواد پسر یه که

 وندمرس خیابان شلوغیه به رو خودم زود خیلی بودم معذب  و داشت تازگی برام
 میرم دانشگاه گفتم و گرفتم تاکسی
  رو کرایه که این از بعد کرد پیاده رو من دانشگاه ورودی در جلوی تاکسی
 شدم دانشگاه وارد کردم حساب

  روز به نسبت نفسم به اعتماد حاال
  بود بیشتر قبل

 سمت به  تند تند های قدم با افتادم راه کالس طرف به و کردم اخمی
  رفتم کالس
  نشستم صندلی رو و شدم کالس وارد سریعآ

  شد کالس وارد استاد من از بعد بالفاصله
 آرایش با همراه رنگ مشکی و متناسب شلوار مانتو با ساله 40 تقریبآ خانوم یه

  داشت صورت به که مالیمی
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 ساعاتی از بعد
  شد تموم هم رحیمی خانوم با کالسمون

 بود؟ نیومده چرا رادمهر آقای یعنی پسره اون نفهیدم من اما
 ...میشد؟ کشیده سمتش به ناخداگاه ذهنم چرا نمیدونم ولی نبود مهم برام
 ...نیومده چرا که چه من به بابا ای

 ... مشترکه من با کالس یک همون تو فقط و نمیخونه حقوق اصآل شاید
  رفتم دانشگاه بوفه طرف به کالسم اتمام از بعد

  بودم معذب بودم تنها چون
 از بعضییی اما بود ما دانشییکده تو و میخوند بازرگانی مدیریت هم شییوکا البته

 داشت فرق ما با کالسیش های ساعت
 شدن خوردن مشغول محوطه تو و گرفتم آبمیوه یه

  افتاده رادمهر آقای به چشمم 
 ... شد دانشگاه کتابخانه وارد ادبیات استاد همراه به که

 ؟ نیست دانشجو اون یعنی
 ...استاده؟

 ؟ اصآل چیه
 این مشغول اینقد ذهنم چرا بابا ای

 هست چی هر شده اخموعه یارو
 ؟ چه من به

  بشم دانشگاه خونه کتاب وارد هم من میخواست دلم انگار ولی
 استاد؟ یا هستن دانشجو آقا این ببینم و
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  کردم رو فکرام باالخره
  بهتره نرم دیدم

 ...نداره ربطی من به
  خوابگاه برگشتم خستگی با و شد تموم کالسم هم روز اون

 بود خواب هنوز شوکا و بودم 1 ساعت خونه رسیدیم وقتی
 ... نبودن هم مروارید و صدف

 میاوردم در تنم از رو مانتوم که حالی در بلند نسبتآ صدای با
 اینقد نکنی باد موقع یه شوکا گفتم

 دیگه پاشو بشه کوفتت میخوابی
 ... بخوابم سیر دل یه نمیذاری ندارم کالس من روز یه نجال اه
  ظهره یک ساعت نشه زیادیت بابا نه

 ...؟ نشدن خواب سیر هنوز خانوم
 میره سر حوصلم تنهام پاشو ببینم پاشو

 بخرم خودم برای لباس و آرایش لوازم میخوام بیرون میریم امروز
 ؟...میرسی خودت به خبریه بابا نه

 خانوم؟ شوکا باشه خبری چه میخواستی
ست خبری هیچ شم روز به میخوام فقط نی شوی خواهی گر با سوا ن  همرنگ ر

 ... باش جماعت
 ساخته بهت تهران که میبینم بابا نه

 نزن زر بابا پاشو
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 اومد سمتم به پایین اومد تخت از شوکا
  بوسید محکم رو گونم و

 دش حمام وارد مستقیم بخوره چیزی اینکه بدون و برداشت رو حولش هم بعد
  کارهات بیرون بیا حمام از زود شوکا

 ... داریم  بیرون برنامه امشب که بده انجام رو
 نفهمی که پاساژی یه میبرمت بابا حله
 ... بخری چی

  گفتم و زدم نمایی دندون لبخند
  رو تهران جای هیچ من آخه مرسی

 ...نیستم بلند
  اومد بیرون حمام از ساعت یک از بعد شوکا

  خورد ،خیار پنیر نون، اینکه از بعد
 کرد مرتب رو هاش جزوه کم یه
 زد اتو رو کوتاهش قرمز مانتوی و

 رایب میشیید تاریک زودتر هوا میشییدیم تر نزدیک پاییز به چی هر  بود مهر اول
 شدیم آماده شیش ساعت همین

  بیرون رفتیم شوکا با و
شکی مانتو یه شیدم کوتاه م سپان جین شلوار بپو شکی و چ  فشک همراه به م

  مشکی داره پاشنه
 کرد سرم هم سفید شال یه

  کردم 
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 ...زدم هم قرمز رژ و ریمل 
 ...میرسم؟ نظر به چطور شوکا پرسیدم

 رت خوشگل منم از که تو المصب شدی چی گفت و زد کشداری سوت شوکا
 ... شدی

 خودتو بگیر تحویل کم مسخره زهرمار
 خنده زیر زدیم نفری دو و

 میگذشت خوش بهم دوستم با چقد بود خوشحال چقد
 اومد می دوباره دلشوره افتادم می که عامر یاد یهو اما 

  سراغم
 های لذت بخاطر سییالگیم 19 تو که ندادی شییانس من به اونقدی چرا خدایا

 نگیرم استرس همه این ساده و کوچیک
 عجیبیه چیز همه این کردن آرابش یه و دوست با رفتن بیرون یه خدایا آخه

  دلشوره و بترسم بخاطرش باید من که
  خودم زندگیه که روزی هر بگیرم

 ... میشدم متنفر بیشتر مشترک زندگی از میکردم تصور رو عامر و
  شدیم بازار راهی و گرفتیم تاکسی شوکا با

 ترین شیک و بزرگترین به رو من شوکا
 برد پاساژ

 شدیم پاساژ وارد هم با نفری دو و
 ؟ بریم کجا اول نجال خب
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  بخریم آرایش لوازم بریم اول
 دربیاد جونش عامر که بردار دار مارک و قیمت گرون فقط باشه

 (شدیا بدجنس خیلی) شوکا عه گفتم ایی کشیده لحن با
 ...شده تهرونی که لهجتم نجال میگم
 ؟ بهم میندازی تیکه شوکا

 میکنه سکته حسودی از ببینه عامر که کسی شدی االن تو جون به نه
 چیه؟ عامر مشکل میدونی

 ... مشکله پا سرتا عامر آره
 باباشه مغازه شاگرد و نرسیده جایی به خودش چون نجال حسوده عامر

 بده دستت از میترسه هم تری خوشگل ازش تو و کرد ول رو دانشگاهش
 بهت میشه حسودیش هم

  ستنی حدت در میدونه باشی باالتر خودش از که برسی جایی به تو نمیخواد
  فقط بیای گذاشت اگه هم دانشگاه
 کنی مدارا باهاش که بود این بخاطر
 ... جان شوکا میدونم

 میخوام من که نیست اونی اصآل عامر
  خاص مرد یه داشتم دوست همیشه

 هباش یکی من با معیارهاش و باشه خودم شبیه که کسی بشه زندگیم وارد
 ... کنه درک رو این که نبود حدی اون در پدرم فرهنگ متاسفانه اما
 نکنیم فکر هیچی به دیگه کنیم خرید فقط االن بیا

 تهران میاد داره هفته آخر عامر چون
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 بشنوم رو اسمش نمیخوامم حتی موقع اون  تا االن از
 ... عزیزم باشه
  شدیم بزرگ و شیک خیلی آرایشی لوازم یه وارد

 بود فروشندش پوش وشیک قیافه خوش پسر یک 
 بفرمایید:  گفت و زد لبخند بهمون

 حرف کردم باز دهن اینکه محض به
  خورد زنگ گوشیم بزنم

  کردم باز رو دستیم کیف
  برداشتم رو گوشی و
  لرزیدن به کرد شروع هام دست عامر ی شماره دیدن با
 ؟ کنم چیکار گفتم شوکا به رو و

 عامره
 ...میکنه پا به بلوایی بیرونم من و تاریکه هوا بفهمه اگه االن

 ؟...گرفته اسیر مگه داشتی کار بیرون اومدی خب چی یعنی نجال وا
 بیرون برو ها صب  فقط داشتی خرید داشتی کاری اگه میگه
 نده جواب کن ولش عامر شده پرور خیلی نجال بخدا
 میندازه راه دعوا چقد بعدآ ندم جواب اگه نمیدونی حاال کنم چیکار وای

 خوابگاهم بگو بیرونی بدونه کجا از اون خب
 نه؟ ای خوابگاهه شهدادی نجال میپرسه سرپرستی میزنه زنگ اول شبا مطمعنم

 میزنه زنگ من به بعد
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 شوکا؟ برگردیم  کنم چیکار حاال
 ...شوکا برگردیم بیا

 کنیم خرید آدم مثله اومدیم نکرده الزم
 ؟ برگردیم باید چرا
 فهمیده حاال تا باشه فهمیده عامر آقا قراره اگه

 بود نتسییایل گوشیییم بگو بعد خونه برگردیم تا نده رو جوابش که کشییتت نمی
 نشدم متوجه

 درس نمیذاره دیگه زاهدان میگردونه بر رو من میاد کنم لج باهاش اگه شییوکا
 ... بخونم
 نمیگه بهش چیزی خداشه از که بابامم

 ؟ هرته شهر مگه
 نجال نترس ازش اینقد ببرتت بیاد که

 میکنه اذیتت بدتر میترسی ازش بفهمه وقتی
  رسیدن برای و باش ایی قوی دختره

  کن تالش هات خواسته به
 خوندی درس سال چند تو
 برسی اینجا به تا کشیدی زحمت و

 حرف این با لحظه هر نداره اجازه عامر
 کنه اذیتت دانشگاه بری نمیذاره که
 

 برسیم کارمون به بیا کن ولش
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  خوش آلبالوییه رژلب یه شوکا:گفتم دلشوره با و گفتم ایی باشه
 کن انتخاب برام رنگ

  بردار هم گونه رژ و ریمل
 بهتره میدونه خودت که مارکی هر
 هست؟ کارتت تو پول کافی ی اندازه به

 کارتمه تو تومن هزار 900 آره
 گرفتم خودم برای آرایشی لوازم تومن هزار 100 حدودآ شوکا کمک به

 ؟ فروشی مانتو بریم شوکا
  عزیزم بریم

 ؟ بخری مدلی چه میخوای
 کوتاه یه میخوام باز جلو یه

 چشییمای آفتاب داری کالس که ها صییب  بخر هم آفتابی عینک شییوکا میگم
  نکنه اذیت رو قشنگ
 گفتم و زدم نمایی دندون و قشنگ لبخند

 انداختی یادم که خوب چه حتمآ باشه
 ودنب بوتیک تو نوجون پسر تا دو شدیم بزرگ و شیک فروشیه مانتو یه وارد

  پرسیدن و گفتن آمدگویی خوش
 میخوایین مانتویی مدل چه

  اسپرت و باز جلو گفتم آرومی نسبتآ صدای با
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 قیمت و رسیییدن واسییمون تازه گفت و داد نشییون بهم باز جلو مانتوی تعدادی
  مناسبه هم هاشون
 تومن150: گفت چند پرسیدم

  گفتم و دادم نشون شوکا به رو مانتو
 ؟ شوکا چطوره

  ببینم تنت تو باید کن پروف برو نجال
 پروف اتاق وارد و برداشتم رو مانتو
 ... شدم
 کردم باز درو پوشیدم اینکه از بعد

 ... زدم صدا رو شوکا و
 ... چطوره ببین بیا شوکا
  دید تنم تو رو مانتو شوکا

  زنگ به کرد شروع دوباره عامر و
 ... زدن

 ؟ کنم چیکار پیغمبر یا شوکا
 ؟ چیشده

 کنم ارچیک میفهمم تهران برسم وقتی تهرانم پرواز اولین با فردا داده ام پی عامر
... 

  شوکا شد سرم تو خاک
 ...کنم؟ چیکار

 بود زورگو و لجوج خیلی میشناختمش بچگی از چون میترسیدم عامر از
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  دبیرستانش دوستای از یکی با بار یه
 جای رو خودشون بودن انداخته دستش جمعی دسته و بود کرده لج باهاش که

 کی سر زیر فهمید که بعدآ کرد دعوا بودن گرفته شارژ ازش بودن زده جا دختر
 بوده

 بود زده رو پسره اینقد
 بود برداشته ترک پسره دنده که

 بود دانشگاهی پیش موقع اون
  بیاد اگه عامر میدونم شوکا میدونم من

  کتک یه یا زاهدان برمیگردونه رو من یا تهران
 میخورم ازش حسابی و درست

  نجال دیگه بسه اووووف
  بریم برگردیم بیا

  میترسم عامر از خودمم واال
 خوابگاه برگردیم بیا

  شدیم خوابگاه راهیه و گرفتم تاکسی عجله با و خریدم رو مانتو
 بود 8 هنوز ساعت

 خوابگاه به که مسیری تا ماشین تو
 ریختم اشک صدا بی همش رسیدیم

 
 چرخوند سمتم به رو صورتش شوکا
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 اینقد میشه نجال کرد زمزمه آروم و
 میشم دیوونه دارم نکنی گریه
 نمیدونی داغون داغونم شوکا

 بچگی از چیزایی چه حسرت
 دلمه تو

 دلشوره با زندگیم لحظات تمام 
 شده سپری زورگویی و

 نکن بزرگ رو قضیه نکن فکر بهش نجال
 بزن زنگ عامر به خوابگاه میریم االن

 کن آرومش
 ...میخوره بهم صداش از حالم
 بکش عمیق نفس نجال باش آروم هیس
 میکرد آرومم داشت کم کم شوکا

 یا مکن سالم سرپرستی به اینکه بدون خوابگاه در رسیدیم اینوه محض به
 رسوندم اتاق به رو خودم سریع بزنم امضا

 شدم ولو تختم رو رفتم  و
 سرم رو کشیدم رو پتو 
 میزدم زار پتو زیر و

 شد اتاق وارد شوکا دقایقی از بعد
 پایین بیاد تختت از نجال زد داد و

  ندادم رو جوابش
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 پرسیدن موقع همون مروارید و صدف
 ... افتاده اتفاقی

 آره زد داد اعصبانیت با شوکا
 ... من مرگ خبر خبریه
 ... نشنیدم رو صداشون دیگه و شدن ساکت مروارید و صدف

  رو لباست پایین بیا نجال زد صدا شوکا
 بشور رو صورتت و دست برو کن عوض

 بزن عامر به زنگ یه
 کرده؟ دعوا شوهرش با:  گفت صدف

  بله:  گفت و کرد غلیظی اخم شوکا
 یکی چون نجال ولی زندگیه نمک دعوا

 ...میکنه اینجوری و میشه کم لوسیش دونست یه
  کنه آرومم میخواست مثآل شوکا

 وپاش گفت و کشید سرم رو از رو پتو آروم نشست تختم رو اومد سمتم به
 کن عوض لباستم بشور رو صورتت برو

 بخوریم شام هم با
 بیخیال ندارم میل شوکا:  گفتم

 ...حداقل کنارم بشین پاشو دارم میل که من
  اومدم پایین تخت رو از

 طرف به داشتم تن به که تاپی و جین شلوار با و آوردم در رو شالم و مانتو
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  رفتم بهداشتی سرویس
 زدم صورتم به یخ آب مشت چند

 ایینپ که شوکا تخت رو نشستم و کردم خشک کاغذی دستمال با رو صورتم
 بود

 کنارم نشست هم شوکا 
 ...عامر به بزن زنگ نجال

 .. میترسم
  بزن نترس

 باشه گفتم لرزونی صدای با
 عامر ی شماره و برداشتم رو گوشی

 داد جواب بوق اولین با گرفتم رو
 عامر سالم الو
  هرزه ، زد داد

 زنگ االن که شد؟ تموم تهران تو بازیت
 .. من به زدی

 ... عامر بزن حرف درست
 میری میگم دروغ مگه نخور گوه

  جواب بعد بازی هرزه بیرون
 شده باز تهران به پات نمیدی رو من
 ...نمیکنی؟ حساب آدم رو من
   نکن زیادی غلط عامر زدم داد
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 آره ، ام  هرزه من
  نمیدی؟ طالقم چرا هستم اگه
 نمیخواد هرزه زن کسی بده طالقم بیا

 تهرانم شب فردا نباش نگران میام
 باید که گرفتم برات خوبی های تصمیم
 ...کنم عملیش

 صدای با اما میترسیدم ازش که این با
 باشه جوری میکردم سعی که 

 گفتم میلرزه داره صدام نشه معلوم که
 شکایت ازت عامر نمیکنی غلطی هیچ

 ... میکنم
 میبرم رو سرت نجال میکنم شهیدت

 جایی به پات نمیذارم سینت رو میذارم
 ...کنی شکایت بخوای که برسه

  شب فردا اگه نجال نیستم مردم من
 ...نباشم تهران

 تهران بری نذاشتم رو تو من
 ندی رو من جواب میزنم زنگ وقتی که

  آدم رو من اونجا رفتی روز 20
 ...نمیکنی حساب
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 بیارش دار برش برو گفت گفتم عمو به

  میسوزه برات دلم اما
 غیرت اگه تو نمیسوزه من برای دلت تو

 دادی نمی فوش زنت به داشتی
 من با زور به داشتی غیرت اگه تو

 ...نمیکردی ازدواج
 ایی هرزه که نمیدونستم

 نمیگرفتم زنی همچین وگرنه
 بده طالقم بیا فهمیدی که حاال

 ... نجال میذارم دلت به قیامت تا رو طالق داغ
 میکنم محو دنیا این از رو تو ولی
 ...نداری تو که عامر آقا میخواد عرضه کارا این

 ...نجال نکن زیادی غلط
 عامر جلوی نمیخواستم بود گرفته گریم

 میلرزید خیلی دستام بدم نشون ضعف
 دارم نگه درست رو گوشی نمیتونستم و

 صدام هم میلرزید دستام هم
  نامردی خیلی عامر کنه لعنتت خدا زدم داد

 ... کردم قطع رو گوشی و
  داشت و بود گرفته استرس هم شوکا
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 میگرفت گاز رو لبش
 !..کرد؟ بارم چیا دیدی شوکا:  گفتم و گریه زیر زدم
 ...تهران بیا میخواد مرگش خبر هم فردا

 همیشی پشییمون بعدآ میگه چیزی یه مزاجه عصیبی کم یه عامر باش آروم نجال
  نکن توجه

 نمیکنه کاری مطمئنم
 ... دیوثه خیلی عامر نکن رو طرفداریش شوکا زدم داد

 ...داد ام پی واتساپ طریق از عامر لحظه همون
 داده ام پی عامر شوکا
 ...فرستاده چی ببین کن باز خب
 کردم باز رو عامر ام پی و کشیدم پایین رو منو نوار

  بود فرستاده عکس یه
 خفیفی جیغ عکس دیدن با کردم بازش

 گذاشتم دهنم جلوی رو دستم و کشیدم
 تعجب فرط از که های چشم با شوکا

 ...چیشده؟ پرسید بود شده گرد
  بود شده خشک دستم تو گوشی که حالی در

 بیرون اومدم اتاق از سریع
 نشستم درختا از یکی کنار محوطه تو و
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ست شتم دو صیم زندگیه از چیزی دوقلو خواهر دوتا اون ندا صو  آخه بدونن خ
 ...بودن هم فضول

 میلرزیدم و کشیدم می عمیق نفس مدام
 رسوند بهم رو خودش زود شوکا
 ؟ ترسیدی ایقد چرا چیشده نجال
 فرستاده؟ واست چی عامر مگه

 ...کااا؟..و...ش:  گفتم پته تته با
  چیشده میگه کردی لبم به جون نجال

 ...؟ نه یا
 ...بکشه رو من میخواد عامر شوکا
 میگی؟ چرت چرا نجال میگی چی
 نیست چرت:  گفتم گریه زیر زدم

 ... فرستاده عامر ببین رو عکس
 ... گرفت دستم از رو گوشی لرزون دستای با شوکا

 میلرزید من مثله داشت عکس دیدن با و
 ...چی؟ که دیدم خب:  گفت آروم و

 میفهمی نوشته چی بخون رو پایینش
 ...چی یعنی
  ایی اسحله از و بود دستش تو اسلحه عامر

 بود گرفته عکس بود دستاش تو که
 بود نوشته زیرش و بود فرستاده برام
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 ... نجال گرفتم تو بخاطر فقط رو این
  ترس از و بود شده منقبض استرس از فکم

  بزنم لب نمیتونستم
 میترسیدم اسلحه از همیشه من

 ؟ دیدی رو عکس شوکا دیدی
 فهمیدی؟ رو حرفش منظور

 چیه؟ نفهمیدم نه
  رو من که خریده اسلحه اینه منظورش

 بکشه باهاش
 میترسونتت داره فقط نمیکشتت و داره دوستت زنشی تو که اوآل

 ؟... عامره ماله اسلحه اون میفهمی کجا از تو دومآ
 فرستاده کرده دانلود جایی از رو عکس  اینکه یا باشه دوستاش مال شاید
 نگی و بترسی ازش که تو واسه

 ...بده طالقم بیا
 ؟ میگی داری چی شوکا

 عامر دستای من
 بود مشخص آرنج تا دستش میشناسم رو

 بود خودش دست خودشه ماله
 بکشه؟ رو من تهران بیاد میخواد نکنه میگم
 نمیتونه بچس عامر نداره جرعت نترس
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 ...رو زنش اونم بکشه آدم
 میخواد فقط 

 ...کنی مدارا باهاش که
 تهران میاد فردا گفت بهم شوکا

 ببینمش برم میترسم من
 

 ندی جواب بدم ام پی بهت وقتی نجال هست بهت حواسم خودم نباش نگران
 ... میذارم جریان در رو پلیس نیست خبری ازت ببینم
 ...بدم؟ بهش جوابی چه شوکا بده خیلی حالم

 ... ترسیدی ازش کنه فکر نذار نده رو جوابش اصآل هیچی
 کنم؟ خاموش رو گوشیم شوکا

 بهتره باشه روشن بذار نه نه
  اتاق تو بریم باشه
  مروارید و صدف باشه حواست ولی

 نبرن چیزا این از بویی
 نباش نگران هست حواست

  دلشوره و بدبختی هزار با شب اون
 میدیدم کابوس همش صب  تا و خوابیدم

  بکشه رو من میخواد عامر اینکه
 میپریدم خواب از و میزدم داد مدام

 بودم خوابیده کنارش شوکا تخت رو
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 بخواب بفرست صلوات نترس میگفت همش اونم
  و نخوابیدم درست صب  تا

 کردم باز رو هام چشم که صب 
 بود افتاده فشارم بدجوری

  میشم پا اینکه محض به میکردم احساس و
 ... میره سیاهی چشام

 ساعت تا و برم نتونستم رو صبحم کالس که بود حس بی اینقد بدنم
  خوابیدم 12

 کرد بیدارم ناهار برای زور به شوکا
 پاشو ببینم پاشو نجال

 سر  سوسیس پاشو شده 12 ساعت
 بخوریم باهم کردم

 
 بخور تو شوکا ندارم میل من

  پاشو دیگه نشو لوس
 طرف به و کردم جدا رختخواب از زور به رو خودم شوکا بخاطر

 اینکه از بعد رفتم بهداشتی سرویس
  شستم رو صورتم و زدم مسواک

  شدم ها سوسیس خوردن مشغول و نشستم سفره جلوی رفتم
 روز چند این جان شوکا ممنون
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 ...میکنی درست غذا داری تو همش
 نتونستم و بود بد حالم که ببخشید
 کنم کمکت

 کردن سر  سوسیس یه نجال بابا ای
 نداره هارو حرف این که
 باش خوب فقط باش خوب تو

 بدی انجام کاری نمیخوام من
 رو تو من گفتم شوکا به رو چشمک با

 واقعا؟ میکردم چیکار باید نداشتم
 ...میمردی باید عزیزم هیچی

 ؟.... شوکا عه
 4 تا 1 من کن جمع بخور کردم شوخی
 ... دارم کالس

 دارم کالس 4 تا 2 منم عه
 ... ببینیم دانشگاه تو همدیگرو کنم فکر پس

 ... میبینمت عزیزم آره
  شم آماده برم فعآل

 ببین بزن عامر به زنگ یه هم تو
 ...!حاله چه در

 بزنم؟ زنگ شدم دیوانه میگه
  هرزه:  گفت یهم دیشب
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 ؟ بزنم زنگ بهش حاال
  غیرت بی شه گم بره عمرآ
 میخوره بهم ازش حالم

 ها سوسیس خوردن از بعد لحظه همون
 شدم سفره کردن جمع مشغول

 شد بلند گوشیم صدای که
 ؟ کیه شوکا
 ...  میزنه زنگ داره عامر نجال

 شوکا؟ بدم جواب نظرت به
 دانشگاه میرم دارم من عزیزم

  شده دیر کالسم
 بینمت می دانشگاه تو بده جواب آره
 ...بگو بهم شد چی هر

 خدافظ نشه دیرت برو باشه
  و داشتن کالس هم مروارید و صدف
 ... نبودن

 ... بودم تنها اتاق تو
  شوکا رفتن از بعد

 زد زنگ دوباره عامر دوباره
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 ی دکمه و دادم قورت رو دهنم آب
 ... کشیدم رو پاسخ

 میرفت بلندی به رو که صدایی با
 بله:  گفتم

 ...؟؟؟ کو سالمت
 سالم

 ؟ خوبه حالت سالم علیک
  ها هرزه حاله مگه چه تو به

 داره؟ هم اهمیتی تو برای
 داد چنان عامر حرفم این زدن با

 ساکتتتتتتتتتتتتتتت گفت و زد بلندی
 خوردم تکون جام از که

  میکشم رو تو من نجال ساکتتتتت نجال
 منی اعصابه رو همش چرا تو المصب نزن حرف

 ... بودم عاشقت همیشه ؟که چیه گناهم عوضی منه
 اون خودت مگه اومده زورت چرا چیه

 ؟ نزدی بهم رو حرف
 ؟ میسوزی چرا حاال

با بود نزده بهم حرفی همچین کسییی عمرم تو خت و اخالقش اون با با  سیی
 گیریاش

  بود نزده بهم حرفا این از هم بار یک حتی



wWw.Roman4u.iR  254 

 

 بهم چی هر عامر نگذره ازت خدا
  واگذارت میکنی که کاری هر و میگی
 ... خدا به میکنم
 زنگ بهت بار یک میخواد دلم خیلی نجال
 ...بری صدقم قربون تو بعد بزنم
 قربون که خوردم خر مغز من مگه

 برم؟ تو ی صدقه
 تهران برای دارم پرواز امشب نجال

 پیشم بیا هتل میرم بغلمی تو امشب
  میگیرم رو اجازت

 میارم هم رو شناسنامم شوهرتم میگم
 میبرمت پیشه شناسنامت که هم تو

  هتل
 ندیدمت هفتس 3 

 ..شده ضعیف اعصابم
  گرفتی چی برای رو اسلحه اون تو

 عامر؟
 دستم از تو بکشم رو خودم اینکه برای

 ...شی راحت
  های بازی از دیگه یکی اینم واال هه
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 ؟...سیاستته جدیدته
 ... کن فکر اینجوری تو

  برای دارم کارت تهرانم امشب من
 میام دارم همین

 شایدم گفتم آمیزی تمسخر لحن با
 نقشه برام بکشی رو من میخوای
 ...کشیدی

 ... شاید گفت و زد ایی خنده تک
 ...دارم پرواز غروب برسم کارام به برم من

 ... هتل تو نمیام من عامر
 نمیام پیشت
گا نجال نترس مت بخوام ا مت بکشیی تل نمیبر مت ه  ونمبت که جایی یه میبر

  نکنه پیدا هم رو جسدت کسی که کنم چالت درست
 خدافظ حاالم

 گفت؟؟؟ چی عامر خدا ووووووای
 ؟ روانیه این ترسیدم خیلی

 چشه؟
 خودش با امشب رو من اگه خدایا

 ...؟ چی نبره هتل به
 پوشیدنه مشغوله ریخته بهم افکاری با

 میکردم فکر حرفاش به شدم مانتوم
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 میبستم و کوتاهم و ایی چهارخونه مانتوی های دکمه و
 انداختم بندی دو  رو پشیتیم کوله پوشیدم رو لباسم زود خیلی

  های کفش 
  پوشیدم هم مشکیم جیر اسپرت

 خیابان جلوی شدم خارج خوابگاه از
 رسوندم دانشگاه به زود رو خودم و گرفتم تاکسی

 ... شد تموم کالسم  4 تا 2 
 . تگف چی استاد نفهمیدم اصآل و بود عامر های حرف به فکرم تمام کالس تو

 بود ایستاده کالس در جلوی شوکا
 یود منتظرم و

 رفتم طرفش به کالسم اتمام از بعد
 نباشی خسته نجال سالم

 ...نباشی خسته هم تو شوکا مرسی
 نجال؟ خبر چه

 بود؟ عصبی هنوز گفت بهت چی عامر
 بود بهتر خیلی دیشب به نسبت شوکا

 ..میترسم ازش بازم اما
 نیست که ها اژده شوهرته بابا نترس
 بیاد قراره امشب گفت شوکا
 دنبالم بیاد میخواد بعد تهران
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  خودش پیشه ببره شب رو من
 واقعآ؟

 ؟ شوکا کنم چیکار آره
 بخواد جایی نبره رو من موقع یه میگم

 میترسم بکشتم اسحله اون با
 ...هاااا میکنی فکرا چه نجال بابا نه

 پیشش؟ برم چیه نظرت تو میگم
 میدونی رو عامر اخالقه که تو نجال

  زور به نری هم باهاش اگه اون
 بهتره بری خودت میل به پس میبرتت

 ...میگی راست واال آره 
  ندارم رو دانشگاه حوصله اصآل شوکا خستم خیلی

  خوابگاه بریم بیا
  کنیم استراحت

 ... برسه ذهنمون به حلی راه یه شاید کنیم فکر کم یه
 بریم باشه

 خوابگاه برگشتیم شوکا با و گرفتیم تاکسی
 ... شدیم ولو هامون تخت رو کوفته و خسته دو هر

  کردیم استراحت اینکه از بعد
 خوردیم شوکا با کردم درست ماکارونی

 بود خوشمزه خیلی نکنه درد دستت نجال
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 ؟ محوطه تو بریم عزیزم جانت نوشه
 میزنیم قدم خوبه هوا بریم آره

  دیگه بود شده غروب تقریبآ
 همراه به

 شدیم زدن قدم مشغول خوابگاه ی محوطه تو و شدم خارج اتاق از شوکا
 عامر پیشه برم خواب برای امشب ندارم دوست اصآل من شوکا

 بخوابم کنارش ندارم دوست
 نمیبرم لذتی هیچ عامر بغل تو

 من زندگیه چرا شوکا میمردم کاش
 ... شد؟ اینجوری

 بودم پاک دختر یه من
 مدرسه که هایی سال طول در حتی

 نشدم دوست کسی با میرفتم هم
 نداشتم پسر دوست اصآل
 کنم تجربه رو عشق داشتم دوست چون

 ندارن پایان که هایی رابطه نه
 دوستیم هم با ساله چند نجال میدونم

 بزنی بهم رو ها حرف این نیست نیاز
 

  عامر پیشه برم امشب اگه من شوکا
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 روی رو عقدش روز 20 این اندازه به
 میکنه خالی من
 میشد راضی کاش نمیخوامش من

 ...بده طالقم
 شدی؟ دیوونه نجال

 اسم جلوش مدام نکن لج باهاش
 زنشی االن نکن عصبیش نبر طالق

 بهت داره مالکیت احساس
   میکنم حسادت بهت خیلی خوشبحالت شوکا

 ؟...کنی حسادت بهم تو که دارم چی من چی واسه دیوونه وا
 توی میتونی زیادی های موقعیت تو

 باشی داشته زندگیت
  دیگه من اما نمیمونی دل به حسرت
 ... باختم من نمیتونم

 نکنی فکر چیزا این به اینقد میشه نجال
 خدا دسته بسپار رو چی همه
 بیاد پیش صالحته هر بذار
 کنی تلقین خودت به نکن سعی مدام

 ...خوردی شکست که
 میکرد آرومم مدام اونم و زدم حرف شوکا با ساعت یک تا محوطه تو شب اون
  خوندیم رو هامون درس یکم شدیم اتاق وارد بعد
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 گذاشتن هندی فیلم یه مروارید و صدف
  کردیم نگاه تاپ لب رو

  دیگه بود شده شب آخر
 بود یازده به نزدیک ساعت

 بدیم سفارش پیتزا گشنمه خیلی نجال
 ؟...بیارن 

 شده گشنم منم بده سفارش آره
 سفارس و زد زنگ فودی فس به شوکا
 داد پیتزا مینی دوتا
 گرفت تحویل رو سفارشات اینکه از بعد

 شدیم خوردن مشغول
 گفت دروغ عامر کنم فکر شوکا میگما

 نیمومد شد 12 ساعت
 بزنه رو حرف این خواسته شاید آره

 ...میگی چی تو ببینه
  نیست مهم برام کن ولش

 خورد زنگ گوشیم لحظه همون
 ی دکمه دلشوره با بود عامر شماره
 کشیدم رو پاسخ
 عامر سالم
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 ...بیرون بیا خوابگاهتم در جلو سالم
 رو بود دهانم داخل که پیتزایی

 دادم قورت سریع استرس فرط از
 کردم قطع رو گوشی سریع شم آماده تا بمون منتظر گفتم عامر به و

 کنم؟ چیکار حسین امام یا شوکا وای شوکا
 چیشده؟ نترسون رو من تو چته

 خوابگاهه در پشته اومده عامر شوکا
 بیرون بیا ایستادم در پشته گفت االن
 بکشتت؟ اومده مگه نجال تو چته

 خودش پیشه ببرتت شب اومده خب
 ... بکشتم بخواد که نیست بعیدم

 ...میگیری جدی رو چی همه زیاد داری دیگه تو نجال کن بس
 کنم؟ چیکار میگی االن
  برو میگم من

 خوابگاه در جلو نیست بعید عامر از آخه
  بندازه راه دعوا

 ها بچه جلو رو آبروت
 برو بپوش نری اگه میبره
  دلشوره پیشش برم نمیخوام من شوکا

 عامر کن کاری یه قرآن رو تو گرفتم
 ندارم خوبی حس اصآل نبره رو من



wWw.Roman4u.iR  262 

 

 گرفتم شدید ی دلهره یه
 خوابگاه برگردی که 10 ساعت صب  فردا تا میمونم منتظرتم من نجال

  بزنی زنگ بهم که این یا
 نشد خبری ازت اگه

 ... میگیرم تمام پلیس با
 شوهرت توبا میدونه که هم سرپرستی

 نیای اگه بیاد پیش مشکلی میری داری
 میکنم هماهنگ سرپرستی با
 رو تو عامر نترس عامر از اینقد هم تو

 ...نمیکنه اذیت
  نمونه اینجا زیاد زاهدان برگرده زود عامر کن دعا خدا رو تو شوکا

 کن دعا برام
 نده راه بد دلت به دیگه برو بپوش زود باشه

 وشیدمپ کوتاه جین شلوار با بازم جلو و حریر مشکی مانتوی لرزون دستای با
 کردم سرم مشکیمم شال

  و ایستادم اتاق در
 داد بهم سفید شلوار و تاپ یک همراه به رو دستیم کیف شوکا

 ...رسوندم سرپرستی اتاق به رو خودم و کردیم خدافظی هم از
 نباشید خسته ذاکری خانوم سالم
  بیرون اومده شوهرت جان نجال سالم
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 میرم دارم اجازتون با ذاکری خانوم میدونم بله ایستاده
 دخترم اینجا بزن امضا یه بسالمت

  زدم دفترچه به امضا یه
 شدم خارج سرپرستی اتاق از

  زانتیای یک جز چیزی خوابگاه در جلوی
 ندیدم دودی شیشه و مشکی

 کجاست؟ عامر پس
 برم و دور سرگردان 

 زانتیا از عامر که میکردم نگاه رو
 شد پیاده

 اومده؟ کی با من خدای
 آورده؟ کجا از دیگه رو ماشین این

 رفتم عامر سمت به
  داشت تن به ایی قهوه کتان شلوار یک و سفید تیشرت یه

 اومد سمتم به بود ریخته پیشونیش روی که ایی خرمایی موهای
 دیگه پوشیدی چیه اینا گفت و کرد اخم
 نکن شروع نرسیدی هنوز خدا رو تو عامر
  باشن باکالس باید دیگه میخونن حقوق خانوم بله سالم

 گفتم و دادم دست بهش کنم پنهانش داشتم سعی که ترسی با شد نزدیک بهم
 سالم
 کرد قفل بغلش تو رو من محکم خودش طرف به کشوند رو دستم
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 هالکم امشب کنم؟ چیکار وای گفت و
 ... دلتنگیت از

 گفتم عامر به رو و کردم غلیظی اخم
 ؟ کیه ماله زانتیا
 ...خودمه ماله:  گفت
 چی؟ 206 پس عامر نگو دروغ

 کردی؟ چیکار رو اون
  گرفتم زانتیا فروختم رو اون

 ...نیستی؟ خوشحال
  باشه مبارکت

 بریم بیا:  گفت و گرفت محکم رو دستم
  میام خودم کن ول رو دستم
 ... بیا باشه

 بودم زده زل ماشین به تعجب با
 گفتم عامر به رو جلو نشستم وقتی

 ؟ آوردی کجا از پول
 بخری؟ زانتیا تونستی چطوری
 نداره پول بهت بابات که مطمعنم

 خسیسه عمو
 خریدم آوردم در پول خودم
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 ام؟ عرضه بی من کردی فکر
 گیرت پول اونقد ماه یک تو جوری چه

 بخری؟ زانتیا تونستی که اومد
  من که اینه مهم نیست مهم دیگه اون

 بخرم لوکس ی خونه زنم برای میخوام
 بخرم براش باال مدل ماشین

  خان عامر کردی فکر چی بابا نه
 هستم؟ پولکی من کردی فکر

 ... قدرتین و پول عاشقه همتون ها زن شما آره
 پسر هم میاد گیرم داره پول هم من

 ... هستم قدرتمندی
 ... خودت نه کنن تعریف ازت بقیه بذار خداقل واال خوبه هه
 رسیدم که تهران به نجال خودت جون به

شون که میدادن پا خیلی ها تهرانی دختر سم زود که اومدم ولی کنم سوار  هب بر
 ...زنم
که نه عه فه این قد میگرفتی رو پاشییون خب ایی تح یل هم چ  میگیری تحو

 رو خودت
  خودت دنبال نه ماشینتن دنبال اونا

 ...برسونیشون جایی یه تا ندن کرایه نمیاد بدشون
 ل*ا*ح* بهم زیادی دخترهای بخوام اگه که میدونی نجال میده زورت چرا

 ...میدن
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 ...بده زورم که نیست مهم برام
 میای؟ پرواز با که گفتی چرا

شین اومدم پرواز با خب  دمکر دیر همین برای گرفتم تحویل امروز همین رو ما
 ... کجام ببینی بزنی زنگ نشدی نگرانم که هم تو

 بدی؟ فوشم بشه چی که بزنم زنگ
 ... گرفتم اتاق قبل از هتل برسیم تا نجال دیگه شو ساکت

 فقط چیزی یه بکن داری دوست کار هر
 گشنمه بخورم بگیر
 میخوری؟ چی
 نداره فرقی چی هر

 شد پیاده ماشین از داشت نگه مارکت سوپر یک جلوی رو ماشین عامر
 ...میرفت مغازه سمت به تند های قدم با و

 پاهام رو گذاشت رو پالستیک و ماشین تو نشست دقایقی از بعد
 ؟ گرفتی چی

 ... ماهی تن
  ممنون

 ... میکنم خواهش
 هتل به رسیدن تا دیگه و کردم سکوت

 نزدم حرفی هیج
 پیاده ماشین از عامر رسیدیم وقتی



 267 بخاطر نجال

 گفت من به رو اخم با شد
  ببند رو مانتوت جلوی بند

 هااا نکن شروع عامر
  بابا ببند نکن شروع زهرمارو

 نداره دکمه که مانتوها این چیه
 پوشید می دخترا شما

 کن درست موهاتم ببند رو بندش
  مانتوم بند و شالم تو بردم رو موهام

 ...شه بسته جلوش تا بستم رو
 پالستیکی و گرفت رو دستم

 تانداخ ها لباس به نگاه یک و گرفت دستم از رو بود توش شلوارم و تاپ که
 : گفت نمایی دندون لبخند با

 ...آوردی لباس خودت برای بار این عجب چه
  باید آقا نیست اعتباری شما رو بله

 میاوردم
 شدیم هتل وارد و زد ایی خنده تک
  چرخوند کلیدرو رسیدیم اینکه از بعد

 کرد باز رو در و
 تاریک شدم که هتل اتاق وارد
  بود

 شمع با رو سوئیت تمام عامر
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 اتاق جاهای جاه و بود کرده روشن
 بود کرده شمع از پر رو

 ؟ اینجا خبره چه:  گفتم عامر روبه
 کردی؟ روشن شمع اینقد چرا

 ... دادم انجام منم میاد خوشت کارها این از تو دیگه تو برای
 عامر بابا نه:  گفتم و زدم زل بهش تعجب با
 شدی؟ باکالس اینقد حاال تا کی از

 بگیرم دوش یه میرم نجال دیگه کن بس
 آماده رو شامت موقع اون تا هم تو

 بخور کن
 شد حمام وارد عامر

 رفتم آشپزخانه به هم من
 ی بسته با و کردم گرم رو ماهی تن

 بود گرفته عامر که نونی کوچیک
 شدم خوردن مشغول

 شد تموم که شامم
 کردم عوض رو لباسمم

 پوشیدم رو سفیدم شلوار تاپ
 رفتم بهداشتی سرویس طرف به

 زدم مسواک شستم رو صورتم
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 دستمال با رو صورتم اینکه از بعد
 کردم خشک بود پاتختی روی که کاغدی

 کشیدم دراز تخت روی و زدم خودم به عطر کمی کردم باز رو موهام
 خودم رو کشیدم رو پتو و شدم خیز نیم
 لباس بدون عامر لحظه همون که
 خارج حمام از شورت یک با فقط و

 سرش روی کوچیک حوله یک و شد
  بود

 ؟... عامر
 ؟...جان

  بپوش لباس
 ...بخواب بیا کن خاموش رو ها شمع

 امشب قراره ما بمونه ها شمع بذار نه
 بگذرونیم رو خاص شبه یک

 عامر؟ چی یعنی خاص شب
 ...دیگه معلومه اسمش از:  گفت و کرد قفل رو در عامر

 چی: گفتم و تخت رو نشستم ترس با
 ...عامر میگذره سرت تو

 ...کنی؟ چیکار من با میخوای
 بودم زده زل عامر به مبهوت و مات
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شو شک موها ستش تو که کوچیکی حوله و کرد خ شپزخون اپن روی را بود د  هآ
 ... انداخت

 کنی؟ چیکار من با میخوای تو عامر
 شدی؟ اینجوری چرا

 ... نمیزد حرفی هیج و بود ساکت
 ترسوند می بیشتر رو من کارش این

 و برداشت کاناپه روی از رو موبایلش
  کرد پلی آهنگ یک

 (یراحی مهدی) از نگفتی نگو آهنگ
 بود کرده زیاد درجه آخرین تا رو آهنگ

  گذاشت تخت کنار پاتختی روی رو گوشی و
  سرجات بتمرگ زد داد که شدم بلند جام از
 شدم میخکوب سرجام دوباره ترس از
 نشستم آروم و

 میلرزیدم داشتم و بودم ترسیده خیلی
 اومد سمتم به لختش بدنه با عامر

 بود شده لرزشم متوجه و
  من از: گفت و زد زل هام چشم به

 ؟...نجال میترسی
 ...هستی وحشتناکی آدم تو عامر
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  زد بلندی ی قهقهه
 بودم زده زل بهش ترس با

 امشب؟ کنی چیکار میخوای عامر
 بود شده پخش اتاق فضای تو آهنگ

 کرد نزدیک بهم کامآل رو خودش
 بود متری میلی هامون صورت ی فاصله حاال
 رو صورتت میخوام کرد زمزمه آروم

 بشورم اسید با
 میکرد نگاه چشمام به تمام جدیته با و

 ترس شدت از کردم احساس لحظه یه
  میره سیاهی داره چشمام

  میشنیدم رو موزیک صدای فقط
 تخت رو خوابیدم آروم و رفت سیاهی چشمام

 یخ بدنم بدم تکون رو فکم نمیتونستم
 شدم جمع خودم تو و... بود کرده

  برام آهنگ صدای میکردم احساس
 ...میشم بیهوش دارم و میشه کمتر لحظه به لحظه

 بود پخش اتاق فضای تو هنوز آهنگ صدای
 نگفتی نگو نگفتی نگو میشم دیوونه شی جدا ازم بودم گفته من

 ینگفت نگو نگفتی نگو میشم خونه هم حسرت و درد با غربت تو گفتم
  دیوونگیمه دلیله بغضت
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 نگفتی نگو زندگیمه این نباشی گفتم
 گفتین نگو نگفتی نگو بیارم طاقت محاله روزگارمگفتم با بسازم گفتی
  نمیشم خالی هم گریه با دیگه
 کردی چه من غرور با کن نگاه

 حتی که کردی من دل با کاری یه
 کردی گریه حالم به هم خودت
 دیوونگیمه دلیله بغضت

 نگفتی نگو زندگیمه این نباشی گفتم
 رو کشیدم رو پتو میلرزیدم که حالی در

  خودم
 بود کرده یخ خیلی بدنم

 پام های انگشت میکردم احساس و
 شده منجمد

 آهنگ که حالی در صدا بی و آروم
 برم بذار عامر کردم زمزمه میخوند

 صورتم؟ تو بریزی اسید میخوای واقعآ تو
 روم خوابوند رو خودش کامل

 
 گرم اندازه از بیش عامر و بود سرد تنم کامآل من حاال
 میکرد داغم داشت تنش داغی
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  بودم شده حالی یه
 یادب سرم بالیی چه امشب قرار و کنه چیکار میخواد امشب عامر نمیدونستم

 ... عامر نالیدم لب زیر
  رو مردونش هیکله تمام که حالی در

 هامون بدن تماس از و روم بود انداخته
 بذار عامر:  گفتم میشد چندشم هم با

 .. برم
 ؟ بری میخوای کجا

 میپاشم؟ اسید زنم صورت تو من نجال
 ؟ نامردم اینقد من یعنی
 زدی؟ رو حرف اون چرا پس

  کاری هر من بفهمونم بهت میخواستم
 سازمخالف من با اینقد بکنم میتونم

 ...نکن ،طالق طالق و نزن
  نمیخوامت من عامر

 نبود خودم دسته اختیارم من کردی ازدواج من با زور به تو ندارم دوستت
 آورد در تو عقد به زور به رو من بابا
 زدم رو حرف این اینکه محض به
 بدن زیر رو جونم بی و ظریف تن و

 میکردم تقال و میدادم تکون عامر
  شه بلند سینم قفسه رو از که
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 شد سرازیر اختیار بی هام اشک که دهنم تو زد محکم
 متنفرم ازت: گفتم 

 نگاه چشمام تو شدی پرو خیلی
 ندارم دوستت میگی و میکنی
 نمیخوای؟ رو من چرا شدی کی عاشقه

 میداد فشار سینم ی قفسه به محکم رو آرنجش عامر
 میترکه داره قلبم میکردم احساس

 نیستم هیچکس عاشق  که میکشیدم جیغ
 برم بذار کن ولم نمیخوام هم رو تو

 میاد بدم ازت بخوابم کنارت نمیخوام
 دستش با میکشیدم جیغ که هینی

 گرفت رو دهنم جلوی محکم
 بود سنگین خیلی میمردم داشتم
 میداد فشار سینم قفسه به عمدآ رو دستش و بود کشیده دراز روم کامال

 بود روم بدنش سنگینیه تمام و
 دهنم جلوی محکم دستش با هم حاال

  درست نمیتونستم و بود گرفته رو
 ...بکشم نفسم

 فقط داشتم که روزی و حال بخاطر و
  نکردم دریغ خودم از رو این و بریزم اشک میتونستم
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 که حالی در عامر و میریختم اشک من
 هام اشک بود دهنم جلوی دستش هنوز

  میکرد پاک نرمی به رو
 میشیم یکی واقعآ امشب ما کرد زمزمه گوشم کنار و

 نمیتونی دیگه و میشی من مال تو
 ...میکشتت پدرت چون بگیری طالق

 دهنم جلوی از رو دستش فورآ بعد و
 میکردم گریه که حالی در برداشت

  میخوای عامر گفتم زنان نفس نفس
 کنی؟ چیکار باهام

 ساکت گفت غلیظی اخم با و گذاشت هام لب روی رو اشارش انگشت
 ... نجال نشوم رو صدات

 ...برم من بذار قرآن رو تو عامر
 ترسیدم ازش که زد ایی قهقه
 بری کنم ولت بری بذارم کجا! ؟ واقعآ

 بکنی؟ داری دوست کار هر
 ؟! میخوام طالقم بگی بزنم زنگ بعد
 ... ایی؟ دیگه کسی به بدم تحویل رو تو باکره و بدم طالقت من بعد

 ... نامردی تو عامر
 تکان اعصبانیت ی نشانه به رو سرش

  میدم نشون بهت و  بودنم مرد امشب گفت و داد
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 *ز*و*ا*ج*ت بهم میخوای عامر
 کنی؟؟؟؟

 *ی*ن*م زیر، صب  تا امشب
  قفسه کثافت بردار رو دستت زدم داد

 ...گرفته درد قلبم شکوندی رو سینم
  داد تحویلم آوری چندش پوزخند
 چسپوند گوشم به رو لبهاش

 کردم جمع رو شونم میشد مورمورم
  به دارم من هم حاال بگیره درد قلبم که کردی کاری هم تو کرد زمزمه
 گوشم به که داغش های نفس داره درد چقد ببینی که میارم فشار قلبت

 میخورد بهم ازش بیشتر حالم میخورد
 بوسید رو گوشم الله

 کردم زیاد باهاش رو صورتم فاصله
 باالی رو دستم دو دستش یک با که

 دستش یک با و داشت نگه سرم
 ...شد دارم تن به که ایی بنده دو و سفید تاپ آوردن در مشغول

 تجاوز بهم داری عوضی آشغال روت به تف کردم نجوا زنان نفس و آروم
 ندارم تو با بودن به میلی هیج من میکنی

 که کن زمزمه گوشییم تو دقیقه 5 تا: گفت و صییورتم به چسییپوند رو صییورتش
 من با رو لحظت هر میخوای و عاشقمی
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  بگذرونی
 کردم نزدیک گوشش به رو هام لب

 هدایت صادق میدونی عامر:  گفتم و
 ؟ گفته چی

 بوسید رو گوشم ی زیرالله
 ؟ گفته چی گفت آروم و

 :میگه هدایت صادق عامر
 ...عاشقی

 ...بشه آدم قسمته باید
 !میکنه فرق همه با هست یکی میبینی میایی بخودت یهو شد وقتی

 !!میشناسی پاشو صدای
 میشنون مهه صداشو االن میکنی فکر میزنه تند تند قلبت آنقدر میبینیش وقتی
 ...نیست وقتی خوبی هست ای؛وقتی کالفه نذاره محل بهت
 باشییه،فقط پیشییت ؛ باشییه اینکه مهم ؛ آشییتی یا قهرین هم با که نیسییت مهم
 ...باشه
 ........نمیکنه پر ای دیگه هیچکس جاشو نیست هم وقتی
 دنیا حس ترین ناب و بهترین یعنی واین

 ...یعنی"اصال
 ... زندگی خود خود

 نسبت رو ها حس این از کدوم هیچ من
 ...نیستم تو به متعلقه من ندارم بهت
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 گفتی؟ چی باشه یادت نجال
 ... هست یادم
 آورد در تنم از کامل رو سوتینم و تاپ
 چشماش جلوی حریمی هیچ بدون حاال
  بودم

 :گفتم میریختم اشک که درحالی
 میکشتت بابا بزنی دست من به

 باش مطمعن
 غلطی هیچ کس هیچ زنمی که اوآل

  بکنه نمیتونه
 بگی عمو به نباید میدونی که تو دومآ
 بشیی تا دخترش کنه فکر بذار کنه سییکته داره امکان و ضییعیفه قلبش چون

 مونده نخورده دست عروسیش
  عامر میپوشم کفن فقط تو با عروسیم شب من
  شو منصرف کارت این از
 سرت پشته های پل نزن دست من به

 نکن خراب رو
  تهدید رو من داری تو ببینم شو ساکت

 زنت به چرا بگه من به میتونه کی میکنی؟
 ..؟. زدی دست
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 اسلحه که تو امشب بکش رو من عامر
 بهم نزن دست اما بکش رو من داشتی

 نباشی من با ولی بمیری حاضری یعنی
 ؟... درسته
 ... کن ولم درسته

  کن...  س*ک*س زد داد
 بیار در رو لباست تمام

 کشیدن جیغ به کردم شروع 
 ... کن ولم عامر کردم التماس و

 گفت و دهنم جلوی گذاشت رو دستش
  شو ساکت

 نمیشم ساکت دید وقتی
  بست رو دهنم شالم با
 بود داشته نگه محکم رو دستام و

 میبوسید رو صورتم مدام
 عشقم نکن گریه میکرد تکرار و

 میترسی؟ چی از شوهرتم من
 بود شده بسته محکم شال با دهنم

 دراز تخت رو م*ن*ه*ر*ب ی تنه باال با و
 بودم کشیده

  بودم متنفر عامر از وجود تمام با
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 رفتار باهام حیوان یه مثه داشت
 میکرد

 گرفته محکم رو دستام که حالی در و
 برهنه کامآل رو من نکنم تقال که بود
 نداشتم چیزی دیگه االن و کرد
 ... کنم دریغ ازش که

 شکست کامآل بینمون های حرمت دیگه
 ظلمت و تاریکی در جانم بی تن حاال و

 بود عامر اختیار در ها شمع اون روشنایی در و شب
 میخواد تجاوز با و ندارم بهش احساسی و عشق هیچ که مردی اختیار در

 کنه خودش به متعلقه رو من
  داشتم که بدی خیلی حس بخاطر

  بستم رو چشمام
 عامر کار این از بعد که میدونستم

 نمیتونم و میشه تار و تیره دنیام دیگه
 باشم سابق نجالی دیگه
 مرتکب داشت کارش این با عامر

 میشد بزرگی اشتباه
 کرده دیوانش من به نسبت مالکیت حس

 که بفهمونه خودش به نمیتونستم و بود
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 ... ندارم دوستش من
 دهانم که حالی در و خوابیدم پهلو به

 محکم رو هام دست عامر و بود بسته
 میزدم زار بلند صدای با بود گرفته
 روی کشید رو پتو و شد خیز نیم عامر
 بدنم

 با رو من و کشید دراز هم خودش
 بود کرده بغل محکم برهنم بدنم

 کنه ولم که کردم التماس چشمام با
 نمیکرد توجهی اما
 بود شده روانی های آدم مثه
  رو خوابوند کامآل و چرخوند رو من

 نجال نمیکنم اذیتت کرد زمزمه و سینش
  تو که آرزوهایی و دخترونت دنیای با

  کن خدافظی داشتی سرت
 نبینم رو صورتش تا بستم رو چشمام

 نکنه دیونم دشتم ازش دلم تو که نفرتی تا
 کرد زمزمه گوشم کنار آروم

 بخوای اگه اما میکنم باز رو دهانت
 اتاقمون تو بیاد کسی که بکشی جیغ

 ی فاطمه به ببینه اوضاع این با رو تو و



wWw.Roman4u.iR  282 

 

 تو هم رو خودم هم میکشمت زهرا
 دادم تکان تایید نشانه به رو سرم رو
 کرد باز رو دهانم عامر و

 بود گرفته اوج هقم هق صدای
 میبوسید رو هام لب مدام عامر و
 ...باش ساکت میگفت و

 گریه با بودم سینش رو که درهینی
 خدا رو تو نکن اذیتم عامر:  گفتم

 حلقه برهنم کمر دور رو دستاش
  نمیکنم اذیتت:  گفت و کرد
 میدم انجام اینکارو دوتامون بخاطر فقط
  کن ولم عامر نالیدم لب زیر
 وار زمزمه و فشرد خودش به رو من

 خودمی ماله نمیکنم ول:  گفت
  بده نجاتم خدایا: گفتم

 سپری چطور قراره شبیه چه شب این
 ؟ بشه

 که نگذره ازت خدا بابا گفتم گریه با
 کردی آدم این گرفتار رو من

 کنارم خوابید عامر لحظه همون
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 میکرد کاری به مجبور رو من و
 همون در و نداشتم دوست اصال که

 ... خواستم خدا از رو مرگم لحظه
 کارت این با نکن اینکارو عامر

 ... میشه بدتر رابطمون
 میکنم چیکار دارم میدونم خوب من بدی زناشویی مشاوره من به نیست الزم

 .... سوختم
 ...شکستم

 ... شدم خورد
 ...کردم گریه

 ...نالیدم
 خودش کار به و نکرد توجهی عامر اما

 ...داد ادامه
 جانم بی و برهنه بدن روی که حالی در

  بود زده خیمه
  چی تو کردم زمزمه گریه و بغض با

 ...؟ عشق از میفهمی
 شدیم یکی هم با که همین

 میشه زیاد بهم نسبت عشقمون
 میشی من ماله عمرت آخر تا تو و

 نیست هیجکس خدا از باالتر عامر
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  میپرسی که خدایی همون به
  شدم متنفر ازت حدی تا

 کنم توصیف نمیتونم حتی که
 کردی نابود رو من امشب تو

 مثه باهام که نبودم این الیق من
 کنی رفتار حیوون

 گرفتی ازم امشب رو چیزم همه
 زمین رو میکنم احساس

 اضافیم موجود یه
 کنم دفاع خودم از نتونستم من
  که رو ایی زندگی اون نتونستم من

 بسازم خودم برای میخواستم
 رسیدی آرزوت به تو اما
 رسیدی میخواستی چیزی به

 امشب زندگی شب بدترین
  قاتلی تو خورد رقم تو توسط

 ... کشتی رو روحم تو
 توجی  رو خودم میتونستم شاید و شاید

 سقف یک زیر باهات روز یک که کنم
  کنم زندگی



 285 بخاطر نجال

 قلب نمیتونی وقت هیچ دیگه اما
 کنی تصاحب رو

 دیدم حیوان یک تو از امشب من
  انسان جلد در

 نحو این به رو چیزم همه وقتی
  گرفتی من از

 گرگ و کثیف آدم یک تو که فهمیدم
  صفتی

 کنی خرد رو غرورم تو عامر
 میپیچید بدنم توی که شدیدی درد با

 : گفتم و نالیدم لب زیر
  واقعأ اگر 

 باشی داشته دوست را کسی
  تنهاچیزی

 میخوای براش که
 است،،، اش خوشبختی

  اگر حتی
 نباشی اش زندگی در نیز تو
 عامر نبودی عاشق تو

 بود شده عادتت من داشتن دوست
 ... باورت نه
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 پایین آرامی به هام پلک ی گوشه از هام اشک و بستم آرامی به رو چشمام
 ...اومد می

  کردم زمزمه آروم فقط
 ... نمیبخشمت بابا
  همدم بود قرار که بود کسی این

 ...؟ بشه من غمخواره و
 انتخاب برام تو که بود ایی زندگی این

  کردی
 این میخواستم من که ایی زندگی

 ...نبود
 دراز کنارم برهنش تن با عامر

 زنان نفس نفس و بود کشیده
 نجال کردم تصاحب رو تو میکرد تکرار

 شدی من مال
 ...نداری برگشتی راه من از دیگه

 نجوا و چرخوندم طرفش به رو صورتم
  کردی تصاحب رو جسمم فقط:  گفتم گونه
 ... نمیتپه تو برای هیچوقت قلبم
  من به اجبار به عامر شب اون
 کرد ز*و*ا*ج*ت
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  جسمی درد هم داشتم درد
 ...روحی هم

  مرد سابق نجالی
 هیچ و نداشتم دوستش که مردی
 نداشتم باهاش خوابیه هم به میلی

 باهاش که کرد مجبور رو من اجبار به
 ... کنم برقرار ی*س*ن*ج ی رابطه

 ... کنه تصاحب رو من بتونه تا
 بود کابوس مثله برام شب اون

 زندگیم های اتفاق بدترین از یکی و
 اومد می حساب به

 برد خوابش زود من از دلجویی و خواهی معذرت یک از دور به بیخیال عامر
  کردم گریه آفتاب طلوع تا
 ...برد خوابم ساعتی چند تا بعد و

 خواب از گوشیم زنگ صدای با صب 
 شدم بیدار

 برداشتم تختی پا روی از رو گوشیم
 شوکا ی شماره بادیدن و
 بله: گفتم ایی گرفته صدای با

  ساعت ؟کجایی خوبه حالت عزیزم نجال
 امروز؟ نداری کالس 4تا 1 ساعت مگه نمیای؟ چرا شده ده
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 لباس االن گفتم حال بی و آروم فقط
 ...میام میپوشم

 ...گرفته؟ صدات چرا نجال
 ؟ شده چیزی

 میام: گفتم کلمه یه فقط
 کردم قطع رو تماس و

  شدم بلند تخت رو از
 برداشتم تخت پایین از رو هام لباس

  شلوارم مانتو پوشیدن از بعد و
 سرویس به رو خودم کشون. کشون

 رسوندم بهداشتی
 دیدم روشویی ی آینه تو که رو خودم

  شده سفید هام لب بود شده زرد،زرد زردچوبه مثه صورتم کردم وحشت
  دیشبم های گریه بخاطر و بود

 ...بود کرده ورم هام پلک پشته
 زدم صورتم به یخ آب مشت چند

 دستیم کیف حالی بی با و
 رفتم اتاق در طرف به و برداشتم رو

 کشیدم رو در ی دستگیره بار چند
 نشد باز اما
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 بسته هنوز چشمام که حالی در عامر
  در: گفت بلندی نسبتآ صدای با بود

 ؟...بری میخوای کجا قفله
 خوابگاه برگردم میخوام کن بازش بیا

 خبره؟ چه خوابگاه
 بخور چیزی یه کن استراحت بیا

  میبرمت خودم بعد
 بگیرم؟ برات میخوری چی
  کافی اندازه به نمیخورم هیچی من

 بذار کن باز درو این بیا هستم داغون
 نبینم رو نحست ی قیافه برگردم

 داشتی؟ ه*ط*ب*ا*ر باهاش و خوابیدی شوهرت کنار چون داغونی چرا
 رحم ایی ذره حتی تو عامر حیوانی تو
 این با تو نیست وجودت در لطافت و

 کردی کوچیک من چشم تو رو خودت کارت
 ...دانشگاه بری دیگه نذارم نکن کاری نجال

  نذاررررر جهنم به:  زدم داد
  از که دارم چی دیگه من نذاررررر

 ؟ بدم دست
 قسم خدا خداوندیه به برگردم اینجا از اگه من

 رو خودم شده که طریقی هر به
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 ...میکنم نابود
 نجال؟ میکنی تهدید رو من داری

 دیشب خودم نظر از نیست تهدید
 ... شدم نابود

 تصاحبم نکنی فکر تو اینکه برای اما
 برگردم اینجا از باش مطمعن کردی
 .... میکشم رو خودم
 چیزی یه برات بکش دراز بیا نجال
 ...میبرمت بعد بخوری بخرم
 نمیخوام گفتم و کشیدم بلندی جیغ
 ... خوابگاه گردون برم فقط
 رو لباسش شد بلند تخت رو از عامر

 بمون منتظر: گفت و پوشید
 بشورم رو صورتم

  رو ازش بدم جوابی اینکه بدون
 برگردوندم

 ایستادم در کنار و
  اینکه از بعد و شست رو صورتش

 کرد خشکش کاغذی دستمال با
 بریم گفت و کرد باز درو
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 تهوع حالت و سرگیچه خیلی
 داشتم

 بدم بروز نداشتم دوست اما
 عامر با موقع یه بشم مجبور که
 ... درمونگاه برم

 شدیم ماشینش سوار هم با
  نشدم سوار جلو کرد هرکار

 بذار راحتم زدم داد و
 سوپرمارکت یه در و کرد غلیظی اخم

 پاکت زیادی تعداد با و کرد توقف
  برگشت آبمیوه

 ...نکردم هم نگاشون حتی اما کنارم گذاشت
 خوابگاه در رسیدیم اینکه از بعد

 پیاده ماشین از زود سرگیچه با
 هم عامر شدم

 پالستیکی با و شد پیاده سریع
 اومد طرفم به بود آبمیوه از پر که
 باال میره فشارت بخور نجال بیا
 کردم نگاه بهش خشم با

 ساعت چند گفت و کرد بغلم محکم
 خودت مواظبه زاهدان برگردم باید دیگه
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 ... باش
 کردم جدا ازش رو خودم و سالمت به گفتم آروم فقط
 کردم سالم ذاکری خانوم به اینکه از بعد و شدم دانشگاه ی محوطه وارد

 افتادم راه اتاق سمت به
 میرفت سیاهی داشت چشمام کم کم

 داشتم ضعف و
 شوکا که زدم اتاق در به ایی تقه
 اینکه محض به و کرد باز رو در

 رفت سیاهی کامآل چشمام سالم گفتم
 ...بغلش تو افتادم و

 ...شنیدم آخر ی لحظه رو شوکا کشیدن جیغ صدای فقط
  شوکا های دست رو افتادم

 نجال میگفت گوشم تو میزد محکم و
 چیشده؟ کن باز چشاتو
 میخورد گوشم به هم صدف صدای

 ؟ شوکا چیشده میگفت که
  میخواست ازش هراسان شوکا و

 بیاره یخ آب لیوان یه براش که
 صورتم روی رو آب های قطره نم نم و

 ... میکردم احساس
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 پریشون موهام و بود افتاده سرم از شالم
 بود شده ریخته صورتم تو

 ... زد کنار رو موهام شوکا
 ؟ چیشده: پرسید و

 عزیزم؟ اومده سرت باالیی چه
 بود حس بی بدنم میلرزید پام دستام

  کنه تحلیل نمیتونست هنوز مغزم و
 ...افتاده برام اتفاقی چه دیشب که
 :گفتم شوکا به رو لرزونی صدای با

 ... کرد تجاوز بهم
 زده زل بهم متعجب های چشم با شوکا

 ؟ کی: پرسید و بود
 ...عامر کردم زمزمه آروم
 خودم روی رو صدف متعجبه نگاه
  دیدم

 کردم تر زبونم با رو خشکم های لب 
 زدم کنار رو موهام از ایی تره و
 بود زده زل بهم همچنان شوکا 
 من از بیشتر اون میکردم احساس و

 ...شده شوکه
 بلند صدای با صدف لحظه همون
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 شوهرش عامر مگه:  گفت شوکا به رو
 ؟ نیست

 کرده؟ تجاوز بهش که چی یعنی
  خواستم شوکا از و کردم غلیظی اخم
 ...بخوابونه خودش تخت روی رو من

 گرفت رو بازوم ناراحتی با شوکا
  رو پتو و خوابوند تختش روی رو، من 

 ... روم کشید
 کنارم گذاشت هم دستیم کیف و گوشیم

 ... نشست پاهام کنار تخت پایین هم خودش و
 بود شده بلند پتو زیر از هقم هق
 برداشت سرم رو از رو پتو شوکا که

  صورتم هاش اشک که بوسید رو گونم
 کردم بغلش و کردم حلقه کمرش دور رو هام دست کرد خیس رو

 گریه من بغله تو مدام هم شوکا حاال
 نداره عیب میکرد تکرار و میکرد

 ... میگذره نباش ناراحت
  نیست خوب حالم شوکا

 ...میسوزه داره تنم
 ...نباش نگران میشی خوب نجال
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 شوکا میشه خوب ها زخم بعضی آره
 جایه اینکه مثه درست میکنه اذیتت و میمونه ها زخم بعضی جای اما

  بشی اذیت روز هر آینه تو دیدنش وبا بمونه صورتت رو زخم یک
 میشم اذیت عمر آخر تا عامر دوباره دیدن با منم

  روی رو اشارش انگشت شوکا
 کرد زمزمه گریه با و گذاشت هام لب

  نگو اینجوری خدا رو تو
 ... کن فراموش رو چی همه

 ... میشد اکو سرم تو صداش
 ...کن فراموش رو چی همه...  کن فراموش

 میکردم؟ فراموش باید رو چی
 ؟؟... رو اجباریم ازدواج

 ؟... رو آرزوهام به نرسیدن
 میلی که مردی به اجباریم ی رابطه یا
 ؟... نداشتم باهاش بودن به

 استرس شدت از رو لبم پوستم
 میلرزید مدام دستام و میکندم

 ؟... بشه فراموش باید چی
 بودم منگ و گیچ هنوز که هینی در

 خورد زنگ گوشیم
 عجیبی ی دلشوره مادرم شماره دیدن یا
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 ... سراغم اومد
 گوشی لرزانم و جان بی های دست با
 کشیدم رو پاسخ ی دکمه و برداشتم را

  و دادم قورت رو بغضم
 گذاشتم گوشم کنار رو گوشی

 
 ... مامان الو

 ...؟ دخترم خوبی نجال سالم
 مادرت حال چرا ناراحتی بابات دست از
 ؟ پرسی نمی رو

 خوبین؟ شما خوبم جان مامان سالم
 گرفتارم هام درس با کم یه ببخشید

 مامان؟ خبر چه
 ؟ چطوره بابا

 ؟ خوبه حالش
 فهمیدم که ایی گریه با مامان

 بابات دخترم:  گفت دلتنگیه سر از
  نیست خوب زیاد حالش
 دوباره خواب تو شب نصفه دیشب
 ...گرفت قلبش



 297 بخاطر نجال

 فشردم تخت به رو دستم شدم خیز نیم
 ... نشستم زانو رو و

 ؟ مامان چرا
 جیشده؟ مگه
 شد؟ اینجوری بابا چرا

 تهران اومده می که دیروز عامر دخترم
 گفته بابات به بزنه سر بهت
 میگه همش و عمو نمیخواد رو من نجال

 ...بده طالقم بیا
 میگفت و بود نگران همش هم بابات
 مهر باید ساله 19 دختر یک نجال

  بخوره شناسنامش تو طالق
 داره افت ما برای سن این تو اونم

 میکشید سیگار وقت دیر تا دیشب
 بود نگران و میکرد فکر و

 دانشگاه فرستاده رو تو عامر که
 گرفت قلبش خواب تو شب نصف

 مسخرمون مردم میره آبرومون میگفت و
 ماهه 5 هنوز دخترش میگن و میکنن

 مشکلش نیست معلوم کرده عقد
 ...!داد طالقش پسره که بوده جی
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 که حالی در و شکست بغضم یهو باشه خودم دست اشکام اختیار اینکه بدون
 بود گرفته اوج وار دیوانه هقم هق

 نمیگیرم طالق من مامان:  گفتم
 ...  میشم عامر زن
 سالمتیش برای نخوره غصه بگید بابا به

 داره ضرر
 به و گرفت رو هام دست از یکی شوکا
 فشرد آرامی
 میکرد خواهش ازم و بود نگران مامان
 ... نکنم گریه
 ؟... خوشگلم دختر نجال
 مادر نکن گریه یدونم یکی دختر
 زندگیه یه برات داده قول عامر

 خریده زانتیا االن بسازه خوب
 ... بخره هم خونه قراره
 ؟ مادر میخوای چی دیگه

 میکرد خفم داشت که شدیدی بغض با
  نمیخوام چیزی مادر هیچی:  گفتم

 ...نگهدار خدا دارم دوستون باشید خودتون مواظبه برسونید سالم بابا به
  بالش رو کردم پرت رو گوشی و کردم قطع رو تماس
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  حالی بی با و شدم بلند تخت رو از
 بهداشتی سرویس سمت به

 ... رفتم
   کشیدم دراز تختم رو  رفتم و شستم رو صورتم
 گرفتم تصمیم

 نبرم طالق از اسمی عامر جلوی دیگه
 اگه حتی نبود مهم برام هیچی دیگه
 کنم عروسی عامر با هم صب  بود قرار
 ... نبود مهم برام بازم

 ... زدم صدا رو شوکا
 ...؟ شوکا
 ؟ جانم
 دانشگاه بیا باهام امروز بپوش لباس
 پیشم بهتره امروز نیست خوب حالم
 ... باشی
  شیم آماده کم کم پس عزیزم باشه

 ... نشه دیرمون که
 کردم جدا تخت از رو خودم سختی به
  یشمی مانتوی پوشیدن مشغول و

 ... شدم رنگم
 برم داشتم دوست امروز
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 ...شه عوض هوام و حال کمی تا دانشگاه
 میخوابی؟ چقد ببینم پاشو یاشار

 هستیاااا شناسی جامعه استاد مثآل
 نداری؟ کالس 4 تا 1 مگه ؟ خوابیدی ظهر لنگه تا

 اه دیگه نده گیره کیان بابا
 فارسی شعر محفل صب  4 تا دیشب
 ؟... رفته یادت داشتیم

  هم امروز اما نرفته یادم
 نرفته؟ یادت که شما احیانآ داری کالس

 نرفته یادم ادبیات استاد جناب نخیر
 ؟... داریم چی ناهار

 ... نوشابه با کالباس
  کالباس بازم اوووف

 بهت صدبار کنه چیکارت بگم خدا
 حداقل خونت میام من بگیر زن گفتم

 ... بخورم حسابی و درست غذای یه
 !!!یاشارررر؟؟؟ گفتم اعصبانیت با

 بده سفارش کباب جوجه و بخور کالباس عمرت آخر تا اصآل نگیر بابا باشه
 رادمهرم آقای فقط دانشگاه تو یاشارم خونه تو فقط من کیان باشه یادت

 نکنی صدا یاشار رو من باز
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 ... چشم استاد بله
 ...کردم بیدار رو یاشار عموم پسر غرغرهام با
 رفتم حموم سمت به هم خودم و

 کجا؟ هوووووی زد صدام یاشار
 میخوان چی واسه حمام تو معموآل خب
 ؟... برن

  ببینم کنار بکش کردی غلط
  برو تو بعد میگیرم دوش من اول

 میکنی دیر میگیری دوش زنا مثه تو
  زدم پوزخندی برو تو بعد میرم من اول

 بشر تو پروریی چقد:  گفتم و
 ...زد بازوم به مشتی یاشار

 هاا میخاره تنت:  گفت شوخی لحن با و
  میرم من اول میگم
 بگیرم دوش یه منم بیا زود برو بابا باشه
 باشیم دانشگاه باید دیگه ساعت یک

  شد حمام وارد یاشار
 تختم رو رفتم خوابم اتاق طرف به من و

  عکسه قاب به رو نگاهم و نشستم
 حسرت سر از آهی دوختم نجمه

 ... ماه هشت و سال 3 گذشت زود چقد کشیدم
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  باور رو رفتنش نتونستم هنوز من و
 ... کنم
 کردم روشن سیگارمو و کشیدم آهی
  از رو نگاهم و میگرفتم کام ازش
 برنمیداشتم پاتختی روی عکسه قاب

 رو داریوش از آهنگی که هینی در
  میکردم گوش گوشیم با

 زد اتاقم در به محکمی ی تقه یاشار
 در زدن با و بودم خودم خلوت تو
 خوردم تکون جام از
 دیگه تو بیا آدم مثه یاشار بابا چته اه

 داری اینجا چپیدی بازم که تو کیان
 گوش داریوش آهنگ و میکشی سیگار
 ... میدی

 بنداز خودت به نگاه یه بابا بسه
 شدی سنگ مثه که ساله سه
  انگار اما برته و دور دختر همه این

 نمیبینی رو کسی
 ...یاشار بیخیال

 روی رو دستش و اومد طرفم به یاشار
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  گذاشت شونم
  کشیدی سیگار چی هر بسه

 بگیر دوش برو پاشو
 ...برسیم زندگیمون کارو به بریم

 زدم پس رو دستش اعتنایی بی با
 اتاقم دیواریه کمد از رو حولم

 ...افتادم راه حمام سمت به و برداشتم
  حراست نکن آرایش زیاد میگم شوکا

 هاااا میده گیر بهمون
  یه بذار روحه بی صورتم بابا کن ولم
 باتل به بزن رژ یه بیا شده سفید لبات گچ مثه پریده رنگ هم تو ، بزنم رژ
  شوکا کنار رفتم قد ی آینه سمت به

 زدم زانو آینه جلوی
  از رو آرایشیم لوازم کیف 

 خوش آلبالویه رژلب یه آوردم در پشتیم کوله
  زدم هام لب به رنگ
 چشم خط یه و زدم هام مژه به ریمل یکم

 چشمام پشت هم رنگ مشکی و نازک
 ... کشیدم

 ...بود زده زل بهم شوکا
 میکنی؟ نگام اینجوری چرا شوکا چیه
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 روح بی صورتت بزنم رژ یه گفتم نکبت
 شدی تر خوشگل من از که االن نباشه

 بیرون بیام باهات چطوری
 ... بریم بپوش رو مقنعت زود نکن چخان بابا بسه

  اگه لیاقتی بی خیلی نجال که واقعآ
 کردم تعریف ازت دیگه
 بریم باش نگیرزود قیافه من برای بابا خب
 آدم ذوق تو بزنی بلدی فقط نجال ایش

 کردم مرتب آینه جلوی رو مقنعم
 برداشتم رو هام جزوه و پشتی کوله

  بیرون رفتم اتاق از و
 ... بود موهاش کردن شنیون مشغول هنور شوکا
 باش زود شد دیرمون دیگه بیا شوکا

  خیال با آدم میذاری مگه بابا اومدم
 برسه خودش به راحت

  میرسی بخودت چقد دیگه بسته
 عروسی نه دانشگاه میریم داریم
 ممبر باال رفتی بزرگ مامان که میبینم
 ... خودتی بزرگ مامان
 آژانس باید شده دیرمون شوکا
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 ... بگیریم
  وایستیم خیابون جلو...  آژانس چرا

 میکنه سوارمون ماشین خوشگلترین
 نمیدیم آژانسم پول

 زهرمارشوکا گفتم کشداری صدای با و رفتم شوکا به ایی غره چشم
  کردم شوخی ایی جنبه بی چقد منو کشتی نجال بابا ای

  نشانه به رو سرم و زدم پوزخندی
  دادم تکان تاسف

 بود خوابگاه ی سرکوچه که آژانسی با
 دقیقه پنج از بعد گرفتیم تماس
 شدیم سوار و اومد آژانس
 تند تند و شدیم پیاده دانشگاه جلوی

 میرفتیم دانشگاه در سمت به
 که رنگی سفید پارس پژو

 میکرد حرکت زیاد سرعت با
 برخوردکنیم ماشین با بود نزدیک و زد ترمز شوکا و من پای جلوی

  کشیدیم بلندی جیغ دومون هر
 رو تعادلش شوکا که شدیم شوکه و

 زمین افتاد و داد دست از
 پارس پژو ی راننده به نگاه یه

 ... اون انداختم
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 اخمو ،و سبز چشم ی پسره اون بازم
 پسر یه بار این اما

 بود باهاش دیگم
 زمین خورد شوکا اینکه محض به

 شدو پیاد ماشین از سریع پسر اون
 راننده ولی... اومد شوکا سمت به
 تکون جاش از رادمهر آقای همون یا

 ...نخورد هم
 سمت به زیادی سرعت با رو ماشین

 میروندم دانشگاه
 اومد در یاشار صدای که

 ...هستی؟ عصبی اینقد چرا کیان چته
 !!!؟... عصبی

  میدونی خودت یاشار نیستم عصبی من
 دارم دوست رو سرعت که
 میاد بدم رسیدن دیر از همیشه و

 کالسم به دیر ندارم دوست هم االن
 ... برسم

  شما زیاد سرعت این اما بله
 بگیره رو بنده جون داره امکان
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 لبم ی گوشه که کجی لبخند با
  گفتم بود نشسته

 نداره افت بم بادمجان
 نمیشه جیزیت نباش نگران

 
 شدیم نزدیک دانشگاه به

 کردم احساس یهو که
 شدن ظاهر ماشین جلوی دونفر
  گذاشتم پدال رو پامو سریع

  زدم ترمز و
 از یکیشون که بودن دختر تا دو

 دست از رو تعادلش ترس شدت
 زمین خورد و داد

 اعصبانیت با یاشار و زدم پوزخندی
  اون سمت به و شد پیاده ماشین از

  رفت دخترا
 جلب رو نظرم وعسلیش درشت های چشم با گندمگون و بلند قد تقریبآ دختر

 کرد
 ... درسته

 ... خودشه
 دختر همون
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 خورد بهم دانشگاه تو قبآل که دختری
 نجمه به دختر این عجیب شباهت

  بود شده تعجبم باعث
 بودم شدم خیره بهش که حالی در
  بود شده کالم هم یاشار با
 ... آخه رانندگیه وضعه چه این آقا میکرد تکرار و

 شدم پیاده ماشین از
 ...باشه جوابگو باید یاشار چرا ام راننده من

 همون با و رفتم دخترا اون طرف به
 بلندی نسبتآ صدای و همیشگیم اخم
 !خبریه؟: گفتم
  اومد طرفمون به پسر اون اینکه از یعد

  و کرد خواهی معذرت کلی
  ببخشید:  میگفت شوکا به مدام

 داشتیم عجله کم یه ما
 ؟ رانندگیه وضع چه این آخه: گفتم
 ازش و بود زده زل پسر اون به شوکا
 نمیداشتم بر جشم

 گرفتم بازوش از نیشگون یه
 خوبم:  گفت و اومد خودش به که
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 خیلی هک ایی سورمه و کالسیک شلوار و کت با شونه جهار و بلند قلد با پسری
  سبیل یه و کشیده و مشکی چشمای و میومد نظر به جذاب هم

  جذابی صورت بود لبش پشته جذاب
 میومد نظر به شخصیت با خیلی و داشت
 و نباشه دانشجو که میزدم حدس

 ندیده؟ آسیب جاییتون ؟ خوبه حالتون خانوم میکرد تکرار مدام پسر اون
 خوبم: میگفت و میداد تکون رو سرش مدام بود شده الل انگار هم شوکا

  همیکن درد جاییتون اگه:  گفت شوکا به نمیدونستم رو اسمش که پسری
 ...بیمارستان ببرمتون

 کردم بلندش و گرفتم رو شوکا دست
 شد بلند هم آقا اون شوکا پای به پا
  کردین لطف آقا نه:  گفتم اخم با

 باشه رانندگیتون به حواستون فقط
 کرد معرفی رو خودش پسر
 شناسی استادجامعه هستم رادمهر آقای بنده

 ...استاد خوشبختم:  گفتم و افتادم پته تته به
 چرخوندم صدا طرف به رو صورتم خورد گوشم به ایی مردونه و بم صدای

 بود آقا همون درسته بله
 ... اخمو همون

 هست طلبکارم انگار که بلندی صدای با
 !؟ خبریه:  گفت
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 رادمهر آقای سالمتیه خبر که فعآل گفتم

 بفرستین رو دونفر ما بود قرار انگار اما
 قبرستون ی سینه

  پسرعموم خانوما ببخشید:  گفت رادمهر استاد
 داشتن عجله کم یه هم رادمهر استاد

 اومد نمی پیش مشکلی همچین گرنه و
 ؟ چی

 ییک و خوشرو ؟یکی هستن عمو پسر دوتا این! ؟ عموش پسر...رادمهر استاد
 اخمو

 ... نباشه من استاد این کنه خدا
 ؟..کالسمون تو دانشجوها کنار نشست اومد روز اون جرا پس

 نیست مهم:  گفتم و زدم پوفی
 که ما:  رادمهرگفتم استاد به رو بعد

 مشکلی و خوبه حالمون فعآل
  استاد نیومده پیش

 لطفآ بفرمایید
   عموش پسر به اخمو رادمهر آقای
 ...بریم کرد اشاره رادمهر آقای

 کنارمون از خاصی غرور و اخم با و
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  شد رد
 پرستیژ و زیبا پسر همچین با حاال تا

 برانداز سرتاپاشو نداشتم برخورد داری
 داشت جذابیت برام کردم

 گفتم دروغ نمیکردم نگاش بگم اگه
  بود شده  الل کآل که هم شوکا

 نمیزد حرف و
 بود این از تعجب

 شیطونی و درازی زبون اون به شوکا
 شده؟ ساکت اینقد چرا

 خورده؟ ضربه سرش به نکنه
 !شوکا؟ هووووی شوکا
 چیشده؟؟...بله؟... هان

 ؟ خوبه حالت تو میگم
 جطور؟ آره

 زمین خوردی که وقتی از آخه
 ...شدی ساکت خیلی

 بریم نیست چیزی نه
  و بودن جلو رادمهرا استاد دوتا اون
 بودیم اونا سر پشت فاصله با شوکا و من

 نجال؟ کرد زمزمه شوکا 
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 !؟ جانم
 ... نیست خوب حالم

 ؟ جرا
 میلرزه داره دلم نمیدونم

 چی؟ یعنی وا
 نشده اینجوری حاال تا نجال نمیدونم

 ... بودم
 ؟ تو تهچ بیخیال شوکا بابا

 ...شد دور کالسم بریم
 سریع رو خودم شکوکا همراه به
 ...رسوندم کالس به
 لحظه همون رسیدیم که کالس در به

 ایستاد شوکا و من کنار اخم با هم رادمهر آقای
 بفرمایین:  گفت و

 فرط از شده گشاد چشمای با شوکا
 تو برو:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب

  همینه استادت زاییده گاومون که
 نداشتی؟ ادبیات کالس امروز مگه
 ... داشتم چرا

 اینه؟ ادبیاتتون استاد که تو بفرما
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 :گفتم شوکا به رو و خندیدم ریز ریز
 ... داره ادب هم چقد
 صدای با اما اعصبانیت با رادمهر استاد

 لطفآ بفرمایید کرد زمزمه آرومی
 شدیم کالس وارد شوکا همراه به
 ...نشستیم هم کنار و

 استاد که میخوره چیزا این و ادبیات و شعر به کجاش این آخه خدا وای
  شده ادبیات

 کالس به رادمهر استاد ورد با
 شدن ساکت دانشجوها همه
 استاد روی دخترای خیره نگاه

 بود کرده متعجبم خیلی رادمهر
 کنن نگاش که میدادم حق بهشون اما
 میپرسیدن سوال ازش و اومدن می عشوه جلوش زیاد اما

 نبود هضم قابل برام این
 اب گرفتن گرم و اومدن عشییوه بودم نکرده تجربه رو چیزا این هیجوقت من آخه

  برام اصآل مخالف جنس
  نبود عادی

 چشماش و صورتش به میزد حرف و میداد درس رادمهر کیان که حالی در
 نمیتونستم و بودم شده خیره

 ... بردارم ازش چشم
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  سرم و:  گفتم استغفرالهی لب زیر
 هیچی نبود درس به حواسم اصآل انداختم پایین رو
  عاشقه هرچند...  نفهمیدم درسم از

 ... بودم ادبیات
 

 رادمهر استاد کالس اتمام از بعد
 بود دستش که ایی پوشه با سریع

 میکردم دنبالش نگاهم با شد خارج کالس از غلیظش اخم اون با و
 بازوم به زد آرنجش با شوکا که

 ...اومد دردم شوکا چته
  هااا داری خوشتیپی و باکالس استاد چه میگم

  داشتی کآل نذاشتی کم که هم تو
  بودم چشات نگران من میکردی هیزی

 ...نیاد در موقع یه که
 ... شوکا که واقعآ

 باشی من نگران نکرده الزم تو
 ... بودم تو زبون نگرانه منم و بودی شده الل که پیش ساعت یک تا خودت

 میمونه خودمون بین بگم چیزی یه نجال
 ... راحت خیالت بگو

 گرفتم عجیب دلشوره یه نجال
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 ... دیدم رو رادمهر استاد یکی اون وقتی از
 گیرکرده گلوت:  گفتم و زدم پوزخندی

 نکن مسخره خدا رو تو نجال
 میشم دیوونه دارم جوریم یه
  همش دیدمش که لحظه اون از

 دارم حسی یه....  دارم دلشوره
 ... چمه نمیدونم

 بیاری؟ در برام رو آمارش میتونی میگم
 ساعتی چه و چندبار هفته طول در ببین

 ؟ داره کالس
 نیست من غیر به آدم شوکا میگی چی
 من دسته سپردی بیاره در آمار

 میتونی بهتر خودت که تو
  بیاری در رو آمارش

 میکنم شروع امشب از من باشه
 میارم در رو عمو پسر دوتا این آمار کآل

  لحظه همون که زدم پوزخندی
  شماره دیدن با و خورد زنگ گوشیم

  سراغم اومد استرس دوباره عامر
  ی دکمه لرزون دستای با و

 .... کشیدم رو پاسخ
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  سالم الو
 !؟ امرت سالم
 ؟ زدنه حرف طرز چه نجال

 نیستم بلد رو بهترش هست که همینیه
 وقت اون کتک باد زیر بگیرمت وقتی

 میگیری یاد هم زدن حرف
 بزنی؟ کتک رو من کردی غلط تو

 آوردی؟ گیر کار و کس بی دختر مگه
 کردی؟ فکر چی بیاره در روزگارت از دمار میگم پدرم به

 شده دراز زبونت خیلی خر زنیکه
 هرزه تهران تو_  داری
  میکنی بازی
 میده زورت میزنم زنگ من بعدآ

 حرف من با اینجوری میخوای
 !برسی؟ هایت کاری خراب به کنم قطع زود بزنی
 بگم بهت جیزی یه بودم زده زنگ

  کنم سوپرایزت میخواستم
 ...نمیکنی حال ما با انگار اما
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 میخوره بهم صدات از حالم عامر
  هیکلت کله از ریختت از

 آبادته جدو زدی بهم که هم حرفی اون
 بخاطر فقط ابولفضل به بیشعور مردیکه

 موندم باهات االن تا پدرم
 که یکثیف کار اون با گرنه و بشه بد حالش یا بشکنه پدرم دل نمیخوام فقط
 خیمه زور به و کردی باهام شب اون

 ...میخوام؟ رو تو من کردی فکر روم زدی
  خوووووواست دلم زد داد عامر

 خواست دلم بودی زنم داشتم دوست
 بری میذاشتم پس بزنم دست بهت

 !...بخوابی؟ دیگه یکی زیر
 میگه؟ چی این بگیر رو من جون خدایا

  میشد اکو سرم تو مدام صداش
 ... بری میذاشتم پس

 زندگی این به لعنت
  که ایی زندگی به لعنت عامر زدم داد

 باشیم داشته باهم دوتا ما قراره
 ازت رو تقاصم خدا شالله ان

 بگیره
 میگفت و میداد تکونم مدام شوکا
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 ؟ چیشده
 :گفتم و دادم تکون رو سرم گریه با

 کالسم اون برا نمیتونم من نیست چیزی
 خوابگاه برگردیم نیست خوب حالم بمونم
 ؟ خب جیشده نجال

 ؟ میکنی نگران رو آدم چرا
  ؟: گفت چی عامر

 برگردیم خدا رو تو نیست چیزی
 ... نیست خوب حالم
 چیشده؟؟ بگی نمیخوای نجال
 های بحث خدا رو تو بیخیال شوکا

  عامره و من همیشگیه
 میده فوش میده زورش
 خرس مثه شب اون عوضی آشغال

 خواست دلش گهی هر و روم افتاد
 خورد
 میگه زده زنگ پرویی کمال با حاال
 فوش تا صد بودی زنم خواسته دلم
 ...میکنه بارم هم

 ایی نقشه یه نجال شو عامر بیخیال
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  سرمه تو
 میکردم پاک رو اشکام که هینی در
 فکری؟ چه: گفتم بودم کرده بغض بدجوری و

 ...میفهمی خودت بریم بیا
 ؟ شوکا سرته تو چی

 نزن غر نجال بیا
 در سمت به و گرفت رو دستم شوکا

 افتادیم راه دانشگاه ورودی
 رادمهر کیان و رادمهر یاشار استاد

 بودن ایستاده دانشگاه در جلوی
 بودن زدن حرف مشغول مرد یه با و

  نجال گفت و کرد اشاره بهشون شوکا
 ... کن نگاشون

 چشمای با و انداختم بهشون نگاه یه
 چی؟ که خب گفتم اشکی

 برن میخوان االن اینا نجال
 خب؟

  بریم میخواییم هم ما خب
 چه؟ ما به چی که خب

 جوری یه و پام آ  بگم شدم ماشینشون نزدیک وقتی میخوام من
 بده حالم من یعنی که بدم نشون
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 که بدی انجام اینکارو میخوای خب
 ؟ بشه چی

 استاد اون اینجوری خب نجال خری خیلی
  ببینه وقتی جذاب یاشار

 تعارف بشنوه رو صدام و اینجوریه پام
 میشیم سوار هم ما برسونتمون که میکنه
 میشی؟ سوار واقعآ شوکا

 شم سوار خدامه از...  آره
 بشه؟ چی که شی سوار میخوای
 بگیرم شماره یاشار از میخوام

 شماره ازش میشه؟ روت جدی؟یعنی
 ...شوکا بگیری

 ...میپرسی سوال چقد نجال عه
 ...نباشه کارت تو

 گرفت رو دستم شوکا
 شدیم نزدیک بهشون

 مدام و افتاد راه لنگون لنگ شوکا یهو
 پام وای میکرد زمزمه

 ماشینش کنار که حالی در کیان
 نکرد شوکا به توجهی اصآل بود ایستاده
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 که بود کیان ماشین قدمیه چند یاشار
 اومده؟ پیش مشکلی خانوم:  گفت
  ساعت چند فقط استاد نه: گفت شوکا
 زمین افتادم اتفاق اون بخاطر که پیش

  بریم ما اجازتون با خورده پیچ پام
 بگیریم تاکسی خیابون ور اون

 انداخت شوکا بخ نگاهی نیم یاشار
 میرسونمتون من:   گفت و

 ... بفرمایید
 زدم پوزخند و انداختم شوکا به نگاه یه

 هاا کنه جیکار بلده خوب
 هرکاری هاش خواسته به رسیدن برای

 بدجوری یاشار استاد این میکنه
 ... بود گرفته رو چشمش

 میریم خودمون استاد:  گفت شوکا
 نمیشیم مزاحمتون

 بود زده زل ما به اخم با کیان
 مزاحمتی چه:  گفت یاشار که

 ... لطفآ بفرمایید
 بشه مرگ ذوق بود مونده کم شوکا

 کرد باز رو ماشین عقب در
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 بهمون تعجب با کیان که
 ...بود زده زل

 امرتون؟ خانوما گفت آروم و
 پایین رو سرم آوردم کم خیلی

 ندادم جوابی و انداختم
 بده رو جوابش کرد باز دهن شوکا

 بریم کیان:  گفت یاشار که
 ... برسونیم رو خانوما اول

 
 رانندگی سییرعت با که حالی در سییاکت و ،تخس انداخت باال ابرویی کیان

 ...بود شده خیره جلوش به میکرد
 فشردم محکم رو شوکا دست
 رفت بهم ایی غره چشم
 ؟ نجال چته:  گفت آروم

 استاد کردم زمزمه گوشش تو 
 میکنه چرونی چشم داره ادبیاتمون

  میکنه نگام کآل جلو شیشه از داره
 سوار کاش شوکا سرت تو خاک معذبم

 بودیم نشده
  باشه خداتم از: گفت بالفاصله
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 ... نکن نگاش تو خب
 برسیم بذار برات دارمت شوکا

 زشته میشنون بابا نزن زر
 بلندی نسبتآ صدای با شوکا
 میبخشید خدا رو تو استاد:  گفت

 گرفتیم رو شما گرانبهای وقت ما
 شدیم مزاحمتون و

 خیلی شوکا سرت تو خاک گفتم آروم
 نیار در بازی تابلو کردی هول

 شد بسته دهنم که کرد لگد پامو پاش با
  به غلیظی اخم که حالی در کیان

 ماشین جلوی آینه از داست صورت
  سنگینیه و میکرد نگام مرتب داشت

 احساس خودم روی رو نگاهش
 ته و میدوخت جلو به رو نگاهش میگرفتم باال رو سرم اینکه محض به میکردم
 میکرد نوازش آروم آروم رو ریشش

  بودم معذب خیلی
 بود مطلق سکوت ماشین در

 مرد ماشین سوار که بود بارم اولین
  میشدم غریبه
 نبودم راحت اصآل
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 سوار حاال تا تاکسی و آژانس جز به
 بودم نشده ایی غریبه مرد هیچ ماشین
  خوابگاهید:  پرسید شوکا به رو یاشار
 ؟ دیگه
  و استاد بله داد جواب بالفاصله شوکا

 ... گفت رو خوابگاه دقیق آدرس
 برسیم اینکه تا بود مونده خیلی هنوز
 ماشینش پخش طرف به رو دستش کیان

 ...کرد روشن رو ظبطش و برد
 کنه توجه ما به اینکه بدون و گذاشت داریوش از غمگین خیلی آهنگ یه

 کشید پایین رو بغل شیشه
 بیرون ماشین داشبورد از سیگاری

شید بیرون ازش نخ یه آورد شنش و ک ست آرنج  کرد رو ستش د  رهپنج رو رو را
 مشغول و گذاشت

 ... شد کشیدن سیگار
  عامر طرف از که ایی عقده بخاطر

  نگه رو خودم نتونستم داشتم دلم تو
 کردم شروع و شکست بغضم دارم

 ... کردن گریه به
  بود پر دلم گرفت اوج هقم هق
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 رو بغضم تا بودم تلنگر یک منتظر انگار
  بشکنم

  بود کشیده خجالت انگار شوکا
 میکرد زمزمه گوشم تو مدام و بود کرده بغل رو من
  باش آروم یهو شد چت تو

 :  میگفت و میکرد نوازش رو بازوم
 ...نجال باش آروم

 برگردوند رو صورتش سریع یاشار
 پیش مشکلی خانوم چیشده: گفت و

 ؟ اومده
 بود بد حالش یکم امروز استاد نه:  گفت شوکا

 میشه خوب کنه استراحت خونه برسیم
 بله کردم زمزمه آروم و  هق هق با ؟ خوبی:  گفت و انداخت نگاهی بهم یاشار
  ممنون استاد
 30 تقریبآ بود جوون خیلی هم یاشار

 نمیخورد بهش بیشتر سال 31 الی
 یکم میپرسید ازم رو حالم وقتی

 ... شم آروم و کنم خفه رو بغضم کردم سعی اما میکشیدم خجالت
 برنگردوند رو صورتش حتی کیان

 خوبه؟ حالتون بپرسه
 العملی عکس هیچ و بود ساکت و آروم
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 ... نمیداد نشون
 پخش سمت برد رو دستش فقط

 کرد خاموشش و
 اون بخاطر که فهمید کردم احساس

 ... کردم گریه آهنگ
  خوابگاه به رسیدن تا اون از بعد
  بودیم ساکت همه
 خوابگاه در رسیدبم اینکه از بعد

 شدم پیاده و کردم تشکر ازشون
 کرد اکتفا سر دادن تکان به کیان

  تشکرم جواب در نزد حرفی هیج و
 داد تکون رو سرش فقط

  کاری میکنم خواهش:  گفت یاشار و
 اتفاق اون و صب  بابت...  نکردم

 میخواییم عذر جان کیان هم و من هم
 .. خانوما

 حرفیه چه این میکنم خواهش استاد نه
 ... دیگه میاد پیش
 میام االن من برو تو:  گفت شوکا

 میشه استاد: گفت یاشار به رو بعد
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 ... بگیرم رو وقتتون دقیقه چند
 ... شوکاست ذهن تو چی مفهمید
 ... رفتم بهش ایی غره چشم

 :گفت و کرد اخم که بریم بیا گفتم و
 ... کن صبر لحظه چند

 بگید رو امرتون باشید راحت بفرمایید:  گفت یاشار
  که انداخت کیان با نگاه یه شوکا

  کار گوشیش با و بود پایین سرش
 ... میکرد

  شمارتون میتونم استاد:  گفت آروم
 ...لطفآ باشم تهشدا رو

 شمارش پوزخند با و کرد مکثی یاشار
  انگار هم شوکا:  گفت شوکا به رو

  میمرد خوشحالی از داشت باشه دیده چشم به رو خدا
 بود خوشحالی از پر چشماش و گوشیش تو میزد تند تند شمارو 

  گرفت شماره اینکه از بعد
  سرعت با کیان و کردیم خدافظی

 ... شد دور اونجا از زیاد
  زدم زل شوکا به اخم با

 ؟ نجال چیه هان ، غرید که
 دارم دوستش میاد خوشم ازش خب
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 یه؟چ مگه
  شده مد جدیدآ واال هیچی
 میگیرن شماره پسرا از دخترا
 خوابگاه محوطه وارد غیض با شوکا

 ... که واقعآ گفت و شد
 ...زدی؟ بود حرفی چه این
 ... شدی؟ ناراحت شوکا عه

 شدم ناراحت که معلومه
 قهری؟ گفتم
  اتاق سمت به و نداد رو جوابم دیگه
 ... رفت

 زیاد سرعت با رو ماشین که اونجایی از
 رسیدیم خونه به سریع روندم می

 خونه میرم دیگه من کیان:  گفت یاشار
 میاد در صداش مامان

 شماره ازت دختره درسته بابا میری کجا
 بریم بیا نذار کالس دیگه ما جلو گرفت

 برو خواب واسه شب میره سر حوصلم تنهام تو
 نمونده واسم معده دیگه خوردم کالباس سوسیس بس از اینجا من کیان نه
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سنجونی یه مامان خونه برگردم میخوام  در...بخورم بده چیزی بادمجونی قیمه ف
 کن ازدواج کیان آقا ضمن

 نره سر حوصلت و نباشی تنها تا
  دوباره نکن شروع یاشار

 نمیکنی؟ ازدواج چرا خودت تو
 نگران دخترات دوست از یکی میترسی

 ماشاال هزار ماشآال بشکنه دلش یا شه
  بهشون امروز هم یکی نیستن که کم

 ... شد اضاف
 هااا دختره بود خوشگل خداییش ولی:  گفت و زد ایی قهقهه یاشار

 کیان بودن شهرستانی دخترا کنم فکر
  عسلی چشم ی دختره اون اما

 میکردم احساس چشماش و نگاهش
 ...میکنی؟ فکر چی تو نجمس شبیه

 یاشار حرفه این بخاطر چرا نمیدونم
 گفتم و سراغم اومد ایی دلشوره

 ... شاید نمیدونم
 بلند صدای با یاشار که بودم فکر تو

 بهم امشب دختره نکنم غلط کیان:  گفت
  وقتی بود خوشحال بدجوری بزنه زنگ

 میکرد گوشیش وارد رو شمارم
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  میزد برق داشت چشماش
 بزنه خب گفتم و زدم پوزخندی

 ...میاد؟ بدت تو مگه
  مگه کنم چیکار کیان خب_ یاشار

 که باشم خوشتیپ و خوشگل گفتم من
 جذبه بابا دارم جذبه بشن عاشقم دخترا
 بزنید زنگ لطفآ گشنمه خیلی جذبه آقای

 ...بدین سفارش کباب جوجه
 دوش میرم من بده سفارش خودت

 بگیرم
 چیه؟: گفت که شدم خیره بهش اخم با

 پرو بچه گفتم و چشماش تو زدم زل
 بلند بلند میشید حمام وارد که حالی در

 چشات المصب کیان:  میگفت و میخندید
 ... میشم عاشقت نکن نگام اینجوری داره سگ

 سییاعد و کردم روشیین رو سیییگارم ، کشیییدم دراز کاناپه روی و زدم پوزخندی
 ... گذاشتم پیشونیم روی را چپم دست

 بودااا پر دلش دختره بودم فکر تو
 گذاشتم داریوش آهنگ اینکه محض به
 ... بچست هم چقد گریه زیر زد
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 سیگارم به پکی و کشیدم عمیقی نفس
 ... زدم

 ...خورد زنگ یاشار گوشیه لحظه همون
 نداد رو جوابم  زدم صداش چی هر بود شده ناراحت شوکا

 بود باری اولین میشدم عصبی داشتم
 بود شده ناراحت دستم از شوکا که
 کدورتی هیچوقت سال سه این تو

 بود نیومده پیش شوکا و من بین
 بود کرده غلیظی اخم شد اتاق وارد شوکا
  تختش رو کشید دراز و آورد در رو مانتوش و مقنعه

 رفتاریه؟ چه این: گفتم بلدی نسبتآ صدای با
 گفتم؟ چی مگه من

 دیگه بگی چی میخواستی -شوکا
 پسرا به دخترا شده مد میگی بهم داری

 نجال؟ چی یعنی حرفت این معنی میدن شماره
 ام؟ ایی هرزه و سبک دختر من یعنی
 بزنم رو حرف این کنم غلط من شوکا

 بگیری  شماره رادمهر آقای از و کنی کوچیک رو خودت نمیخواستم فقط من
 ؟ کردنی کوچیک چه

 گریه با یا نجال کردم التماسش مگه
 ؟ گرفتم شماره ازش
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 اومد خوشم ازش نکردم که گناه
 دست از رو موقعیت این نداشتم دوست

 ییارم بدستش میخواستم بدم
 نبینمش لحظه هر و روز هر شاید من نیست من استاد که اون

 ... اون به تو نه بده شماره تو به اون داشتم دوست من شوکا
 خوشش من از اگه اونم داره فرقی چه

 ... نمیگفت بهم رو شمارش سریع بود نیومده
  ناراحتی من از قضیه این بخاطر اگه

 ندارم دوست اصآل چون نجال نیست مهم
 به رسیدن واسه همیشه میشناسی منو که تو بدم دست از رو رادمهر یاشار

 میکنم کاری هر هام خواسته
 ... نیستم ضعیف تو مثه من
  که چیزایی تا میکنم کاری هر من

 بیارم بدست رو دارم دوست
 نیست ممکن غیر چیز هیچ باشه یادت
 میگی؟ داری چی چته تو شوکا
 دفاع خودت از نتونستی حتی تو نجال
 ...نکنه تجاوز شخصیت حریم به عامر که کنی

 فیضییعی آدم منو حقی چه به تو بشیینوم رو صییدات نمیخوام شییوکا دهنتو ببند 
 ...میکنی خطاب
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 ... کردی خطاب ایی هرزه دختر منو تو که حقی همون به
 شوکا؟ زدم بهت رو حرف این کی من

  میخوام خستم نیست مهم نجال بیخیال
 ... کنم استراحت

 میکردم احساس بودم شده داغ
 چرا؟ نمیدونم میگیرم آتیش دارم

 بود شوکا حرفای بخاطر شاید
  شدم حمام وارد

 بیارم در تنم از رو لباسم اینکه بدون
 دوش زیر رفتم و کردم باز رو دوش

 داشتم عامر با شب اون که هایی صحنه
  میزدم زار دوش زیر بلند صدای با و میشد مرور ذهنم تو

 نمیکردم خالی اینجوری رو خودم اگه
 کنم خودکشی که میزد سرم به شاید

 شماره برداشتم رو یاشار گوشی
 ازش رو یاشار ی شماره امروز که باشه دختره همون میزدم حدس بود ناشناس
  خواست

  زدم صدا یاشارو بلند صدای با
 خارج حمام از تازه که حالی در یاشار و

شت و بود شده شک حولش کاله با رو موهاش دا  خونه چیه:  گفت میکرد خ
 رو گذاشتی رو
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 ...؟ سرت
 خورد زنگ بار چند گوشیت بابا بیا

 بود؟ کی
 ... نشناختم رو شمارش نمیدونم

  شاید:  گفت و زد پوزخندی یاشار
 ... شهرستانیست دختر

 ... نمیدونم
 بودم گرسنه خیلی شدم آشپزخونه وارد کردم خاموش رو سیگارم

 میدی غذا سفارش تو تا میگم یاشار
  بخوریم بزنم املت یه

 .شدم گرسنه خیلی منم کن درست آره
 بودم املت کردن درست مشغول

 خورد زنگ دوباره یاشار گوشی که
 انداخت گوشی صفحه به نگاه یه یاشار

 ...دخترست کیان:  گفت و
 ساکت و نشست هام لب رو کجی لبخند

  بودم
 .داد جواب رو تماسش 

  الو: گفت داشت که ایی مردونه و جذاب صدای با
 بود بهم شبیه خیلی یاشار و من صدای
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 رو یاشار گوشیه که اوقات گاهی و
 میرفتن صدقم قربون کلی و نمیشدن متوجه دختراش دوست میدادم جواب

  نیستم یاشار من میگفتم که بعدآ و
 ... میکردن خواهی معذرت کلی

 کردن پرسی احوال به کرد شروع
 رسمی و خشک صورت به اونم

  رو تماس و کرد صحبت ایی دقیقه 5
 ...کرد قطع

 خبریه؟ میخنده لبت یاشار آقا
  شب فردا کرده دعوتمون دختره کیان
 ... شام واسه

 ؟... کنیم چیکار
  دارم کار یاشار نمیام من
 رو دومون هر زشته نیای کردی غلط تو

 نمیای؟ که چیه کارت کرده دعوت
  فارسی شعر محفل شب فردا نمیام من

  برو خودت... کردم دعوت مهمان تا 15 ها بچه با دارم
 بیاد کنم دعوتش چطوره میگم کیان
 ؟... باشه هم تو محفل تو خونه

 گفتم و زدم زل یاشار به غلیظی اخم با
 ...ادبی های محفل تو میکنی دعوتش که! نویسنده؟ یا شاعره؟ مگه
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  بود گرفته خیلی دلم
 ؟ داشتم رو کی شوکا جز به تهران تو من مگه

 اینجوری باهام بخواد اونم که
  میکردم گریه دوش زیر که حالی در کنه رفتار
 میزد داد و زد لگد در به محکم شوکا

 میکنی؟ داری چیکار روانی درو کن باز
 ... بیرون بیا
 : گفتم در پشته از

 ضعیفی آدم من نیا من پیشه برو شوکا
 بذار راحتم پس گفتی خودت اینو هستم
  صدا رو سرپرستی تا کن باز درو نجال
  میزنه زنگ داره عامر بیرون بیا  نزدم
 پدرمه و عامر دسته از میکشم بدبختی چی هر جهنم به بره عامر
  دارم کارت درو کن باز:  گفت و کشید بلندی جیغ شوکا

  کشیدم درو ی گیره دست گریه با
  شد حمام وارد شوکا 

 !؟... کردی کاریه چه این متاسفم برات: گفت اخم با
 ... ندادم رو جوابش

  کرد باز رو مانتوم های دکمه
 رو لباست: گفت اخم با بعد آورد درش
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 بخوریم چی یه بیرون بیا بیار در کامل
  گشنمه

  بیرون رفت حمام از
ستم رو حمام در س شوکا بیرون اومدم ساعت نیم از بعد و گرفتم دوش ب  روکن

ستم بود کرده گرم لوبیا ش  وارد هم مروارید و صدف لحظه همون که خوردم ن
 شدن اتاق

  بود شده غروب تقریبآ
  بود گرفته بدجوری دلم

  کشیدم دراز تختم رو رفتم
  تخت رو اومد شوکا دقیقه 5 از یعد

 ... کشید دراز کنارم
 بوسید رو گونم که نکردم توجهی بهش

 ... میخوام معذرت ازت من کنیم آشتی بیا:  گفت و
  بود کرده خواهی عذر خودش چون

 بوسیدمش بشکنم رو دلش نخواستم
 کن فراموشش نداره عیب گفتم و

 ... گذاشتم قرار یاشار با کرد زمزمه گوشم تو بعد
 ؟... زودی این به:  گفتم و شدم خیره بهش تعجب با

  دعوت هم رادمهر کیان رستوران کردم دعوتشون شام شب فردا واسه آره
 ... کردم

 شوکا؟ میکنی شوخی بابا نه
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 ...میگم جدی نجال خدا به نه
 ... بهتون بگذره خوش خب
 ... میبرم هم رو تو بگذره خوش رو چی چی
 راحت ندارم رو روحیش شوکا نمیام من
  باهاشون نیستم هم

 ... بگی چیزی نمیخوام دیگم میریم هم با نجال
 چیکار؟ بیام من آخه

 ... دوستمی میای من با تو
 شوکا ندارم حسابی و درست لباس ندارم آمادگی من
  میریم صب  فردا لباسه بهانت اگه

  میخریم
 عامر از نمیخواد دلمم شوکا ندارم پول
  بگیرم پول

 نیست؟ حسابت تو هم تومن 200 یعنی
  که حسابمه تو تومن 90 فقط نیست نه

 ... دارم الزمشون
 حسابت یه بریزه پول بگو عامر به خب
 ...پولش به برسه چه میخوره بهم خودش از حالم من نکرده الزم

 میخرم واست من نداره اشکال
 !آخه؟ کاریه چه نیست نیاز شوکا نه
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 ... بخر من واسه اومد دستت پول هم تو نباش نگران
 گوشی که بودیم زدن حرف مشغول

 یاشاره:  گفت لبخند با خورد زنگ شوکا
 شد خوابگاه محوطه وارد و بیرون رفت اتاق از 

 شد اتاق وارد دقیقه ده از بعد شوکا
 ... زد لبخند بهم و

 :گفت و نشست کنارم تخت رو اومد
 ...نجال شده عوض برناممون

 نمیری؟ یعنی شده عوض چی یعنی
 ... میریم چرا

 شب فردا واسه کرد دعوتمون یاشار
 ... خونشون بریم

 ؟ میگی چی گفتم تعجب با
 داری چی میفهمی ؟ شوکا خوبه حالت

 میگی؟
  رو نویسندش و شاعر دوستای فارسیه شعر محفل رادمهر کیان ی خونه بله
  دارن شعر محفل و کرده دعوت رو

  کرد دعوتم یاشار
 نجال:  گفتم بهش منم

  میگه هم شعر و ادبیاته عاشقه
 ... بیاید هم با پس:  گفت
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 نمیشه روم شوکا نمیام من
 نزن مفت حرف
 بری نیست قرار که پارتی
 ها نویسنده و شاعر وسط میری داری

 حسابین آدم همه اونجا شعره محفل
 ... بیای بخواد دلتم خیلی
 کرده دعوت رو دوتامون هر چون نیای اگه زشته
 خرید میریم صب  فردا پس باشه

 ؟ نداری که کالس
 آزاده وقتم ندارم کالس اصآل فردا نه

 دارم استرس کم یه شوکا ولی باشه
  نرفتم مختلط مهمونی حاال تا
 بود کرده محدود رو تو بابات بس از

 استرس میوفته که مردا به چشمت
 ...نجال میگیری

 نیست بد تجربه برای اما هایی مهمونی همچین به ندارم عادت فقط بابا نه
  یه حسابی آدم چهارتا وسط بیا بابا آره

 ... ازشون بگیری یادت چیزی
 ... باشه
 بزنیم قدم کم یه محوطه تو بریم شوکا
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 ... گرفته دلم
  بریم بیا عزیزم باشه

 وارد شوکا با و برداشتم رو گوشیم
 ... شدیم محوطه

 اومد طرفمون به ها بچه از یکی
 خورد زنگ گوشیم لحظه همون که

  بود عامر
 رو گوشیم من شرمنده ها بچه:  گفتم

  میام میدم جواب
  ی دکمه و گرفتم فاصله ازشون
 ... کشیدم رو پاسخ

  الو - من
 ؟ خوبه حالت نجال - عامر

  خوبم - من
 نمیدادی؟ جواب زدم زنگ چرا -عامر

  شدم نگران خیلی
  بودم حمام - من

 ناراحتی؟ من از هنوز نجال - عامر
 عامر ندارم گفتن برای حرفی - من

 زدم؟ دست بهت اگه داشت اشکالی چه بودم شوهرت من خب  - عامر
 میگیری؟ سخت اینقد چرا



wWw.Roman4u.iR  342 

 

 ... جالب چه هه
 شلخت و بگیره محکم دستاشو ببنده رو دهنش داره حق آدم شوهر گفته کی
 کنه؟ برقرار رابطه باهاش زور به و کنه

  بزنم دست بهت نمیذاری تو وقتی
  نجال میشم مجبور منم

 میکشتت؟ بفهمه بابام اگه میدونی عامر
 کنه کاری نمیتونه هیچکس منی زن تو

 ...قانون حتی
 نمیخوامت نیست باهات دلم عامر
 نجال؟ میخوای طالق یعنی

 ... آره
 ... نمیشیم خوشبخت هم با ما
 زدم حرفی همچین که این محض به

 میخندید بلند بلند چنان
 یه بودم کنارش اگه االن فهمیدم که

 میخوردم ازش حسابی و درست کتک
 میشد اعصبانی وقتی عامر چون

 ... میخندید خیلی
 رو خودش جلوی میکرد سعی خنده با و

 ... بگیره
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 میخوای؟ طالق نجال کرد تکرار دوباره
  آره:  گفتم
 من از بعد:  گفت آروم خیلی بعد

 ؟...نظرته مد خاصی شخص کنی ازدواج کی با میخوای
  درسم میخوام فعآل:  گفتم استرس با

 ... نمیکنم فکر ازدواج به کنم تمام رو
 میدونی:  گفت بهم آرامش کمال با

 ؟... نجال ایی هرزه خیلی
 من برای که هستم سوسول های تهرانی پسر این از من کردی فکر تو

 ؟ بیاری در بازی
 پات که بعد ، دانشگاه برم بذار بگی

 بده طالقم بیا بگی رسید دانشگاه به
 قبیله و تبار چه از من رفته یادت تو

 ؟... نجال هستم ایی
 میدم؟ کسی به رو تو من خودت نظر به

  نمیخواستم رو تو هیچوقت من عامر
 .... میدونی اینو خودتم

 ...خوابیدی بغلم تو و شدی زنم خوردی گوه پس
 طالق بگی بچم من نکن فکر
  میدم طالقت صبحش میام
 بشی کسی زن نمیذارم بکشمت مونده من
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  چون کنی عصبی منو نکن سعی پس
 میکنی خراب کار این با خودتو زندگی

 سریع هاش حرف اتمام از بعد
 ...نداد زدن حرف اجازه من به و کرد قطع رو تماس

 پاهام و میلرزید بدنم استرس شدت از
 ... یود شده حس بی
 طرف به آهسته و جان بی های قدم با

 افتادم راه شوکا
 شده خیره بهم تعجب با شوکا

 ؟ خوبه حالت نجال پرسید و
 :گفتم آروم و دادم قورتم رو دهانم آب

 ... خوبم
 ... نجال پریده خیلی رنگت اما

 ؟:  گفت چی بهت مگه عامر
 ... نیست خوب حالم بخوابم میرم شوکا نیست چیزی

 بیتا پیشه ساعت نیم من برو عزیزم باشه
 ... میام و میمونم جون
 ... بخیر شب باشه

 ... بخیر شبت
  نداشتم خوبی احساس
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 میکردم نگاه که اطرافم دخترای یه
 میداد دست بهم دیوانگی حس

 میکردم اسارت احساس
 ...چی همه از کنم فرار داشتم دوست

 ...عامر از
 ... پدرم از
 ... شهر این از
 داشتم دلم تو که حالی و حس از

  افسردگی که میدونستم خوب
 بشم بدتر ممکنه لحظه هر و گرفتم

 رو کشیدم رو پتو خوابیدم تختم رو رفتم
 داشتم ذهنم تو که افکاری بخاطر سرم

 میلرزیدم پتو زیر و گرفتم دلشوره
 گزیدم محکم رو لبم

 ...باش آروم چته نجال 
 ... کن زندگی آروم

 ...بورز عشق
 ... خودت به کن محبت

 ... عامر به
 میکردم تلقین خودم به چی هر اما

 ... نمیشد
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 میزدم گول رو خودم فقط داشتم
 صدای که بود شده سنگین چشمام
 ...شد بلند گوشیم پیامک

  کشیدم عمیقی نفس
 ام پی و کشیدم پایین رو منو توار

 کردم باز رو عامر
 عید تا من نجال بود نوشته

 میگیرم عروسی میاد گیرم پول
 خودمون خونه تو بریم زود

 باشه خوابگاه تو زنم ندارم دوست
 درست تا میکنیم اجاره خونه تهران
 ...زاهدان برمیگردیم بعد بشه تموم

 کرد شروع فکم امش پی خوندن با
 میگه؟ چی این خدایا لرزیدن به

 ...؟ بگیره عروسی میخواد عید
 هستیم آبان ماه تو که االن
  عامر با باید دیگه ماه 4 تا یعنی

 ؟...کنم زندگی سقف یک زیر
 ... نجال نوشت بار چند

 ... بله دادم جواب  لرزان دستای با
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 خوابگاه تو نمیزارم دیگه نجال -عامر
  باشی خودم نظر زیر باید باشی

  دانشگاه میبرمت خودم کنم کنترلت باید
 ... میارمت و

 ...حرفش این بخاطر شدم عصبی خیلی
 ... نداری؟ اعتماد من به نوشتم

 کسی میترسم نوشت جوابم در
 ازدواج زود میخوام بگیره ازم رو تو

 ... کنم هراجا خونه تهران بیام کنیم
 اینکارو چرا خدایا کردم زمزمه لب زیر

 ... میکنی؟ من با
 ...؟ میکنی لج باهام داری چرا

 بشم بیخیالش مدت یه برای و نکنم فکر عامر به میکردم سعی
 یدک رو عامر اسم بچگی از بکشم زجر کمتر تا

 ... میکشیدم
 امرهع ،نامزده نجال میگفتن خودشییون پیشییه از همه فامیل تو یادمه که جایی تا

... 
  میومد بدم عامر از موقع همون از

 پسربلوچ یک با نداشتم دوست هیچوقت
 ... کنم ازدواج
  تعصبات و پدرم گیرهای سخت بخاطر
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  نداشتم دوست که هایی سننت و زیادش
  مرد یک با میخواست دلم همیشه

 ... عامر با نه کنم ازدواج غریبه
 بزرگ باهاش بجگی از که کسی با نه

 نکردم احساس هیچوقت و شدم
 ... عاشقشه دلم

  سعی و زدم خیالی بی به رو خودم
 ... بخوابم کردم
 باز رو چشمام شوکا غرغرهای با صب 
  کردم
 ... دیگه پاشو: میگفت مدام

 نمیخواستی مگه شده 10 ساعت
 میریم که امشب برای شلوار مانتو
 رفته؟ یادت بخری رادمهر کیان خونه
 ... کرده دعوتمون امشب یاشار
 ... نشستم جام تو سریع

 هستن؟ کجا مروارید و صدف پس شوکا:  گفتم 
  دوش یه پاشو رفتن داشتن کالس

 ... بیرون بریم بگیر
 اومدم تختم از و:  گفتم ایی باشه
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 ... پایین
 بیرون اومدم گرفتم فوری دوش یه
  داشتم سفید کوتاهه مانتوی یه
  پوشیدم جین شلوار با

 مالیم آرایش یه پوشیدم مقنعه
 برداشتم رو پشتیم کوله کردم

 آوردم در کفشی جا از رو سفیدم اسپرت های کفش
 اومدم بیرون اتاق از و پوشیدم

 میکرد آرایش داشت هنوز شوکا
 ... دیگه بیا شوکا زدم داد

 ...نزن داد بابا اومدم
  خوابگاه محوطه از شوکا همراه به

 سمت به و گرفتیم تاکسی شدیم خارج
 ... افتادیم راه بازار
 رفتمگ مشکی چسپان شلوار یک و ساده و مشکی کوتاه مانتوی یه اینکه از بعد

 ... خونه برگشتیم
  استراحت کم یه و خوندم درس شب تا

  که بود شب 9 تقریبآ ساعت کردم
 خورد زنگ شوکا گوشی

  نجال:  گفت خوشحالی با شوکا
 ...دنبالمون بیاد میخواد کنم فکر...  یاشاره
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 داد جواب رو یاشار تماس سریع شوکا
 سمتم به کرد صحبت رادمهر یاشار با که ایی دقیقه 5 از بعد

 ... نشست کنارم تخت روی و اومد
 شده؟ چی شوکا

 میای؟ نظر به خوشحال خیلی
 هااا سریع نجال پاشو
 یاشار که شو آماده سریع فقط

 دنبالتون میام دیگه ساعت نیم گفت
 ... خوابگاه در

 !؟ جدی
  شلوار مانتو پاشو بخدا آره

 ... بپوش رو جدیدت
 ؟ شوکا میپوشی چی تو باشه

 پوشممی رو مشکیم شال و مشکیم کوتاه شلوار با سفیدم باز جلو مانتوی من
 نمیکنم آرایش زیاد من شوکا میگماااا

 ... زشته شعره محفل
 ... راحتی جور هر نجال نمیدونم

 ... شو آماده زود فقط
  شدیم آماده زود گذشت ساعتی نیم
 زد زنگ یاشار که میزدیم قدم محوطه تو
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 ...منتظرمونه خوابگاه جلوی گفت
 ... نشده پاک خوبه لبم رژ ببین کن نگاه نجال:  میگفت بهم مدام شوکا

 ... میاد بهم مانتوم
  استرسی از بعد باالخره

  خوابگاه محوطه از داشت شوکا که
 ... شدیم خارج
 سفید پارس با یاشار آقا بودیم منتظر

  دنبالمون بیاد کیان ماشین
  اومده ایی نقره 405 پژو با دیدیم اما
 ماشین سمت به زد که بوقی تک با

  رسمی پرسیه احوال و سالم یک از بعد و شد پیاده ماشین از یاشار رفتیم
 نشستم عقب من و جلو نشست شوکا
 ودب پوشیده ایی سورمه کتان شلوار یک و جذب سفید تیشرت یه یاشار

 اومد می نظر به خوشتیپ خیلی و
  چشم که انداختم شوکا به نگاه یه
  بود شده خیره بهش و داشت برنمی یاشار از

  زدین ماشینتون تو خوشبویی اسپری چه رادمهر آقای: گفت
 اسپری کرد باز رو داشبورد یاشار بالفاصله

 خانوم بفرمایید گفت و آورد بیرون رو
 ...نداره رو قابلتون

 مرگه ذوق شوکا که میدونستم خودم
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 کردم اکتفا لبخند یک به فقط
 اسپری و استاد ممنونم: شوکاگفت

 میکشید بو رو
 محفل در هم شما که خوشحالم شهدادی خانوم:  گفت آرومی صدای با یاشار
 دارید حضور جان کیان شعر

  بگم باید پس هستین  ادبیات شعرو اهل خیلی که شنیدم دوستتون از
 ... دیگه هستید هم دل اهل

  قابل که ممنونم دارم عالقه خیلی بله استاد ممنونم:  گفتم و زدم لبخند
  کردین دعوت هم رو من و دونستین

 ... مهمونی این به
  که بود گذشته ساعتی ربع

 توقف طبقه 6 آپارتمان یه جلوی یاشار
 بفرمایید گفت و کرد

 ... بفهمه شوکا نمیخواستم اما داشتم استرس خیلی
 رو دستیم کیف کردم درست رو شالم

  شدم پیاده ماشین از و برداشتم
  اییدبفرم: گفت و کرد تعارف یاشار شدیم حیاطش وارد و بود باز آپارتمان در

  شدت از شدیم آسانسور وارد
 تلطمخ مهمانی اولین این بگم جرعت به میتونم بود کرده یخ دسییتام اسییترس

 تجربش تنهایی به داشتم که بود عمرم



 353 بخاطر نجال

 ... میکردم
  شوکا و بود کوچیک خیلی آسانسور
  داده جا یاشار بغل تو کامل رو خودش

  که دادم فشار رو دستش بار چند بود
 نیاره در بازی تابلو 

 
 نجال ننک:  گفت و چسپوند یاشار به بیشتر رو خودش و فشرد رو انگشتم اما

 یاشار ندادم نشون العملی عکس دیگه
 ...  شدیم سوم طبقه وارد و فشرد رو سه کلید
  زد رو 109 واحد زنگ

 یاشار تعارفات بخاطر شوکا و من اول  شد باز در بالفاصله و
 عادی خیلی براش شوکا شدیم وارد
  چسپیده و داشتم استرس من اما بود

 :گفت کرد اشاره بهم که شوکا به بودم
 نجال زشته بهم نچسپ

 چشمم  سالن به ورودمون محض به
 یاشییار و کیان با که خودمون همسیین تقریبآ دختر 3 و افتاد جوان پسییر تا 10 به

 ... کردیم علیک و سالم همه با... میشدن نفر 15 تقریبآ
 چرم و ایی قهوه مبلمان روی از کیان
  کلفتش و مردونه صدای با و شد بلند
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ستش با و آمدین خوش بفرمایید:  گفت شاره د  شینیمب نفره دو کاناپه رو کرد ا
 ...  یمنشست مبل رو میداد تکان رو سرش فقط که کیان با پرسی احوال از بعد

 موندست کنار کوچیک میز روی و آورد شکالتی کیک و موز شیر برامون یاشار
  به رو و کرد غلیظی اخم کیان گذاشت

 فلمح پایان از بعد و...  کنیم شییروع رو شییعر محفل موافقید اگه گفت یاشییار
 ... بخوریم شام

 ؟... کنه شروع کی:  گفت یاشار به رو و کرد ایی سرفه تک کیان
  میکنم شروع من:  گفت یاشار
 تید؟هس شعر اهل ؟ کنید شرکت محفل.تو میتونید شما خانوما:   گفت کیان

 ذبج تیشیرت یه کیان کنم مخفی رو بود صیدام تو که اسیترسیی کردم سیعی
شکی شکی جین شلوار و م شیده م شمای و بود پو  رزی رنگش خوش و سبز چ

 میزد برق المپ نور
 خانوم:  گفت بلند صییدای با اومد می نظر به خوشییتیپ و جذاب العاده فوق

 ؟... شهدادی
 استاد؟ بله

 باشید؟ شعر محفل تو میتونید شما
  اگه دارم دوست خیلی میتونم استاد بله

  میکنم شرکت بدین اجازه
 ...میکنیم شروع شما از بفرمایید خب بسیار
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 قطف من اجازتون با رادمهر اسییتاد:  گفت کیان به رو و زد ملیحی لبخند شییوکا
 ... هستم گر نظاره
 راحت خانوم نداره موردی:  گفت کیان

 باشید
 ... کنم شروع من اول شد قرار کردیم شروع

 و نمشناختم رو دیگه کسی اونجا چون... کردم آغاز رو شعرم و زدم زل کیان به
 ... بود ادبیاتم استاد کیان حاضر حال در

 کردم آغاز رو شعر
 سکوت خاموش خلوت این در من
 شکنم می نکنم یادی تو یاد از اگر

  سپهری_سهراب#
 گفتن رو شعراشوش هم اعضا بقیه

 بود شده ایی زنجیره و
 ... میگفتیم بهم رو شعرامون باید کیان و من که جوری
 رسید کیان به نوبت

 ...انداخت من به نگاهی نیم
 ...کرد زمزمه رو شعرش و

 مین جان جانت تیو جان ٖمین جان
 بدن یک در جان دو دیدستی هیچ

 ایزنده جان صد به اوبی ار تن ای
 مزن تن الف و جان کن طلب جان
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  موالنا#
 بود گذشته شعر محفل از ساعت نیم
 خورد زنگ گوشیم که
  عامره دیدم  آوردم درش دستیم کیف از

 احساس که میلرزید دستام انقد
 زدنش زنگ از عامر وجود از نداره رو گوشی داشتن نگه توان  میکردم

 استرس بودنش از و صداش شنیدن از
 ... اومد می سراغم دلهره و
  بالکن طرف به و گفت ایی اجازه با

 .. رفتم
  رو گوشی میخواستم اینکه محض به

 ... شد قطع تماس بدم جواب
 بزنه زنگ دوباره بخواد که دادم احتمال
 بزنه زنگ تا وایستم بالکن تو دادم ترجی 

  نگرفت تماس دیگه عامر اما ایستادم ایی دقیقه ده
 اومد در جلوم از دسییت به سیییگار کیان یهو شییم خارج بالکن از میخواسییتم 

 سینش به خوردم محکم
 این شهدادی خانوم کرد زمزمه اخم با

  برخورد من ی سینه با که باریه دومین
 ... داشتین
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 ... کرده یخ بدنم میکردم احساس و بود شده تند هام نفس
 ... استاد ببخشید گفتم پته تته با

 ... نبود حواسم
 ...فهمیده  رو وجودمه تو که استرسی میکردم حس

 سینش رو ات کیان بلند قد بخاطر بود متری میلی کیان ی سینه با صورتم فاصله
 پک سیییگار به که حالی در آروم خیلی اومد می نظر به درشییت خیلی و بودم
 سالته؟ چند پرسید میزد
 ...استاد سال 19:  گفتم آروم

 چی؟ شما پرسیدم یهو اما چرا نمیدونم
 نزدیک بالکن های میله به رو خودش که حالی در و دوخت جلو به رو نگاهش

 ... سال 33:  گفت میکرد
  بود من به کیان پشت

 ... بکشه رو سیگارش که بالکن تو بود اومده 
 ... نمیرفتم بیرون بالکن از بود شده قفل پاهام انگار
 ... بشینید سالن تو برید شهدادی خانوم:  گفت وار زمزمه کیان
 ..شدم سالن وارد و استاد چشم:  گفتم
 ...داد باال ابروشو تای یه و میکرد نگاه بهم چپ چپ شوکا
 سیگارم به نیست خوب حالم

  توی فندک به رو نگاهم و میزنم پک
  میدوزم دستم

 داد کادو بهم مرد روز برای پیش سال سه نجمه که بود فندکی همون این
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  میکشم حسرت سر از آهی
 ... تنهایی به لعنت
 ... روزا این به لعنت

  نیست خوب حالم امشب
 رو من ی گذشته دختر این چرا نمیدونم

  میاره یادم به
 کنم تمام زود رو سیگارم میکنم سعی

  برگردم سالن به و
 میکنم تمام رو سیگارم اینکه از بعد

  میرم سالن سمت به
  نمیداره بر چشم ازم و دوخته من به رو نگاهش دختر اون
 نگاهش و چشماش اینقد دختر این چرا

 ... نجمست به شبیه
 میگیرم دخترک اون از رو نگاهم

  میکنم فرض بچه یه فقط رو اون من
  ی بقیه با که ساله 19 دانشجوی یه

 ...نداره فرقی برام دانشجوها
  میچرخم خودم دور ام کالفه
 شده کالفگیم متوجه یاشار انگار

 شهدادی خانوم با که کیوان به زدم زل



 359 بخاطر نجال

  بدل و رد شعر باهاش و گرفته گرم
 ... میکنه

 بیشییتر رو توجهم میخونه بلند صییدای با جمع در شییهدادی خانوم که شییعری
 ... میدم گوش شعراش به دقت با و میشم خیره بهش...  میکنه جلب

 .میگذرد سابق از بدتر و کثیفتر خیلی اوضاع 
عد یکی را روزها تل دیگری از ب ظار در کنیم می عام ق یدن انت ید و ترک  وزر ام
 .نیست بهتری

 هدایت_صادق#
  که میشم خیره شهدادی خانوم به اخم با و میکنم صاف رو صدام

 میشینه صاف و میکنه جمع رو حودش
 رو محفل میخوام ازش و میزنم صداش

 ... برسیم شام به تا کنه تمام
 شام میز چیدن در میخوام یاشار از

  کنه کمک بهم
 میخوره گوشم به دلنشینی و آروم صدای
 چیدن در تا میخواد اجازه ازم میبینم رو شییهدادی خانوم میگردونم بر رو سییرم

 ... کنه کمک بهم شام میز
 ... میدم تکان آرام رو سرم و میکنم تر غلیظ رو همیشگیم اخم

 ... میرسونه میز به رو خودش و میشه رد کنارم از
  میکنه معذب رو من نگاهش با که میرم شوکا طرف به

 بودی؟ کیان با میپرسه و میچرخونه سمتم به رو صورتش
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  نه که میفهمانم اشاره با و میزنم دندون رو لبم
 ... بودین بالکن توی دو هر اما میگه و میکنه اخم

  میذارم جواب بی رو سوالش
 بدم توضی  براش مدام که نمیبینم دلیلی

 ... میشینم مبل رو شوکا کنار
  میخواد ازم میکنه صحبت باهام رادمهر آقای دوستای و ها شاعر از یکی

  چشمام با بدیم ادامه رو محفل تا
  نمیبینمش میگردم استاد دنبال

 میارم زبان به آرام رو هدایت صادق حرفای میکنم شروع رو محفل
 شده خارج بالکن از که میبنم رو استاد

 ... میاد ما طرف به و
  سمتش میره نگاهم اختیار بی

  سنگینی که حالی در و ایستاده کنارم
 میکنم احساس خودم روی رو نگاهش
  میبره باال رو مردونش و بم صدای

  شام به تا کنیم تمام رو محفل میخواد و
 ... برسیم

 چیدمان در تا میگیرم اجازه استاد از
 میرسونم شام میز به را خودم و میشم رد کنارش از کنم کمک بهش شام میز

 روی را ها بشقاب که حالی در دستم میده رو ها بشقاب و میاد سمتم به
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  بارته اولین میپرسه ازم میچینم میز
 شهدادی؟ خانوم میای مختلط مهمانی که

 آروم خیلی و میگیرم ازش رو نگاهم
 ...  بله میدم جواب

 میکنه خم کمی رو خودش میذاره میز روی رو پلو زرشک که حالی در
 ... میزنه زل صورتم به و

 خورد گره نگاهش به نگاهم
  میدم قورت رو دهنم آب

 اومده پیش مشکلی میپرسم و
 میذاره جواب بی رو سوالم

 درسته؟ نیستی تهرانی میپرسه و
 ... درسته میگم و میدم تکان آرامی به رو سرم

 ... داره ادبیات ی زمینه در خوبی استعداد شهدادی خانوم
 ؟ کجاست اهل اصالتآ دختر این اما

 نیست تهرانی که میده نشون لهجش
 باهاش کمی تا میکنم خم کمی را خودم

 بپرسم رو سوالم و شم تراز
  میکنم احساس رو استرسش

 هرانیت شما  میپرسم ازش آروم باشه نرفته مختلط مهمانیه حاال تا میزنم حدس
 !...؟ درسته نیستید

 ... درسته میده جواب آرامی وبه
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  باشه من دانشجوهای بهترین از یکی میتونه شهدادی خانوم
 داره زیادی استعداد ادبیات ی زمینه تو
 داره هم عالقه گفته خودش که اونجوری و

 زمینه این در تجربش سنش به نسبت
 ادبیات شعر محفل به دارم دوست زیاده

  شاید کنم دعوتش هم واتساپ گروه در
 ... بشه بزرگ شاعر یک که کنم کمکش بتونم

  میگیرم سمتش به و میدارم بر رو گوشیم
  میپرسه و میزنه زل بهم تعجب با

 استاد؟ چیشده
 گوشیم وارد رو شمارش میخوام ازش

 ... کنه
 دلیل؟ چه به میپرسه تعجب با

  واتساپ در فارسیم شعر محفل گروه برای میگم و میکنم اخم
 گوشیم وارد رو شمارش  میزنه ملیحی لبخند
 میکنه تشکر ازم و میکنه

 برای رو ها بچه و میداد تکان رو سرم
 ... میزنم صدا شام

 نزدیک بهش شهدادی خانوم دوست
 ...نجال میزنه صداش آروم و میشه
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 شهدادی خانوم به رو متعجبم نگاهم
  میدوزم
 نجالست؟ اسمش

 .. زیبایی اسم چه
 ...نجال...  نجال...  نجال

 بیشتر اسمش معنی آوری یاد با
 ... میشم خیره چشماش به

 ... زیادی همخونی چهرش با اسم این
 میچینم رو شام میز کیان همراه

 میزنه صدا شام صرف برای رو ها بچه استاد و
 استاد کنار و عقب میکشم رو صندلی 

  میشینم
 میز به میاد سمتم به شوکا
 میزنه صدا رو اسمم و میشه نزدیک شام
 احساس خودم روی را کیان عمیق نگاه

  میگیره ازم رو نگاهش کیان و میگیرم باال رو سرم میکنم
 بکشن غذا تا میکنه تعارف ها بچه به

  شوکا و همیکش غذا براش هم یاشار نشسته کنارش و صحبته گرم یاشار با شوکا
 راحتی؟ کیان کنار میکنه زمزمه و میچسپونه گوشم به رو هاش لب

 ...؟ خوبه جات
 چیه؟ منظورت میگم و میکنم غلیظی اخم
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  بخور رو شامت هیچی میگه و میزنه پوزخندی
ستادم فقط جمع این در من نمیفهمم رو اینکاراش معنی شناختم رو ا  اشوک می
 دادم ترجی  هم من و نشست یاشار کنار
  شوکا چرا نمیدونم بشینم استاد کنار

 !؟... میکنه رفتار اینطوری
 میشه بلند گوشیم امم پی صدای

 کنم بازش میکنه اشاره بهم شوکا
 امش پی و میکشم پایین رو منو نوار

  میخونم رو
 میشه کور اشتهام و میلرزه دستام

 فرستاده رو ام پی این شوکا چرا
 کرده؟ خودش پیشه فکری چه
 باشه حواست عزیزم نجال -شوکا ام پی

 کنهمی گورت به زنده بفهمه اگه عامر نکنی نزدیک رادمهر اسییتاد به خودتو زیاد
 دانشگاه بیای نمیذاره دیگه یا

 ...  گلم میگم خودت بخاطر باشه چی همه به حواست
 احساس خودم میارم باال رو سرم

  پریده رنگم میکنم
 اشک چشمام تو و میزنم زل شوکا به

 میفهمه رو بدم حاله شوکا میشه جمع
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  میزنه لبخند بهم و
 احساس که دارم دلشوره اونقدی ندارم خوردنش به میل و میکنم بازی غذام با

 ... میارم باالش سریع دهنم تو بذارم رو غذا اگه میکنم
 ... میزنه صدا رو فامیلم یاشار
 ؟...شهدادی خانوم
 رادمهر استاد بله میدم جواب

 ؟ میکنی بازی غذات با چرا 
 نداری؟ دوست مرغ با پلو زرشک
 استاد نیستم گرسنه اما چرا میدم جواب

 ...خوابگاه برگردم باید اما شرمندم
 .برید بعد شهدادی خانوم بخورید رو شامتون میگه اخم با و ساکته کیان

 میشه بلند جمع وسط از کیوان صدای
 ... برسونم رو شما میتونم من داربد عجله اگه شهدادی خانوم
 میشه بلند شام میز جلوی از کیوان

 خورب رو شامت بشین میکه کیوان به رو اخم با کیان بدم جواب اینکه از قبل
 ... میبرمش خودم

 میندازه پایین سرشو و میکنه اخم میشم خیره کیان به
 نگاه کیان و من به تعجب با شوکا

  ببینه خودش دیدگاه از رو چی همه داره دوست انگار  چشه نمیدونم میکنه
 میگیره رو بازوم و میاد سمتم یه
  برمیگردیم هم با دیگه ساعت یک بخور رو شامت بیا نجال:  گفت اخم با
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 ...بری؟ میخوای االن چرا
شماش به شوره یه شوکا نمیتونم میگم و میزنم زل چ  هم راگ دارم عجیبی ی دل

 برگردم بهتره بخورم غذا نمیتونم بمونم
 اومد سمتم به و مصرف یکبار ظرف یک تو ریخت رو غذام کیان
 تعجبه از مملو که نگاهی با شوکا

 بری؟ میخوای واقعآ نجال  میپرسه
 !؟ بریم هم با نمیمونی

 افتم می راه در طرف به و میندازم پایین رو سرم
 میکشه رو در ی دستگیره کیان من از قبل

 میگه نشسته چهرش رو که اخمی با
 میشم خارج خونش از بفرمایید

  میرم آسانسور طرف به و
  میگیرم ازش رو غذا تشکر با میگیره سمتم به رو غذا 

  دستشه تو سویچ به نگاهش
 میپرسه داری خش صدای با

 !...؟ نموندی شام واسه چرا
  ندارم سوالش برای جوابی

  گرفته استرس رو وجودم تمام
سی ستر سی خدا و خودم جز که ا شت بفهمه رو دلیلش نمیتونه ک  کهاین از وح

 عامر
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 بشه خبر با شعر های محفل این از
  عروسیمون بودن نزدیک دلهره

 ... دیگه چیزای خیلی و
 استاد ببخشید گفتم آروم فقط

 هستید؟ کجایی اصالتآ شما شهدادی خانوم میپرسه
 استاد هستم بلوچ میگم آروم و میزنم تا رو شالم ی گوشه

 نمیگیره ازم رو نگاهش ثانیه چند تا
 رو من و کرده پر رو آسانسور فضای عطرش بوی میزنه تند تند قلبم میلرزه دلم

 االب رو سرم و میکنم احساس خودم روی رو نگاهش سنگینیه ایستادم روش به
 ... نمیارم

 ... کنم نگاه بهش نمیتونم
 ظاهرش و وجودش تو خاصی کشش یه

 میکنه جذب رو دختری هر که هست
 نداشتم برخوردم پسری همچین با حال به تا که منی به برسه چه

 میکردم تصور شخصی همچین به نزدیک رو رویاهام مرد ذهنم تو همیشه و
  میشه باز آسانسور در و میدم قورت رو دهنم آب

  و میاد بیرون آسانسور از استاد
  افتم می راه سرش پشت من

  میاره بیرون پارکینگ از رو ماشین
  میرم ماشین سمت به

 نمیدونم اما بشینم عقب میخوام
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 نمیده دست بهم غریبگی حس چرا
 ... میشینم جلو و میکنم باز رو در

 ادافت اتفاق پیش سال سه که لعنتی تصادف اون بخاطر نجمه مرگ از بعد
 بشم زنی هیچ عاشق نتونستم دیگه

 وارد زنی هیچ سال سه این طول در و
  کسی به رفتارم با یعنی نشد زندگیم

 کنه نزدیک بهم رو خودش که ندادم اجازه
 نجال به کیوان توجه بخاطر امشب

 برام دختر این اما ؟ چرا نمیدونم شدم کالفه یکم
  میوفتم اولم عشق یاد هاش خنده و چشماش حالت بخاطر نیست غریبه

 زا و باشییم مواضییبش و بدونم ازش بیشییتر دارم دوسییت اینکه بخاطره شییاید
  خیلی من از و کمه سنش که اونحایی

 دمخو دادم ترجی  نرفته مختلط مهمانی حاال تا که بودم مطمعن کوچیکتره
 نیاد پیش براش مشکلی تا برسونمش

 میدونستم موظف قبالش در رو خود
 ... بود اومده من ی خانه به و بود من دانشجوی چون
  ادبی یهروح با استعداد با دختری نافذ های چشم با زیباست و آرام بانویی نجال

  میکنه معرفی بلوچ رو خودش که
 تربیشیی قبیله این مورد در دارم دوسییت و ندارم زیادی سییررشییته بلوچ قبایل از

  کنم تحقیق و بخونم
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 نمیزنه حرفی و آرومه داده تکیه ماشین ی شیشه به رو سرش
 میزنم صداش و میشکنم رو سکوت

 !؟ شهدادی خانوم
  و میدوزه من به رو نگاهش زود خیلی

  استاد بله میده جواب
 ؟... بگید شعر میتونید هم خودتون شما شهدادی خانوم

 ... میتونم استاد بله
 .ببینم بخون واسم شعراتو از تا چند خب
 ...استاد چشم - نجال

  زمزمه آرام رو شعرهاش و میزنه لب
  میکنه
 .... پایینه سرش
 بگیرید باال رو سرتون شهدادی خانوم

 شعرتون باال نفس به اعتماد با و محکم
 ... ذهنتونه تو که چی هر ، متن شعر، کنید زمزمه رو

  میاره باال رو سرش میگه چشمی
 ماتیکل به دقت با و زدم زل جاده به میخونه من به رو بلند صدای با رو متنش و

 ... میدم گوش میگه که
 قبل ! کمه سنش که دختری داشتن دوست به کردم می شروع بودم پسر اگه من 

 ... بشه عاشق اینکه از
 ... اسمی!  آهنگی...  عطری...  خیابونی...  اینکه از قبل
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 ! بلرزونه دلشو
 ! ان زمین موجودات ترین ترسناک عاشق دخترای نظرم به! ؟ دونین می

 ... باشه گذشته به مربوط ماجرایی اگه حتی
 ... گذشته خیلی

 ... باشه غمگین تونه می خیلی مرد یه برای تصویرا بعضی
 ... مثل

 آهنگ یه و شیشه به داده تکیه رو سرش و کنارته ماشین توی که دختری تصویر
 تحسییر با و ایی کوچه یا مغازه یه اسییم که وقتی مثل... میده گوش بغض با و

 ! کنه می نگاه
سط که وقتایی یا شو زدن قدم و شما  اب رو کرده پر هوارو که عطری و میبنده چ

 ... کشه می نفس وجودش ی همه
 نداشتم و دختر یه ی گذشته به احساس همه این دیدن طاقت بودم مرد اگه من

! 
شتم طاقت ست به شروع گم می که همینه برای...  ندا شتن دو  یم دختر یه دا

 ... کردم
 ... بود کم سنش که وقتی
 ! دنیاس اتفاق بهترین بودن دختر یه عشق اولین
 ... میده و نشدن فراموش وقت هیچ معنی

 ... باشم دختر یه عشق اولین که میدادم مو زندگی ی همه بودم مرد یه اگه من
 ... راهه بهترین این...  نرسیده جاودانگی معجون به بشر هنوز وقتی
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 ! کشیدنه نفس ابد تا واسه جا ترین امن دختر یه قلب
 ...بودم مرد اگر من... بودم مرد یه اگه من

  ندارم خوبی احساس
 ... منگم و گیچ
  تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 میبندم رو چشمام و میدم
 ... بخونم براش گفتم متنی یا شعری اگه میخواد ازم استاد
 خاطراتم دفتر در پیش هفته دو که متنی

 ... آوردم زبان به را بودم نوشته
  بود جاده به استاد نگاه

  حواسش ی همه میکردم احساس اما
 کامآل رو میگم که متنی داره و منه به
 میده گوش دقت با

  زده زل جاده به که حالی  در و میکنه سکوت لحظه چند
 میکنه تکرار گونه نجوا و میکشه ریشش ته روی آروم آروم رو دستش

 ... آفرین
 ... بود عالی آفرین

 ... بشی موفق نویسنده یا و شاعر یک میتونی حتمآ تو
 ودتونخ که هست متنی چی شما استاد میپرسم و میکنم تشکر ازش لبخند با

 !؟ باشید گفته
 میگه و میچرخونه سمتم به رو صورتش
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 ... نمیکنم بازگو کسی هر برای اما میگم زیاد شعر و متن آره
 ... میکنم سکوت ایی لحظه چند برای و میخورم جا کم یه

 میکنه رانندگی دقت با که حالی در 
 متنش کردن زمزمه به میکنه شروع
 بگویم خواهم می هاست مدت

 دارم دوستش
 ... اما

 نیستید غریبه که شما
 ندارم را رویش

 :بگویم خواهم می
 ام شده چشمانت عاشق

 اما
 کنم می شرم
 کند می خوب را حالم بودنت بگویم ترسم می

 شود می هایم شب آهنگ زیباترین.. صدایت
 بگویم ترسم می

 نباشد ماندنی هم او
 شناسی می که را ها آدم

 رسد می مشامشان به داشتن دوست بوی تا
 نیامده هنوز
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 ... زند می سرشان به رفتن هوای
  ماشین استاد متن اتمام از بعد دقایقی
 ... میشه متوقف

  میکنم نگاه بهش حسرت با و استاده پیشه حواسم تمام
 خانوم میکنه تکرار ایی مردونه و بم صیییدای با و میشیییه خیره بهم تعجب با

 ... رسیدیم شهدادی
 ور ماشییین در دسییتگیره زود خیلی و میگردونم بر رو صییورتم و میام خودم به

 میشم پیاده و میکشم
 ؟ چمه نمیدونمه منگم گیچم

 ...میرسه گوشم به کیان صدای میرم جلو قدم چند
 شهدادی؟ خانوم

 میکنم نگاش برمیگردم 
  فراموش رو غذاتون میگه وار زمزمه
  خانوم کردید

 میگه و میده تکون رو سییرش میکنم تشییکر ازش و میگیرم اسییتاد از رو غذا
 ... میکنم خواهش

 ... میشه دور اونجا از زیاد سرعت با
 ...میشیم خوابگاه محوطه وارد لرزان و سست های قدم با
 یواش و جان بی های قدم با

 ... میرسونم اتاق به رو خودم
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 اتاق المپ خوابن مروارید و صیدف شیده 11 سیاعت میشیم اتاق وارد بازه در
  نمیکنم روشنش خاموشه

  قلبم میکنم احساس دارم عجیبی بغض
 ... میشه کنده جا از داره
 میکنم عوض رو لباسم اتاق تاریکی در
سپرت رنگ سبز شلوارک و تاپ یه و شم ا شکیم و بلند موهای میپو  ازب رو م

 ... پشتم میریزم و میکنم
 میارم در دستیم کیف از رو گوشیم

 ...میکشم دراز تختم روی و
 میشه بلند دقایقی از بعد گوشیم ام پی صدای

 ... میکنم بازش واتساپه از
 شدم دعوت گروه یک به
 گروه اسم دیدن با

 میگیرم استرس میشه یخ بدنم
 خوشحالی با همراه استرسی

  استاد میکنم ثبت کرده دعوتم که ایی شماره
 ینا از بهتر چی و بودم شده دعوت رادمهر کیان استاد شعر محفل گروه به من  

 ...بود بزرگ افتخار یک برام
 میده دست بهم که هیجانی بخاطر

 میدم تکیه دیوار به و میشینم تخت رو
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  به شعرش محفل در رو من کیان
 ... میکنه معرفی نویسندش و شاعر دوستان

  میکردم حدس که کردم ذوقی چنان
  دادن بهم رو دنیا

  عزیز ی نویسنده و شاعر دوستان سالم نوشت کیان
 ... هستن ما از عضوی هم شهدادی نجال خانوم امروز از

 میکنم چیکار نویسنده و شاعر همه این جمع تو من نمیشه باورم خدایا
 ... منه قلبیه آرزوی این

 استاد انگار بشم موفق ی نویسنده و شاعر یک داشتم دوست همیشه
 ... برسم آرزو به میکنه کمک بهم داره رادمهر

 از شییعرهایی ورودم برای و میگن آمد خوش بهم آقا و خانوم زیادی تعدادی
 رو گفتن خودشون که گویی آمد خوش

 میکنم احساس خوشحالم خیلی گروه تو میذارن
 میرسم دارم آرزوهام از نیمی به
 رو عرهامش از یکی کردن ازم که استقبالی از تشکر برای و میکنم تشکر همه از

  همه که گروه تو میذارم
 ...میزنن الیک برام
 آدمهاست قانون این

  دور، به
 "رقصند می"آتشے

 "سوزی مے" درآن تو که
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 نامردیست روزگار
 میسوزے  درآتش وقتے درست

  بهانه" به" همه"
 "روند مے آوردن آب
  بودن خورده رو شامشون ها بچه خونه برگشتم اینکه از بعد

 بودن صحبت گرم و بودن نشسته هم کنار یاشار و نجال دوست
  کردن تشکر ازم یکی یکی ها بچه

  رفتن و
  یاشار و شوکا فقط شد خلوت خونه
  بودن سیاسی بحث گرم که بودن

 نداشتم رو حوصلش اصآل که چیزی
  شدم اتاقم وارد و گفتم ایی اجازه با

  دادم خودم به قوسی و کش
شرت یه سپرت شلوار یک و جذب سفید تی شکی ا شیدم م  رازد تختم رو پو

  برداشتم رو گوشیم کشیدم
  شدم واتساپ وارد و

 رو شهدادی خانوم شماره اومد یادم
 وارد رو ایشون اینکه برای بودم گرفته
 ... کنم شعر محفل گروه

  هدف یه اما اسم این چرا نمیدونم کردم ثبت کوچیک خانوم اسم به رو شمارش
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 کردم ثبتش و اومد ذهنم به
  گروه به کردم دعوتش اینکه از بعد

 ازش خوبی به ها بچه و کردم معرفیش کرد، سالم و شد متوجه
 ...کردن استقبال

 خصوصی چت وارد و میگذره ساعت نیم
 ... میشم شهدادی خانوم
  پروفایلش دیدن با آنالینه

 یعنی میرم فکر تو 
 ؟ چیه مشکلش دختر این

  شهدادی خانوم میزنم صداش
 بله؟ استاد سالم میده جواب سریع

 ندارم فضولی قصد شهدادی خانوم_من
 نیست؟ بهتر کنید عوض رو پروفایاتون اما

شه باید شاعر یک و میکنه منتقل منفی موج بهتون پروفایل این  منفی جمو همی
 ... کنه دور خودش از رو

 ؟ باشه بهتر روحیتون برای بذارید دیگه چیز یه اگه نمیکنید فکر
  میکنم عوض االن استاد چشم

 بگم میخواستم شهدادی خانوم-من
 عضو شعر محفل در هم کامرانی کیوان
 ... بگید من به کردن ایجاد مزاحمتی براتون اگه هستن
 حتمآ استاد چشم - نجال
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 میخوره شهدادی خانوم اساتوس به چشمم
 شود  ساکن  و  آید  عشق  کجا هر 

 .شود  ممکن ، بود   ممکن نا   چه  هر
  اساتوس این پروفایل این

 ؟ بگه میخواد رو چی
  نرسیده عشقش به و شده عاشق اینکه

 ...داده دست از رو عشقش اینکه یا
  نمیارم سردر نمیدونم

  میشم خارج مجازی فضای از
 ... بخوابم میکنم سعی و

 یاشار و میخوره اتاقم در به ایی تقه
 ... میشه اتاقم وارد
 بره میخواد دختره کیان پاشو میگه آروم

  کنه خدافظی ازت میخواد
 ... میرم بیرون اتاقم از و میکنم اخم

 میخواد ازم و میشه خصوصیم چت وارد استاد
 ... کنم عوض رو پروفایلم

  میکنه توجه چقد
 هفتس دو عکس این که صورتی در
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 شعوض که بود نگفته بهم هم بار یک شوهرمه مثآل که عامری اما پروفایلمه رو
 ... کنم

 زد بهم که حرفایی و توجهش بخاطر
  کرد منتقل بهم رو آرامش حس یه

 کنم عوض رو پروفایلم گرفتم تصمیم
 اتاق وارد شوکا که بودم سرگرم شعر محفل گروه با و بود گوشی تو سرم
 کرد روشن رو المپ شد

  کردن بیداد و داد به کردن شروع و 
  شدن بیدارن مروارید و صدف

 کالس هفت سییاعت صییب  خوابیدمااا اینجا؟ خبره چه:  گفت اخم با صییدف
 دارم

 میفهمیدی؟؟؟ خری خیلی نجال زد داد شوکا
  رو بازوش پایین اومدم تخت از سریع
  محوطه تو کشوندمش و گرفتم

  انگشتش با و میبره باال رو صداش
  دختره آخه میگه و پیشونیم تو میزنه

  میگم بهت چیزی یه اگه دوستتم یا دشمنتم من بیشعور احمق
 بری کنی ول مهمونی وسط منو باید

 !اندازست؟ همین تا خواهریت ، رفاقتت
  زدم زل بهش و ساکتم

 شدی؟ الل چرا میزنه داد
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 چیزی یه 
 حواست: گفتم بهت چون دیگه بگو

 بفهمه عامر نکنی عادت کیان به باشه
 !!!رفتی؟ گذاشتی منو شدی؟ ناراحت میکشتت

 !آوردم؟ کم یاشار جلوی چقد میدونی
 میذارم هاش لب روی اشارمو انگشت

 قطره قطره هام اشک که حالی در و
 آرامش بذاره و نگه چیزی دیگه که میدم قسییمش قرآن به میچکه چونم زیر از

 ... باشم داشته
 نمیزنه حرفی و میشه ساکت شوکا

 کنان هق هق بغلش تو و میکنم بغلش
 نذاره تنهام میخوام ازش و میکنم گریه
 ...نجال باش آروم میکنه تکرار و میده ماساژ رو پشتم آروم آروم

  میذارم شونش روی سرمو
 میکنم زمزمه گوشش تو

 من زندگی که وقتی
 نبود چیز هیچ
 دیواری ساعت تاک تیک جز به چیز هیچ

  دریافتم
 باید باید، باید،
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 بدارم دوست وار دیوانه
 !نیست هیچکس مثل که را کسی
 ساعت صب  خوابیدم وقت دیر شب

  داشتم کالس 9
 ..رفتم خواب دقیقه 9:10 ساعت تا

  و شدم بلند تختم روی از سریع
ستم رو صورتم اینکه از بعد شدم آماده تند تند سواک و ش  وارشل و کت زدم م

  زدم لباسم به عطر کمی پوشیدم رو اسپرتم و رنگ مشکی
 آپارتمان از و کشیدم موهام به دستی
  رسوندم دانشگاه  به زود خیلی رو خودم شدم خارج

 میرفتم دانشگاه ورودی در سمت به تند های قدم با که درحالی
 زیاد سرعت با که سیکلت موتور یک با
  کردم برخورد میومد سمتم به

 ... نفهمیدم چیزی دیگه
 عموم یاشار، کردم باز رو چشمام وقتی

 سرم باالی نامادریم ،و پدرم عموم، زن
 ... بودن

شار به تعجب با شاره با و زدم زل یا شار خبره چه:  گفتم ا  چیکار ااینج بابا ؟ یا
  زشا که اونجایی از... کرد نگرانی ابراز کلی و اومد سمتم به پدرم زن میکنه؟

  ممنون خوبم:  گفتم و دادم تکان رو سرم فقط میومد بدم خیلی
 27سارا
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 خیلی ی خانواده یه دختر و بود سالش
 ... کرد ازدواج من ی ساله 55 پدر با پول بخاطر که بود فقیر

 ... نیست چیزیم که من کردی؟ خبر اینارو بابا چرا یاشار
 بودی شبیهو ترسیدم خیلی شده زخمی هم پیشونیت شکسته دستت کیان نه

  دادن اطالع بهم و گرفتن تماس من با دانشگاه از که
  جریان در هم بابا و عمو بهتره:  گفتم
 ... باشن

 :  گفتم آخی و گرفت درد دستم که نشستم تختم رو
 میپرسیدن رو حالم و بودن نگرانم همه

 ... کرده فرار زده بهت که موتوری میگفتن و
  نیست مهم:  گفتم و زدم پوزخندی

 نیست نگرانی جای بابا خوبه حالم من
 رانهنگ خیلی کیاناست خواهرت: گفت و گرفت سمتم به رو موبایلش پدرم

 ...میکنه گریه داره بزن حرف باهاش
 الکی گفتین کیانا به چرا بابا:  گفتم نگرانی با

 ... کردید نگرانش
 هایی توریسییت مترجم و بود خارجه زبان مترجم میکرد زندگی آلمان خواهرم

  لمانیآ های توریست با شیراز به سفرهاش از یکی تو میومدن ایران به که بود
 و میده مثبت جواب خواهرم که میکنه خواسییتگاری خواهرم از ها اون از یکی
 میره آلمان به زندگی برای
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 کیانا با و گرفتم پدرم از رو گوشی
 ...میپرسید رو حالم و میکرد گریه مدام که بودم کردن صحبت مشغول

 دمخوابی کنارش شوکا تخت رو کردم دل درد شوکا با کلی اینکه از بعد شب
  داشتم کالس 1 تا 9 صب 

 داشتم کالس رادمهر استاد با 11 تا 9
 کردم باز رو چشام خوردم تکون جام تو
 دیوار روی که ایی دیواری ساعت به و

  بود 7 ساعت کردم نگاه بود نصب
  میکردم کسالت احساس

  گرفتم تصمیم و پایین اومدم تخت از
  بشم تر سرحال شاید بگیرم دوش

 اومدم بیرون حمام از ساعت نیم از بعد
  دانشگاه میرفتن داشتن و بودن شدن آماده مروارید و صدف لحظه همون
 پوشیدم ساده مشکیه شلوار مانتو یه کردم خشک سریع رو موهام

  کردم مالیم آرایش یه
 آنچنانی های تیپ و رسیییدن خودم به برای ذوق شییوق اول روزای مثه دیگه

 همش که بود این دلیلش شاید نداشتم
 ترکمش زندگی وارد عامر با باید دیگه ماهه چهار الی سه که میکردم فکر این به

 دست از چیزا خیلی به نسبت رو انگیزم میشد باعث همین و بشم
 ... بدم

  کی برای کنم؟ آرایش کی برای اصآل
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 ؟ کنم خوشتیپ
 دارم صاحب دیگه که من

  انگیزه میرسه خودش به اگه شوکا
  خودم درون ایی انگیزه  دیگه من داره

  دیدم نمی
 قفسه طرف به شدم آماده

 کرد باز رو چشماش شوکا برداشتم رو پشتیم کوله و رفتم هام کتاب
 :گفت آلودی خواب و گرفته صدای با و
 ؟ داری کالس چند ساعت تا

  1 تا:  گفتم
  داریم بیرون برنامه امروز بیا زود پس باشه

 
 ایی؟ برنامه چه
 ندارم رفتن بیرون ی حوصله اصآل من

 ... بخونم رو درسام باید
 بگیری تصمیم بعدآ ی واسه نمیخواد فعآل بیا برو بابا باشه

 سییمت به و گرفتم تاکسییی شییدم خارج خوابگاه از  کردم خدافظی شییوکا از
 بود نشده 9 ساعت هنوز رفتم دانشگاه

 دوسییت چون نکنم دیر و باشییم کالس تو رادمهر اسییتاد از زودتر میخواسییتم
  بشن کالس وارد اون از بعد یکی یکی دانشجوهاش نداشت
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 رادمهر اسییتاد از خبری اما موندیم منتظر کالس تو 9:30 سییاعت تا ها بچه با
  نشد

 نیومده؟ چرا یعنی
 باشه؟ افتاده خواب هست امکانش

 میخواستم آوردم در کیفم از رو گوشیم
  بودم خبر بی حالش از بود روز چند بگیرم تماس مادرم با

 صدای با بود ایستاده در کنار پسرکه دانشجوهای از یکی لحظه همون
 مروزا کالس و کرده تصادف پیش لحظه چند رادمهر استاد ها بچه:  گفت بلند

  نمیشه تشکیل
  کردم احساس حرف این از بعد

  تمام و شده یخ دستم های انگشت
 نمیدونستم لرزیدن به کرد شروع بدنم

 و اسییترس شییدت از چون نه یا باشییم داشییته حضییور بعدیم کالس تو میتونم
 ..بود داده دست بهم تهوع حالت نگرانی

 هیچ و ساکته دیدم که کردم چک لرزان های دست با رو شعر محفل گروه
 دیشب از هیچکس نیست گروه تو خبری
 بود نفرستاده چیزی

 رو شوکا ی شماره لرزان های دست با
: گفت وکاشیی اینکه محض به ؟ چیه جریان ببینه و بزنه حرف یاشییار با تا گرفتم

 ... خط پشته اومد عامر الو
  کیانا خواهرم با اینکه از بعد
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 کردم آرومش و کردم صحبت
 بمونم خونشون نشده خوب حالم که وقتی تا خواست ازم و اومد طرف به سارا

 کردم تشکر ازش و نیست نیاز:  گفتم که
 

 کن کاری یه یاشار:  گفتم یاشار به رو
 تو نمیتونم من خونه برگردم امشب من

 میاد بدم بیمارستان از بمونم بیمارستان
 ؟... که میدونی

 فردا تا متاسفانه اما میدونم کیان آره
 ما خونه میای هم بعد بمونی باید شب

 خودم خونه برمیگردم من یاشار نه
 نیست نیاز بیام بر خودم پس از میتونم
 ... باشی نگران

  فقط کیان لجبازی همیشه مثه بازم
 بیاری در کارات با آدمو حرص میخوای

 ... نیست نگرانی جای اصآل خوبه حالم واقعآ من یاشار
  خیالمون نداری که زن کیان چی یعنی

 ...نمیری ما خونه بیا میگه سارا باشه راحت
 پس نمیای که هم ما خونه

 ...کنه؟ مراقبت ازت میخواد کی
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 کنم مراقبت خودم از میتونم خودم من
  محیط تو موندن شم مرخص بیمارستان از زود کن یکاری فقط

 ... میکنه عصبیم بیمارستان
 میکنم سعی میزنم حرف دکترت با

 کنن مرخصت شب فردا تا کنم متقاعدش
  رو دستش میاد سمتم به نگرانی با بابا

 میکنه خواهش ازم و میزاره شونم روی
  بشکنم رو بابا دل ندارم دوست خونش برم
  برگردم خونه اون به نمیتونم کرده قبآل که کارایی و سارا بخاطر اما

  باشه قرار که طوالنی مدت برای اونم
  بکنه رو پرستاریم اون
  نداشت خبر سارا کارای از بابا
 ... باشم دور ازش بود بهتر میشناختمش که من اما

 میشد باعث بابا خونه تو حضورم
 ... بده دست بهم بد خیلی حس یه

 بمونم خودم خونه تو تنها میدادم ترجی 
 ردمبرنگ بابا خونه به سارا حضور با اما بدن انجام رو کارهام بخوام دوستام از و

  هستن شاغل دو هر عمو زن و عمو چون برم نمیتونم هم عمو ی خونه
 برسه من به نمیتونه که هم یاشار 

 تا برگردم خودم خونه به میدم ترجی 
 ... میشم خوب که زمانی
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 بده بهم رو گوشیم خواستم یاشار از بود رفته سر حوصلم کشیدم دراز تختم رو
 : گفت آورد در جیبش از رو گوشی

 ... کنی عوض باید شکسته صفحش اما سالمه بوده جیبت تو
  من به بدش نداره اشکال:  گفتم و دادم تکان رو سرم

 میکنم خواهش عمو زن و عمو ، بابا از
 نمونن بیمارستان تو و برن که
  وقتی تا هست پیشم یاشار میگم و

 زیادم اسرار با شم مرخص که
 ... میمونه پیشم یاشار فقط و میرن بقیه

  میشینه تختم کنار صندلی رو
  میخوره زنگ گوشیش لحظه همون

 ... میشه خارج اتاق از و میشه بلند
 برداشتم رو پشتیم کوله

شغول شوکا با و شدم خارج کالس از  و گفتم بهش رو جریان شدم صحبت م
 خواستم

 نه؟ یا داره حقیقت موضوع این ببینه بزنه حرف یاشار با
 نشد متمو شوکا با حرفم تا میکرد بیشتر رو استرسم و بود خط پشته عامر

 موند خط پشت و ندادم رو جوابش
 سریع فهمید چی هر:  گفتم شوکا به

  نذاره خبر بی منو و بده اطالع بهم
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 کرد قطع سریع و گفت ایی باشه
 ... گرفت تماس دوباره عامر که بود نگذشته ایی دقیقه 1
  سریع خورد که زنگی اولین با

  کشیدم رو پاسخ دکمه
 هیچ که بزنم حرف جوری کردم سعی

 نشه دیده صدام تو استرسی و نگرانی
 الو: گفتم و کرد صاف رو صدام
 خوبی؟ عامر سالم
 میزدی؟ حرف کی با: گفت و داد رو سالمم جواب عادی خیلی

 ... مامانم با گفتم و شدم هول
  حرف عمو زن با داشتی پس:  گفت 

  ؟ میزدی
 کی؟ با پس معلومه آره:  گفتم

  دیشب عمو که گفته بهت مامانت
 ... بیمارستان بردنش گرفته قلبش
 زد زنگ بهم عمو که:  گفت بهت
  خواست ازم و پیشش برم:  گفت

  میترسه عموم بگیریم عروسی زود
 .... نجال کنیم عروسی زود میخواد قلبش بخاطره بمیره
 :گفتم و کردم پنهان رو محزونم لحن
 ؟ میگی چی عامر
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 ؟ شده بد حالش چرا بابام
  در باید دخترشی تو واال نمیدونم میگه

 میپرسی؟ من از باشی جریان
 تو  نیمکته رو نشستم شد بد حالم

 نشستم دانشگاه محوطه
  بابام خدا رو تو عامر: گفتم گریه با

 ... بگو بهم شده چیزیش اگه
 چیزیش بودم عمو پیش دیشب من

 کنین عروسی زود میگه فقط نیست
  داشتم عجیب ی دلشوره یه

 وقتی هر عامر ندارم حرفی من:  گفتم
 شیینج فقط خونمون تو بریم برگردیم مشییهدو بریم میکنی تعیین خودت که

 ندارم جشن ی حوصله نگیر عروسی
 نمیکنن قبول بابام و مامان نمیشه -عامر
 بگیریم جشن باید
 .. نمیفهمی؟ چرا جشن نمیخوام زدم داد

 اعصییابم رو کنترلی شیینیدم امروز که بدی خبرهای و اخیر های تنش بخاطر
  نداشتم

 :گفت و زد زنگ بالفاصله شوکا و شد قطع رو تماس  کردم خدافظی عامر از
 دستش کرده تصادف کیان نجال  
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 ...بیمارستانه تو شکسته
 : گفتم و شدم ساکت

 ترم این کنم فقط شوکا
 برم نمیتونم رو کالسام بشم مشروط کآل

 ... خونه برمیگردم12 تا
  کردم قطع رو گوشی

  شدم استاد روم چت وارد
 ...کردم چک رو بازدیدش 

 ... بوده پیش ربع یک تا بازدیدش
 ونستمنت اما بپرسم رو حالش و بدم ام پی بهش تا رفتم کلنجار خیلی خودم با

 شدم منصرف
 دمز صورتم به یخ آب مشت چند رفتم دانشگاه بهداشتی سرویس سمت به
 تاکسی شدم خارج دانشگاه از و

 افتادم راه خوابگاه سمت به و گرفتم
 وارد آشفته و پریده رنگ صورتی با

 اومده حمام از تازه شوکا شدم اتاق
 بود موهاش دوره حوله هنوز و بود

  آوردم در رو پشتیم کوله
 و کشیدم بیرون سرم از رو مقنعم کشیدم دراز بود پایین که شوکا تخت رو

  انداختم صورتم روی
  مغزم  بود مشغول فکرم



wWw.Roman4u.iR  392 

 

 رو استرس و فشار همه این گنجاییش
 میکردم گریه آروم صدای با نداشت

  رو موهاش که حالی در شوکا
 ؟ نجال چیشده دوباره پرسید و ایستادم تخت کنار میکرد خشک

 گفته؟ چیزی عامر
 ... گرفته دلم فقط شوکا نیست چیزی

 اینه؟ گریت دلیل کرده تصادف کیان چون نجال گرفته چرا دلت
 داره کیان به ربطی چه من دل شوکا

 ...؟ منو میچزونی اینقد چرا
 آدم حداقل بگو چیزی یه ؟ چته پس خب

 ؟ چیه دردت بفهمه
 :گفتم آروم

 دلش خدای و داند خود که هر 
 ...دلش کجای در دردیست چه که

  نجال:  گفت و کنارم نشست شوکا
 بشه؟ خوب حالت که کنم چیکار من

 باشی شاد و باشی داشته روحیه
 ببینمت اینجوری ندارم دوست
 هیچی:  گفتم و گرفتم محکم دستشو
 ممنونم ازت پیشمی که همین
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 پیشه ببرمت کرد زمزمه آروم
 ... میشه؟ بهتر حالت کیان

 بلق سال سه به برگشت فکرم که بودم تنها دقایقی شد خارج اتاق از یاشار
 ... کردیم تصادف چالوس ی جاده تو نجمه زنم با که روزی
 انتظار و بودم بیمارستان در همش رو مدت این من و بود کما تو ماه 2 نجمه

 کنه باز رو چشماش نجمه که میکشیدم
ست از رو جونش مغزی مرگ بخاطر اما سرده من اون از بعد و داد د  و شدم اف
 هیج نذاشتم  ساله 3 مدت به

 ... بشه زندگیم وارد زنی
 ... سراغم اومد شدیدی سردرد و شدم عصبی زیاد فکر بخاطر
 دادم فشار سرم روی دستمو

 نالیدم خودم به 
 ... زدم صدا رو یاشار
 بود اتاقم در جلوی راهرو تو یاشار

  قطع رو تماسش سریع شد متوجه که
 کیان؟ شده چی پرسید پریشانی و ناراحتی با اومد سمت به و کرد

  ؟ خوبه حالت
  بترکه میخواد مغزم میکنم احساس  میکنه درد خیلی سرم یاشار نه

 اینجا از من کن یکاری گفتم لعنتی
 ...اینجا فضای از متنفرم بیرون بیام
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 ننک تزریق مسییکن و بخش آرام بهت میکنم خبر رو دکتر االن کیان باش آروم
... 
 ام؟ روانی من مگه زدم داد بلند صدای با

 بیرون برم اینجا از کنن مرخصم بگو فقط چیکار میخوام بخش آرام
 ... میشه بیشتر سردردت شده زخمی پیشونیت نزن داد خب
 نجاای رادمهر آقای خبره چه:  گفتن اخم با و اومدن طرفم به خانوم پرسیتار دوتا

 دارن احتیاج آرامش به بیمارا بیمارستانه
 ؟ چیه مشکلتون لطفآ نزنید داد
 برم میخوام گفنم پرستارا از یکی به رو

 ... لطفآ کنید مرخصم خونه
  نخودشو تا کنید صبر شب تا میان شب نیستن دکتر:  گفت و کرد اخم
  ندارید موردی بدن تشخیص اگه بیان

 ...میکنین مرخصتون
 برید میتونید شما:  گفت یاشار به رو

 میکنیم مرخص رو ایشون ما که شب تا کنید پرداخت رو هزینه پذیرش
 

  نیست همرام بردار خونه برو رو خودم بانک عابر کارت یاشار:  گفتم
 نیست احتیاجی همرامه کارت من کیان نگو مزخرف:  گفت و زد پوزخندی

 ... میکنم حساب خودم
 خورد زنگ دوباره گوشیش لحظه همون
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 ...نداد جواب و انداخت من به نگاه یه یاشار که
 ؟...بزنی حرف باهاش نمیخوای کی دخترته دوست کدوم چیه:  گفتم اخم با
 تردید دچار زد شوکا که حرفی با

  نگفتم چیزی و کردم سکوت لحظه چند...  شدم
 دوست نجال کرد تکرار شوکا
 ؟... کیان مالقاتی بری داری
 ریدمخ جان به رو سختی اون تمام اما آره بگم شوکا به که بود سخت برام خیلی

 میخوام اوم:  گفتم آروم خیلی و
 بگیر دوش یه پاشو پس خب:  گفت

 شمالقات بیمارسییتان تو میریم میکنم هماهنگ یاشییار با برس بخودت کم یه
 9 ساعت ار قبل تا برمیگردیم زودم
 دارم درس من باشیم خوابگاه باید

 گرفتم دوش بود ظهر 3  به تزدیک ساعت
  بودم کسل کم یه هنوز اومدم بیرون که حمام از

  یکم و گذاشت آهنگ شوکا
 ... رقصید

 هم برنج یکم کردیم گرم ماهی تن بعد
  خوردیم کردیم درست

 کردم مرتب رو هام کتاب شام از بعد 
 بود دهش تاریک تقریبآ هوا شستیم رو ظرفا و کردیم مرتب شوکا با اتاقو و

 :گفت و گرفت تماس یاشار با شوکا که



wWw.Roman4u.iR  396 

 

ستیم ما ستاد مالقاتیه بیایم ساعت نیم برای میخوا  سته امکانش اگه رادمهر ا
 ... رادمهره استاد حال نگرانه خیلی نجال

 شوکا اما: گفت چی یاشار که نشنیدم
 کرد خدافظی و:  گفت ایی باشه

 ؟:گفت چی ؟ چیشده شوکا:  گفتم و رفتم شوکا طرف به
 یکس میشه عصبی خیلی بیمارستان فضای تو کیان میگه یاشار نجال

 بگم قرار امشب بهتره نیاد مالقاتش
 خواستین اگه شب فردا کنن مرخصش

 ... مالقاتش بیاین
 میشه؟ عصبی بیمارستان تو چرا بنظرت شوکا

 ... واال نمیدونم
  بریم بتونیم امشب نجال نکنم فک
 ... میریم شب فردا همون کن صبر
 هم زنگ یه  بخونم رو درسام سر یه برم من نداره اشکال باشه

  خبرم بی ازش وقته خیلی بزنم مامانم به
  میشینم ها بچه پیشه یکم محوطه تو میرم منم عزیزم برو

  رفت بیرون اتاق از شوکا
 بودن رفته روزه چند برای بودن گرفته مرخصی نبودن هم مروارید صدف

  اصفهان
  تماس مادرم با تا برداشتم رو گوشیم
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 دردیه؟ چه این نمیدونم خدایا بگیرم
 بزنم زنگ خانوادم به میخوام وقتی چرا
 سراغم میاد دلشوره و استرس کآل
 هر یا پدرم ، شهرم اسم شنیدن با چرا
 میگیرم دلهره حد این تا ایی دیگه چیز

 .... شدم پاسخ منتظر و گرفتم رو مامان ی شماره
 :گفتم و رفتم یاشار به ایی غره چشم

 ... دیگه بده جواب گوشیتو
 ... کیان نداریااا اعصاب باشه:  گفت و زد ایی خنده تک

 زد زل صورتم به تمام پرورویی با
  سالم:  گفت و داد پاسخ رو تماس
 خیلی هستید خوب خانوم شوکا

ستید مراحم میکنم خواهش...  بانو بخیر هم شما شب دارید لطف ممنونم  ه
  بیمارستانم االن بنده بله بفرمایید

شب بخواد خدا اگه ستاد ام شن مرخص هم رادمهر ا  حتمآ میکنم خواهش می
... 
 میرسونن سالم خانوم شوکا استاد:  گفت و زد زل من به لبخند با

 ... میکرد صحبت هم قلم لفظ چه
  کردم نثارش پوزخندی

  محیط تو میشن عصبی ندارن دوست رادمهر استاد خانوم نه:  گفت من به رو
 ...شب فردا شآالله ان بیمارستان
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 چیشده؟ کردم اشاره دستم یکی اون با
 هیچی ی نشانه  به رو سرش

 ... کرد قطع رو تماس ثانیه چند از بعد و داد تکان باال سمت به
 بابا هیچی:  میگفت؟ چی دختره یاشار

  درشته چشم دختره اسمش؟ چیه دوستش اون
 ...؟ میگی رو شهدادی نجال

  تصادف تو فهمیده میگه همون آره آره
 بیاد میخواست نگرانه خیلی کردی

 میکنن مرخصت امشب:  گفتم مالقاتیت
 خواستن اگه خونت بیان شب فردا همون

 مهمان من هماهنگیه بدون کی اجازه با
 یاشار؟ میکنی دعوت
 ... میاد خودش نکنم دعوتش منم پیشت کرده گیر گلوش دختره

 میزنی؟ حرفیه چه این یاشار:  گفتم آمیزی تمسخر لحن با یاشار به رو
 ...منه دانشجوی سالشه 19 بچس اون

 آوردی؟ در کجا از رو کرده گیر گلوش
شه سالش 19 خب ست بچه هم زیاد سن این با دختر یه با شم نی ست  19 هک دو

 من عاشق نمیکنی فکر تو سالشه
 ؟ باشه شده

 یاشار بخدا پروریی خیلی
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  سالته 29 تو
 سال 33 من

 ... نشدی آدم اما شدی دانشگاه استاد
  برن و عیادتت بیا بذارن بچن دوتا کیان بیخیال بابا

  دهمیخن وقتی چشماش حالت نجمس شبیه خیلی چشاش دختره میگم کیان
 ... نجمه مثه شیرینه هاش خنده
 ...شدم متوجه خودمم آره گفتم یاشار به رو و دادم تکان آرامی به رو سرم

 ...بیاد؟ امشب میخواست دوستش:  گفتم و تخت رو نشستم کامل
  میخواستن دوتاشون هر آره - یاشار

 گرانهن خیلی شهدادی خانوم: میگفت شب فردا واسه بذارن گفتن  بیان امشب
... 

 کشیدم دراز تخت رو نگفتم چیزی دیگه
 میخواستم جوری یه چرا نمیدونم شدم شعر محفل وارد و برداشتم رو گوشیم

 و بدم ام پی میتونم که حدی تا خوبه حال من که برسییونم شییهدادی خانوم به
 ... باشه نداشته من طرف از نگرانی هیچ بخوام

 یاشییار به کردم تصییادف من نداشییتن خبر شییعر محفل های بچه از هیچکدوم
 ...  نگه کسی به:  گفتم
 ... گذاشتم شعر یه و شدم گروه وارد

  دارمن مشکلی من که بفهمه و ببینم رو شهدادی خانوم العمل عکس میخواستم
 ،دمیگیر لمد که گاهگاهی
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 ؛میگویم دمخو به
 ،است ریواد زا پر که رییاد در

 ؟فتر باید کجا به
 ؟پیوست باید که به
 ؟بست دل باید که به

 :گوید نمدرو یتنها حس
 ،رییواد بشکن

 !ریاد نتدرو که
 ؟ریاد سوالی چه
 ...ریاد ار"  خدا"  تو
 " خدا"  و
 .توست با خرآ و ولا

 سپهری_سهراب#
 ... نشد پیداش شهدادی خانوم اما کردن الیک ها بچه اکثرآ
  باشه پدرم مواظبه:  گفتم شد تموم مادرم با صحبتم اینکه از بعد

 ...  باشم خودم مواظبه منم:  گفت و کرد دلتنگی ابراز کلی اونم 
 انگار دلم بودم زده حرف مادرم با

 بود خوابیده بغضم و بود شده تر آروم
 دش بلند گوشیم ام پی صدای کردم قطع رو تماس اینکه از بعد ثانیه جند
 گذاشته سپهری سهراب از شعری محفل تو و استاده شدم متوجه وقتی
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  همراه به اما شدم خوشحال خیلی
 عجیب حس یه داشتم که خوشحالی

 نمیدونم اصآل بود شده چاشنیش هم
شمم بود شده چم سمش به چ  دنمب اندام تمام زدنم برق به انگار میوفتادم که ا

گاه و میکرد لرزیدن به شروع   میگرفتم دلشوره ناخودآ
 اسم دیدن از بعد اما بودم گرسنه خیلی
  نداشتم اشتها اما میسوخت خیلی معدم بخورم غذا نتونستم کیان
 بود آنالین کردم چک رو پیویش رفت

شم ستم رو چ سین امام یا کردم زمزمه لب زیر بار چند و ب  چیزی یه خودش ح
 ... بپرسم رو حالش بتونم من بفرسته

  نکشید طولی شدم خارج ویش پی از
 ها دیوانه مثه شد بلند ام پی صدای که

 ... استاده دیدم کردم بازش
 ...شهدادی خانوم سالم بودم فرستاده

 حالتون استاد سالم فرستادم بالفاصله
 ...؟ خوبه
 استرس شدت از میلرزید دستام انقدر

  مینوشتم دقیقه چند تو رو کلمه یک که
 ... بنویسم تند تند و نلرزه که گرفتم محکم رو گوشی دستم یکی اون با

  شدم متوجه خانوم ممنونم دادم جواب
 نگرانی از خواستم بودین احوالم جویای
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 ...بخیر شبتون ندارم مشکلی من برسید درستون به و بیاین در
 شد آفالین و: گفت بخیر شب زود خیلی
  نداشتم خوبی حال و حس گزیدم رو لبم و فرستادم بیرون عمیق رو نفسم

صآل حالم شدم وریجاین چرا نمیدونم ساس نبود خوب ا  میکردم دلتنگی اح
شک ستم رو صورتم و شدم حمام وارد سریع میرخت تند تند هام ا  صدای ش
 شد بلند اتاق تو از شوکا
 ؟... بخوریم چی شام نجال

ضی  یه تو مسیر من:  گفتم بلند صدای با و کردم پنهان رو بود صدام تو که بغ
  بخور چیزی

 شستم صابون با رو صورتم
 اومدم بیرون حمام از و
 و زدم لبخند بهش دیدم رو شوکا تا

 گذشت؟ خوش ها بچه پیشه:  گفتم
 ؟ کردی گریه نجال -شوکا

 ؟ چرا گریه عزیزم نه
 صابون با رو صورتم شدم دیوونه مگه

  چشمم تو رفت کف شستم
 تمالدس با رو صورتم نکنه پیچم سوال زیاد شوکا کنم عوض رو حرف خواستم
  خشک بود اتاق تاقچه رو که کاغدی

 ؟ داری کننده مرطوب کرم شده خشک خیلی پوستم شوکا:  گفتم و کردم
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 بردار آرایشمه لوازم کیف تو -شوکا
  مرسی

 ؟ بودن چطور اینا مامانت نجال - شوکا
 ؟ بابات از خبر چه
  بزنه سر بهت نیومده وقته چند داری؟ خبر عامر از
سم تا شوره شدت از دوباره آورد زبان به رو عامر ا ساس دل  بی پاهام کردم اح

  شده حس
 ... خبرندارم ازش زیاد:  گفتم آرومی صدای با

 زدم حرف دقیقه چند زد زنگ بهم دیروز
 ماشییین با و شییدم مرخص زد حرف دکترم با یاشییار  که بود شییب 12 سییاعت

 ... خونه رفتیم یاشار
  پارکینگ تو ماشینم رسیدیم که خونه به

 ...روز همون آوردمش من:  گفت یاشار که بود پارک
 یدیکش زحمت خیلی مدیونم بهت خیلی من یاشار ممنون:  گفتم یاشار به رو

 ... داداش واسم
 زنن حرف اینجوری دیگه داداش میگی وقتی:  گفت و زد نمایی دندون لبخند

 ... وظیفمه
  کرد پارک پارکینگ تو رو ماشینش

 کلید یاشار شدیم آسانسور وارد دو هر
شن رو سالن المپ  خونه تو رفتیم انداخت شب اینکه از و کردم رو  نهخو تو ام

 کشیدم عمیقی نفس نیستم بیمارستان تو و میخوابم خودم
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 کرد مرتب رو تختم یاشار
  کشیدم دراز تختم رو و

ته:  گفت و گذاشیییت پاتختی روی رو هام دارو یذارم آب واسیییت نره یاد  م
   پیشت میام بعد دارم کالس 3 تا 11 فردا من بخوری سرساعت
 شبش برای:  گفت و زد بهم چشمکی

 ... داریم مهمان میرسونم رو خودم
 ... بخواب برو یاشارو بسه:  گفتم و کردم اخمی

 دراز و خوردم رو بود کرده تجویز دردم برای دکتر که مسکن قرص تا چند
 تختی پا به رو نگاهم تخت رو کشیدم
  ندیدم رو نجمه عکس اما دوختم

 !یاشار؟؟:  گفتم بلند صدای با
 ؟ چیشده پرسید و شد اتاق وارد بود باز نیمه اتاق در

 برداشتی؟ اینجا از  روتو نجمه و من عروسی عکس یاشار
 !؟ عکستون کدوم

 گرفتیم عروسیمون شب که همون
 بودمش گذاشییته بودم کرده بغلش بود ه*د*ی*س*و*ب رو م*ن*و*گ نجمه
 !داشتی؟ برش تو اینجا

  پاتختی کشو تو گذاشتم آره
 بردارم:  گفت بابات 

 نکن اینکارو وقت هیچ دیگه یاشار
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 رفتاری چه باهات نیس معلوم بعد دفعه
 ... باشم داشته
 ... شدی افسرده تو کیان

 کن بس نیستم افسرده من زدم داد
  نجمه های عکس:  گفت عموم - یاشار

 ردهافس کنه ازدواج باید کیان:  گفت کنم جمع رو اون به مربوط که چیزی هر و
  هنوز گذشته سال سه شده
 نشده زندگیش وارد زنی هیچ

 نمیری که عمو خونه عمو میگه راستم
 نمیگیری که زنم

 میکرد عوض رو لباست میکرد پرستاری ازت کامآل داشتی زن اگه االن
 میکرد آماده رو غذات

 ...نمیشدی اذیت اینقد بود آماده واست چیز همه
  خودم میتونم سالمه 33 کنه مواظبت ازم کسی که نیستم بچه من یاشار

  بیام بر خودم پس از
 ... باشی خودت بفکر بهتره تو

 بیای تنهایی و هوا و حال این از میخوای کی تو اما میکنم ازدواج که من کیان
 عمرت آخر تا نیست قرار اما میاد پیش همه برای مشکالت این بیرون

 کنی داری عزا و بپوشی مشکی
شکیتم لباس سال سه این  حتی تو سالمتی نکردی عوض م  صیلتح آدم یه نا

 ... استادی خودت شاعری خودت هسته کرده



wWw.Roman4u.iR  406 

 

 کنم آوری یاد بهت اینارو من نیست الزم
 بذار تنهام بخوابم میخوام یاشار
 ... نیست بند کنی فکر حرفام به اما میخوابم سالن تو من باشه
  بود ریخته بهم حسابی فکرم

  بودم خورده که هایی مسکن بخاطر
 ...برد خوابم زود خیلی و بستم رو چشمام

 زیاد که کردم خواهش شوکا از شب
  نپرسه ازم چیزی مورد در

 ذهنم تو خودش از بد خاطره یه عامر
 مشببخش نمیتونستم اصآل که داشتم کینه ازش اینقد بود گذاشته جا به
 هام پلک که کردم گریه اینقد شب اون 

 وی پی تو کیان که حرفایی میسوخت
  بودم نکرده پاک رو بود فرستاده

 دردیه چه این مرگمه چه نمیدونستم
  بودم ویش پی تو مدام بود افتاده دلم تو که
 عکسش به میخوندم رو بود فرستاده واسم که امی پی و

 میکردم نگاه بود پروفایلش رو که
 ... میومد پایین اشکام تند تند و

 واتساپ از که کشید تیر قلبم لحظه یه
 ... خوابیدم و کنارم گذاشتم کردم خاموش رو گوشیم و شدم خارج
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 خوابیدم ظهر12 تا نداشتم کالس زود صب 
 داشتم کالس 5 تا 2 اما

 2 تا 10 امروز اومد یادم ندیدم رو شوکا کردم باز رو چشام وقتی
 باید من دیگه میومد که اون داره کالس
 ...دانشگاه میرفتم

ستم رو صورتم اینکه از بعد سواک و ش شغول زدم م  ماکارونی کردن درست م
  خسته هم گرسنس خیلی هم بیاد وقتی شوکا بودم مطمعن شدم

 ... شوکا برای گذاشتم رو بقیش و خوردم خودم کردم درست ماکارونی
  دیگه بود شده 1:15 تقریبآ ساعت

 دانشگاه به رفتن برای رو خودم کم کم
 ... کردم آماده

 بلندیش که رنگ زرشکی مانتوی یه
 به ممالی رنگ قرمز رژ یه پوشیدم تنگ و روشن جین شلوار یک و میومد زانو تا

 زدم هام لب
 زدم فرم و بلند های مژه به ریمل یکمم

 رو مشکیم مقنعه و بستم محکم باال از موهامو
 برداشتم  مشکیمم پشتیه کوله پوشیدم

  بودم محوطه تو بیرون اومدم
  رسید شوکا لحظه همون که

 موهاش باالی گذاشت رو آفتابیش عینک
 دانشگاه؟ میری داری پرسید و
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 ... گفتم ایی آره
 داری؟ کالس چند تا نجال

 عزیزم 5 تا
 برسون زود رو خودت تاریک هم میشه سرد هم هوا دیگه5 گلم باشه

 برسون زود رو خودت
 میتونیم گفت کردم هماهنگ هم یاشییار با رادمهر اسییتاد ی خونه بریم 9 تا 7

 ...بریم
 میام زود باشه:  گفتم پته تته با

 کردیم خدافظی هم از و بوسیدمش
 ... رسوندم دانشگاه به رو خودم و گرفتم آژانس

  حوصلگی بی با رو هام کالس تمام
 گذروندم

 درسم به حواسم میکرد حکم عقلم
 بریم قراره که شب استرس همش و نمیداد اجازه قلبم اما باشه
 ... داشتم رو کیان خونه
  شدیدی خیلی سردرد با صب 

  شدم بیدار خواب از
 بودم گرفته تهوع حالت که بودم شدید سردردم اونقد

 افتاده فشارم میکردم احساس
 تخت  از خودم نبود خونه یاشار
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 ردارمب خنک آب لیوان یه میخواستم افتادم راه آشپزخونه طرف به و اومدم پایین
 بشه بهتر سردردم شاید که بخورم مسکن قرص تا چند بتونم تا
  شدم نزدیک که آشپزخونه اوپن به

  اینکه از قبل تا و رفت سیاهی چشام
  پشت به کامل و نشستم زمین بیوفتم

 دردسر بود رفته باال قلبم تپش میکردم خفگی احساس زمین رو خوابیدم
 برای رو چشام داشتم هم شدیدی

 جلوی نجمه تصویر بستم لحظه چند
 ... شد نمایان چشمام

  گرفتی؟ من از رو نجمه چرا خدایا
 ندیدی مگه دیوونشم نمیدونستی مگه
 با تونستیم تا کردیم راضی زور به رو خالم شوهر عاشقی و عشق سال 5 از بعد
  ماه 6 و کنیم ازدواج هم
 چالوس جاده تو ازدواجمون از بعد
  جاده  بود اومده شدیدی بارون که

 بود گرفته رو جاده مه و بود لغزنده
 میبوسید منو فرمون پشته مدام نجمه

 دمش بوسیدنش مشغول و کشوندم سمتش به رو خودم میرفت صدقم قربون و
  میومد جلو از که ماشینی متوجه
 کردیم برخورد هم با و نشدم
 شد باعث و بود نبسته کمربند نجمه
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  بود کما تو ماه چند بینه آسیب مغزش
 اشچشم اینکه امید به بودم سرش باالی بیمارستان تو مدام ماه چند اون منم و

باره و کنه باز رو  و رفت دسیییت از چشییمام جلوی اما کنم لمسییش بتونم دو
  کنم کاری نتونستم

تاد یادم یک سییردرد یه وقتی اف مد سییراغم کوچ مه میو ثه نج نه م  دورم پروا
  شه خوب حالم تا میرسید بهم اینقد و میچرخید

  حتی که تنهام اینقد االن اما
 یهگر که بود وقت خیلی بخورم رو هام قرص و بردارم آب لیوان یه نتونستم

 مبد قورت رو بغضم کردم سعی پرشدم خیلی میکردم احساس بودم نکرده
 دراز سییالن وسییط که حالی در و بسییتم رو چشییمام بگیرم رو خودم جلوی و

 ...میکشیدم عمیق نفس بسته های چشم با بودم کشیده
 میشید تاریک زود هوا بود زمستون بود 5 ساعت شد تموم کالسام بالخره
  خوابگاه برگشتم گرفتم تاکسی سریع
 شتاب لب با داشت شوکا رسوندم اتاق به زود رو خودم داشتم استرس خیلی

  شدن بهتر برای و میدید خارجی فیلم
 خارجی فیلم اوقات بیشتر زبانش

 ...میکرد نگاه
 : گفتم بود بلندی به رو که صدای با

 ...شوکایی سالم
  خوابیده شکم به زمین رو که حالی در
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 بود زده چونش زیر رو دستش و بود
 بود شد خیره تاب لب به و

 عزیزم سالم: گفت من از تر بلند باصدای
 ... نباشی خسته
 آوردم در رو پشتیم کوله جلوتر اومدم

 نم تا نجال:  گفت من به رو کنارم نشیسیت و شید بلند اونم  کنارش نشیسیتم
 دوش

  شو آماده بیرون میام میگیرم
 ... بزنیم سر استادت به بریم که

 نشانه به رو سرم بگم چیزی اینکه بدون
 ... دادم تکون باشه ی

 حمام وارد و برداشت رو حولش شوکا
 کردم باز رو مانتوم های دکمه شد

 شدم ولو تختم رو و آوردم درش کامل
 ... خستم چقد خدا ووووای

 سرد میدونستم بود سرد خیلی دستام
 ؟ چیه بخاطر دستام بودن

 ممیگرفت استرس یا میشدم احساساتی خیلی وقتی میومدم یادم وقتی از
 میشد یخ دستم انگشتای خیلی خیلی
 االن به برسه چه تابستون تو حتی

 بود زمستون و بود سرد هوا که
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 کشیدیم دراز تختم رو ایی دقیقه ده
  شه رفع خستگیم تا

 شدم شدن آماده مشغول و شدم پا بعد
 زیر ات مشییکی کوتاه مانتوی یه پوشیییدم داشییتم تنگ و مشییکی جین شییلوار یه

 جیگری و کوتاه چرم کت پوشیدم باسن
 و آوردم در چمدونم از داشتم که رنگی

شیدم  قدچ انداختم خودم به قد آینه تو نگاه یه بود شده سرد دیگه هوا چون پو
  بودم کرده تغییر

  بستم تر محکم باال از رو موهام
 نازک چشم خط یک زدم رنگ جیگری رژ یه

 ... ریمل کمی
 گندمی پوستم بود حد همین در آرایشم

 پوشیدم مشکی شال یه... نمیزدم پوستم به چیزی هیچوقت و بود صاف و
 بود پایین که شوکا تخت رو نشستم و

شتم رو گوشیم ساپ برنامه وارد و بردا  زدم یانک وی پی تو رفتم دوباره شدم وات
 ودمب شده خیره عکسش به که ایی دقیقه چند از از بعد پروفایلش عکس رو
  کردم ذخیرش گالری.تو

 سفید شلوار تاپ با شوکا لحظه همون 
  بود موهاش دور که ایی حوله و

 صدای با و اومد بیرون حمام از
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  خدا وووووای:  گفت عشوه از پر
  یکم شده جیگری عجب ببین اینو
 میشه ها ملکه مثه میرسه بخودش که
 یدیااام نفس به اعتماد من به همش که هم تو: گفتم و شدم خیره بهش لبخند با

 ... میگم دروغ مگه واال -شوکا
 هااا میشه دیرمون شو آماده بیا جان شوکا مرسی

  کلک ای:  گفت و کرد نثارم چشمکی
  استادت به برسی زود که نیست دلت تو دل
 زشته نباشیم خونشون وقت دیر تا که بریم زود میخوام خب شوکا نه

 .... ساعته نیم میشم آماده زود االن عزیزم باشه
 ... باشه گفتم و دادم تکون سری

 ...شد شدن آماده مشغول شوکا و
 ردمک احسییاس اینکه از بعد کشیییدم دراز زمین رو سییالن تو سییاعت نیم تقریبآ
  شدم پا جام از شده بهتر حالم

  خوردم خالی معده با رو داروهام و
 کنم صبر نتونستم که داشتم درد اینقد

 ساالد برام یاشار کردم باز رو یخچال در داروهام خوردن از بعد بالفاصله
  بود گرفته اولویه
  داشتم ضعف احساس خیلی خوردم رو کامل اولویه ساله یک و کردم بازش

  ترجیحآ همین بخاطر میسوخت معدم و
 خوردم رو همش
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 بود شده کثیف پیشونیم باند
 ... کنم عوضش گرفتم تصمیم

  یه آینه میز کشوی از شدم اتاقم وارد
 باند به بتادین یکم چسپ با برداشتم باند
 کامل رو باند شیید آروم بعدش اما سییوخت یکم پیشییونیم رو گذاشییتم و زدم

 چسپوندمش و پیشونیم زخم رو گذاشتم
 داشتم کوفتگی و درد احساس بدنم تو

 بود آویزون بهش بند با دستم چون مینشستم وقتی میکرد درد شونم
 رو هوا و بود شده 5 تقریبآ ساعت 

 برداشتم رو گوشیم بود تاریکی به
  یاشار به زدم زنگ و

  صدای با خورد که بوقی چند از بعد
 ؟ کیان جانم گفتم بلندی

  بیا زود نیست  خوب حالم تو؟ کجایی یاشار_
  شدم کثیف خیلی میکنه درد دستم

 بیای باهام باید حمام برم میخوام
 من که نمیشه:  گفت و زد ایی قهقهه

  زنتم من مگه زشته حمام تو بیام باهات
 نیار در بازی مسخره یاشار زدم داد

 میخوره بهم خودم از داره حالم گرفته بدنمو ی همه خون گند بوی بیا زود
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 ... بیا زود
 دیگه عتسا نیم تقریبآ کردم گیر ترافیک تو باشه:  گفت و زد ایی خنده تک

 ... اونجام
 ... منتظرم باشه

 ... کشیدم دراز تخت رو و کردم قطع رو تماس
 بود گرفته حالم بدجوری امروز

  برداشتم بود توش هام لباس که اتاقم دیواری کمد از رو حولم پاشدم
 خانوم امشب قراره که اومد یادم یهو

شم و شهدادی ست شرت بیان دو شکیم تی  ییا سورمه کتان شلوار همراه به رو م
 انداختم تخت رو و برداشتم

 میاد؟ کی نیست معلوم هم یاشارم این
 بزنم نگز بهش که برداشتم رو گوشی نشستم تخت رو بود گذشته ساعت نیم

 اومد در صدای لحظه همون
 داشتم دید سالن به و بود باز اتاقم در
 یاشار دیدم که انداختم در به نگاه یه

  به هم چقد تو اومد و انداخت کلید
 ... بود رسیده خودش

 : گفت بلند صدای با سالن به ورودش با
 ؟ کجایی صاحبخونه سالم
 ... اتاقمم تو بیا دادم جواب بلند

 :گفت و انداخت نگاهی بهم شد اتاقم وارد و اوپن رو انداخت رو کیفش
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 ... پهلوون چطوری
  شده 6 به نزدیک االن بیای 4 ساعت بود قرار خان یاشار بهتری تو

 اومد پیش یکاری واسم کیان ببخشید
  کردم گیر ترافیک تو هم بعدش خونه رفتم زد زنگ مامان سر یه

 ساعت نیم کنم فکر میان دارن شهدادی خانوم با زد زنگ خانوم شوکا راستی
 ... برسن دیگه

 ؟...بیان االن گفتی چرا یاشار اه
 ... میایم ساعت این گفتن خودشون نگفتم که من

 ؟ چیشده مگه حاال
 ... زشته بگیرم دوش برم کن کمکم میدم بیمارستان و خون گند بوی بابا

 میرسن اونا تا میکنیم حلش نشو عصبی باشه
 تیشرت آرامی به یاشار شدم حمام وارد

 کرد پر امبر رو وان پیچید دستم گچ دور پالستیک یه و آورد در تنم از رو سفیدم
 ... بشم واردش کرد کمکم و

  یمن هم رسیدیم کیان خونه به تا و شد آماده تا کشید طول ساعتی نیم شوکا
  بود ساکت راه تو کشید طول ساعت
  کیان اگه االن که بودم فکر تو همش

  گفت و پام رو زد شوکا که بده دست بهم داره امکان حالی جه ببینم رو
  دارم دقیقس 5 دختر کجاست حواست

 نیستیااا باغ تو میزنم حرف باهات
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 ... عزیزم نبود حواسم ببخشید گفتم آرومی به
  نیست حواست که شدم متوجه کامآل بله -شوکا

  زشته بریم خالی دست بگم میخواستم
  واسه تو هم بگیریم چیزی گلی یه بریم

 ... یاشارم واسه من هم استادت
 چی؟:  گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

  ؟ یاشارت
 چی؟ پس یاشارم بله داد جواب ملیحی لبخند با

 باشه مبارکت هیچی:  گفتم و خندید
 عزیزم مرسی داد جواب تمام پرویی با

 واستین زحمت بی دقیقه 5 گلفروشی یه جلو آقا گفت راننده به رو بعد
  خانوم باشه:  گفت و داد تکان سری آژانس راننده داریم کار ما

  شدیم فروشی گل وارد شوکا با و ایستاد فروشی گل یه جلوی
 و خرید قرمز رز گل شاخه یه شوکا

 میخوای؟ گلی جه تو پرسید
 نمیدونم: گفتم و زدم زل بهش تردید با
  نخریدم گل کسی واسه حاال تا

  بگیر سفید رز گل شاخه یه هم تو باشه:  گفت
 افتادیم راه دوتایی و خریدم سفید رز

  میکرد نابود رو وجودم داشت استرس این کیان خونه سمت
 داری نجال:  گفت و شد متوجه شوکا
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 ؟ چرا میلرزی
 سردمه کنم فکر:  گفتم لرزون صدای با

 .نگفت چیزی و انداخت باال ابرویی
  استاد خونه رسیدیم دقایقی از بعد

 کردن باز درو زدیم رو آیفون
 ایی طبقه به رفتیم آسانسور با

  بود کیان خونه که
  شدم خوشگل میپرسید مدام شوکا

 میگفتم همش منم میاد بهم مات رژ
 ... میشد خوشحال و آره
 شوکا و اومدیم بیرون آسانسور از

 زد رو خونه در زنگ
 تو بفرمایید:  گفت و کرد باز درو یاشار

 ریختس بهم یکم خونه شرمنده
  کردم سالم یاشار به

 ... اومدین خوش شهدادی خانوم سالم داد جواب
 ... استاد مرسی

  یاشار به داد رو قرمز رز گل و عزیزم سالم:  گفت شوکا
  لبخند با و گرفت ازش رو گل یاشار
 ... سپاسگذارم گفت
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 میگشتم کیان دنبال چشمام با
 :گفت من به رو و شد متوجه یاشار
 زیاد حالش استادتون شهدادی خانوم

 نذاشتم من داره سردرد نیست مساعد
 میتونید اتاقشه تو میشه اذیت بشینه
 ...بزنید سر بهش اتاقش تو برید

 استاد ممنون:  گفتم و داد تکان سری
 اتاق سمت به لرزان های قدم با و

 .. افتادم راه کیان
 یاشار و شدم خارج حمام از ساعت نیم از بعد گرفتم دوش یاشار کمک به

  بپوشم رو هام لباس کرد کمک بهم
 درد احساس و بود شده سردم خیلی
 رو پیشونیم باند دوباره یاشار داشتم
  بخوابم تخت رو کرد مجبورم و کرد عوض
 زشته میان ها مهمان االن سالن تو بیام بذار یاشار
 بده حالت تو میدونن اونا نیست زشت نخور هم تکون تختت رو بخواب بگیر
 بزنن سر بهت و عیادت بیان میخوان  فقط

 باشه زشت که نیومدن مهمانی
 راهنماییشون خودم نشو بلند جات از

 ... اینجا بیان میکنم
 صدای با و افتادم کردن سرفه به
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شار به رو ایی گرفته  زحمت بی بیارش برام آینس جلوی سیگارم پاکت گفتم یا
... 

 میشه بدتر حالت نکش االن کیان
 بیارش یاشار:  گفتم بلندتری صدای با

  لطفآ
 گرفتم سمتم به رو سیگار پاکت یاشار
  پاتختی رو گذاشتم گرفتم دستش از رو پاکت و کردم تشکر
 ... میان اینا االن کنم درست قهوه میرم من کیان

  افتادی زحمت تو یاشار ممنون
 کن صدام داشتی کاری میکنم خواهش

  میکردم سرفه مدام که حالی در
 باشه گفتم و دادم تکان رو سرم

  دوباره  بردارم رو فندک کردم باز رو پاتختی کشوی
  کوچیک عکس قاب به چشمم

 ... افتاد نجمه و خودم
 شدم خیره نجمه صورت به داشتم برش

 کردم لمس رو صورتش انگشتم با و
 از آهنگ یک و برداشتم رو گوشیم

 ... گذاشتم آرشاوین
 میمیرم تو آغوش در آهنگ
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 کردم روشن رو سیگارم
  میکشیدم سیگار که حالی در و
 ... میکردم گوش هم آهنگ به

 رسیدن ها مهمان که شدم متوجه
 خیز نیم تخت رو و کشیدم باال رو خودم

 نشستم
 اتاق سمت به دلهره با که حالی در

 آهنگی صدای متوجه میرفتم استاد
  میاد اتاقش از که شدم

 بود باز نیمه در
  زدم اتاق در به ایی تقه

 میکنه سرفه داره کیان شدم متوجه
 کنه تعارف اینکه بدون و گزیدم رو لبم

 ... شدم اتاقش وارد
 شدم هول افتاد کیان به که چشمم

 استاد؟ چیشده پرسیدم نگرانی با و
 هستین خوب شهدادی خانوم سالم: گفت داری خش صدای با

  میخورم سرما دارم کنم فکر نیست چیزی
 ؟ چرا پرسیدم نگرانی با

 منمیدون:  گفت و کرد خاموش پاتختی روی جاسیگاری تو رو سیگارش که
 میسوزه و میخاره گلوم
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  کرد خواهی عذر ازم سیگار دود بابت بعد
 بودم ایستاده تخت جلوی منم 
 حواسم اصآل انگار بودم زده زل بهش و
 میکردم نگاش داشتم فقط و نبود حرفاش به

 که بکشه باالتر رو خودش میخواست
 میشه اذیت داره شدم متوجه

 اصییآل باشییید راحت ازتون میکنم خواهش اسییتاد:  گفتم آرومی صییدای با
  ندید تکون رو خودتون

  باال رو ابروش یه کردم بغض دید وقتی
 میکرد نگاه بهم تعجب با و انداخت

 کنارش گذاشتم رو سفیدم رز گل
 ... شماست مال کردم زمزمه لرزانی صدای با و

 بشینم کرد تعارف و کرد کوتاهی تشکر
  که نشستم پاهاش پایین تخت لبه رو

 جلوی صندلی شهدادی خانوم:  گفت
  روش بشینید بردارین رو آینه

 ممنون راحتم استاد نه گفت
 استرسم و میلرزید دلم میخوند که آهنگ
 میخواد که: گفت و برسه گوشیش یه رو خودش میکرد تقال کیان میشد بیشتر
 ...کرد خواهی معذرت و کنه خاموش رو آهنگ
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 بذارید گفتم بود پایین سرم که حالی در
 نیست نیاز میخونه قشنگ استاد بخونه

  کنید خاموشش
 میره پیش خوب هات درس پرسید و نگفت چیزی

 خوندمی آهنگ وقتی میومد پایین تند تند اشکام و نمیاوردم باال اصآل رو سرم
 و میزد تند دتت قلبم بترکه میخواد دلم میکردم حس کنم نگاه کیان به میترسیییدم

 دست بهم حالت این حاال تا دارم که حالیه چه این فهمیدم نمی
 بود بارم اولین و بود نداده

 آهنگ کردن گوش با و میرفت باال قلبم تپش میشییید یخ بدنم کسییی دیدن با
 میومد پایین اختیار بی اشکام

 با دیممی حال این تو رو کیان وقتی کردم پاک رو اشکام و برگردوندم رو صورتم
شونی ست و زخمی پی  تممیرف کلنجار خودم با چی هر دیگه شده گرفته گچ د

 کنم کنترل رو خودم نمیتونستم
 میسوزه داره جیگرم میکردم حس

  بودم گرفته گر درون از
 خورد گوشم به کیان صدای که

 ...خوبه؟ حالتون شهدادی خانوم
 میدادم قورت مدام رو یغضم

 تکرار دوباره و شد متوجه کیان که
 شمام؟ با شهدادی خانوم کرد

 ... ؟ استاد بله:  گفتم کردم پاک اشکامو سریع
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 پرسید تعجب با شد گریم متوجه وقتی
 خانوم؟ چیشده

 ؟ اومده پیش مشکلی
 همب محکم رو هام دندان میلرزید بیشییتر فکم میوفتاد صییورتش به که نگاهم

 نشه سردم استرس از تا دادم فشار
 ... نلرزه فکم و

 اینجا بیا:  گفت آروم و کرد نگاه بهم
  کنارش نشستم و رفتم جلو کم یه
  کنارم بشین جلو بیا شهدادی خانوم کرد تکرار که

  منشست کیان به نزدیک تخت باالی ی لبه رفتم و کردم پناه رو بفعضم
 کرد نزدیک بهم  خودشو

 ... افتاد دستم از گوشیم که لرزید دستام ایقد میمردم داشتم
 شده سرم به خاکی چه خدا
 داره نفسم شده نزدیک بهم کیان

  و بود شده تند هام نفس میاد بند
  به اینقد حاال تا بود گرفته گر بدنم

 رو سرم نداشت زیادی ی فاصله هم از هامون صورت بودم نشده نزدیک استاد
  پشت و تند تند اشکام و انداختم پایین

  باال بیار سرتو شهدادی خانوم کرد زمزمه کیان میومد هم سر
  میگه داره اون وقتی میتونستم مگه
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 کردم نگاه بهش خیس صورت با نیارم باال
 که میدزدیم براقش و رنگ خوش سبز چشمای از رو نگاهم هم اما

 چیشده؟ شهدادی خانوم:  گفت آروم
 ؟ میکنی گریه چرا

 ؟ چیه مشکلت
 کرده؟ اذیتت کسی

  بود اومده که ایی سکسکه و شدم خفه هق هق با 
 ... استاد نه:  گفتم سراغم
 پس؟ چیشده کرد تکرار دوباره

 کنی بغض اینجوری شده باعث چی
  استادتم من شه اشکی چشمات و
 داری مشکلی اگه باش راحت من با

 ... بگو بهم
  اگه اداست ببخشید گفتم فقط و کشیدم نفس وجود تمام با رو عطرش بوی

 ... کردم ناراحتتون
  شهدادی؟ خانوم:   گفت آروم

 بیرون دهانش از که ایی کلمه هر با
 میزد جانم و برجسم آتش میاد

 نشسته بهش نزدیک و کنارش اینکه از
 ... میسوختم داشتم بودم

 کنه آروم رو بدنم لرزش خواستم ازش و زدم صدا رو خدا دلم تو
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 :  گفت و شد لرزشم متوجه کیان
 ؟ سردتونه شهدادی خانوم

 رو موزیک استاد دادم جواب آروم فقط
 ... لطفآ کنید قطع

 میکردم هق هق صدا بدون داشتم
 ... زحمت بی بدید رو گوشیم:  گفت

  دستش دادم رو گوشی
 میکردم هق هق آروم
  شدت از میخواد گلوم که داشتم یقین

 ...بود کرده عقده دلم انگار بترکه بغض
 نگرانی لحن با و کرد قطع رو آهنگ
 چیشده؟ بگید نمیخوایید حاال کرد تکرار
 ؟ چیشده بگید شدم نگراتتون خیلی لطفآ شهدادی خانوم

 جلو بکشم رو شالم خواستم
 پیشونی به خورد دستم که

 از باند:  گفت آخی و کیان
 کبودی به چشمم و افتاد پیشونیش روی

  افتاد پیشونیش زخم و
  بود رفته دست از کنترلم دیگه

 پایین اومد تخت از نگرانی و تعجب با کیان گرفت اوج هقم هق صدای و
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  کنارم نشست و بست رو اتاق در
 دارم که حسی این از بودم مطمعن دیگه

 دیوونم داره فاصله این اینکه از
  میکنه وادارم حسی یه و میکنه

 داشتم دوست لحظه اون کنم بغلش که
 زمزمه آروم  باشییم کیان یغل تو دقیقه 5 برای ولی باشییم دنیا آدم گناهکارترین

 بده حالم کردم
 نیومده کاش بده خیلی حالم استاد
 ... بودم

 بود نشسته بهم نزدیک که حالی در
 :گفتم و چرخوندم سمتش به رو صورتم

 خورد دستم که ببخشید منو خدا رو تو
 . بشکنه دستم شالله ان شما پیشونیه به

 طبعی شو  لحن با و گزید رو لبش
 نداره عیب خانوم نفرمایید:  گفت
 شما دست کافیه شکسته که من دست

 ... نشکنه وقت هیج امیدوارم
 ایی زننده العمل عکس و کنم کنترل رو خودم بتونم کن کمک منو خدایا
 ... ندم نشون

 برداشت زمین رو از رو گوشی
 بودم نشسته تخت لبه رو که حالی در
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 هچ بگید ندارید دوسییت اگه خانوم بفرمایید:  گفت و پاهام پایین نشییسییت
 مجبورتون اومده پیش واستون مشکلی
 شدم نگرانتون خیلی بدونید اما نمیکنم

 شمام گرانن منم گفتم سریع خیلی و کنم کنترل رو زبانم نتونستم چرا نفهمیدم
 ؟ میکنه مراقبت شما از کی

 رو بود تعجب و اخم از پر که نگاهی
 ییشا سورمه کتان شلوار جیب تو برد رو دستش یک اون و ایستاد دوخت بهم

 .... یاشار:  گفت و
 خورد زنگ گوشیم که بزنم حرف کردم باز لب

 ... بود عامرد
 بزنم حرف باهاش االن نمیخواستم

 ندادم جواب کیان جلوی
 کردم بازش گوشیم رو اومد ازش پیامی لحظه همون

  و شد بد حالم نوشتش با
 کردم احساس لحظه چند برای

 ....میره سیاهی داره چشام
 ..بیرون بیا نشستم ماشین تو خوابگاهتم در تهرانم من نجال - عامر پیام

 ایستادم شهدادی خانوم جلوی
  بودم کرده تعجب پرسید که سوالی بخاطر و

 میپرسید؟ باید چرا
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شک بخاطر  لیخی میریخت مظلومیت تمام با و آروم صدایی بی تو که هایی ا
 چه دختر این نمیدونسییتم اصییآل شییدم سییردرد که که حدی تا شییدم عصییبی
 اشک مظلومانه اینقد که داشت مشکلی

 سییردهاف باید چرا زیبایی و اسییتعداد همه این با دختری بود افسییرده و میریخت
  باشه؟

 ازدر تختم رو شده جمع پاهای با شهدادی خانوم شدم متوجه که بودم فکر تو
 رو چشیماش شیدم متوجه شیدم نزدیک که بهش اما کردم تعجب اول کشییده

  صدا رو فامیلش آروم بار چند بسته
  گرفتم رو نبضش دستم یکی اون با و ترسیدم نداد جواب اما زدم

  کردم هول شدم که دستاش بودن سرد متوجه
 ... بود شده چش نمیدونم

 زیر زدم ور دستم بیاد پیش مشکلی واسش خونم تو بخواد که میترسیدم خیلی
 کردم بلندش و شونش

 کردنش بلند بود ظریف که اونجایی از
 نبود مشکل من برای دست یک با

  بود بغلم تو تنش باال
شش تو زدم آروم و دادم تکونش بار چند ستاد:  گفت آروم فقط که گو  بختبد ا
 ؟ چی یعنی شدم
 ؟ آخه شده چی
 ؟ شده بدبخت چرا
 بغلم تو دستم اون با که حالی در
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 خودمم کردم احساس بودمش گرفته
شتم ارتباط زنی هیچ با که بود سال3 شده سردم سی و ندا  نکرده لمس رو ک

 صدای با کنم چیکار نمیدونستم بودم
  زدم صدا رو یاشار بلند

 شدن نزدیک بهمون سریع و کردن باز رو اتاق در نجال دوست و یاشار
 کیان؟ چیشده پرسید تعجب با یاشار

 نزدیک که هایی چشم با نجال دوست
 یکارچ شییما بغل تو نجال اسییتاد پرسییید و زد زل من به بیرون بزنه حلقه از بود

 ...میکنه؟
شد ریخته صورتم روی که سردی قطرهای یا  ضربه و  شوکا صدای تن  و می

 کردم باز سختی به رو چشمام میخورد گوشم به که پی در پی های
شیدم کیان تخت رو که شدم متوجه  و رتمصو تو میزد مدام گریه با شوکا درازک

 طی رو شاتاق کالفگی و اخم با و بود جیبش تو دستش کیان ؟ چیشده میگفت
 ؟ یشدهچ شوکا:  گفتم آروم میکرد

 :  گفت میریخت اشک آروم که حالی در
  ؟ تو چته ترسوندی منو خیلی

 شدی؟ اینجوری چرا
 نشست کنارم اومد کیان

 شدم نجوریای بود افتاده فشار یکم فقط استاد:  گفتم کیان به رو لروزن فک با 
 کردم ضعف یکم
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  پرتقالی آب لیوان یاشار 
  میشد معلوم که بود پاتختی رو که

 لطفآ بخوریدش گفت و گرفت سمتم به و برداشت رو کرده درست تازه
 شهدادی خانوم ترسوندید مارو خیلی
  اومد در اشکش که ترسید حدی تا خانوم شوکا
 بهتری؟:  گفت و گرفت دستاش تو رو دستم شوکا

  آره بهترم گفتم و تخت رو نشستم پاشدم جام از 
  دیگه بریم: گفتم لرزون صدای با

  باید شد اذیت خیلی استاد امشب
  کنه استراحت

  بده خیلی حالتون میکنید فکر اگه لطفآ شهدادی خانوم: گفت من به رو کیان
 ... دکتر ببرم رو شما من بگید

ند رو سییرم ند ت  جلوش محکم میرفت گیچ سییرم که حالی در دادم تکون ت
  خوبم من استاد نه نه:  گفتم و ایستادم

 برم باید االن فقط...  خوبم خیلی
  میشم بهتر و میکنم استراحت اونجا خوابگاه

 ؟ مطمعنید کرد بارتکرار چند رو حرفش این
 استاد بله:  گفتم و دادم تکون رو سرم

 یریم گفت و برداشت رو کیفش شوکا
 ببرمتون شید آماده:  گفت یاشار

  نه: گفتم بلند
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 یاشار ،کیان،و شوکا
 کردن نگاه بهم تعجب با

 برسونتتون یاشار باید شده10  به نزدیک ساعت وقته دیر:  گفت کیان
 ... میرم تنها من آستاد نه گفتم
 ...میاد بعدآ او نمیاد من با شوکا
  اونم تنها:  گفت من یه رو اخم با کیان

 ...شهدادی خانوم خطرناکه ساعت این تو شلوغی و بزرگی این به شهر تو
  نیستم بچه من نباشید نگران استاد

 .کنم مراقبت خودم از میتونم
 ... دارم کارت بیا من با لحظه چند گفتم و گرفتم رو شوکا دست

  زدم داد خانوم شوکا به رو اعصبانیت با
 ؟ میکنه چیکار شما بغل تو میپرسی اول شما بده حالش شهدادی خانوم

 ؟ دیگه مزخرفیه سوال چه این
 چیه؟ مشکلش که ببینید بیاید

 رومآ کیان:  گفت من به رو اخم با یاشار که شد ناراحت لحنم بخاطر دوستش
 ... همین کرد تعجب فقط نداشت منظوری خانوم شوکا بزن حرف
 شد نزدیک بهم خانوم شوکا

 ... گرفت بغلم از رو نجال و
 میشدم دیوونه نگرانی از داشتم
 دختر؟ این بود شده چش
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  شهدادی خانوم: گفتم دوستش به رو
 ؟ دارن خاصی مریضی

 شروع کنان هق هق و گریه زیر زد
  نداره مریضی هیچ نه:  گفت و کردن گریه به کرد

  کنه معاینش بیاد دکتر میزنم زنگ پس:  گفتم و زدم پووووفی
 زنگ نیومد هوش به دیگه دقیقه 5 تا اگه کن صییبر:  گفت و نذاشییت یاشییار
 بیارم براش نوشیدنی یه میرم من میزنیم

ست به رو میکردم طی رو اتاق نگراتی با که حالی در و دادم تکون رو سرم  شدو
 ؟ شده گرم بدنش ببین گفتم

  میکرد گریه آروم و میزد صداش که حالی در و گرفت دستش تو رو دستش
 ... رادمهر آقای گرمه بدنش گفت
 ... بدین ماساژ هاشو دست یکم زحمت بی گفتم

  رو نجال دستای و داد تکون رو سرش
 شده خیره نجال ر  نیم به میداد ماساژ

 اتاوق بعضی حتی خوابیده تخت رو نجمه میکردم احساس و شد بد حالم که
 بهم نزدیک جورایی یه هم اسییمشییون  نجمه بگم میومد زبونم به نجال جای به

 برداشتم ازش چشم بود
  بیرون اومدم فکر از و

  لحظه همون خانوم شوکا شد اتاق وارد آبمیوه آب لیوان با یاشار
 باز چشماشو استاد:  گفت من به رو

 ...کرد
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  کشیدم عمیقی نفس و شد راحت خیالم
  حالم گفت اومد هوش به اینکه از بعد

 خوابگاه برگردم میخوام تنها و خوبه
 ... برگشتنش تنها و رفتنش حال از هاش گریه اون بود عجیب برام

  اتاق از و گرفت رو دوستش دست
 ...شد خارج
 شدم سالن وارد گرفتم رو شوکا دست
 شدی عجیب خیلی امشب ؟ چته نجال
 تاتدوس از یکی به بزن زنگ میگم چی ببین کن گوش فقط نزن حرف شوکا

 ... کیان ی خونه آدرس به بفرسته آژانس با رو چادرش بگو چادریه که
 شده؟ چی نجال
 میخوای؟ چی واسه چادر

 اومده؟ عامر که نگو
 اومده عامر فهمیدی درست شوکا آره

 گرفتم استرس منم نجال وووووای
 کسی رمندا دوست نفهمن چیزی کیان نه یاشار نه شوکا:  گفتم استرس و لرز با

 باشه بدونه چیزی
 ؟ خب چی واسه: گفت و انداخت باال ابرویی شوکا
 نپرس چیزی شوکا میکنم خواهش ازت
 بده انجام رو میگم بهت که کاری فقط
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  ادریهچ کی ببین االنم نگو چیزی کسی به زندگیم مسائل مورد در قران رو تو
 ...آدرس این به بیاره آژانس بده رو چادرش بگو بزن زنگ داری رو شمارش که

 خوابگاه میگردم بر زود اما میگم باشه
 ؟ شده چی بگو بهم

 بده خیلی حالم میمیرم دارم خدا رو تو شوکا باش زود باشه
 ... کاناپه رو بشین نجال بشین

 میدادم تکون مدام لرزش شدت از رو پاهام و نشستم طرف یه کاناپه رو
 تونیمی عزیزم خوبی سالم زهرا الو:  گفت دقایقی از بعد و گرفت شماره شوکا

 بدی؟ انجام واسم کاری یه
 رو چادرت کن لطفی یه...  کنم جبران شییالله ان میکنی لطف عزیزم مرسییی
  میگم که آدرسی این به بفرست

 کنیمی لطف گلم نه میکنم حساب رو پولش خودم بفرست آژانس با عزیزم آره
 خدافظ قربونت میفرستم واست رو آدرس جان زهرا آره میکنم حساب خودم

  کیان ی خونه در رسید آژانس دقیقه 20 از بعد
  نجال میام منم:  گفت شوکا بودیم ایستاده حیاط در 

  نمیمونم اینجا تنها من
  میترسیدم زدن زنگ به کرد شروع عامر

بت میرسییم حسیییابتو امشیییب داد ام پی بدم جواب  رفتی؟ گوری.کدوم نک
  شده 10 ساعت االن بیرون اومدی 7 ساعت: گفت خوابگاه سرپرست

 ؟ آره بازی هرزه رفتی نمیدی منو جواب ؟که رفتی کجا بیشعور خر
  کجابی االن همین بگو بده آدرس بدی جواب میترسی
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 ...دنبالت بیام میخوام
 اب و سییرم رو گذاشییتم لرزان های دسییت با رو چادر میلرزیدم خودم به بید مثه

  کردم پاک رو هام لب رژ چادر
 به بده رو کتابخونه یک آدرس برو شوکا
  آژانس راننده

 نجال؟ چی واسه کتابخونه
  آدرس تو نیستم بلد من شوکا باش زود
  باش زود حسین امام به رو تو بده
 ؟ میدی طولش ایقد چرا

 ... گرفتم استرس منم کارات بخاطر باش آروم نجال
 فتگ و داد آژانس راننده به رو کتابخانه یه آدرس ماشین پنجره لبه اومد شوکا
 اونجا ببریدش لطفآ

 طرف به بدو بدو کیان که شم ماشین سوار میخواستم 
 شهدادی؟ خانوم زد صدام و اومد می ماشین

 رو ماشین در که حالی در کنید صبر
 نگاهم و کردم مکث بودم کرده باز
 گفت و ایستاد کنارم دوختم کیان به رو

 ... میام باهات خودم بری تنها بذارم نمیتونم من
 میرم آژانس با دارم من استاد نه

  هستم خودم مراقب من باشید نگران نیست نیاز
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  نداشتین چادر اومدین وقتی شهدادی خانوم
 ؟ برید قراره خاصی جای پوشیدین چادر االن اما
 میپوشم امنیت واسه شبه آخر چون بود کیفم تو چادر استاد بله

 نگفت چیزی و انداخت باال ابرویی کیان
  بذارید جریان در رو من رسیدین شهدادی خانوم باشه
 ... حتمآ استاد حتمآ

  کردم خدافظی استاد و شوکا با
 کتابخونه به رو من و افتاد راه آژانس

سوند شین از اینکه محض به ر  نهخا کتاب وارد لرزان های قدم با شدم پیاده ما
  کتابخونه جلوی ایستادم و خریدم شعر کتاب تا چهار الی سه سریع شدم

  به زدم زنگ و جلو کشیدم رو چادرم
 ... دارم نگه درست رو چادرم نمیتونستم و میلرزید خیلی دستام عامر

 برداشت رو گوشی عامر بوق اولین با
  شروع سالم عامر گفتم اینکه محض به

 ... دادن فوش به کرد
 ... داشتم کار بیرون اومدم باش ساکت خدا رو تو عامر
 ؟ کجایی بگو فقط نخور گوه - عامر

  بده آدرس
 :میگفت اعصبانیت با و میلرزید صداش

 کجایی؟ دنبالت بیام بده آدرس نجال
 ...کتابخونم گفتم گریه با
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 ؟ کتابخونه کدوم زد داد 
 داره کتابخونه تا هزار تهران

 امبی بگه رو دقیق آدرس تا فروشنده به بده رو گوشی کتابخونه تو برو
  دنبالت

  باش آروم فقط عامر باشه
  نمون خیابون تو برو آرومم
 رو تبخونهک آدرس ازتون ببخشید گفتم فروشنده به و شدم کتابخونه وارد سریع

 میخوان
 بود ساله 40 تقریبآ مرد یه

 گرفتم سمتش به رو گوشی
  و کردم تشکر گرفت طرفم به رو گوشی و داد عامر به دقیق آدرس که

 زدم صدا عامرو گوشی پشت از دوباره
  عامر
  نیا بیرون کتابخونه تو بشین نجال
 ... دنبالت میام االن
 ... باشه

 موندم عامر منتظر و کردم قطع رو تماس
 استرس شدت از و بخورم کتک دستش از میترسیدم

 میکردم گریه مدام
  شدم پا کتابخونه صندلیه رو از
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  سرم رو انداختم رو چادرم و کردم محکم رو شالم
 کردم سعی و کردم پاک رو اشکهام

 شونن ضعف عامر جلوی و باشم ضعیف اینقد نباید من کنم پنهان را استرسم
   بدم

 مشکی زانتیای که نکشید طولی
 ایستاد کتابخونه جلوی زیاد سرعت با
ستیک از که صدایی بخاطر و شین های ال شم به ما سید گو شین به ر  رهخی ما

  ایی سورمه جین شلوار و اسپرت ایی قهوه کت یک با عامر که شدم
 شد پیاده ماشین از

 سالم گفتم و کردم نثارش استرس از پر لبخندی  رسوندم بهش رو خودم سریع
 
  مچ و فشرد بهم محکم هاشو دندون 

 داد فشار و گرفت محکم رو دستم
 میداد فشار رو دستم مچه بیشتر لحظه هر
 اومد در اشکم و کشیدم خفیفی جیغ که
 قران رو تو شکست دستم عامر زدم داد

 ... کن ولش
 شو سوار بیار زود شو خفه:  گفت

  افتاد سرم از چادر شدیم نزدیک که ماشین به
 کثافت کن جمع خودتو زد داد بلندی صدای با و داد فشار دوباره رو دستم
 ... صاحب بی کن درست شالتو
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  وقتی عامر بودم ترسیده خیلی
 میشد وحشتناک خیلی میشد عصبی

 هام شونه رو انداختمش و برداشتم چادرمو شدم خم
 کرد باز رو ماشین جلوی در
  صندلی رو کرد پرتم و

  شد سوار خودشم
 شدم که ماشین سوار

 میداد تریاک بوی خیلی ماشینش
 برگردوندم طرفش به رو صورتم

 کردی؟ چیکار عامر:  گفتم و
 میده؟ تریاک بوی اینقد چرا ماشینت

 : گفت و صورتم تو اومدم بالفاصله
 ...؟ چه تو به

 ... چی همه من به زدم داد
 مواد داری میکنی داری غلطی چه

 ؟ میفروشی
 شدی؟ چی قاچاق

 شدم قاچاقچی آره 
 داره؟ ربط تو به مگه
 کردی غلط: گفتم و صورتش تو رفتم
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 فروش مواد شوهر من بشی قاچاقچی
 نمیخوام

 پشت با که بود نشده تموم جملم هنوز
 فعآل:  گفت و دهنم تو زد محکم دستش
 نکن تکلیف تعیین من برای باشه ساکت

 میترسم نرو تند ایقد عامر
 میبری؟ کجا منو داری

 نجال؟ داری دوست...  قبرستون
  گذاشتم لبم رو و برداشتم کاغذی دستمال ماشین جلوی از

 میسوخت خیلی بود کرده ورم
 دارم دوست خیلی آره: گفتم پوزخند با

 ببری میخوای قبرستون کدوم ببینم ببر
 کرد باز سریع رو ماشینش داشبورد در

 میداد فشار داشبورد تو سرمو و گردنم پشت گرفت محکم دستشو
 شکست گردنم نکن عامر

 شده جا به جا گردنم رگ کردم احساس
 گریه زیر زدم بلند صدای با

  کن ول گردنمو عامر آی
 میبینی؟ می رو داشبورد تو زد داد

 دوختم داشبورد به مستقیم رو نگاهم
 افتاد اسحله یک به چشم که
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 کشیدم بلندی جیغ ترس از
 فشار دهنمو محکم دستش با عامر

  پا از دست نجال:  ساکت گفت و داد
 بدی دور منو بخوای کنی خطا

 اسم و ندی جواب بزنم زنگ من
 بیاری بخوای طالق

 ...میکنم حرومت تیر یک
 قاچاقچی کثافت روانی عامر

 میکنی؟ تهدید منو داری تو
 میفروشی مواد بگم بزنم زنگ میخوای
 بفروشمت دولت به میخوای

 زدم رو حرف این اینکه محض به
 سرم که کشید رو ماشین ترمز

 داشبورد به خورد محکم
 میکنه درد سرم مردم خدا زد جیغ

  روم کرد خم رو خودش
 دادن فوش به کرد شروع و

 هرزه... زد داد
  میکنم خالف تو بخاطر دارم من

 میگی بعد میکنم بازی جونم با دارم
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  دولت به میفروشمت
 بشی ول که زندان بیوفتم من میخوای

 هرزه...  به تر راحت
 ...برسی بازیات
 میکردم گریه و میکشیدم جیغ همش

 خوابگاه برگردون منو رو کثیفت دهن ببند نیستم هرزه من زدم داد
  دهنت از چی هر میخوری گوه تو 

  میگی من به میاد بیرون
 داد فشار محکم دهنمو شد تر جری

  بود خم سرم و بود دستم تو گوشیم
 خورد زنگ گوشیم که

 شد نمایان صفحه رو کیان شماره
 شد بلند کمرم روم از عامر

 ؟ کیه پرسید
 شد پرت حواسش که لحظه یه
 کردم باز رو ماشین در

 .میدویدم سرعت تمام با و شدم پیاده
شیم شدن خاموش دکمه میدویدم  مدام شار رو گو  زنگ متوجه عامر تا دادم ف
 گوشی حال همون در و نشه کیان

 گذاشتم رو
 روی پیاده تو و سوتینم تو 
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  میدویدم محکم خلوت و تاریک
  بود شده پیاده عامر

  میدوید دنبالم و
 بود شده نزدیک بهم

 میمردم استرس از داشتم
 گریه میکشیدم جیغ مدام

  میدویدم و میکردم
 آوردم کم نفس که دویدم اینقد

 بودم افتاده نفس نفس به و
 میدوید سمتم به سرعت تمام با عامر

 استرس شدت از کردم احساس
 وارد بهم که عصبی شوک بخاطر و

 میرم هوش از دارم شده
 سست پاهام میرفت گیچ داشت سرم
  بهم عامر دیوار به دادم تکیه و شد

 : گفت و گرفت رو مانتوم محکم رسید
  چشمام رو گذاشتم رو دستم بریم بیا
 بهم داره حالم عامر: گفتم آروم و

 ... برم راه نمیتونم میخوره
 بریم بیا ندارم کاریت پاشو نجال
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 ... نکن بازی فیلم من برای 
 میگم راست مادرم مرگ به عامر

 نیست خوب حالم گرفتم تهوع حالت
 میلرزه داره بدنم برم راه نمیتونم

 ندارم کاریت بخدا ندارم کاریت نجال
 پاشو نترسون منو
 بده حالم عامر:  گفتم و گریه زیر زدم

 میره گیچ داره سرم
 : گفت کنارمو نشست

 میشی خوب بکش دراز عقب های صندلی رو ماشین تو میبرمت بغلم بیا
 کن ولم نمیام

 باش ساکت گفت و شد نزدیک بهم
 ... دکتر میبرمت بریم بیا

 پایین ترس از فشارم بود بد خیلی حالم
 میلرزید داشت بدنم و بود اومده
 یه شونم زیر زد رو دستش یه عامر

 بغلم و زانوهام زیر گذاشت دستشم
 دویده زیاد چون و بودم بغلش تو کرد
 :میگفت مدام و میزد نفس نفس بود

 ...؟ نجال خوبه حالت
 نجال میزد داد که نمیدادم جواب
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 خوبه؟ حالت بگو چیزی یه میترسم
 !؟ دکتر ببرمت یا

شین نزدیکه ستام عقب های صندلی رو خوابوندم بودیم ما ساژ رو د  و میداد ما
 خوبی؟ میگفت

 ... خوابگاه ببرم خوبم گفتم آروم
 ... نمیبرمت خوابگاه کرد زمزمه

  کردی تجاوز بهم که شبی از میشه بد حالم کنارمی تو وقتی من عامر
 حالم میگیرم استرس میبینمت وقتی
 میخوره بهم ازت
 میگی؟ چی نجال

 چیه؟ تجاوز
 کردی؟ تجاوز میگی که بودم نامحرم مگه شوهرتم من
 :گفت و کوبید بهم محکم رو ماشین در

  هک بیاری در بهونه میخوای فقط نیست مرگیت هیچ میزنی زیادی زر داری
 ... نباشی من پیش

 ؟ کنی فرار من از میخوای کی تا
 میاد گیرم پول کلی تابستون تا من

 خونه بهترین تهران تو میتونم که جوری
  بخرم رو
  داد صندلی رو نشستم پاشدم جام از
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 قاچاق؟ پول با زدم
 قاچاق با آره آره:  گفت

 کی هر قاچاق میگی جوری یه
  اصآل فامیلمون تو میکنه فکر نفهمه

  نیست قاچاقچی
 گها من خوابگاه برگردون منو و کن عوض راهتو:  گفتم زد ترمز کشیییدم جیغ

  میشم روانی تو پیشه بیام امشب
  مردونگیت پیشت اومدم شب یه
 امشب کردی ثابت بهم رو

 دقیقه 10 برای حتی نمیخوام عروسیم شب تا دیگه من خوابگاه برگردون رو من
  بشم همبستر تو با

 ها صحنه اون هنوز من عامر میخوره بهم باهات همبستری از حالم من
  چطوری میاد یادم وقت هر ذهنمه تو

 کردی تحقیرم و کردی رفتار باهام
 اون بخاطر من میوفته لرزه به بدنم تمام
 نفسم به اعتماد و روحیه ی همه کار
 ...بردار سرم از دست کن ولم ندارم وجودم تو هیچی دیگه و دادم دست از رو

 بستونتا تا نشه عید کنی؟ فرار من میخوای؟از کی تا نجال:  گفت و زد پوزخند
  میکنیم ازدواج

  داره معنی چه کارا این
  محکم و زدن به خودمو کردم شروع
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 شاید میگفتم و خودم صورت تو میزدم
 مردم موقع اون تو شاید من مردم من

  هیچ تو با نکردیم ازدواج که زمانی تا دیگه من خوابگاه گردون برم االن
 ... نمیام جا

 نه؟ یا میبری منو: گفتم و خودم گوشه تو کشیدم محکم
  افتاد راه خوابگاه سمت به و چرخوند رو فرمون کرد اخم

  به رو سرم کشیدم عمیقی نفس
 اختیار بی اشکام و دادم تکیه صندلی

 ذهنم که چیزی تنها فقط میمومد پایین
 زود که بود این بود کرده مشغول رو

 بزنم زنگ کیان به و کنم روشن رو گوشی  خوابگاه به برسم
 کرد پیاده خوابگاه در رو من عامر

 شدم پیاده که زمانی و
 ... نجال زد داد

  ؟ چیه:  گفتم و صورتم رو انداختم رو چادر
 کن فراموش هم رو موضوع اون میرم بعد میبینمت میام ظهر فردا:  گفت
 میکنی؟ بزرگش زیاد داری

 نکردم گناهی هیچ و بودم شوهرت من
 میاد گیرم زیادی پول تابستون تا

 ... زاهدان برمیگردیم بعد شه تموم دانشگاهت تا میخرم خونه تهران
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 :گفتم و شدم خیره صورتش به نفرت با
 بلند دزدکی که باشه آخرت بار عامر

 من که امشبتم رفتار بابت نمیگی من به و تهران میای میشی
 اینجوری بخرم کتاب تا چند اومدم

 اینکارت جواب کردی وارد شوک من به
 شعور برای میدی پس روزی یه رو
 ... عامر متاسفم فرهنگت و
 

ید ند فت خ لت غلطی هر:  گ عد میکنی میخواد د گت ب  من ر  به رو فرهن
 میکشی؟
  خداحافظ:  گفتم و زدم پوزخندی

 شد دور اونجا از زیاد سرعت با عامر
 شدم خوابگاه محوطه وارد 

 و دستام رو انداختم آوردم در چادرو
 محوطه های نیمکت از یکی رو نشستم
 ... کردم روشنش و آوردم در سوتینم از رو گوشیم

  خی هیجان شدت از دستام داشتم کیان از رفته دست از تماس و ام پی کلی
 بود شده

 کردم باز رو هاش ام پی سریع
 خوبه؟ حالتون شهدادی خانوم - ها ام پی

 ؟ خوابگاه رسیدین
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 ندارین؟ مشکلی
 گرفتم رو کیان شماری لرزان دستای با
 داد جواب خورد که بوق اولین 

  استاد سالم:  گفتم اینکه محض به
 چرا ؟ خوبه حالتون ؟ کجایین هست معلوم اصآل شما شهدادی خانوم زد داد

 سییمت افتاده راه دقیقس 5 ترسییوندین هم خانوم شییوکا ؟ خاموشییه گوشیییتون
 ...میاد داره یاشار با خوابگاه

  داشتم دوست که حسی یه میداد دست بهم خاصی حس یه صداش شنیدن از
  بزنه حرف و بزنه صدام مدام و  نزنم حرف

 حرفاش به حواسم بود کرده سکوت
 میکردم گوش رو صداش فقط و نبود

 هست؟ حواستون شهدادی خانوم:  گفت بلند صدای با
  استاد بله:  گفتم و اومدم خودم به

  زنگ وقتی بوده سایلنت گوشیم من
 بوده خالی باطری نشدم متوجه زدید

شی و شتم شدیدی سردرد شده خاموش گو ستراحت یکم دا  که االن و کردم ا
 شدم متوجه شارژ به زدم رو گوشی
  گرفتین تماس

 اذیتون خونتون تو هم امشب ببخشید منو
  االن هم کردم
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 بخیر شبتون کنید استراحت برید نداره موردی:  گفت آروم
 نفسم انگار بخیر شبتون:  گفت وقتی

 ... کردم قطع و استاد بخیر شب گفتم آروم میومد بند داشت
 شدم اتاق وارد و کردم قطع رو تماس
 بود خاموش اتاق المپ  بودن خواب تختشون رو مروارید و صدف

  تختم رو کشیدم دراز و کردم عوض رو لباسم آروم نکردم روشنش
 داشتم استرس همش خوابم

 ... دلتنگی با همراه ترس، حس داشتم بدی حس یه
 کیان وی پی تو رفتم شدم واتساپ وارد

  زدن تند تند به کرد شروع قلبم بود آنالین
  نمیشد روم بود شب 12 ساعت

 بفرستم چیزی بخوام که
  کنم کنترل رو خودم تتونستم اما

 خوبه؟ حالتون استاد فرستادم ام پی و
 ؟... ندارین درد
 بهترم نه فرستاد فقط لحظه چند از بعد

 مراقبت شما از کی باشن داشته کالس رادمهر استاد اگه فرستادم دوباره
 میکنه؟
 ... خودم نوشت

 ...شد جوری یه دلم
  که روزایی من میشه استاد نوشتم
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 کنم؟ مراقبت ازتون بیام ندارم کالس
 برسید درستون به شما نه فرستاد زود
  نیست کاری همچین به نیاز

  چیشد نمیدونم بگه اینو نداشتم دوست
 میومد پایین هام اشک و میزدم پلک که

  که روازیی میکنم خواهش استاد  فرستادم
 میکنم مرتب رو خونتون و میکنم آماده رو غذاتون میام من بذارید ندارم درس
  کنن مراقبت شما از خوب نمیتونن رادمهر استاد
 یکسری من بذارین و بپذیزین رو من دانشجوهاتون از یکی عنوان به فقط

 ... بدم انجام رو کارهاتون از
 نیدک استراحت بهتره فعآل میزنیم حرف راجبش فردا نوشت دقایقی از بعد

 ... بخیر شبتون
  داد امید بهم حرفش همین

  دلتنگی بخاطر که اشکی که جوری
 بود شده شوق اشک به تبدیل میریختم

شکم و میگزیدم رو لبم شحالی از ا سیه چه این خدایا میومد پایین خو  اچر ح
 ندارم قرار آروم اصآل بودم نشده اینجوری حاال تا اینجوریم
 دلمه تو که حسی اون میکردم احساس

  استرسم و میکنه آرومتر رو دلم داره
 .... شده کمتر
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  داشتم هیجان خیلی و بودم کشیده دراز تخت رو
 میشه؟ صب  کی خدایا  میگفتم همش
 ..بیوفته؟ اتفاقی چه قراره صب 

 در به رو نگاهم شد باز آروم اتاق در
 شد اتاق وارد شوکا دوختم

 سالم: گفتم آروم
 پایین بیا:  گفت کشید محکم رو انگشتم

 ... دارم کارت
  پایین اومدم تختم از

 چیشده؟ پرسیدم یواش
 دارم کار بیرون بریم بیا نجال
 سردمه بپوشم گرم لباس یه بذار
  بیا بپوش زود باشه

 
 پوشیدمش و برداشتم تخت رو از رو کوتاهم و رنگ جیگری چرم کت

  شدیم محوطه وارد شوکا با
  بگو:  گفت و بهم زد زل

 ؟ بگم رو چی گفتم لبخند با
 بوده؟ چی جریان کن تعریف اول همون از

  تهران اومد بده خبر اینکه بدون دفه یه چرا عامر
 ریاونجو شد یجوری دلم بودم کیان اتاق تو نبود خوب زیاد حالم واال نمیدونم
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 داشتم گرفتم استرس دیدمش
 زد زنگ عامر میزدم حرف باهاش

 داد ام پی بعد بدم جواب نتونستم
 استرس بهم خیلی که نوشت چیزی یه

  شد وارد
 بودی کیان بغل تو اومدم من وقتی خب

 ؟... داشتی چیکار اونجا
 بودی کیان بغل تو:  گفت وقتی لرزید دلم

 شوکا:  گفتم و کردم کنترل رو خودم
 ام استرسی من میدونی که تو

 ترسیده البد اونم شده بد حالم
 میکنه؟ بغل آدمو بترسه یکی یعنی آهان
 من به دادی گیر چرا تو شوکا

 اه کرده بغل که چه من به
 نمیکنیاا ول دیگه بشی پیله چیزی یه رو

 ؟ خب:  گفت من به رو و کرد اخم
 بوق گوشیت به زد زنگ کیان چرا

 شد؟ خاموش بعد خورد
 میدونی؟ کجا از تو پرسیدم تعجب با

 گفت بهم خودش:  گفت و زد پوزخندی
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 میمرد نگرانی از داشت
 شوکا نگو گفتم و گزیدم رو لبم سریع

 جونش از دور
 ش؟خود پیشه ببره رو تو نخواست عامر امشب:  گفت و انداخت باال ابرویی
 بود؟ نگرانم کیان واقعآ شوکا: گفتم و نکردم حرفش به توجهی

 نزدیک بود شده عصبی اینقد بابا آره
 ؟ بزنه  رو یاشار بود

 واقعآ؟؟:گفتم و گزیدم رو لبم گرفتم هیجان
 پرسید و هم تو رفت اخماش شوکا
 شدی؟ کیان عاشق نجال
  کردم جدی رو لحنم
 نه:  گفتم قاطعیت با و کنم کنترل رو نفسم به اعتماد کردم سعی
  که حرفی از:  گفت پوزخند با شوکا

 ؟ مطمئنی میزنی
 مطمئنم کامآل بله:  گفتم غیض با

 ... میشم اذیت واقعآ نزن رو حرف این دیگه خدا بخاطر شوکا
 خواهرمی مثه تو نگرانتم من نحال
 استادمه فقط اون میکنم خواهش شوکا

 دارم دوستش فقط استاد یه عنوان به
 حرف این دیگه مهمم برات ذره یک اگه
 کردم خواهش ازت نزن رو
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 بخوابم برم باید دارم کالس 9 ساعت فردا
 شدم کوچیک جلوش میکردم احساس: نگفت چیزی و شد ساکت شوکا
 نداشتم خوبی حال و حس اصآل
 که سردردی بخاطر شدم اتاق وارد

 کردم سعی خوردم مسکن یه داشتم
  ببره خوابم زود تا کنم آزاد رو ذهنم

 خوابیدم و گذاشتم هم روی رو چشام
 خواب از گوشیم آالرم صدای با صب  

 8 ساعت شدم بیدار
  بود
سواک اینکه از بعد ستم رو صورتم و زدم م  زا بخورم صبحانه اینکه بدون ش

 بیرون زدم خوابگاه
  زنگ عامر که بگیرم تاکسی میخواستم

  زد
 دادم جواب زود رو گوشی
  سالم
 کجایی؟ عزیزم سالم
 میخواستم االن... دانشگاه میرم دارم

  بگیرم تاکسی
 میبرمت میام خودم االن نگیر تاکسی
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 ... میشه شروع کالسم دیگه ربع یک بیا زود باشه
 رو خودش عامر و گذشت ایی دقیقه10

  رسوند
 کردم باز رو ماشین در زد ترمز جلوم

  شدم سوار و
 مقدمه بی سالم:  گفتم اینکه محض به

 لبام و کرد حلقه گردنم دور رو دستش
 کشیدم کنار رو خودم میمکید رو

  میخورد بهم داشت حالم
  چیکار: گفتم احساس از عاری لحنی با

 ... صبحی اول میکنی؟
  گشنمه نخوردم صبحانه:  گفت

  شده دیرم دانشگاه برسون زود منو چه من به:  گفتم اخم با
 شد دانشگاه راهی و کشید خرماییش و لخت موهای به دستی
 میدوخت من به و میگرفت جاده از رو نگاهش مدآم
 ندیدی؟ آدم چیه:  گفتم آروم

 بدیدیم ندید ما واال نه:  گفت و خندید
 زدم پوزخندی و گرفت خندم حرفش از

 نجال؟ نمیپوشی چادر دانشگاه تو چرا:  گفت و هم تو رفت اخماش
 یپاییت چه دخترا ببین دانشییگاه تو بیا تو صییبحی اول کن بس خدا رو تو عامر

  بعد میکنن هایی آرایش چه میزنن
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  بده گیر من به
 ...  سادس و مشکی هم مانتوم نکردم آرایشی که من

 به حواسم باید من نجال چه من به
 ...؟ دارم مردم به چیکار من باشه خودم ناموس

 زد ترمز دانشگاه در جلوی رسیدیم
 خدافظ گفتم  شدم پیاده و

 دنبالت میام ظهر خداحافظ:  گفت عامر
 عامر؟ تهرانی کی تا
ستم 5 ساعت تا   زنگ بهم شد تمام کالست بدم انجام باید که دارم یکاری ه

 ... دنبالت بیام بزن
 شدم دانشگاه وارد و:  گفتم ایی باشه

  داشتم کالس 12 تا 9
 ... دنبالم اومد عامر به زدم زنگ شد که تموم

 شدم متوجه بازم ماشین به ورودم محض به
  میده مواد بوی ماشینش

 جلو نشستم و کردم باز رو ماشین در
 خانومم سالم

 ماشینت که باز خان عامر سالم علیک
 ... میده مواد بوی

 آورد در ماشینش داشبورد از اسپری
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  ماشین تو زد و
 ؟ عزیزم حله حاال:  گفت و خندید بعد

 ...نمیکنه اذیتت هم تریاک بوی دیگه
 کرد بغلم و  سمتم اومد

 میداد تریاک بوی عجیب لباسش
 

 میکنی؟ چیکار داری معلومه عامر زدم داد
 ... میده تریاک بوی هیکلت کله

 جایی یه بریم شی بیخیال میشه نجال
 ؟ بخوریم ناهار

 سرازکارت باید من نمیشه خیر نه
 بیارم در

 میارم در تو کارای از سر من مگه - عامر
 ... من کار به دادی گیر تو که

  نگفتم چیزی و کردم سکوت
 ... میکنه فروشی قاچاق داره که بودم مطمعن اما

 جوونی تو نفروش مواد خدا رو تو عامر
 مواد فروش با رو زندگیت نیست خوب
  نساز

شم شم نجال میفرو  رمبخ خونه تهران میخوام من نکن دخالت من کار تو میفرو
 خوابگاه تو زنم نمیخواد دلم من
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 ثباع دوری نمیخوام بخرم خونه تهران بیام بگیرم عروسی زود میخوام باشه
 بشه کم بهم نصبت محبتمون بشه

 عامر:  گفتم و شدم خیره چشمام به
 باشن هم عاشق واقعآ نفر دو کنه خدا
 بگیره قراره اونا بین نمیتونه چیزی هیچ

 .ها فاصله حتی کنه کم رو محبتشون یا
 چیه؟ منظورم شد متوجه خوب که میدونم

  بده بروز نخواست اما
 ؟... مدرن یا سنتی رستوران: گفت و کرد روشن ماشینو

 ... نمیکنه فرقی
 ؟ ببرمت نجال داری دوست کجا تو

  بخوریم ماشین تو بگیر پیتزا میگم من
 میده مواد بوی لباست که اینقد بهتره

 بگیرنت ممکنه بهتره نباشی رستوران تو
 گفت و خودش رو کرد خالی رو اسپری

 فضای یه تو پارک تو میریم میگیرم پیتزا
 ... میخوریم و میشینیم سبز
 ...باشه گفتم و دادم تکون رو سرم
 کرد پارک رستوران یه جلوی عامر

 ... میام االن بمون منتظر:  گفت و شد پیاده ماشین از
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 خرید پیتزا عامر اینکه از بعد
  پیتزامون و نشستیم پارک تو ساعتی یک

 بود شده 3 تقریبآ ساعت خوردیم رو
  دیگه بریم عامر:  گفتم عامر به رو

 بودم بیرون 9 ساعت صب  از خستم خیلی
 ... خوابگاه گردون برم منو

 خوابگاه راهییه و:  گفت ایی باشه
  شدیم
 خوابگاه در جلوی رو ماشین عامر
شت نگه شه و دا شین های شی  عدب بمون دیگه لحظه چند: گفت بود پایین ما
 برو

  نشستم ماشین تو و نگفتم هیچی
 به خیلی که دیدم رو صدف لحظه همون

 اومد خوابگاه در از و بود رسیده خودش
 طرف به و خورد من به چشمش بیرون

  کرد زمزمه عامر که افتاد راه ماشین
 ؟ کیه

  اتاقیمه هم گفتم.آروم
 شیشه نزدیک آورد رو سرش و ماشین  به نزدیک رسید صدف

 خوبی؟ جان صدف سالم
 ؟ دانشگاه میری داری
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 دارم کالس 8 تا آره
 

 ؟ درسته باشید شما باید عامر آقا:  گفت و عامر به زد زل بعد
  خودمم بله داد جواب عامر

  گفت و زد عامر به ایی عشوه پر لبخند
 جان نجال اتاقیه هم هستم صدف منم عامر آقا خوشبختم

 خانوم صدف خوشبختم گفت و صدف به دوخت رو نگاهش عامر
شحال عامر آقا ممنونم - صدف شناییتون از شدم خو شتاق آ  با فعآل دیدار م

 ... برم باید شده دیرم اجازتون
 ... بسالمت:  گفت و داد تکان سری هم عامر

 میکرد برانداز رو سرتاپاش کآل داشت عامر و میرفت داشت
 خوشم اصآل صدف دختره این به نگاهش نوع از اما نبود مهم برام چند هر

 ... نیمومد
  زدی دید رو دختره پشته بس از که بیرون زد حلقه از چشات خان عامر هوووی

 ... نزنن دیدش تا نپوشه تنگ لباس اینجوری:  گفت و زد ایی خنده تک
 کجاست؟ بچه دختره بود خوشگل میگم نجال
 اصفهانیه عامر آقا نداره قابل

 نمیخوام دارم رو بهترش خودم من خانوم نجال ممنون
 نکن تعارف خواستی موقع یه اگه میگم
 بود نیومده بدش تو از اونم انگار
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 میزد لبخند بهت خیلی
 !!! شده حسودیت که نگو نجال

 ... نداری دل دیگه تو مگه حسودی چرا واال نه
 ...باش داشته غیرت شوهرت رو ذره یه متاسفم برات

 بود نشسته لبم روی که کجی لبخند با
  شدم پیاده ماشین از

 شد پیاده ماشین از هم عامر
 میدم قول: گفت و کرد بغلم محکم

  باشیم داشته عاشقانه زندگیه یه و بخرم خونه تهران
  اینکه با میسوخت عامر برای دلم
 بود کرده اذیتم و بود کرده تجاوز بهم
 میسوخت براش دلم بازم اما
 برای دلم اون از بیشتر واقع در اما

 ... میسوخت خودم
  کردم بغلش کرد بغلم وقتی
 بوسیدم محکم رو لبهاش و صورتش رو کشیدم دست بوسید رو لبهام
 کرد زمزمه گوشم تو گرفت جون انگار
 ... نره یادت منی نفس

  که وقتی تا نجال میزنم سر بهت میام دارم کار تهران یکبار وقت چند هر
 بخرم خونه و بگیریم عروسی

 عامر نکن خالف قران رو تو گفتم آروم
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 ... نداره عاقبت آخر نیست خوب
 ندارم ازت توقعی هیچ نمیخوام پول من

 چیهی از عشقم مواظبم:  گفت و بوسید محکم رو لبهام کرد بغلم نکن خالف
 ... نترس

 .. نمیکرد ولم دلشوره کردیم خدافظی هم از
 هنوز داده ما پی کیان دیدم آوردم درش پشتیم کوله از وقتی بود سایلنت گوشیم

  بودم نکرده باز رو پیغامش
 ... دلم تو افتاد عجیب حس یه که

 بخونم و کنم باز رو پیغام نداشتم دوست حتی ؟و چیه نمیدونستم که احساسی
 ... میترسیدم خوندنش از

 میفرستادم صلوات تند تند و بستم چشامو
  باشه کرده موافقت زدم که حرفی با کیان میکنم خواهش خدایا خدایا

 میکندم رو لبم پوست که حالی در
 باز رو اماش پی میزدم نفس نفس  و

  کردم
  شهدادی خانوم سالم

 شعردارم محفل امشب من
 بیاد میتونید باشید داشته دوست اگه
 عصرتون داریم محفل 10 تا7 ساعت از

 ...بخیر
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  گفته فقط نداده جوابی هیچ من خدای
 داره شعر محفل

 انداختم گوشیم ساعت به نگاه یه
  و بود 5 به نزدیک تقریبآ ساعت

  کم کم هوام بودیم زمستون تو چون
 بود تاریکی به رو

 اتاق به رو خودم بدو بدو شدم هول
 شم آماده زود باید رسوندم

 دارم وقت دیگه ساعت 2 تا
 بیرون بیام هم بعدش حمام برم باید

  و کنم مرور ذهنم تو رو شعرام
  کنم آماده رو خودم
 برمیداشتم لباس چمدانم تو از داشتم

 خورد زنگ گوشیم حمام برم که
  صدای با و کشیدم رو پاسخ ی دکمه

 الو:  گفتم هیجانی از پر
 ؟ گذشت خوش عامر پیش چطوری نجال سالم

 ؟ شوکا کجایی نبود بد مرسی
 میام دارم راهم تو بودم دانشگاه
 نجال دارم سوپرایز واست خوابگاه

 شوکا؟ چیشده جانم
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 ... گفت بهم زد زنگ یاشار داره محفل امشب کیان
 میدونم خودم گفتم و زدم ایی خنده تک

 ...گفت بهم استاد
 واقعآ؟

 برم دارم دوست اگه داره محفل امشب که داد ام پی واقعآ آره
 
 !آره؟ خواسته خدا از که هم تو

 شد؟ شروع باز شوکا
 شدی جنبه بی اینقد چرا تو بابا عه

 بابای فعآل میرسم االن کردم شوخی
 ...خدافظ
 وارد کردم قطع رو گوشیم
 شدم حمام

 جیغ صدای که بود گذشته ساعتی ربع
  شد بلند شوکا جیغوی

 ؟ کجایی نجال نجال
  گفتم بلند صدای با و بستم رو دوش

  حمامم
 حمام در پشت اومد
 ... نجالیی سالم
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 چطوری؟ سالم گفتم بلندی به رو صدای با
 میام باهات امشب منم نجال عالی خوبم
 ... بیا گفت بهم عشقم

 ... گرفتم رو جلوت مگه بیا گفتم در پشت از
 ؟ خوبه حالت میگم نجال

  ؟ مگه چطور آره
 خوشحالی فرط از موقع یه گفتم هیچی

 ... نزنی رو سکته حمام تو
 ونبیر میام دیگه االن برو گمشو اعصابم رو بری حمام در پشت اومدی شوکا
 :میگفت و میخندید بلند بلند هم شوکا
 ...؟ میگم دروغ مگه

 راست چون میکرد اذیتم داشت حرفاش
 کردم زیاد رو دوش بود

  نشنوم رو صداش تا
 بیرون اومدم حمام از دقایقی از بعد

 بودم پوشیده مشکی شلوار و تاپ یه
 پیچونده موهام دوره سبزمم ی حوصله

 ... بودم
  رحم من به هم حمام توی شوکا سالم

 ...؟ نمیکنی
 بزنم سر بهت بیام بود وظیفم من نجال
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 ... نکنی سکته خوشحالی از
 سرم سربه شوکا کلی اینکه از بعد

  گذاشت
  شدیم آماده

 همراه به رنگ ایی سورمه جین شلوار یک و کوتاه رنگ مشکی پالتوی یه
  مشکیم جیر های چکمه و مشکی شال

 شدیم خارج اتاق از بود صورتم روی که مالیمی آرایش با پوشیدم
 : گفت بهم و رد زل شوکا
  شدی خوشگل چقد نجال

 گفتم و زدم نمایی دندون لبخند
 ...شدی خوشگل خیلی هم تو عزیزم ممنونم
  شبیه تو: میگفت یاشار مرسی

  شهدادی خانوم:  میگفت کیانی زن
 شبیه خیلی چشماشم میشه کیان زن شبیه خیلی میخنده وقتی

  ایستاده حرکت از قلبم کردم احساس لحظه یه
  نفس میکردم خفگی احساس

  مگه:  گفتم و کشیدم بلندی
 داره؟؟ زن کیان

 میگی؟ چی شوکا: گفتم بلند صدای با
 داره؟ زن کیان دیگه بگو
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 :گفت و انداخت باال ابرویی شوکا
 نجال کرده ازدواج پیش سال چهار

  بود نجمه اسمش خالش دختر با
 دختره بابای بودن هم عاشقه خیلی

  دخترش داشته دوست نبوده راضی اول
 کنه ازدواج پزشکه که زادش برادر با

 بوده نجمه عاشقه خیلی کیان ولی
 داشته دوستش خیلی هم نجمه

 بابای تا میکنن صبر اینقد بالخره
 باهم نجمه و کیات و میشه راضی نجمه

  سال یک از بعد میکنن ازدواج
 برن میخواستن سال تحویل واسه تقریبا

  بوده شمال که کیان ویالی تو
 شمال چالوس های جاده تو

 میشه مغزی مرگ نجمه میکنن تصادف
  میده دست از رو جونش و

 میگذره زنش مرگ از سال سه االن
 نکرده ازدواج هنوز کیان اما

 جمهن مرگ از بعد اینکه مثه اما بوده شاد و سرزنده خیلی قبآل میگفت یاشار
 میشه عصبی و میگیره افسردگی

  شده بهتر حالش اینکه تا بوده روانپزشک نظر تحت هم ماه چند تا
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 تنهاش پیششه یاشار همین بخاطر االن
 میکنه بداخالقی چی هر و نمیذاره

  نمیگه چیزی بهش یاشار
 زرد و پریده رنگت اینقد چرا تو حاال

 ؟ شدی
  چیزی:  گفتم که زد بوق آژانس
 نشه دیرمون بریم شوکا نیست

 جوری یه و میلرزید مدام دستام اما
 بودم کرده بغض بدجوری بودم شده

 ؟ وکاش گفتم و بهش زدم آروم بود گوشیش تو سرش شوکا بودیم ماشین تو
 چیه؟ گفتم و دوخت بهم رو نگاهش

 پریشونی؟ اینقد چرا
 میکنه؟ زندگی تنها کیان چرا پس شوکا

 پدرش؟ ی خونه نمیره چرا
 که االن کنن مرافبت ازش اونجا که

 هست؟ تنهام شکسته دستش
 کرده فوت پیش سال 4 مادرش
 جوونه هم زنش گرفته زن پدرش

 نمیره نمیاد خوشش پدرش زن از کیان
  اونجا
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 آلمان اونم کیانا اسم به داره خواهر یه
 ازدواج آلمانی مرد یه با میکنه زندگی

 !؟ کرده
 نمیکنه؟ ازدواج کیان چرا خب

 بدونم چه من میپرسیا سواال چه نجال وا
 ... هنوز نشده کسی عاشق البد
 باشه گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 نجال؟ گفت و کرد نگاه بهم شوکا
 ؟... بله

 گفتماا بهت اینارو من نفهمه یاشار
 دهنش تو حرف میگه میاد بدش دیگه

 بشه ناراحت عشقم نمیخوام نمیمونه
  باشه گفتم و دادم تکون رو سرم

 راحت خیالت
 میخوردم حسرت چقد که وای

 عشقم میگفت لذت با شوکا وقتی
 زد رو خونشون زنگ شوکا و شدیم پیاده دو هر کیان خونه در رسیدیم

 ساکت شدیم آسانسور سوار شدیم خونه وارد بود مشغول مدام فکرم
 دختر چته گفت و بهم زد شوکا که بودم

 !شدن؟ غرق هات کشتی
  میکنم مرور ذهنم تو رو شعرهام دارم  خوبم شوکا نه
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 مطمعنی؟؟
 خوبم آره
 کیان داشتم گفتم خوبی دروغ چه هه
 میکردم مرور ذهنم تو رو
 بیرون اومدیم آسانسور از

 منو داشت کیان دیدن برای اشتیاقم
 ... میکشت

  رفتیم استاد واحد طرف به
 زدم رو واحد زنگ لرزان دستای با

 باز رو در کیان ثانیه چند از بعد
 لحن با و شد نمایان در جلوی جذابش ی چهره و همیشکی اخم همون با کرد

  خانوما بفرمایید:  گفت ایی داشتنی دوست
 من اما شد خونه وارد شوکا
 مردی سرتاپای به داشتم ناخواسته فقط
 و دلتنگی باعث ندیدنش و واسییترسییم دلشییوره باعث دیدنش که میکردم نگاه
  میشد عجیبم حال
 سورمه رنگ به بلند آستین تیشرت و چسپان و کتان رنگ مشکی شلوار با کیان
 میکردم نگاه بود کشیده باال آرنج تا رو هاش آستین که ایی

شمای و گندمی پوست به عجیب و بود عالقم مورد رنگ ایی سورمه  و سبز چ
  میومد کیان جذاب
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 م..ا.. سل:  گفتم کیان به رو پته تته با
 استاد
 لطفآ تو بفرمایید شهدادی خانوم سالم
 نبود قبل ی دفعه  مثله شدم خونه وارد
 بود کرده دعوت مهمان دوتا فقط کیان

  خودش و یاشار و شوکا و من با که
 نفر 6 میشیدیم

 تقریبآ که مردی دو به و رفتم نزدیک
 باشن ساله 45 الی 40 میومد بهشون

 کردم سالم
شار شپزخونه از که دیدم رو یا ست در که سینی با آ شت د  امدمی ما سمت به دا

 میز روی را ها قهوه و گرفت دسییتش از رو سییینی و رفت طرفش به شییوکا که
  گذاشت
 عشوه با و چسپوند یاشار به رو خودش

 ... عشقم سالم:  گفت
 بود یاشار به نگاهم

 کنه سالم اون اینکه از قبل و
 رادمهر استاد سالم:  گفتم

 : گفت و کرد استقبال ازم لبخند با
 عزیز شهدادیه خانوم سالم به به

  لطفآ بفرمایین آمدین خوش
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  کیان اخم از پر های نگاه متوجه
 کردم جمع رو خودم و شدم یاشار به

 رو بشینم کرد کرد اشار کیان که
  خودشه کنار که ایی کاناپه
 بود کیان به نزدیک نفره یه کاناپه

 ... روش نشستم و
  بردار قهوه گفت بهم آروم کیان
 چشم:  گفتم و دادم تکون رو سرم

  اتاقت میرم من کیان: گفت کیان به رو یاشار
  حرفش تایید ی نشانه به هم کیان

 اتاق سمت به یاشار داد تکان رو سرس
  افتاد راه

  رفت سرش پشته هم شوکا 
 بود کرده احاطه رو وجودم تمام استرس و دلشوره

 بودم معذب کمی و
 نزدیک بهم رو صورتش کیان
 شهدادی؟ خانوم:  گفت و کرد

 عجیبی لحن با:  جانم گفتم ناخواسته
 ؟ معذبی گفت بهم
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ساس شه کنده جا از داره قلبم کردم اح  هن گفتم و دادم تکان آرام رو سرم...  می
 ... یکم فقط

 چرا؟ پرسید بود ها مهمان به نگاهش میخوردو رو قهوش  که حالی در
 استاد هیچی گفتم آروم
 همینجوری نداره خاصی دلیل
  کرد تمام رو قهوش اینکه از بعد

 گفت دوستاش به رو بلند صدای با
  دانشجوهای از شهدادی خانوم
 هستن من استعداد با خیلی
  میکردم نگاش داشتم

 ؟ میگه اینجوری چرا خدا وای
 حسی این میکنه تعریف ازم چرا
 میکنه دیوونم دارم دلم تو که
 چرا ؟ شده مرگم چه گزیدم رو لبم نه خدایا:   گفتم دل در
 میشم جوری یه میکنم نگاه که کیان به

 تو میوفته ترس حس یه و میگیره گریم
  دلم

 نظری آقای و محمدی آقای شهدادی خانوم: گفت کیان که بودم فکر تو
  هستم خانوادگی دوست هستن من قدیمیه خیلی و شاعر دوستای از

 کردم اکتفا لبخندی به فقط
 خوشبختم گفتم و دادم  تکان رو سرم
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  بود شده 8 تقریبآ ساعت
 کنیم؟ شروع رو محفل گفت کیان که
  آمادم من گفتم کیان به رو

 شهدادی خانوم کن شروع شما پس
 

 چشم:گفتم و دادم قورت رو دهانم آب
 نفس به اعتماد با ثانیه چند از بعد

  گفتم بلند صدای و
 .باشی شناگر اگربهترین حتی 

 خیال در گاهی  
 شوی می غرق کسی 

 اشعارشون و متن اونام شد بقیه نوبت
  گفتن رو
 کرد شروع و دوخت من به رو نگاهش... کیان به رسید نوبت و

 گذشت ها سال
  نرسیدیم هم به ما

 است من همراه زنی ، اما تو جای
 ندارد، شباهتی تو به
 نیست بهتر تو از

 ...نیست زیباتر تو از حتی
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 رسید، اینجا به کار لجاجتم بخاطر تنها
  میکند باز را موهایش وقتی ، اما
  اختیار بی

 ... میزنم صدا را تو همیشه مثل
  خندد می او و
 ... پرسد می اشتیاق با

 !؟... چیست دخترمان و موهایش بین ی رابطه
 ..........میمیرم بار هر من و

 لرزوند رو بدنم متنش این خدا وای
 گفتید؟ رو این خودتون استاد گفتم
 نیومد؟ خوشتون آره:  گفت آروم
 بود عالی ؟خیلی میشه مگه

 
 ...بدی ادامه میتونی شهدادی خانوم ممنونم

 بود منتظر و بود شده خیره بهم کیان
 بخونم رو کردم آماده که متنی من تا

 آرامی صدای با و بستم رو چشمام
  گفتم

  ، را تو بوسم می صب  
 مرا میگیرد توبه شب

 ، ولی مشتاقم صب 
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 ........! نیست استغفار حال شب
 ازم کیان کردم باز رو چشمام وقتی
 لحظه همون و نمیداشت بر چشم
 شدن سالن وارد یاشار و شوکا
 ها بچه:  گفت بلندی صدای با یاشار

 بخونه باید کیان امشب ولی ببخشید
  بود ایستاده یاشار کنار هم شوکا

 میخندید ریز ریز و
 کیان به میچرخوندم رو نگاهم بعد و میکردم نگاه یاشار به مدام

  بخونه کردم تعجب
  میخونه کیان مگه
 یاشار به رو و انداخت باال ابرویی کیان

 بخونه؟ رو چی چی گفت
  بزنم گیتار نمیتونم االن که من

 آه مدام که نشستن نفره دو مبل رو  شوکا همراه به شد نزدیک بهمون یاشار
 میخوردم حسرت و میکشیدم

  بخون فقط تو میزنم گیتار خودم من گفت یاشار
 شوکا که بگه چیزی کرد باز لب کیان

 ... بخونید خدا رو تو رادمهر استاد میکنم خواهش گفت
 حتی نمیگفتم چیزی و بودم آروم من
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 نکردم اسراری هم کیان خوندن برای
 کیان بخون گفتن هم کیان دوستای

 گفت و آورد اتاق از رو گیتار یاشار
  بخون تو میزنم من کیان
  باشه گفت و گذاشت پا رو پا کیان

 کرد شروع کیان و میزد گیتار یاشار
 داشت صداش خدا وای خوندن به

  همخونی باهاش ها بچه میکرد دیونم
 ... میرفتم صدقش قربون خودم پیشه من و میکردن
 میخوند کیان که آهنگی

 نیفسی هیر تیو روزا ایینی تیو 
 بدسیتی دسیتی میچییرخھ دلیمی
 نفسی نفیسی میزنھ تیو واسھ دلیم کھ نمییدونییی نگیو

 به شمچ بیای بخوای که روزی تا میسوزم پات به بسوز بگی هنوزم عاشقتییییم
 میدوزم تو راهت

 حالو چه تو وزار این که نمیدونی بستم تو عشق به دل که دستم به بده دستتو بیا 
 هستم روزی

 شده تو یب که نزار دلم سره سربه بهونه میگیره که منه دله خونه تو رفتی وقتی از 
 دیوونه

 میزارم شییونت رو سییر دارم که هرچی تو پای به بزارم که میخوام دارم دوسییت 
 دارم دوست تورو قرارم بی من تو چشای برای
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 من وت چشای برای میزارم شونت سر دارم که هرچی تو پای به بزارم که میخوام 
 ...قرارم بی

شماش میخوند که آهنگ کیان سته رو چ سش تمام با و بود ب س میخوند ح  یح
 میکرد منتقلش منم به داشت که

 زیر آروم فقط میلرزید دلم میخوند که وقتی و کردم ضبط رو صداش
 ... بگردم دورت گفتم لب
  لبهام به میکشیدم رو زبونم مدام و بود شده خشک دلشوره شدت از هام لب

 آب برام شد متوجه کیان انگار
 :گفت و میز رو جلوم گذاشت ریخت

 خانوم بفرمایید
 استرس با همراه که کوتاهی لبخند با

 استاد ممنون گفتم و کردم تشکر ازش بود
  کشیدم سر یکجا رو آب لیوان

 
  رسونمب دستشویی به رو خودم تا شدم بلند جام از داشتم که استرسی شدت از

 زدن حرف گرم هاش مهمون با کیان
 ... میزدن حرف هم با هم یاشار و شوکا و بود شده

 افتادم راه دستشویی سمت به و شدم بلند مبل رو از
  بیرون اومدم دقایقی از بعد

 میرفت اتاقش سمت افتاد کیان به چشمم
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 بیرون اومدم وقتی بود کیان اتاق کنار بهداشتی سرویس
 کیان به زدم زل شدیم رو به رو هم با

 :خوبه حالتون:  گفت و شد خیره بهم
 دادم تکان سرمو بزنم حرفی اینکه بدون
 ایستاده اتاقش در هنوز شد اتاقش وارد
 ... میکردم نگاش و بودم

 داد سفارش غذا و زد زنگ گرفت شماره یه
  هنوز من و بیرون اومد اتاقش از

 یبهداشیت سییرویس سییمت به میکردم نگاش و بودم ایسییتاده اتاقش روی روبه
 ؟ استاد زدم صداش آروم رفت

  کردم نزدیک بهش خیلی رو خودم چرخوند سمتم به رو صورتش
 دارم میکردم احساس که جوری

 میسوزم نزدیکی همه این از
 چیشد؟ استاد:  گفتم آروم

 چیشد؟ چی:  گفت و داد تکان رو سرش
 کارتون مبیا من بود قرار استاد:  گفتم میشد مشخص توش دلشورم که لحنی با

 ... بدم انجام رو
 بدین انجام بخوایین شما که ندارم کاری من: گفت و رفت هم تو اخماش

  های انگشت میشد مورمور داشت بدنم
  چیزی نتونستم دیگه بود شده یخ دستم

  بگم
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 شد بهداشتی سرویس وارد کیان
 روی به روی که دیواری به من و

شتی سرویس شکام و دادم تکیه بود بهدا شه از دونه دونه ا شمم گو  یدمیچک چ
... 

 کسی تا میکردم گریه صدا بی و آروم
 ... نشه متوجه
 ... کنم خالی سادگیا این به رو خودم نمیتونستم که جوری بودم پر خیلی
 بیرون اومد بهداشتی سرویس از کیان

 شد رو به رو باهام و
  میریختم اشک که حالی در

 چشمام به کرد نزدیک بهم رو خودش
  پرسید و انداخت باال ابروشو یه زد زل

 میکنی؟ گریه داری
  نزدیکترشد بهم ندادم جواب
 سینش ی فاصله که جوری

 بود متری میلی صورتم با
  تند نتد بودم افتاده نفس نفس به

 نداشتم دوست اصآل و میریختم اشک
 نمیذاشتن لعنتی اشکای اه بزنم پلک

 خانوم چیشده کرد تکرار دوباره بودن کرده تاره رو دیدم جلوی کنم نگاش
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 ؟ شهدادی
 ؟ کردم ناراحتت من

 شده؟ چیزی
 کامال جلو میرفتم دیگه قدم یک اگه
 میشدم وسوسه داشتم بودم بغلش تو

 کردم مچ رو دستام نمیتونستم اما
 دستام کف اما بود سرد هوا اینکه با

 خدا ترو: گفتم بغض با بود کرده عرق
 بیام میخوام من بیام بذار

  نمیزد حرفی هیچ و زد زل بهم تعجب با
 بیای؟ کجا:  گفت لحظه چند از بعد

 ... پیشت کردم زمزمه
 میتونم من شهدادی خانوم:  گفت دوباره
 ... میدم سفارش بیرون از هم غذا بدم انجام کارامو خودم

 و چشمام تو ریختم بود التماس چی هر
  میکنم خواهش استاد گفتم
 بودیم شده هم محو کامآل دیگه
 نمیداشت بر ازم چشم کیان

 بودیم نزدیک هم به خیلی
  بودم کیان عطر بوی عاشق

 کنم نگاه چشاش به زیاد نتونستم
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 از رو کنترلم و میلرزید دلم آخه
  میدادم دست

 که حالی در  بستم رو چشمام
  میکشیدم نفس رو عطرش

  کرد زمزمه گوشم کنار آروم
 کن پاک اشکاتو نکن گریه فقط بیا

 بود فهم قابل غیر حسای از پر وجودم
  شده فلج مغزم میکردم احساس

  تن بخاطر که میکردم کنترل رو خودم
 بهم بودنش نزدیک و تنش عطر صداش

 ... نکنم بغلش
  میکنه اذیتم گریه کرد تکرار

  نکن گریه من جلوی هیچوقت
  گفتم و دادم تکان آرامی به رو سرم

 چشم
  رفت سالن سمت به و انداخت پایین رو سرش

 شدم بهداشتی سرویس وارد
 پاک رو اشکام زدم صورتم به آبی

 شدم سالن وارد لبخند با و کردم
 نجال:  گفت بلند صدای با شوکا
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  بشین اینجا بیا ؟ رفتی کجا
  کیان به

 بلند بلند و میزد حرف دوسییتاش با و بود نشییسییته دونفره مبل رو که کردم نگاه
  میخندید

  میگرفتم قلب تپش هاش خنده صدای از
 ی خنده نوع این که بود بار اولین
 رد ها مهمان کنار از میدیدم رو کیان
 مبل روی کیان کنار اختیار بی و شدم

 ... نشستم
 فقط من و میزد حرف و میخندید کیان

 احساس که جوری میکردم نگاش
 خودش به من های نگاه متوجه میکردم

 ...  شده
  برداشتم ازش چشم میشه معذب داره فهمیدم
 پاشدم جاش از کیان آوردن رو ها غذا سفارش که نگذشت زیادی چیزی

 میگیرم میرم خودم بشین کرد اشاره یاشار که
 آورد رو سفارشات یاشار اینکه از بعد

  پیتزاس شدم متوجه
 کیان:  گفت شوخی لحن با یاشار

 چیشده؟
 دادی سفارش پیتزا امشب 
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 سفارش کباب جوجه همیشه که تو
 ... میدادی

 بودم منتظر و کردم نگاه کیان به
 ...میده جوابی چه ببینم

 لحن با و کشید ریشش ته روی دستشو
 :گفت ایی داشتنی دوست و کشدار

 خانوما داریم خانوم مهمان امشب آخه
 ... دارن دوست بیشتر پیتزا

 میکردم نگاه بهم لبخند با شوکا
 ی گوشه به رو خودم و کردم زیاد کیان با فاصلمو اما نداشت منظوری میدونم

  چسپوندم مبل
 شدن خوردن مشغول همه و گذاشت جلوش رو کسی هر پیتزای یاشار

 بودم شده اینجوری چرا نمیدونم
 زدم پیتزا به که گاز یه

 زور به داشتم رو ادامش و شدم سیر
 بود شده خوردنم متوجه هم شوکا حتی که جوری میدادم قورت و میخوردم

  که چیشده گفت و زد چشمکی بهم
 هیچی گفتم و دادم تکون سرمو زود
 کیان که بودیم خوردن مشغول همه

  کنارم گذاشت رو پیپسی نوشابه
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 بخورم رو نوشابه همون کردم سعی
 ...نمیرفت پایین گلوم از که پیتزا

 کیان دوستای شد تموم که شاممون
  رفتن و کردن خداحافظی

 بود سالن انتهای کیان اتاق
 گرفت آروم رو یاشار دست شوکا که
 رفتن سالن انتهای به و

  شدیم تنها کیان و من
  میکرد کار گوشیش با کیان

 میکردم نگاه بهش منم و
 دارید کالس که روزایی لطفآ شییهدادی خانوم:  گفت و آوردم باال رو سییرش

 که روازیی فقط نیاید من پیشه اصآل
 بیاید میتونید ندارین کالس

 .. ستاد...ا...  آخه:  گفتم پته تته با
 گفتم که همین:  گفت اخم با

 رفتار ها بچه مثه باهام کردم احساس
 ... میکنه

  استاد باشه گفتم ایستادم شدم پا
 برم باید دیگه من اجازتون با

 بزنم صدا یاشارو کن صبر - کیان
 منم و رفت یاشار اتاق سمت به کیان
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 ... افتادم راه سرش پشت آروم های قدم با
 نزدیک رسیدم اینکه محض به

 اومدم و کشیدم خفیفی جیغ جاخوردم که دیدم ایی صحنه کیان اتاق
 ی سینه به خوردم محکم که برگردم

 ... کیان
 میکنی؟ چیکار اینجا تو:  گفت و فشرد بهم رو دندوناش

  اشاری بغل تو مانتو و شال بدون شوکا بودن خوابیده تخت رو شوکا و یاشار
 اول که میگرفتن ب*ل و ن*د*ی*س*و*ب*ی*م همو ن*ه*د تو مدام و بود

 یانک ی سینه به خوردم محکم من که برگشتیم هم با دو هر من بعد دید کیان
 میکنید؟ چیکار اینجا شما:  گفت و شد عصبی

 اومدم جوری همین هیجی گفتم آروم
 بودن نبسته رو اتاق در شوکا و یاشار

 یهو اینکه از بود آورده کم خیلی کیان و
 ...دید وضع اون با رو شوکا و رفت
 میگزید رو لبش مدام

 معذرت من یاشار:  گفت بلند صدای با
 باشه باز در نمیکردم فکر اصآل میخوام

 ... بره میخواد شهدادی خانوم بگم در پشته بزنم میخواستم
 به رنگ که حالی در یاشار و شوکا

 بیرون اومدن اتاق از نداشتن رخسار
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 :گفت و کشید موهاش به دستی یاشار
 میبرمشون خودم من کیان نداره اشکال

 
 کرد شکرت کلی کیان از شوکا برسونشون ببر: گفت و دادم تکان رو سرش کیان
  یاشار همراه به و مهمانی بابت

  افتادیم راه خوابگاه سمت به
 ... نزدن حرفی هیج یاشار و شوکا مسیر طول در و

 احساس بیرون اومدم که کیان خونه از
 ...میسوخت داشت قلبم گذاشته همونجا و کنده رو دلم یکی میکردم
 نستمنمیدو من ببخشید گفتم.و کردم خواهی معذرت شوکا از خوابگاه رسیدیم

  رابطتون نمیدونستم من اتاق سمت نمیومدم کیان با گرنه و
 حده؟ این در

 نکن فکر بهش گفت و زد لبخندی شوکا
  بعد نیست مهم بوده اتفاقی

 میدونه خودش...  دارم دوست یاشارو خیلی من نجال گفت بهم لبخند با
 دوستم خیلی:  گفت بهم اتاق تو امشب

 برام دلش نبینتم روز یه اگه و داره
 ... میشه تنگ

 واقعا؟ گفتم حسرت با
  بخدا آره

  خوشبحالت گفتم و شوکا تخت رو کشیدم دراز
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 بگیرم دوش یه میرم من نجال
  میام زود

 ... برو باشه
  شد حمام وارد شوکا

  خودم رو کشیدم رو پتوش
 اوکی رو کیان ی شده ضبط صدای و

  قفسه رو گذاشتم رو گوشی کردم
 شدم کردن گوش مشغول و سینم

 میکردم گوشش داشتم ساعت نیم حدودآ
 گوشم تو داشت بارها و بارها و

  میشد تکرار
گاه  لرزیدن به کردم شروع ناخودآ

 قطع رو آهنگ نمیتونستم که جوری
 میلرزیدم مدام و کنم

 بود شده نگفته حرفهای از پر وجودم
 به میکردم احساس بودم منگ و گیچ

 زندگیه تو روازیی رسیدم بست بن
 میرسه مطلق نیستی به که هست آدم

 ... داشتم رو احساس همون االن
 اومده پایین شدت به تحملم آستانه
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 نداشتم تحمل دیگه و بود
 بفهمن همه تا بزنم داد داشتم دوست
 ... کیانم عاشقه
  بود حرف از پر ذهنم

 کیان تصویر از پر دارم دوستت از پر
 بدنم لرزش و خودم رو کشیدم رو پتو

 حمام از شوکا لحظه همون شد بیشتر
 اب فقط بزنم حرف درسیییت نمیتونسییتم و میخورد بهم فکم مدام بیرون اومد

 شوکا:  گفتم آرومی صدای
 چپیدی باز چیه کرد تکرار

 کنی؟ گریه زارت زارت که پتو زیر
 پاهام دید و شد نزدیکم نگفتم چیزی

 میلرزم خیلی دارم و کردم جمع رو
 دستام و پاهام رو کرد خم رو خودش

 ترس با نلرزن که بود داشته نگه رو
 برسرم خاک نجال  میپرسید مدام
 !!!...دختر؟ شده چت

 بهم زدن حرف اجازه و میخوردن بهم که دندونایی و لرزانم فک با
 کیان عاشق من شوکا گفتم نمیدادن

 ... میخوام رو کیان من...  میمیرم دارم شدم
 رو کیان من شوکا کردم تکرار دوباره
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 میگم؟ چی میفهمی دارم دوست
نداخت و برداشیییت تختم روی از رو پتوم  لرزم کم کم کرد بغلم محکم روم ا

 میگی داری چی حالیته نجال کرد زمزمه گوشییم تو آروم میشیید کمتر داشییت
 ؟ آجی
 مبه قلبم حالیمه خوب حالیمه میگفتم و میدادم تکان ها دیونه مثه رو سرم

 همچین زندگیم تو وقت هیچ نمیگه دروغ
 ... نداشتم رو حسی
  کنه متقاعدم میکرد سعی و کشید دراز تخت رو کنارم شوکا
 ... عامر نجال:  گفت

  کنه تمام رو حرفش نذاشتم
 گذاشتم هاش لب روی اشارمو انگشت

 هیچی شوکا هیس:  گفتم بغض با و
 موضوع این به درصد یک حتی نگو
 !؟ کنم فراموش رو کیان بخوام من که نکن فکر

 :گفت و رفت بهم ایی غره چشم شوکا
  نجال؟ چی یعنی

 ... داری شوهر تو
  کشیدم جیغ زدم دادم

  نشست شد بلند شوکا
 صدای با و پیجوندم خودم دور رو پتو
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 میگفتم مدام و میکردم گریه بلند
 نمیخواستمش من ندارم شوهر من

  وقت هیج
 نداشتم دوستش اینکه وجود با

 ... کرد هم ز*و*ا*ج*ت بهم
 نمیدونی یعنی احمقی خیلی نجال
 ...؟ نمیده طالقت عامر
 کلمه یه دیگه حتی نگو هیچی شوکا

 چیزی هر از میترسم نزن حرف هم
 میترسم نباشه تو کیان قراره که

 طالق از نه عامر، از نه نزن حرفی هیچ
 کنم فکر نمیخوام هیچی به

 باشه ذهنم تو نمیخوام کیان جز هیچی
 عنیی نجال:  گفت استرس با و گرفت محکم رو دستام شد نزدیک بهم شوکا

 باشی؟ کیان دختر دوست میخوای
 هیچی میدم قسمت ابولفظل به شوکا

 ...  هیچی دیگه نگو
 ... کنم فکر نمیخوام بعدش به باشم کیان پیشه میخوام فقط من

 طالق از نه بگو چیزی عامر از نه
 چی همه از کردم خالی رو ذهنم

 کیانه تصویر فقط ذهنم تو
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 ....کنم فکر نمیخوام ایی دیگه چیز به
 لحظه هر و میکردم گوش شب 3 تا رو کیان صدای و زدم هنذفری شب اون

 میشدم تر قرار بی و تر دلتنگ
 رفتم خواب بدبختی هزار با بالخره
 ... شدم بیدار خواب از که بود 9 تقریبآ ساعت
  میرفتم باید نداشتم کالس امروز
  کیان پیشه

 ؟ کنم چیکار نمیدونستم خوشحالی از
  پاشدم جام از سریع

 رفته فهمیدم نیست شوکا دیدم که
 گرفتم دوش یه سریع دانشگاه

 کوتاه و اسپرت ایی سورمه مانتوی یه
 پوشیدم روشن جین شلوار یه و

  آرایش یه کردم سر رو مشکیم شال
 رداشتمب رو پشتیم کوله زدم لبخند خودم به آینه تو خوشحالی با کردم مالیمم

  بیرون اومدم خوابگاه از
 آژانس به

  کیان ی خونه سمت به و زدم زنگ
 نداد جواب شمارش به زدم زنگ چی هر راه تو... افتادم راه

 دوباره رسیدم و گذشت ایی دقیقه 20
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 گرفتم تماس کیان ی شماره با
 کنه باز رو در  درم پشته بگم که
 نداد جواب که

 شد باز در دقیقه 5 از بعد و زدم رو زنگ
  شدم آسانسور وارد سریع

  رسوندم کیان واحد به رو خودم و
 اتاق در به که ایی تقه اولین با

 بهم موهای با کیان و شد باز در زدم
 ... شد نمایان در جلوی ورزشی شلوار و سفید تیشرت یه ریخته
 سالم: گفتم و کردم کنترل رو خندم
 ... استاد
 اینقد همیشه شما شهدادی خانوم سالم_  کیان

 !خیزین؟ سحر
 آره باشم داشته کار اگه

 ...تو بفرمایین_  کیان
  خیلی میومد داشتم وقتی استاد
 ندادین جواب اما زدم زنگ
 ریختش بهم موهای به دستی کیان

 گوشیم بودم خواب:  گفت و کشید
 نشدم متوجه بود سایلنت

 پرسیدم و نشستم سالن تو مبالی رو
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 نیستن؟ یاشار آقا استاد
 ...خونشون رفت داشت کار دیشب یاشار - کیان

 ...بخوابین برین دارین خواب اگه استاد
 

 احساس و بود شده قرمز چشماش کیان
 داره خواب خیلی که میکردم

 شه اذیت نمیخواست دلم
 ... کنم درست ناهار براش و کنم مرتب رو خونش میخواستم فقط
 شهدادی خانوم:  گفت و کرد نگاه بهم

 ... بیا داشتی کاری اتاقم تو میرم من باش راحت
 رفنتون از قبل فقط برید استاد باشه

  داشتم ازتون سوال یه من
 بفرمایید_ کیان

 !چیه؟ عالقتون مورد غذای شما استاد
 ؟ چی واسه پرسید کیان
 کنم درست ناهار براتون میخوام گفتم
  کنه آشپزی خونم تو مهمونم نمیخوام من شهدادی خانوم:  گفت

 میدم سفارش بیرون از غذا من
 یعنی:گفتم و جلوش ایستادم اخم با

 ؟ آخه چی
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 پرستاری شما از اومدم من
  غذای اینقد نمیشی خسته شما کنم

 ؟ میخوری رو رستوران
 نگاه چشمام به کرد خم رو خودش

 ارانگ ش*ش*و*غ*آ برای بیقراری همه این از میکشید تیر داشت قلبم کرد
  میکشوند منو داشتم و بود ربا آهنگ

 گرفتم فاصله ازش یکم خودش طرف به
  اولین شهدادی خانوم: گفت آروم
  شدین من مهمان تنها که باریه

 کنید پذیرایی من از امروز نمیذارم
 ...استاد آخه گفتم بلند صدای با

 اتاقش سمت به که حالی در
 :گفت و آورد باال رو دستش میرفت
 ...هستم حرفم رو گفتم که همین

  بودم کیان ی خونه تو
 های نفس عطر از بود پر که ایی خونه
 ... کیان
 !میخواستم؟ این جز چی من مگه
 تعجب با کیان کردم تمام رو شعر
 سرم پشته داشت و بود زده زل بهم
 . میکرد سرفه هم
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 ازم چشم و میکرد سرفه مدام
  برنمیداشت

  شدم هول!  چیشد نمیدونم
 کنم کنترل رو خودم نتونستم

  جلوتر کشوندم  خودمو و
 نگرانی با و پشتش زدم محکم بار چند

 ؟ استاد خوبی پرسیدم
 ؟ چیشده خدا رو تو

  از رو نگرانیم میکردم احساس
 خونده چشمام

 نیست چیزی خوبم:  گفت سرفه با
  سیگاره بخاطره

  میگه دروغ داره میکردم حس
 شد شروع موقعی درست سرفش

 کردم تمام رو شعرم من که
 بود عجیب بهم نگاهاش و رفتارش

 یه انگار تازه نمیشدم که اذیت و
 ... میومد خوشم و میداد قلقلک رو دلم چیزی

 کآل شدم متوجه اومدم که خودم به
 نزدیک رفتم اونقد و کیانم ل*غ*ب تو



 499 بخاطر نجال

 سینش به چسپیدم که
 بستم چشمامو لحظه یه

  وای خدا وای
 خوبی بوی چه دارم خوبی حس چه

 شدم که کیان سینه نزدیک چرا میده
 امنیت احساس چرا ندارم استرس
 میکنم؟

 کیان به خیلی که میدونستم 
 بگیرم فاصله نمیخواد دلم و... چسپیدم

 حسش واقعآ بودم نزدیکش وقتی اما
  یه مرد یه میکردم احساس میکردم

 ردم یه اینکه داشتم عجیب حس یه بود بزرگتر خیلی ازم چون کنارمه عشق
 توصیف قابل غیر حس... کنارمه واقعی

  نبود شدنی وصف خودمم برای لحظه اون که
  محکمتر رو جام و نگرفتم فاصله ازش
  کردم

 برداشت رو سیگارش پاکت شد خم
 دوباره بیرون کشید ازش نخ یه
 هینی در و کرد روشنش فندک همون با

 روش روبه به و میزد پک سیگار به که
 نمیکنه؟ اذیتت سیگار دود: پرسید میکرد نگاه
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 بودم چسپیده بهش که هینی در
  اصآل نه:  گفتم

 انداخت پایین رو سرش
 ...شد سیگارش کشیدن مشغول و

 خانوم زد دامص بلند صدای با کیان بودم نشسته سالن تو که میشد ایی دقیقه 10
  ؟ شهدادی

 اتاقش در به سریع رو خودم لرزید دلم
 ؟ استاد بله:  گفتم و رسوندم

 بیارینش؟ برام میشه سالن تو میزه رو من سیگار شهدادی خانوم_  کیان
 میارم االن بله

  برداشتم رو سیگارش سریع
 رفتم اتاقش سمت به و

 بود خوابیده خیز نیم تختش رو
  استرس با و زدم اتاقش در به ایی تقه

 میدادم تکون تکون دستم تو سیگار
  تو بیا:  گفت آروم کیان
 میکرد دیوونم داشت بیقراری همه این

 ممیخواست کردم پشت تخت رو کنارش گذاشتم سیگارو شدم نزدیک بهش
 پیچید گوشم تو کیان صدای که برگردم

 ... بشین همینجا
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 حانهصب واستون میخوام گفتم و کردم نگاه صورتش به برگشتم زد خشکم
 ... کنم آماده

 با و بود پایین سرش که حالی در
 سیگارش قشنگی و رنگ طالیی فندک

 صبحونه وقت هیچ من گفت میزد بیرون دهانش از دود و میکرد روشن رو
  بشین ندارم عادت نمیخورم

 ی فاصله با
 ... نشستم تخت رو ازش کمی

 بود پیشونیش رو ساعد که حالی در و شد سیگارش کشیدن مشغول
 خانوم؟ نجال:  گفت

  لرزید دلم
  مردم
 شدم زنده و مردم

  کیان زبان از اسمم شنیدن با
 میگرفت گر داشت تنم

  شده داغ دستام کف میکردم احساس
 گوشزد بهم رو بیقراریش داشت دلم

 استاد بله:  گفتم سریع میکرد
 بیدار خواب از منو چرا: گفت
 ؟ کردی

 شده 10 ساعت هنوز تازه
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 نشست لبش ی گوشه کجی لبخند بعد
 ببخشید:  گفتم و گزیدم رو لبم

 خواستی نیست خواهی عذر به الزم
 خواستی وقت هر میدم بهت کلید بری
 بیای

 نکنیااا بیدار زود صب  منو دیگه 
  ببخشید استاد باشه

 میکشید رو سیگارش که حالی در
 خانوم نجال:  گفت بود سقف به نگاهش و

 همون باشی من پرستار قرار که حاال
  منو کن صدا کیان آقا

 ؟ میگفت چی خدایا
 !این؟ جز میخواستم چی

 ... کیان آقا باشه:  گفتم
  ناهار تا کنیم چیکار حاال خوب

  نره سر حوصلمون که
  نمیدونم:  گفتم استرس با

 پاتختی رو سیگاریه جا تو سیگارو
 ؟ کنیم مشاعره هم با:  گفت و کرد خاموش

  آره گفتم لبخند با
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  میمردم خوشحالی از داشتم کنارم تخت رو نشست
 

 داری؟ آمادگی خانوم نجال - کیان
 مشاعره برای من گفتم میکردم بازی انگشتام با و بود پایین سرم

 آمادم همیشه
 صدای با و باال بگیر سرتو پس - کیان
 کن شروع بلند
  آوردم باال رو سرم
 بودم کیان روی به رو حاال

 گرفتم ازش رو نگاهم که بودیم شده خیره هم چشمای به دو هر و
 ؟  چیشد - کیان

 نمیکنی؟ شروع
  دوختم بهش رو نگاهم دوباره

 میکرد خفم داشت بغض که حالی در
 بودم آغوشش بیقرار و

 کردم زمزمه
 ؟...بمیرم کجا

 تو های بوسه با که
 ...کنم باز چشم
 داری؟ دوست چی شما خانوم نجال

 بدم سفارش برات که بگو رو همون
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 بخورید شما چی هر من استاد
 نداره فرقی برام میخورم رو همون

  کنم مراقبت ازتون اومدم من
 شدم هم زحمت اسباب

 مهمان شما خانوم نجال حرفیه چه این
 مراحمید...  هستی من

  کباب جوجه پرس دو و زد زنگ کیان 
 ...داد سفارش

 بودم ایستاده گیتارش کنار
 دارید؟ دوست خانوم نجال:  گفت آرومی صدای با

 رو؟ چی: گفتم تعجب با و کردم نگاه بهش
 ... گیتارو -کیان

 هستم موسیقی عاشقه من استاد بله
 دارم دوست خیلی هم گیتار

 کالس برم داشتم دوست همیشه
 بگیرم یاد موسیقی و گیتار

 هیچ اما بود آرزوهام از یکی این
  نشد برآورده وقت

  لحن با و دادم قورت رو بغضم
 حسرت چقد میدونستم خودم فقط که
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 هیچکدوم متاسفانه:  گفتم هست توش
 استاد نشد تبدیل واقعیت به رویاهام از

 ؟ نرفتید موسیقی کالس چرا -کیان
 نداد اجازه بهم برم نداشت دوست بابام
 باشی داشته دوست اگه گفت آروم
 ... میدم یاد بهت من

 کردم نزدیک تختش به رو خودم
 استاد؟ میگید راست:  گفتم تعجب با و

 ... میکنیم شروع رو تمرین فردا از بله - کیان
  و...  کیانم عاشق من

 بده یاد گیتار بهم میخواد حاال
 عاشقشی وار دیوانه که مردی کنار در

 میتونه لذتی چه کنی کار موسیقی
 !...؟ باشه داشته

 صدا سرو بی و تند تند و شکست بغضم
  میریختم اشک
  شد متوجه که کیان

 نگفتم بهتون قبآل من:  گفت من به رو
 میکنه؟؟ اذیتم و ندارم دوست رو گریه
 هست که چی هر گریتون دلیل
  لطفآ نشه تکرار دیگه
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 کنید اینکارا از اگه بعد دفعه
 واقعیت به وقت هیچ رویاهاتون

  نمیشه تبدیل
 خوشحالی از من میکرد فکر کیان

 میکنم گریه گیتار یادگیری بخاطر
   نداشت خبر بود قلبم تو که دردی از و

 استرس و میزد آتیشم بودم کنارش
 نبینمش روزش یه اینکه ترس و

 بگیره رو دلشوره این جلوی نمیتونست هم خدا که مینداخت دلم به ترسی
 بهداشتی سرویس سمت به

  بشورم رو صورتم تا افتادم راه
  شد زده خونه در زنگ

 بلند صدای با و افتادم راه در طرف به
 ... استاد میکنم باز من:  گفتم
 آدم مثله من و میکشید سیگار کیان

  میکردم نگاش ها ندیده
 !؟ بود شده چم من

 سیگار حتی
 !!... داشتم دوست هم رو کشیدنش

  بشه متوقف جا همین زمان داشتم دوست
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 همینجا کیان کنار دنیا پایان تا من و
  بشینم تخت همین رو

  انداخت نگاهی نیم بهم کیان
 لبخند با

  شماست نوبته استاد:  گفتم
 خش صدای با و زد سیگارش به پکی
 : گفت داری

 عزیز را گیسوانت بپوشان بانو حضرت 
 ...میشوند عاشق زود خیلی شهر این مردم

 میکردم نگاش هنوز من و شد شعرتمام
گاه  بردم شالم طرف به رو دستم ناخودآ

 افتاده سرم از شدم متوجه که
 تقالیی من و میکرد نگاه موهام به کیان
 ... نمیکردم پوشاندنشان برای

  نبود خوب حالم
 ؟ نزدیکی همه این چرا
 !میگیره؟ آتیش داره تنم چرا

 میکرد اذیت رو من قلبمم حتی
 عمل خواستش به میداد فرمان بهم و

 کنم بغل رو کیان سیر دل یه و کنم
 حسابی؟ چه رو اما
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 ؟ چطوری
 کردم خفه رو بغضم نمیتونستم

 درد گلو بغض شدت از میکردم احساس
 ... بترکه میخواد گلوم و گرفتم
 استاد:گفتم کیان به رو وار زمزمه
 ... بود قشنگ خیلی
 یلیخ گفتید هم شما که متنی: گفت و نشست لبش ی گوشه کجی لبخند
 ... بود قشنگ

 خیلی نداشت هیجانی هیچ کیان
 ی بچه یه انگار ریلکس خیلی بود آروم

 اصآل رفتارش و باشه کنارش ساله5
  کنه معذب رو من که نبود جوری

 کنی؟ استراحت میخوای استاد:  گفتم آروم
 دراز تختم رو همینجا - کیان

 درد شونم  نداره، موردی اگه میکشم
  گرفته

 اومدم من نداره موردی اصآل استاد نه
  بخوابید باشید راحت کنم مراقبت شما از
 کردم صاف رو تختی رو

 .بفرمایید استاد:  گفتم و گذاشتم بالش
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  کرد جمع باال طرف به رو پاهاش از یکی و تخت رو کشید دراز
  خورد زنگ گوشیش لحظه همون
 برداشتم پاتختی روی از رو گوشی

 تکان آروم رو سرش دادم بهش و
 ...کرد کوتاهی تشکر و داد

 ...  میکردم آروم رو خودم دل و میکردم نگاش فقط
 حرف مشغول و داد جواب  رو تماسش

 شد زدن
  نباشی خسته جان یاشار سالم

 خوبه حالم من حرفیه چه این بابا نه
  باش راحت

 نیازی نه نه نباش نگران اصآل نه
 کردن لطفآ شهدادی خانوم بیای نیست
  اومدن

 خدانگهدار قربانت میزنیم حرف بعدآ آره
 بود اتاقش ی گوشه که کیان گیتار به

 ...میکشیدم روش رو دستم و بودم زده زل
 صدام کیان که بودم خودم هوای و حال تو
 ... زد

 ؟ میخوری چی ناهار خانوم نجال
 بدم سفارش واست
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 شما هرچی:  گفتم کنم فکر ایی لحظه اینکه بدون
 ... میخورم منم بخوری

  کردم بازش رفتم در سمت به
 مکن حساب رو پولش میخواستم گرفتم تحویل بودن آورده رو غذا سفارش

 رد کوتاهی تشکر با و کرد حساب زود خیلی و دیدم سرم پشت رو کیان که
 ؟ چیه:  گفت و کرد اخم که زدم زل بهش شده جمع ی لوجه و لب با بستم رو

 ... کنه حسابم مهمونم بذارم که نداشتی توقع
 من به همش استاد گفتم لبخند با

 پرستارتونم من هااا مهمان میگید
  مهمان نه
 رو ها غذا رفتم آشپزخونه سمت به

  گذاشتم خوری ناهار میز روی
 حاال:  گفت و انداخت باال ابروی

 هر یا ،پرستار مهمان ، چی هر
 هست مرد که جایی ایی دیگه چیز
 بشه جیب به دست خانومی نباید

 میکردم نگاه بهش لذت با
 بشینید نمیخوابید شما:  گفت که

 !بخورید؟ رو ناهارتون
  عقب رو بود کیان کنار که ایی صندلی
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  کنارش نشستم و کشیدم
  پاشد جاش از

 ؟ چیشده:  گفتم و ایستادم سریع
  از بردارم ماست میخوام:  گفت آروم

  یخچال
 بشینید شما استاد میارم خودم

  آوردم بیرون یخچال از رو ماست
 استاد برای و برداشتم خوری ماست
 جلوش گذاشتم ریختم ماست

  خانوم نجال بریز خودتم برای_ کیان
  ریختم خودمم برای

  نشستم کیان کنار صندلی رو
  شدیم ناهار خوردن مشغول

 نمیزدیم حرفی هیچ و
 بودم خوشحال چقد خدا وای

 میخورم غذا کیان کنار تنها دارم که
  میشم نزدیک بهش اینکه از و

 ... نمیگه بهم چیزی
 بشه باعث که میگفت چیزی بهم نه

 نشون رفتاری نه و بگیرم فاصله ازش
 ... بشم معذب که میداد
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 میکرد برخورد آروم و عادی خیلی
 مخالف جنس از اجتماعی دوست یک مثه
 ... نداشتم هیچوقت من که

 میخوردم غذا کیان کنار وقتی
 عمرم تو ناهار بهترین میکردم احساس

  میخورم دارم رو
 مشغول همچنان و بود پایین سرش کیان

 بود ناهارش خوردن
  کردم نگاه که صورتش به

 ماستی لبش گوشه شدم متوجه
  شده

  نمیداشتم بر ازش چشم
  عمیقم های نگاه متوجه انگار

 بود شده خودش به
 بود پایین سرش که حالی در
 گفت وار زمزمه میخورد رو غذاش و

 اومده؟ پیش مشکلی
گاه  بردم صورتش طرف به رو دستم ناخودآ

 بود لبش کنار که ماستی انگشتم با و
  کردم پاک رو



 513 بخاطر نجال

 بعد بالفاصله و نیاورد باال رو سرش
 :گفت و لبش به کشیده دست من از

 چیشده؟؟
 بود شده ماستی لبتون گوشه استاد

 ... کردم پاکش
  ممنون:  گفت آروم و ننداخت بهم هم نگاهی نیم حتی
 خوردیم رو غذامون هم کنار

 انگار میخوردم غذا لذت تمام با
 اشتهام بودم نشسته کیان کنار تنها
 بود شده باز

 بود شده 1 تقریبآ ساعت کردم جمع رو ناهار میز شد تمام غذا اینکه از بعد
  رو تلویزیون و نشست سالن تو کیان

  داشت ماهواره کرد روشن
 میخوند داشت معین pmc کانال زد

 رو دونفره مبل رو بود نشسته هم کیان
 بود گذاشته پا رو پا و تلویزیون روی به
 اوپن داشتم و بودم آشپزخونه تو
 :گفت بلند صدای با میکردم مرتب رو

 من خریده یاشار هست کابینت تو چیپس
 بخور بردار نخوردم

 و چیپس از پر کردم باز رو کابینت در
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  بود پفک
 ماست با و بشقاب دوتا تو ریختم
 میز رو کیان جلوی گذاشتم آوردم

  بود صورتش رو که اخمی همون با
  سیرم نمیخورم من بخور خودت:  گفت من به رو

 میخره خودش واسه یاشار اینارو
 بخوره میکنه تماشا فوتبال وقتی که

 نیستم چیزا این خوردن اهل من
 نشستم کنارش گفتم ایی باشه

 گذاشتم پاهام روی رو چیپسی بشقاب
 میخوردم آروم آروم و

 یهو نمیکرد نگام اصآل کیان
 هستی؟ اینجا کی تا پرسید
 گفتم و کردم جور و جمع رو خودم

 ...استاد میرم من بخواید وقت هر
 اینجا؟ اومدی دادی انجام کاراتو ؟ نداری درس_ کیان
  بله:  گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

  رو همش استاد
 بیرون برم غروب میخوام من_ کیان

 بمونم خونه تو زیاد ندارم دوست
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 میرم موقع اون تا منم استادم باشه
 میتونی نداری کاری خوابگاه اگه_ کیان

 تهران بام برم میخوام بیای من با
 رفتی؟ حاال تا
 پاساژهاش تو فقط تهران نرفتم استاد نه

  نگشتم رو تهران جای هیج دیگه رفتم
 بیرون میرم غروب من- کیان

 بیای؟ باهام داری دوست
 ... خیلی آره

 خوابگاه برمیگردم من پس استاد
 خواستین وقت هر شما میشم آماده
 ... دنبالم بیاین برین
  باشه_ کیان
 دنبالت بیاد آژانس بزنم زنگ بذار پس

  میکنید لطف ممنونم
  میکنم خواهش

 تنهایی قراره که بودم خوشحال خیلی
 مرتب رو شالم سریع بیرون برم کیان با

 گفتم و برداشتم رو پشتیم کوله کردم
 زنگ آژانس به میتونید آمادم من استاد
 ... بزنید
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 برداشت میز رو از گوشیشو کیان
  زد زنگ آژانس به
 رسید آژانس دقیقه پنج از بعد و

  بهم گذشت خوش خیلی ممنون استاد
 ...چی همه بابته ممنوووونم 

  نکردم کاری میکنم خواهش_کیان
 از و دادم تکون استاد واسه رو دستم
 روی به رو بیرون اومدم خونه

 رو اسپرتم کفش بندای داشتم واحد در
 ایستاد در جلوی که میبستم محکم

 باش خودت مواظبه:  گفت و
 کیان زبان از جمله این شنیدن از داشتم خوبی حس چقد لرزید دلم
 گزیدم خوشحالی از رو لبم

  چشم:  گفتم و
 با و شدم خارج آپارتمان از سریع

 ... شدم آژانس سوار خوشحالی
  میکردم نگاه ساعتم به مدام

  بود 1:30 ساعت
 میشه غروب 5 ساعت خدایا

 بیاد کیان که میشه 5 ساعت کی
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 .... دنبالم
 میکردم احساس خوشحالی از
 میکنم پرواز دارم و ابرام تو

 ذهنم نمیذاشتم هم ثانیه یک برای حتی
گه جای به یده دی ظه به فقط و بشیییه کشیی یان ی خونه تو که ایی لح  بودم ک

 چشمام جلو میومد صورتش فکرمیکردم
  میکردم ذوق و

  خوابگاهم رسیدم وقتی
 دراز تختش رو بود اومده شوکا

 ساعدش و بود کشیده
 بود پیشونیش رو

 میومد نظر به ناراحت خیلی
 ...میکرد نگام چپ چپ و شد بلند تختش رو از اتاق به وردم محض به

 ...نباشی خسته جان شوکا سالم
 رفتی شدی بلند صب  اول سالم علیک

 آره؟ کیان پیشه
 چی؟ که خب رفتم آره

 بگه؟ من به باید یاشار
 بگی؟ نداری زبون خودت

 سرم سربه ندارم حوصله خستم شوکا
 ...نذار
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 نجال؟ چیکار کیان خونه میری
 تنهاست کنم مراقبت ازش میرم

 کاره؟ و کس بی مگه ، چه تو به خوب
 چته؟ شوکا زدم داد بلندی صدای با

  برم میخواد دلم
  دارم دوستش

  عاشقشم
 کنم مراقبت ازش میخوام

 میکنه گورت به زنده عامر بدبخت
 بگیری؟ طالق میتونی کردی فکر

 عوضی آدم یه کیان معلوم کجا از اصآل
 و میکنی اعتماد بهش چطور نباشه
 پییشش میری
 ... میکنی کفریم داری دیگه نجال
 باشه عوضی شاید کیان

 باشه عوضی کیان گفت اینکه محض به
 خفه زدم داد و دادم دست از رو کنترلم

 ... ساکت شو
 ... نگو هیچی

 رو بازوم محکم اومد سمتم به شوکا
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 شدی؟ روانی چرا ؟ چته گفت و گرفتم
 میری بفهمه شوهرت داری شوهر تو

 ...میکشتت کیان پیشه
 کشیدم بیرون دستش از محکم رو بازوم

 میکردم عوض رو لباسام که حالی در
 ...کیان یا مرگ یا:  گفتم

 میشه نصیبم دوتا این از یکی فقط من
 نیست رنگی سیاهی از باالتر

 اشکام دستم پشت با که هینی در
 برداشتم رو حولم میکردم پاک رو
 رفتم حمام سمت به و

 نگرانم برات خیلی زد داد شوکا
 بیای سرعقل امیدوارم

 بیرون بیای کیان فکر از و
 نمیام بیرون فکرش از هم تاقیامت: گفتم ایی جدی کامل لحن با با
 ... شدم حمام وارد لحظه همون و

 کردم استراحت و کشیدم دراز تختم رو ساعت یک اومدم بیرون حمام از
  تالشی منم نمیزد حرف باهام شوکا

 بگم چیزی که نمیخواستم و نمیکردم
  کارام تو اینقد بده اجازه خودش به که

 ... کنه دخالت
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 شد خوابگاه ی محوطه وارد و بیرون رفت اتاق از که بود 4 به نزدیک ساعت
  بشم زیبا خیلی داشتم دوست امشب
 ی گوشه که قدی ی آینه جلوی

ستم بود اتاق ش شم لوازم ی همه ن  قرمز رژ یه کردم خالی خودم جلوی رو آرای
 میتونستم که جایی تا و ردم

 داشتم دوست کردم خوشگل رو خودم
 برسم نظر به عالی کیان کنار

 ومشکیم شال پوشیدم مشکی کوتاه شلوار یه و سفید باز جلو مانتوی یه
  گذاشتم سرم رو
  زدم خودم به عطر خیلی و

 داشتم هیجان خیلی
 بودم گرفته دلشوره هیجان شدت از

 شده 5 به نزدیک تقریبآ ساعت حاال
 بود تاریکی به رو هوا و بود

 زنگ بهش و گرفتم رو کیان شماره
  زدم

 جذاب صدای خورد که بوقی اولین با
  پیچید گوشم تو مردونش و

  استاد سالم
 میام دارم شهدادی خانوم سالم
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 بزنم زنگ بهتون میخواستم االن راهم تو
  منتظرم آمادم من استاد باشه

 فعآل میرسم دیگه ربع یک تا
  کردم قطع رو تماس
 شدم محوطه وارد داشتم استرس خیلی
 محوطه تو ها بچه کنار شوکا

  بود نشسته
 بیرون لباس با رو من اینکه محض به
 های قدم با دید آرایش و

 اومد سمتم به تند
 بری؟ میخوای کجا نجال

 :گفتم و زدم زل بهش تمام قاطعیت با
  بیرون میرم کیان با دارم

 بشیییدشییما خوشییبختی زوج چه بگذره خوش:  گفت و داد تحویلم پوزخندی
 دوتا

 خوشم اصآل زدنش حرف لحن از
 شدم رد کنارش از اعتنایی بی با نیومد

 رساندم خوابگاه در به رو خودم و
  زد ترمز در جلو سفید پارس با کیان لحظه همون

 شدم خیره ماشین به 
 نزدیک رفتم زد بوق
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  جلو نشستم و کردم باز درو
  و انداخت بهم نگاهی نیم کیان
 پرستار خانوم مجدد سالم:  گفت آروم

  سالم:  گفتم لبخند با
  کامآل دیگه که پوشیدین هم پرستارسفید خانوم - کیان
 کنارم پرستارم میکنم احساس دارم

  نشسته
 

  زدم ایی خنده تک
 میکردم نگاه بهش لذت با و

 دوخته جاده به رو نگاهش که حالی در
 ؟ استاد:  گفتم بود

 رانندگی دست یه با داری چطوری
 میکنی؟

 هستم رالی ی راننده من خانوم نجال
 کنم رانندگی دستم یک با میتونم

 ... عالی چه ووووای واقعآ
 رانندگی دقت با و مسلط خیلی کیان

 میکرد
  داشتم دوست رو فرمونش دست
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 بودم سرمایی اینکه با بود عالی هوا
  پایین کشیدم رو شیشه
 خدا وای شدم بارون نم نم متوجه
 داشتم خوبی حس چه االن بارون
 برد پخش سمت به رو دستش کیان

 کنه روشنش تا
  استاد نه:  گفتم بلندی صدای با
 چرا؟:  گفت تعجب با

 صدای بذارید استاد
  شیشه به که بارونی های قطره

  کنیم گوش رو میخورن
 رانندگی که حالی در و نزد حرفی کیان

  خانوم نجال:  گفت میکرد
 ... استاد جانم:  گفتم
 سیگار  نخ یه میتونید خانوم - کیان

 ...سیگارم پاکت تو هست داشبورد تو بهم بدید 
 

 ... میتونم که بله:  گفتم
 ... کوچک بانوی مچکرم_  کیان
  میزد تند تند قلبم خدا وای
 یخ دستام کوچک بانوی:  گفت بهم
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 نمیشد باورم هنوزم بود کرده
 نمیدیدم اینو خوابم تو حتی کیانم کنار

 بیرون برم باهاش و باشم کیان کنار که
 سیگار پاکت از نخ یه بود آشوب دلم تو

 دستش دادم و کشیدم بیرون ماربرو
 ؟ کنی روشن سیگارمو میتونی:  گفت آروم

 خوشم داشت جذابیت برام چرا نمیدونم
  آره:  گفتم و اومد

  دار برش داشبورده تو هم فندک گفت اشاره با
 جلو بردم رو دستم و برداشتم رو فندک

شمام به عمیقی نگاه چرخوند سمتم به رو صورتش  لرزید دلم که انداخت چ
 ... کردم روشنش و سیگارش زیر زدم فندک
  کرد تشکر و زد سیگارش به پکی

 کرد زیاد رو ماشین سرعت
 میگرفت شدت داشت کم کم بارون

  میشد بیشتر و
 پایین دادم کامل رو ماشین شیشه
 بیرون بردم شیشه از رو دستم

 بودم کرده ذوق کلی و
 میشد تر تند داشت بارون
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  بودم بارون عاشقه همیشه
 بارون بودم کیان کنار که االن و

 بود شده تر بخش لذت برام صدبرابر
 بود شده خیس  کامآل دستم کف
 دوباره و مینداخت نگاهی بهم کیان

  جاده به میدوخت چشم
 میکرد تکرار رو روال همین دوباره و

 جلوش دوباره و کرد نگاه بهم بار چند
 بعد میکرد نگاه رو
 دستتو:  گفت جدی کامآل صدایی با

 ... تو بیار
 ؟ آخه چرا گفتم و کردم نگاه بهش

  باشه بیرون دارم دوست
  خطرناکه رو دستت تو بیار - کیان
 سرعت با ماشینا که نمیبینی مگه
 میشن رد در کنارمون از دارن زیاد
 ؟ چی بزنن دستت به اگه

 بیوفته اتفاق این که نمیخوای
  بردم پنجره از دوباره رو دستم
 نمیشه؟ چیزی نه گفتم و بیرون

 با که بود جاده و بیرون به حواسم
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 رو سیگارش که حالی در و بلند صدای
  میکشید 

 ... نجال دستتو تو بیار زد داد
  بترکه میخواست دلم نجال گفت بهم وقتی

 پریدم جا از زد که بلندی داد بخاطر
 چیشده؟ استاد گفتم ترس با و

 دستت نگفتم بهت بار چند مگه - کیان
 ؟... تو بیار رو

 دوست خیلی رو بارون ولی گفتید چرا
 استاد ببخشید دارم

  پنجره از سیگارشو نصف اعصابنیت با
 رو ماشین سرعت بیرون کرد پرت
 بهت بار چند:   گفت و کرد زیاد

 گوش حرف چرا تو بیار رو دستت گفتم
 ؟ نمیکنی

 کامآل بود کرده اخم زدم زل صورتش به
  میرسید نظر به ناراحت خیلی و بود جدی

 برای بودم بیقرار شدم جوری یه
 ببخشه منو بگم و کنم بغلش اینکه

 اما کنم کاری هر داشتم دوست
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  نباشه ناراحت و نکنه اخم
 زدم صدا رو اسمش بغض با

 ... کیان آقا
 نداد جوابی
 صندلیش سمت کشوندم رو خودم

  ببخشید استاد:  گفتم آروم و
 بیرون نمیبرم دستمو دیگه بخدا
 میخوام معذرت کردم غلط

 چرخوند سمتم به رو صورتش بالفاصله
 نیستین؟ من پرستار شما مگه اصآل کرد زمزمه و
 هستم:  گفتم لرزانی صدای با

 ماشین شیشه کآل پس:  گفت آروم
 بخوره سرما پرستارم اگه باال بکشید رو

 خودش از شه پیدا یکی باید دیگه
 ... کنه پرستاری

شت مرد این خدایا شت منو حرفاش با دا سیک تیپ اون با میک شکی کال  و م
 میرسید نظر به خوشتیپ خیلی مردونش

 جذابش و دار ریش ته صورت به وقتی
 شه کنده جاش از بیقراری از میخواد دلم میکردم احساس میشدم خیره

 میکردم جمع خودمو و میشد سردم
 ازم دیگه شما باشه گفتم آرامی به
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 نیستین؟ ناراحتین
 باشی کنی گوش حرف دختر اگه_ کیان

 ... نه
 ... اخمی؟ اینقد چرا پس
 ... استاد اخموایین همیشه شما

 نگاهی نیم بهم و انداخت باال ابرویی
  انداخت

 میکردم احساس کشیدم عمیقی نفس
 بوی  شده سنگین عطرش از سینم

 احاطه رو ماشین فضای تمام عطرش
 ... بود کرده

  میسوخت داشت تنم
 میرفت باالتر قلبم تپش لحظه هر

 بودم زده زل جاده و بارون به لذت با
 رسیدیم: گفت و کرد توقف کیان که
 ... تهرانه بام اینجا پایین بیا
 ماشین ریمو کیان شدم پیاده ماشین از
 افتاد راه من از جلوتر و زد رو

  میرفتم راه سرش پشت منم
 میرفت راه جلو جلو کیان
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 شلوغ خیلی افتادم راه سرش پشته منم
 بود نشده قطع هنوز بارون افتادم نفس نفس به بام باالی رسیدم وقتی بود

  بود شده کمتر شدتش ولی
 دمبو گرفته هیجان کلی بود پامون زیر تهران ی همه خیلی بود زیبا خیلی

 لرزه به رو تنم و میومد سردی باد
  کردم نزدیک کیان به رو خودم مینداخت

 مدام و بود سردم خیلی بهش چسپیدم و
  میلرزیدم

 چته؟:  گفت من به رو کیان
  اینجا سرده خیلی استاد سردمه

 ؟ نپوشیدی گرم لباس چرا خب
 میاد بارون نمیدونستم من آخه

 ... میشه سرد اینقد و
 میلرزید فکم میزدم حرف کیان با که حالی در بود شده سردم خیلی
  زمزمه که چسپوندم بهش رو خودم

  بپوش منو کت کرد
  نمیخوام استاد نه:  گفتم پته تته با

 ؟ چی خودتون پس
  بپوشش نیست سردم من گفت

  من تن کیان کت نه خدا نه
  خیس بارون زیر خدا وای
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 لباس که بود این از بهتر میشدم
  بکشم نفس رو عطرش و بپوشم رو کیان

 کن کمکم خدا میمیرم 
   ؟ دردیه چه این
 مار مثه همش چه قرارم بی ایقد چرا

  میپیچم خودم به
 بپوشم رو کتش خواست ازم کیان
 کردم تنم و گرفتم ازش رو کت

  کیان کت بودم شده دار خنده خیلی
  میزد زار تنم تو

 آستین  بود شونش نزدیک تا قدم طرفش رفتم
 گرفتم رو مردنش و مشکی پیرهن
 کنم گمتون میترسم استاد شلوغه گفتم

 دکر زمزمه بود استاده انداز چشم به رو مستقیم که حالی در:  نگفت هیچی
 اینجا میومدم عشقم با همیشه قبآل من

 پوفی و بود شده اشک از پر چشماش
  زد

  میشم ذوب دارم کردم احساس
 سیستم کردم حس لحظه یک برای
  افتاده کار از بدنم
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  بشنوم کیان زبان از اینکه
 زبان به رو کلمه این عشقم با بگه
 میکرد خاکسترم و میزد آتیش منو بیاره

 بود زنی منظورش میدونستم اینکه با
 ترس بازم نداره وجود دیگه که

 بود کرده احاطه رو وجودم تمام
 کیان به رو لرزانی صدای با

 !...؟ عشق:  گفتم
  کنید رها رو ها گذشته استاد

 کنید زندگی حال تو
  باشید آینده فکر به

 جریانه حال در زندگی
 یکی روز یه شاید
 از بیشتر رو شما شد پیدا

 داشت دوست خانوم نجمه
 از رو سیگارش و میزنه پوزخندی

 میکنه روشنش  میکشه بیرون جیبش
 سیگار با رو خودش که میخواد و

  کنه آروم
  میخواد رو کیان دلم

  محتاجم کیان طرف از توجه یکم به



wWw.Roman4u.iR  532 

 

 
 ... میکنم زمزمه رو متنی براش و میکنم باز لب

 دارد مرگ هوای دلم عاجزانه 
 نیست ام ناتوانی از

 میخواهد سخت دلم
 شود راحت که

 میخواهد راحت دلم
 باشی که
 دلم من باشی که تو
 مرگ جای به

 ...میخواهد تورا
 چرخوند سمتم به رو صورتش

  و فرستاد بیرون کنارصورتم رو سیگارش دود
 بود حرفی چه این خانوم نجال: »  گفت اخم با

 هوای و حال مناسب متن این زدین که
 ....«نبود جا این

 کنم ناراحتتون نمیخواستم ببخشید
  دیگه بریم بهتره نیست مهم

  شده گشنمم شدیم خیس حسابی
  شده 9 به نزدیک تقریبآ ساعت
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 بخوریم بگیرم چیزی یه بریم
 خوابگاه برمیگشتم باید  که االن

 داشت دلشوره و قراری بی همون باز
 ... سراغم میومد

 کیان همراه به و شدیم خارج بام از
  افتادیم راه رستوران یه طرف به
 خوابگاه برسونه منو خواستم کیان از

  میبرمت ،بعدش میخوری رو شامت:  گفت و نکرد قبول اما
 ... خوردیم ماشین تو و گرفتیم پیتزا
  و کرد پیاده خوابگاه در منو کیان

  دانشگاه میاد فردا از که: گفت
 داشتم کالس صب  که اونجایی از
 ردوا و کردم تشکر ازش کردم ذوق کلی ببینم رو کیان میتونستم بازم و

 ... شدم خوابگاه
 شوکا به چشمم اتاق تو رسیدیم وقتی
 محض به اما بود من منتظر انگار افتاد

 رو پتو و کرد پشت بهم دید منو اینکه
 ... سرش رو کشید
 تختم رو و کردم عوض رو لباسام

  کشیدم دراز
 خورد زنگ گوشیم که بودم کیان فکر تو
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 ... شد نمایان گوشی صفحه رو عامر ی شماره
 کرد پر وجودمو شدیدی ی دلشوره

 نداشتم خوبی حس بزنم حرف عامر با باید چطوری نمیدونستم و
 کرده پر رو وجودم تمام استرس

 منه ماله فقط کیان نالیدم لب زیر بود
 خودم ماله

 پرسیدم تعجب با کردم نگاه کیان به
 !»؟...عشق«

  عشق آره - کیان
 شدی؟ عاشق حاال تا

 گرفتم کیان های چشم از رو نگاهم
 دوختم دستم های انگشت به و
 ... نه:  گفتم محزونی لحن با

 باشه قشنگی چیز میکنم فکر ولی
 ... قشنگ میگه و میزنه پوزخندی
 ماساژ آرامی به رو لرزانم انگشتهای

 کردم سرکوب رو بغضم و  دادم
 داشتم کیان به که عشقی  لطف به

 بود بارونی بیقراری از مدام چشمام
 پیچیدم خودم دور رو کیان کت
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 میلرزم بید مثه سرما شدت از و
 بودن نشسته جفت جفت بودهمه شلوغ دورمون

 بود کرده خیس رو کیان بارون
 شه مریض که میترسیدم

 بریم میشه استاد» کیان به رو
 «نشی خیس شما که بشینیم جایی یه

 درختای که هست چشم یه باال_ کیان
 زیاد شاید اونجا اطرافشن بزرگی
 بریم بیا نشیم خیس

 کیان ی شونه به شونه و پاشدم جام از
 نشستیم درختا زیر رفتم درختا اون سمت به

 ؟ نیست گشنت_ کیان
 ... نه فعآل

 !؟ هستین کسی عاشق شما استاد
 خالم شوهر بودم خالم دختر عاشق سال چند کردم ازدواج پیش سال3 من نه«

 اما کنه ازدواج پزشکه که زادش برادر با نجمه میخواست و بود ناراضی
 وار دیوانه منم بود من عاشقه نجمه

 « پرستیدمش می داشتم دوستش
  کردیم ازدواج هم با بالخره

 تصادف چالوس جاده تو سال یک از بعد
 «شد مغزی مرگ نجمه کردیم
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  داشتم دلم تو که دردی بخاطر
 میکشه زجری چه میدونستم

 خودمم چون میکردم درکش داشتم تازه
 . بودم شده عاشق

 ...  متاسفم:  گفتم آروم
 میبره ها فرش سنگ میون رو دستش

  داد دست از رو جونش نجمه میگه و میکنه بازی باهاشون
  شد سرازیر اشکام

  میگم تسلیت:  گفتم گریه با و
  میلرزید داشت نبود خوب کیان حال

  بود غم از پر چشماش و
 ببینم رو این نمیتونستم من و

  که درختی به میومد در به قلبم
 دادم تکیه بود داده تکیه کیان

 کردم نزدیک کیان به کامل رو خودم
 نبود ما بین ایی فاصله دیگه و

 میداد آرامش بوی برام کیان کشیدم عمیقی نفس
 رویایی و بخش لذت واقعآ بام فضای

 یانک صدا  گذشت دقایقی بود ننشسته جایی همچین لذت با هیچوقت بود
 ... پیچید گوشم تو
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 کرد زمزمه داشت که بغضی تمام با
 من و 

 است روزگاری
 محتاجم زنی به

 نکند غمگینم که
 بازوانش میان که زنی به

 کنم گریه گنجشک چون
 را هایم پاره تکه که زنی به

 شکسته سفالی چون
 ...بزند بند

 بود خاموش اتاق های چراغ
  بودن خواب همه

  کردم اوکی رو تماس
 صدای با و پتو زیر رفتم

 الو:  گفتم آرومی خیلی
 ؟ خوبی خانومم سالم - عامر

 ؟ چطوری تو ممنون خوبم
 میزنی حرف یواش چرا نجال -عامر

 ؟ عشقم
 شن بیدار نمیخوام خوابن ها بچه

 محوطه تو بیرون برو خب - عامر
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  سرده عامر نمیشه
 بزن حرف همینجا نفسم باشه - عامر

 شده تنگ برات دلم ؟ خوبه حالت
  خوبم ممنون

 میاد گیرم داره پول خیلی نجال -عامر
 میخرم خونه واست تهران بخواد خدا میشم پولدار دارم

 بود آتیش دریای دلم نبود خوب حالم
  بود چشمام جلو کیان ی چهره میزدم حرف عامر با وقتی

  میکشیدم درد سخت
 بغضم که بودم زدن حرف گرم عامر با

  اومد در هقم هق و شکست
 چیشده؟ میپرسید نگرانی با عامر
  ازش و دارم درد دل شدم پریود:  گفتم

 بزنه زنگ بعدآ خواستم
  داشتم کیان عشق بخاطر طرف یه از

 بودم بیقرارش و میسوختم
 میزدم حرف عامر با وقتی دیگه طرف از

 عذاب و ذهنم تو میومدم کیان ی چهره
 میکرد دیوونم داشت وجدان
  میشدم روانی داشتم
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 پایین اومد هق هق با نبود خوب حالم
 روش از رو پتو شوکا تخت تو رفتم

  کشیدم
 پرسید اخم با و کرد باز رو چشماش

 ؟... چیه
 بغلش تو سیر دل یه و کردم بغلش

  کردم گریه
 نجال؟ چته کرد زمزمه گوشم تو آروم
 تیر قلبم گفتم و کردم خفه رو هقم هق

 نیست خوب حالم... میکشه
 بهت کیان با امشب:  گفت آرامی به

 ؟ گذشت خوش
  خیلی: گفتم و دادم تکان رو سرم

 !!نجال؟ داری دوستش
  خیلی دارم دوستش خیلی
 میشناسی رو خدا اگه قران تورو شوکا

  نکن پشت بهم نذار تنها منو
  عاشقه االن شدی عاشق خودتم تو

  کن درک منو یاشاری
  هبشی عاشیق زندگیش تو بار یه داره امکان آدمی هر بودم نشیده عاشیق قبآل من
  شدم عاشق االن من
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 بخاطر شوکا نبود خودم دست قسم بخدا
 ... نکن پشت بهم خدا

 میکردم دل درد باهاش و بودم زدن حرف گرم شوکا با
  میخورد زنگ مدام گوشیم

 نبود خوب حالم
 و برداشت تختم رو از رو گوشیم شوکا
 کیانه نجال:  گفت آروم

 ؟ کیان:  گفتم تعجب با
 ؟ شب 12 ساعت
 ...میزنه زنگ هم سر پشته داره که فعآل گفت و انداخت باال ابرویی

 نیست خوب حالم من شوکا
 اصآل االن خوابه نجال بگو بده جواب تو

 .بزنم حرف نمیتونم
 ؟ دیگه خوابی بگم بهش باشه

 بزنم حرف باهاش نمیتونم عزیزم آره
 میگیرم دلشوره

 رو تماس و:  گفت ایی باشه شوکا
 کرد اوکی
 هستین؟ خوب رادمهر استاد سالم

  خوبم ممنونم
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 میکنم خواهش نه
  استاد هستم شوکا من

 ممنونم
 که میشه ساعتی نیم خوابه نجال

  خوابیده
 کنم؟ بیدارش

 چشم باشه
  خوبه حالش بله

 بخیر شمام شب میکنم خواهش
 خدانگهدارتون برسونید سالم شمام چشم

 ؟ میگفت چی کیان شوکا وای
 توام من کرد فکر اول نگفت خاصی چیز
ستم شوکا گفتم بعد سید ه سی احوال پر سیدپ رو تو حال بعد باهام کرد پر  ر

 فتگ بخیر شب بعد بخوابه بذار اصآل نه گفت کنم بیدارش خوابه گفتم
  همین کرد خدافظی و

 گوشی پشت از کیان صدای میگم نجال
 هاااا تره جذاب

 همینحوری من نگو رووخدا تو شوکا
 ضعف براش دلم میبینمش وقتی
 نکن تعریف ازش دیگه تو میره
 ... بیجنبه بابا باشه
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 داری؟ کالس صب 
 دارم کالس 4 تا 12 آره

 نجال دیگه بخواب
 دارم کالس 2 تا 9 صب  منم

 باید من میخوابی 12 تا تو
 ... شم بیدار زود

 موسیقی بهم میخواد کیان میگم شوکا
  دارم هیجان خیلی بده یاد
 میگیرم یاد زود نظرت به

  باشه مبارک اوالال
 نیز سبزه به بود گل

 ... شد آراسته
 رادمهره کیان موسیقیت استاد اگه ندارم شک بله
شق که خودتم میگیری یاد زود تو سیقی عا ستی مو سیقی به عالقه  ه  القهع مو
 زود  موسیقی استاد به

 نباش نگران میگیری یاد
 بخوابم منم بذار بخواب حاال
 تختت رو میخوابم همینجا من شوکا
 پرتت بخوری تکون زیاد اگه اما باشه

 ...پایین میکنم
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 باشه گفتم و زدم ایی خنده تک
  گذاشتم هم روی چشمامو

  خواب از دیدم که خوابی با صب  و
  پریدم

 نبود کسی کردم نگاه که اطرافم به
  شوکا بود صب  10 ساعت

 دانشگاه بود رفته داشت کالس 9
 کیان تهران بام رو میدیدم خواب

 همدیگرو داشتیم و کردم بغل محکم رو
 رو صورتم دستاش با کیان میبوسیدیم

 ادد هلمون پشت از محکم یکی که میبوسید رو چشمام مدام و بود گرفته قاب
 میشدیم پرت داشتیم وقتی

 دیدم عامرو که بود باال به نگاهم
 جا همه صداش و میخندید بلند بلند

 بود کبود خواب تو صورتش میشد پخش
 معلق هوا تو بود شده وحشتناک خیلی و

 ... پریدم خواب از که میکشیدم جیغ و بودم
 رفتم بهداشتی سرویس طرف به شدم بلند تخت رو از

  برگشتم و زدم صورتم به یخ آب کمی
 داشتم هنوز  دادم تکیه کتابام قفسه به  اتاق تو

 حال و میلرزیدم خواب اون بخاطر



wWw.Roman4u.iR  544 

 

 که رو دفترام از یکی داشتم غریبی
 داشتم بر رو بودم ننوشته توش چیزی هنوز

 بنویسم توش چیزی بنویسم میخواستم
 آرومم نوشتن همیشه شه آروم دلم که

  میکرد
 نوشتم رو خدا نام اول صفحه

 رسیدم دوم ی صفحه به و زدم ورق
  صفحه باالی و کردم مکث کمی

 نجال بخاطر نوشتم درشتی خط با رو
 من بخاطر: گفتم وار زمزمه و

 نجال نجال نجال
  بشه؟ چی من سرنوشت قراره

 میشه؟ ختم کجا به سرنوشت این آخرین
 امروز از بنویسم داشتم دوست

 یسمبنو رو میگذرونم کیان با که لحظاتی و خاطرات تمام میخواستم بعد به
  بود ذهنم تو که شعری با

 کردم شروع رو خاطراتم
 ...شهر در صب  امروز

 ! میزد قدم رو پیاده در تنها سیاه صندلِی  عدد یک
 ! میکردنند بازی پوچ یا گل ها درخت با خیابان کنار های جدول
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 ! میکشیدند سیگار و بودند نشسته ها بام پشت باالی ها کبوتر
 کشیییده صییف سییینماها مقابل در فیلم تماشییای برای شییهر، ولگرد های گربه

 !بودنند
 !میکردند پخت رسیور تنورشان در و میفروختند ماهواره دیش ها نانوایی

 !!!کردم فراموش را تو هم من
 ... نکن نگاه اینگونه

 !قبول باشه
 !نبودم خوبی دروغگوی کودکی همان از من میگفت راست مادرم
 !شود دراز دماغم کیو نو پی مثل نیست نیازی اصال

 ....!برود لو هایم دروغ تا ست کافی آخر بند این
 باشند کردنی باور حرفها آن همهء شاید

 میدانند همه اما
 است من بزرگ شاخدار ،دروِغ  تو کردن فراموش

 وشییتمن جزییات با رو همش که بود تهران بام به رفتن کیان با خاطراتم اولین
 بودم دلتنگی و دلشوره از پر اما داشتم خوبی حس
 خیره گوشیم ساعت به و بستم رو دفتر
 میشدم آماده باید بود 11 ساعت شدم
 ... دانشگاه به رفتن برای

 شد بلند گوشیم پیامک صدای
  کردم بازش
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  بود کیان
  سالم - کیان امم پی

 ... خونه بیا شب
 ایستادم اتاقم تو آینه جلوی

  زدم زل خودم به و
  داشتم کالس 11 تا 9 
 رسوند منو یاشار خونه اومدم االن و

 بهم غروب اما بره باید داره یکاری گفت
 سرمیزه

 برس بکارت باش راحت گفتم بهش و دادم تکان رو سرم تفاوتی بی با
 رو لباسم شدم اتاقم وارد

 زدم زل خودم به آینه تو و کردم عوض
گاه  بعداز دیشب افتادم دیشب یاد ناخودآ

  بیرون رفتم تنها دختر بایه سال سه
 کرده تغییر هوام و حال دیشب از
 میزنم پوزخند خودم به

 شهرستانی ی بچه دختر یه یعنی
 ؟ داده تغییر منو هوای و حال

 بچس خیلی من برای که میدونم
  نمیتونه سنی تفاوت سال 12 با
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 ... کنه درک رو من
  چشماش معصومیت اما

 دارم دوست رو گفتارش سادگی
  تنهایی از شدم خسته
 ندارم دوست رو تنها همیشه کیان
  نیست میکنم فکر که چیزایی اون اهل دختر این
  میدونم اینو

  معذبه همیشه
 داره استرس کنارم بودنش با

   داره دوست رو من کنار بودنه باشه میخواد اما
   کشیدم بیرون پاکتش از سیگار نخ یه
  کردم روشنش و

 مشغوله فکرم کشیدم دراز تختم رو
 بچرخه برم دور بخواد پول بخاطر   که نیست دخترایی اون از دختر این

  بکشه لجن به منو یا
 کنارمه وقتی دارم خوبی حالی و حس
 باشه دارم دوست نیست وقتی
 خودم پیش و میزنم سیگارم به پکی

 باشه پیشم بذار میکنم زمزمه
  شه بهتر حالم شاید
 کنه پر رو تنهاییم های لحظه بذار
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  ندارم کاری دختر اون با من
 باشه کنارم میخوام فقط

 رو خوبی روزای میتونه نجال
 بذاره یادگار به برام

 بهش موسیقی دادن یاد با میخوام
  کنم پر خودمم تنهاییه لحظات
 خونه تو نمیتونم دیگه چرا چمه نمیدونم

 باشم تنها
 گرفتم تماس یاشار با دوباره

  میده جواب ثانیه چند از بعد
 کیان؟ جانم
 ؟ خونه میای امشب یاشار
 یکاری کرج میرم دارم امشب کیان
  میام حتمآ فردا اومده پیش.برام

 پیشت امشب بفرستم رو کیوان میخوام
  بمونه

  بهتره خیلی حالم نیستم که بچه من برس بکارت یاشار نه نه
 پرسیدم همینجوری ندارم مشکی

 خوبه؟ حالت کیان
 خدافظ نباش نگران عالی خوبم آره
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 کردم قطع رو تماس اینکه از بعد
  نجال برای فکر بدون لحظه یه برای
 ... خونه بیا شب فرستادم پیام

 رفت باال قلبم تپش
 چیشده؟ نوشتم کیان برای سریع

 ؟ خوبه حالت بیام چرا
  اگه گفتم آزاده وقتم خوبم آره_»کیان

 «بدم یاد موسیقی بهت بیای داری دوس
  میدم جواب سریع و میشه هام لب مهمان لبخندی خوشحالی از

  دارم کالس 4 تا 12
  اونجام 5

 بگو بیای خواستی وقت هر داد جواب
  دنبالت بیام خودم

 میخوام چی ممنووونم وای خدا وای
  من شکرت خدایا این جز

 شم چشماش فدای کیانم پیشه امشبم
  ممنون جونم خدا

  خدافظی و باشه نوشتم سریع
 متوجه اصآل که شدم آماده و پوشیدم رو هام لباس شوق با چنان کردم
 گرفتم ماشین کشید طول چقد نشدم

 ... رسیدیم دانشگاه به و



wWw.Roman4u.iR  550 

 

  و کردم تمام رو هام کالس
  رسیدم که بود 4:30 ساعت

  خوابگاه
 دسییت براش و دویدم سییمتش به میزد قدم و میخوند درس محوطه تو شییوکا

  دادم تکون
  شوکا سالم
 نباشی خسته خوبی سالم

 ؟ مرسی
 دارم کارت اتاق تو بیا شوکا

 داری؟ هیجان اینقد چرا چیشده
  میزنه برق داره چشات

  اتاق وارد و کشیدم رو شوکا دست
  شدیم

 چیشده؟ باز  چته
 برام خودش صب  امروز کیان شوکا

 فرستاد پیامک
 ... خونه بیا شب گفت

 ؟ بشه چی که خونش بری عجب
  انگار اومده خوشش

 بیاد خوشش چی از شوکا نگو اینحوری
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 بدم یاد موسیقی بهت بیا:  گفت
 گرفته؟ ازتون رو روز خدا مگه خب

 نجال پیغمبره کیان مگه خونش میری شبا که
 پیشش؟ میری شب نمیترسی

 دزده کیان مگه میگی داری چی شوکا
 بترسم ازش که قاتله جنایتکاره

  نبودی کیان کنار تو
 کنارشه وقتی آدم حتی که جوریه یه

 نمیده دست بهش بدی احساس
  بزرگیه پسر کیان نجال

 کرده ازدواج یبار سالشه33
 احساساتش اوج تو نیست نوجوان

 بده نشون بخواد رفتاری که نیست هم
  سالته 19هنوز تو اما

  میشی اذیت تو نجال
 میشی وابسته کیان به تو
 میشی بیقرارش تو

 میبینی روحی ضربه تو همش
  حرفات با اینقد خدا بخاطر شوکا

  نکن پا به آشوب دلم تو
 بااحساسه خیلی نیست اینطوری کیان
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 قبول میگی تو چی هر نجال باشه
  خوبیه مرد کیان اصآل

 ... تمام چی همه پاک چشم ، احساسه با آقاست،
  دیگه ماهه 5 الی4 کردی فکر این به

 سقف یه زیر بری عامر با بخوای که
 رو کیان هیچوقت نمیتونی دیگه اونوقت

 ... ببینی
 شوهرته میشناسی عامرو که خودت

 باشه پیشت وقتی عامر میدونی 
 خونه از تنها نمیذاره دقیقه 20 برا

 فکر اینا ی همه به بیرون بری
 میری؟ داری االن که کردی
 درصد یک کنار به اینا ی همه اصآل

 عامر اگه که کردی فکر موضوع این به
 ایی خونه تو کیان پیشه میری تو بفهمه 

 میاد سرت بالیی چه تنهایین دوتاتون که
 میاد درد به قلبم شوکا حرفای با
 رو تلخم ی خنده و میسوزم درون از

 میکنم رنگ کم
 نداره وجود ایی خوشی هیچ من برای شوکا
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  حسرته فقط االن اما میرسم آرزوهام به که داشتم امید روزی یه
 نخورم حسرت روز یه حداقل بذار
 حتی من نکردم اشتباهی کار هیچ من

 نکردم هم بغل رو کیان هنوز
 متاهلم میره یادم نزدیکم بهش وقتی

 دنیام آدم تنهاترین میکنم احساس
 کنم بغلش دارم دوست و میسوزه قلبم
 فتنشگ الو صدای با میگیرم رو کیان ی شماره بشه خیس چشمام اینکه از قبل

 میکنم فداش را جانم دل در بار هزاران
 ... آمادم من میگم آرومی صدای با و

 «دنبالت میام االن» میپیچه گوشم تو صداش
  بیرون میذارم اتاق در از پامو

  میکنه زمزمه من به رو شوکا
 کرده کورت کیان عشق نجال«

 میمیری «نده طالقت عامر اگه
 کردی؟ فکر ناراحته قلبش که پدرت به

 !!میشه؟ چی بفهمه اگه
  میدم قورت رو بغضم

 میکنم خالی رو ذهنم و
 از منو قراره که چیزی هر از خالی
  کنه دور کیان
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 میشم رد شوکا کنار از اعتنایی بی با
 ... میشم محوطه وارد و

  ایستادم خوابگاه در جلو
 ترمز در جلو کیان و میگذره دقایقی

 میکنم باز درو سریع میزنه
 نشستم ماشین تو که حاال جلو میشینم

 شد فراموشم چی همه کنارمه کیان و
  میکنم زندگی لحظه همین تو دارم فقط انگاره شوکا حرفای ی همه
 نگاهی نیم کیان به میکنه قراری بی قلبم

 عزیزم استاد سالم:  گفتم و انداختم
 آروم و میزنه نمایی دندون لبخنده

  کوچک پرستار سالم میگه
  میخندم میاد خوشم

 پرستار عنوان به رو من کیان اینکه از
 خوشحالیم و کردم ذوق پذیرفته خودش

 میگم کیان به رو کنم کنترلم نمیتونم رو
 کنیم؟ کار موسیقی میریم االن

 آره میگه و میزنه زل چشمام به
 از که چیزی هر دارم دوست رو نگاش
  نگاه یک حتی داشتنیه دوست برام برسه من به کیان جانب
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 بشم خیره چشماش به نمیتونم اما
 میکنم نگاه رو بیرون و میچرخونم ماشین باز ی پنجره طرف به رو صورتم

 بخرم؟ برات میخوری چی میگه آروم
 میشم نزدیک کیان به که وقتی
 نمیشناسم گرسنگی اسم به چیزی انگار

  نمیکنم گرسنگی و ضعف احساس اصآل و
 نکشید زحمت نمیخورم چیزی

 رو ماشین در میشه پیاده ماشین از
 میگه و پنجره جلوی میشه خم میبنده

 میخوای چی ؟ بخرم چی شام برای
 کنی؟ درست
 کیان واسه امشب قراره میلرزه دستام

 ... پرمیکنه وجودمو عجیبی حس! ؟ کنم آشپزی
  دارید دوست چی هر» گفتم آروم

 «میکنم درست واستون من بخرید
  میاد ماشین سمت به پر نایلون تا چند با و میگذره ساعت ربع

 رو ماشین و عقب میذاره رو ها نایلون
 میرسیم خونه به زود خیلی میکنه روشن

  میشیم آسانسور وارد
 کیان به خیلی و بود کوچیک آسانسور
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سه به بودم نزدیک شد مور مور بدنم میکردم نگاه سینش قف  معج خودمو و می
 رو سییالن المپ شییدیم خونه وارد زد کلید کیان رسیییدیم 3 واحد به میکردم
 کرد روشن

 شد آشپزخونه وارد و
 آشپزخونه اوپن رو گذاشت رو ها خرید

  ایستادم کنارش
 جلوم گذاشت رو بزرگی پالستیک

 نجال بانو شماست برای این گفت و
 دستپخت امشب قراره منه برای اونام
 ... بخورم رو شما

  بلوچ های زن پخت دست ببینم میخوام
 !؟ چطوره
 دختربلوچ کن داری آبرو امشب
 پرسیدم و زدم نمایی دندون لبخند
 قورمه باید امشب معلومه که اینطور
 ...  کنم درست سبزی

 میکنه خم رو خودش ایستاده سرم پشته
 بانو بله میکنه زمزمه گوشم کنار و

 میگم و ایستادم جلوش کمر به دست
 ؟ موسیقی یا شام اول
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 مردم شام اول»  میخارونه رو ریشش ته
 «خوردم فود فس غذای بسکه

 «میگم و میدم نشون العمل عکس سریع»مردم میگه وقتی میلرزه دلم
 براتون من بخوایید وقت هر نکنه خدا
  میفرستم میکنم درست غذا
  نگید اینجوری اما

 و مشییکی موهای به دسییتی تعجبه پراز من العمل عکس بخاطر چشییماش
 باشه:  گفت آرام و کشید لختش

 برای رو مواد من و شد اتاقش وارد
 سبزی قورمه کردن درست

  کردم آماده
 کیان که میرم پالستیکی طرف ب

 میکنم بازش منه ماله گفت
 میشه سالن وارد مشکی آدیداس شلوار و جذب مشکی تیشرت با کیان

 !!!منه؟ برای تنقالت همه این کیان آقا»  گفتم کیان به رو
 همش هآر میگه و میشینه میشه اوپن به پشت و تلویزیون جلوی که مبلی روی
  نمیخورم چیزا این از که من خودته واسه

  کرده خرید دبستانی ی بچه یه برای انگار میشینه لبهام رو لبخند
 لیخی و شیرموز ، بسکویت شکالت، چیپس، ، بستنی ، پفک ، لواشک
 خچالی تو رو ها آبمیوه و بسییتنی و میکنم تشییکر بلند صییدای با دیگه چیزای

 مشغول بود 7 هنوز ساعت گذاشتم
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  شدم غذا کردن درست
 دادم انجام کارهارو ی همه
 میکرد تماشا تلویزیون که حالی در کیان

 خواست ازم آب لیوان یه
  کردم باز رو یخچال در

 داشتم رو غذاها استرس
 دوست کیان که بشه جوری نمیدونستم

 !!! نه یا باشه داشته
  آوردم در یخچال از رو پارچ

 ایی شیشه لیوان باال بردم رو دستم
 بردارم جاظرفی رو از رو
 دستم زیر از لیوان که

  کشیدم جیغ شدم هول افتاد سرخورد
 از بزرگی تیکه که جلو اومدم قدم یه

 جیغم  پام انگشته تو رفت شیشه
 ...هوا رفت

 ترسیده خیلی و بود شده خون پراز پام
  بودم
 شد آشپزخونه وارد سریع کیان
 سفید های سرامیک دید وقتی
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 عجیبی حال شده خون از پر آشپزخونه
 گفت من به رو و داد دست بهش
  بشین نخور تکون
 کردم خرابکاری که بودم نگران خیلی

  زمین رو نشستم آروم
  کنارم نشست کیان

 بود پام تو هنوز شیشه اینکه از
 بود شده سرازیر اشکام و میترسیدیم

 هااا رفته انگشتت تو کوچولو شیشه تیکه یه:  گفت من به رو اخم با
 میکنی گریه ها بچه مثه داری ببین

  کشید پام انگشت از آروم رو شیشه
 میومد خون پام از تند تند بیرون
 گرفته دستش تو محکم پامو انگشتای و شست یخ آب با رو پام کیان

 میکرد لمس پامو داشت بود
 بود حسی چی دیگه این میمیرد داشتم

 داشت که بود کیان دست به توجهم تمام و نمیکردم احساس دردی دیگه
  نزنه پس خون که بود گرفته رو انگشتم و میکرد لمس پامو

 که حدی تا میسوختم بیقراری از داشتم
 اوج هقم هق که شدم قرار بی اینقد

 .... گرفت
 صدای تا دهنم جلوی بودم گذاشته رو دستم
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  نشه بلند هقم هق
 بود رفتهگ دسییتش تو پامو انگشییتای که حالی در و میکرد نگاه صییورتم به کیان

 ؟ میکنه درد پات پرسید
  نه:  گفتم شدم خفم هقه هق با 

شت باند یه بود کابینت کنار که اولیه های کمک جعبه از  شد پا  پیچوند و بردا
  پام انگشت دور

 نگاش حسرت با و بودم شده خیره بهش
 میکردم

 دکتر؟ ببرمت - کیان
 میشه خوب خودش سطحیه نه 

  کرد نزدیک بهم رو خودش
 هام گونه روی رو شصتش انگشت

 کرد پاک نرمی به اشکامو و کشید
 زد آتیش صورتمو انگشتش رد

 شد تر سنگین و سنگین بغضم
 !؟ کیان آقا زدم صداش
 شم بلند جام از که نداشت رمق پاهام نداد جواب
  ببخشید کیان آقا گفتم دوباره

  شکستم رو لیوانتون
 زدم که حرفی به توجه بی
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  گرفت دستش تو رو دستم
 «بردار قدم آروم پاشو_ » کیان
 دستش گرمای از شدم داغ

 کردم عرق زمستون سرمای تو
 ...یدمیتپ سینم تو وحشیانه قلبم میداشتم بر که قدمی هر با  گرفتم لرز

 استاد زدم صداش
  جان:  گفت آروم

  کردم فداش رو جانم صدبار دل در
  کشیده دم کنید خاموش رو برنج زیر میشه 

  میام االن مبل رو بشین باشه
 نشستم تلویزیون به رو مبل رو

 تلویزیون و برداشت رو کنترل کیان
 کرد خاموش رو
 کردم نگاش تعجب با
 کرد خاموش رو برنج زیر رفت آشپزخونه سمت به 

 آشپزخونه های سرامیک رو که خونایی
 کرد پاک دستمال با رو بود

  اتاقش سمت به و شست رو دستش
 رفت

  بود دستش تو که گیتاری با
 نشست کنارم مبل رو اومد طرفم به
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 میخوریم  شام بعد میکنیم کار موسیقی_ کیان
 نیست؟ گرسنت تو_کیان
 ...نه فعآل
 بود پاش رو ، گیتار

 گیتار های سیم رو داد تکون رو انگشتش
  بازوش به بود چسپیده شونم

  رفتمگ فاصله ازش کمی داشتم عجیبی حال کنم کنترل خودمو نمیتونستم
شد  اتاق سقف تو که کوچکی رنگی های چراغ و کرد خاموش  رو ها المپ پا
 کرد روشن رو بودن شده هک
 کن توجه هام انگشت به گیتار های سیم رو میزنم وقتی_ کیان
 باشه گفتم و کردم پایین باال رو سرم
 کردم زمزمه گوشش کنار آروم

 ؟ بخونی میشه
 ؟«میکنی همخونی باهام: «گفت  دوخت چشمام به رو نگاهش

 «آره» گفتم استرس با
 شروع دقایقی از بعد و  زد گیتار

  خوندن به کرد
 گذاشتم صدا ضبط روی رو گوشی

 دادم قورت رو دهنم آب شدم یجوری هاش لب سمت خورد سر نگاهم 
 کرد نوارش رو گوشم قشنگش صدای
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 کردم همخونی باهاش وجود تمام با و
 نجال# و میخونه کیان# که آهنگی
 ... میکنه همخونی باهاش

 تنهایی به برگشتم خواب از
  زیبایی به تو از میزنم پل

  میبینم میبندمو چشمامو
  میبینم تو باچشم دنیارو
  درگیره عشق با من دنیای

  میمیره نباشی تو که عشقی
 داده گل تو دست که عشقی
  افتاده من دست به که عشقی

 میبافی تو رویا من مثل تو
  میبافی موهاتو من دست با

  کن روشن چشمات با خورشیدو
  کن من قسمت ماهو یکبار

  میشینم پنجره این پشت من
  میبینم تو چشم تو بارونو
  کن وا چشمتو نداره عیبی
  غمگینم باز نداره عیبی
  داغونم قلب با نکن بازی

 میدونم رو بازی آخر من
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  باشیم جدا ام از بخوایم حیفه
 خونم هم تو با وقته خیلی من

 قربون کلی دل در من و میخوند کیان
 میرفتم صدقش

 اومدم می  بودم مجرد من اگه میشد چی خدایا» کشیدم سرحسرت از آهی
 « نمیموند دلم به کیان کردن بغل حسرت انقد االن دانشگاه

 نبودم آغوشش بیقرار اینقد
 بودم حس تو هنوز  شد تمام آهنگ

 «خانوم نجال» کرد صدام کیان
 «جانم» سمتش برگشتم

 ؟ خوبه حالت_ کیان
 « خوبم بله» کشیدم عمیقی نفس

  مبل پشت گذاشت گیتارو
  مبل به داد تکیه گذاشت پا پارو

 نگاه بهم خاصی جور یه 
  میکرد
  رو نگاهم و کشیدم موهام به دستی
  گرفتم ازش

 ...بزنی گیتار باید شام از بعد:  گفت و انداخت باال ابرویی
 ؟ من:  گفتم تعجب با
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 « تو آره» داد تکون رو سرش
 ی فاصله کرد نزدیک بهم رو خودش
 بود متری میلی هامون صورت

 یتارگ های سیم روی دستام حرکت به بود کجا هواست تو کرد زمزمه گوشم تو
 کردی؟ توجه
 شد تند هام نفس

 ودب پا رو پا که حالی در مبل به  داد تکیه و اولش حالت به برگشت دوباره
 زل بهم جوری و میداد تکان رو پاش

 رو فرصت نمیاد دلش انگار که بود زده
 نکنه نگام و بده دست از

 نبود کثیف نگاهش آوردم باال رو سرم
  داشتم دوست رو نگاهش نمیکرد معذبم نگاهش

 متوجه میکردم حس اما
 میکرد اذیتم این و شده هام قراری بی
 ... ساکت من

 لبهاش رو کشید دست بود شده خیره بهم و بود ساکت هم کیان
  رو شام میز م گرسنه من» گفت و

 « میکنم آماده
  شد آشپزخونه وارد

  پاشدم جام از
 خودم بشین:  گف بلند صدای با
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 نمیخواد میچینم رو شام میز
 میکنه خونریزی انگشتت شی بلند

 کنم توجهی حرفش به اینکه بدون
شپزخونه سمت به شکنم چیزی اینبار میدم قول کیان آقا»  رفتم آ  کمکت ربذا ن

 «کنم
  انداخت باال ابرویی

 باشه_  کیان
 چیدیم رو میزشام هم کمک با

 گذاشتم و کشیدم رو غذا وقتی
 گفت و گرفت گاز رو لبش میز رو

 نگیره ما از رو پرستارها این خدا
 سبزی قورمه بوی بود وقت خیلی

 ...بود نپیچیده خونم تو
 کنم مزه مزه رو حرفم اینکه بدون
   نمیکنید؟ ازدواج چرا:  گفتم
 کرد شروع و گلوش تو پرید برنج

 ... کردن سرفه به
 دستش دادم و لیوان تو ریختم آب

 میفرستم لعنت خودم از ناراحتم
 میشه باز موقع بی که دهنی به
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  گرفته غم رنگ چشماش
 کیان؟ آقا خوبه حالت پرسیدم نگرانی با

 خوردن مشغول میندازه پایین رو سرش
  میشه غذاش
 ... میتونه بازم بیاره دوام عشق بدون سال3 تونست قلبم اگه میگه وار زمزمه

 ... سراغم میاد عجیبی دلشوره
 اعتقاد عشق# به شما یعنی کیان آقا

 ... ندارین؟
  مرسی »گذاشت جواب بی رو سوالم

 « شده خوشمزه خیلی غذاتون
 ها سبزی قورمه نپرسیدم چیزی دیگه

  میخورد لذت با رو
 درد پات پرسید خوردنش غذا میان

 نمیکنه؟
 خوبه؟ حالت رفت ازت خون خیلی
  چقد بخره نازمو دارم دوست چقد
 مدام رو حالم اینکه از میبرم لذت

  میپرسید
 «خوبم ندارم درد استاد نه..»باش آروم نکن تابی بی قلبم
 خریدم واست که هایی آبمیوه_» کیان

 «نیوفته فشارت بخور رو
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 ... گفتم چشمی
 شد بلند و عقب کشید رو صندلی
  فقط بود خوشمزه خیلی ممنونم

  نمیدید صدمه پاتون اگه
 میشد هم تر بخش لذت مزش شاید

  دادم قورت رو دهنم آب
 های انگشت

 کردم بسته و ،باز بار چند هیجان شدت از رو دستم بسته یخ
 ...جانتون نوشه
 اتاقم تو میرم من_ کیان

 بیا بردار گیتارو شد تموم شامت
 ... اونجا

 ظرفشییویی ماشییین تو رو ظرفا و کردم مرتب میزو کردم تموم رو غذا سییریع
 گذاشتم

 استرس با و برداشتم رو گیتار
 شدم کیان اتاق وارد
 بود داده تکیه تختش به خیز نیم

 سیگار و بود سرش زیر دستش
  بازوهای و ستبرش سینه میکشید
 جلب رو نظرم مردونش و درشت
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 ارمکن بشینم کرد اشاره دستش با شدم اتاقش وارد و زدم پلک بار چند کرد
 ... تخت رو
  نشستم ازش فاصله با
  میکشید سیگار که حالی در و

 کردم زمزمه
 !نیست بد هم آنچنان سیگار نظرم به 

 میاره زیادی های بیماری درسته
 !باحالیه دشمن ولی

 جواب در که اینه حداقلش
 میزنی بهش که هایی پک

 «میشه درست» نمیگه
 !«واال بگم چی» اینکه یا
 ...سوزهمی پات به پا

  شد تموم که شعرم
  خندش صدای و خندید بازم خندید
 شد بلندتر

 رفت ضعف خندش برای دلم
 تخت پایین گذاشتمش و کردم جا به جا گیتارو

  میگه من به رو بلند صدای با
 میزنی حرف قشنگ چقد تو دختر

 ... مرسی: گفتم و خوردم رو لبم 
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  میکشد سیگار که حال در
 ؟ نیستی کسی عاشق تو پرسید

 چی؟ یعنی:  گفتم دلشوره با
 یعنی: گفت و گرفت ازم رو نگاهش

 دوستش که نیست زندگیت تو کسی
 باشی؟ داشته
 نه: گفتم تردید بدون

 ... کرد خاموش پاتختی رو سیگاری جا تو سیگارو کنارم نشست
 کرد زمزمه گوشم زیر

 ...کنید احیا را تان رابطه 
 ...برود دست از راحتي به نگذارید

 گاهی از هر بگیرید را نبضش
 !میزند؟ ببینید

 ...کنید جان،احیاَئش کم هم هرچقدر
 ها رابطه بعضی

 میخواهند، شوك یك  فقط
 ...اول روزِ  به برگردند تا

 ! دهان به دهان تنفِس  یك
  تابی بی و دلشوره شدت از سینم

  میشه پایین باال
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 نزدیکه کیان سینه به صورتم
  نیست خوب حالم

 شدم کیان بد حاال متوجه
  کالفست  نیست خوب زیاد حالش انگار اونم

  عقب میکشم خودمو ها لحظه این از میترسم
 میشم بلند تخت رو از

  ندارم طاقت دیگه
 برم باید دیگه:  گفتم

 بردارم قدم اینکه از قبل
 ...میکنه اسیر رو دستام گرمی دست

 ؟ کردم چیکار من
 ؟ گفتم چی

 ... نمیدونم خودمم
 میکنه وسوسه منو داره دختر این چرا
 نمیتونم که حدی تا میشه نزدیکه بهم اینقد چرا

 کنم کنترل خودمو
 نیست خوب حالم امشب

 قبل سال3 به برگشتم انگار
 چشمم جلوی داره بهم نجال بودن نزدیک و دیدن با گذشتم خاطرات همه

  میشه مرور
  نگاهش با نجال
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  لبخند با
  وجودشه تو که آرامش با

 میکنه وسوسه منو
  شه نزدیک بهم دارم دوست

 نزدیک بهم اونقد میشینه کنارم وقتی
 کنم کنترل خودمو نمیتونم  که میشه

 نبودم اینجوری من
 گرفتم رو م غریزه جلوی سال سه من
 دختر این االن اما

 میکنه دگرگون رو حالم داره
 خاصه من به العملش عکس و نگاهاش

  میترسه اما
 میکنه دور ازم رو خودش
 میترسه موندن از بره میخواد

  بره نمیخوام
 کردم عادت بهش انگار

 کنه مراقبت ازم دارم دوست
 سن سال 33 با من انگار

  شدم بچه دختر یه محتاج
 احساسی چه نمیدونم هنوز



 573 بخاطر نجال

 میکنه وادارم داره که درونمه
 بیرون بکشم درونشه هرچی و کنم تحریک رو احساساتش

 ... میترسه نجال
 ؟ چی از اما

 پیشم؟ میاد چرا پس
  میشه بلند کنارم از

  بره میخواد
  نیست خوب حالش
 گرفتم دستام تو رو سردش دستای

  خودمم که میدونم فقط حالم
  فقط و نیست خوب حالم

 باشه دارم نیاز
 هام تنهایی که باشه کنارم کسی

  کنه پر رو
 تلخم خاطرات از ،خسته خستم

 روزای این از و تنهایی همه این از
 ... تکراریم

 میدم فشار دستام تو رو نجال دست
 نمیشینه و میکنه مقاومت

  میشم بلند تخت رو از
 میکنم بغلش پشت از آروم و
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 کنه خالی خودشو بذار
 ...کنه مبارزه درونشه که ترسی این با بذار
 بود گرفته دستش تو دستامو کیان

 ایستاده حرکت از قلبم میکردم احساس
 ... بشین:  گفت آروم

 میترسیدم بشینم نمیخواستم
 میخواد؟ چی من از لعنتی احساس این

 هستی؟ خدایا
 میشنوی؟ صدامو
 ... کن کمکم

 عامر ی چهره لحظه چند برای
  ذهنم تو میاد

  که شبی و میبندم رو چشمام
  تصویر رو میکنه تجاوز بهم عامر

 شد؟ اینجوری چرا خدایا میکنم
 رو شبی همچین باید چرا من

 ؟!!میکردم تجربه
 کنم فرار میخوام

 از که مردی از کیان از فرار
 کردم شروع که وقتی از و بچگی
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 بود ذهنم تو ساختن رویا به
 میوفتادم رویاهام یاد کیان دیدن با
 من دستای خودش رویا اون حاال و

 بود گرفته دستش تو رو
 میمیرم دارم ترس و استرس از

 چیکار نمیدونستم و بود کرده هنگ مغزم
 کرد بغلم پشت از آروم کیان که کنم
  گرمش آغوش تو شدم گم

 سوختم تنش داغی از و
  منو داشت آغوشش برای بیقراری

 میکرد پاک داشت میکشت
  رو چی همه

 ...سنتی ی خانواده یه دختر نجال
 ...عامر زن نجال
 ... متعهد دختر نجال

 نادیده رو مساعل این ی همه من اگه
 اتفاقی چه نجال ،بخاطر بخاطرمن بگیرم
 ؟ میوفته
 چشم ی گوشه از که اشکی

 شد پاک کیان دستای با چیکید
 کرد ذوب وجودمو و
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 کرده بغلم پشت از
 کردم سکوت من و

 نمیکنم؟ تقال چرا
 سکوت؟ چرا
 !میلرزم؟ چرا

 شم کنده بغلش از نمیخوام و
 گرفت جون سکوتم از انگار

 نزدیک گوشم به رو لبهاش
 داغش های نفس کرد

 عمیق رو نفس و خورد گوشم به
 فرستادم بیرون

 کرد نجوا گوشم زیر
 تو برای 

 چشمهایت برای
 من برای
 دردهایم برای
 ما برای
 تنهایی اینهمه برای

 .. کند کاری خدا کاش ای
 کنان هق هق و بستم رو چشمام
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 ... کردم گریه
 روز هر و دقیقه هر ثانیه هر دارم

 میکشم زجر قبل روز از بیشتر
 کنم کاری خودم برای نمیتونم و

 ...بشکنم نذار خدایا
 میلرزم میلرزمو
 احساس این از میترسم

 من خیالیه مرد
  من ی ممنوعه عشق

 من اشتباهی مرد
 گرفته دستش تو رو دستام من رویای
 میکنه پاک نرمی به رو اشکام

 میزنه آتیش منو و
  از و حسرت از که هایی اشکی

 نگرانش انگار میریختم آغوشش بیقراریه
  کرده
 سمت به منو و گرفت رو هام شونه

 برگردوند خودش
 بودم انداخته پایین رو سرم

 لرزانم ی چونه زیر از اشکام و
 جلوی میتونست کی میچکید
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 بگیره؟ رو ممنوعه عشق این
 ؟...من 

 کیان صورت دیدن با حتی که منی
 ... میشه جاری اشکام

 نمیتونم حتی و
 کنم تصور رو نبودنش لحظه یک برای
 زد صدام آرام بار چند

 ... نجال
  شده الل نجال:  گفتم  دل در

 بدم جواب نمیتونستم میلرزید دلم
 کنم کنترل رو بغض تا زدم دندون رو هام لب

 سرمو و گذاشت چونم زیر رو دستش
  آوردم باال

  آتیشم و میپیچه گوشم تو صداش
 ... میزنه
 ؟ چته نجال

 میکنی؟ گریه چرا
 ؟ کردم اذیتت من
 خانومی؟ شدی ناراحت چی از

 میده فرمان بهم عقلم بترکه میخواد قلبم
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 بیرون برم اتاق از که
 جلو میرم قدم چند

 کیان؟ آقا میزنم صداش میشکنم رو سکوتم و
 گرفت محکم رو دستم کیان

  کرد تکرار دوباره و
 ؟ چته نجال

 شدم خوشحال
 استرسی و عذاب با همراه خوشحالی

 باهامه عشق این بخاطر که
 کیان ی سینه به شدم چسپیده
 میکرد تحریکم داشت عطرش
 آوردم دستامو کنم بغلش داشتم دوست

 ببوسم رو سینش و بگیرم رو کمرش دور که باال
  شم راحت که ببوسم

 بیقراری دلم و نسوزه اینقد قلبم که
 پایین و شدن سست دستام نکنه

 اومدن
  بود گرفته محکم رو دستام از یکی که حالی در کیان
 کرد زمزمه گوشم کنار
 بیای نمیخوام دیگه نجال نکن گریه
 ... من پیشه
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  شد بد حالم
 شد سردم
 کرد یخ بدنم

 دیوار به پشت از
 دیوار به رو خودم بودم نزدیک اتاق

 زمین رو نشستم و کشیدم
 شدم جمع خودم تو

 میشد اکو سرم تو کیان صدای
 نیا دیگه من پیشه نیا نجال
 دادم تکیه دیوار به رو سرم

 ... بستم رو چشمام و
 نیام؟ کیان پیش دیگه میتونم من

 کردم باز رو چشام آروم زد صدام کیان
 چیه؟ مشکلت تو نجال

 ...میکنم کمکت بگو من به داری زندگیت تو مشکلی اگه
 

 بود نشسته روم به رو کردم سکوت دقایقی برای
 میکرد نگام زدم زل چشمام به
 نمیزد حرفی هیچ و
 نیا؟ میگی بهم چرا: گفتم بغض با
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 کردم؟ جیکار من مگه
 بودم؟ بدی پرستار
 نکردم؟ پرستاری خوب

 گذاشت لبهام رو اشارش انگشت
 ...دختر تو میگی چی هیس: گفت اخم با و

 زدم؟ حرفی همچین کی من
 ...نیا؟ دیگه گفتی چرا پس

 میکنی گریه تو چون_ کیان
 ندارم رو ها زن ی گریه طاقت من

 میکنی بغض که میکنه اذیتت چیزی البد
 ...میکنی گریه و

 مشکلی هیچ میام من نه:  گفتم ایی جدی لحن با و کردم صاف رو صدام
 نمیکنه اذیتم چیزی ندارم

  میکرد درد انگشتم
 شما نه میکرد اذیتم اون

 کرد نگاه چشمام به نگرانی با
 انگشتت االن: گفت و

 ؟ نمیکنه درد
  نوچ:  گفت و بردم باال رو سرم
 خوبم خیلی االن

  کرد بلندم و گرفت رو دستم



wWw.Roman4u.iR  582 

 

 برسونمت ببرم شو پا باشه - کیان
 ندید زحمت خودتون به شما نه

 میرم آژانس با خودم من
 « لطفآ نکنید دخالت من کارای تو خانوم نجال خانوم «

 قربان چشم: گفتم و زدم ایی خنده تک
 میپوشید رو مشکیش کت که حالی در

 :گفت و نشست لبهاش رو کجی لبخند
 لباسای این با دیگه زمستونه االن نجال
 باشه؟ بیرون نیا نازک

 کردم برانداز رو سرتاپاش
 کتش این با شده تر خواستنی چقدر
 ...شم چشماش فدای
 باشه گفتم آروم

  بیرون اومد اتاق از
 بریم:  گفت و بست رو اتاق در
 اتاق تو اومد یادم گوشیم زنگ صدای با

 گذاشتم جاش تختی پا رو کیان
 ...گذاشتم جا گوشیمو من کیان آقا
 میارمش من گفت و کرد باز رو اتاق در

 صفحش به و بود دستش تو گوشی
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 :گفت من به رو اخم با سمتم گرفت رو گوشی بود دوخته چشم
 ...میزنه زنگ داره عامر اسم به یکی

 دست از رو گوشی لرزان دستای با
 ... گرفتم کیان

 کیان ذهنیت نمیخوام ، خدا نمیخوام
  بشه خراب بهم نسبت
 در سمت به و انداخت پایین رو سرش
 و شدم نزدیک بهش  شد هاش کفش پوشیدن مشغول و کرد بازش رفت
 ؟ بله داد جواب ، استاد:  گفتم
  بود داداشم استاد:  گفتم
 نمیدم جواب کنه پیچم سوال میخواد البد

  خوابگاه برسم تا
 نگفت چیزی و داد تکان آروم رو سرش

 زد رو پارکینک کلید کیان و شدیم آسانسور وارد
  بیرون اومدیم که آسانسور از

 باز درو منم شد ماشینش سوار کیان
  جلو نشستم و کردم

 کرد روشنش و کشید بیرون نخ یه برداشت رو سیگارش پاکت داشبورد تو از
 همانا کیان سیگار شدن روشن و همانا ماشین شدن روشن

 خوابگاه سمت کردیم حرکت
 نمیزد حرفی هیچ و بود ساکت راه بین
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 بود زده زل جاده به مستقیم
 میکرد رانندگی دقت با

 سمت به رو دودش و میکشید سیگار
 میفرستاد بیرون پنجره

 بزنه حرف داشتم دوست
 چی؟ از نمیدونم اما میترسیدم

 چیزی از کیان میکردم احساس شاید
 شده ناراحت

 گذاشتم شونش رو دستمو اختیار بی
 کرد نگاه بهم و چرخوند رو صورتش

 کیان؟ آقا چیشده:  گفتم آروم
 میاین نظر به ناراحت

 میکنه درد سرم نیست چیزی کرد زمزمه و کشید پیشونیش رو دستی
 ... لرزید دلم

 کشوندم صندلیش سمت به رو خودم
 ؟ چرا پرسیدم نگرانی با و

 ؟ میکنه درد چرا
  نمیدونم:  گفت کلمه یک فقط

 بدم ماساژ رو سرش داشتم دوست
 بشه سردرد نباید کیان نمیخوام
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  باشه خوب حالش باید
 کنم خوب رو سردردش میخواستم

 نمیدونستم اما
 تونست نمی من ی زده یخ و سرد دستای
  کنه آروم رو کیان گرم پیشونیه

 ماساژ رو سرش که نداشت جون دستام
  بدم

 ... نداشت نه
 ...نمیتونستم

 نبود جسور اینقدر نجال
 درونشه ترسی یه و نبود شجاع

 میشه چی همه مانع که
 کامل خودشو بتونه اینکه از 

 ...کنه نزدیک کیان به
 انداخت پنجره از رو سیگارش ته کیان

  بیرون
 کردم احساس زمستون سرمای تو

 ریشش ته رو میکشه دست مدام و کرده عرق صورتش
 روش خودم داشتم دوست که ریشی ته

 .... بکشم دست
 باشه من به متعلقه و



wWw.Roman4u.iR  586 

 

 بود خوب که حالت کردم تکرار دوباره
 شدی؟ سردرد یهو چرا

 : گفت آروم
 تنهایي 

 است مردي ي نفره دو خواب تخت
 سیگار خالي پاکت با که
 اتاقش ي پنجره از

 شهر براي
 . خواند مي الالیي

  یعنی کردم زمزمه لب زیر
 ...؟ گرفته سردرد و شده کسل تنهاییش بخاطر کیان
 خوابگاه رسوندم رو نجال

 خونه برگشتم خودم و
 بره نجال نداشتم دوست

 روح بی ی خونه این به لعنت
 خونه برگشتم و رسوندمش وقتی
 بود شده جهنم مثله واسم خونه انگار

 گرفتم شدیدی سردرد
 آروم میکشیدم سیگار چی هر

 ایستادم اتاقم ی پنجره کنار نمیشدم
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 چسپوندم اتاق ی زده یخ ی شیشه به رو دستام کف
 چشمم به خواب اصآل و شبه 11 ساعت

 زدم زل شهر این به شیشه پشت از نمیاد
 شهرو این تمام عشقم با روزی یه

  االن اما میزدیم قدم شبا
 چیشده؟ روزم و حال االن

 نبود خوب حالم
 میترسیدم عشق از دیگه

 داشتن دوست از
  شدن داشته دوست از
 زندگیم خوش های لحظه اینکه از

 میترسم باشه کسی وجود به بسته
  بود خاموش اتاقم المپ

 کردم نگاه اتاقم تاریکی و سکوت به
  گرفت دلم

  تنهایی همه این از
 داره رو بودم کرده گم که احساساتی یکی انگار
  میکشه بیرون

 نمیکرد درد زیاد سرم که من
 بودم کالفه فقط
 میکنه درد سرم:  گفتم نجال به چرا
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 ؟ شدم بچه من هه
 !!شده؟ بچه کیان
 ...کنه مادری واسم نجال دارم دوست انگار

 ندارمش دیگه ساله چند که مادری
 کرد روح بی رو زندگیم رفتنش با که مادری
 کنه نوازشم نجال داشتم دوست

 میخواستم رو مراقبتش
 دارم دوست رو پرستاریش

 باشه من به حواستش میخواد دلم
 مادر یه مثه دارم دوست انگار

 میکنه نوازشش و میرسه بچس به که
 توجه بهم هم نجال میکنه توجه بهش و

 باشه مهم براش حالم و کنه
 دارم سردرد: گفتم بهش اینکه دلیل شاید

 باشه همین
 نمیدونم خودمم نمیدونم
  ندارم حوصله

 حوصلم بی
 شدم حوصله بی

 نمیدونم رو کارهام دلیل و
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 برداشتم رو گوشیم و زدم پوفی
 ... بشه بهتره حالم بزنیم حرف هم با شاید بگیرم تماس نجال با بذار

 کردم خدافظی کیان از شدید دلتنگی با
  شدم خوابگاه وارد و

  کردم عوض رو هام لباس
 نمک بیدارش نیومد دلم  شده خسته داشته کالس خیلی امروز بود خواب شوکا

  شدم خوابگاه محوطه وارد و پوشیدم رو مشکیم پالتوی
  اگه بودم مطمعن بودم کیان تنگ دل
 میکنم دق بیرون نیام اتاق از

 برداشتم تختم رو از رو گوشیم
 شدم خوابگاه محوطه وارد و

 بودم نشده دور اتاق از قدم چند هنوز
 زدن زنگ به کرد شروع عامر که

  فرستادم صلوات تا چند
  و کشیدم عمیق نفس یه

 دادم جواب رو تماس
 عامر سالم الو

 هستی؟ گوری کدوم اصآل هست معلوم تو مار زهر و سالم - عامر
 ... یستمن خوابگاه من فهمیده و باشه تهران شاید گفتم گرفتم استرس ترسیدم

 کنم پنهان رو استرسم کردم سعی
 چیه؟ گفتم خونسردی با
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 چیشده؟
 زدنه؟ حرف طرز چه

 آدم مثل نمیتونی بار یه نجال_ عامر
شه میزنم زنگ که اول دفه همون ؟ بدی منو جواب  بزنم زنگ صدبار باید همی

 ...بدن؟ جواب خانوم تا
 بگیرم منشی برات میخوای

 ؟؟!!بده رو هات تماس جواب
 چیشده؟ مگه حاال

 میکنی؟ شورش چرا 
 دادم جواب که االن خب بودم حمام
  حال از ماشآلله هزار ماشآلله_ عامر

 خبری بی که هم خانوادت
 بهشون هم زنگ یه حتی میگه مامانت
 بپرسی رو حالشون نمیزنی

 ؟ چته تو عامر
 ...بدی؟ آزار منو هی داری دوست امشب چرا

 بیمارستانه تو کرده سکته بابات نجال متآسفم برات واقعآ_ عامر
  خبره بی دخترش اما

 لرزیدن به کردن شروع دستام
  زمین رو نشستم
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 چشه بابا عامر:  گفتم و گرفت بغضم
 خوبه؟ حالش

 عمو زن فقط ندارم خبر نمیدونم_ عامر
 یارشب بردار رو نجال برو بیمارستانه تو کرده سکته عموت گفت بهم زد زنگ

 باشه پدرش پیش روزی چند برا زاهدان
 ... شه بهتر حالش شاید

  پایین اختیار بی اشکام و ترکیدم بغضم
 میمومدن

 ...کنم؟ چیکار خدایا 
 میشم دیوونه دارم نمیره بابام
 !!!کرده؟ سکته چرا آخه

 گریه گوشی پشت و بودم فکر تو
 اومد کیان لحظه همون میکردم

 خطم پشت
 زد صدام بار چند عامر

 میارمت دنبالت میام ظهر فردا گفت و
 باشه گفتم گریه با زاهدان
 کردم قطع رو تماس

 زنگ کیان بالفاصله 
 ...زد

 میکردم گریه که درحالی
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 دلشوره خیلی پدرم حال بخاطر و
 دادم جواب رو تماس داشتم

  نجال سالم پیچید گوشم تو کیان صدای
 خوبه؟ حالت

 کیان زدم صداش گریه با و برداشتم رو اسمش پیشوند بار اولین برای
 !چیشده؟ جان:  گفت نکرانی با

 عزیزم؟ میکنی گریه چرا
 مقلب میدونه خدا فقط داشتم که بیقراری شدت از عزیزم گفت بهم وقتی
 ... میسوخت چقد
 کنم بغلش میتونستم کاش بودم کنارم کاش

 کنم گریه بغلش تو و
 میکرد آرومم کیان کاش

 ... دیگر کاش ای هزاران و
 کیان:  گفتم و کردم خفه رو بغضم
 نیست؟ خوب حالم

 ؟ چرا پرسید بلندی صدای با
 چیشده؟

 دکتر؟ ببرمت دنبالت بیام
  میکرد توجه بهم وقتی

 میگرفتم لرز بیقراری و هیجان شدت از
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 شدم اتاق وارد میشد بیشترسردم لحظه هر بمونم بیرون نتونستم
 سرم رو کشیدم رو پتو و تختم رو رفتم
 زد صدام بار چند کیان
 .. نجال
 ...نجال

 ؟ خوبه حالت
 ... بگو بهم چیشده

 میریختم اشک پتو زیر
 پدرم بخاطر هم
 بود قرار که روزی چند بخاطر هم
 که جایی اگه نمیدونستم زاهدان برم

 میوفته اتفاقی چه  باشم نیست کیان
 میاره؟ طاقت دلم

 میزنم حرف آروم شد متوجه کیان وقتی
  کرد آروم رو لحنش

 خانومی؟ نجال: گفت آرامی به و
 جان؟ - من

 خوبه؟ حالت  عزیزم - کیان
 چیشده؟ بگی من به میشه
 کرده؟ اذیت چی

 عزیزم میگم: گفتم بغض با
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 زمزمه گوشنوازش صدای با آروم
  عزیزم بگو کرد
  میکنم گوش من

 کرده سکته بابام:  گفتم پتو زیر از آروم
 ؟ خوبه بابات حال االن - کیان

 نمیدونم - من
 بزنی؟ زنگ مامانت به میخوای عزیزم -کیان
 ازش؟ بپرسی رو بابات حال

  زاهدان میرم دارم فردا نه
 برم میخوام بدونم چیزی نمیخوام االن

 ببینمش نزدیک از
 نکنی گریه میشه نجال - کیان

 خوبه بابات حال مطمعنم من
 میکنی گریه تو وقتی میشم اذیت من

 ؟ باشه عزیزم نکن گریه
 عزیزم باشه:  گفتم آروم
  دوباره:  گفت آروم صدای با کیان

 کن تکرار
  لرزید دلم

 کردم تکرار دوباره و
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 عزیزم چشم
  خانومی بال بی چشمت - کیان
 شد ساکت لحظه چند
 !کیان؟ زدم صداش من دفه این

 جونم:  گفت آروم
 ... میزد تند تند قلبم شدم زنده و مردم صدبار گفتنش جونم بخاطر

 !؟ کیان ساکتی چرا
 نجال: گفت ایی گرفته صدای با

 میمونی؟ زاهدان خیلی
 ؟... برمیگردی کی

 قلبم داره یکی انگار حرفش این با
 میاره در سینم تو از رو

 ... شد تند هام نفس
 کرد زمزمه و زد صدام دوباره کیان

 ؟ تهران برمیگردی کی عزیزم
 بود کرده پر رو وجودم تمام استرس

 بگم باید چی نمیدونستم
 کرد نوازش رو گوشم کیان صدای

  باشه بیا زود عزیزم نجال
  نمیدادم جواب
 بودم ساکت
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 ور گفتنش نجال میدونه خدا فقط بزنه صدا رو اسمم صدبار داشتم دوست
  داشتم دوست چقد

  رو گفتنش عزیزم
  رو صداش

 داشتم دوست رو وجودش ی همه
 نجال کرد زمزمه
 نمیدی؟ جوابمو عزیزم
  دادم قورت رو بغضم

 عزیزم میام زود:  گفتم و
  کشید عمیقی نفس

 لرزوند رو دلم هاش نفس صدای که جوری
  داشتم دلشوره

 میکردم دلتنگی احساس
  زد صدام دوباره
 ؟ بهتره حالت نجال

 چسپوندم گوشم به بیشتر رو گوشی
 باشه گوشم تو مدام صداش میخواستم

  رو گوشی میشه کیان کردم زمزمه
 بزنیم حرف زیاد نکنی قطع
 باهات صب  تا من نکن گریه تو - کیان
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 خوبه؟ نمیخوابم امشب اصآل میزنم حرف
 ... نمیکنم گریه نری تو

 فعآل بیدارم نمیرم جایی که من - کیان
 میزنی؟ حرف یواش چرا

 
 ... پتو زیر رفتم سردمه

 ... کرد سکوت لحظه چند کیان
 ؟ کیان زدم صداش
 !؟ کیان جان داد جواب

 میاد؟ خوابت گفتم
  مشغوله فکرم یکم نه_  کیان
 شد؟ خوب سردردت کیان
 نباش نگران خوبم عزیزم آره_  کیان
 بیاد بگو یاشار به زاهدان رفتم من کیان

  نخور هم فود فس غذای پیشت
  کنه درست غذا واستون بیاد میگم شوکا به

 نکن فکر چیزا این به تو - کیان
 نباش من نگران اصآل خوبه حالم من

 باشه؟ بیا زود فقط
 ... چشم باشه
 نجال؟ نمیکنه درد دیگه انگشت_  کیان
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 نمیکنه درد عزیزم نه
 بخونی الالیی برام میشه

 کیان دارم دوست خیلی صداتو
  اینکه شرط به میخونم باشه

 باشه؟ بخوابی و نکنی فکر چیزی به
 ؟ نبره خوابم و بپیچه گوشم تو شما صدای میشه مگه
 عزیزم ببند چشاتو کرد زمزمه کیان

 سرم ور کشیدم کامل رو پتو گوشم به چسپوندم رو گوشی بستم آروم چشمامو
 خوابیدم پهلو به و
  خوندن به کرد شروع آروم صدای با 

 بستم رو چشمام هاش الالیی با
  میومد پایین چشمم گوشه از دلتنگی و حسرت اشک و

 میپیچید گوشم تو کیان صدای
 شبنم زیبای دختر کن الالیی

 شقایق زانوی روی کن الال
 نبینی مهری بی رنگ تا بخواب

 حقایق تلخ که بیداری تو
 میمونی من التماس مثه تو
 ...چکیدم هاش شونه روی شب یه که

 میخوند الالیی برام قشنگش صدای با کیان
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 بود کرده پر رو وجودم آرامش و
 خیلی هام پلک سوزش و سردرد بخاطر

 برد خوابم زود
 مدام که گوشیم زنگ صدای با صب 

 چشمام بود سرم پشته و
  کردم باز رو

  بود 9 ساعت
  گرفتم دلشوره هوا بی
 بود عامر کردم نگاه گوشیم صفحه به

 دادم جواب رو تماس
 الو

  آره ؟ نجال بودی خواب
 بده انجام رو کارات بگیر مرخصی روز چند دانشگات برو پاشو

 میرسم ظهر از بعد تا تهران میام پرواز با من
 عصر بعد تا که بده انجام رو کارات

 بابات صب  امروز زاهدان برگردیم
  خونه آوردنش شده مرخص بیمارستان از

 ؟ خوبه بابام حال عامر
 خوبه پیشش رفتم سر یه

  نمیزنه حرف زیاد ولی
 ؟ بزنه حرف میتونه درست سالمه شده چش بابا عامر
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 میشه باز هم روحیش بزن عمو به سر یه بیا خودت حاال نشده مهمی چیز
  بدم انجام رو کارام برم من باشه

 خدافظ
 خدافظ باش خودت مواظبه -عامر

  داشتم که غریبی هوای و حال با
  شدم بلند جام از

 اومدم بیرون ساعت نیم از بعد وقتی حمام رفتم
  الالیی صدای مدام بودم بیقرار همش
  بود گوشم تو کیان دیشب
  برداشتم رو گوشی

 بزنم زنگ بهش میخواستم
  شدم منصرف اما

 تخت رو گذاشتم رو گوشی
 شدن آماده مشغول و

 دانشگاه، به رفتن برای شدم،
 میزدم شونه رو موهام که حالی در

 خورد زنگ گوشیم
 دلشوره همش گوشیم زنگ صدای با

 نمیدونستم رو دلیلش خودمم و میگرفتم
 دادم جواب رو تماس زود کیان شماره دیدن با
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 سالم:  گفتم آرومی به
 بخیر صب   سالم - کیان

 خوابیدی؟ خوب دیشب
 نخوابید الالیی اون با میشد مگه آره

 :گفت و شد گرفته کیان صدای
  برنامت بری میخوای چند ساعت

 ؟ دنبالت میاد کی چیه
 

 زاهدان میرم پرواز با میاد داداشم:  گفتم
 میری؟ چند ساعت- کیان

 ازم هیچی خدا رو تو کیان نمیدونم
 نپرس رفتن از هیچی نیست خوب اصآل حالم نپرس

 بگیرم روزه چند مرخصی دانشگاه برم باید االن
 ... دانشگاه ببرمت دنبالت بیام - کیان

  بیا نداری کاری اگه
 دنبالت میام االن شو آماده - کیان

 ... ایستادم کیان منتظر خوابگاه در جلوی و شدم آماده سریع
  سفید پارس با کیان و گذشت دقایقی
 زد ترمز خوابگاه در جلوی
 ونکت شییلوار و مشییکی کت اون با افتاد کیان یه چشییمم جلو نشییسییتم سییریع
 میرسید نظر به جذاب العاده فوق بود شده عالی اییش سورمه
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 زدم زل صورتش به 
  سالم:  گفتم و

 گرفتس حالش کردم احساس
  بود جوری یه

 تکون رو سرش و سالم: گفت آروم
 داد

 بود گرفته رو گلوم شدی بغض
 کنم بغل رو کیان میخوام خدایا

 نمیتونم؟ چرا
 ندارن حس دستان جرا

  درک به
  جهنم به

 زمین روی آدم گناهکارترین بذار
 بسوزم جهنم آتیش تو بذار باشم
 نسوزونه منو بیقراری آتیش اینقد ولی

 میکرد داغونم بدتر هواش و حال و کیان سکوت
 اینقد چرا بگم و بزنم حرف اومدم

 بلند هقم هق صدای و شکست بغضم لرزید چونم که خودشه تو
  شد

 پیدا توش نگرانی که لحن با و کرد کم رو ماشین سرعت کیان
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 ؟ چیشده پرسید میشد
 زاهدان برم نمیخوام:  گفتم دلشوره با

 برم باید ولی برم نمیخواد دلم
 میمونه جهنم مثه برام اونحا

 میگیرم دلشوره میاد که اسمش
 ....  زد ترمز درخت یه زیر  کوچه، یه تو رفت سریع
 نجال کن نگاه من به - کیان

 شدم خیره بهش خیس چشمای با
 گریه وقتی تو نگفتم بهت مگه - کیان

 میشم اذیت من میکنی
 ... ببخشم نیست خودم دست ولی گفتی چرا

 نمیبخشم تکرارشه بعد دفعه نجال نمیبخشم - کیان
 ندارم دوست رو اونجا من کیان
 دوست رو اینجا برم نمیخواد دلم
 !میفهمی؟ جهنمه اونجا دارم
  تواند می من برای بهشت کیان

 دارم دوستش که باشد کسی
 باشد بهشت تواند می داری دوستش که کسی
  رو کشید رو شصتش انگشت کیان
 پاک رو اشکام دونه دونه هام گونه

 اینا میگفت و میکرد اخم میکرد
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  ؟ هان چیه
 میریزی دونه دونه تو که آخه اینا چیه
 مرواریدهارو این نریز

 حرفاش این با میزد جونم به آتیش
 میرم دارم من:  گفتم و بستم رو چشمام

 کردم باز رو چشمام دوباره
 گفتم و انداختم بهش عمیقی نگاه

 گیرن سخت و سنتی خیلی خانوادم
  خودمه با رفتنم

 ... خدا با برگشتنم
 کردم احساس پرید رنگش کیان

  میلرزه داره دستش
 دستی لرزونش دستای با
 منظورت:  گفت و کشید موهاش به

 میزنی؟ رو حرفا این چرا ؟ چیه
 ... نگو اینجوری

 احساس و داشتم که بغضی تمام با
 ... گفتم کلمه یه فقط  کیان به رو میترکه داره گلوم میکردم

 !؟ کنم بغلت میشه
 میکرد نگاه بهم مبهوت و مات



 605 بخاطر نجال

 صندلیش سمت کشوندم خودمو
 ؟ میشه کردم زمزمه
 شونم دور دستشو لحظه همون
  فشرد مردونش و پهن سینه به منو و کرد حلقه

 شروع بغلش تو اختیار بی
 دستامو و کردن گریه به کردم
 میکردم احساس کردم حلقه کمرش دور
 داده بهم رو دنیا خدا

 چسپونده کیان سینه به محکم رو صورتم
 میکشیدم نفس رو عطرتش و بودم

 تو آروم و صورتم رو کشید رو دستش
 ...عزیزم نکن گریه کرد زمزمه گوشم

  میکشم عذاب نکن ایجوری
 ... باشم بغلت تو بذار دقیقه 5 فقط نالیدم لب زیر

 بود شده آروم دلم بودم که کیان بغل تو
 شد سبک دلم و خوابید بغضم کم کم

 نمیشدم کنده بغلش از و
 بود کیان کمر دور دستام

 کمرش دور از رو دستام کیان
 شدم خیره چشمام به و برداشتم سینش روی از رو سرم کرد باز

  دیگه بسه نجال کرد زمزمه
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 سربزنی خانوادت به بری قراره روز دو
  نکن اینجوری بیای
 میگردی بر دیگه روز چند

 جی؟ برنگردم اگه گفتم نگرانی با
 برنگردی؟ چرا:  گفت و دانشگاه سمت افتاد راه کرد روشن رو ماشین

 بخونی درس اومدی تو
 ...نکردی که اشتباهی
 برمیگردی مطمعنم

 امیدوارم گفتم و زدم پوزخندی
 اونجا نمیتونم من:  گفتم کیان به رو

 خیلی داداشم چون بزنم زنگ بهت زیاد
 بفهمه میترسم غیرتیه

 نزن زنگ خب:  گفت آروم
 نداری؟ دوست تو پرسیدم سوالی لحن با

 بزنه حرف کرد باز لب
 : گفتم دوباره
 !!دوختم و بریدم خودم که وقتی حتی نبود من قواره به هیچوقت زندگی

 
 هستی شاکی دنیا از که باز:  گفت و داد تکون رو سرش لبخند با

 گفتم و کشیدم حسرت سر از آهی
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 ...دنیا از خدا از ام شاکی آره
 خانوم نجال آروم:  گفت ایی داشتنی دوست لحن با و باال آورد رو دستش

  بریدی ترمز
 بزنم حرف منم بده اجازه

 محترم آقای بفرمایید: گفتم لبخند با
 :گفت من به رو و کرد صاف صداشو

 ... گفتم جدید شعر یه
 میشنوم: گفتم و انداختم باال ابرویی

 ...کرد زمزمه دلنشینی لحن با
 را گیسوانت بویممی 

 کنند حسودی هافرشته تا
  زنممی شانه

 را موهایت
  بکشند سرک هاحوری تا
 تماشا برای بهشت از

  گویممی شعر
 تو برای

 کلمات تا
 کنند کیف

 شوند مست
 ... بمیرند
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 این االن گفتم و گزیدم رو لبم
 کیان؟ آقا بود کی شعرواسه

 بود زده زل جاده به که حالی در
  گفت نبود من به نگاهش و

 خودش هست که کی هر واسه
 ... میدونه

 بود بیقرارش دلم
 کردم نزدیک بهش خودمو

 بازوش به چسپوندم رو پیشونیم
 بوسیدم رو بازوش یواش

 کشید خودشو کردم احساس که
  شد یجوری و کنار

 تکیه بازوش به هنوز رو پیشونیم
 کی برای کردم تکرار و بودم داده
 کیان؟ گفتی شعر

 طرفم چرخوند صورتشو
 بذار صندلیت رو بشین نجال - کیان

 باشه جاده به حواسم
 کی برا شعرو اون بگو فقط چشم - من

 ؟ گفتی
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 یعنی:  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
 ؟ دیگه نمیدونی

 ... ؟ بدونم کجا از: گفتم و کردم پایین باال رو سرم
  دیگه گفتم تو برای:  گفت

 سمتش کشوندم رو خودم دوباره
 نجال:  گفت و انداخت بهم نگاهی

 ؟ چته
  نیست چیزیم

 نخور تکون جات تو هی نجال - کیان
  شلوغه جاده میشه پرت حواسم من نزدیک نیا

 میشه؟ چی مگه خوب
 ؟... میگید اینجوری چرا
 میرم دارم چون گرفتم استرس یکم فقط
 ورد کردی حلقه دسییتتو هم تو میکنم رانندگی دسییتم یه همین با دارم من آخه

 کنم جمع کامل نمیتونم حواسمو بازوم
 کردم باز کیان بازوی دور از دستمو

 صندلی به دادم تکیه و نسشتم جام تو
 نزدم حرفی هیچ و شدم ساکت

 بودم داغون بدجوری ولی
 داره کششی بهم کیان نمیدونستم

 نه؟ یا
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 وقت برا یا مهمم براش ذره یه اصآل
  میزنه حرف باهام گذرونی

 بود شده درگیر ذهنم
 ماشین پنجره از و بودم ساکت

 میکردم نگاه بیرون به
  نجال زد صدام آرام

 ؟ بله:  گفتم محزونی لحن با
 کن نگاه منو نجال - کیان

 کیان سمت چرخوندم رو نگاهم
 ناراحت عزیزم:  گفت شیرینی لحن با

 شدی؟
 اصآل نه:  گفتم بغض با

 ... شدی ناراحت تو میکنم احساس من ولی - کیان
 بغل بازومو و میشی نزدیک بهم وقتی میشه پرت حواسم من آخه گلم

 میکنی
 باشه؟  ازم  نشو ناراحت 

 نیستم ناراحت اصآل من چشم باشه
 استاد نکن نگران خودتو من بخاطر تو
 کیان زدم حرفو این اینکه محض به

 خوب دختر آفرین:  گفت آروم سرم رو کشید دست و زد دلنشینی لبخند



 611 بخاطر نجال

 زدم صدا رو خدا دل در بار سه
 سرم رو شد کشیده دستش خدا وای
 دوست شه کنده جا از میخواست دلم

 ببوسم دستشو داشتم
 اراتبک برو رسیییدیم:  گفت و زد ترمز دانشییگاه جلوی کیان که بودم فکر تو

 برس
 میره پیش خوب چی همه نکن نگران خودتم
 شدم پیاده ماشین از و: گفتم چشمی

 اینکه از  بعد و شدم دانشگاه وارد
 دادم انجام رو کارام

 نشستم محوطه های نیمکت از یکی رو
 گرفتم تماس شوکا با و

 کجایی؟ شوکا سالم
 کتابخونه اومدم یاشار با من سالم
 بخرم دارم الزم کتاب تا چند

 کجایی؟ تو
 دانشگام من
 دنبالم میاد عامر هم ظهر از بعد
 زاهدان میرم دارم

 ؟ واقعآ -شوکا
 امشب بود گذاشته برنامه یاشار بد چه
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 سینما بریم یاشار با کیان تو منو
 آخه؟ یهویی اینقد چرا
 بهش برم باید کرده سکته بابام آخه
  بزنم سر

 شدم ناراحت خیلی جدی وای
  دوره به بال

 برس بکارت نمیشم مزاحمت عزیزم ممنون
  نذاری خبر بی بابات حال از منو نجال

 خدافظ برسون سالم مامانتم به باش خودتم مواظبه
 کردم قطع رو تماس

 خوابگاه برگشتم و گرفتم تاکسی
 کشیدم دراز تخت رو شلوار مانتو با

 اما برد خوابم ساعتی نیم
 شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با

 بود عامر
  دادم جواب

  الو
 کجایی؟ تو تهران رسیدم من نجال - عامر

 ... خوابگاهم
 دنبالت میام بردار داری الزم چی هر
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  زاهدان داریم پرواز 4 ساعت بعد هتل میریم
 میام آژانس با بزن زنگ شدی آماده

  دنبالت
 خدافظ فعآل ممنون باش

 کرد قطع رو تماس
 آشوبی چه دلم تو میدونه خدا فقط

 ... بود پا به
 کردم مرتب رو هام کتاب
 پشتیم کوله تو گذاشتم لباس دست دو با رو درسیم های جزوه از تا چند

 برداشتم لباسیم چمدون تو از چادرمم
 آمادم من عامر به دادم ام پی
 دنبالم بیا خواستی وقت هر

 میزنم تک رسیدم باش منتظر - عامر
 .... خوابگاه در بیا

 داد ام پی عامر که گذشت ساعتی نیم
 بیرون بیا خوابگام در بیا نجال

 پشتیمم کوله سرم رو انداختم چادرمو
 عامر در جلو اومدم دستم زیر گرفتم

 سمتم اومد شد پیاده ماشین از
 کردیم روبوسی و دادیم دست
  سرپرستی اتاق تو اومد
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 گرفتم مرخصی روز 3 ایستاد کنارم
 گرفت دستم ار کیفمو

 کرد باز برام ماشینو عقب در
 کنارم نشست خودشم شدم سوار

  افتاد راه ماشین
 کرد حلقه گردنم دور دستشو عامر
 راننده جلو زشته کردم اشاره

  زنمی:  گفت بلند صدای با
 نداره ایی زشتی هیچ

 شدیم ساکت هتل به رسیدن تا دو هر
  رسیدیم وقتی
 سمت افتادیم راه و گرفت کلید عامر
 بود گرفته که اتاقی
 سمت  برگشت فکرم نداشت رمق پاهام
  قبل ماه چند

 کرد تجاوز بهم عامر که شبی همون
 کنه باز درو تا میچرخوند کلیدو داشت عامر

 میرسی که ما به میبینم کرد زمزمه
  میشی چادری

 کن بس قران رو تو عامر
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 چرندیات دوباره ندارم حوصله اصآل
 نکن شروع رو

 ؟ میده زورت چرا نجال
 داره؟ زور حق حرف

 ساکت: گفتم و کشیدم خفیفی جیغ
 بالیی یه ندارم حوصله قسم بخدا

 میارم خودم سر
 ببند دهنتو گفت دادم فشار دستمو مچ
  جیغ میکنی غلط تو نبر منو آبرو

 باال بره صدات که میکشی
 میاد بدم سبک زن از نمیدونی

 همش که کنه لعنتت خدا گفتم لب زیر
 میاد بدت که جهنم به اعصابمی رو

 !!!کنه؟ لعنتم خدا: گفت و داد تکان رو سرش
 ... تو گمشو برات دارم ؟؟ آره

 شدم اتاق وارد کرد باز درو
 در مانتومم آوردم در چادرمو

 دوبنده سبز تاپ با آوردم
 که تنگی ایی سورمه جین شلوار و

 دراز باز طاق بودم پوشیده
 کسل و خسته خیلی تخت رو کشیدم
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  بودم
 شد بهداشتی سرویس وارد عامر

 تخت رو اومد و شست رو صورتش
 کشیدم دراز کنارم

 بازوش رو گذاشت سرمو و خودش طرف کشوند دستمو
  بیرون بیام بغلش از میخواستم

 لبام رو گذاشت لباشو که
 عامر نکن کردم زمزمه

 میمکید رو لبهام مدام و نکرد توجهی
  میشدم دیوونه داشتم

 میکردم احساس نداشتم که لذتی هیچ
 میشد چندشم و بیارم باال میخوام
  دادم هلش و سینش تخت گذاشتم دستامو

 !رفتاریه؟؟ چه این دارم ایدز من مگه میکنی ایجوری چرا آخه مرگته چه زد داد
 میاد بدم خیسه ریشت نکن عامر

 تن به که رنگی ایی قهوه تیشرت
 باهاش رو صورتش آورد در رو داشت
 دوباره برهنش تنه باال همون با و کرد خشک

 میکشید دست مدام و بغلش تو کشوندم
 بازوهام رو
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 نکن خدا رو تو نکن عامر
 نمیذاری؟ چرا منی مال زنمی نفسم چرا

 ندارم حوصله بابام بخاطر خورده اعصابم
 شو بیخیال فعآل اصآل

 خوبه عمو گفت گردنم تو برد سرشو
 میمکید گردنمو نباش نگران
 گرفتم لرز بود شده سردم

  بود ایی دقیقه چند نمیکرد ول
 میمکید و میبوسید رو گردنم جای جاه که
 کن ولم فعآل خدا بخاطر کن ول: گفتم و خودم سر تو زدم محکم دستی دو

 نیست خوب روحیم
 دراز تخت ی گوشه گرفت فاصله ازم

 چشماش رو گذاشت رو ساعدش کشید
 روانی تو بقران نجال کرد زمزمه

 خودت مثه میکنی روانی داری منم
 ...میکنم روانیت دارم من سالمی خیلی تو اینکه نه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ام روانی من آره:  گفت بلند صدای با
 نمیگرفتم رو تو بودم سالمی آدم اگه من

 
 واقعا؟ گفتم و نشستم تخت رو

 بده طالقم بیاد نشده دیر االنم خب
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 نخور گوه زد داد بلندی صدای با
 میکنی غلطا این از باشه آخرت دفعه

 !؟ فهمیدی
 نمیگرفتی منو بودی سالم اگه نگفتی مگه خودت نفهمیدم نخیر

  پشیمونی اینکه یعنی این
 هست راهی یه هم پشیمونی برای

  طالق اسم به
 روم انداخت رو هیکلش تمام میزدم حرف داشتم

 بزنی حرف دیگه کلمه یه کرد زمزمه گوشم تو تخت رو افتادم که جوری
  تو با میدونم من

 بود شده خون ی کاسه چشماش
 بود زده پیشونیش رگهای اعصبانیت  شدت از و

  بیرون
 داره نفسم سینم رو از پاشو زدم داد
  میاد بند

 ه؟میگذر سرت تو چی گفت پیشونیم تو کرد فرو محکم اشارشو انگشت
 خودت عامر هیچی:  گفتم آروم ترسیدم

  نمیگرفتی منو بودی سالمی آدم اگه گفتی
 نفس و گوشم به چسپوند هاشو لب

 میکنی دلم به خون بسکه:  گفت زنان
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  میدونی بشیم جدا روز یه خواستیم اگه
 ؟ میشیم جدا چطوری
  نمیکردم نگاش اصآل و بودم بسته چشامو

 کن باز چشاتو نجال_ عامر
  نکردم باز

 شدم جوری یه بوسید رو گوشم الله
 کردم باز چشامو و کردم جمع رو شونم

 اییش قهوه چشمای به افتاد نگاهم
  گردنم زیر برد دستش

 خوابوند کرد وارونه منو کرد بغلم
  سینش رو

  عامر پاشم میخوام 
 زدم رو حرف این اینکه محض به

 اسم به چیزی قانونم تو من نجال»  گفت
 بگیری طالق خواستی هر  ندارم طالق

 « سینت رو میذارم میبرم سرتو اول
 ... میکشم خودمو هم بعد

  میلرزیدم سینش رو داشتم ترسیدم خیلی
 یستن قرار که ما عشقم بترسی نیست نیازی حاال» گفت و کرد بغلم محکم

  دست بهت اگه دیگه یکی به بدم زنمو اسکلم اونقد من یعنی بشیم جدا
 ... شاید بودم نزده
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 منی به متعلق کامآل دیگه االن اما
  کردم باز کمرم دور از دستاشو

 کردم نفرینش لب زیر
 عامر نگذره ازت خدا

 کمرمو کن ول گفتم تندی لحن با
 دستشویی برم میخوام
 کرد باز کمرم دور از دستاشو

 ترس از:  گفت و زد بلندی قهقهه
 !! ...گرفت؟ دسشویت

  گمشو برو:  گفتم لب زیر
  شدم دسشویی وارد پایین اومدم تخت از 

 
 میزدم یخ آب مدام بودم کرده داغ

 بریزن آتیش رو آب انگار صورتم تو
 بود گرفته گر بدنم اینقد

  اتاق تو برگشتم
 کنم سایلنت رو گوشیم بود رفته یادم

 خورد زنگ گوشیم لحظه همون
  آوردم درش پشتیم کوله از

  بود کیان
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  لرزیدن به کرد شروع دستام
  پرید رنگم
  پرسید و شد خیره بهم تعجب با عامر

 ؟ کیه
 چیشده؟

 پریده؟ رنگت چرا
 !؟ مامانه:  گفتم

  سمتم اومد شد بلند تخت رو از
 جلو اومد دوباره عقب رفتم

 بده؟ نشون کیه ببینم گفت
 اینکارت؟ چی یعنی مامانه

  زد داد عامر عقب اومدم کم کم
 ... من بده گوشیتو

 یشدم بیشتر ترسم لحظه هر بود شده نزدیک بهم خشمگینی صورت با عامر
 مینداخت لرزه به رو تنم من به گوشیتو:  میگفت که زدنش دادن صدای

 بیشتری استرس تماس زنگ صدای و
  میکرد وارد بهم

 برمیداشتم عقب به قدم که درحالی
 میرفتم سالن ی گوشه های مبل سمت به و
 خدا رو تو عامر:  گفتم التماس با

  نکن اینجوری
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 ندارم کاریت زد داد بلند صدای با
  میخوام گوشیتو فقط

 بهم بیشتری استرس لحظه هر صداش
  خورد لیز ها سرامیک رو پام عقبم اومدم تند تند میکرد وارد

 میز به خورد محکم کمرم و افتادم
 سالن وسط که کوچیکی و ایی شیشه

  باطریش و افتاد دستم از گوشی کشیدم بلندی جیغ درد شدت از بود
  اومد در

  بودم افتاده زمین رو 
 که مینالیدم و میزدم جیغ

  عامر شکستی کمرمو
 نگرانی با و شد نزدیک بهم عامر

 ؟ چیشده پرسید
 من جونه یا خدا:  گفتم و گزیدم رو لبم
 رو تو جونه یا بگیره رو

 یکی اون دست از یکیمون حداقل
  میشه راحت

 چشمم گوشه از اشکی درد شدت از
 شم بلند نمیتونستم چکید

 کمرم رو گذاشت رو دستش عامر
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  هوا رفت جیغم
 چیشده؟ کمرت ببینم میخوام نفسم - عامر
 بشم فلج اگه باش خوش برو نکرده الزم

 برمیداری؟ سرم از دست میشی راحت
  نگو چرند نجال_  عامر

 مزخرفه کارات همه میگی تو چرند
 میترسم ازت عامر روانی،
  نداری روانی تعادل
 نمیتونستم که داشت درد اونقدی کمرم
 قالیچه رو کشیدم دراز شکم به بشینم

 حلقه صورتم جلوی رو دستامو میز کنار
 ونستمنمیت درد از و میکردم نفرین خودمو  دستام رو گذاشتم رو پیشونیم  کردم
 بخورم تکون
 کمرم روی نوازشگرانه رو دستش عامر

  کردم غلط کرد زمزمه و کشید
 ... نکن نفرین خودتو نجال
  من برا ذره یه دلت اگه:  گفتم آروم

 نمیاوردی در بازی وحشی میسوخت
 نبود؟ عمو زن مگه خب - عامر

 بود مامانم بله
 دستم؟ ندادی گوشیتو چرا پس
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 بگرده گوشیم تو کسی اینکه از چون
 میگردم؟ تو گوشی تو من مگه متنفرم

 کنی نگاه منو گوشی تو میخوای تو که
 فطر به لنگون لنگون کرد بلندم و گرفت رو بازوم عامر شییید تموم که حرفم
 روش کشیدم دراز و رفتم تخت
 نم گوشی تو بیا میخواد دلت که چقد هر گفت کنارم انداخت گوشیشو عامر
  بگرد

 چی؟ که:  گفتم و انداختم باال ابرویی
 ؟ بشه چی که بگردم

 بگردی منو گوشی تو بری هم تو که
  رفت گوشیم سمت به

 زد جا برداشت رو باطریش
 بود نزدیک خانوم نجال بیا» دستم داد

 «کنی ناقص خودتو گوشی این بخاطر
 بدت شم ناقص من خداته از که هم تو

 میگیری دیگه زن یه میری نمیاد
 گرفتم دستش از گوشیو و گفتم اینو

 کنارم گذاشتم و کردم خاموشش
 «میکنم آدمت» گفت و زد ایی خنده تک

  شو آماده بپوش لباساتو پاشو
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 داریم پرواز دیگه ساعت1
 برم راه نمیتونم بیار رو مانتوم_

  تخت رو گذاشت آورد رو مانتوم عامر
 ... بهداشتی سرویس رفت خودش

 شد دستشویی وارد اینکه محض به
 کردم روشن رو گوشی

 رفته دست از تماس تا چند دیدم
 شدم یجوری دلم اومده کیان از
 دستام مدام هم استرس شدت از

 های تماس و ها ام پی تمام میلرزید
 رو کیان شماره کردم پاک رو کیان

 میخواستم تا تماس رد انداختم
 کنم خاموش دوباره رو گوشی

 چشمی زیر و شد سالن وارد عامر
 میکرد نگاه بهم
 میپوشید رو تیشرتش که حالی در
 میکرد نگاه بهم چپ چپ و

 ؟ چیه گفتم و زدم زل بهش
 نپوشیدی؟ رو مانتوت چرا - عامر

 میپوشم االن 
 پایین اومدم تخت از 
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  کشید تیر کمرم 
  میپیچید کمرم تو که دردی با
 کردم تنم رو مانتو سختی به و

  سرم گذاشتم رو شالم
 آماده من گفتم تخت رو نشستم

  برداشت رو پشتیم کوله عامر
 بریم بپوش چادرتو گفت

 هام شونه رو انداختم چادرو
 شد خارج اتاق از عامر
  سرش پشت منم

  به رو خودمون گرفتیم ماشین بالخره
 ... شدیم زاهدان راهی پرواز با و رسوندیم فرودگاه

 بود شده تاریک هوا رسیدیم وقتی
  شدم که زاهدان وارد
 داشتم غریبی حال
 بود گرفته بدجور دلم

 شدیم پیاده خونه در و گرفت عامرماشین فرودگاه جلو
 بود کیان پیشه ذهنم و فکرم تمام
 شدیم که حیاط وارد

   بپوشون کامل موهاتو: گفت عامر
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 اومدن خالت شوهر و هات پسرخاله
 لباسات اتاقت تو برو بابات پیشه

 نری اهکوت تنگ شلوار مانتو این با اتاق تو برو بلوچی لباس با کن عوض رو
 میاد بدم اوجا
 لحظه اون من میدونه خدا فقط
 داشتم هوایی حال چه

 بودم دلتنگ بیقرارو
 بود باهام که هم ترس و استرس
 میکرد ذوب رو جسمم داشت

 شدم نزدیک که سالن در به
 عامر و من سمت به باز روی با  مادرم
 ...اومد

 بود شده غروب
 بود گرفته خیلی دلم

 بودم تنهام خونه تو
  باهاشون اما کرد اسرار خیلی اینکه با و سینما بود رفته شوکا با یاشار
 ... نرفتم

  کالفم
 میچرخم خودم دوره همش

 دارم عجیبی حال
 زدم زنگ نجال به
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 واسه پروازش ببینم میخواستم
 ساعتیه چه
 گفت خورد که بوقی چند از بعد

 ... میباشد نظرخاموش مورد مشترک دستگاه
 و گذشت دوساعتی

 زدم زنگ و برداشتم رو گوشیم دوباره
 شده؟ مهم برام اینقد چرا نمیدونم

 !نه؟ یا رسیده سالمت به بدونم که
 لیست تو شمارمو انگار ایندفعه اما
 انداخته ها تماسی رد

 باشه؟ میتونه چی اینکارش دلیل یعنی
گاه   افتادم ظهرم از بعد رفتار یاد ناخودآ

 شده؟ ناراحت یعنی
 کنم ناراحتش نمیخواستم من ولی
 فرمون پشت کسی اینکه از من

 میکنم رانندگی که وقتی و
 میترسم کنه عالقه ابراز بهم
 ندارم خوبی خاطرات اینکار از من

 هک ببوسمش منم میخواستم و میبوسید منو فرمون پشت هم نجمه میاد یادم
 افتاد اتفاق اون
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 نجال رفتار بخاطر نمیخواستم االن
 شه مرور واسم خاطرات اون

 بیوفته اتفاقی که شده پرت حواسم یا
 شده ناراحت انگار اما

 داشتم عادت تنهایی به قبآل
 نباشه زندگیم تو کسی اینکه به
 تنها شبای به

  مونده و اومده خونم تو نجال که وقتی از اما
 تنهام وقتی چرا نمیدونم دیگه

 میشم اذیت حد این تا
 طرف به رو دستم اختیار به

 میبرم سیگارم پاکت
 نبودنش انگار
 ...دهد می سیگار بوی

 اتاقم تاریکی در و کردم روشن نخی
 شدم کشیدن مشغول

 نشستم تختم رو
 زدم زل کورم و سوت اتاق به و
 بشکنم رو اتاق سکوت تا گذاشتم آهنگی گوشیم با

  نکن گریه تنهایی از اسم به عقیلی ساالر از آهنگی
  من دل دیوانه دل ای 
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  من دل بهانه لبریز
  من دل خانه خلوت در
  مکن گریه تنهایی از

  مکن گریه ازتنهایی
  مکن گریه تنهایی از
  ام خستگی از سرشار چون زندگیت تیرگی از
  ام بستگی دل عادت از
  مکن گریه تنهایی از
  مکن گریه تنهایی از
  مکن گریه تنهایی از

  وطن همچو آغوشی با من ی رفته آید می
  نزن سرگردانی از حرف

 مکن گریه تنهایی از
 مکن گریه تنهایی از 

 مکن گریه تنهایی از
  نکنی سیرم دنیا از نکنی دلگیرم باید

  نکنی زنجیرم ی بنده است غم زنجیر گریه چون
  شد تو تصویر من ی سایه شدم بیراهه چون تو بی شدم واره بودم دریا

  شد تو درگیر قلبم چون
  شد تو درگیر قلبم چون
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  مهتاب ی چشمه آن جوشد می
  بیتاب دل ای خود خلوت در

  بخواب آهسته باش آرام
 مکن گریه تنهایی از
 مکن گریه تنهایی از

 بودم دلتنگش خیلی کردم بغل مامانمو
 ریخت اشک کلی و کرد دلتنگی ابراز بوسیدمش  کلی

 بشه چیزیمون یه باید ما حتمآ:  گفت
 ؟ بزنی سر بهمون بیا تو تا

 پسرم بده خیرت خدا:   گفت و بوسید رو عامر صورت بعد
 عموت پسرم بیا تو بیاین آوردیش که

 منتظرتونه کشیده دراز
 شدم خونه وارد استرس با
 افتادم راه بابا اتاق سمت به و

  اومد دنبالم عامرهم
 شلوغه اتاق تو بپوش درست چادرتو نجال کرد زمزمه گوشم تو

  سرم رو انداختم چادرو
 رفتم و زدم بابا اتاق در به ایی تقه
 رختخواب تو رو بابا اینکه محض به تو

 شد سرازیر اشکام اختیار بی دیدم
 برای افتاد فامیل پسرای به چشمم
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 ما گفتن و کردن خدافظی بابا از کردم سالم بهشون و دادم تکان سری همشون
 بریم باید دیگه

 کردن ترک رو اتاق دقایقی از بعد 
 ...رفتن زود چه:  گفتم عامر به

 بودن اینجا صب  از اینا گفت عامر بعد
  شدیم تنها اتاق تو بابا عامرو من

  داشت صورت به که غلیظی اخم با با
 سالم: گفت داری خش صدای با و

 ؟ چطوره حالت
 ..دختر تو پرسیدی رو ما حال عجب چه

 پشته و گرفتم دستم تو رو بابا دست
  بوسیدم رو دستش

  بوسید سرمو بابا
  بابا ببخشید

  سنگینه یکم هام درس
 پایین سرش و بود نشسته کنارم عامر

 بشینه میخواست بابا بود
 کن استراحت عمو پانشو:  گفت عامر که

  باش راحت
 نجال اتاق تو برو:  گفت عامر به رو بابا
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 ... ایی خسته تو کن استراحت
 بابا اتاق از و:  گفت چشمی عامر

  شد خارج
 سرم و بودم نشسته بابا کنار

 بود پایین
 بابا اتاق وارد میوه ظرف با مامان

 بابا و من جلوی رو ها میوه و شد
  گذاشت

 من نکنه درد دستت مامان
 فعآل ندارم میل

  پوست هم بابات برای دخترم بخور
  میوه بگیر

 میوفتاد بابام به چشمم
 میگرفت گریم میسوخت بابام برا دلم

 بابا پرسیدم و کردم خفه رو بغضم
 ؟ کردی سکته چرا

 ؟ چیشده
 بود کرده سکوت و بود اخم بابا

 عموت خانواده بس از:  گفت مامان
 میکنن درست حرف سرت پشت

  میدن بابات تحویل و
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  میره فکر تو بس از اینم
 کرد سکته

 حرف به ایقد میگم بهش چی هر
 میگن کی هر چی هر ایقد نباش اینا

 ... که نمیده گوش نکن فکر بهش نشین سرت تو نکن فوری
 سر پشت چی مگه عامر خانواده مامان

 ؟ میگن من
 میکنن؟ فکری رو بابا چرا
 ؟!کردم چیکار من مگه

 دانشگاه؟ رفتم من میاد زورشون
 برای دانشگاه گفتم بهت نجال - بابا
 تهران تو دور راه اونم نیست مناسب ما

  میارن در حرف مردم
 ... نکردی گوش اما

 اینجا میای دیر به دیر اونجا رفتی
 میزنن سرت پشت حرف کلی مردم

 شهرای از که داریم خوابگاهمون تو ما دانشجو تا هزار خب چی یعنی بابا
 سرشون پشت باید اومدن مختلف

  این بخاطر خدا رو تو بابا بزنن خرف
  که نرید فکر تو ایقد مزخرف حرفای
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 ... کنید سکته
 ذکر مشغول و برگردوند ازم روشو بابا

 شد تسبیحش با گفتن
 کن استراحت برو نجال_   مامان

 نکن اذیت خودتو فعآل کن عوض لباساتم
 برو دخترم
  مامان چشم

  بیرون اومدم بابا اتاق از
 دستشویی سمت رفتم

  بود سوتینم تو گوشیم
 آوردم درش
 واالنم زده زنگ بار 3 کیان دیدم

  تماسه رد لیسته تو که
 میگرفت آتیش داشت دلم

 شدم آنالین واتساپ تو سریع
 کیان وی پی رفتم
  فقط

  عزیزم - فرستادم کلمه یه
 سریع که گذشت لحظه چند

  عزیزم جان - داد جواب
 میکوبید سینم به محکم قلبم



wWw.Roman4u.iR  636 

 

 میمردم بیقراری از داشتم و
یا یان فدای کنم آروم چطور رو بیقرارم دل این خدا  گفتن جان فدای بشییم ک
 ... هاش

  نوشتم لرزان دستای با
 میزنم زنگ بهت شب آخر نخواب کیان

 عزیزم باشه داد جواب زود خیلی
 بودم زده زل پروفایلش عکس به

 کردم نزدیک هام لب به رو گوشی
 جونم هب عجیبی ی دلشوره دوریش بودم دلتنگش خیلی بوسیدم رو عکسش و

 بود انداخته
  زد صدا رو اسمم بلند صدای با عامر لحظه همون شد آفالین کیان

 کردم خاموش رو گوشی سریع
  مانتوم جیب تو گذاشتم

  داشتی؟ کارم زدی صدام چیه:  گفتم عامر به رو شدم اتاقم وارد
 گشنمه:  گفت و نشست تخت رو 

 کنم؟ چیکار خب گفتم محلی بی با
 کن صبر میکنه درست شام داره مامان
 میزنه صدات میکشه سفره شه آماده
 نمیکنی؟ عوض رو شلوارت مانتو چرا - عامر

 میکنم عوض بدی اجازه تو اگه: گفتم و انداختم باال ابرویی
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 عوض خب ها ایی دیونه دارم تو به چیکار من:  گفت و زد دندونمایی لبخند
 ... کن

 ... نفهمیدی رو من منظور که نفهمی هم ایی بچه هم که زدم نق لب زیر  
 گفتی؟ چیزی نجال - عامر

 ... کنم عوض رو لباسام میخوام بیرون برو آره
 دیدم جوره همه رو تو که من چیکار؟ بیرون برم میزنیا مفت حرف - عامر

 چیکار؟ بیرون برم االن شدیم یکی هم با شدی زنم
 خب کن عوض نداری زیر لباس مگه
 میکنه سنگینی سرم رو چقد سایت میدونستی کاش کردم زمزمه لب زیر

 ؟ نه یا شنید نمیدونم
  نبود مهم برام هرچند

 بود زد زل بهم و بود نشسته تخت رو
 بذار راحتم نزن زل بهم ایجوری حداقل:  گفتم اخم با

  کشید دراز تخت رو  کشید خرماییش و لخت موهای به دستی
 یه و کردم عوض رو شلوارم مانتو
  پوشیدم سفید شلوار تاپ

 کردم باز رو بلندم و مشکی موهای
  شونم رو ریختم و

 نداشتم هیچی ی حوصله اصآل
 بود کیان درگیر فکرم و ذهنم تمام

 بشه شب آخر که بودم این منتظر فقط و
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 بزنم زنگ کیان به بتونم که بخوابه عامر
 کشیدم رو پتو و خوابیدم تختم ی گوشه

شت عامر خودم رو صله با سرم پ شیده دراز ازمن فا  کردم زمرمه لب زیر بود ک
 بود کشیده دراز تخت این رو کیان عامر جای به اگه میشد چی خدایا
  میکردم فداش رو جونم

 میکرد سنگینی گلوم تو بغضم
  کیان که ی لحظه و بستم رو چشمان

 میکردم تصور رو بودم کرده بغل رو
 ی سییینه به رو صییورتم و کردم حلقه کیان کمرم دور رو دسییتام که ایی لحظه
  بودم کرده بغل رو پتو و بودم فکر تو بودم چسپونده پهنش

 انداخت کمرم دور رو دستاش عامر که
 کرد بغلم محکم پشت از و

 شدم جمع خودم تو و کرد یخ بدنم
 ... بغلم تو بیا خانومم کرد زمزمه گوشم زیر

 کرد پر وجودمو عجیبی دلشوره
  رسیده آخر به دنیا لحظه یه واسه کردم احساس

  کردم باز رو چشمام سریع
 عامر سمت چرخوندم رو خودم
  شد خیره چشمام به عامر
 گفتی؟ چی االن عامر:  گفتم آروم
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 شو بیخیال رو دانشگاه:  گفت و کرد پشت بهم
  بری نمیدم اجازه دیگه

 کردم زمزمه گرفتم بازوشو سریع
  برگرد عامر

 سمتم برگشت
 کردم جا بغلش تو رو خودم

 میلرزیدم داشتم حرفش این بخاطر
 شدم کیان بیقرار بیشتر حرفش این با

 عامر؟: گفتم بودم بغلش تو که حالی در
 میشنوم بگو داد جواب محلی بی با

 گرفتم قاب دستام با رو صورتش
 رو صورتش درست اتاق تاریکی تو

 چراغ میشه عامر: گفتم آروم نمیدیدم
 ؟ کنی روشن رو تخت

 کرد روشن رو چراغ اینکه محض به
 : گفتم بغض با بوسیدم رو صورتش

 ؟ چیشده عامر
 ؟ میگی اینجوری چرا

 اجازه دیگه فقط نشده چیزی - عامر
 تهران بری نمیخواد دلم بری نمیدم
 نمیکنی حساب هیچی منو نمیدی هامو تلفن جواب میری وقتی اونجا
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  کردم بغل محکم عامرو
  شد محکم کمرم دور دستاش ی حلقه که

 برگردم نذاره اینکه استرس از داشتم
 میلرزیدم بید مثه تهران
  بوسیدنش به کردم شروع و لبهاش به چسپوندم رو لبهام

 آرامی به رو هام لب عامر که حالی در
  میکرد همراهیم و میخورد

  اومد در اشکم
 صورتش رو بود ریخته که موهامم 

 گوشم پشته رو موهام که حالی در کرد جدا ازم خودشو زود خیلی
 عشقم؟ پرسید تعجب با میزد

 میکنی؟ گریه داری
ستام بودم سینش رو هنوز من و شد خیز نیم جاش تو  حلقه گردنش دور رو د

  بهش چسپیدم محکم و کردم
  کنم فرار بغلش از میترسید انگار که جوری بود کرده بغلم محکم

 عزیزت جان خدا رو تو برم بذار من مرگ عامر کردم زمزمه گوشییش تو آروم
 ... برم بذار

 بری نمیخوام دیگه نه دیگه:  گفت دوباره
 تنش زا رو تیشرتش بودم چسبیده بهش محکم که هینی در و شدم ها دیوانه مثه
 باهات گفتم کنان هق هق و آوردم در
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  میخوابم باهات عامر میخوابم
 رو دستش و بود زده زل بهم تعجب با

 بود انداخته کمرم دور
 چسپیدم و کردم برهنه کامآل رو تنم باال

  و میزدم پلک که حالی در و سینش به
 کردم زمزمه میریختم اشک اختیار بی
  عامر بخوابیم هم با بیا

 اینکارا: گفت اعصبانیت با و کرد اخم
 ؟ نجال چیه

 
  عامر سمت چرخیدم و شدم جا به جا جام تو

  کشوند خودش سمت رو تنم
  نوازشگرانه رو دستش که حالی در و

 درد کمرت زد لب میکشید کمرم رو
 ؟... هنوز میکنه

 آره: گفتم و دادم تکان رو سرم
  بوسید رو دستم پشته

 نداشتم خوبی حس...  شدم داغ
  میکشیدم عذاب گرفتم دلشوره
 چی؟ بخاطر ؟ چی از عذاب

 ... نمیدونم
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 وجدان عذاب شبیه چیزی یه شاید
 حسی این از میترسیدم...  میلرزیدم داشتم میبوسید رو دستم که وقتی

 نزدیکی همه این از داره بهم عامر که
 کشیدم کنار رو خودم
 شده تنگ برات خیلی دلم نجال -عامر

  باشم باهات امشب نمیتونم من عامر:  گفتم پروا بی
 دلتنگشم بخوابم مامانم پیشه میخوام

  بگه چیزی کرد باز لب
 زد صدامون شام واسه مامان
  شدم آشپزخونه وارد و بیرون اومدم اتاق از سریع

  وارد هم عامر من از بعد دقیقه 5
  شد آشپزخونه

 جانم گفتن با مامان و زد صدا رو مامان
 ... داد جواب پسرم
  باشه پیشم امشب میشه دوره ازم که وقته چند نجال عمو زن - عامر
 ؟ بخوابه شما پیشه شب فردا

شه چرا: گفت و زد لبخند عامر به رو مامان سرم من پی شه پ ش شوهرش پی  هبا
  دورین هم از وقته چند
 انداخت بهم نگاهی نیم زد پوزخند عامر

 شد خارج آشپزخونه از و
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 زدم غر لب زیر بود ریخته بهم اعصابم
 چیشده؟ پرسید تعجب با مامان
  آخه میدی اجازه چرا مامان

 باشم شما پیشه امشب میخوام من
 دوری شوهرت از ماهه چند دختر نجال
 میخوای نمیاد خوش رو خدا تنگه دلش

  کنن لعنتم ها فرشته
  بخواب شوهرت پیشه برو
 نمیخوام من
 بینید می رو همدیگه ماه به ماه
  پهن سالن تو ببر هم رو سفره این بیا

 شام برا بزن صدا باباتم کن
 گرفتم مامان از رو سفره زدم پوفی

  کردم پهن سالن تو و
 بود کرده درست بادمجان کشک مامان

  دوست بادمجون کشک خیلی هم بابام
  داشت

 رو بابام و کردم آماده رو سفره
  زدم صدا

 وارد عامر همراه به بابا
 نشستن سرسفره و شدن سالن
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  زدم چهارزانو مامان کنار
 شوهرت کنار برو کرد زمزمه مامان که

  بشین
  خوبه جا همین:  گفتم آروم

 داد تکان تاسف نشانه به سری
 شدیم خوردن غذا مشغول و

 خوردیم رو شاممون اینکه از بعد
 کنم جمع رو سفره نذاشت عامر
 استراحت برو میکنه درد کمرت:  گفت

  میکنم جمع خودم کن
 شدم اتاقم وارد و شستم رو دستام

 بود 10 به نزدیک ساعت
شیدم تختم رو و کردم خاموش رو المپ شید طولی درازک  وارد هم عامر که نک

  دراز تخت رو کنارم و شد اتاق
  کشید
  دیگه:  گفت گوشم کنار  عامرآروم که زدم خواب به رو خودم

 ... دانشگاه بری نمیذارم
 هیچی گفتم شدم خفه هق باهق

 دلشوره از و شه راحت اعصابت میخوام
 کیان پیشه تهران برگردم نمیتونم که بدم احتمال درصد 10 اینکه و



 645 بخاطر نجال

 میریختم اشک غریبی حال چنان با
 میکرد نگاه صورتم به وقتی که

  نجال زد داد و شد عصبی 
 دیگه قطره یه اگه خودت مرگ به

  اجازه دانشگاه بخاطر بریزی اشک
  بری نمیدی

 صورتش روی نوازشگرانه رو دستم
 عصبی فقط تو باشه:  گفتم و کشیدم

  نشو
 زنم میشم عصبی من نکن گریه - عامر
  کنه گریه

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام سریع
  چشم

 همیشه تو کاش کرد زمزمه لب زیر
  بودی کن گوش حرف ایقد

 دبوسی رو انگشتم که کشیدم هاش ب*ل رو نوازشگرانه رو شصتم انگشت
 فشرد خودش به محکم رو من و

  بازوش رو گذاشتم سرمو و بغلش تو  خوابیدم کشید دراز
 سینش به چسپوند رو برهنم بدن

 نمیشم آروم سکس با من:  گفت و
 زن یک نجال
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 برساند تو به تواند نمی آسیبی هیچ
  که این جز
 ...بگیرد نادیده را تو
 خودتو نمیخوام من نگیر نادیده منو تو

  کنی لخت برام
 عامر؟ کنم چیکار باید:  گفتم

 گرفتم آتیش لبهاش حرارت از بوسید رو م*ن*ی*س ه*س*ف*ق
 میزد تند تند قلبم

 نجال نمیخوام س*ک*س من کرد زمزمه
  نکردی بازی عشق من با حاال تا

 کنم بازی عشق زنم با دارم دوست من
 ...باشم داشته ی*س*ن*ج رابطه حیوان مثه فقط نه

 چیه؟ بازی عشق از منظورت عامر
 کردم برهنه رو خودم که من

 باشیم داشته رابطه هم با تا
  بوسید رو گلوم زیر

 جونم به افتاد لرز شد سردم
 من با جوری امشب باید نجال

 دوست منو کنم احساس من که بخوابی
  بشه آروم دلم و داری



 647 بخاطر نجال

 بری بذارم بتونم شاید اینجوری
 که راحته خیالم صورت این در چون

  منی به متعلق
  نیاد در اشکم تا گزیدم رو لبم

  نکنم عصبیش تا
  بازی عشق کسی با امشب باید

 کنه باز برام رو راه تا میکردم
  عاشقشم که برم کسی دیدار به بتونم که

 معامله باهام داری خدایا گفتم لب زیر
 ؟... میکنی

 ؟ میدی عذابم داری
 کرد بوسه غرق رو م*ن*ه*ر*ب تنم باال و سینم رو خوابید عامر

  رو لختش بازوهای لرزون دستای با
  گرفتم
 بود چشمام جلو کیان ی چهره
 کنم منحرف رو ذهنم کردم سعی
 کردم فرو گردنش گودی تو سرمو و خودم سمت کشوندم رو عامر
 گوشم تو مدام و میزد نفس نفس

 دارم دوستت نفسمی میکرد زمزمه
  نجال منه به متعلقه وجودت تمام

 میلرزوند رو وجودم بند بند حرفاش
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 بیداره کیان که بودم این فکر تو همش و
 ... منه س*ا*م*ت منتظر و

 کرد بوسه غرق رو صورتم عامر
 میکرد درخواست ازم همش و

  ببوسمش که
 میکردم راضی عامرو باید من

 تهران برمیگشم باید
 میمردم میموندم زاهدان اگه من

 عامرو بتونم تا میکردم کاری هر باید
  کنم آروم

  شده گم عامر سینه زیر که حالی در
 نوازشم و میبوسید منو مدام و بودم

 صورتش طرف دو رو دستام میکرد
 بوسیدنش به کردن شروع و گذاشتم

 نمیومد باال نفسم که بوسیدمش حدی تا
 عاشقونه های زمزمه گوشم تو مدام

 میرفت صدقم قربون و میکرد
  کرد بازی عشق آفتاب طلوع تا

 نبود بازی عشق من برای
 حالم که میکردم کاری داشتم
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 میخورد بهم خودم از
 کیان به نسبت احساسم به داشتم من

  میکردم خیانت
 میکردم خیانت عامر به داشتم حتی

 میکردم خیانت خودم به داشتم من
 داشتم که عمیقی حس به

 بود؟ شده مرگ چه نمیدونم
 میکردم فکر این به طرف یه از
 میشه چی تهران برنگردم اگه که
 شدیدم ی دلشوره باعث همین و

  میشد
  میکردم فکر این به طرفی از و

 کنم؟ چیکار باید نده طالقم عامر اگه که
  شم؟ جدا عامر از باید چطوری

 دیدم که وحشتناکی کابوس با صب 
 که استرسی بخاطر و پریدم خواب از

 کردم جمع شکمم تو پاهامو داشتم
  میلرزید چونم و

  نبود خوب روحیم حال
 کرد باز رو چشماش عامر

 ؟ نجال چته پرسید و
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 ؟ داری درد  
 نه:  گفتم آروم
 دیدی؟ بد خواب ؟ چیشده پس
 آره:  گفتم آروم و زدم لب

 گفت و گذاشت پاهام روی رو سرش
 ؟ دیدی خوابی چه

 پیش و زدم داری معنی پوزخند
 عامر واقعآ اگه کردم زمزمه خودم
  دیدم خوابی چه بفهمه

 ؟ میکنه چیکار
 تو نمیکنه فکر هم درصد یک حتی

 وار دیوانه که باشه مردی یه خوابم
 ... دارم دوستش

 زمزمه و برداشتم پام رو از رو سرش
  شدم نگرانش مرده شوکا دیدم خواب نبود چیزی کردم

  موهای که حالی در نشست تخت رو
 میکرد مرتب رو ریختش بهم

 ...بهتر چه شوکا بمیره خب کرد زمزمه
 شدم بلند عامر کنار از اعتنایی بی با

  دمش آشپزخونه وارد شستم رو صورتم و دست اینکه از بعد و شدم سالن وارد
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 بود ناهار کردن درست مشغول مامان
 بوسیدمش و کردم بغلش پشت از

 نباشی خسته مامان بخیر ظهرت
  عامر با خوابیدین 1 ساعت تا دخترم باشی سالمت

 کن بیدارشون برو:  گفت زد غر بابات
 میبینن رو همدیگه دیر به دیر:  گفتم

 ...نکن اذیتشون
 شرمنده مامان نرفتم خواب اصآل دیشب

  کنم کمکت نتونستم
  شوهرت برو مادر نداره اشکال

 بخوره ناهار کن بیدار رو
 گفتم مامان به که ایی باشه از بعد
  شدم اتاقم وارد

 میپوشید رو هاش لباس داشت عامر
 میشدم خیره که ش*ن*ه*ر*ب ن*د*ب به

 ... میخورد بهم حالم
 میشدم متنفر رابطس چی هر از

 فقط رو سکس که بود این دلیلش شاید
  هیج که بودم کرده تجربه کسی یا

 نداشتم بهش ایی عالقه
 زدم شونه رو موهام آرایشم میز آینه جلوی رفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون
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  بستم محکم باال از
 صورتت برو گفتم و ایستادم عامر کنار

 بکشه ناهار میخواد مامان بشور رو
  سینش به چسپیدم برداره قدم اینکه از قبل

 چیه؟:  گفت و کرد نگاه چشمام به
 میخوای؟ چی

 باید مگه:  گفتم و انداختم باال ابرویی
 ؟ بخوام چیزی

 نمیچسپی سینم به الکی نخوای چیزی تا تو آره گفت و زد زل صورتم به
 طنازی با و صورتش رو کشیدم دست
 میدونی؟ کجا از گفتم

 و نشست هاش لب گوشه کجی لبخند
  میشناسمت چون:  گفت

 شم همقدش تا ایستادم پاهام پنجه رو
 چرا پس کردم زمزمه گوشش تو

 ؟ کردی ازدواج باهام
 ... نمیچسپم بهت نخوام چیزی تا میگی وقتی

  کرد جدا سینش از منو
  بودی من نامزد بچگی از اوآل چون«
 ...« دارم دوستت اینکه دوم و
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 رفت اتاق از و نشد جوابم منتظر
  بیرون

 خوردیم ناهار اینکه از بعد
 بریم شام برای خواست ازم عامر

  خونشون
  کردن درست حرف سرم پشت:  میگفت مامانم که اومد یادم
 نمیام گفتم و زدم نق لب زیر
 کردی غلط زد داد
 باید میارم کم خانوادم جلو من

 بیای
 کنم عمل میلش برخالف نمیخواستم

 اومده خاش از خواهرش:  گفت
 بابا پیشه پذیرایی تو رفت باشیم هم دور همه امشب داره دوست و
 شم آماده 5 ساعت تا خواست ازم و

 خونشون به رفتن برای
 کنم نرم دلشو بودم مجبور اما اونجا برم نداشتم دوست اصآل

 ایی بلوچی لباس شدم آماده 5 ساعت
 مشکیم چادر و پوشیدم قرمز رنگ به

  سرم انداختم رو
  لحظه هر و بود خاموش هنوز گوشیم

 کنم روشنش که بودم ایی تازه فرصت دنبال
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 پذیرایی وارد شدم آماده اینکه از بعد
 اجازتون با دارم بابا گفتم بابا به رو و شدم
  عمو خونه میرم
  کرد تعارف بابا به عامر

 بیاد باهامون که
  گفت و نکرد قبول بابا اما

 بگذره خوش برید خودتون
 اونم که بیاد باهام خواستم مامان از

 نکرد قبول
  شدیم عمو خونه راهیه و شدم عامر ماشین سوار

 کردم باز رو دستیم کیف در
 دوباره و انداختم گوشیم به نگاه یه
 بستم رو کیف در

 میکرد رانندگی جاده به خیره عامر
 مونده جا تهران فکرم تمام که منی و

 نمیزدم حرفی اصآل بود
 کردیم صرف عمو خونه رو شام

 هاشون زبون زخم و هاشون متلک با
 کردن مار زهر برام رو شام

  خونه برگشتیم خواب برای
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 شدیم خونه وارد و زد کلید عامر وقتی
  بودن خواب بابا و مامان و بود تاریک جا همه

 اتاقم وارد عامر بود 11 تقریبآ ساعت
  کشید دراز تختم رو و شد

 کردم عوض رو هام لباس 
  پوشیدم ابی ورزشی شلوار و سبز تیشرت یه و

 میرم بخواب تو گفتم عامر به رو
 میام زود و دستشویی

 بست رو چشماش کشید دراز پهلو به
 ... باشه گفت و

 برداشتم دستیم کیف از رو گوشیم
 سروصدا بی و آروم های قدم با و
  باز رو سالن در رفتم حیاط طرف به

 ماشین پشته حیاط تو رفتم و کردم
 کردم روشن رو گوشی ایستادم عامر

 ... شه کم استرسم از تا میفرستادم صلوات
 ....نه؟ یا فرستاده امی پی یا زده زنگ کیان ببینم بودم منتظر

 کیان دیدم موندم منتظر چی هر
 فرستاده چیزی نه زده زنگ نه

 میترسیدم
 نکنه توجه بهم کیان اینکه از
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 باشه ناراحت دستم از اینکه
 نیستم مهم واسش کرده فراموش  شایدم گفتم خودم پیش

  گرفتم رو کیان ی شماره لرزان دستای با
 داد جواب خورد که بوقی اولین با
 ؟ کیان:  گفتم آرومی صدای با

 ؟ جان - کیان
 میزدم حرف باهاش آروم خیلی

 داشتم استرس هم میترسیدم هم
 میزدم حرف آروم و تند تند
  بودم گرفته لرز و بودم چسپیده ماشین پشته سرما و تاریکی تو
 خوبه؟ حالت کیان:  گفتم لرزان صدای با
 

 ردنک تزریق وجودم بند بند تو رو آرامش انگار پیچید گوشییم توی که صییداش
 داشت کم کم سردم بدن
 میشد گرم

 میای؟ کی خوبم - کیان
 که اومدم روزه دو هنوز میام زود میام
 ... اما میدونم - کیان

 ؟ کیان چی اما
 عزیزم هیچی - کیان
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 بود کیان وجود تو که آرامشی از
 میگرفتم آرامش

 ؟... خوردی شام:  گفتم آرومی خیلی صدای با
 اینقد چرا حاال کوچولو خانوم آره کرد زمزمه و شد آروم خودم مثه صداش

 ؟ میزنی حرف یواش
 نمیتونستم بودن خونه تو داداشم و بابام حیاط تو بیرون اومدم آخه

 سرده هم تاریکه هم اینجا بزنم حرف
 ... بخوری سرما نمیخوام نجال تو برو - کیان
 دارم دوست نمیخورم سرما دلم عزیز

  بزنم حرف
 سکوت کیان و گذشت ایی لحظه چند
 بود کرده

 گفتم و زدم صدا رو اسمش دوباره
  ؟ ساکتی چرا کیان

 اتوصیید دارم عزیزدلم کرد زمزمه میکردم تر بیقرار رو قلبم که خاصییی لحن با
 بزن حرف تو میکنم گوش
 پیشت؟ میاد یاشار کیان
  میاد مواقع بعضی - کیان
 اونجا؟ اومده من از بعد شوکا
  رفت بعد موند ساعت یک اومد یاشار با بار یه - کیان

 کرد؟ درست واستون چیزیم
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 ... نذاشتم کنه درست نمیخوام من نه - کیان
 ؟ خوردی چی شام امشب

  ماهی تن - کیان
 نداری؟ خواب االن

 شلوغ خونمون نزدم زنگ دیشب ببخشید
  نتونستم بود

 : گفت کشداری و گرفته صدای با کیان
 ... میای دیگه روز چند نداره عیب

 میام آره
 میکنی؟ چیکار داری االن  

 فیلم یه دارم سالن وسط کشیدم دراز - کیان
 میکشم سیگار و میکنم نگاه آمریکایی

 یکی هک بودم صحبت گرم کیان با بود سالن در به پشتم و میزدم قدم حیاط تو
  چسپید دستمو مچ محکم
 ...عامره دیدم که برگشتم سریع

 بخورم تکون نمیتونستم استرس از
  شدم شوکه لحظه یه واسه
 هم تو رفته چهرش عامر دیدم وقتی

 دادم فشار دستم تو محکم رو گوشیم شده تلخ و
 و کشید محکم رو دستم اختیار بی 
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 میزدی؟ حرف کی با ماشین پشته اینجا داشتی: گفت اعصبانیت با و
  کشیدم بیرون دستش از محکم دستمو
 بود گرفته رو دستم محکم اینکه بخاطر

ستم که کردم تقال وقتی ستش از رو د شت با بیارم بیرون د  سرم وت زد محکم م
 حرف داشییتی کی با میگم گفت من به رو ش*و*ف با شیییدم زمین نقش که

 همینجا نکشتمت تا بگو میزدی
  بگو میکشمت بقران

 پشته میپرسید مدام و میلرزید دستاش
 میزدی؟ حرف داشتی کی با من ماشینه
 نشده قطع هنوز تماس شدم متوجه اما دادم فشار سینم به محکم رو گوشی

 کسی اب گفتم گریه اب کردم مقاومت بگیره دستم از رو گوشی سمتم اومد عامر
 اومد در اشکم که پیچوند دستمو مچ نمیزدم حرف

 میکرد تکرار مدام داره استرس خودشم میکردم احساس که صدای با
  ندارم کاریت بده گوشیتو فقط نجال

 دستم ندادم رو وگوشیم کردم مقاومت
 شدم کشیده زمین رو من و کشید رو

 و رمسیی تو زد مشییت با دوباره  گریه زیر زدم و کنم تحمل رو رفتارش نتونسییتم
 میگفت و میداد فوش خودش به مدام

  میکنم حرومت تیر یه بخدا من بده گوشیتو
 نمیخوام نجال کرده سکته تازه عمو

 حرف حرومزاده کدوم با شه بدتر حالش
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 !میزدی؟
 بیاره در دستم از رو گوشی شد خم

 کردم آویزون گردنش از رو خودم
 زشا خودمو من و ایستاد پاشد میکردم گریه همش و بوسیدنش به کردم شروع

تامو بودم کرده آویزون قه گردنش دور دسیی  و گردنش مدام و بودم کرده حل
  میبوسیدم رو صورتش

 نکن گریه:  گفت لرزانی صدای با
 میزدی؟ حرف کی با داشتی بگو فقط
 میزدی؟ حرف باهاش داشتی ماشین پشت حیاط تو اومدی چرا بود کی

  بودم چسپیده بهش و میبوسیدم عامرو همش 
  میمیرم دارم بگو بهم میزدی؟ حرف کی با زد داد 

 ترس با و میلرزیدم بغلش تو چسپیدم
 فتگ داری خش صدای با باش آروم خدا رو تو بود شوکا عامر بود شوکا:  گفتم

 !میزدی؟ حرف باهاش تاریکی تو حیاط تو اومدی چرا پس: 
 سنگینی بغض با میلرزه داره و داره استرس خیلی عامرم میکردم احساس

 بیاد بدت میترسیدم:  گفتم داشتم که
 بد خواب میزنی حرف باهاش چرا بگی

 بپرسم رو حالش خواستم دیدم واسش
 میشد آروم نوازش با همیشه عامر

 بودم کرده بغلش محکم که مادامی
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 به بگو:  گفت و چشییمام به رد زل قاطعیت تمام با و کرد جدا خودش از منو
 ... بود شوکا پدرم مرگ
 کردم مکث ایی لحظه چند برای

 مجبورم کردم حس اما دلرزید دلم و
 بخورم مصلحتی قسم که 

 بخوابه بحث و نشه درست شر تا
ستادم سینش به سینه ست ای شیدم د ستم صورتش رو ک  نمک آرومش میخوا
  دستم زیر زد محکم بود شده وحشتناک خیلی

  بود شوکا بابا مرگ به عامر: گفتم و شدم خیره چشماش به
 ... شد سالن وارد و کرد پشت بهم

 ... شدم خونه وارد لرزان پای و دست با و کردم خاموش رو گوشیم
  زده سرم به عامر که هایی مشت بخاطر

 بودم گرفته شدیدی سردرد بود
 سست استرسم و ترس بخاطر بدنم و
  بود شده حس بی و

  شدم اتاقم وارد وقتی
 بود کشیده دراز تختم رو عامر

 میرسید نظر به غمگین خیلی و
  المپ بود بدتر اون از خودم حاله

 تختم ی گوشه و کردم خاموش رو
 کشیدم خودم روی رو پتو کشیدم دراز
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 کرده عقده انگار دلم خوابیدم پهلو به و
ست معلوم االن که بودم این نگران بود  ختمبدب من و شده نگرانم چقد کیان نی
... 

 میشدن سرازیر اختیار بی اشکام اینقد
 بودن کرده خیس رو بالشتم که

 گندی غریب حال با و بستم رو چشمام
  ایی دقیقه 20 میریختم اشک پر دل با
شت دعوامون از شت از عامر که میگذ شم تو کرد م*ل*غ*ب محکم سر پ  گو

  زمزمه
 بشکنه دستم نفسم کردم غلط کرد
 ... زدمت که

  میکرد بدترم حرفاش انگار
 بند چینی مثه رواز این چرا نمیدونم

 ور گوشییم زیر مدام عامر میشییکسییتم تلنگری کوچیکترین با بودم شییده زده
 ببخشمش میخواست ازم و میبوسید

 دارم سردرد کن ولم گفتم گریه با و آروم
  خودش سمته گردوند برم

  کردم پنهان سینش تو رو سرم
 میکردم هق هق بغلش تو و

  میکردم دلتنگی احساس
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 بود کرده پر رو وجودم بدی حس
 عشق به شوهرم بغل تو بودم سردرگم

 میکردم گریه ایی دیگه مرد
 کابوس یه مثه برام بود سخت واقعآ این

  نبود مهم واسم بودم خورده عامر از که کتکی حتی بود بد خیلی
 کیان االن که بودم این فکر به فقط
 بدم دستش از که نیاد پیش مشکلی یه و میکنه فکری چه

 میکردم گریه گداز و سوز با
 زد صدا رو اسمم آروم عامر که

 یبوسیدم دستمو پشته مدام بوسید و گرفت دستش تو دستمو ندادم رو جوابش
 هقم هق بوسید بار هزاران

 زمزمه گوشم تو بود شده قطع دیگه
 شدم عصبی زدمت خوردم ه*و*گ کرد

  نوممخا نکن گریه میدم دست از کنترلمو میشم عصبی وقتی میدونی که تو
 عامر از میترسیدم

 داره بهم که حسی از
 دارم که ایی زندگی از
 درونمه که حسی از
  االنم شرایط از
 دارم کیان به که حسی از
 میترسیدم چیزا خیلی از
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  نمیتونستم که داشتم شرایطی
 کنم توصیفش کسی برای

  کردم سعی و بستم رو چشمام
 خودش صورت تو زد و گرفت دستمو عامر که بخوام و کنم آروم رو دلم

 ؟ میکنی داری چیکار: گفتم و کنار کشیدم رو دستم اخم با
 زدمت نمیشه باورم:  گفت بغض با

 ببخشم فقط نکن گریه ولی بزنم بیا
 ... کردم پشت بهش و کن فراموشش نیست مهم گفتم

سپوند رو صورتش شد نزدیک عامربهم شم تو و صورتم به چ  فتگ یواش گو
  تهران میفرستمش میگیرم بلیط زنم برا فردا

گاه   میزد تند تند داشت قلبم سمتش برگشتم ناخودآ
 عامرجان ممنونم گفتم خاصی لحن با

  گذاشت هام ب*ل روی رو ش*ا*ه*ب*ل مهر
  بوسیدنم به کرد شروع و

  نکردم هم مخالفت اما نداشتم حسی هیچ
 ادد حرکت م*ا*ه*ب*ل روی رو شصتش انگشت و گرفت نفس دقایقی از بعد

  بود صورتش تو تخت خواب چراغ نور از ایی هاله شد خیره چشمام به
  میکردم نگاه بهش و میزدم پلک

  بود هوس حتی بود خواهش بود، عشق ، بود نیاز چشماش تو
  بود سخت برام حس همه این پذیرفتن که
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 دلخوری بدون امشب کرد خواهش ازم کرد بغلم و سرم زیر گذاشت رو دستش
 ببخشمش و بخوابم بغلش تو
  نداشتم ایی کینه عامر از

 بگیرم دل به کینه ازش که نبودم عاشقش
 بده عذابم زدنش کتک یا

 قلبم تو نه شناسناممه تو اسمش فقط که بود شوهری من برای اون
 عمومه پسر میکردم احساس فقط و

  ندارم دل به ایی کینه ازت گفتم و دادم نتکا سری
  بودم عامر بغل تو صب  تا شب اون

 تهران به برسم و برم زاهدان از زودتر چه هر میخواستم خدا از و
 نبود کنارم عامر شدم بیدار وقتی صب 

 بابا کنار شیید خونه وارد که بود 12 تقریبآ سییاعت خونه اومد یکسییاعت از بعد
 میگرفتم پوست میوه براش و بودم نشسته

 برو داری پرواز 3 سییاعت برا گفت و کنارم گذاشییت رو هواپیما بلیط عامر که
 ... کن آماده رو خودت

 ... بهشت به میرم دارم و ابرام تو میکردم احساس
 ...بود توصیف قابل غیر برام که بود کرده احاطه رو درونم حسی
  جان عامر ممنون:  گفتم و فشردم عامرو دست شدم بلند جام از سریع
 باش آماده کن جمع رو وسایلت برو: گفت و داد تکان سری

 میمردم خوشحالی از داشتم
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سخر لحن با بابا شاش ببین دخترو این خدا رو تو: گفت آمیزی تم  برقی هچ چ
شحالی از میزنه سارت بودنش آورده روز چند این انگار خو  آزادش دارن االن ا

 میکنن
  بوسیدم رو دستش بابا کنار نشستم

 ... بابا حرفیه چه این:  گفتم و
 نیست من دست دیگه اختیارت چه من به کرد زمزمه و برگردوند رو ازم

  شوهرت و میدونی خودت
  بکنید دارید دوست کاری هر

 داره کارم اتاقم تو برم کرد اشاره عامر
  نشستم تخت رو شدم اتاقم وارد سریع
  ایستاد روم به رو و شد اتاق وارد من از بعد دقایقی عامر

  گرفت سمتم به رو اشارش انگشت
 کرد زمزمه جدی کامآل لحنی با و

 شد عوض اخالقت تهران رفتی اگه نجال
  ندادی رو من های تماس جواب
  بوده بد اونجا پوششت بفهمم

  بیرون میری الکی خوندن درس جای به
 روش بذاری دوتا بزنم حرفی من بدی منو جواب سییرباال بخوای یا میگردی
 هم شیبک خودتو اگه دانشگاه بری نمیذارم دیگه دفعه این موال به بدی تحویلم

 بری نمیذاری
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سترس شت و بودم گرفته شدیدی ا  فتمگ آرومی صدای با بود شده یخ هام انگ
 فهمیدم
  فهمیدی؟ بزن حرف بلند کرد تکرار و باالتر برد صداشو

  چشم فهمیدم بله:  گفتم بلند صدای با
 کن جمع رو وسایلت پاشو:  گفت و داد تکان سمتم به دستی

  باشی آماده اومدم 3 ساعت دارم کار جایی میرم دارم من
 شد خارج اتاق از عامر و دادم تکان سری

  بود توصیف قایل غیر خوشحالیم
 شکرت خدایا کردم زمزمه و گرفتم باال رو سرم

 اومدم در ابد حبس از میکردم احساس
 میکردم سبکی و رهایی احساس

 میکرد سنگینی هام شونه رو چیزی یه انگار
 کردم مرتب رو وسایلم اینکه از بعد
  نشستم سالن تو بابا مامان کنار
شزد مدام بابا ست میکرد گو شه چی همه به حوا  سرافکنده مردم پیش رو ما با

 نکنی
یت رو عامر  ته شییوهرته عامر نکنی احترامی بی بهش نکنی اذ  به زن زشیی

 زشته خیلی این ما سنت تو حداقل کنه احترامی بی شوهرش
شم شنید رو بابا حرفای گو  هنمذ تو چهرش مدام و بود کیان پیش ذهنم ولی می

 بودم دور ازش روز سه میچرخید
  میکردم احساس اینجا بودم اومده و
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  و میکشه آتیش به وجودمو نبودنش که دورم کسی از ساله سه
  میکرد آوری یاد و: میگفت بابا چی هر

  باشه میگفتم و میدادم تکان رو سرم همش
 یعروس از بعد گرفته تصمیم خودشم عامر حاال:  گفت مامان اینکه محض به

 نباشی هم خوابگاه دیگه که تهران بیاد
 کن تحمل دیگه ماه 3 الی 2 دخترم میشه درست چی همه

 ندارن حس پاهام کردم احساس که گرفتم ایی دلشوره چنان مامان حرف این از
 افتاده کار از بدنم سیستم انگار و
شم فلج میخوام و  چیزی نگران شما مامان:  گفتم و دادم قورت رو دهانم آب ب

  نباش
 ...نمیکرد نگاه صورتم به اصآل و بود دلخور رفتنم از انگار بابا

 نجال:  گفت بلندی صییدای با و شیید سییالن وارد عامر که بود3 تقریبآ سییاعت
 شدی؟ آماده
  شم آماده تا بشین بیا عامر
 مبرس بکارم برم فرودگاه برسونمت باید دارم کار جایی من نجال باش زود

 پسرم بشین بیا: گفت عامر به رو مامان
 بشین بیا میشه آماده نجال تا
  نشست بابا مامان کنار آورد در رو هاش کفش عامر 

 مدام هیجان شدت از شدم اتاقم وارد
 شدم آماده باالخره میچرخیدم خودم دور
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  برداشتم رو پشتیم کوله کردم سر رو چادرم و پوشیدم رو شلوارم مانتو
  آمادم من:  گفتم عامر به رو و شدم سالن وارد

  میریم داریم دیگه ما عمو:  گفت و پاشد جاش از
  شد بلند بابا

  دنش حیاط وارد بابا همراه به و سینی تو گذاشت آب کاسه یه با رو قران مامان 
 کردن رد قران زیر از عامرو و من

  بوسیدمش و کردم بغل رو مامان
  دخترم باش خودت مواظب میکردم تاکید مدام

 دستش پشته و آوردم باال رو بابا دست
  تردخ باشی حق پناه در:  گفت اخم با و کشید سرم روی دستی بوسیدم رو

  باش خودت مواظب
  بزرگیه شهر تهران باشه حواست

 بابا مچش: گفتم و دادم تکان رو سرم کردم گوشزد بهت که رو حرفایی نره یادت
  یاب زود:  گفت و زد بوق بود نشسته ماشین تو عامر بودم ایستاده حیاط در
  شدم عامر ماشین سوار و کردم خدافظی بابا و مامان با

 میکرد پاک شالش با رو اشکاش و ریخت آب سرمون پشت مامان
 سمت به و دادم تکان دست براشون
  افتادیم راه فرودگاه

  بود ساکت عامر
 ساکت مگرفت تصمیم شه دعوا به تبدیل باز که بزنم حرفی نداشتم دوست منم

  باشم
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  فرودگاه رسیدیم اینکه از بعد
  شد پیاده ماشین از عامر

 اممی فرصیییت اولین در نکنی فراموش زدم بهت که رو حرفایی نجال:  گفت و
  میزنم سر بهت
 ...گفتی چی یادمه: گفتم آروم

 تو بکن موهاتو بپوش درست چادرتم:  گفت اخم با
  سرم رو انداختم چاورو و مقنعه تو بردم رو جلوم موهای

 کرد بغلم و چسپید بهم
 میداد تریاک بوی هیکلش تمام

 اج جابه جنس دوباره عامر:  گفتم و زدم زل چشییماش تو گرفتم باال رو سییرم
 !؟ کردی

  نکن دخالت من کارای تو نباشه چیزا این به کارات تو:  گفت آروم
  دادم تکان تاسف ی نشانه به سری

 سییمت به پرواز با و شییدم فرودگاه وارد کردیم خدافظی و بوسیییدیم همدیگرو
 افتادم راه تهران

  پشتیم کوله تو وگذاشتم آوردم در هواپیما تو رو چادرم
 تهران رسیدم وقتی میشد تاریک هوا 5:30 ساعت تقریبآ و بود زمستون

  بود شده تاریک هوا
 رسوندم خوابگاه به رو خودم و گرفتم ماشین فرودگاه جلوی خوشحالی با

 ور همدیگه و کشید بلندی جیغ دیدنم با  شد شوکه شوکا که شدم اتاق وارد
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 .... کردیم بغل محکم
 !!؟؟ میشه شوکه آدم نمیگی تو میای اینجوری چرا خره

  کنم سوپرایزت میخواستم دیگه خب
 زاهدان؟ گذشت خوش خبر چه نجال ایی دیوونه

 ... نبود بد
 بود؟ خوب بابات حال

  بود بهتر شکر رو خدا آره
 اومدی؟ میدونه کیان میگم نجال

 نگیاااا بهش چیزی شوکا نمیدونه نه نه
 ... کنم سوپرایز اونم میخوام

 ...نداره اعصاب جوریه یه ها تخسه یکم کیانه این میگم نجال
 چیشده؟ مگه چرا
 بود جوری یه اصآل روز چند این بابا

  نگفت بهش چیزی اما شد دلخور دستش از یاشار
 کرد؟ چیکار مگه چی برا

 ختهری بهم اعصابش این مرخصی رفته خانوم نجال کنم فکر: میگفت یاشار
 میکشه سیگار یا مدام

 خوابه رو روز نصف یا میبینه فیلم یا
 یاشار پیشه خونش رفتم پیش روز دو

 خب؟
 میدید تلویزیون میکشید سیگار داشت بود نشسته سالن تو
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 بریم ما با بیا: گفت بهش یاشییار سییالن تو اومدیم یاشییار با بودیم اتاقش تو ما
  میزنیم دور بیرون میریم بعد سینما

 نشین خونه تو ایقد
 بهتون بگذره خوش برید شما:  گفت

  کیان بریم پاشو: گفت کرد اصرار یکم یاشار بعد
 داد دست از رو کنترلش یهو
 دیگه نمیام من:  گفت زد داد یاشار سر

 برو خانوم شوکا با تو نشو پیله یاشار
  بگذره خوش
 آورد کم من جلوی خیلی یاشار
  شدم متوجه خودم

 شییوکا باال بردم صییدامو ببخشییید: گفت و کرد خواهی عذر من از کیان بعد
 بگذره خوش بهتون برید جان یاشار و شما خستس ذهنم یکم خانوم

 نداره ایی حسابی و درست اعصاب نجال داره تاپ مخش یکم فهمیدم
  دنمیش عصبی اصآل قبآل شده اینجوری مرده زنش وقتی از:  میگفت یاشار

شک نظر تحت مدت یه زنش مرگ از بعد:  میگفت سردگ دارو بوده روانپز  یاف
صرف صرف چون االن میکرده م ضی نمیکنه م صبی مواقع بع شه ع  هخالص می
 ضعیفه روان و اعصاب نظر از یکم کیان بدونی نجال بگم خواستم

 طبیعیه میشه عصبی اندازه این تا دیگه االن آدمی هر شوکا میگی چی
 باشه اعصابی بی آدم نمیکنم فکر کیانم
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 نری کیان پیشه دیگه اگه نظرم به نجال
 ؟ بهتره
 ؟ جیشده شوکا

 ؟ بگی میخوای چی تو
 روانیه؟ کیان بگی میخوای

 ... حرفیه چه این نه
 نگران که میگفت چیزایی یه یاشار ولی

  شدم
 ! ؟ میگفت چی یاشار مگه

 خود همیخواست نجمه مرگ بخاطر کنه خودکشی یبار میخواسته کیان:  میگفت
 یه مخالف جنس طرف از مرده هم نجمه نداره مادر که االن میگه کنه کشییی
سته هم زود داره هایی کمبود شه واب سته تو به کیان که بود نگران می  منم هش واب
  نگفتم چیزی

 نشه وابسته داره امکانم: گفتم فقط
  میشناسمش خوب شدیم بزرگ باهم بچگی از کیان منو نه:  گفت
 اون اگه میاد خوشییش یکی از اوقات گاهی نمیاد خوشییش کسییی هر از کیان

 باشه داشته جذابیت براش شخص
  میشه وابسته بهش زود

 هم سیین کم و ،باهوش خوشییگل میکنه مشییاعره باهاش خانوم نجال که االنم
 اومده خوشییش و کرده جلب رو کیان نظر میکنم احسییاس جوری یه هسییت

 ازش
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 همین هواس میکنه کالفگی احساس نیست خانوم نحال وقتی کنم فکر میگفت
 ... میشه بداخالق

 بزنم حرف کلمه یه حتی اینکه بدون
 ... کیان فکر تو رفتم و زدم زل اتاق سقف به کشیدم دراز تختم رو

 بشه کالفه کیان من نبود از اینکه خیال
 نشست لبهام روی لبخندی

 سرم رو کشیدم رو پتو خوشحالی با
  برد خوابم زود خیلی و

 کردم باز رو چشمام گوشیم آالرم صدای با صب 
 پایین اومد تختم از بود 10 ساعت
  بپره سرم از کامل خواب تا بگیرم دوش یه دادم ترجی 

  بیرون اومدم حمام از اینکه از بعد
 شکیممم شال پوشیدم چسپان و مشکی کوتاه شلوار با قرمز جلوباز مانتوی یه

 کردم سرم
 کشیدم هم نازک و مشکی چشم خط یه و زدم قرمز رژ یه

 کیان چون برسییم نظر به خوب کیان جلوی داشییتم دوسییت روز چند از بعد
  بود جذاب و خوشتیپ خیلی خودش

  برسم نظر به عالی کنارش داشتم دوست منم
 انداختم خودم به آینه تو نگاهی استرس با

  برداشتم رو مشکیم جیر دستیه کیف
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 میخواستم نداشتم کالس اصآل امروز
 کنم سوپرایزش و کیان پیشه برم

 آپارتمان به رو خودم و گرفتم آژانس
 بود باز آپارتمان در رسوندم کیان
 زدم رو آسانسور دکمه شدم حیاط وارد
 شدم سه واحد وارد

  داشتم رو کیان آپارتمان کلید
 چرخوندم جاش تو رو کلید آروم

  شدم سالن وارد و
  بود تمیز و مرتب خونه
  ندیدم سالن تو رو کیان

  شدم وارد بود باز نیمه اتاق در رفتم اتاقش سمت به
  لرزید دلم افتاد کیان به چشمم اینکه محض به
شرت با شی شلوار و سفید سیاه راه راه تی شکیش ورز  و بود هخوابید شکم به م

 بود بالشت رو خمیده صورتش
 تختش رو نشستم و رفتم تر نزدیک کمی
 لز صورتش به و نشستم بود هماهنگ صورتش با که ایی زاویه تو دقیقآ

 زدم
 میکشیدم نفس که رو عطرش بوی

 میشدم جمع خودم تو و میشدم دیوونه
 بودم شدم خیره لختش و مشکی موهای و چشماش درشت قالب به
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 ... من شم چشمات فدای کردم زمزمه لب زیر
 شد جا جابه تختش تو که کشیدم آهی 

  چشماش و کشید پیشونیش به دستی
 ... کرد باز رو

 من به نگاهش کرد باز رو چشماش اینکه محض به و کشید پیشونیش به دستی
 بود نشسته روش به رو که افتاد

  نشست جاش تو سریع
 خودتی؟ نجال: گفت آلودی خواب و گرفته صدای با و زد پلک بار چند
 گفتم طنازی با و کردم جمع رو هام لب

  روحمه نه
  پایین اومد تختش از زد ایی خنده تک

 اومدی؟ کی:  گفت و ایستاد جلوم
 اومدم میشه ایی دقیقه 5

 نکردی؟ بیدارم چرا
 میکردم نگات داشتم چون

 ریشش به دستی شد شیطون صورتش
  نگاه چی به:  گفت وار زمزمه و کشید

 !؟ میکردی
 !؟... میکنی مردم جوون نگاه چرا

 پهنش ی سینه به بچسپم محکم میخواست دلم ایستادم که سینش به سینه
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  زدم زل چشماش به
 : گفتم آمیزی شیطنت لحن با و

 چی؟ که حاال خب کردم نگاه میخواست دلم
 دعوا ها بچه دختره با من:  گفت بلند صیییدای با و باال آورد رو دسییتش دوتا

 بزنم صورت به آب یه میخوام کنار بکش نمیکنم
 ... پسر پیر آقای بفرمایید:  گفتم و ایستادم در کنار

 خارج اتاق از که حالی در و زد لبخندی
  برام:  گفت خاصی لحن با میشد
 میام االن کن درست چایی

 بزن هم زعفرون بهش بیزحمت
  نوکرت نه پرستارتم من برم روتو:  گفتم لب زیر

 گفتی؟ چیزی: گفت آروم و سمتم برگردوند رو صورتش
 شدم رد کنارش از
  سرویس سمت به اون که حالی در

 میخوام ارباب نه:  گفتم آشپزخانه سمت به من و میرفت بهداشتی
  کنم درست برم

شغول لذت با ست چایی م  سرویس از دارش نم صورت با که بودم کردن در
 میکرد رو بیقراریش داشت دلم بیرون اومد بهداشتی

 نزدیک آشپزخونه به که قدم هر با
  میزد تندتر هم من قلب میشد

 واسش داشتم وقتی که جایی تا
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 استکان تو میرختم چایی
 حواسم اونقد 

یان پرت قداری که بود ک خت ها جوش آب از م ندی جیغ و دسییتم رو ری  بل
 بود نزدیک بهم کیان کشید

 یشییدچ پرسییید نگرانی با و گرفت دسییتمو اختیار بی شیید تر نزدیک قدم چند
 ؟ سوختی

  میلرزیدم خودم به زیاد سوزش شدت از که حالی در
  تو کجاست حواست کرد زمزمه

 میشه چیزیت یه آشپزخونه تو میای وقت هر میمونی ها بچه دختر مثله
  بود گرفته دهنش جلوی رو انگشتام

 میکرد فوت مدام و
  ببخشید:  گفتم بغض با
  هام انگشت رو میکرد فوت که بودم زده زل لبهاش به

  نداره عیب گفت آروم
 عزیزم؟ میسوزه خیلی دستت

 نمیکردم احساس سوزشی دیگه میخورد انگشتام به که کیان های نفس
 میکرد تر بیقرار منو میگفت که عزیزمی با و

  اوپن رو گذاشت و ریخت چایی خودش برای
 آورد بیرون ازش رو گوجه ربع و کرد باز رو یخچال در

 بود چسپیده سینش به و بودم بغلش تو کامل دیگه که شد نزدیک بهم اونقد
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  کشید مانگشتا روی رو سرد گوجه ربع و گرفت دستش تو مالیمت با انگشتامو
 دیگه نمیکشید چه و میکشید چه

 نداشت حالم تو تاثیری
 احسییاس رو سییوزشییی دیگه بود خورد دسییتم به کیان های نفس اینکه از بعد

 نمیکردم
 نشستیم مبل رو و شدیم سالن وارد هم با

 !بهتره؟ دستت کیان: گفتم آروم
 تههف دو تا شالله ان آره:  گفت جذابش و مردونه صدای با و داد تکان رو سرش

 میشم راحت و میکنم باز رو گچش میشه خوب کامل دیگه
  شکر رو خدا کردم زمزمه لب زیر

 خوردی؟ صبحانه پرسید 
 ندارم میل اما خوردم نه

 چیزی یه واست بذار میکنی ضعف چرا
  بیارم

 گرفتم رو پیرهنش برداشتنش قدم با
  سمتم برگشت که

  هیچی بزنم سر بهت اومدم من کیان
  کنارم نشست ندارم اشتها نمیخورم

 دلم اما بود چسپیده بازوش به بازوم
 ازش بگیرم فاصله نمیخواست

  تمام وارد داره بدنش با بدنم تماس از چیزی یه میکردم احساس چون
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  میشه  بدنم های سلول
 آرامش مثه جیزی یه دقیقآ

  زد صدا رو اسمم
  نجال
 نگاه صورتش به گرفتم باال رو سرم

 ؟... جانم زدم لب و کردم
 میزدی؟ حرف من با که شب اون

 !؟ شد متوجه داداشت
 بود افتاده بدنم تو که استرسی با

 آره:  گفتم
 ؟ داداشت از خوردی کتک نجال

 کردم قطع رو تماس شد خورد اعصابم شدم دعواتون متوجه
  متنفرم دروغ از:  گفت من به رو اخم با:  نه گفتم آروم

 نجال باش صادق همیشه
 حرفش این بخاطر لرزید دلم

 زد آره:  گفتم آروم
 رفت هم تو صورتش کردم احساس

 دسییت تو رو حقی چی به بزنه کرده غلط:  گفت و فشییرد بهم رو هاش دندون
  میکنه بلند
 میشدم دیوونه داشتم خدا وای
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 رو آغوشش دلم هم کیان حرفای بخاطر
  میگرفتم عامردلشوره آوری یاد با هم و میکرد طلب

 : گفتم بود صدام تو که لرزشی با
 حساسن و غیرتی زیادی نداره عیب

 :گفت من به رو غلیظش اخم با
 زن باشه داشته غیرت که مردی

  نمیزنه کتک رو
 ... میکنن بلند زن رو دست غیرت بی مردهای
  بودم کرده سکوت

 برای نمیداد بهم ایی اجازه استرس و
  زدن حرف
 بدون رو چاییش استکان کیان

  کشید سر قند
 داد تکیه مبل پشتی به رو سرش

 بست آروم رو چشماش و
 ؟ کیان زدم صداش

 ... جانم:گفت بسته چشمای با حال همون در
 !؟ خوبه حالت کیان پرسیدم

 یانک نداشتم دوست من و بود کسل بود جوری یه آخه چرا نمیدونم بودم نگران
  باشه اینجوری

 خوبم عزیزم آره:  گفت حالی بی با
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 کسلی کم یه کردم احساس آخه
 درست ناهار واست من بخواب داری خواب اگه نخوابیدی راحت شاید:  گفتم

  میرم میکنم
  میکنه درد سرم یکم خانومی نمیاد خوابم
 ؟ بیارم مسکن واست:  گفتم

 کرد بلند مبل پشتی از رو سرش
  کرد باز رو چشماش آروم

 :گفتم وار زمزمه و زد زل صورتم به
  نشسته کنارم قوی مسکن وقتی! چیکار؟ میخوام مسکن
  میشدم تر دیوونه لحظه هر شدم خوشحال خیلی

  انداختم پایین رو سرم
 میاری؟ اتاقم تو پاتختی رو از سیگارمو نجال زد صدام کردم سکوت و

  آره:  گفتم و شدم بلند مبل رو از
  بیار بالشتمم زد صدا دوباره که برداشتم قدم چند
 شدم اتاقش وارد و گفتم ایی باشه

 برداشتم رو سیگارش و بالشتت
  بیرون اومدم اتاقش از و

 ... بفرمایید گفتم و گرفتم سمتش به رو دو هر
 و بزرگ رنگ ایی فیروزه ی قالیچه رو انداخت گرفت دسییتم از رو بالشیییت

  بود دی ای ال روی به روی و خونش سالن وسط که قشنگی
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شه میز روی از رو فندکش شت ها مبل کنار ایی شی ش رو سیگارش و بردا  نرو
 بودم شده خیره بهش لذت با کرد
 اهمب بیار بشییور هسییت یخچال تو میوه:  گفت و زد سیییگارش به عمیقی پک

 ... بخوریم
 ترو:  تگف بلند صدای با میشدم آشپزخونه وارد که حالی در و:  گفتم ایی باشه
 ... بسوزون رو دستت نه کن زخمی پاتو نه دیگه دفعه این خدا

 ... چشم:  گفتم اوپن سمت اون از بلند صدای با
 ... خانوم بال بی قشنگت چشمای: داد جواب تر بلند صدای با

 یشدم بیقرارش بیشتر دلم و میشدم کیان جذب بیشتر لحظه هر لرزید دلم
شن رو تلویزیون شت رو سرش کرد رو شتت رو گذا  نتلویزیو روی به رو بال

  کشید دراز
 دیگه بیا نجال زد صدا که میشستم رو ها میوه من و بود فیلم دیدن مشغول

 دختر میگیرم استرس آشپزخونه تو میری وقتی ؟ میکنی چیکار داری
 رب و میریزم انگشییتم رو یخ آب یکم دارم شییسییتم رو ها میوه:  گفتم لبخند با

 میشورم کامل رو دستم رو های گوجه
 ؟ نمیسوزه انگشتت پرسید

  نه:  گفتم
 نجال بیا زود:  گفت بلند صدای با

 فتمر کیان سمت به و شدم سالن وارد  برداشتم رو ها میوه ظرف گفتم چشمی
... 
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شیده دراز کیان ستم من و بود ک ش شقاب و میوه ظرف کنارش ن شت رو ب  مگذا
 جلوش
 نجال؟ کو خودت ظرف مرسی

 میگیرم پوست شما واسه ندارم میل من
  بخوری باید خودتم نه
 نجال میخوریم هم با

 باشه گفتم و دادم تکان رو سرم
 ؟ داری دوست همه از بیشتر رو کدومش تو پرسید

 دارم دوست رو ها میوه همه من:  گفتم
 بخوریم باهم بگیر پوست رو همشون پس: گفت خنده با

 عوض رو کاناال و بالشت رو شد خیز نیم و داد قرار بالشت روی رو آرنجش
  میکرد
 احسیییاس کامل رو تیشییرتش عطر بوی که حدی تا بودم نزدیک بهش خیلی

  میکردم
 سیدمپر و گرفتم فاصله ازش یکم میکرد مورمور بدنم میسوخت داشت قلبم

  ؟ چنده ساعت
شمای با شت چ سلی به متمایل که رنگش سبز و در شمام به بود هم ع  رهخی چ

 !؟ چی واسه پرسید و شد
  برم بعد کنم درست ناهار برات میخوام گفتم آروم
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ست چیزی نمیخوام ولی 12 ساعت: گفت و کرد نگاه موبایلش ساعت به  در
 ... کنی

 !؟ داری کالس امروز مگه بری میخوای چرا بشین همینجا
  ندارم نه:  گفتم

 ونتتبرس میگم میاد یاشار برو شب بری نمیخواد: گفت و زد زل تلویزیون به
 :گفت آروم بعد

  خانوم نجال
 من ي خانه ساعت

 شناسه نمي فصل
 ره مي جلو میاي که تو
 ایسته ،مي میری که تو

  گفتم و دادم قورت رو دهانم آب
 ؟... دیگه بود جدیدتون شعر

 ...آره کن فک شما:  گفت و کشید موهاش به دستی
 کنارش گذاشتم کردم تیکه تیکه گرفتم پوست پرتقال براش

 که است آدمهایی از پر دنیا:  گفتم وار زمزمه
 دارند می دوست را یکی

  دیگر کسی با اما
 !کنند می زندگی

 بود قشیینگ:  گفت و کرد خاموش  ش میوه بشییقاب ی گوشییه رو سیییگارش
 نمیمونی اینجا شبا فقط میکنی زندگی من با داری فعآل که تو اما جملت
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 !!!!داری؟؟ دوست رو ایی دیگه کس اما میکنی زندگی من با یعنی پس
 منظورم اصآل کیان آقا نه گفتم پته تته با

  نبود این
 زد بهم حرفو این چرا نمیدونم

 بین داشتن دوست بحث هیچوقت
 بود نیومده پیش کیان و من

 چشم ازم و بود شده خیره بهم کامآل
 شدم جوری یه برنمیداشت

 میکردم ازیب انگشتام با و انداختم پایین رو سرم کنم نگاه چشماش به نتونستم
 قرمز رنگ از دیگه نجال:  گفت آروم

 ... نکنی استفاده
 لبش رژ چه
 ... مانتوش چه

 چرا؟: گفتم کردم نگاه بهش تعجب با
 میخورد پرتقال که حالی در

یک:  گفت یک رو مخالف جنس رنگ این کنندس تحر  جذب و میکنه تحر
 میکنه

 ... بشه جذبت کسی ندارم دوست من
  شد یخ بدنم تمام لحظه یه برا
 برام بود باور قابل غیر برام بودم شده مهم کیان برای حد این تا اینکه و
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  بود هگرفت زندگی بوی و رنگ خونم میکرد آمد و رفت خونم به نجال که وقتی از
 داشتم بهش حسی چه نمیدونستم هنوز
 دیدمش و شدم بیدار خواب از که صب 
  نمیشد باورم

 خونم به نجال اومدن بیوفته امروز میخواست دلم که افتاد اتفاقی همون
 بود زیبایی و پاک و باهوش و آروم دختر نجال

 خیلی بهم بود نزدیک خیلی نجمه شییخصیییت به بود نجال از من تصییور این
  میذاشت احترام

 وقتی که همونجوری خوبه خیلی حالش میکردم احساس بود کنارم وقتی و
 روز اون میکردم احساس و بود راحت اعصابم من خونم میومد نجال
 خوبه حالم

  بود زیاد سنیمون ی فاصله اینکه با
  باشعوریه دختر میکردم احساس اما

 کنه درکم میتونه خوب و
  میگرفت شکل درونم داشت حسی یه نجال به نصبت کم کم
 ... وابستگی حتی بذارم اسمی حسم روش نمیخواستم فعآل که

 داره؟ بامن نصبتی چه نجال
 ؟ دخترم دوست
 ؟ اجتماعی دوست

 ؟ عشق
 دانشجوم؟
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 پرستارم؟
  نمیدونم... نمیدونم

 نمیدونم هیچی فعآل
 بگم چیزی نمیتونم و

 باشه باید که میدونم اینو فقط
 باشه من پیشه باید نجال

 میشه بد حالم نباشه اگه و
 بود خاص برام نجال

 نبود بودم دیده برم دور که دحترایی مثه
 میخواستن ظاهرم بخاطر منو که دخترایی

  برن و بگیرن رو پولشون بعد و همخوابی بخاطر یا
 نبودم پسری همچین من چند هر

 بیاد خوشم دختری از میومد پیش کم و
 خوب رو دخترا جور این دیگه بود ها برنامه این اهل یاشییار که اونجایی از اما

  میشناختم
  اصیل دختر یه نجال که میدونستم و

 ... پاکه و ، باهوش ، زیبا
 باشه میخواستم و داشتم نجال به نصبت خوبی حس

  عصبی کآل نبود که روزی سه این تو
 کردم عادت بودنش به ماه یک این تو دیگه فهمیدم و بودم کالفه و
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  داشتم حکمی چه نجال واسه من نمیدونم
 بود کافی برام همین و احترام قابل و مهمم براش که میدونستم اینو اما

 جایی تا بود خوشگلی خیلی دختر نجال
 شدم حساس بهش میکردم احساس که
 بپوشه لباس جوری ندارم دوست و
 بشه جذبش کسی که کنه آرایش یا

 چشم میگفت میگفتم بهش چی هر
 بهم اینقد که بود مهم خیلی بودم مرد یک که من برای این و میکرد قبول و

 سنی تفاوت این با و میذاره احترام
 میکنه درک رو حساسیتم بازم

 سعی کم کم خونم تو نجال اومدن با
 بگیرم فاصله نجمه خاطرات از میکردم

 کنم سرگرم نجال با خودمو و
 بود شده مهم برام نجال جورایی یه

 نپوشم قرمز رنگ خواست ازم کیان
  من و بخواد کاری کیان میشد مگه

 ؟ ندم انجام
 گفتم چشمی لب زیر

  پوست میوه براش که حالی در و
 پرسیدم و کردم نگاه بهش میگرفتم

 کنم درست برات میخوری چی ناهار
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  سیب:  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
  شده سر  زمینی
  باشه: گفتم و زدم لبخند

 پاهاش رو گذاشت رو بالشت و نشست
 گرفت دستمو مچ که بردارم قدم اومدم

 میخواست دلم و میزد تند تند قلبم
  کنم بغلش وجود تمام با

 ...داری کاری پرسیدم
 «؟ باشه نسوزه دستت عزیزم:»  گفت و کرد نگاه صورت به

  هست حواسم چشم
 ؟ باشه راحت خیالم
  من آشپزخونه تو میری داری االن یعنی

 دیگه؟ باشم نداشته استرس
 بود چسپیده رو دستم مچ که حالی در

 گفتم و زدم ایی مستانه ی خنده
 نیستم که بچه باش نداشته آره

 عزیزم برو:  گفت و کرد رها دستم مچ دور از از رو هاش انگشت
  شدم آشپزخونه وارد

 ؟ داری دوست شده سر  زمینی سیب تو پرسید بلند صدای با
  خیلی آره:  گفتم
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  کن درست پس
 شد آشپزخانه وارد بعد و نشست سالن تو رو ایی دقیقه ده کیان

 بود هایی زمینی سیب به کامل حواسم
 میشدن سر  روغن تو داشتن که

 استرس ایستاد کنارم مردونش و درشت هیکل اون با که کیان
 گرفتم

 ؟ چیه زدم لب و چرخوندم سمتش به رو صورتم
 هیچی:  گفت و چسپوند بهم رو خودش
 داره ایرادی وایستم همینجا میخوام

  نداره نه:  گفتم اخم با
 آشپزی داره محترم خانوم یه وقتی اما

  کارشو و نشو نزدیک بهش میکنه
 نگیر ذربین زیر

 کرد زمزمه گوشم کناره
 بین ذره زیر ببرم آشپزو خود میخوام من

 نسوزه دستت باشم مواظبت میخوام ضمن در کارشو نه
 ایستادم سینش به سینه

 بودم کمر به دست که حالی در
 ارب چند من دست قراره مگه خان کیان آقای:  گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 بسوزه؟
 نمیدونم منم: گفت و کشید لبهاش به دستی
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 ایستادم اینجا همین بخاطر
 نمیرم اینجا از نشه سر  سیب ی همه تا
 : گفتم و برگردوندم رو صورتم غیض با

 نمیکنم درست من پس
  کن درست خودت بیا

 کردی قهر خانومی وای وای - کیان
 کن خبرم شد آماده میرم من باشه
 کیان زدم صداش بره برداشت قدم

 جان؟: گفت سمتم برگشت
  دیگه دقیقه 10 سالن تو برو هیچی

 آمادست ناهارت
 مرسی خانومی باشه
  کردم سر  رو ها زمینی سیب اینکه از بعد

 هارو زمینی سیب و زدم صدا رو کیان
 میز رو گذاشتم

  میگزید رو لبش که حالی در و شد آشپزخونه وارد
 خانوم نجال کرده چه به به:  گفت
 بشینم میخواستم جانت نوشه گفتم آروم

 اینجا بیا گفت و کشید رو خودش کنار صندلی که
 نشستم بود کیان کنار که صندلی رو
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 شدیم خوردن زمینی سیب مشغول بشقاب یک توی دو هر و
 بودم نخورده لذتی همچین با رو غذایی هیچ عمرم تو

 گذشت خوش بهم کلی کیان با روز اون
 کیان به یاشار که بود 9 تقریبآ ساعت

  نیاد باال خواست ازش کیان و زد زنگ
 ... برسونه خوابگاه تا منو و

  بودم ایستاده در دم
 میبستم رو قرمزم کتانیه بندهای و

 بست رو در و بیرون اومد هم کیان که
  خودم بیای نمیخواد شما جان کیان
  میرم

  میام منم نه
 شد همراه من با خونگی لباسای همون با کیان
 405 پژو با یاشار پایین رفتیم وقتی
 بود منتظرمون در جلوی اییش نقره

 کردم باز رو عقب در و رفتم ماشین سمت به
 جلو بشینه کیان که بودم منتظر

 کنارم نشست و کرد باز رو ماشین عقب در انتظارم برخالف اما
 دچسپی بهم کیان کردم یاشار با گرمی پرسی احوال و گرفتم باال رو سرم

 شدم گم مردونش و درشتش بغل تو و انداخت شونم دور رو دستش
 انداخت نگاهی بهمون جلو آینه از یاشار
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  کرد حرکت و
 دامها جاده این دنیا آخر تا داشتم دوست بود کرده بغلم کیان و بودیم جاده تو 

 نیام بیرون کیان بغل از و باشه داشته
 ؟ سردته پرسید کردم جمع بغلش تو رو خودم
  نه کردم زمزمه

 وقتی بود کیان بغل بخاطر لرزم
 بینیم تو عطرش و میکرد لمسم

  میکردم پیدا عجیبی حال میگرفتم لرز میپیچید
 دور از رو دستش حلقه اصآل کیان

 بغل جوری رو من و نمیکرد باز شونم
 هاست سال انگار که بود کرد
  هستم معشوقش که

 کرد زمزمه گوشم کنار آروم
 ؟ نجال داری کالس صب 
  دارم کالس 6 تا 2 آره گفتم و کردم پایین باال رو سرم
 دنبالت میام بعد کن استراحت 7 تا باشه

  کنم کار موسیقی باهات
 چشم:  گفتم و زدم بخشی رضایت لبخند
 نجال میخونی هاتو درس - پرسید دوباره

 میندازی گوش پشت یا
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 چشماش به سمتش چرخوندم رو صورتم
 استاد میخونم:  گفتم و زدم زل

 استاد: گفتم بهش که نبود حواسم اصآل
  نشست لبش ی گوشه کجی لبخند

  میگیری یاد زود درساتم و باهوشی که میدونم:  گفت و
 کردم کوتاهی تشکر لبخند با

شار و خوابگاه در رسیدیم که ستش کیان زد ترمز یا  تبرداش شونم دور از رو د
 باش خودت مواظبه گفت و

 دادم دست باهاش شدم پیاده ماشین از
  کردم خدافظی و

  نشست جلو و کرد باز رو ماشین در  کیان
 زیاد سرعت با اونا و شدم خوابگاه وارد

  شدن دور اونجا از
 کیان به عالقم شدت لحظه هر

 میکردم ریهگ و میشدم تنگ دل اختیار بی مواقع بعضی که جایی تا میشد بیشتر
  عاقبت و گذشت هفته# سه

 کرد باز رو دستش گچ کیان
 بود شده خوب کامال دستش و

 میرفتم روز هر من بعد به روز اون از
 میکردم کار موسیقی و کیان پیشه

  یاد گیتار کامآل خودم دیگه که جایی تا
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  میزدم گیتار کیان برای و بودم گرفته
 گرفته مهمونی یاشار و کیان امشب

 بودن کرده دعوت رو شوکا و من بودن
 میکردم آماده مهمانی به رفتن برای رو خودم خاصی ذوق و شوق با

 اشدی کیان زن رسمآ دیگه نجال:  گفت و کرد نازک چشمی پشت شوکا که
 اسم به شوهری رفته یادت کآل کنم فک

 .... داری عامر
 ؟ چته شوکا زدم داد

 کنی؟ خراب رو شبم میخوای چرا
 جهنم به بره عامر
 شدم عامر زن خودم میل به من مگه

 میکنی؟ زد گوش هی حاال که
 ی؟چ بشه عاشقت اگه میکنی وابسته بخودت رو کیان داری تو نجال - شوکا

  میلرزید خیلی دستام
 افتاد دست از لب رژ که جوری

 بود صدام تو که لرزشی با و
 بشه عاشق بذار:  گفتم
 یانک پیشه میرم دارم که ماهه سه من میسوزم کیان عشق آتیش تو دارم من چون

 نبوسیدم حتی رو کیان هنوز اما میام و
  زد داد و شد بلند تختش رو از شوکا
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 ؟ بشه چی که ببوسیش
 ؟ میشه چی بشه خبر با کیان وجود از عامر اگه کردی فکر

 یدنفهم هیچوقت و مرد عامر شاید کشیدم جیغ و گوشام رو گذاشتم رو دستام
  برداشت زندگیم رو از رو نحسش سایه شاید

 اشییهنب توش کیان که ایی زندگی من نزن کیان از حرفی هیج شییوکا نگو هیچی
  نمیخوام رو

 قشنگه برام هم بودن کیان با رویای
 

سفم برات - شوکا  هب میخوای و میکنی چیکار داری نمیدونی خودتم چون متا
 .... برسی کجا

 ... شدم رنگم ایی سورمه پالتوی های دکمه بستن مشغول بهش محلی بی با
 میکردم مرتب آینه جلوی رو شالم
 توجهی هیچ بهش و میزد غر شوکا

 کری؟ زد داد نمیکردم
 زدی؟ بودن کر به رو خودت یا

 ندادم رو جوابش بازم
  کشید رو پالتوم و اومد در لجش
 : گفت و فشرد بهم رو هاش دندون
  داری شوهر میگم کیان به امشب

 کنی؟ خودت عاشق رو اون نمیذارم
 بیرون دستش از شدت به رو پالتوم
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  تو چته هان چته:  گفتم و کشیدم
 ؟ نمیداری بر سرم از دست چرا

 شدی؟ کیان عاشق خودت نکنه
 !؟ بگیریش دستم از میخوای

ستش محکم ی ضربه ساس صورتم روی رو د   بود سرد خیلی هوا گرفتم اح
 کرد مور مور سوخت دستش جای

 دستام و شدن جاری اختیار بی اشکام
  میلرزیدن ترس شدت از
 میگی چی بفهم:  گفت اعصبانیت با

 ... دارم عشق خودم من
 ... کیان بخاطر میمیری:  گفت و داد تکان برام تاسف ی نشانه به سری
  نمیگم بهش هیچی نلرز اینقد

  زشته کن جمع خودتو
  داشتم بدی احساس خیلی
  شدم کوچیک خیلی میکردم حس

 گفتم و کردم مخفی رو صدام تو بغض
  نفهمن یاشار نه کیان نه

  باهم کردیم دعوا امشب که
 شده قاطی اشک با لبخندم که حالی در

 بفهمه کیان اگه:  گفتم شوکا به رو بود
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  میکنه قطع رو دستت زدی گوشم تو امشب
 غلطا چه:  گفت و انداخت باال ابرویی

 ...  کنه قطع منو دست کیان که کشکه یاشار مگه
  صورتم به و کردم پاک رو اشکام بود اتاق گوشه که قدی آینه جلوی

 خورد زنگ گوشیم که میزدم مرطوب
  رو تماس زود کیان اسم دیدن با

  دادم پاسخ
  جانم الو

 تونستمن اومده برف خیلی خوابگاهتونیم کنار بغلی کوچه تو یاشار منو عزیزم
  بیاین زود بیام جلوتر

 ؟ دیگه ایید آماده
  میایم االن آمادم آره:  گفتم و کردم مرتب رو سفیدم شالم
  منتظرتونم باشه

 پاشو شوکا: گفتم و کردم قطع رو تماس
 منتظرمونن بغلی کوچه تو یاشار و کیان
 افتاد راه من از جلوتر و شد بلند جاش از عشوه با شوکا

سوندیم بغلی ی کوچه به رو خودمون شار و کیان با ر سی احوال و سالم یا  پر
  کردیم
  آپارتمانش سمت افتادیم راه و شدیم کیان سفید پارس سوار
 رادمهر؟ استاد:  گفت کیان به رو شوکا
  میلرزم بید مثه دارم کردم احساس لحظه یه برای
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 زد پوزخند بهم انداختم شوکا به نگاهی
 وبخ دستتون شکر رو خدا:  گفت ایی عشوه پر و نازک صدای با کیان به رو و

 کردین باز رو گچ و شد
 واال آره: گفت و داد تکان رو سرش کیان

 کشیدم زجر خیلی
 نبود نجال اگه: گفت و گرد نگاه بهم آینه تو از بعد 

 میکردم چیکار باید مدت این نمیدونستم
 نباشه نجال خب:  گفت شوکا بالفاصله

شار شت از بعد بود که یا شو صندلی پ ست شوند و کرد دراز رو د  تصور رو ک
 ؟ عشقم نه مگه:  گفت یاشار
 نمیتونستم من اما عشقم آره:  گفت ایی کشیده و دار خش صدای با هم یاشار

  کنم مراقبت کیان از خوب ایقد خانوم نجال مثله
 حالت عزیزم نجال:  گفت بلند صیییدای با کیان که بودن زدن حرف مشییغول

 خوبه؟
  خوبم:  گفتم اخم با

 ؟ ساکتی چرا عزیزم
 میدم گوش شما حرفای به دارم
  شدی اخمو خیلی امشب ولی

 کرده؟ اذیت رو نجال کسی چیشده
 کسی نمیذاره نجال واال نه: گفت شوکا
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  راحت خیالتون کنه اذیتش
 هکن اذیت رو نجال نداره حق هیچکس گفت و کرد نگاه بهم جلو آینه از کیان

  نمیذارم زندش وگرنه
 کرد توقف آپارتمان جلوی کیان بودیم زدن حرف مشغول

  میام االن منم  باال برید خانوم شوکا و تو:  گفت یاشار به رو
 شدن پیاده ماشین از یاشار و شوکا

 شدم پیاده که کردم باز درو منم
  دارم کارت بشین جلو بیا گفت و سمتم برگشت کیان

 شدن آپارتمان وارد شوکا و یاشار
  جلو نشستم و کردم باز رو در

 نبود خوب اصآل حالم
 بودم داغون شوکا رفتار بخاطر

 کرده؟ اذیت رو خانومم کی:  گفت من به رو آروم سمتم کشوند خودشو کیان
 آوردم کم نفس کردم احساس

 گرفت گر بدنم زمستون سرمای تو
  کیان با همخونگی ماه سه از بعد

 خانوم رو من که بود باری اولین
 میکرد خطاب
 هیچکس:  گفتم و دادم قورت رو بغضم

 داد تکیه پیشونیم به رو پیشونیش
  میخورد صورتم به گرمش و حرارت پر های نفس
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 رو امانگشییت بار اولین برای صییورتش رو کشیییدم دسییت میکرد بیقرارم خیلی
 کرد زمزمه گوشم کنار  و بوسید

  باشه ناراحت نباید من نجالی
 ماشین تو امشب میکردم تصورش همیشه ذهنم تو که ایی لحظه

  تاریک کوچه تو
 برفی شب تو

 اومد می پیش داشت
 میلرزید هیجان شدت از پاهام

شتای  شیدم کیان صورت رو شدمو یخ انگ شم تو دوباره که میک  ردک نجوا گو
 شه دستات فدای کیان

 و میکوبید خودش به وحشیانه قلبم 
 شد متوقف کیان صورت رو دستام
 نداره معنی کشیدن نفس کیانم کنار وقتی

 فقط و فقط نداره معنی تپیدن دل
 شدم خیره کیان به

 ...؟ کیان:  کردم زمزمه آروم زندگیم با شده عجین هاس ماه که رو اسمش
 صورتم اعضای تک تک روی رو نگاهش

 جان:  گفت و چرخوند
 رسید می لبم به  بار هزاران جانم گفتنش جان هر با

  های انگشت بین رو دستم انگشتای
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  زدم بزرگش و مردونه های دست پشت ایی بوسه و کردم قفل دستش
شو شت شونم روی سر شید شونم که گذا  وممآر ایی لحظه بیقرارم دل و تیرک

 نمیذاشت
 کرد زمزمه گوشم کنار

 مدیونم بهت خیلی نجال
  کردی مراقبت ازم بچه یه مثله ماه سه این

 کنم پاکت ذهنم از نمیتونم زندم تا دیگه
   قلبم تو شدی هک

  داشتنم دوست هام بیقراری و رفتارم
 بود داده تکیه شونم به رو سرش که حالی در میداد لو رو

 گوشش کنار عجیبی بغض با و بوسیدم رو شدش اصالح و نرم صورت
 !عزیزم؟ حرفیه چه این: گفتم

 بوده خودم میل با کردم کاری هر
 : گفت و آورد باال رو سرش

  دانیمی تو# 
 تو# بی من که

 …را زندگانی نخواهم
 : گفتم آروم جوابش در

 آفرید را عشق وقتی خدا 
 ... نداشت را هاخیلی هوای

 شد خیره بهم نگران چشمای با
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 امشب شده چیزی پرسید
 نگرانی میکنم احساس

 عزیزم نه:  گفتم و دادم تکان رو سرم
 باال بریم:  گفت و کرد نوازش پشتمو

 هستن تنها شوکا و یاشار زشته
 شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 ساختمان سمت به برداشت قدم و زد رو ریموت شد پیاده هم کیان
  گرفتم محکم رو دستش که 

 ؟ شده چیزی پرسید سمتم برگشتم
 کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 شدم آویزون گردنش از و
  معطلی ایی لحظه بدون و بوسیدم رو گلوش زیر بزنه حرف کرد باز لب

 ... دارم دوستت:  گفتم آروم
  شد خیره بهم شیطنت با

 کرد بغل محکم منو و دیوار به داد تکیه خودش کشوند رو دستم
 امشییب من:  نجال گفت که بودیم زده زل حرفی هیچ بدون هم چشییمای تو

 ؟ شدی جذابتر تو یا شدم عاشقتر
  زدم نمایی دندون خنده لب

  کشید صورتم روی نوازشگرانه رو هاش دست از یکی خندید خودشم
 ندکشو خودش سمت به رو تنم و گذاشت کمرم پشت رو دستش یکی اونی و
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 بود هام لب روی کمرنگی لبخند هنوز
 و سییرد ی کوچه همین کیانه آغوشییه همین خدا بهشییت میکردم احسییاس و

  تاریک
 چقدر میدونستی کاش شم هات خنده فدای:  گفت و کرد نگاه چشمام تو

 منی نفس که بفهمی کاش دارم دوستت
  کنم تحمل نمیتونستم

 یکباره به حرف همه این
 میکرد دیوونم داشت کیان طرف از

  رو سییینش ی قفسییه و کشیییدم نفس رو عطرش بود نزدیک سییینش به صییورتم
 کیان آ  کرد زمزمه کنارگوشییم و داد فشییار خودش به محکم رو من بوسیییدم

 خانومم بشه فدات
 گرفتم فاصله ازش کمی

 :گفتم شعری براش و
 اخالق نه دارن، متفاوتی سییبیل و ریش نه هنرمند مردهای که فهمیدم رو این 

 ایه آدم بیشییترشییون اتفاقا. بزنن گنده های حرف کنن می سییعی نه و عجیبی
 .دارن هم زمختی های دست و هستن ای ساده

 .زنه یک واقعی داشتن دوست کنه می هنرمند یک به تبدیل رو مرد یه که چیزی
 !هکن خلق تونه می هنرمند یه که هست هنری اثر بزرگترین عشق من نظر به
 نمیگرفت ازم رو نگاهش بودم بغلش تو

  چیشده؟ گفتم اشاره با و دادم تکون رو سرم
 : گفت خاصی لحن با
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 کنم گوش حرفهایت به میخواهم 
 ...نمیذارن لبهایت
  بود شده متری میلی هامون صورت ی فاصله

 
  های نفس زمستون سرمای تو

 میکرد تر بیقرار رو دومون هر و میخورد هم صورت به گرممون
 احساس و بود شده تند هاش نفس کیان

  میلرزه داره میکردم
  دستای کردم احساس صورتش حرارت از صورتش رو کشیدم رو دستم
 کردم زمزمه آروم شده گرم سردم

 !؟ کیان خوبه حالت
  عشقم آره: گفت بود ترشده عمیق هاش نفس که حالی در

 ؟ میلرزی اینقد چرا پس:  گفتم 
  کرد زمزمه و کشید عمیقی نفس
  میخواد دلم خودم که اونجوری میشه

 !...؟ ببوسمت
 زد بهم که بخاطرحرفی و میزنه آتیشم داره کیان تن گرمای کردم احساس

 ... کردم حلقه کمرش دور رو دستام محکمتر و چسپوند بهش بیشتر رو خودم
 بشه متوقف زمان دارم دوست

 نشم جدا کیان آغوش از لحظه یک
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 افتاده نفس نفس به خودمم دیگه حاال
 میلرزیدم کیان بغل تو  بودم

 نیست سرما بخاطر میدونستم که لرزی
 بود آورده در لرزه به رو وجودم که بود ممنوعه عشق این آتیش این
 قدش هم تا ایستادم پاهام ی پنجه رو

 زنان نفس و آروم گوشش تو بشم
 جوری چه میخواد دلت تو مگه:  گفتم

 ! ببوسی؟ منو
 چسپوند گوشم به رو هاش لب
 کرد ترم بیقرار که

  عشق با کرد نجوا گوشم کنار
  وجودم تمام با
 

  شد قاطی اشکی با لبخندم
 چشمم ی گوشه از اشکی ی قطره

 چکید
 آتشین ی بوسه این برای شدم قدم پیش
 گذاشتم کیان های لب رو لبامو
 عشق طعم با بوسه بار اولین برای
 میکرد لمس رو قلبم که ایی بوسه

 میکردم تجربه داشتم



wWw.Roman4u.iR  708 

 

  میزد نفس نفس و میبوسید رو لبهام مدام کیان
 کردم بغلش محکم و کردم حلقه گردنش دور دستامو
 وجودم گوشم کنار که بود عاشقانش نجواهای و کشید عقب رو سرش

  میشد باعث و میکشید آتیش به رو
 ایی دیگه چیز هیچ به لحظه این جز به

  نکنم فکر
 بود وجودم تو که استرسی بخاطر اما

 زدم صدا رو کیان اسم بیقراری با میشد روانه صورتم روی اختیار بی اشکام
شکام صتش با رو ا شقانه لحن با و کرد پاک ش شار برام که ایی عا  ذتل از سر

 شدم عاشقت خیلی نجال کرد زمزمه بود
 !میشنیدم؟ چی
 ... من

 ... کیان
 ؟ من عاشقه

 ؟...حد این تا
 لرزون صدای با و چسپیده بغلم به کیان

 شده عاشقم خیلی که میکنه زمزمه
 بخونم میتونم چشماش عمق از رو عشق
  میکنم نوازشش و میکشم صورتش روی اختیار بی رو دستم

 میبوسه هم سر پشته میبوسه و میذاره لبهاش روی انگشتامو
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 شدم گم آغوشش تو بچه یه مثله
 میده؟ امنیت بهم آغوشش چرا
 تزریق بهم آرامش تنش لمش از چرا

 ؟ میشه
 ؟ نکردم تجربش هیچوقت که حسیه چه این
 میبوسه رو دستام که ایی ساله 33 مرد

  میکنه زمزمه لرزونش صدای با و
 داره دوستم خیلی

 رویاهام مرد
 عاشقشم وار دیوانه که مردی

 ...من مرد
 من جذاب مرد
 من عاشقه مرد
 ...من احساس با مرد

 نمیخوام هیچی
 بشه متوقف زمان میخوام فقط
 ... باشم من یک
 ... کیان یک

 نکنه جدا آغوشش از رو من که دنیایی و
 میام خودم به کیان صدای با

 ؟ خوبه حالت عشقم
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 آغوشش از و دادم تکان رو سرم
 گرفتم فاصله

 وت رنگش خوش سبز چشمای جذابش صورت به زدم زل و ایستادم روش به رو
 میزد برق شب تاریکی

 میلرزوند بیشتر رو دلم و
  دور رو دستش شد نزدیک بهم

  انداخت کمرم
 : گفت و زد زل چشمام تو

  من از بعد تو 
 شد نخواهی کسی عاشق

 کنی؟ نمی باور
 ببند را چشمانت

 من جز کسی به و
 ...کن فکر
گاه لحظه یه برای  بستم رو چشمام ناخدآ

 چشمام رو کیان که ایی بوسه با و
 کردم باز رو چشمام زد

 ؟ باال بریم عشق کرد زمزمه
  گرفتم محکم رو دستش

  بریم:  گفتم
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  شدیم خارج اینکه از بعد وکیان شدیم آسانسور وارد
 زد در به تقه چند کیان
  تنگ رنگ صورتی تیشرت با شوکا

 کرد باز رو در رنگش ایی سورمه و چسپان جین شلوار و
 بود آورده در رو مانتوش و شال

 ببینتش اینجوری کیان نداشتم دوست
 انداخت شوکا به نگاهی نیم کیان

 شد سالن وارد و
 :گفت کیان به رو بلند صدای با شوکا

 دیگه شدیم ناامید اومدنتون از کیان آقا
 !شماها؟ موندین کجا

 ؟؟ بهتون گذشت خوش
 مشروب های شیشه به که حالی در
 بودم زده زل میز رو
 گفتم شوکا به رو بلند صدای با

 گذشته خوش بیشتر شماها به انگار
  که مادامی در و نشست یاشار پای رو

 بود شده حلقه یاشار گردن دور دستش
  خوردم شراب عشقم با:  گفت عشوه با

 بهم نگذره خوش میشه مگه
 کنارش بشینم کرد اشاره و مبل رو نشست کیان
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 پیشش نشستم و زدم تا رو شالم ی گوشه
  کیان بخون واسمون دهن یه:  گفت کیان به رو یاشار
  نمیشه گفت و انداخت باال ابرویی کیان

  شد عوض نظرش کیان شوکا های التماس و اصرار با
 گردنم دور رو دستش گذاشت پا رو پا

 بگه نجال چی هر:  گفت و کرد حلقه
 : گفت و انداخت باال ابرویی شوکا
 ؟ کیان آقا چی ما پس

 نجال اگه فقط:  گفت شوکا به رو کیان
 ... میخونم بخون بگه
 بود گردنم دور دستش که حالی در

 دادم جا بغلش تو بچه یه مثه رو خودم
 عزیزم بخون:  گفتم و

 کرد صاف رو صداش گفت چشمی
 ... شد خوندن مشغول و
 گفیتنھ تیو از واسیھ بهیونیھ ییه میا ےفیواره ڪنار نییمڪت 

 مینه شییریین هیاے لیحیظھ میرگ آوره گرییھ تیو خالیی جیاے
یھ یو از میا نییمڪت اون روے  بھ یادت یم خیط غیمو هیاواژه ت یزدی  دسیت می

 بیود تیو گردنیھ دور بیھ مین
 یقعیش و بیودن   هیاپیرنیدھ دورمیون مییزدییم نیمڪت بیھ تیڪھ وقیتیڪھ
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 نمیوکی پیرواز تیییییو بیا میخیواستیم مین مییشید یڪیی تیو مینیو نیگاھ بیا
 نشید امّـا عیاشیقے بھ برسیم

  واسش کلی خوند که آهنگی از بعد
  زدیم دست
 نبود خوب زیاد حالشون یاشار و شوکا

 بودن کرده مست خیلی
 یاشار هدیگ بسه گفت اخم با و برداشت یاشار جلوی از رو مشروب شیشه کیان

... 
 طبعی شو  لحن با هم یاشار

  بابا باشه:  گفت میداد نشون رو مستیش که ایی کشیده صدای با
  کردم بس

 اتاق سمت به گرفت رو شوکا دسته
  رفتن کیان
 کرد زمزمه اعصبانیت با کیان

 ... اما نکن مست زیادی:  گفتم یاشار به صدبار
  اوپن رو بذارم و کنم جمع رو میز روی های مشروب خواست ازم

 کشید موهاش به دستی کالفه و عصبی
 داد تکیه مبل به و بست رو چشماش

  روی رو ها شیشه و ها لیوان
 دور رو دستاش کیان که بودم سالن کردن جمع مشغول و میذاشتم اوپن
 کرد م*ل*غ*ب پشت از و کرد حلقه کمرم
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 سمتش چرخوندم ذره یه رو صورتم
 کیان زدم صداش آروم

 استرس میکرد بغلم کیان وقت هر
 میگرفتم دلشوره و

  بود زیاد اینقد خواستنش حس ولی
  بکشم کنار نخوام که
 بود کرده بغلم پشت از که حالی در
 کرد زمزمه گوشم تو

 کیان جان
 بشه فدات کیان

  عشقم
 خوشگلم کوچولوی خانوم
 من نفس

 بیارم طاقت نمیتونستم
 ابراز کیان که نداشتم رو این توانایی

 ندم نشون العملی عکس من و کنه عالقه
 کردم بغلش محکم جلو از و برگشتم سریع

  بود سینش رو سرم
 میرفت صدقم قربون مدام کیان و

 کردم جا جابه بغلش تو رو سرم
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 شونم رو افتاد شالم
 برداشت م شونه رو از رو شال

  کشید موهام به دستی
  و بوسید رو پیشونیم

 میکنی؟ حجاب من جلوی چرا:  گفت
  همینجوری:  گفتم آروم
 عزیزم نپوشون موهاتو من جلو - کیان

 ؟ چرا - من
 کنی حجاب من جلوی ندارم دوست

 ایی دیگه کس جلوی ندارم دوستم و
  بگردی حجاب بدون
 کیان؟ نکرد حجاب تو جلوی شوکا دیدی

 بدون یاشیییار جلو نداری حق هیچوقت تو ولی:  گفت و هم تو رفت اخماش
  بگردی حجاب

 کیان نمیکنم کاری همچین وقت هیچ من
 میدونم: گفت و کرد نوازش موهامو

 دارم اعتماد خیلی یاشار به
  ببینه رو هات زیبایی من جز به هیچکس نمیخوام اما

گاه  سراغم اومد شدیدی دلشوره افتادم عامر یاد حرفش این با ناخدآ
  کنم کاری بتونم و باشم داشته خودم رو کنترلی اینکه بدون

 میلرزیدم زیادی شدت با کیان بغل تو
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 شد خیره بهم نگرانی با کیان
 چیشده؟ پرسید 

  میکنی؟ اینجوری چرا
 بزنم حرف نمیتونستم و میلرزید چونم

 تو بدون میمیرم من کیان: گفتم فقط
  خدا رو تو کن ،کمکم
 میرفت سیاهی داشت چشمام

 ... رفتم حاال از کیان بغل تو و
 کرده بغلم گذاشته زانوهام زیر دستشو کیان شدم متوجه آخر لحظه فقط

  میزنه صدا رو شوکا داره و
 بودم کیان دستای رو

 زدنش داد صدای فقط و میزد نبض سرم
 میزنه صدا رو شوکا که میشنیدم رو
شمام حس بی بدنم و بود شده قفل دندونام اما  صدای دیگه و رفت سیاهی چ

 ...نشنیدم هم رو کیان
 حرف باهاش داشتم بود بغلم تو نجال
 پریده رنگش شدم متوجه که میزدم

 میلرزید بغلم تو که نگذشت چیزی و
 میشدم دیوونه نگرانی از داشتم

 کردم بغلش که زمین بخوره میخواست
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 رو وجودم ترسی چنان و میلرزید بغلم تو
 میکردم احساس که بود کرده پر

 پس نگرانی از خودمم داره امکان
  بیوفتم
 بود ارزش با خیلی واسم نجال

 بچش از که مادر یه مثله و کرد مادری واسم ماه سه که ایی ساله 19 دختره
 کرد پرستاری ازم میشه نگرانش و دلسوزشه و میکنه مراقبت

 کرد خانومی برام فقط ماه سه این تو
  نگرفت شکل ماه بین بدی ی رابطه هیچ و

  بود افتاده جا واسم ماه سه این تو نجال شخصیت دیگه
 خونم و میکشه اتو رو لباسام میخوره ناهار کنارم که همین میدیدم فقط و

 واسم خوشحاله اینقد میکنه مرتب رو
 رفته رفته داشت تعجب جای

 شدم نجال ی دلبسته که فهمیدم
 نجال از دور بتونم نداره امکان دیگه و

 دارم نگه خودم از دور اونو و باشم
  نجال به نصبت شدید مالکیت حس یه

 احساساتم امشب شد باعث که داشتم
 دارم دوستش چقد بفهمونم بهش و بدم بروز رو
  کاراش با مدت این تو نجال چند هر

  رو من به بتسن عالقش رفتارش و
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 دوستم که میدونستم و بود داده نشون
 ... داره

 دوسش نهایت بی تا که دختری حاال
 دستامه رو و رفته هوش از دارم

 ایستادم سالن وسط
 افتاده سرش از نجال شال

 چسپوندمش سینم به و شده یخ بدنش
 کنم؟ چیکار باید االن نمیدونم

  زدم صدا رو خانوم شوکا
 کنه کاری میتونه ببینم میخوام

 میفهمه؟ چیزی نجال حال این از
 میشناستش من از بیشتر اون آخه

 زدم صدا رو خانوم شوکا و زدم داد بلند صدای با
 کردن باز رو اتاقم در تعجب با دو هر

 چیشده؟ پرسیدن و
 بیا خانوم شوکا:  گفتم استرس با

 شد بده حالش نجال
 کردی؟ چیکارش زد داد بلند صدای با و اومد سمتم به استرس با

 ؟ شده اینجوری چرا
  مبل رو نشستم که بود بغلم تو نجال
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 نکردم کاری من زدم داد سرش و
  خودش میزدم حرف باهاش داشتم

 رفت حال از یهو
 میزد نجال گوش تو استرس با شوکا

 کنه باز رو چشاش میخواست ازش و
 های سیلی بخاطر ریخت بهم اعصابم

 میزد عشقم صورت به که محکمی
 حالیت مستی نزن محکم ایقد زدم داد

 میکنی؟ چیکار داری نیست
 من به رو اخم با و اومد بدش یاشار
 ... شوکا سر نزن داد کیان کن صحبت درست: گفت

 روی از بود بغلم تو نجال که حالی در
 رفتم اتاقم طرف به و شدم بلند مبل

 بودم نگران خیلی روش کشیدم رو پتو گذاشتم تختم روی  رو نجال
 میکردم زیادی مسئولیت احساس

 نجال به بتسن شدید مالکیت حس یه
  داشتم

 رو کتم و رفتم کمد طرف به
 پرسید و اومد طرفم به شوکا پوشیدم

 ؟ کیان اقا بری میخوای کجا
 دکتر ببرم رو نجال میخوام:گفتم بندازم نگاهی بهش اینکه بدون
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 نیست چیزیش نجال:  گفت و ایستاد کنارم
 میاد هوش به االن خودش

 زیادی عصبی فشار گرفته استرس فقط
  اومده بهش
 شهمی اینجوری شه وارد بهش استرس و بیاد بهش عصبی فشار زیاد وقتی
ستای با رفتم تخت سمت به بیار باال رو سرم اینکه بدون س لرزانم د  های تد
 باید چرا:  گفتم و دادم ماساژ رو نجال

 نزدم بهش بدی حرف من بگیره استرس
 :گفت و داد تحویلم ایی مسخره پوزخند

  نیست تو به متعلقه نجال چون
 اینه بخاطر استرسش

 اوردم باال سریع رو سرم
 دمیکر طی رو اتاق مسیر کالفه و جیب به دست که افتاد یاشار به چشمم
 ؟ خانوم شوکا چیه منظورت:  گفتم و چرخوندم شوکا سمت به رو صورتم

 عصبی منو داری سعی چرا بدونم میشه
 نیست؟ من به متعلق نجال بگی و کنی

  زد زل چشمام به نشست کنارم
  ندارم دشمنی هیچ شما با من کیان اقا:  گفت و

 و رگی سخت خیلی خانوادش بلوچه قوم از اصیل ی خانواده یه دختر نجال ولی
 پیشه میاد نجال بفهمن اگه هستن سنتی
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 میکشنش شما
 ؟... عاشقه چون کسی بکشه رو نجال میگه چرت مسته دختره میگه چی
 جالب چه:  گفت و زدم ایی خنده تک

 جرمه؟ داشتن دوست مگه بلوچ قوم در
 زد صدا رو اسمم و نالید لب زیر نجال که بزنه حرف کرد باز لب

 ؟... کیان 
 جان: گفتم و دادم ماساژ رو نجال چونه میداد ازار رو ذهنم شوکا حرفای
 مدام و میدادم ماساژ رو چونش داشتم

 بوسید رو دستم که میپرسیدم رو حالش
 همش میخوام کیان:  گفت التماس با و

  باشم تو پیشه
 صدا رو شوکا و شد خارج اتاق از یاشار

  نجال و موندم من شدن خارج اتاق از و زد
 میخوام:  میگفت و میبوسییید رو دسییتم که ایی سییاله 19 دختری و موندم من

 ... باشم تو پیشه همش
  کردم باز رو چشمام وقتی
 شوکا اینکه از میترسیدم بودن نشسته تخت رو کنارم  شوکا و کیان

 ترس شدت از باشه گفته چیزی کیان به
 میلرزید چونم

 کردم نجوا رو کیان اسم 
  که حالی در داد ماساژ رو چونم
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  جان:  گفت میرسید نظر به ناراحت و بود پایین سرش
 رو خدا دل در بار هزاران ترسیدم خیلی
  باشه نگفته کیان به چیزی شوکا که خواستم ازش و زدم صدا

 کردم حلقه کیان گردن دور رو دستام
 کشیده بغلش تو و اورد باال رو سرش

  شدم
  میترسیدم خیلی

 بود اخم و بود شده تلخ صورتش
 باشه فهمیده چیزی میترسیدم خیلی

  باشه نداشته دوستم دیگه و
  همش و صورتش رو کشیدم دست

  میکردم نوازش رو صورتش
  برسونتمت ببرم شو اماده نجال کرد زمزمه
 کردم محکمتر گردنش دور دستامو حلقه
 نمیکردم نگاه صورتم به اصآل

 شده؟ چی کیان:  گفتم التماس با
  میترسم نکن جوری این خدا رو تو

  برسونمت ببرم پاشو: میگفت فقط و نمیزد حرفی هیچ
  بود اخم و نمیداد بهم جوابی

  زد صدا یاشارو بلند صدای با
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 کیان بله: گفت و در دم اومد یاشار
 وکاش واسه رو پرس دو گرفتم که غذاهایی از:  وگفت انداخت یاشار به نگاهی
  بخورن خوابگاه برن بذار نجال و خانوم
 نمیخورن؟ اینجا مگه - یاشار

 بپوشه رو لباسش بگو خانوم شوکا به ببرمشون میخوام یاشار نه
  رفت اشپزخونه سمت به و داد تکان سری یاشار
 کنه لعنتش خدا کرد رو خودش کار شوکا باالخره میمردم ترس از داشتم

 ندارم شوکا اسم به دوستی دیگه من
 ناراحتی؟ چرا کیان شده چی میپرسیدم و میبوسیدم رو کیان صورت مدام

  نیا پیشم دیگه نجال کرد زمزمه
 بیاد پیش مشکلی واست ندارم دوست

  زیر زدم و سینش به چسپیدم فورآ
 کردم التماس به کردم شروع و گریه

 دیگه بگه بهم کیان که نداشتم اینو طاقت
 نیومدنم با میکردم احساس نیا پیشم
  برسه اخر به قرار دنیا کیان پیش

ست و کرد تقال کیان چی هر شدم جدا کنه جدام خوا  سینش تو سرمو ازش ن
  میکردم التماسش و کردن گریه به بلند صدای با کردم شروع کردم حبس
  حسین امام به تورو قران رو تو کیان
 مگه؟ کردم چیکار من بیام بذار
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 نتوشما های دکمه که حالی در شوکا بود باز نیمه دراتاق بود بلند  گریم صدای
 شد کیان اتاق وارد میبست رو
 ؟ خوبه حالت ؟ نجال شده چی:  گفت و
  زدم داد هق هق و بلند صدای با

 کیان؟ به گفتی چی لعنتی شوکا
  نمیدونی تو مگه ناراحته کیان چرا
  ندارم رو کیان ناراحتی طاقت من
 ؟ نمیذاری راحتم چرا
 ؟ شدی من جون دشمن چرا
 میکردم گالیه شوکا از و میزدم هق

  دیگه کیان که کردی چیکار میگفتم و
  نداره دوست منو

  نگفتم چیزی من بقران:  گفت و شد نزدیک بهم گزید رو لبش شوکا
 ازم و پایین کشییوندم تخت از گرفت دسییتمو  باش اروم:  گفت من به رو کیان

  بشورم رو صورتم خواست
 اب مشت چند و شدم اشپزخونه وارد
 سرم پشت کیان زدم صورتم به یخ

  بود ایستاده
 کرد بغلم سمتش برگشتم اینکه محض به
  کرد پاک رو خیسم های پلک اشارش انگشت با و
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 ... میبوسیدم رو دستاش من و میکرد خشک دستاش با رو صورتم کیان
 زمزمه گوشم تو دوباره و کرد بغلم
 ... نیا خونم پیشم نیا دیگه نجال کرد

 کشید اتیش به وجودمو و:  گفت
  قلبم میکردم احساس حرفش این با
  افتاده کار از

  کیف و شال سریع نمیزدم حرفی هیچ
 و برداشتم مبل دسته رو از رو دستیم

 یومدمم پایین تند تند ها پله از و نشدم اسانسور منتظر کردم باز رو اپارتمان در
... 

 ها لهپ از دو با فقط کیان به اهمیت به من و واسییتا زد داد بلند صییدای با کیان
 میرفتم پایین

  میرفتم پایین ها پله از تند تند
 میزد صدام و میومد دنبالم هم کیان
 کردممی بیشتر رو سرعتم منم برسه بهم تا بیاد تر تند میکرد سعی کیان

 اپارتمان در اومدم پایین که ها پله از
 انداختم باز همینجور رو شالم بود باز
 مبگیر تاکسی بتونم تا برسونم سرکوچه به رو خودم که دویدم و موهام رو
  سرکوچه رسیدم اینکه محض به

  منو و چسپید رو دستم مچ کیان
 خودش سمت کشوند محکم
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 زدم داد 
 ؟ چیه
 لعنتی؟ نمیکنی ولم چرا

 احساس که جوری گوشم تو کشید محکم
  پرید سرم از برق کردم

 اصال گذاشتم صورتم روی دستمو
 زده گوشم تو کیان نمیشد باورم

  بودم کرده بغض حسابی
 منو تاریک کوچه تو و بود گرفته دستمو

 میکشوند خودش دنبال
 در دستش از رو دستم کردم تقال

  نتونستم اما بکشم بیرون
 سمتم برگشت

 بود کرده شدیدی اخم
 گرفت سمتم به رو اشارش انگشت

 حرف هم کلمه یه شو ساکت:  گفت و
  ام کفری دستت از نزن

 هاااان؟ چیه بازیات بچه این معنی
  کشوندی خودت دنبال منو چرا
 بچم؟ من مگه
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 خودت مگه:  گفتم و زدم زل چشماش تو
 ؟ پیشت نیام نخواستی ازم
  میرفتم داشتم منم
 کیان بیای دنبال خواستم من مگه

  اومدی خودت
  نمیخوام من:  گفت و باال برد صداشو

 :گفت دوستت بیاد پیش مشکلی برات
 گیرن سخت و سنتی خیلی خانوادت

 میکشنت من پیش میای بفهمن اگه
 بشه چیزیت نمیخوام من نجال بفهم

 کشیدم بیرون دستش از رو دستم
 بهانست همه اینا:  گفتم غیض با و

 دروغ بهم بود دروغ داشتنت دوست
  گفتی

 گفتم دروغ کن فک تو اره گفت و داد فشار بهم رو دندوناش
 میشدم دیوونه داشتم

 چسپیدم یعقشو ایستادم روش به رو
  نکن اینکارو من با کیان نالیدم

  باشم پیشت من بذار
 گرفت رو دستم نداد رو جوابم

 کشوند خودش دنبال و
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 باهاش آپارتمان در روی به رو تا زور به
 بشین: گفت کرد باز رو ماشین رو جلو در رفتم
  نمیام تو ماشین با من گفتم

  بشین زد داد
  جلو نشستم استرس با

  اپارتمان در دم رسیدن هم یاشار و شوکا لحظه همون
  کرد باز رو ماشین در یاشار

 عقب نشستن شوکا همراه به
 رو ماشین ایی اشفته حال با کیان

 افتاد راه زیاد سرعت با و کرد روشن
  خوابگاه سمت
 اینقد شوکا حرف با چرا نمیدونم اصآل

  اما بود شده بدخلق و عصبی
 بمیره شوکا داشتم دوست

 کرده غلطی چه شوکا بدونم تا خوابگاه  برسیم زود بودم منتظر فقط
 ؟ گفته کیان به چی و

 بود گفته بهم شوکا که ایی لحظه از
  نیست تو به متعلق نجال که

 نبودم خودم دست حالم
 بود ریخته بهم اعصابم
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 وقتی که بودم ادما دسته اون از
 باشم خونسرد نمیتونم میشم عصبی

 میدم دست از رو کنترلم و
  اگه داره امکان که سنتیه ی خانواده یه دختر نجال:  گفت که اونجایی از و

 بکشنش بدونن چیزی کوچیکترین
 باشه راحت نتونست فکرم دیگه

 بدم دست از رو عشقم دوباره اینکه از
  میترسیدم

  دادم دست از رو نجمه
 شهب چیزیش نجال اگه میدونستم بدم دست از هم رو نجال نمیخواستم دیگه
  بیارم دوام نمیتونم دیگه
  زدم بهش کشیده و شدم خارج کنترل از وقتی

 میسوختم داشتم درون از
  بودم مجبور اما

 پیشه اومدنش عادت نجال اینکه برای
 بودم مجبور بده دست از رو من

  من ذهن خانوم شوکا حرفای بخاطره
 عامر پسره اون سمت میرفت ناخداگاه

 نجال برادر
  زده رو نجال شب اون لعنتی

 تلفنی مکالمه یک بخاطر فقط
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 میاد من پیش نجال بفهمه اگه االن پس
  میوفته اتفاقی چه

  کنم فکر این به نمیتونستم اصآل
  بیاد پیش مشکلی واسش که
 بخوره روحی ضربه یا

  نمیذاشتم دیگه باید من
  پیشم بیاد نجال

 خوابگاه میرسوندمش که راه تو
 ننداخت بهم هم نگاهی نیم اصال

 میکرد نگاه رو بیرون پنجره از
  میریخت اشک تند تند و

 میشدم داغون من و میریخت اشک
 میریخت اشک بیصدا و مظلومیت تمام با ا
  میسوخت درون از من قلبه و

 بردم صورتش نزدیک رو دستم اختیار بی
 ... زد پس رو دستم که

 بود شکسته دلم اینقد کیان رفتار بخاطر
 صدا بی دل ته از و غریبی حال با که

  ریختم می اشک
 مادری کیان برای ماه سه که منی
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  شه اذیت ذره یه نذاشتم کردم
 براش کشیدم زحمت اینقد و

 تو بکشه اینجوری کیان که نبود حقم این
 کن فک ندارم دوست اره بگه و گوشم
  گفتم دروغ

 رو شدست کیان که رسیدیم می بود خوابگاه پشت که ایی کوچه به داشتیم
  صورتم نزدیک اورد

  کنه پاک اشکامو میخواد فهمیدم
 زدم پس رو دستش
 بزنم پس رو دستش نداشتم دوست

 بود گرفته ازش دلم اما
 زدم پس رو دستش اینکه محض به

 داشت نگه رو ماشین و زد ترمز
 خوابگاه به پشت ی کوچه تو دقیقا

 پیاده کنم باز درو اومدم کرد توقف
  گرفت محکم رو دستم مچ شم

 کرد خواهش شوکا یاشارو از و
  بذارن تنهامون لحظه چند

 افتادن راه خوابگاه سمت زنان قدم و شدن پیاده ماشین از شوکا و یاشار
  برم میخوام دستمو کن ول کیان کردم زمزمه

  چرا:  گفت و کرد نگاه چشمام تو
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 ؟ نجال میکنی اذیتم
  من گوشه تو میکشی جنابعالی جالب چه:  گفتم و زدم پوزخندی

  نداری دوستم میگی
  میکنم؟ اذیتت من حاال
 ؟ کردم چیکار من کیان
 میکنی؟ اینکارو من با چرا
  نمیتونم تو بدون من

 میدادم قورت بغضم و:  میگفتم
 میلرزید صدام و: میگفتم
  سمتم کشوند خودشو

 عشقم بغلم بیا کرد زمزمه و
 نخوام من و کنه طلب اون میشد مگه

 رو دستام سمتش کشوندم رو خودم
 دلپذیر حس این به سپردم رو وخودم کردم حلقه کمرش دور

  کیان تن گرمای به
  میکرد زمزمه گوشم تو
  نفسمی تو

  جونمی
 بیاد پیش مشکلی برات نمیخوام

 کیان کردم نجوا گوشش کنار اروم
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 نمیتونم نکن محروم خودت از منو
  میشم نابود

 صورتم رو کشید رو صورتش
 میشد منتقل بهم خوبی حس
  داشتم عجیبی احساس و میزد تند تند قلبم

 سردم صورت روی رو گرمش صورت
 میبوسید رو صورتم مدام و ذاشت می

 ؟ زدم کجا:  میگفت و
 ؟ خورد کجا دستم

 کوچولوم خانوم:  میگفت و میبوسید
  ؟ منو بخشید
 ... بخشید
 .... بخشید
 ... بخشید

 بود حقیری ی کلمه بخشیدن
  کیان به حسم مقابل در
شید صورتم به رو صورتش که حالی در  های نجوا از سرشار رو وجودم و میک

 میکرد عاشقانش
 گفتم و بوسیدم رو هاش چشم از یکی

  باش فقط تو
  ازم نشو دور فقط
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 بیار سرم داری دوست هربالیی دیگه
 ... برو نگو فقط بکش داد سرم بزن منو

سپوند سینش به رو سرم  یارمب سرتو بالیی کنم غلط من:  گفت وار زمزمه و چ
 صدف تو مروارید مثله من برای تو
 ... ارزشی با

 اینجوری بذارم رو نجال نمیاورد طاقت دلم
 میزد که حرف بره

  میکرد که بغض
 میسوختم

 نجال به بودم محتاج 
  ظریفش و کوچیک دستای به
  وجودش به

  ساله 19 دختر یه آغوشه به بود محتاج که ایی ساله33 مرد
 میشد اروم قلبم بغلم میومد وقتی

 میکردم ارامش احساس
  اینکه بدون امشب اگه بودم مطمعن

 بیارم بدست رو نجال دل
 چشمام به خواب صب  خود تا بره بذارم
  نمیاد

 باشه دور ازم اما باشه میخوام
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 نمیتونم باشه دور قراره وقتی
  نیاد پیشم میخوام

  میکنم فکر نبودش به وقتی و
  باشه بغلم تو دارم دوست

 ماه؟ سه این تو کرد چیکار باهام دختر این
  میشم دیوونه نباشه میکنم احساس

  میترسم وقتا گاهی
 دارم نجال به که حسی از
 میترسم زیادی داشتن دوست از

 بمیرم براش دارم دوست کنارمه وقتی اما
  کنم بغلش

 کنم بازی عشق باهاش
  کنارمه نجال وقتی خوبه حالم

 دیوونم کنارمه وقتی اما بره میخوام
  میکنه

 میشم مست تنش بوی از
  کنارم باشه میخوام فقط

  باشه ارامش مایه تا
  باشه اروم وجودم تا باشه
 باشه خوب حالم تا باشه

 کنم زندگی قشنگ دوباره بتونم تا
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  بهم نصبت حسش که بود دختری نجال
 میخواست خودم بخاطر رو من بود پاک

 داره دوستم میدونستم حد این تا وقتی
 بود جنون من واسه نبودش

 میشد خونم خانوم باید نجال
 کرد خانومی واسم ماه سه اون که همونجوری

 میشد خونم خانوم همیشه برای باید
 عاشقانه و ارام زندگی یه دوباره و

 ... میکرد نصیبم
  بیرون اومدم فکر از نجال صدای با

 پیشت؟ بیام فردا میدی اجازه کیان
 کشیدم بیرون کیان بغل از رو خودم

 اجازه ازش و گرفتم دستم تو رو دستش
  برم باز بذاره اینکه برای خواستم

 پیشش
  کیان:  گفتم و شدم خیره قشنگش و رنگ خوش های چشم به 

 پیشت بیام فردا میدی بهم اجازه
 فردا من: گفت و کرد کوتاهی مکث

  نجال دارم کالس 12 تا7
 میدونم:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند
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 دارم کالس 2 تا 10 خودمم فردا چون
  خودته با 12 تا 10 که

 اره:  گفت و داد تکان رو سرش
  اوردم باال رو کیان دست

  بوسیدم و
 نکن:  گفت و بوسید رو دستام بالفاصله

  عشقم
  منی خوشگل عروسک تو

  گلم نبوس منو دستای
 صییدقم قربون و میکشییید رو نازم کیان اینکه از میبردم لذت داشییتم دوسییت

 میرفت
  میشد خوب های حس از پر وجودم
 ماشییین طرف به زنان قدم و بود شییلوارش جیب تو دسییتش که دیدم رو یاشییار

  میومد کیان
 بستم درو و شدم پیاده ماشین از زود

 بزنه قدم اینقد سرد های کوچه تو من بخاطر یاشار نمیخواستم
  برم میخواستم

  ماشین به یاشار هنوز
 بود نرسیده

  شدم پیاده ماشین از که
 زد صدام و کرد بیرون ماشینش شیشه از رو سرش کیان
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 ماشین در به رو خودم سمتش برگشتم
 بردم شیشه نزدیک رو سرم چسپوندم

 ؟  جانم گفتم و
 ... کنی خدافظی رفت یادت عشقم:  گفت و شد شیطون صورتش

 میخوام گفتم و زدم لبخند کیان به رو
  کوچه تو نشه معطل یاشار اقا که برم زود
 ؟ نمیبینی مگه میاد سرکوچه از داره

  میبینم گفت
 میری؟ داری کجا نکردی بوسم ولی

 کیان:  گفتم و زدم نمایی دندون لبخند
  بوسیدمت االن که من دیوونه

 ؟ میگی چی
 کرد زمزمه و انداخت باال ابرویی

 بوس؟ میگی اونا به تو
 اره:  گفتم کردمو نازک چشمی پشت

  چی؟ پس
  جلو بیا کرد اشاره بهم سر با

 بود شیدهک پایین نصفه تا کیان که ایی شیشه شیشه، نزدیک بردم رو صورتم
  بزنه حرف باهام تا

 چسپوندم صورتش به رو صورتم
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 گرمش صورت و عطرخوشبوش بوی
 چرخوند رو صورتش بود کننده وسوسه

 بوسید و گذاشت م*ا*ه*ا*ب*ل روی و*ش*ا*ب*ل
شته بار چند سید هم سرم پ سه این چقد و بو شین ی بو س سرمای تو ات  تونزم

ند قلبم میکرد گرم رو وجودم ند ت عد میکردم همراهیش خودمم و میزد ت  از ب
 سرم ثانیه چند

 کیان کردم زمزمه و کشیدم عقب رو
  ؟ برم میشه
 عشقم برو: گفت اروم

 باش خودت مواظبه
 برداشتم که قدم چند و: گفتم چشمی
  یاشار به رسیدم

 یاشار اقا ببخشید: گفتم یاشار به رو
 زدی قدم سرما تو ما بخاطر
شه کجی لبخند ست لبش گو ش صآل داغم داغه االن من:  گفت و ن  سرما با ا

 خانوم نجال ندارم مشکلی
 بخیر شبت سالمت به برو

 کرده مست یاشار اومد یادم گرفت خندم
  داغه سرش

 یاشار کنار از
 دویدن به کردم شروع شدم رد که



wWw.Roman4u.iR  740 

 

 ... دویدم خوابگاه در تا و
 خوابگاه در رسیدم زنان نفس

 شدم خوابگاه وارد و کردم تازه نفسی
  ذاکری خانوم که برداشتم قدم اروم

 واستا؟ نجال زد صدام خوابگاه سرپرستی
 گفتم استرس با و سمتش برگشتم سریع
 نباشید خسته ذاکری خانوم سالم
  شدم نزدیک ذاکری خانوم به و کردم حبس رو نفسم
 صفحه به خورد زنگ گوشیم لحظه همون

  کیانه دیدم کردم نگاه
 شد صدا بی که دادم فشار رو بغل دکمه

 موقع این تا 9:30 سیییاعت نجال: گفت و انداخت بهم نگاهی ذاکری خانوم
 ؟ بیرون نرفتی شوکا با مگه تو بودی؟ کجا شب
 ؟ برگشتین تنهایی کدومتون هر چرا پس
  بودم گرفته استرس یکم

 کنم کنترل رو صدام لرزش کردم سعی
 سینمابودم: گفتم و جلو کشیدم رو شالم

  داشتم کار یکم بعدش ذاکری خانوم
 ایدشیی دارم کار نت کافی تو برو گفتم بهش خودم برگشییت من از زودتر شییوکا

  کارم بکش طول
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 سمت به تند تند و زدم امضا اتاقت تو برو:  گفت و داد تکان سری اخم با
 زد زنگ دوباره کیان که میرفتم اتاق

 دادم جواب و کشیدم رو پاسخ ی دکمه سریع
 ؟ کیان جانم الو

 خوابگاهی؟ ؟ رسیدی
 محوطم تو االن عزیزم اره

شه  مه شاید میدم ام پی بهت شب اخر سرده نمون محوطه تو بیرون تو برو با
 زدم زنگ

 خدافظ فعال چشم
 خانومی خدافظ
 اتاقمون در کردم قطع رو تماس

 شدم وارد بود باز نیمه
 چه خانوم نجال به به:  گفت بلند و کشییید کشییداری سییوت ورودم با صییدف

 عجب
 شد روشن شما جمال به ما چشم

  مگه ببخشید:  گفتم و هم تو رفت اخمام
 شماست؟ دست خروجم و ورود ی اجازه

 داری؟ مردم به چیکار تو چه ما به: گفت خواهرش به رو مروارید 
  خودشه کارای جوابگوی میکنه هرکار کی هر

  گرفتم کالمشو ی طعنه
  خاموشیست ابلهان جواب:  گفتم و فشردم بهم دندونامو
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 هحمام تو شدم متوجه که رفتم بهداشتی سرویس سمت به ندیدم رو شوکا
  حمام در به زدم محکم مشت با

  جلو اورد سرشو کرد باز نیمه درو
  بود قرمز مستیش بخاطر چشاش

  ؟ چیه کرد زمزمه
 پستی خیلی:  گفتم و زدم زل چشاش تو

  بردم پی بودنت پست به امشب شوکا
  متنفرم ازت

 بگیری؟ ازم رو کیان میخواستی
  نگفتم بهش چیزی من بگم بهت دفه صد زد  داد و شد تلخ صورتش

  روانیه کیان که چه من به
 داره مشکل خودش

  خوبه لحظه یه
  بد لحظه یه
 بست محکم رو حمام در

 خودتی روانی:  گفتم و در به زدم مشت
 کیان و من ی رابطه تو نداری حق دیگه

  کنی دخالت
 کرد زیاد رو دوش صدای و نداد رو جوابم
 بافت لباس یه کردم عوض رو لباسم
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 ورزشی قرمز شلوار یه و رنگ صورتی
 کشیدم دراز شستم رو صورتم پوشیدم

  تخت رو
 خودم رو کشیدم رو پتو بود سردم خیلی

  کیان به دادم ام پی و شدم انالین واتساپ تو
 فرستادم واسش رو استیکرو این

  فرستاد استیکرو این سریع
 پرسید و

 ؟ عشقم چیشده
 داری؟ دوست منو کیان نوشتم
 سوالیه؟ چه این نوشت

 نه؟ که معلومه خب
 ؟؟؟؟ کیان نه نوشتم تعجب با

 کردی دیونم دیگه اره کرد تایپ سریع
  دیوونتم ندارم دوستت
 گفت کیان که شدیم کردن چت مشغول

 میخورم شام میکشم سیگار نخ یه
  میزنم زنگ بهت
 کردم خدافظی گفتمو ایی باشه

 بود دستم تو گوشی گذشت ساعتی نیم
 زد زنگ عامر که بودم کیان تماس منتظر و
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  میگرفت تماس باهام مرتب عامر مدت این تو
 میزدم حرف باهاش معمولی خیلی

 عاشقانه نه میزدم حرف بد باهاش نه
  ازم بشه عصبی نمیخواستم فقط

 میکردم مدارا باهاش همین بخاطر
  کیان به ممنوعم عشق و عامر وجود بخاطر حال همه در و همیشه
 زنگ عامر وقتی بود همرام دلشوره

  میشدم هم بدتر دیگه میزد
 رو تماس و سرم رو کشیدم رو پتو

  دادم پاسخ
  و پیچید گوشم تو عامر صدای

 میشد سردم و میگرفتم استرس خود به خود صداش شنیدن با
  شدم جمع خودم تو
  سالم گفتم ارامی به و

 یواش چرا کجایی؟ نجال سالم - عامر
 ؟ میزنی حرف

  ؟ پتوام زیر سردمه
 قراره دیگه یکماه نباش نگران ولی کنم گرمت نیستم اونجا من که حیف - عامر
 تهران بخرم خونه شه جور پولم

  راحته خیالم دیگه خوابی خودم پیش شبا میشم راحت بالخره
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 بگیری عروسی نمیخواد: گفت بهم عمو
 فقط گفت خونتون تو تهران همون برید مشهد برید
  نذار تنهاش زنت پیشه برو

  شد دلهره از پر وجودم تمام
 میکرد دیوونم برم خوابگاه از اینکه فکر

 کیان پیشه برم نمیتونستم دیگه اینجوری
 دارم؟ من روزیه حالو چه این خدا هعی

 کردی؟ من نصیب که ایی زندگی چه این
 کنم زندگی دلهره بدون روز یه نباید چرا

  میکردم فکر این به میکردم گله خدا از من و میزد حرف عامر
 ؟ بگیرم طالق عامر از چطور

 عامر سرراه دختر یه میخواستم خدا از
شقش عامر تا بگیره قرار شه عا  داخ انگار نه انگار اما بده طالق رو من شاید ب

  نمیشنید صدامو
 پشییت اومد کیان میدادم جواب حوصییلگی بی با و بودم صییحبت گرم عامر با

 خط
 بدم جواب نتونستم و بود خط پشت ساعت نیم دقیقآ کیان

  بود اومده در اشکم
 نمیزد حرف ایقد کاش عامر لعنتی
 کنه قطع کاش

 چی؟ بشه ناراحت کیان اگه
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  نشه ناراحت امشب مثه دوباره
 نگرانی طاقت هم ذره یک حتی
  نداشتم رو کیان
  باز که بود نکرده قطع هنوز عامر
 اومد پیغام واسم کیان از صفحه باال

 دارم کالس زود صب  گفتم عامر به
 بزنیم حرف صب  میشه میاد خوابم

 رو کیان ام پی و کردم خدافظی ازش
  کردم باز
 نجال میزنی حرف کی با)  کیان ام پی
 (نمیبنی مگه بودم خط پشت ساعته نیم
 مامانم کیان نوشتم میکردم تایپ تند تند
 میزدم حرف مامانم با داشتم بود

  خوش شب باشه نوشت
 شدی؟ ناراحت کیان نوشتم دوباره
  نداد جواب

 نمیشد بود مامان شدی ناراحت کیان بگو خدا رو تو کردم تایپ دوباره باز
  کنم قطع رو گوشی
 شم بیدار باید زود صب  نجال داد جواب

 بخیر شبت بخوابم میخوام
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 اومدم برنامه از و گفتم بخیری شب
  بیرون
  شده حساس چقد کیان
 جدیدا میشه ناراحت زود چقد

 لعنت عامر تو به لعنت
 افریدی منو که روزی اون به نفرین خدایا

  دادی قرار سرنوشتم تو رو عامر که روزی اون به لعنت و
 برگردوندم رو صورتم شوکا صدای با

  بخور رو شامتو پاشووبیا هوووووی - شوکا
 بیاره واسمون که شوکا به بود داده یاشار که بود غذاهایی

 نداشتم اشتها اما بود گشنم خیلی
  صبحم برای بذار نمیخورم من گفتم غیض با

 خوردن مشغول و نداد رو جوابمو
  شد شامش

 خوابیدم و سرم رو کشیدم رو پتو
 شدن روشن و ها بچه سرصدای با صب 

 ساعت کردم باز رو چشمام اتاق المپ
  بودم خوابیده چقد وای بود 9

  بود خوابیده راحت خیال با و نداشت کالس کآل امروز که شوکا
 اولین امروز باشم دانشگاه 10 باید

 دارم کالس کیان با ساعت
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 مانتو یه شستم رو صورتم و دست زود
  پوشیدم تیره ایی سورمه جین شلوار یه و زانو رو تا ساده مشکی

 ریمل یکم زدم مالیم البالویی رژ یه
 بیرون دمز خوابگاه از پوشیدم رو سفیدم های کتونی برداشتم رو پشتیم کوله

 دانشگاه سمت افتادم راه و
 بود سرکالس کیان رسیدم وقتی

 انداختم نگاهی رو سرتاپاش
 ایی سورمه و کتون چسپان شلوار

 داشت تن به دوختی خوش و مشکی کت
 دیدنش با بود زده بباال موهاشو که براق مشکی موهای و شده اصالح صورت

  و دادم قورت رو دهانم ااب میزد تند تند قلبم
 سمتم برگشت زدم کالس در به ایی تقه

 بفرمایید:  گفت اخم با
 بودم اشنا کامال کیان اخالق با خودم

 اهدانشگ محیط تو نداره دوست اینکه بود گفته بهم رو چی همه ماه سه این تو
 بگیرم گرم باهاش و کنم صداش کیان

 که کنم رفتار جوری سرکالس اینکه یا
  کنه شک کسی

 دانشگاه تو من که بود گفته بهم صدبار
  هستم رادمهر استاد
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 شهدادی نجال من دانشجوی تو و
  میگفت کیان که چی هر منم
  نمیگفتم چیزی چشم جز
  شد تمام کیان با کالسم روز اون

 زیر رو کیان امد و رفت نگاهم با
 دانشگاه از کیان که بود 12 داشتم نظر

 میبارید روش سرو از خستگی و داشت کالس 7 ساعت صب  از بیرون رفت
 امروز اما بود شده تنگ براش خیلی دلم

 هم نگاهی نیم حتی و بود تخس خیلی
 نمینداخت بهم

 بودن شده جمع دورش که دخترا
  میکردن استاد استاد عشوه با

 میمردم حسادت از داشتم
  میترسیدم همش
  کیان دادن دست از ترس
 بدم دستش از اینکه

 بگیرتش ازم بخواد کسی یا
  از کیان میشد ایی دقیقه 10

 رو شمارش که بود شده خارج دانشگاه
 گرفتم تماس باهاش و گرفتم

 نوازش رو گوشم صداش دوم بوق با
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  کرد
  کردم بغض گفتنش الو با

  کیان:  گفتم اروم
  جان داد جواب

  کردن گریه به کردم شروع و ترکید بغضم:   جان گفت اینکه محض به
 نجال؟ نجال - کیان

 جان؟- من
 ؟ چیشده نکن گریه - کیان
 احساس شده تنگ برات دلم کیان

 نیم یه حتی امروز ناراحتی ازم میکنم
  ننداختی بهم نگاهم

  میکردم گریه و میگفتم
  نکن گریه گفت بلند صدای با
  دختر ایی دیوونه تو

 اینجوریم کال دانشگاه محیط تو من
  میدونی که خودت

 میکردم فین فین و میکشیدم باال رو بینیم
  نکن گریه خدا رو تو کن ول نجال:  گفت و باال برد صداشو

 منخورد حسابی و درست چیز یه داشتم کالس همش صب  از گشنم ، خستم
 اشهب درست به حواست برس کالسات به برو میگیری بهانه ها بچه مثله چرا



 751 بخاطر نجال

  کردم قطع رو گوشی
  کردم پاک رو اشکام

 کردم نفرین عامرو لب زیر و
  نمیزد زنگ دیشب اگه

 خط پشت نمیرفت ساعت نیم هم کیان
  بریزه بهم اینجوری که

  کردم تموم رو 2 تا 12 کالس
 سمت افتادم راه گرفتم تاکسی

 وارد اروم و زدم کلید کیان اپارتمان
  شدم خونه
 باز کیان اتاق در نبود سالن تو کسی

 بود پیچیده خودش دور رو پتو و بود خوابیده پهلو به تختش رو بود
 اوردم در رو مانتوم شدم سالن وارد

 بودم پوشیده مانتوم زیر قرمز تیشرت یه
  مبل رو گذاشتم رو پشتیم کوله و مانتوم اوردمم، در هم رو م مقعنه
  شدم کیان اتاق وارد دوباره

 نزدیکش رفتم نشد بیدار زدم زل بهش دقیقه چند و نشستم تخت رو
  بوسیدم رو گونش
 خورد تکون صورتش تو ریخت موهام

 ... کرد باز رو چشماش و
 هاش چشم دوباره زد پلک بار چند
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  خوابید و بست رو
 بار چند و بازوش رو گذاشتم دستمو

  زدم صداش
  کن ولم:  گفت و زدن غر به کرد شروع
  میاد خوابم نجال

  بهش رو خودم کامآل نشستم روتخت
 صورتش رو کشیدم دست کردم نزدیک

  دلم پاشو خدا رو تو کیان:  گفتم و
  شده تنگ برات

 میکنی؟ جوری این چرا
  اومدم تو بخاطر من

 :گفت الودی خواب و دار خش صدای با
 کن استراحت نجال بخواب هم تو

 بخوابم تو کنار میخوام من کردم زمزمه گوشش کنار و بوسیدم رو صورتش
 بغل تو حاال تا میکرد بیقراری خیلی قلبم
 بودم نخوابیده کیان

  ور من و انداخت گردنم دور رو دستش  که بودم نشسته بهش نزدیک تخت رو
  بغلش تو کشوند

 میشدم دیوانه داشتم 
 بخوابم بغلش تو میخواست دلم خیلی
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 مردونه بازوی رو گذاشتم رو سرم
 شده گم بغلش تو بچه یه مثله بزرگش و

 رو من و انداخت کمرم دور رو دیگش دسییت و بود سییرم زیر دسییتش یه بودم
  بودم چسپیده کیان به کامآل خودش سمت کشوند

 داد می شامپو بوی
 رو بیشترخودم که خوشبو شامپوی یه

  چسپوندم بهش
  میگرفتم جون تنش گرمای از

 جفتون رو کشیدم رو پتو شدم خیز نیم
 بود کیان گردن نزدیکه هام ب*ل کشیدم باال کم یه رو خودم

 بردم گردنش ی**د*و*گ تو رو صورتم
 بوسیدم رو گردنش اروم و

  بخوابم بذار نکن نجال زد غر
 ؟ بودی حمام کیان:  گفتم

 اره:  گفت و داد تکون رو سرش
 میاد خوابم خیلی گرفتم که دوش
  عشقم بخوابم بذار

  بخواب یکم هم تو
  گفتم چشمی
 کردم سعی و بستم رو چشمام

  چی همه از کنم خالی رو ذهنم
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  که مردی گرم آغوش در بودن از و
 ... ببرم لذت دارم دوستش نهایت بی

  که بود ساعتی چند انگار و بودم کیان بغل تو هنوز کردم باز که چشمامو
 بود برده خوابم

 رو گوشیییم و پاتختی سییمت کشییوندم رو خودم  بود سییرم زیر دسییتش هنوز
 کردم نگاه که گوشی ساعت به برداشتم

  5 ساعت دیدم
 انداختم نگاه کیان اتاق پنجره به

 بود شده تاریک تقریبآ هوا بود غروب
 کیان بغل تو که میشد ساعتی دو تقریبآ
  بود برده خوابم

 زدم صداش چندبار دادم تکان رو کیان
 کرد باز سختی به رو چشماش

 کشید لختش و قشنگ موهای به ودستی
  شده غروب کیان پاشو:  گفتم
 میخوابی؟ غروب تا نمیگیره دلت

  وقتی: گفت و زد زل صورتم به
 ؟ بگیره دلم چرا کنارمی تو

 : گفتم و انداختم باال ابرویی
 شدم عزیز اینقد واست کی از من
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   روم شد خیز نیم
 بالشت رو بلندم و مشکی موهای
 بود شده پخش
 نجال موهاتم عاشقه من کرد زمزمه
  گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 برات شدم عزیز همین واسه
  گردنم گودی تو برد سرشو

 عزیزبودی:  گفت ایی کشیده لحن با و
 من که وقتی چرا اما هستی همیشه و

  ؟ میکنی دلبری واسم میاد خوابم
  دارم دوستت خیلی چون:  گفتم

  بوسید محکم گردنمو
 میگیره اتیش داره بدنم تمام کردم احساس که

  کیان نکن: گفتم وار زمزمه
  بوسید رو گردنم دوباره
  اومد فرود چونم روی هاش لب و اورد باال رو سرش
 دارم دوست گفت و بوسید رو چونم

 بگیر رو جلوم میتونی اگه
 بگیرم؟ رو کیان جلوی میتونستم واقعآ

  با بودن حد چه تا که میدونستم خوب
  دارم دوست رو کیان
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 خودته تقصیر:  گفت ارومی صدای با
  کردی دلبری واسم
 بخوابم بغلت تو میخوام نگفتی مگه

  میگم هنوزم: گفتم
 صورتش مات من و خندید می بلند صدای با
 بودم قشنگش و مردونه خندهای و

 ؟ بده جات مگه نگی چرا:  گفت که
 کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 عالیه جام نه کردم زمزمه صادقانه و
 کرد نجوا و گوشم به چسپوند رو لبهاش

 عواقبی چه اومدن من بغل تو میدونی
  ؟ داره

  دونم نمی نچ:  گفتم و انداختم باال ابرویی
 محاله کنم بغل عشق با که کسیو:  گفت
 کنم جداش سینم از دیگه

 
 خدامه از که منم:  گفتم و زدم لبخند
 سینش رو خوابوند منو شد وارونه

  بودم کیان ی سینه رو من حاال
  واقعا؟ پرسید



 757 بخاطر نجال

  واقعا بله کردم زمزمه
  کهف اصحاب مثله من میشد کاش اصال
  بخوابم بغلت تو سال 300
 صادقانه رو دلم حرفای ی همه

  گفتن از ترسی هیچ و میزدم کیان به
  نداشتم هام حرف

 بودیم شده خیره هم چشمای به
 ببوسمت میخوام:  گفت کیان که
  کیان که بوسیدی: گفتم ملیحی لبخند با

 نشدم سیر ببوسم بازم دارم دوست:  گفت
 ؟ نمیخواد دلت تو

 میخواد دلم:  گفتم اروم
  میخواد دلم: گفتم اینکه محض به

 حلقه گردنم دور رو دستش کیان
 گذاشت م*ا*ه*ب*ل روی هاشو ب*ل و کرد

  بودم شده گم کیان بغل تو
 بوسیدیم می همدیگرو محکم دو هر

  بودیم افتاده نفس نفس به و
 شده عمیق خیلی هاش نفس و شده بد حالش کیان شدم متوجه که جایی تا

  کشیدم کنار رو خودم
 بود کرده عرق زمستان سرمای تو
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  : گفت میکشید کردش عرق پیشونیه رو دستش که حالی ودر زنان نفس
 بیار برام اب لیوان یه نجال

 افتادم راه و پایین اومدم تخت رو از
 اشپزخونه سمت

 بیرون اومد اتاق از سرم پشته هم کیان
  شد بهداشتی سرویس وارد و

 سمت به و بود شسته رو صورتش
 اب لیوان که اومد می اشپزخونه

  دستش دادم رو
 : گفت و کشید سر رو اب لیوان
 برم میخوام کن اتو رو هام لباس
 ... بیرون

 ؟ نمیبری منو بری میخوای کجا:  گفتم ایستادم روش به رو
 ... بریم تا بکش اتو هامو لباس میبرمت: گفت
  شدم کیان اتاق وارد

 کردم باز رو دیواری کمد در
 لباست کدوم کیان:  گفتم بلند صدای با

  ؟ بکشم اتو رو
 اتو خوب: وگفت ایستاد در چوب چهار تو

 بود چروک از پر بودی نکرده اتو درست شلوارمو باالی دفعه اون هااا کنی
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  کشیدم اتو دوباره خودم
  لیخی کیان که واقعآ:  گفتم و ایستادم سینش به سینه شدم نزدیک بهش
 ... بدی

  خودت کشیدم اتو بد رو لباست کی من
  حساسی خیلی
  نمکه بی دستم چقد
 شبک اتو درست هامو لباس نجال نکن لوس خودتو:  گفت و زد ایی خنده تک

  نباشه روش چروکم ذره یه حتی
 قربان بله:  گفتم و رفتم کمدش سمت به

 ؟ بکشم اتو رو لباستون کدوم میشه اطاعت
 رو شکالتیم چهارخونه پیرهن -کیان

  مشکیم کتون شلوار با
  اوردم در کمد از رو کیان شلوار و پیرهن

  ی گوشه که اتویی میز رو گذاشتم
  شدم هاش لباس کردن اتو مشغول و بود اتاقش

  شد سالن وارد شد خارج اتاق از
 زنگ صدای که نکشید دقیقه به

  شد بلند گوشیش
 کشیدم می اتو دقت با رو هاش لباس 

  میزنه حرف پدرش با داره شدم متوجه که
  که:  میگفت بهش چی نمیدونم پدرش
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 بابا نمیخوام زد داد و شد عصبی
 سالمه 33 ندین گیر من به خدا رو تو

  نیستم که بچه
  بابا نکن فکر بهش هم درصد یک... ندارم مشکلی من نه

  گرفتم دلشوره
 میزد حرف چی مورد در پدرش نمیدونم

  یکاری میخواد کیان از زدم حدس اما
  شده عصبی و نداره دوست اونم و بده انجام
 لرزون دستای با رو کیان های لباس

  بود کرده یخ دلشوره شدت از دستام و  میکشیدم اتو
 نمیدونستم خودمم که ایی دلشوره

  کیان عصبیه صدای شنیدن با چرا
  سراغم اومده
 داد و کیان حرفای به کردم سعی

 اتو رو هاش لباس و نکنم توجهی زدناش
  بکشم
  شد تمام که لباسش اتوی

 دادم حرکت رو رمقم بی پاهای
  رفتم سالن سمت به و

  کنیدن دخالت شخصیم زندگی تو  بگم بار چند:  گفت بلند صدای با کیان
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 فکر دارید دوست جور هر شما ندارم ایی غریزه هیچ و نیستم مرد من اره
  میگید من به اومدین سال سه از بعد کنید

یاز من  شیییدم افسییرده اینکه بخاطر و ی*س*ن*ج ی ه*ط*ب*ا*ر به دارم ن
 خدا رو تو بیخیال

 بگیرم رو م غریزه جلو تونستم سال 3 اگه نیست چیزی همچین اصآل
 جلوم دیگه رو کسی اسم میتونم بازم

 خداحافظ نیارید
 کاناپه رو کرد پرت رو گوشیش عصبی

  میکرد طی رو سالن مسیر که حالی در
 روی از رو سیگارش پاکت بود کالفه و

 فندک همون با برداشت آشپزخونه اوپن
 بود سیگار پاکت کنار اوپن روی که طالیی

 میگرفت کام عمیق و کرد روشنش
  نبود خوب حالم
 نداشتم تماس این به نصبت خوبی حس

 کردم نزدیک کیان به رو خودم
 نداد جواب زدم صداش بار یه

 بود فکر تو خیلی
 خورد تکون یهو گرفتم که رو دستش

  دارن عصبی تیک که کسایی مثه
  کن ولم نجال چیه زد داد بعد
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  ندارم حوصله
 کیان؟ شده چی کردم زمزمه

 ریخته؟ بهم اعصابت اینقد چرا
 هم رو بعدی نخ سیگارش ته با

  نشده چیزی:  گفت و کرد روشن
 ؟ کجاست هام لباس
 تخت رو اتاقت تو گذاشتم: گفتم
  بده جوابی اینکه بدون

 افتاد راه اتاقش طرف به
  آورد در رو تیشرتش
 هاش دکمه و کرد تنش رو پیرهنش

 کردم تکرار دوباره بست می یکی یکی رو
 ؟ شده چی دیگه بگو کیان

 کشیدم رو آستینش اینکه محض به
  دهنم تو زد محکم و  برگشت

  سوخت گرفت اتیش لبم
  جلوی بردم رو دستم 

 دستم لبم رو کشیدم دست و دهنم
 ... شد خون از پر
  کیان چرا شد چی اصال نمیدونم مجگی
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  دهنم تو زد
 تعجب با و لبم به میکشم دست

  میکنم نگاه کیان به
  شده خیره بهم مبهوت و مات

 تحلیل مغزش هنوز خودشم انگار و
 افتاده اتفاقی چه که نکرده

 ؟ کرده چیکار االن و
 بزنم حرف کلمه یه اینکه بدون

 سمت دویدم و دادم قورت رو بغضم
  سالن
 توجهی بی با زد صدام کیان

 پوشیدم و برداشتم رو مانتوم
  سالن تو اومد کیان
 پوشم می رو مانتوم دارم دید وقتی

 بری؟ کجا میخوای: گفت لرزان صدای با
  بستم رو مانتوم های دکمه

 برداشتم رو پشتیم کوله و مقعنم
  در سمت رفتم
 در جلوی بود داده تکیه کیان

  سینش تو رفتم بود پریده رنگش
 دادم هلش و
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  بری ذارم نمی:  گفت
 بمون لحظه یه شد چی نفهمیدم نجال

 بزنم حرف
  انداختم رو مقنعه و پشتی کوله

 سینش به کوبیدم مشت با کنارم
  زدن مشت به کردم شروع
 دارم نگه خودمو نتونستم کردم بغض

 کیان ی سینه به میزدم محکم مشت با
 کوچیکترین حتی میریخت اشکام و

 دورم رو دستاش فقط نکرد اعتراضی
 اغوشش تو شدم حل که کرد حلقه

  دیگه ندارم دوست کن ولم لعنتی میگفتم و زدن داد به کردم شروع
 برم تا کنم باز دستاشو میکردم تقال

 بلند دست چرا کن ول روانی:  گفتم
 اره کردم نوکریتو ماه3 چون چرا روم میکنی

 دادم انجام گفتی کاری هر
 بذارم خونت تو پامو محاله دیگه اما

 برات کاری همه توش که ایی خونه
  دادم انجام

 کردم خشکت ترو بچه یه مثه
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  جلوت خون از پر دهن با باید حاال
  واستم

 ... نجال: گفت بغض با
 بود شده حلقه دورم دستاش که حالی در
  گفتم و چشماش به زدم زل

 کن ولم مرد نجال
 کردم واست کاری همه ماه سه

 تشنمه نجال
  گشنمه نجال
 کن عوض پیرهنمو نجال
 بده ماساژ دستمو نجال
 بکش اتو هامو لباس نجال
  سردمه نجال
 گرممه نجال
  نگفت چیزی چشم جز هم نجال
 کردی فکر چی خودت پیش حاال

 براش میبردم باال صدامو دهنم میزنی برمیگردی که
 کوبیدم می سینش به مشت با و

 ایستادم بغلش تو ثابت شد حس بی بدنم که
 بود زده حلقه چشماش تو اشک

 کیان نکنی ولم اگه زدم داد 
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 ها همسایه ی همه که میکشم  جیغ اینقد
  خودته میله حاال خونت در بیان

 کرد شروع و پایین انداخت رو سرش
 کرد سرفه اینقد کردن سرفه به

  شد قرمز صورتش که
 ترسیدم میلرزید داشت پام و دست

  هاش سرفه بخاطر
  بشینه کرد خم خودشو

 :گفتم ناراحتی و ترس با و صورتش رو کشیدم دست
 بگو چیزی یه خدا رو تو کیان شده چی
 ؟ خوبه حالت کیان

  محکم کرد حلقه گردنم دور رو دستش
 نترس عزیزدلم خوبم:  گفت کرد بغلم

  کشیدم سیگار خیلی امروز
 سیگاره بخاطر

 کردم زمزمه و بوسیدم رو صورتش
 ؟ بیارم آب برات

 آره:  گفت و داد تکان رو سرش
 آوردم بیرون یخچال از رو پارچ سریع

 ایی شیشه لیوان تو ریختم اب لیوان یه
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 کیان سمت رفتم لرزان دستای با و
 دهنش گذاشتم رو اب لیوان خودم

  بودم هداشت نگه براش رو اب لیوان ها بچه مثه من و بود کرده بغلم دستش یه با
 دیگه بود کرده عادت ماه سه این تو

 میدادم انجام من کارشو همه
 بذار غذا تو:  میگفت بهم وقتا گاهی
  حرفش این بخاطر کلی و دهنم

 خندیدیم می
 کجی لبخند خاطراتمون یادآوری با

 نشست هام لب ی گوشه
 اوپن رو گذاشتم رو آب لیوان
 نجال بترکه خواد می سرم: گفت آروم

 بخوابه تختش رو خواستم کیان از
 ببنده رو هاش چشم و

 بشه بهتر دردش سرد شاید
  بیا هم تو:  گفت گرفت دستمو
  شدم اتاقش وارد کیان همراه
 نمیره بیرون حالش این با فهمیدم دیگه

  کردم عوض رو پیرهنش
 تنش رو تیشرتش و 

  کردم
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 پوشیدم می رو لباسش که هینی در
 کنه لعنتم خدا کرد زمزمه

 حالم به نزن گند:  گفتم و کردم اخم
  کنارش تخت لبه رو نشستم

  پیشونیش رو گذاشت ساعدشو
 پیشونیم:  گفت و بست رو چشماش

  میکشه تیر داره
 برداشتم پیشونیش روی از رو دستش

 بیارم برات مسکن:  گفتم و
  کنارم تو نه:  گفت بسته های چشم با

  میشم خوب باشی
 پیشونیش رو گذاشتم رو هام انگشت

 ماساژ آروم آروم رو پیشونیش و
  دادم
  من و بود بسته رو چشماش کیان

  فقط و بودم ساکت ساعت نیم تقریبآ
  دادم می ماساژ رو کیان پیشونیه

  بشه خوب سردردش که
 کرد باز ارومی به رو چشماش

 گرفت رو دستام
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 میگفت و بوسید می رو دستام کف
 زدمت کردم غلط عمرم ببخشید

  کن فراموشش نداره عیب: گفتم
 بشور رو صورتت برو:  گفت بغض با
  شدم بلند تخت رو از

  با رو دهنم و صورتم شدم بهداشتی سرویس وارد آوردم در رو مانتوم
  از برگ یه بیرون اومدم و شستم آب

 بود پاتختی روی که کاغذی دستمال
  کردم خشک رو صورتم کشیدم

 کشیدم دراز کیان کنار تخت رو و
 ؟ میسوزه گفت کشید لبم روی رو شصتش انگشت سمتم چرخید
  سرمو نگفتم چیزی کردم سکوت
  پایین انداختم

  بغلت بیام میخوام کرد زمزمه
  گذاشتم سرش زیر رو دستم

 داد جا بغلم تو خودشو بچه یه مثله
  سینم رو گذاشت سرشو

 میکردم نوازش رو موهاش
  گردنم رو ریخت هاش اشک که
 ... زد آتیشم و

  رو صحنه این که بود بار اولین
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  کردم هنگ دیدم می
 نزدیکم مردهای اشک حاال تا هیچوقت

 بودم ندیده رو
 ... عامر چه
 ...پدرم چه

 کرد گریه و بود سینم رو سرش کیان حاال
 شه خورد کیان غرور خواستم نمی من

 ببینم رو ناراحتیش نداشتم طاقت
  گریه به برسه چه
 فرستادم لعنت خودم به و گزیدم رو لبم

 سینم رو که پیشرفته حد چه تا کیان
  میکنه گریه

 خدایا:  گفتم آروم و بستم رو چشمام
 میشم دیوونه دارم کن کمکم
  شد درگیر ذهنم
 دارم شوهر من بدونه کیان اگه اینکه

 میاد؟ پیش ؟چی میکنه فکری چه
 هم که بودم کرده گیر راهی تو

 کیان هم میسوختم خودم داشتم
 نداشتم دوستش من که عامری هم و
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 سوخت می من پای به داشت 
 گذروندم می رو سختی شرایط داشتم واقعا اومد در هقم هق 

 اورد باال رو دستش کیان
 کرد زمزمه کرد پاک رو هام اشک
 عشقم نکن گریه نجال

 ندارم دوسیییت اما بزن منو داری دوسیییت چقد هر کیان:  گفتم کنان هق هق
 بیاد در اشکت

 خوشگلم خانوم کرد زمزمه گوشم تو
 اسمت معنی میدونی تو نکن گریه
 ؟ میشه چی
 میشه؟ چی:  گفتم آروم

 داد تکیه پیشونیم به رو پیشونیش
  است درشت چشمان دارای که زنی یعنی نجال:  گفت و
  خندیدم اشکی چشمای با

 اسمت:  گفت و بوسید رو صورتم که
 ؟ کرده انتخاب کی رو

  مامانم:  گفتم
 :  گفت و خودش به چسپوند رو من

  نکنه درد مامانت دستت
  انتخاب خانومم برای قشنگی اسم چه

 کرده
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  انگار گفتنش خانومم ی کلمه با
 میکردن تزریق وجودم تو کیلو کیلو مسکن

 واقعآ:  گفت و شد خیره چشمام به 
  برازندته اسم این
  دوست خیلی:  گفت روم شد خیز نیم

  نجال ببینم رو مادرت پدر زاهدان بیام دارم
  سراغم اومد عجیبی ی دلشوره

  میشد اکو سرم تو حرفاش
 فکر داشتم کیان به که دلبستگی به

 میکردم
 متاهلم که میکردم فکر این به
 میگفتم خودم پیش و

 نشم جدا عامر از من اگه
 کنم؟ زندگی کیان بدون چطور

 وجودمو شدیدی لرزش چیزا این فکر از
  شده سردم کیان نالیدم لب زیر که کرد احاطه

 پتو با و دورم پیچوند رو پتو
  کرد بغلم محکم

 کنم نگاه کیان های چشم به اینکه از
  میترسیدم
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 دفتر تو و داشتم کیان با که خاطراتی
 میشد مرور ذهنم تو بودم نوشته

  میشد بدتر حالم و
 بده حالم بگم کیان به داشتم دوست

 آروم اون چی هر که بودم مطمعن اما
 کنه ترم

 میشم بدتر
  خدایا نالیدم لب زیر

 میدم پس رو گناه کدوم تقاص دارم
 ؟ شده آشوب اینقد زندگیم چرا
 کنم؟ چیکار نده طالقم عامر اگه

 کیان با که ایی خاطره همه این با
 ؟ کنم زندگی چطور ساختم

 خوبی؟: گفت و داد تکونم کیان
  کن بغلم سردمه میگفتم فقط

 پیچید می دورم رو پتو همش کیانم
  میکردم بغلم و
  نداشت خبر دلم حال از و

 میمیرم تو بدون من نجال:  گفت گوشم کنار
  گذاشتم دهنش جلوی رو دستم

  نگو هیچی کیان نالیدم لب زیر



wWw.Roman4u.iR  774 

 

 آرامشم به نزن گند
  نکنم فکر چیزا این به کنارت بذار
 چشمم به خواب اصآل شبا نجال - کیان
 میکنم فکر گذشتم به همش نمیاد

 بودم عاشقش سال 5 که ایی نجمه به
 آوردم بدستش سال5 از بعد باالخره

  نداشتمش بیشتر سال1 اما
 پای  صب تا شب ماه چند باشه وصل بهش دستگاه عشقت نجال سخته خیلی

 از دریغ اما بخوره تکون که باشی تختش
  بمیره و امید یک
 گذروندم رو نجمه سال اینکه از بعد

  مرد مادرم
  گرفتم افسردگی من

  یاشار کمک با کم کم اما میکردم مصرف افسردگی دارو مدت چند
  کنار گذاشتم

  شد می وقتایی یه
 یادم که نجمه و مادرم خاطراته که

 برم و بمیرم داشتم دوسش میومد
  پیششون

 خود به دست میخواستم بار یه حتی
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  بزنم کشی
 دادم دست از رو زندگیم زنای ی همه

 داشتم دوستشون وجود تمام با که زنایی
  میکردی مراقبت ازم وقتی تو 

 مینداختی مادرم مراقبتای یاد منو
 محبت بهم و میشدی نزدیک بهم وقتی

 میوفتادم نجمه یاد میکردی
 مادرم جای هم تو فهمیدم ماه سه این تو
 رو عشقم هم کردی پر برام رو

  دست از رو کنترلم امشب چرا نمیدونم
  زدمت و دادم

 نبودم اینجوری اصآل
  بودم نزده رو نجمه وقت هیچ
  مادرم و زنم مرگ از بعد

 شدم عصبی خیلی
 نکرد درک منو هیچوقت پدرمم

 مونده واسم کیانا خواهرم فقط
 دارم دوستش خیلی

 زندگی آلمان دوره ازم که اونم
  میکنه
  و حال به و زندگیم به عامر به خودم به بیشتر لحظه هر من و: میگفت کیان
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 میفرستادم لعنت داشتم که روزی
  باید که داده گیر االن هم بابا:  گفت که

 کنی ازدواج شراره با باید
 چرخید کیان دهن تو که دختر اون اسم

  شد داغ بدنم میخوره تکون تکون داره مغزم کردم حس
  شد حس بی سرم و

  با و دادم قورت رو بغضم فقط
 ؟ کیه شراره:  گفتم غریبی حال
  سالشه 25 عممه دختر - کیان

  شراره میگه بابام داره زیبایی سالن
 خیلی رو کیان من گفته بهم زده زنگ

  دایی دارم دوست
  شده سفید گچ مثه رنگم که فهمیدم خودم
 خوبی؟ پریده رنگ نجال پرسید هم کیان

 :  گفتم گرفتم آروم رو کیان دست
 ؟ داری دوستش

 ... نه که معلومه:  گفت داری خنده و کشیده لحن با
 ؟ خوشگله پرسیدم

  آره کرد زمزمه
  کنار لحظه اون من میدونست خدا فقط



 777 بخاطر نجال

  داشتم حالی چه کیان
  بگیرم قلبی ایست ممکنه لحظه هر میکردم احساس

 شده بدم حاله متوجه کیان کردم حس
 نجال سینم رو بخواب:  گفت آروم

 کشون رو خودم
 شدم دنبل تخت رو از

 شده بده خیلی حالم دیدم که رو دختره
 اسمش یکی اینکه از میشدم دیوونه بود
  کیان اسم رو بیاد

 برداشتم تخت روی از مانتومو
 پایین اومدم تخت از شد پا کیان

 چی دلم عزیز خانومم:  میگفت و بوسید می رو موهام مدام کرد بغلم پشت از
 شدی؟ ناراحت چرا شده

 کرد بغلش سمتش برگشتم اختیار بی
 من بشم فدات آ  نجال آ  میکرد زمزمه
 گیرشدی؟ بهانه اینقد چرا تو کیان نفس
 کیان مدار دوستت خیلی میگفتم سرهم پشته و بودم کرده بغلش محکم فقط

  تو عمرمی دارم دوست منم میگفت
 ... خانومم
 میزد آتیشم بیشتر و میگفت

 زدی؟ منو چرا کیان: گفتم آروم
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 ؟ شدی خسته ازم
صال نفهمیدم شیدم عصیبی شیدی پیله خیلی:  گفت هم تو رفت هاش اخم  ا

  دستم
  باال اومد چطور
 بمیرم تبرا ببخشی منو کنم چیکار:  گفت و بوسید رو صورتم کرد خم سرشو

 میبخشی؟ منو
  کردم بارون بوسه رو صورتش

  جوری این خدا رو تو:  گفتم بغض با
 کنم زندگی نمیتونم تو بدون من نگو

  بشین: گفت کشید رو دستم تخت ی لبه نشست
  پاش رو نشوند منو و گرفت رو کمرم بشینم اومدم

  پایین انداختم رو سرم
  نجال کن نگاه منو: گفت
 نمیتونم:  گفتم

 بشم خیره کیان های چشم به نمیتونستم
 بود کرده دل درد باهام اینکه از بعد
 مینداخت دلم تو عجیب ترس یه هاش چشم به کردن نگاه

  باال رو سرم چونم زیر برد رو دستش
  دارم دوستت زیادی من میدونی تو نجال:  گفت و آورد
 دادم تکان مثبت ی نشانه به رو سرم
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  کرد تکرار دوباره
 نباش نگران چیزی بابت

 نمیکنم عوض شراره مثه صدتا به رو تو موی تار یه من
 کردم تر نزیک بهش رو خودم و کردم حلقه گردنش دور رو دستم

  امشب میخوای کرد زمزمه
 ؟ کنی دیوونم

 بودم نشسته پاش رو بچه یه مثه
 بودم کرده بغلش و

 داشتن دوست بخاطر داشتم ترس
  داشتم دلشوره

 فقط که میخریدم جون به اینارو اما
  باشم کیان کنار

 گردنش دور رو دستم که حالی در
 بوسیدم رو صورتش بودم کرده حلقه

 ؟ کنی پاک گوشیت تو از رو شراره های عکس میشه کیان:  گفتم و
  میشه خانوم حسود آره: گفت و زد قشنگی ی خنده

 برداشت تخت رو از رو گوشیش
  کرد پاک رو دختر اون های عکس ی همه من جلوی و

  کشیدم عمیقی نفس
 ؟ شد راحت خیالت حاال:  گفت

  آره: گفتم لبخند با
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  آقات حاال:  گفت و زد زل چشمام به
  ببوس رو

 عاشقانه ی بوسه البته
  خودش که زدم زل صورتش به

 میبوسید آرومی به و هام لب رو گذاشت رو هاش لب
 دقایقی از بعد و کردم همراهیش

 کشیدم کنار رو خودم
 ور لباست:  گفت و سینم به داد تکیه سرشو بودم پاهاش رو که حینی در

  نجال ببرمت بپوش
 چشم:  گفتم و پایین اومدم پاش رو از

 پوشیدم رو مقنعم و مانتوم
  بود 8 تقریبآ ساعت

  شد آماده پوشید رو سویشرت کیان
 خوابگاه برسونه منو تا
 کلی خوابگاه به برگشت راهه تو

  خرید نازمو و رفت صدقم قربون
  بوسیدم رو کیان

  شدم خوابگاه محوطه وارد و شدم پیاده ماشین از
 میکرد ورزش حیاط تو داشت شوکا

 سمتم دوید دید که منو میدوید
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 خانم سییالم:  گفت میداد انجام ورزشییی حرکات که حالی در و ایسییتاد کنارم
 ... رادمهر
 ندادم رو سالمش جواب
 بود داغون روحیم حال اینقد خودم

 رو شوکا های متلک ی حوصله دیگه که
 ودب نگرانت بهم زد زنگ مامانت رادمهر خانم:  گفت برداشتم که قدم نداشتم

 نکنی؟ رادمهر خانوم رادمهر خانوم ایقد میشه:  گفتم و زدم داد
  اعصابم رو نرو اینقد رضا امام به رو تو شوکا بذار راحتم
  میشی؟ ناراحت چرا عزیزم - شوکا
 بشی کیان زن نداری دوست مگه خب

  کیان واسه هالکی خودت
  میمیری بمیر نجال بگه االن
 میزنم صدات رادمهر خانوم منم خب
  میکنی زندگی رویا تو که حاال

 شه اضافه هات خوشی به میخوام
 میدی؟ زجرم اینقد چرا چه تو به زدم داد

 میده زجرم کافی اندازه به داره خدا
 ...کن ولم دیگه تو

 ممیگ اینجوری من حاال کیانی بغل تو روز شییبانه که تو خب چته وا- شییوکا
  میاد بدت
 میاد بدم خیلی هات خنده این از نزنی پوزخند بهم ایقد میشه شوکا
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 زیر زد آخر ی لحظه بود نگرانت خیلی نمیدی؟ رو مامانت جواب چرا - شوکا
  دارم رو بچه یه همین من باش نجال مواظب خاله جان شوکا:  گفت گریه

  کیان شده فعآل تو خدای
 نمیبینه رو کسی اون جز چشات

 حاال؟ کرده ورم چرا لبت
 کالس در به خورد

  نکردم چک رو هام تماس بوده سایلنت گوشیم
  کیان دست به خورده کردم فکر آهان - شوکا
  میذاشت سرم سربه خیلی داشت شوکا
  میخوایین؟ من جون از چی شما کن ولم گفتن و گریه زیر زدم اومد زورم
 ؟ شدی روانی وا - شوکا

 ... میرم من اصآل دارم چیکارت
  اتاق سمت رفتم من

 محوطه تو هم شوکا
  میدوید

  رو صدف نه شدم اتاق وارد وقتی
 وسایلشون حتی رو مروارید نه دیدم

  نبود هم
  وارد دقیقه 10 از بعد شوکا
  شد اتاق
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 برداشت یخچال از آب بطری یه
 سرکشید و

 کجان؟ دوقلوها این پس: گفتم شوکا به رو
 تهران آورده رو خونش باباشون: گفت
  انگار کرده اجاره خونه اینجا
  بردشون اومد امروز

  زدم پووووفی
  نبودم راحت باهاشون اصال بهتر:  گفتم و تخت رو نشستم

 
 میترسم خیلی من نجال - شوکا
 ؟ چی برای ترس
 دیدم بد خواب یه دیشب آخه -شوکا

  واست
 خوابی؟ چه گفتم استرس با

 بود تاریک بود شب شدم گم  بیابون یه تو دیدم خواب دیشب نجال
 میکشیدم جیغ و میدیدم بیابون تو خواب تو

 میدویدم فقط منم بودن دنبالم گرگ دوتا
  دیدم تاریک سایه یه دور از

 سایه اون سمت دویدم
 دیدم رو زن یه شدم ترکه نزدیک

 ریخته بهم موهای و قرمز بلند لباس با
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  گذاشتم دست زنان نفس مشکی و بلند
 شونش رو

  تویی دیدم برگشت وقتی
 بود شده سیاه خواب تو صورتت
  میچکید دستات از خون بود خون از پر دستات
 جیغ خواب تو محکم که سمتم برگشتی
 پریدم خواب از و کشیدم

 کردم باز رو چشمان وقتی نجال
 همینجور ساعت نیم تا بود 11 ساعت

 بزنی حدس نمیتونی میلرزیدم
 .... بود بد خوابم چقد

 بود دیده واسم شوکا که خوابی بخاطر
  شدم حال و حس بی شد یخ بدنم

 کشیدم دراز تختم رو
 بود بلندی به رو که صدایی با شوکا
 جدا کیان از قرآن رو تو نجال:  گفت

 بشه چیزیت ترسم می شو
 بود شده سیاه صورتت خواب تو

  سیاهی رو تو یعنی این
 نجال میکنی گناه داری تو
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  عامر به کیان به داری تو
  میگی دروغ خودت به حتی

  کیان بغل تو چرا داری شوهر تو
 ...؟ میخوابی

  داری شوهر تو بگیرتت بخواد کیان که نیستی مجرد که تو
 ببره بویی اگه عامر قسمت بخدا به

  سینت رو میذاره میبره رو سرت
 داره سگی اخالق چه میدونی که خودت

  پوششم بخاطر بگردی من با داد نمی اجازه بهت حتی عامر
 ... و بوسیدیش کردی بغل رو کیان بفهمه اگه کن فکر خودت حال
 نگو هیچی پیغمبر به رو تو شوکا
  شده بد حالم

  ندارم برگشتی راه
 بگیره رو جونم خدا کن دعا فقط
 نشدم سیاه رو تو خوابه تو من
 پدرم که شدم سیاه رو وقتی از من

 نذاشت احترام من احساسات به
 عامر عقد به ایی عالقه هیچ بدون منو
  آورد در

  کرد تجاوز بهم و بستم رو دستام عامر که شدم سیاه رو روزی من
  عاشقه که شدم سیاه رو روزی من
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  شدم کیان
 

 نمیتونم کیان بدون دیگه االن
 میکنم فکر کیان از جدایی به وقتی
  ذهنم تو میاد خودکشی فکر فقط

 نمیتونم اینجوری
 کنی فراموش رو کیان میکنم کمکت:  گفت نشست تختم رو اومد شوکا
  کن عوض رو شمارت فقط

  میکنیم عوض رو خوابگاهمون
  ندار بر داری کیان با که هم رو درسی

 شنا کالس میریم میکنم کمکت من
  سواری اسب

  باشگاه
  میگردیم

 میکنی فراموش زود خیلی رو کیان
 سنیش فاصله کیان تازه نجال

  سالشه 33 زیاده تو با
  من که بده طالق رو تو عامرم اگه

 میدونم بعید دارم عامر از که شناختی با
 نمیخورین هم درد به اصآل کیان و تو بازم
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 قبآل که مشکالتی بخاطر کیان 
 نمیخوره تو درد به داره هم عصبی مشکل اومده پیش براش

 همیشیی عادی برات اونم که خوشییتیپه و جذاب جورایی یه فقط ما کیان آقا این
 ...باالخره
 میریختم اشک تند تند نمیگفتم هیچی

  میکرد پاک رو اشکام شوکا و
 فک با و فشردم محکم گرفتم رو دستشو
 نمذه تو میاد که کیان چهره شدم حالی یه شوکا بمیرم میخوام:  گفتم لرزون

  بشم روانی میخوام
 میلرزیدم بغلش تو کرد بغلم محکم شوکا

  کنه کمکم میکردم خواهش ازش و
 میداد دلداریم مدام هم شوکا

  میکنم کمکت نجال بخدا:  میگفت و
 کن فراموش رو کیان
 تهران بیاد بگیره خونه که عامر

 میپوشم چادر تو بخاطر من
 کاری یه میکنم رفتار عامر میل طبق

  من آمد و رفت با دیگه عامر که میکنم
  میزنم حرف عامر با اصال باشه نداشته مشکلی اونجا
 میشه نرم زود کنی چخانش باید فقط عامر

 نکن فکر هیچی به باش آروم تو
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  میشه درست چی همه
  میلرزید بدنم و میزد نبض سرم

  شد بلند گوشیم ویبره صدای
  صفحه رو اومد کیان اسم

 کردم باز رو امش پی لرزان دستای با
 (  شده تنگ برات دلم نمیبره خوابم عشقم بیا نجال)  کیان ام پی

  تار رو گوشی صفحه داشت چشمام
  میدید

 ... کیان نوشتم رو اسمش
 دلم عزیز جانم داد جواب سریع
  بشه فدات کیان

  داشت قلبم حرفاش با گرفتم آتیش
 شدم خارج برنامه از سوخت می

 ؟ کیانه پرسید شوکا
  آره:  گفتم آروم

 رو جوابش:  گفت گرفت ازم رو گوشی
 ... نده
  نمیبره خوابش کیان بده رو گوشی:گفتم لرزونی صدای با شوکا به رو

 اینجوری
 کرد اخم 
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 چه؟ ما به نبره خوابش خب:  گفت
 خوابی؟ قرص تو مگه

 ببره خوابش شبا تا بگیره زن بره
 دنبال نمیکشه خجالت ساله 33 مرد

 ؟ سالس 19 دختر
 اینجوری میگی چی شوکا زدم داد
 ...نزن حرف کیان مورد در
  افتادم هق هق به

  بودم منگ هنوز
  رو هقم هق کیان با خاطراتم یادآوری

  بود کرده بیشتر
  بده رو گوشی گفتم می و میکردم التماس شوکا به

   لرزید می پام دستو
 ماساژ آروم آروم رو دستام شوکا
 اولشه نباش نگران میگفت و میداد
 میکنی عادت میشی خوب

 ؟!میکنی اینجوری که کیان به شدم معتاد من مگه گفتم و زدم خندی زهر
 دارم دوستش کیانم ی دلبسته من
 نمیخوره تو درد به کیان نکرده الزم زد غر لب زیر

  سالشه 23جوونه شوهرتم داری شوهر خودت تو
 ساله 33 مرد یه بخاطر نیست نیاز
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 کنی داغون رو خودت
  نمیکرد تحلیل رو شوکا حرفای بود شده هنگ مغزم
  میکوبید سینم به رو خودش وار دیوانه دلتنگی شدت از قلبم

 بود کرده پر رو وجودم وحشت ترسو
 بود شده یخ استرس شدت از بدنم
 ؟ بگذرم کیان از باید یعنی:  میگفتم لب زیر مدام

  به داشتم که ایی دلشوره تمام با
 : گفتم و شدم خیره شوکا چشمای

 چی ببین کن باز رو کیان های ام پی
 ؟ خوبه حالش ببین نوشته

 یمبگ که نیست نوجوون باشی حالش نگران تو نیست نیاز:  گفت اخم با
 رو دستش رگ االن احساساتشه اوج تو

  سالس 33 بالغه مرد میزنه
 کنار میکشه میشه سرد اونم نده جواب تو
 درسات به برس زندگیت کارو به

 عامر خونه تو بری باید دیگه ماه چند
  شو کیان بیخیال
  نیست تو ی وصله

 ...سکوت... سکوت
 شوکا حرفای ی همه به جوابم
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  مظلومانه که اشکی و بود سکوت فقط
 ... میریختم

 ... حسرت با
 ... غربت با
 ...دلتنگی با

 خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم
 کشیدم شوکا دست از رو گوشی هوا بی
  زدم زل گوشی صفحه به

 ... بود کیان
  دستم از رو گوشی کرد تقال شوکا

 بیاره در
  نتونست

 : گفتم گریه با و کردم اوکی رو تماس
 .. کیان الو

  پیچید گوشم تو گرمش صدای
 شده؟ چی چته دلم عزیز کیان جانه
  بشیم جدا هم از باید ما کیان
  نمیخوریم هم درد به ما نزن زنگ بهم دیگه

 شد تر سنگین و سنگین گلوم تو بغض
  پیشت نمیام دیگه:  گفتم
 شد تموم ما بین چی همه
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 داد ایی کشیده و عصبی لحن با
  خودت واسه میگی چی زدی
 داده یادت بهت کی رو ها حرف این

  نمیزدی حرفا این از تو
  نزن جدایی از حرف

  نکن خراب حالمو
 نکن اذیتم خدا رو تو کیان:  گفتم

  نمیخورم دردت به من
 میشه فراموش چی همه زود خیلی

  خوبی به بذار کیان نکن ترش سخت
 شیم جدا هم از

  مردونش بغض و لرزونش صدای
 انداخت لرزه به رو تنم

 این از خدا رو تو نگو نجال کرد زمزمه
  شده چت تو نزن حرفا
 ؟ میکنی اینجوری چرا
  هم با خوای می خوابگاه در بیام

  نفسم ، عشقم بزنیم حرف
 میلرزید صداش و میرفت صدقم قربون

  میگرفت آتیش جیگرم
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 التماس و میزد حرف بغض با کیان وقتی
  نگم جدایی از میکرد

  کیان زدم صداش
 میمیرم بمیر کیان بگو جان کرد زمزمه

 نزن جدایی از حرف ولی
 داشتیم هم با که خاطراتی نمیتونم من
 ؟ شد چت یهو تو نجال کنم دفن رو

 دست از زندگیمو زنای ی همه من نجال
 رو داشتم دوستشون که زنایی دادم

  دادم دست از
 بدم دست از رو تو نمیخوام من

 بدست برای میدم انجام هرکاری
 ... داری رو ارزشش تو آوردنت

 بدم ادامه نمیتونستم دیگه
  نداشت کشش مغزم

  گوش رو کیان حرفای نمیتونستم
 کنم

  میشم تر نزدیک مرگ به لحظه هر حرفاش شنیدن با که نداشتم شک
  فراموش منو کیان:  گفتم بلند صدای با

  کن ازدواج عمت دختر با کن
 ندارم رو تو لیاقت من
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 خدافظ کن حاللم نمیخوریم هم درد به
 نجال نکن قطع میزد داد کیان

  کردم قطع که تماسو
 دستم از گوشی و شد سست دستام

 افتاد
  سمتم اومد شوکا
  میخورد بهم داشت حالم

 بودم گرفته تهوع حالت
  زدم زار بلند صدای با

 در جلوی ببر منو:  گفتم شوکا به رو
 حسه بی بدنم میخوره بهم حالم وگرنه سرم رو بریز آب

 باش آروم باشه:  گفت استرس با شوکا
 ... آروم

  حمام تو بریم بیا سرده که بیرون
  شدم حمام وارد

 بود گرفته رو بازوم شوکا
 بلند صدای با حمام کف زدم زانو

 کجایی خدایا:  میگفتم و میکردم گریه
 خدا بترکه میخواد دلم! ؟ نمیشنوی صدامو چرا
 دارم من که سرنوشتیه چه این



 795 بخاطر نجال

 شدم؟ کیان عاشقه چرا من
  میزدم زار و میگفتم

 آورد در جا از رو دوش شوکا
 کرد باز رو گرم نیمه آب
  سرم رو
 شدم متوجه فینش فین صدای از

  میکنه گریه داره
 بود شده خیس صورتم و موهام تمام

 میکشیدم نفس عمیق و
  شد بلند شوکا گوشیه صدای

 کیانه میگفت دلم ته چیزی یه
 !؟ کیانه گفتم شوکا به

 نه:  گفت
  بقران بگو:  گفتم

  نگفت هیچی
 کیانه فهمیدم

 شوکا دست از رو دوش 
 سرم رو گرفتم خودم و گرفتم

 بده رو جوابش:  گفتم شوکا به رو
  خوابید داشت سردرد نجال بگو

 از بعد شوکا تا کردم التماس اینقد
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 داد رو جوابش زد زنگ کیان که بار چند
 کیان آقا سالم:  گفت خشک خیلی و

 رو کیان تند حرفای و زدنا دادن صدای
 میدیدم اینجوری رو روزش و حال و میشنیدم که

 متنفرمیشدم خودم از 
 کیان؟ آقا خبره چه:  گفت شوکا
 شده؟ چی

شت  ایدب نمیخورم دردش به من که خونده نجال گوش زیر کی:  گفت گوشی پ
  شه جدا ازم

 نباشه پیشم اگه نجال
 ... میکشم آتیش به رو دنیا ازم بشه جدا اگه

 میپیچید حموم تو و بود بلند صداش
 بیرون اومدم حموم از بستم رو دوش
 اتاق دیوار به دادم تکیه
  و ایستاد کنارم هم شوکا
  کیان: گفت خودش نجال کیان آقا:  گفت

 زیاده من با سنیش اختالف
  کنیم درک همدیگرو نمیتونیم ما

  شیم جدا هم از باید
  کیان که بود زدن حرف گرم شوکا
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  کرد قطع روش گوشیو
 :  گفت من به رو هم تو رفت هاش اخم
  روانیه بابا چیه این

  آدمه طلبکاره انگار میزنه حرف وقتی
 میزنم حرف دارم دیوونه کیه کرده فکر

  روم میکنه قطع رو گوشی
 ؟... اومدی کنار گندش اخالق این با ماه چند چطوراین

 عاشقه من:  گفتم و زدم جانی بی لبخند
 حتی دارم دوست رو چیزش همه کیانم

 نیست که باشه هم بد اگه  گندش اخالق
 من بازم مهربونه خیلی قلبش که

  دارم دوستش
 شناسیش نمی نکردی زندگی کیان با تو

 اسهبااحس خیلی تنده یکم که زبونش برخالف مهربونه خیلی قلبش کیان
  باشه صاحبش مبارک چه ما به خب:  گفت و انداخت باال ابرویی شوکا

  حرفش بخاطر سوختم
  کردم سکوت بازم اما 

  کرد گرم ماهی تن با لوبیا کنسرو
 بخوریم بیا کن خشک موهاتو:  گفت کرد پهن سفره
  دهنم گذاشتم لقمه یه زور به اما نداشتم اشتها
 اومد برام کیان از که امی پی خوندن با دهنم گذاشتم که رو دوم ی لقمه
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 لقمه گرفت زهرمار ی مزه دهنم تو غذا
  دادم قورت زور به رو
  گفتی من به همه این چرا) -کیان ام پی

 ... داره مسعولیت دنیایی کلمه این گفتم بهت بار هزار داری دوستم
 بودی مسعولیت بی چقد دیدی
  خیابان لخت بدن با من تو بی حاال

 ؟ کنم چه
 (کنم؟ چه تهران حالت انگیزترین غم با

 شد آفالین و فرستاد رو همین
 بدم که نداشتم جوابی

 کرد نمی یاری منو هم خدا وقتی
  کرد نمی باز برام ودری

  3 به نزدیک ساعت تا شب اون
 دلتنگیم و دلهرم از بازم اما کردم گریه

  نشد کم
  خوابیدم بدبختی هزار با

 داشتم کالس 4 تا 1 صب 
 قراره ببینم و شم بیدار نداشتم دوست

 باشم نداشته رو کیان
  خوابیدم 12 ساعت تا تقریبآ
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  رو صورتم شدم بیدار که این از بعد
 ایی ساده مشکی شلوار مانتو شستم

  پوشیدم
 افتادم راه آرایش ایی ذره بدون و

  دانشگاه سمت
 ی اندازه به برام روز اون ی دقیقه هر

  میگذشت سال یک
 ایی ذره اینکه بدون رو هام کالس

 کردم تموم باشه درس به حواسم
  چرخیدم دانشگاه محیط تو یکم

  ترسیدم می بسته فضای از
 ترسیدم می خوابگاه برگردم اینکه از

 گرفتم تاکسی که بود تاریکی به رو هوا
 وارد اینکه محض به خوابگاه برگشتم

 خورد زنگ گوشیم شدم خوابگاه
  افتاد که یاشار ی شماره به چشمم
 گرفتم دلشوره

 زد نمی زنگ من به هیچوقت یاشار اخه
 

 استرس با و دادم پاسخ رو تماس سریع
 هستید؟ خوب یاشار آقا سالم:  گفتم
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 پرسید بعد و کرد پرسی احوال باهام
 اومده پیش مشکلی کیان و شما بین

 ؟ خانوم نجال
 ؟ چطور پرسیدم نگرانی با

  کرده نگرانم خیلی که اومده پیش براش مشکلی یه امروز: گفت
  فهمید می که خودتون داره تو کیان

  ریزه می خودش تو باشه چی هر
  شناسم می خوب رو کیان که جایی اون از اما گه نمی چیزی کسی به و

  کرده پیدا مشکل شما با زدم حدس
 شده حساس بهتون که میدونید خودتون
 من که خانوم نجال اومده پیش مشکلی

 ؟ نیستم جریان در
 میشه یاشار آقا:  گفتم لرزون صدای با

 اومده؟ پیش براش مشکلی چه کیان بگی
 حال میگم و زدم زنگ بهتون من که نیسییت جریان در اصییآل کیان - یاشییار

 روحیش
 بیام مایلید اگه میدم انجام رو وظیفم من اما میشه ناراحت بفهمه اگ بده

  شاید پیشش بیای سر یه دنبالتون
 خورد خواب قرص دیشب شه آروم

  میکشید سیگار شب نصف تا
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  زد می حرف که یاشار
  میکردن فرو قلبم تو خنجر انگار
 خوابگاه در من یاشار آقا:  گفتم آروم

  زحمت بی دنبالم بیاین ایستادم
 بیرونم خوابگاهتونم نزدیک:  گفت

  اونجام دیگه دقیقه 20
 
 یاشار منتظر و ایستادم خوابگاه کوچه تو

  ایی نقره 405 با یاشار که گذشت ایی دقیقه 30 بودم
  زد ترمز پام جلوی
 نشستم و کردم باز رو ماشین در سریع

 ... جلو
 ماشین تو نشستم اینکه از بعد

  کردم سالم یاشار به و
  یاشار آقا پرسیدم سریع
 اومده پیش براش مشکلی چه کیان

 میمیرم نگرانی از دارم بگید زود خدا رو تو
  اتاقش تو رفت نخور ناهار اصآل ظهر خانوم نجال واال - یاشار

  شده چی:  گفتم چی هر
  ندارم اشتها نیست چیزی گفت

 شده چیزی یه فهمیدم اما
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  بودم نگذشته ساعت نیم
  چیزی یه شکستن صدای که
 رسوندم زود رو خودم اومد اتاقش از
  اتاقش تو ی آینه تو بود زده مشت اتاق تو

 بود دستش تو هام شیشه خورده
 میز به بود داده تکیه ها دیونه مثه و
 میکرد نگاه رو دستش و

 یاشار برو:  گفت داد هلم جلو رفتم
  ندارم رو هیچکس ی حوصله
  خانوم نجال شده تیکه تیکه دستش

 بیمارستان بردمش بدبختی هزار با
 6دستش مچ به نزدیک و دستش پشت

 خورده بخیه تا
 خانوم نجال ریخته بهم اعصابم خیلی

 شدم سردرد چشه نمیدونم
 ریخت می تند تند اشکام و گزیدم رو لبم

 سردرد کیان نداشتم طاقت که منی خدا
 بخیه دستش من خاطر به چطور حاال شه

 ؟ زندم چرا من خدا خورده
  میکنم؟ زندگی دارم امیدی چه به
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 بزنم زار یاشار جلوی بود مونده کم
 خودم به تازه داشت نگاه رو ماشین که

  رسیدیم فهمیدم اومدم
  آسانسور وارد یاشار همراه به

 دراز تختش رو کیان:  گفت یاشار شدم
 کردن پیچی باند رو دستش کشیده

 اسرار چی هر زدن سروم بهش
 حرف باهاش شما نخورد چیزی کردم
  بخوره چیزی یه شاید بزنید
 میخواست دلم شدیم سالن وارد زد کلید
 بودم کیان ی خونه دلتنگ انگار بترکه

 پیشش برو کرد اشاره یاشار
 سالن تو گذاشتم رو پشتیم کوله

 سمت به آروم های قدم و استرس با
  رفتم کیان اتاق

 یم تختش رو بود افتاده که سیییالن نور ی هاله بخاطر اتاق تو رسیییدم وقتی
  دیدمش

 ی آینه خورد چشمم به که چیزی اولین
  بود آرایش میز ی شکسته

  چقد بشم فدات عشقم کیان آ  کردم زمزمه خودم پیش
  میکشم زجر و دلتنگتم
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  شدم تر نزدیک بهش
 شلوار همراه به جذب خاکستری تیشرت
  بود تنش مشکی آدیداس

  بود کشیده دراز پهلو به
 بود گرفته چشماش جلو رو شدس پیچی باند ساعد و

 رفتم صدقش قربون کلی لب زیر
  تخت ی لبه کنارش نشستم

  نزدیک گوشش به رو رو هام لب
 کیان کردم زمزمه آروم و کردم

 ؟... عشقم
  نکرد باز رو چشماش
 نزدیک بهش کامل رو خودم شییدم پهلو به و کشیییدم دراز روش به رو روتخت

  کردم
 بوسیدم رو شدش پیچی باند دسته پشت

 تاریکی تو و کرد باز آروم رو چشماش
 ... بود زده زل بهم اتاقش

 بازوش رو گذاشتم رو سرم جلو رفتم
  داره شدم متوجه کنم بغلش میخواستم

  میلرزه
 سینش به چسپیدم اینکه محض به
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 :گفت من به رو اخم با و زد پس منو
 !؟ اینجا بیای تو گفته کی

 اومدی؟ کی ی اجازه با
 اختیار بی اشکام شکست بدجوری دلم

  اومدم تو بخاطر کردم زمزمه ریخت
 بذار راحتم زد داد بلند صدای با

 پسم بغلش از نکن کاری هیچ من بخاطر
 از شدن زده پس به نداشتم عادت زد

 نداشتم عادت کیان طرف
 بکشه رو نازم خواست می دلم

 کرد پشت بهم اما قبل مثه کنه بغلم
 بست رو هاش چشم دوباره و

 بازوش رو گذاشتم رو دستم
 گرم گرم بدنش همیشه که کیانی

  بود
  سردش بازوهای لمس با

  اومد درد به دلم
 بود شده سفید لباش

 بود سرد بدنش و
 دستش از زیادی خون
 صورتش پریدگی رنگ باعثه و بود رفته
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  بود شده
 شدم بلند تخت رو از
  بستم کامل رو کیان اتاق در

  بازش:  گفت اخم با و شد خیز نیم
  زود کن

 نمیکنم باز:  گفتم و شدم نزدیک تختش به
  نجال بیرون برو کرد زمزمه

 بزنم داد سرت نذار
 استراحت خوام می اتاق از بیرون برو
 میکنن درد بدنم های استخون تمام کنم

 نخوابیدم صب  تا دیشب
 کردم روشن رو تختش خواب چراغ
 فضای کمرنگی رنگ طالیی نور حاال
 بود کرده احاطه رو اتاق

 سمتش رفتم که بود خیز نیم بالشتت رو
 گردنش دور گذاشتم رو دستام از یکی

  صورتش ی گوشه گذاشتم رو دیگه دست و
 کیان:  گفتم و کردم ناز رو صورتش

 ؟ کردی کارو این خودت با چرا
  نشست لبش ی گوشه کجی لبخند
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 ؟ مهمه برات مگه: گفت و زد زل چشمام به
 معلومه:  گفتم و بوسیدم رو صورتش

  مهمه که
 !؟ پیشت نمیام دیگه بشم جدا خوام می گفتی چرا پس:  گفت

 نمی دردم به کیان گفتی دوستت به چرا
 همدیگرو زیاده سنیمون اختالف خوره
 !؟ نمیکنیم درک
  فکر که شد باعث من رفتار کدوم نجال
 ؟ نمیکنم درکت من کنی

  داشت قلبم زد می حرف و بود کرده بغض مردونش صدای با کیان وقتی
  شد می کنده جا از

 گذاشتم کیان لبای رو اشارمو انگشت
 نگو چیزی من مرگ کیان کردم زمزمه و

  میمیرم دارم نده ادامه دیگه
  میمیرم دارم منم:  گفت آروم

 کردم حلقه گردنش دور رو دستام
  نبود خودم دست اشکام اختیار

 کیان صورت به چسپوندم رو صورتم
 میکنم خواهش کن بغلم کیان:  گفتم و

  کرد بغلم محکم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو
 نرو نجال کرد می زمزمه گوشم تو
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 خاطراتت تونم نمی میمیرم تو بدون من
 تمگف گریه با بوسیدم رو صورتش نزن جدایی از حرف دیگه کنم فراموش رو

 هباش خوب حالت فقط کنم می بخوای هرکاری نباش ناراحت تو فقط چشم
 میگفت مدام و بوسید می رو صورتم

 ... عشقم نکن گریه
 ... خوبه حالم من
 از یکی و بودم بغلش تو

  بود گردنش دور دستام
  دستم یکی اون با

 آوردم باال رو شدش پیچی باند دست
 ؟ کنه می درد دستت کیان:  گفتم و

  نمیکنه درد عشقم نه:  گفت آروم
 دروغ چرا:  گفتم و بوسیدم رو دستش
  درد عمیقه زخمش که مطمئنم میگی

 عمیق که قلبم زخم از نیست مهم: گفت و انداخت پایین رو سرش ، کنه می
  نیست تر

 ... سوختم
 ... شدم خورد

 ...شکستم درون از
  نتونستم اما
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 ... بگم چیزی
 قول کیان:  گفتم و سینش به دادم تکیه

 ؟ نکنی کارا این از دیگه میدی
 سینش رو کشوند منو و تخت رو خوابید

 جدایی از دیگه میدی قول تو:  گفت
 ؟ نزنی حرف
 چیزی به ایی لحظه بخوام اینکه بدون

  آره:  گفتم کنم فکر
 منم پس:  گفت ایی کشیده لحن با

  آررررره
 کیان بغل تو دادم جا محکم خودمو
 لبهام کنم فکر چیزی به که این بدونم

 بوسیدمش و لبهاش رو گذاشتم رو
  نفسم مرسی:  گفت و زد جذابی لبخند

  کردم حبس سینش تو رو سرم
  نیستم بدی آدم من کیان:  گفتم و

 ببینمت باال بیار سرتو: گفت
 جانم:  گفتم و آوردم باال رو سرم

 بد میتونه من عشق مگه:  گفت اخم با
 زدی؟ رو حرف این چرا باشه
  بگم چیزی زدم لب
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  هیس:  گفت آروم
 صورتم و روم شد خیز نیم
 کرد بارون بوسه رو

 کشیدم می عذاب خیلی
  داشتم عجیبی حال
  بود شده گرم بدنم

  میکنم گناه دارم میدونستم
 کردن گناه و کردم می گریه فقط اما
  داشتم دوست رو کیان با

 باشم خدا سیاه رو بنده بودم حاضر
  گناهکارش بنده
 کنم بازی عشق کیان با بازم ولی

  باشم کنارش و
 دربیارم رو مانتوم خواست ازم کیان

 کردم می که گناهی احساس بخاطر
 ریختم می اشک مدام
 میکرد پاک رو اشکام مدام کیان

 پرسید می و رفت می صدقم قربون
 ؟ زندگیم میکنی گریه چرا
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 مانتوم های دکمه که حالی در
 درش نجال: گفت کردم می باز رو

 همش شدی؟ اینجوری امشب چرا نیار
 بغضی؟ از پر

 خورده بخیه دستت چون تو بخاطر:  گفتم
  میترکه داره دلم

 کرد نجوا گوشم کنار آروم
 نکن فکر بهش سرت فدای
 این آغوش به اینقد چرا من خدایا

 بودم محتاج ساله 33 مرد
 ... نیار در رو مانتوت:  گفت کیان
  باشی راحت تو میخوام نه:  گفتم

  باشه خوب حالت خوام می
  بشی اذیت نمیخوام

 کنارمی چون خوبه حالم من:  گفت
 امکانش میدونستم که خودم ولی

 نباشم فردا اما باشم امروز که هست
 باشم کیان با فقط خواستم می

  لمس به بودنش به داشتم احتیاج
  آغوشش

 آتیش تو بذار گناهکارم که حاال
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  بسوزم گناه این
  بسوزم خواستم می

 ... بشم خاکستر و
 بنده دو تاپ یه با آوردم در رو مانتوم

  چسپان کتون شلوار و باز یعقه
  کیان کنار خوابیدم

 بیاره در رو تیشرتش خواستم ازش
 ...؟ نجال اما:  گفت تعجب با

 باعث کیان دادن دست از ترس
 بزنم رو چی همه قید بود شده

  کیان بیار درش کردم زمزمه
  کنم لمس رو بغلت میخوام

 درآورد رو تیشرتش کیان من اصرار با
  ی برهنه ی سینه رو کشیدم دست
  بوسیدم رو سینش و کیان

  نکن دیوونم کرد زمزمه
 حلقه چشمام تو اشک که حالی در

 :گفتم و زدم تلخی لبخند بود زده
 ؟ دیوونه
 ؟ کیان چیه من با تو نسبت
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 باشم؟ دیوونت نمیاد نظر به- کیان
 ؟ نسبته دیوونه مگه

 نجال؟ نمیاد حساب به نسبت دیوونگی چرا... دیوونه آره
   نجال با نسبتی چه تو بپرسن ازم مثال

 ... دیوونشم بگم منم داری؟
 بودم شده ها دیوونه مثه

  روحی تعادل امشب واقعا
  نداشتم

 ریخت می تند تند هم اشکام و میخندیدم
 هام گریه و ها خنده رفتارم بخاطر کیان

 بود شده قاطی باهم که
 ؟ تو چته نجال:  گفت

  میکنی نگرانم
 میخندی میزنی لبخند

 ریزی می اشک بعد
 ؟ چیه واسه اشکام نمیدونم من

 ؟ شوقه اشک
 غم؟ اشک یا

 ی برهنه ی سینه به چسپوندم رو خودم
 کردم محکم کمرش رو دستم کیان
 ؟ داری دوست منو کیان گفتم
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 نمیدونی؟ خودت یعنی:  گفت
  بهم بگو بازم میدونم:  گفتم

 بگی تو دارم دوست
 برام تو وقتی میشم کلمه این عاشقه

  میکنی نجواش
 :گفتم و کردم بوسه غرق رو صورتش

  کیان بگو
 شدم عاشقت میکرد نجوا گوشم تو

 ... خیلی
  میشدم سرمست

 برام کیان وقتی میشدم کلمه این عاشقه
 ... میکرد زمزمه

 صب  تا:  گفت و کرد بغلم محکم کیان
  نکن گریه فقط دارم دوستت میکنم نجوا گوشت تو بخوای

 اشک مظلومانه اینقد چرا نمیدونم من
 ؟ میریزی
  نداشتم کیان برای جوابی
  بوسید اونم بوسیدم لباشو
 شدم حل آغوشش تو و بوسیدمش اینقد

  میگرفت آتیش داشت بدنم که
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  بازوم رو گذاشت سرشو کیان

 بوسید رو سینم ی قفسه و بهم چسپید
 میگرفتم جوون دوباره انگار بوسش هر با

 شدن رو به رو میدونی کیان:  گفتم
 ؟ خواهد می جیگر عشق با

 شیر جیگر گفتن قدیم از آره:  گفت
 .... نرو عشق سفر نداری
  موهاشو و موهاش تو بردم رو دستم

  کردم نوازش
 کردم نجوا شعری براش حال همون در

 ... رنج و دردسر یعنی عشق
 ! نشی عاشق باید بکشی رنج کمتر اینکه برای
 ... کیان میکشی عذاب عشقی بی اینکه از اونوقت ولی

 ! عذابه و رنج باعث هم نداشتنش...  عذابه و رنج باعث عشق بنابراین
 و رنج باعث خوشیحالی گفت میشیه پس...  میشیه شیادی باعث عشیق چون

 !!! عذابه
 ... همراهه ناراحتی و غم با معموال عذاب و رنج ولی

 ، بشیم واندوه غم دچار اینکه برای که میرسیم نتیجه این به بنابراین
 ! ببریم رنج زیاد خوشحالی از و بشیم عاشق باید

 " 
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  روز و حال همین دقیقآ االن من کیان
 دارم رو

  قاطی هم با لبخندم و اشک همین برای
 ... شده
  میکردم زمزمه شعر براش و بودم کرده بغل رو کیان

 به رو آرامشش و بود آروم بغلم تو
  میکرد منتقل هم من

 رو خودش که میکردم نوازش موهاشو
 داد می جا بغلم تو بیشتر

 ایی تقه که بوسیدیم می همدیگرو
 از رو کیان یاشار و خورد اتاق در به

 زد صدا بلند صدای با در پشت
 کرد اشاره و بیرون اومد بغلم از کیان

 بپوش رو شالت و مانتوت: گفت
  هاش دکمه سریع کردم تنم رو مانتو

  بستم رو
  سرم انداختم رو شالم
  بپوشون موهاتو: گفت کیان
 بردم رو موهام و جلو کشیدم رو شالم

 تیشرتش کیان که تخت لبه نشستم تو
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 بلندی به رو که صدایی با و پوشید رو
 ... تو بیا یاشار:  گفت بود

  کرد باز درو یاشار
 گفتم آروم صدای با:  گفت ایی الله یا

  یاشار آقا تو بفرمایین
  کیان خانوم نجال:  گفت من به رو
  نخورده چیزی دیشب از

  رفته ازش خون خیلی امروزم
  بخورید چیزی یه هم با لطفآ پایینه فشارش

 ؟ بخوریم که کردی درست ناهار مگه: گفت یاشار به رو کیان
 دنبال برم اینکه از قبل نه:  گفت یاشارم

  گرفتم رستوران از غذا پرس چند رفتم خانوم نجال
 یاشار به رو شدم بلند تخت رو از

 بهش من به بدید رو کیان غذای:  گفتم
  میدم
 افتاد راه آشپزخونه سمت به یاشار
 بود گرفته جون اونجا من دوباره وجود با انگار کیان

 بلند صدای با و بود سرحال خیلی
 یاشار؟ گرفتی چی:  گفت
 گرفتم هم نوشابه مرغ با پلو زرشک: گفت هم یاشار

 ریختم رو کیان غذای آشپزخونه تو رفتم 
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  بشقاب تو
  سینی تو گذاشتم رو بشقاب
 کنارش گذاشتم هم کوچیک پپسی نوشابه

  کیان اتاق سمت افتادم راه
 جایی من خانوم نجال:  گفت یاشار که

 باید 8 ات باشه کیان به حواستون میگردم بر دیگه ساعت چند تا میرم دارم کار
 تقویتیه قرص و مسکن بخوره داروهاشو

 اتاق سمت افتادم راه و:  گفتم چشمی
 بود کشیده دراز تختش رو کیان

 آروم و پاتختی رو گذاشتم رو سینی
 بخور رو غذات دلم عزیز پاشو:  گفتم

 :گفت انداختو غذا بشقاب به نگاه یه
  ندارم میل خورم نمی

 اینجوری کیان خدا به:  گفتم اخم با
  میرم ها بچه مثه کنی رفتار بخوای

 باشماااا گفته
 زد می قهقهه شد بلند خندش صدای

 خورم می مامان باشه:  گفت می و
  حرفش خاطر به گرفت خندم

 زور به که میندازه هام بچگی و مامانم یاد منو اخالقت:  گفت می خنده با
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 بخور گفت می داد می غذا بهم
 چی هر حاال: گفتم و انداختم باال ابرویی

  بخور غذاتو بشین پاشو
  تخت ی لبه نشست پاشد
  اولین و پاهام رو گذاشتم رو سینی
  دهنش گذاشتم رو لقمه
  خندید می مدام
 دوست رو هاش خنده چقد میدونه خدا

  داشتم
 کیان:  گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 کن باز دهنتو ندارم شوخی خدا به
  بچم میکنم فکر نکن رفتار جوری این سالمه 33 بابا:  گفت می خنده با

 خوریم می هم با بخور خودتم خب
 بیارم دیگه قاشق یه بمون پس:  گفتم

 با:  گفت و گرفت رو دستم خودم برا
 تو دهنیه از که من بخور قاشق همین

 ... نمیاد بدم
  دهنش ذاشتم می غذا اینکه سر کیان
  آورد در بازی مسخره کلی

 بهم متلک تا ده خورد می غذا لقمه یه
  مینداخت
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  خورد کامل رو غذا بشقاب باالخره
  آب که بود شده 8 ساعت 

 دادم بهش هم رو داروهاش و آوردم
 زخمیش دست ساعد تخت رو کشید دراز

  بود پیشونیش رو
 کشید می سیگار دستش یه اون با و

  نشستم آشپزخونه تو گذاشتم رو ظرفا
 میکنه درد بدنم خیلی:  گفت که کنارش

 ؟ چرا نمیدونم نجال کوفتس بدنم
 ؟ بدم ماساژت:  گفتم

 
  میشی خسته نفسم نه کرد زمزمه
  نمیشم: گفتم

 دست به چشمم وقتی باشه خوب کیان حال که کنم کاری هر داشتم دوست
 مدام و میسوخت جیگرم افتاد می کیان

 میدادم قورت رو بغضم
  گذاشت رو دستم و شدم نزدیک کیان به

 بدم ماساژ که پاهاش رو
 خانومم خوام نمی گفت می و نمیذاشت

  میشی خسته
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 ساعتی نیم نکردم قبول خودم آخر
  دادم ماساژ پاهاشو

 ماساژ دستاشو هم ساعت نیم تقریبآ و
  دادم

 بودم هاش دست دادن ماساژ مشغول
 خودش سمت کشوند رو من که

 عشقم بسه:  گفت و بوسید رو دستم
  شدی خسته بشم دستات فدای

 پرسیدم بودم چسپیده بغلش به محکم
  شد آروم بدنت

  ساعت یه همون 
  کشید می سیگار سرهم پشت مدام

 کردم نمی اعتراضی هیج دودش بخاطر نشه ناراحت کیان که این برا من و
  بده رو جوابم خواست می
 افتاد سرفه به که

 یشچیز که ترسیییدم می کیان طرف از العمل عکس ترین کوچیک با ترسیییدم
 بشه
 بسه میکشی سیگار چقد کیان زدم داد

  گرفت نفست
 

 کشید دست دید که رو صدام تو بغض
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  میکشم کم ببخشید:  گفت و سرم رو
  دیگه

 این داره دلیلی چه کیان:  گفتم غیض با
 دونی می وقتی بکشی سیگار همه
 داره؟ ضرر سالمتیت واسه
 دارم ساله چند کردم عادت:  گفت آروم
 کنم کمش میدم قول بهت کشم می

 پایین اومدم تخت از ندادم رو جوابش
  سالن سمت افتادم راه

 دارم برش که پشتیم کوله سمت رفتم
  کرد بغلم محکم پشت از

 بود برده گردنم گودی تو سرشو
 نکن قهر: میگفت و بوسید می آروم
 میدم قول بهت داری قبول منو اگه

  نکشم زیاد دیگه
 میکشم نازتو کنی ناز بخوای اگه

 دارم دوستت چون
 سمتش برگشتم 

 بوسیدم رو چونش کردم بغلش محکم
  هات ریه نکش خدا رو تو:  گفتم و
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 اوقات بیشتر االنم میشه داغون
  میکنی سرفه مدام

 نکن قهر فقط چشم کرد زمزمه
 کنم قهر تو با اومده دلم کی من:  گفتم
 ؟ کیان

 میزد آتیش رو دلم که خاصی لحن با
 داشتم کردی قهر که دیشب: گفت

 هیچوقت دیگه میخوام خدا از میمردم
  نکنم تجربه رو حال اون

 کیان وقتی لرزید می خیلی دستام
  زد می حرف جوری این

 سینش رو گذاشتم رو سرم
  میزد تند تند قلبش
  زنه می تند قلبت چقد کیان:  گفتم
 بگم خوای می کرد زمزمه گوشم کنار
 ؟... نزنه دیگه

 اذیتم حرفات با چرا نگو خدا رو تو: گفتم دهنش جلو گذاشییتم رو دسییتم
 میکنی؟

 عشق رو کیان که این با بود خوب حالم
 که این با میدونستم خودم ی ممنوعه

 بازم شدم گناه پاه سرتا میدونستم
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 میکردم امنیت احساس کیان آغوش تو
 داشتنش دوست داد می مردانگی بوی

  چسپید می دلم به
 داشتم دوست رو کردن عاشقی باهاش

 آرامش به داشتم نیاز بستم رو چشمام و کیان ی شونه رو گذاشتم رو سرم
 بودنش

 ... تنش بوی به
 داد می تکون بغلش تو منو آروم

 همون در داشتم دوست که جوری
 بغلش بخوابم ایستاده حال
 کرد نجوا گوشم زیر

 ... آغوشت ایست قوی مسّکن چه نجال
 نیستی که وقتی

  نمیدهد تسکین ای داروخانه هیچ قرص را دردهایم سر
  روزمّرگی روزهای این در

 میکنند حسودی تو به هم ها قرص
 گرفتم فاصله بغلش از کمی

 ببوسمش که ایستادم پاهام پنجه رو
  خودش و شد خم
  بوسید رو من
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 بوسیدمش می و بوسید می
 اومد در اشکم که بوسیدمش اونقد

 گرفتم عجیبی حال و حس یه و
 نباشه من جای کسی تا که دیگه چیزای خیلی و ، استرس ، دلهره ، ترس

 ... کنه درک نمیتونه
  بود گردنم دور کیان دست

 خوام می:  گفتم و بوسیدم رو دستش
  کیان خوابگاه برگردم

  آژانس به بزنی زنگ میشه
  رسونمت می خودم:  گفت
 کنی؟ رانندگی میتونی:  گفتم

 ؟ نمیکنه درد دستت
 بریم تا بیار منو کت نه:  گفت
 شدم اتاقش وارد

 دادم بهش آوردم رو کتش
  رو کت کرد کوتاهی تشکر
 پوشید

 در سمت افتاد راه
  کرد پا رو هاش کفش
  و کولم انداختم رو پشتیم کوله

  افتادم راه سرش پشت
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 بود پارک پارکینگ تو کیان ماشین
 بیرون آوردش پارکینگ از

  سمت افتادیم راه و شدم سوار
  خوابگاه

 میکردم نگاه کیان صورت به
 سرو از خوشحالی بود خوب حالش چقد

  میبارید روش
 اتاقش وارد که اول اومد یادم لحظه یه

  تختش رو روزی و حال چه با شدم
  بود کشیده دراز
 گرفت می آتیش دلم

 پیاده خوابگاه ی کوچه تو رو من کیان
 افتادم راه و بوسیدیم همدیگرو کرد

 بود 9 تقریبآ ساعت خوابگاه سمت
 سرپرستی اتاق تو خوابگاه رسیدم

 زدم امضا دادم سالم
  اتاق سمت رفتم

  کردم باز که رو اتاق در
  و بود گوشش تو هندسفری شوکا

 تمرین خارجه زبان مکالمه داشت
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  کرد می
 افتاد من به که چشمش

 آورد در گوشش از رو هندسفری سریع
 ... سمتم اومد و
 سالم:  گفتم که این محض به

 علیک:  گفت و انداخت باال ابرویی
 خوش دومت شوهر پیش بااراده خانوم

 ؟ گذشت
 این با داد دست بهم بد خیلی حس یه

 حرفش
 
 میگی؟ چی شوکا: گفتم بغض با

 میکنی روی زیاده داری بکش خجالت
 روی زیاده من معلومه:  گفت پوزخند با

 ؟ تو یا کنم می
 کیان میگی من جلو جا این از
 بشیم جدا هم از بیا

 میری پامیشی من چشم از دور بعد
 میدی؟ بهش غذا کیان آقا پیش

 ؟ نجال وضشه چه این
  بودم زده زل بهش تعجب با
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 ؟ چیه گفت که
 تو کارای از که اون:  گفت بهم یاشار
  نیست باخبر
 دیر امروز نجال:  گفتم بهش زدم زنگ
  سایلنت داره عادت گوشیشم کرده

 ده نمی جواب کیفش میذاره کنه می
 یانهک پیشییه اینجاسییت نجال نباش نگران:  گفت نمیدونسییت هیچی بدبخت

 همین
 برد براش غذاشم اتاقش تو رفت االن

  خانوم نجال شدم حالی چه نمیدونی
 ...گفت جوری این یاشار وقتی

 که این بدون نداشتم گفتن برای حرفی
 کنم اعتراضی یا بدم شوکا به جوابی

 شدم مانتو آوردن در مشغول
 خوره نمی غذا ساله 33 مرد البد شده چی:  گفت ایی مسخره لحن با شوکا

 احیانآ دهنم بذاره باید نجال گه می
 ؟ بدی غذا بهش نرفتی که
 

 نمیکشم شوکا بیخیال:  گفتم آروم
  نگو هیچی
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 بیخیال تو:  گفت و برد باال صداشو
 دیوونه جوری این تو که داره چی کیان

 ؟ شدی
 کوچیک و خوشگل ی ساله'19دختر یه با نمیاد بدش کیان

  کنه بازی عشق
 میکنی؟ کارو این چرا تو

 نداره؟ عامر که داره چی مگه کیان
 یستن عجیبی چیزای اینا ادبیات استاد یه کوچیک آپارتمان یه داره پارس یه

   شدی دیوونه اینقد که نیست کمیابی آدم کیان نجال
 خوبه قیافشم داره زانتیا که عامر

  بخره خونه خواد می که تهرانم
 بپذیری خوای نمی چرا داره که دوستتم
 اشتباس کیان با رابطت

  نداره عامر که داره چی کیان
 گرفتم لرز بودم شده عصبی خیلی

 ... شو زنش برو تو خوبه اگه زدم داد
  بدون و بود مونده باز دهنش شوکا
 بود شده خیره بهم بزنه پلک اینکه
 فهمیدم اومدم که خودم به:  گفتم چی و شد چی نفهمیدم خودمم اصآل
  شدم نزدیک شوکا به شده چی
 شونش رو بذارم دست خواستم می
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 دستم زیر زد محکم که ببخشید بگم
 میگم چی ببین کن گوش نجال: گفت و

  دوست تا دو فقط ما بعد به امشب از
 داشتی خواهر حکم برام قبآل ایم ساده

 نیستیم خواهر دیگه ما امشب از اما
  ایم ساده دوست دوتا فقط

 خودمم و میزد حرف بغض با شوکا
 ببخشید گفتم می و لرزید می صدام

  خدا رو تو
 وظیفم کردم سعی من:  گفت من به رو
 بدم انجام دوست یه عنوان به رو
 پرستی می اونو فقط کیان شده تو خدای رفتی دست از دیگه تو اما

  وقتی از کیان شده روزت شبو
 کمرنگ رو همه شده زندگیت وارد کیان

  ملکه شده کیان فقط زندگیت تو کردی
  ندارم دخالت قصد دیگه من اما ذهنت

  رو چی همه دیگه بعد به امشب از
 ببینم خوام می خودت به سپارم می

  برسی کجا به قراره
 بخوابه اومد زد رو هاش حرف
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  خورد زنگ گوشیش
 هاش عشوه از داد پاسخ که رو تماس

 زنه می حرف یاشار با داره فهمیدم
 کشیدم رو پتو خوابیدم تختم رو رفتم

  سرم رو
 شوکا صدای به حواسم ولی
 بهش:  گفت چی یاشار که نمیدونم بود

  زودتر چرا عشقم ؟ جدی عه:  گفت
 بخرم لباس یا آراشگاه برم نگفتی
 ساعتی یک همینجاست آره اوهوم
 چشم میگم بهش باشه اومده میشه

 خدافظ عزیزم بخیر شبت باش خودت مواظبه دارم دوستت منم عشقم نه
 

  با من به رو کرد قطع که رو گوشی
 میزد موج توش تفاوتی بی که لحن
  تولد فردا بگم بهت:  گفت یاشار:  گفت
 شمال واسه کرده ریزی برنامه کیانه

 تزیین رو کیان ویالی گفته یکی به اونجا
 دادن سفارش واسش تولد کیک کنن

  میشه سالش 34 فردا آقاتون روشن دلت و چشم
 کنه سوپرایز رو کیان خواد می: گفت
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 واسییش شییمال برنامه این خودشییه تو همش:  گفت شییه عوض روحیش یکم
 خوبه
 داشته آمادگی فردا برا بگم بهت:  گفت
 نگی هیچی هم کیان به و باشی

 نیست یادش اصآل کیان احتماآل میگفت
  تولدشه فردا که

 گفتم بهت خواست ازم یاشار چون
 خاموش رو اتاق المپ گفت رو اینا

 پتو زیر رفت کرد
 هزارتا با همدردی هیچ بدون موندم تنها

  دیوونم داشت و بود ذهنم تو که فکری
  میکرد
  داد ام پی کیان لحظه همون
  کردم بازش

 ؟... نجال...  بود نوشته رو اسم
 ( جان) نوشتم لرزون دستای با

 یزمر می بهم میری وقتی خواستگاریت بیام میخوام دیگه هفته نجال نوشت
 میشه تنگ برات دلم بره نمی خوابم شبا

 بخوابم کنم بغلت دارم دوست
 شدم زنده و مردم زد کیان که حرفی با
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ساس و بود کرده یخ بدنم تمام شت کردم می اح  نمی و شدن حس بی هام انگ
 ... کنم تایپ تونم

  کردم باز را شویی رو شدم حموم وارد سریع
  کشیدم می عمیق نفس و شستم رو صورتم
  دلتنگی شدت از میمردم داشتم

 بهش عشقم زد بهم کیان که حرفی با
 شد برابر صد

  خواستم می اما 
 رفتاری خودش از که بزنم حرفی
 بتونم بشم زده ازش که بده نشون

  داد نمی نشون اما ازش بکنم دل
  نبود داشتنی دوست کاش بود بد کیان کاش خدایا

  آینه تو نگاه یه کشیدم عمیق نفس یه
 بود پریده رنگم چقد انداختم خودم به

  نداشت قرار و آروم دلم
  شاید بخونم نماز رکعت دو خواستم می گرفتم وضو

  شه تر آروم دلم
 نشستم قبله به رو کردم پهن جانماز 

 رمق بی پاهام که خوندم نماز رکعت دو
 بود خون دلم سجاده سر نشستم شدم

  زدم زار سجاده سر میتونستم تا
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 ببخشه منو که کردم می التماس رو خدا
  شدم آلوده خیانت به اگه
 کرد می التماس خدا به

  من به بده رو کیان
 و شکمم تو بودم جمعدکرده رو پاهام صورتم رو بودم انداخته رو سفیدم چادر
 بود زانوهام رو سرم

 از هق هق و هام گریه با
 کنه نصیبم رو کیان خواستم می خدا

  خیلی بود سخت خیلی
 مرده یه کنی التماس رو خدا کنی گریه سرسجاده اما باشی داشته شوهر سخته
  کنه نصیبت رو دیگه

 سنیش فاصله که ساله 34 الی33 مرد یه بخاطر که داره درد خیلی
 کنی گریه سرسجاده زیاده خیلی باهات

 ... باشم کیان مال خوام می من به بدش بگی خدا به
 دل درد خدا با و زدم می زار سرسجاده

 نشست شونم رو دستی که کردم می
 پشتم به و برگشتم اشکی چشمای با

  کرد بغلم شوکا که کردم نگاه
 کردم می ریهگ شوکا بغل تو کردم گریه گداز سوز با بیشتر بغلش تو  شدم بدتر
  بزرگه خدا نجال باش آروم:  گفت می شوکا



 835 بخاطر نجال

سم رو شوکا  حرمهم دیگه هفته یه نزدیکه محرم شوکا نذار تنهام:  گفتم دادم ق
  کنه کمک منو پاکش ی بنده آبروی به خدا کن دعا حسینه امام ماه

 بغلم فقط:  گفت نمی چیزی و سوخت می دید می که رو روزم و حال شوکا
 تو هک نیسییت این به راضییی کیانم کشییتی خودتو آروم:  گفت می و بود کرده

 ... عزیزدلم باش آروم رو خودت کنی داغون ایتقد بخاطرش
 تایپ چیزی کردم سعی چی هر

 توان دستام بدم رو کیان جواب و کنم
 جوری این مدام کیان و نتونستم نداشت

  زد می صدام
 ... نجال

 ... عشقم
 ...خانومم

  عزیزم جان دادم جواب زور با فقط
 حس بی بدنم تمام و لرزیدم می خیلی

  بود شده
 نمیدی؟ جواب چرا عزیزم نوشت جوابم در

 خواستگاریت بیام دیگه هفته خوام می
  بخوابم تا بگی بهم رو بله تو امشب همین خوام می ولی

 ؟ نجال میشی من عروس
 ؟ میشی سرم تاج

 میشی؟ خونم خانوم
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 نمیومدم در نفسم میشدم خفه داشتم
 نمیومد گریمم حتی

  بودم منگ و گیچ بودم شک تو
  داشتم کیان با بودن برای که حسرت شدت از و
  بودنم متاهل بخاطر ترسم و

 بود بسته یخ بدنم میزد تند تند قلبم
  دارم لحظه هر میکردم احساس

 میشم تر نزدیک مرگ به
 زیاد اونقدر هام دست لرزش نتونستم کنم تایپ چیزی کردم سعی هرچی

  نبودم قادر که بود
 تختم رو نشستم شدم خارج برنامه از

 دادم تکیه و خودم دور پیچوندم رو پتو
 شدیدی ی دلشوره بخاطر دیوار به

 فرستادم می صلوات مدام لب زیر داشتم که
 کیان که بود گذشته ایی دقیقه چند

 زدن زنگ به کرد شروع
  گرفت می گریم اسمش دیدن با

 دونستم می اما ندم جواب خواستم می
 رو کیان ناراحتی من و میشه ناراحت

  خواستم نمی
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 دادم پاسخ رو تماس لرزونم دستای با
  رو گوشم کیان آروم و گرم صدای
  کرد نوازش

 ... نجال الو
  جان:  گفتم بغض با

 ندادی جوابمو شدی آفالین چرا نجال
 کردم؟ نگرانت زدم بدی حرف شدم نگران

  کیان نیستم نگران نه
 لرزه می صدات چرا ؟ چیشده
 ؟ خوبه حالت

 این به آمدت و رفت برای تو که شیم محرم بهم زود خواستم فقط من نجال
 نیاد پیش واست مشکلی جا

  جدی لحن با که میزد حرف داشت کیان
 بیای میخوای چرا تو کیان:  گفتم ایی

 شیم محرم زود که خواستگاریم
  غذآ برات باشه یکی اینکه برای

  یا کنه مرتب رو خونت کنه درست
 خالی تختت خوای نمی غریزت برا اینکه
 سال3 مردی تو داری هم حق باشه

 باالخره نشدی همبستر کسی با
  داری عجله
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 ؟ میگی چرت چرا چته زد داد
 بافی می چرندیات چرا خواستگاریت بیام که خواستم ازت اجازه یه من

 ؟ خوبه حالت
 همبستر برا کمه من واسه دختر مگه

 وقت هر من خوام نمی خودم من شدن
 جالن کردی فکر چی تو میشن همبستر من با دخترا ترین خوشگل کنم اراده

 ؟ زدی حرفی همچین حسابی چی رو
  بشی خانومم میخوام: گفتم من
  بشی سرم تاج

 پزه و پخت واسه میگی که بشی خونم خدمتکار ، نگفتم
  میزد حرف عصبی کیان

 تند تند و صدا بی گوشی پشت من و
  ریختم می اشک

 زدم نمی حرفی هیچ و بودم ساکت
 خوبه؟ حالت:  گفت تندی لحن با

  خوبم:  گفتم
 خوام می دیگه هفته نجال بکن فکراتو:  گفت و شد آروم صداش 

 بانو بخیر شب خواستگاریت بیام
 سمت افتادم راه کردم قطع رو گوشی

 میومد بند داشت نفسم... بهداشتی سرویس
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  عزیزم بخواب برو شوکا
 نداری؟ کالس صب  فردا مگه
 بینمت می که جوری این اما عزیزم دارم

 بخواب پاشو هم تو نمیاد چشمم به خواب
 شدی داغون نجال قسم خدا به

  شدی استخون و پوست
  اینقد عشقش دونست می اگه کیان

 عاشقت هیچوقت شه می تو عذاب باعث
  شد نمی

 احساس بی من خدا به نجال
 کنم می درک دخترم یه خودم من نیستم

 لجبازه خیلی عامر مخصوصا عامر از بابات از ترسم می اما
  میدونی که خودت مرموزه خیلی
  بگم من نباید
 ... عاقله کیان

 اما عصبیه و تخس یکم کیان آقا درسه
 آدم که جوریه حداقل شخصیته با مرد

  کنارشه مرد یه میکنه احساس
 نجال شه می داره سالش 34 دیگه کیان

 بگی تو شاید عاقله و افتاده جا مرد یه
 کنه قبول کیان جدایی
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  شره چقد میشناسیش که عامر اما
  دعوا یکی با روز هر زاهدان که یادته

 میاد بدم عامر شخصیت از میگفتی دستش از بودی کفری بار چند بود
 دوست کمه سنش شره و شق کله

 باشه افتاده جا زندگیم مرد دارم
 ؟ نجال یاده
 هنوز شقه کله عامر همون این

 گفتم آروم نشست لبم گوشه کجی لبخند
 شوهرم شد عامر همین آخر اما آره

 مجبورم و بست دستامو که شوهری
  کنم برقرار رابطه باهاش کرد

  کرده لج باهام که عامری همون
  نمیده طالقم و

  عزیزم بخوابیم بریم
  خوابید رفت شوکا

  کشیدم دراز تختم رو رفتم منم
 نزدیک ساعت برداشتم رو گوشیم

  بود شده دو به
 بود داده ام پی یه کیان

 کردم بازش
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  بیا
 ! باش آغوش مرا

  بدهکاری که هایی دارم دوستت تمام ی اندازه به و
 . بچسبان خود به

 کن نگاهم
  هایم چشم از و

 بخوان را هایم ناگفته
  تو

 نبودی
 ام کرده زندگي هایت چشم با من و

 ام نوشیده بوسه هایت لب از
 ام کشیده نفس داشتنت هوای در و

 ، دلتنگم
 را ام دلتنگي تا بیا
  دهم تاب دستانت ی گهواره در
  را  ام تنهایی و

 کنم خواب آغوشت بستر در
  بیا
 ... باش آغوش مرا
 استرس با و سرم رو کشیدم رو پتو

  گرفتم رو کیان شماره
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  خواستم نمی بود تولدش صب 
  باشه ناراحت

  خورد که بوقی چند از بعد
 ؟ کیان:  گفتم آروم  پتو زیر از

 نفسم جان:  گفت وار زمزمه
 کرد می بیقرار رو دلم صداش

  وقتی کردم می پیدا عجیبی حال
  رفت می صدقم قربون

 نخوابیدی؟ چرا کیان:  گفتم آروم صدای با
 داشتم دوست که زد می حرف جوری

 کنم بغلش گوشی پشت از
  نجال نمیاد خوابم:  گفت
  زدم حرف تند ببخشید کیان:  گفتم

  کردم ناراحتت خوام می معذرت
 نزنی حرف جوری این دیگه که کنم می آدمت بشی زنم بذار:  گفت خندید

  میزد تند قلبم لرزید دلم
 حس یه بشی زنم بگه کیان اینکه

 کرد می منتقل من به رو خاصی
 استرس و تنش از پر برام کلمه این
 بشی زنم بگه کیان اینکه از بازم اما بود
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 کیان زن رو خودم وقتی میومد خوشم
 میومد هام لب به لبخند کردم می فرض

  خندیدن به کردم شروع آروم
 خوب که دفعه دو گم می جدی گفت می

 درست من با دیگه بخوری کتک دستم از
  خانوم بخند فعآل حاال میزنی حرف
 بیا:  گفت گوشی پشت وار زمزمه

  نجال بغلم
 چته کیان:  گفتم و بردم باالتر صدامو

  شبی؟ نصفه
  نمیبره خوابم:  گفت

 بخوابیم باهم باشی کنارم خوام می
 بخوابیم بعد سینم رو بذاری سرتو

 نشو احساساتی زیاد:  گفتم خنده با
  نیست خوب برات پسر پیر
 داشتم دوست هاشو خنده خندید می

  من آقای بشم قشنگت های خنده فدای:  گفتم بهش
 بشم تو فدای من نگو جوری این_ کیان
  کرد زمزمه برام آروم رو شعری بعد

 که هم بار هزار
 بغلطم شانه آن به شانه این از
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 شبم این
 شود نمی صب 
 ..! باشم دلتنگت که وقتی

 
 دادیم انجام رو کارمون اینکه از بعد

  بیرون اومدیم آرایشگاه از و
  خریدیم کادو بازار رفتیم
 دخری کیان برای ایی سورمه و مشکی رنگ به ایی چهارخونه پیرهن یه شوکا
 تومن 150

 تومن هزار 200 گرفتم ادکلن یه خودم
 تومن 150 گرفتم نقره بند دست یه

 براش کردم خرید تومن 350 سرجمع
 گرفتم قشنگ خیلی قرمز ی جعبه یه

 تبریک کارت یه توش گذاشتم رو کادوها
 خودم شعرای از یکی که گرفتم هم
 کنم تقدیمش و روش بنویسم رو
  گرفتیم هم گل فروشی گل رفتیم شوکا با

 گرفتم کیان برا قرمز رز من
 گرفت یاشار برای هم شوکا

 خوابگاه برگشتیم بود 3 تقریبا ساعت
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  شدیم آماده و پوشیدیم لباس 5 تا
 نجال: گفت زد زنگ کیان که بودیم منتظر

  منتظریم پشتی کوچه تو یاشار منو بیرون بیاید خانوم شوکا با
 تو گذاشتم رو کادو:  گفتم ایی باشه
  پشتیم کوله

  مشکی پای دم شلوار یه
 ترکیب با عروسکیه تونیک یه و

  پوشیدم مشکی و قرمز رنگ
 قرمز رژم مشکی شالم

 رو قرمزم عروسکی های کفش 
 بودم رسیده خودم به خیلی پوشیدم
 باشم خوشگل خیلی کیان تولد تو داشتم دوست
 نفر چهار ما جز دونستم می هرچند

 نیست کسی
 پشتی کوچه سمت افتادیم راه شوکا با

  خوابگاه
 بود دستش زیر کادو شوکا

 نبینه کیان که کیفم تو گذاشتم من اما
 کنیم سوپرایزش بود قرار چون
  دیدیم  کوچه تو رسیدیم وقتی
 اومده خودش ماشین با یاشار
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 خودش ماشین با هم کیان
 یاشار ماشین سمت رفت شوکا
  شد سوار

 بیرون اومدن کوچه از کردن حرکت
 بودم ایستاده اما من

 ازم کیان اینکه از بعد انگار
 جون پاهام بود کرده خواستگاری

 بودم خودم تو ماشینش سمت برم نداشتن
 ماشینش سمت رفتم زد بوق کیان که

 جلو نشستم خودم عقب گذاشتم رو کیف
 گرفتم رو رز گل سالم:  گفتم استرس با

  جان کیان شماست برای گفتم سمتش
 سالم علیک:  گفت و انداخت باال ابرویی

  شما احوال خانوم نجال
 بوسید رو صورتم گرفت دستم از رو گل
 کرد تشکر فرمون جلوی گذاشت رو گل

  کردی عروسک خودتو خانوم: گفت
 جاده به حواسم دونم نمی اینجوری

 ؟ شما به یا باشه
 نکن اذیت کیان گفتم خندیدم
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 ؟ عشقم خوبی:  گفت
  نشستم تو کنار:  گفتم لبخند با

 !؟ باشم بد باید
 آقاتو چرا پس:  گفت کرد نگام شیطون

  ؟ بوسی نمی
  کردم می نگاش حسرت با

 بیرون اومدیم کوچه از کرد حرکت
 افتادیم راه اینا شوکا ماشین سر پشت
 انگشتام و گرفتم رو دستاش از یکی

 کردم قفل هاش انگشت بین رو
 عزیزم؟ یخه دستت چرا کرد زمزمه

 چیزی:  گفتم و بوسیدم رو دستش
  سرده هوا...  نیست

 اجازه:  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
 خانومم؟ بکشم سیگار نخ یه میدی

 اجازه:  گفتم شدم نزدیک صندلیش به
  ؟ کشی نمی ندم
 بود دوخته جاده به چشم که حالی در
 نه:  گفت کرد می رانندگی دقت با و

 بکش:  گفتم بوسیدم آروم رو سرشونش
  شدیم نزدیک شمال جاده به
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  شد عوض هواش و حال کیان که
  کشید می عمیق نفس مدام

 بود شده جمع چشماش تو اشک
  شدم می دیوونه داشتم
 دیدم می حال این تو رو کیان وقتی

 خاطرات شمال جاده از که میفهمیدم
 شدیم نزدیک که االن و نداره خوبی

 شده گرفته حالش شمال به
 کرد می رانندگی دقت با گفت نمی هیچ

 بود ساکت و
 ضبط و پخش سمت برد رو دستش

  کرد روشن رو
 بغضش مدام کیان و خوند می آهنگ

  داد می قورت رو
 نداشتم رو کیان حاله این طاقته اصآل

 پخش ماشین فضای تو آهنگ صدای
 کرد شروع دوباره کیان و بود شده

 لرزید می دستاش کشیدن سیگار به
  لرزان دستای با بود شده عصبی 

  کشید می رو سیگارش
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 خود به خود هام اشک آهنگ شنیدن با
 شدن سرازیر

 وارث: ترانه
 عقیلی_شادمهر: #خواننده

 نیست زمستون جز تو و من تقویمه، توی اینکه با
 نیست آسون شرایط این تو کردن زندگی اینکه با
 نیست آسون شرایط این تو
 نزدیکه رویا و خواب یه هامون آرزو اینکه با
 بوده همین بوده تا که کن تحمل میتونی تا

 بوده همین بوده تا که
 کردیم زندگی سختی به و موندیم زنده تو و من

 دردیم وارث تو و من آینده حال، گذشته،
 دردیم وارث تو و من
 کردیم زندگی سختی به و موندیم زنده تو و من

 کردیم بگی هرکاری ما آرامش، لحظه یه واسه
 کردیم بگی هرکاری ما
 نیست پر سفرمون اینکه با کهنست، بغضمون اینکه با
 نیست تصور قابل ما، های خستگی اینکه با
 نیست چراغی از نشونی شبامون، تو اینکه با
 نیست اتفاقی خورشید که کن، تحمل میتونی تا

 کردیم زندگی سختی به و موندیم زنده تو و من
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 دردیم وارث تو و من آینده حال، گذشته،
 دردیم وارث تو و من
 کردیم زندگی سختی به و موندیم زنده تو و من

 کردیم بگی هرکاری ما آرامش، لحظه یه واسه
 کردیم بگی کاری هر ما

 ایی دیگه صدای آهنگ جز 
 بودیم ساکت دو هر و نبود ماشین تو

  بود اومده در تازه ریشش ته کیان صورت روی کشیدم دست
  کردم حلقه بازوش دور رو دستم یه

 صورتش رو کشیدم دستش
 ؟ چته کیان:  گفتم 

  خوبم:  گفت و داد تکون رو سرش
  نیست چیزیم

 حالش کنار بزنه کردم خواهش ازش
 احساس بزنم حرف باهاش نداشتم دوست که جوری اومد می نظر به بد خیلی

 بگم دیگه کلمه یه کردم می
  هاش اشک بغضش بخاطر داره امکان
  بریزن
  دار نگه کیان:  گفتم
 ؟ جان:  گفت داشت نگه جاده گوشه
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 چرا:  گفتم کردم کم رو پخش صدای
  خودتی تو زنی نمی حرف باهام

 میکنم درکت میگیره دلم جوری این
  کیان کن فراموش رو گذشته اما

 برنمیگرده هیچوقت گذشته چون
 زد نمی حرف و بود پایین سرش
  بغلت بیام خوام می کردم زمزمه

 بغل همدیگرو محکم شد نزدیک بهم
  کردیم

 قربون و بوسیدم می رو صورتش مدام
 کنم آرومش خواستم می میرفتم صدقش

 بود شده بیشتر بغضش انگار اما
  بوسیدم رو هاش لب 

 ... زد آتیش رو دلم و ریخت هاش اشک که
  شکستم...  سوخت جیگرم دیدم که رو کیان های اشک

  قد این عمرم طول در
  سوزوند رو ریشم کیان اشک اما بودم نسوخته

 تحمل من:  گفتم آروم کردم پاک نرمی به رو هاش اشیک شیصیتم انگشیت با
 بینم می ناراحت رو تو وقتی کیان ندارم
  میارم کم نفس
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 دارم دوسییتت چقد دونه می خدا فقط: گفتم و بوسیییدم رو خیسییش چشییمای
  حال این تو وقتی میشم داغون کیان

  میبینمت
  بست رو هاش چشم و صندلی به داد تکیه

 شنیدم می رو هاش نفس صدای  کشید می نفس دار صدا که بود داغون اونقد
 گرفتم دستم تو رو کیان دست

 بسته چشمای با و بوسید رو دستم پشته بالفاصله
 نجال شم چشمات فدای کرد زمزمه

  میشم دیوونه نباشی تو اگه
  شدی نداشتم مادر تو
  شدی رفتم دست از عشق تو
 دیگه وقته خیلی زندگیم تو وجودت با

 نمیکنم احساس رو اینا کمبود
 میکنه بد رو حالم شمال جاده

 دووام میتونم کنارمی تو اینکه اما
 بیارم
 احساس نبود خوب اصآل کیان حال
 سنگینه براش ماشین فضای کردم می

  میاره کم نفس داره و
  شدم پیاده ماشین از
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 هاش چشم کردم باز کیان برای رو در
 نیمک می حرکت دوباره بخور هوایی یه پایین بیا کیان:  گفتم کرد باز رو

  شد پیاده ماشین از گرفت رو دستم
 عمیق نفس و ایستاد جاده به پشت

  میکشید
 ؟ خوبی پرسیدم شدم نزدیک بهش

 شلوارش جیب تو دستش یه که حالی در
 خوبم عشقم آره کرد زمزمه کشید می سیگار دستش یکی اون با و بود

 دلم به کیان زبان از عشق ی واژه چقد
 شنیدنش از بردم می لذت و نشست می
 :گفتم طنازی با و ایستادم روش به رو
 ؟ منی جونه میدونستی شما کیان آقا

  زد زل چشمام به شد خم
 مودل و زد می برق شب تاریکی تو چشماش بردارم چشم ازش نداشتم دوست

  لرزوند می
 واست من دونستی می شما کرد نجوا

 ... کوچولو خانوم میرم می
 کیان حرفای شنیدن از هیجانی چنان

 احساس که کرد می پر رو وجودم
 قلبم داره امکان لحظه هر کردم می

  بیرون بزنه دهنم از
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 گوشیم که بودم کیان صورت مات
 بیرون اومدم فکر از و خورد زنگ

 دادم جواب زود شوکا ی شماره دیدن با
  الو:  گفتم اینکه محض به
 :گفت نازکی و کشیده صدای با

 موندین؟ کجا شما هست معلوم هیچ
 نگرانی از میوفته پس داره یاشار
 نیست سرمون پشته کیان ماشین میگه
 نداد جواب کیان گوشی به زد زنگ

 موندین کجا لرزه می داره دستاش
 ؟ شماها

  بگو یاشار به:  گفتم آرومی لحن با
 راه االن نباشه نگران خوبه حالش کیان

 ... میوفتیم
 :گفتم کیان به رو کردم قطع رو گوشی

 شده نگران خیلی یاشار دلم عزیز بریم
 ... نیستن سرمون پشت اینا کیان  گفته
 افتاد راه انداخت رو سیگارش ته کیان

  بریم:  گفت ماشین سمت
 شمال برسیم تا داشتیم کیلومتر 5 شمال سمت افتادیم راه ماشین تو نشستم
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  خورد زنگ کیان گوشی
  بود ویبره رو

  داد جواب رو گوشی
  خوبه حالم یاشار جانم:  گفت
 میایم داریم نیست چیزی نباش نگران

 حواسم چشم اونجام دیگه ربع یه آره
 فعآل هست

  کرد زیاد رو ماشین سرعت کیان
 اینا شوکا ماشین به برسیم زودتر که
 داد ام پی بهم شوکا که بودیم راه تو

  ویال رسیدیم یاشار منو نجال
 داده سفارش کیک قبل از یاشار دوست

  هست یخچال تو
  کرده تزیین هم رو سالن

 تو اومدین که کیان و تو کردیم خاموش رو المپا سالن تو نشستیم یاشار منو
  و میکنید روشن رو المپا خودتون

 ... میشه سوپرایز کیان
  حله باشه دادم جواب

 بود زده زل جاده به و بود ساکت کیان
 ؟ کیان زدم صداش

 ... عزیزم جان:  گفت آروم
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 رسیدن رفتن شوکا یاشارو کیان:  گفتم
 ویالن تو

  االن هم ما عشقم نداره عیب:  گفت
 ویالم جلو دیگه دقیقه 10 میرسیم

 کیان که گذشت می ایی دقیقه ده
 کرد توقف ویال در جلوی

 نجال همینجاست:  گفت من به رو
 ...شو پیاده

 چرا نمیدونم گرفتم استرس
  پسری هیچ تولد حاال تا وقت هیچ
 داشت فرق برام کیان اما بودم نرفته

  کردم باز کامل کیان واسه درو بود باز نیمه ویال در
 ماشین و شد ویال حیاط وارد

  کرد پارک رو
 ورودی در به هم با 

  شدیم نزدیک ویال
 نیومدن اینا مگه:  گفت من به رو کیان
 ؟ خاموشه المپا چرا پس

 دونم نمی گفتم و انداختم باال ابرویی
  بود باز سالن در
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 پشت منم شد سالن وارد کیان
  شدم وارد سرش

  کیان اینکه محض به
  کرد روشن رو سالن المپ
 نازکی خیلی و بلند صدای با شوکا
  تولدتون کیان آقا:  گفت و کشید جیغ

  مبارک
 تامون سه به و بود شده شوکه کیان
  میکرد نگاه

 مبارک تولدت:گفتم و بوسیدم رو گونش
 خندید می بلند بلند که حالی در یاشار
 کیان سمت اومد

  کردن بغل محکم همدیگرو
 شونش رو زد بیرون اومد کیان بغل از

 داداش مبارک تولدت:  گفتم
 یادم اصآل:  گفت مبهوت و مات کیان
 تولدمه امشب نبود
  امشب پس:  گفت شوکا به رو بعد

 من؟ تولد واسه بودین ریخته برنامه
 برداشت یخچال تو از و کیک شوکا

 بله: گفت سالن وسط میز رو گذاشت
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 دیدین رو کجاش تازه کیان آقا
  تولدتونه کیک اینم

 که حالی در مبل رو نشست کیان
 ؟ تولدمه امشب میدونست خانومم پس:گفت بود دوخته من رو نگاهش
 ؟ کردین یکی به دست همتون
 آره: گفتم و زدم نمایی دندون لبخند
  آورد رو بود 34 عدد که کیان تولد شمع شوکا

 یگهد شدم پیر من خانوم شوکا:  گفت شوکا به رو کیان که کیک رو گذاشت
 ... گرفتین تولد واسم
ست سنی که سال 34 کیان آقا نفرمایید:  گفت و انداخت باال ابرویی شوکا  نی
  جوونیتونه اول هنوز
 به و بود گذاشته رو پا که حالی در کیان
 شوکا مچکرم گفت بود داده تکیه مبل

  کشیدین زحمت خانوم
 نکردم کاری من کشیده یاشار عشقم رو اصلی زحمت:  گفت شوکا
  آهنگ گذاشتن درگیر که حالی در یاشار

  کمه کنم هرکار کیان برای من:  گفت بود شاد
  هستم یاشارم چاکر من:  گفت بلند صدای با کیان

  خان کیان مخلصتم من:  گفت بلندتری صدای با یاشار
  شلوار با در رو مانتوش و شال شوکا
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 جلوی ایستاد سفید بنده دو تاپ و جین
  خوایم می کیان داداش:   گفت و کیان

 با تولدتون واسه برقصیم عشقم با
  اجازتون

  و داد تکان آرومی به رو سرش کیان
  بانو بفرمایید:  گفت
  آورد شراب یاشار

 خوردن مشغول باشوکا جام تو ریختن
  شدن

 بخور پیک یه بیا پاشو کیان زد داد بعد
  خورم نمی من باشید خوش:  گفت کیانم
 بخور بیا تو نجال:  گفت من به رو شوکا
  خوره نمی نجال:  گفت اخم با کیان
  بخورید هم با شما

 نکرد نازک چشمی پشت شوکا
 شدن شراب خوردن مشغول یاشار با و

 نشستم کیان کنار مبل ی دسته رو
 مبل رو گذاشت آورد در رو کتش

 برام آب لیوان یه:  گفت من به رو
  بیار

  دستش دادم آوردم آب لیوان یا
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 کشید می سر رو آب لیوان که حالی در
 پیر:  گفتی خودت به چرا کیان:  گفتم

 ؟ شدی
 صورتم اعضای تک تک روی رو نگاهش

 ؟ نشدم:  گفت و چرخوند
 ... نه:  گفتم

 سنش کیان گفتی خودت اما کرد زمزمه
 درد به زیاده من با سنیش فاصله زیاده

 ؟ یادته خوریم نمی هم
 یکن سرزنش آدمو که فرصتی دنبال همش کیان که واقعآ:  گفتم غیض با

 برداشتم قدم اینکه محض به برم پاشدم
 سمت کشوند منو و گرفت رو دستم مچ

 پریشون موهام پاش رو افتادم خودش
 صورتم رو از موهامو صورتم تو ریخت

  خانوم نکن قهر:  گفت بهم و زد کنار
 عشقم بکشم باید نازتو چقد من کوچولوم

  زد می تند تند قلبم
 بیشتر رو تو نازت که من کردم زمزمه

 ... کیان آقا میکشم
 که من:  گفت و زد نمایی دندون لبخند



 861 بخاطر نجال

 خانوم نجال بکشی رو نازم شما ندیدم
 بوسیدم رو هاش لب میزد حرف که حالی در

  نجال نکن اینجوری:  گفت و شد خیره بهم
 ؟ چرا:  گفتم لبخند با
 ... میشم بدعادت کرد نجوا گوشم تو

 نگاهش زد می دلم به آتش و رفت می
 آبم پر چشم دو این بشه دریا رسوابشه دلم کاشکی

 خوابم تو اومد که اون وازبشه بختم که روزی  
  تویی شاید من رویای ی شهرزاده   

  تو تویی آید من خواب در شب که کس اون   
 پریدم ناگه شیرین خواب از    
  خدا به کنارم دیگر ندیدم را او    
  برلب غصه از رسیده جانم    
  خدا به انتظارم در شب وهر  روز هر    
 لب بر غصه از رسیده جانم   
 خدا به انتظارم در شب هر و روز هر  

 کردم می همخونی باهاش و کردم می نگاه کیان به لذت با میزدم گیتار
 بشه متوقف زمان خواستم می خدا از
 همیشه برای بمونم ها لحظه این تو و

 :گفتم گوشش کنار خودش مثه منم
  بشی عادت بد خب
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 ؟ مگه میشه چی
 یعنی: گفت و کشید ریشش به دستی

 ؟ نمیدونی
  نه:  گفتم و انداختم باال ابرویی
  میگم بهت شب آخر: گفت خاصی لحن با و داد تکان رو سرش

 بودم نشسته پاهاش روی که حالی در
 گفتم و گرفتم قاب دستام با رو صورتش

 تپیشیی شییبی هیچی وقت هیچ کنارتم که شییبیه اولین امشییب کیان ووووووای
 نبودم

  آره:  گفت زد جذابی و مردونه لبخند
  کردم حلقه گردنش دور رو دستمو
  سمتش کشوندم بیشتر رو خودم

  خودش به چسپوند رو من و کرد محکم کمرم دور دستشو
  رقصیدن کلی شوکا و یاشار
  کشوند رو دستم سمتم اومد شوکا
 کنار همش برقصیم بیا نجال:  گفت
  شینی می کیان
 قصهر نمی نجال برقصید یاشار با شما خانوم شوکا: گفت شوکا به رو کیان

  نیست بلد رقص
 بلده کیان آقا با:  گفت بود مست شوکا
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 قشنگ خیلی رقصیده بار چند عامر واسه
  رقصه می

 شد حس بی دلشوره از پام و دست
 خوب حالش شییوکا میگه چی نجال: گفت کرد نگاه بهم سییریع کرد اخم کیان

 نیست
 ... میگه چرت بابا مسته:  گفتم پایین اومدم پاش رو از

 تو بردمش و کشیدم رو شوکا دست
   آشپزخونه

  کیان کنار نسشت لحظه همون یاشار
 میزدن حرف هم با و

 آخی که دادم فشار رو شوکا دست مچ
 دهنش جلو گذاشتم دست:  گفت
  شوکا داری مرض گفت

 ؟ چته
 ؟ کنی می مست اینقد چرا

 شده؟ چی مگه حاال خب:  گفت اخم با
 نیار کیان جلوی  عامرو اسم

 سکته کیان خوای می میگی چی داری
  ؟ کنه

 ؟ میگی چی داری هست حواست
  مگه بیارم خب:  گفت ای کشیده لحن با
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 ... شوهرته عامر چیه
 یاشار و کیان دید تو که اونورتر بردمش

 مستی تو خدا رو تو شوکا:  گفتم نباشه
 کیان جلوی عامرو اسم نیست حواست

  ناراحت تولدش شب کیان نمیخوام نیار
 مردی هیچ اسم کیان جلوی اصآل بشه

 ... نیار رو
 کشید بیرون دستم از محکم رو دستش

  فهمیدم بابا باشه:  گفت و
 صدای با سالن تو اومدم برداشتم کبریت

 خوام می یاشار آقا:  گفتم بلند
  کنم روشن رو کیان تولد شمع
  خانوم نجال بفرمایید:  گفت
  میکرد نگاهم عجیب کیان
 عشقم کن روشن: گفت سمتم اومد پاشد

  رو ها شمع و زدم کبریت
 گذاشتم رو خودم کادوهای کردم روشن

  میز رو
  کادوهاشون هم شوکا و یاشار

  گذاشتن رو
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 کردین لطف ها بچه مرسی:  گفت کیان
 شرمندم امشب کشیدین زحمت خیلی
 حرفیه؟ چه این:  گفت یاشار کردین

  باشیم شاد هم دور خواستیم
  کن فوت هاتو شمع

 گرفتم عکس ازش کیان گوشی با
 کرد فوت رو هاش شمع کیان و

 گرفتم کیان با عکس تا 10 به نزدیک
 گرفتن عکس باهاش هم یاشار و شوکا

  کادوها به رسید نوبت
 شین نمی ناراحت اگه:  گفت کیان
 رو نجال کادوی خوام می همه از اول
  کنم باز

  باش راحت کن باز:  گفت یاشار
 منه کادوی قرمز جعبه اون گفتم کیان به رو

  کنارم بیا:  گفت
 باز رو جعبه در ایستادم کنارش رفتم
 آورد در رو ادکلن همه از اول کرد

  خوشبوعه خیلی:  گفت و کرد بوش
 ... میکنه سیرم تو بوی دارم دوست بیشتر رو تو بوی ولی

  دیوانه گفتم لبخند با
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 ادکلن چرا:  گفت و انداخت باال ابرویی
  میاره جدایی گرفتی

  نمیدونستم واقعآا گفتم تعجب با
  خرافاته بابا بیخیال:  گفت شوکا

 جعبه و تو برد رو دستش دوباره
 نقره دستبند که کوچیکی چوبی

 آورد در رو بود توش
 کرد باز رو درش و کرد نگاه بهش

 :گفت افتاد دستبند به چشمش
  خودت مثه درست قشنگه خیلی
 کیان دستت بندازم خودم بده:  گفتم

  سمتم گرفت رو دستش
 بستم براش رو دستبند

  راحت خیالت یارم نمی درش هیچوقت کرد زمزمه گوشم تو
  کیان بودم کرده ذوق خیلی

 اومده خوشش گرفتم که کادویی از
 واست هم شعر یه کیان:  گفتم
 داری دوست اگه تبریکه کارت رو گفتم
 بلند و برداشت رو کارت بخونش بلند

 خوند شعرو
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  زن،
  یازیبا ثروتمند مردی

 خواهد نمی شاعر حتی یا
  میخواهد اومردی

 چشمانش که
  بفهمد را

 شد اندوهگین که گاه آن
 به بادستش

  کند اشاره اش سینه
 ...توست سرزمین اینجا: بگوید و

  کیانم مبارک تولدت بودم نوشته شعر  پایین
 زد دست برام یاشار خوند کیان که رو شعر

  آفرین بود قشنگ خیلی:  گفت و
 بود ساکت و گفت نمی چیزی شوکا
  کرد بغل منو بچه یه مثله کیان

 :گفت و سینش رو زد اشارش انگشت با
 ... توعه سرزمینه اینجا

 رو خودم بود گرفته گریم خوشحالی از
 بوسیدم رو سینش و چسپوندم بغلش به

  کرد باز رو بقیه کادوهای
 کرد تشکر یاشار و شوکا از کلی و
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  خوردیم کیک اینکه از بعد
 کیان آوردم رو گیتارت:  گفت یاشار

 بگیرم فیلم ازت میخوام بخونی باید
 من بزنه گیتار نجال قبوله:  گفت کیان

  خونم می
 ؟ کیان من:  گفتم تعجب با

 بهت دیگه آره:  گفت من به رو
  میخونم من بزن تو دادم یاد که

  کن همخونی باهام خودتم
 ماشینش جعبه از یاشار کردم قبول

  دستم داد آورد گیتارو
 بخونیم و بزنم چی کرد مشخص کیان
 بودیم کرده تمرین هم با رو آهنگ این قبآل

 یاشار و زدن گیتار به کردم شروع
 گرفت می فیلم ازمون کیان گوشی با
 سحر وقت خواب تو شب یه

 کمر زرین ای شهرزاده 
  سفید اسب بر نشسته 
 کمر و کوه از اومد می 

 نگاهش زد می دلم به آتش و رفت می  
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  آوردم در تنم از کامل رو تونیک
 با و بازکردم رو سوتینم قفل
 کیان کنار خوابیدم م*ن*ه*ر*ب تنه باال

 رو خودم و گذاشتم بازوش رو سرمو
  چسپوندم سینش به

  ریخت می صدا بی اشکام
 کیان آغوش تو بیشتر چی هر

 گرفت می اوج بیشتر گریم شدم می حل
 کنم کنترل رو بغضم نتونستم 
  اومد در هقم هق و

  نگرانی با و کرد بغلم محکم کیان
 ؟ عزیزم شده چی پرسید
 کردم حلقه کیان گردن دور رو دستام

 ی سینه به بود چسپیده م*ن*ه*ر*ب تنه باال
 بود افتاده نفس نفس به و کیان

 عشقم؟ شده چی نجال پرسید نگرانی با
 کرد می پاک نرمی به رو هام اشک

 شده؟ چی من نفس کردم می زمزمه و
  با و چسپوندم بهش بیشتر رو خودم

 فقط کنم می بگی کاری هر نرو قرآن رو تو کیان: گفتم شدم خفه هق هق
  نرو پیشم از
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  باشم کنارت خوام می
 ترسم می نبودنت از
 وحشت نکنم لمس رو تو که روزایی از

  دارم
 شدی؟ دیوونه:  گفت می و بوسید می رو صورتم

 آخه؟ برم کجا 
 نفسم پیشتم من 

 شه صب  خوام نمی کیان:  گفتم گریه با
 برسه صب  به شب این خوام نمی
 باشم تو پیشه همش خوام می

 رو موهام و بوسید می رو صورتم
  کرد می نوازش
 مدام و بود شده بدم حال متوجه

 باش آروم نجال منی مال:  گفت می
  پیشتم من نترس هیچی از

 نداشتم دوست بودم کیان بغل تو وقتی
  کنم فکر چیزی به
  ترسیدم می کردن فکر از
 ترسیدم می بشه صب  که این از
 خدا رو تو:  گفتم کیان به رو التماس با
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 کیان نمیاد خوابم ترسم می نخواب
 پاک رو اشکام صورتم رو کشید دست

 خانومم؟ ترسی می چی از:  گفت آروم کرد
 نبودنت از نباشی که این از:  گفتم

 : گفت خودش به داد فشار محمکم منو
 نکن فکر بد چیزای به پیشتم همیشه من

  کیان صورت رو کشیدم دست
 بود کرده عرق صورتش

  کردی عرق عشقم:  گفتم آروم
  آره کرد زمزمه
 ؟ بیارم در رو تیشرتت:  گفتم

  عشقم بیار در کرد زمزمه
 آوردم در تنش از رو کیان تیشرت

 بغلت؟ بیام کرد نجوا گوشم کنار
  آره:  گفتم
 بغلم تو کشوندمش و کیان سر زیر گذاشتم رو دستم
  بودم ایی ساله 19 دختر

 34مرد این با بودن آرزوی که
  داشتم رو ساله
 مردونش و بزرگ هیکل اون با کیان

  بود چسبیده بغلم به
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  بوسید می رو سینم ه*س*ف*ق و
 داشتم دوست رو کیان با بازی عشق

  داغ بدنم سینم رو لبهاش حرارت از
 ... سوختم می ، شدم می
  خواستم می اما

  خواستم می رو کیان
 شده معنی بی واسم دیگه کردن گناه
  دونستم می کیان به متعلقه رو وجودم بود

 اختیارش در بازی عشق حد تا را خودم و
  بودم گذاشته

  بود مردی اولین کیان
 ... داشتم دوستش نهایت بی تا زندگیم تو که

 فیلم اینکه بابت یاشار از شد تموم شعر
  کردم تشکر گرفت
 نجال آفرین:  گفت من به رو شوکا

  خوندی قشنگ
 بودم من موسیقیش استاد:  گفت کیان
 .. دیگه
  خندیدیم نفری چهار
  بدم سفارش  غذا ها بچه گشنمه:  گفت یاشار
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  شد بلند سالن تو مبل رو از کیان
  بده سفارش:  گفت

  کنم عوض رو لباسم میرم منم
  باال اتاق سمت افتاد راه کیان

  کرد می طی رو ها پله
 برگشت افتادم راه سرش پشت
 رو جا همون که کرد اخم جوری سمتم

  شدم خشک ها پله
  ؟ میای کجا تو:  گفت

 کنم عوض لباس خوام می من
 : گفتم و دادم قورت رو دهانم آب
 کنم تعویض رو لباسم خواستم می منم

  کن عوض شام از بعد تو:  گفت
  میام االن من خانوم شوکا کنار بشین سالن تو برو االن
  باشه:  گفتم
  شدم سالن وارد

  داد می سفارش غذا و میزد حرف گوشی با یاشار
 نکیا سر پشت:  گفت من به رو خورد می تخمه داشت شوکا کنار نشستم

  ؟ رفتی می کجا
 برم باهاش خواستم می جوری همین هیچی:  گفتم اخم با
 نچسپ قد این زشته:  گفت اکراه با
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 سرشی پشت میره جا هر کآل کیان به
  کن حفظ رو خودت غرور یکم

  گزیدم می رو لبم مدام اعصبانیت شدت از
  کن بس شوکا:  گفتم وار زمزمه
 تو حرفای اینقد کنی می مست وقتی
  بیرون نریز رو دلت
 دیگه ساعت یه یاشار منو:  گفت آروم
  میخوابیم ریم می
 ؟ کنی چیکار خوای می تو

 خوابی؟ می کیان پیشه میری
  گرفتم استرس

 ؟ چیه هدفت:  گفتم پته تته با
 ؟ پرسی می رو سواال این چرا
  که امشب:  گفت آروم گوشم کنار
  کیان بغل تو خوابی می

 باشی سقف یک زیر کیان با نداره امکان
 فرصت این تو بخوابی ازش جدا بتونی و

  میشناسمت خوب نجال نمیدی دست از رو
  شدم پا کنارش از

 فکر درصد یک:  گفت و چشمام به زد زل



 875 بخاطر نجال

 تو یادب کنه باز رو اتاقتون در عامر کنی می بازی عشق داری کیان بغل تو کن
 ببینه هم با رو شما و

 ؟ بیوفته داره امکان اتفاقی چه
 زمین بخورم داره امکان لحظه هر کردم احساس که شد رمق بی اینقد پاهام

  عامر:  گفتم و ایستادم روش به رو
 مطمعنآ که خودشه کارای درگیر اینقد

 ؟ کجام االن من نمیکنه فکر این به
 مملکته این کجای االن میدونه خدا اون

  میکنه جا جابه جنس داره کجا و
 ؟ چی:  گفت تعجب با شوکا

 هیچی:  گفتم و زدم پوزخندی
  بیخیال

 شلوار و جذب آبی تیشرت با کیان
 بود پوشیده که ایی مشکی ورزشی

 میومد پایین ها پله از
  شدم خیره بهش

 جذاب همیشه مثه
 ... خوشتیپ

 ... جنتلمن
 ... داشتنی دوست و

  کردم نزدیک بهش رو خودم
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  داد می خوبی خیلی بوی
 سینش به بچسپم داشتم دوست

  بکشم نفس رو عطرش فقط و
  کیان:  گفتم شدم نزدیک بهش
  میکنه دیوونه آدمو عطرت بوی

 ادکلنی همون این:  گفت و زد لبخند
  دادی کادو بهم امشب خودت که هست
 ... خانوم

  واقعآ:  گفتم تعجب با
 :گفت جذبه و غرور از پر لحنی با

 واقعآ کوچولو خانوم بله
 بوی این که نشدم متوجه اصآل:  گفتم

  گرفتم خودم که هست ادکلنی
 شد زده آیفون زنگ لحظه همون
 ... بگیرم رو سفارشات رم می:  گفت یاشار
 گرفت تحویل رو سفارشات یاشار

  شد سالن وارد
 : گفت اوپن رو گذاشت رو ها غذا

 خستم بودم جاده تو ها بچه بیاین
  بخوابیم بریم بخوریم
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 گرفتم کباب جوجه
 شوکا که بود داده تکیه اوپن به یاشار

 :گفت و داد جا یاشار بغل تو رو خودش
  عزیزم میره گیچ داره سرم

 شوکا ی شونه دور رو دستش یه یاشار
 برو بخور رو شامت:  گفت کرد حلقه

  میشی خوب صب  کن استراحت
  شدیم آشپزخونه وارد هممون

  رو شاممون و نشستیم میز پشت
  خوردیم کامل سکوت در

 پیشونیش رو دستش مدام شوکا
  سرم میزد غر یاشار به رو و بود

  میاد خوابم بخوابم میرم میره گیچ
  10 کن استراحت برو:  گفت یاشار
  منم میام دیگه دقیقه
  به خورد می تلوتلو که حالی در شوکا

 رفت بود سالن انتهای که اتاقی سمت
  بست درو آروم و

 خوردنم غذا به مدام و بود ساکت کیان
  کرد می نگاه

 بخور درست غذاتو:  گفت من به رو
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  نکن بازی باهاش
  دلهره بخورم غذا نمیتونستم اصآل

 کیان با رو شبی هیچ هیچوقت داشتم
  بودم نکرده صب 
 ... داشتم عجیبی حس
 ببخشید ندارم اشتها:  گفتم

 های قدم با و شدم بلند میز پشت از
  رفتم باال ها پله از تند

  شدم که اتاق وارد
  بستم سرم پشت درو

  بودم افتاده نفس نفس به
 وصف قابل که داشتم عجیبی استرس

  نبود
  برداشتم رو پشتیم کوله

 آوردم در توش از رو راحتیم لباس
  رنگ سفید چسپان کوتاه تونیک یه
 پوشیدم کوتاه و مشکی ساپورت یه و

تاق ما بود گرم ا خت رو که ایی دونفره و نرم پتوی بازم ا  خودم دور رو بود ت
  پیچوندم

 کیان که گذشت می ایی دقیقه 10
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  شد اتاق وارد
 رفت باال قلبم تپش کرد باز که درو

  بستم آروم رو چشمام
  کرد خاموش رو المپ
  لرزیدم می تخت رو داشتم

  کرد می قراری بی دلم
  بود تاریک تاریکه اتاق
 کشید دراز سرم پشته تخت رو اومد

  خودش رو کشید رو پتو نصف
 بود ساکت کیان اما گذشت ایی دقیقه 5
 باشه خوابیده شاید گفتم زد نمی حرفی و

 بهم اینقد سمتش برگشتم اختیار بی
  شدم جا بغلش تو که بود نزدیک
 خوابی؟ کیان کردم زمزمه

  عشقم نه:  گفت آروم
  سینش رو شدم خیز نیم
  بود داغ

  شدم داغ منم بدنش حرارت از
 کیان بودن از شدم می دیوونه داشتم

  خودم کنار
  کردم نمی فکر هیچی به



wWw.Roman4u.iR  880 

 

  غرورم نه
  استرسم نه
 .... کردنم  گناه نه

 بودم کیان با بودن فکر به فقط و فقط
 که بودم بخش لذت برام حدی تا

 بخرم جون به رو چی همه بودم حاضر
 خیلی کیان کردم زمزمه تاریکی تو

 زندگی تو بدون تونم نمی دارم دوستت
  کنم

  کرد حلقه کمرم دور رو دستاش
  کرد بغلم

 میخوای حرفارو این نزن کرد زمزمه
 ؟ کنی دیوونم

 میشه چی بشی دیوونه:  گفتم آروم
  ؟ مگه
   سینم رو شد خیز نیم

 جسم فقط بود تاریک تاریک اتاق
  رو بود بدنم روی که کیان سنگین

 تاریکی تو چیز هیچ و میکردم احساس
  شد نمی دیده



 881 بخاطر نجال

 تحریک رو احساساتم:  گفت گوشم کنار
  نجال نکن

 آرومی لحن با و بوسیدم رو صورتش
 کیان باشم تو مال خوام می:  گفتم

 بکشم نفس تو بدون تونم نمی من
 ... دیگه منی ماله کرد زمزمه

 کردم لمس رو صورتش دستام با
  بوسیدم رو گلوش زیر و

 :گفت گوشم کنار زنان نفس و آروم
  نجال نکن
  دارم دوستت میکنم:  گفتم

  گردنم گودی تو برد سرشو
 که گذشت ایی ثانیه چند بوسید می محکم گردنمو و

  کشید ام*ه ب*ل رو ش*ا*ه ب*ل و آورد باال سرشو
 کرد می زمزمه و بوسید می مدام

  دارم دوست
 های زمزمه به و کردم می همراهیش 

  دادم می گوش عاشقونش
 عشقم بیار در رو لباست: کرد نجوا گوشم زیر آروم

  دارم که حالیه چه این نمیدونستم اصال
 دستای با و لرزیدم می کیان بغل تو
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 اشک  آوردم در تنم از رو تونیک لرزان
 شدن سرازیر خود به خود هام

  باال کشوند رو خودش کیان
  چسپید سینم به سینه
 بهم هامون سینه

 بود شده تند هاش نفس و بود چسبیده
 رو کیان صورت تاریکی تو اصآل
 صورتش دستام با فقط دیدم نمی

 رو دستام مدام که کردم می لمس رو
 ... بوسید می
 زمزمه و گوشم به چسپوند رو هاش لب
 بهم عامرو داداشت شماره:  گفت وار

 ... نجال بگو
 نفس سختی به و رفت باال قلبم تپش

  کردم می احساس کشیدم می
  تنفسم راه و شم می خفه دارم
  شد بسته
 چته؟ نجال پرسید نگرانی با کیان
 شم می خفه دارم کیان نالیدم لب زیر

  نمیاد باال نفسم
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 روشن تختو چرا  و تخت رو نشست
  کرد

 کشوندم رو پتو و شدم جمع خودم تو
  سینم رو
 کشیدم می نفس سختی به
 جوری این:  گفت و زد زل چشمام به

  ترسم می نکش نفس
 ؟ بیاد دکتر بزنم زنگ
  میشم خوب نه:  گفتم
 پیشم بیا:  گفتم سمتش کردم دراز رو دستم
 جفتمون رو کشوند رو پتو و کرد بغلم
 بود افتاده تخت سبز نور از کمی هاله

 دیدیم می دیگرو هم و جفتمون رو
 کنه خاموش رو چراغ خواست کیان
 عزیزم باشه بذار کردم زمزمه لب زیر

 رو چشماش بود شده غمگین صورتش
 چشماش رو گذاشت رو ساعدش و بست
  زدم صداش و کیان سینه رو کشیدم دست

 جانم؟:  گفت ایی گرفته و خسته لحن با
  نخواب کیان:  گفتم

  سمتم برگشتم
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  پیشونیم به داد تکیه رو پیشونیش
 عزیزم بیدارم خوابم نمی کرد زمزمه

  بوسیدم رو صورتش
  داشتم عجیبی استرس

 کردم می احساس بود ساکت کیان
  میکنه فکر چیزی به داره

 ساکتی؟ چرا کیان:  گفتم
 میام هفته آخر من نجال کرد زمزمه

  خواستگاریت
 کنیم عقد صفر و محرم از بعد خوام می

 بمونی خوابگاه دیگه خوام نمی خونم تو ببرمت کآل خوام می ندارم تحمل
  بری و بیای هی
 شه راحت خیالم کنم عقدت خوام می

  شم می اذیت دارم
 عجله قد این چرا حاال:  گفتم پته تته با

 ؟ داری
 نداری؟ تو مگه:  گفت اخم با

 شدم ساکت و دادم قورت رو دهانم آب
 داداشت عامر شماره کرد تکرار دوباره

 پدرت به بزنم حرف باهاش بده بهم رو
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 برم هفته آخر من که کنه منتقل
  خواستگاریت

  لرزید می بید مثه دستام
  کیان ترسم می عامر از:  گفتم لرزون صدای با
 ؟ چی بابت ترس:  گفت اخم با

 بزنی حرف عامر با خواد نمی:  گفتم
 حرف مسائل این مورد در بعدآ بذار حاال
 بزنیم

 نزنیم حرف هیچی مورد در امشب
 نفسم؟ باشه گفتم و بوسیدم رو چونش

  باشه:  گفت آروم
 میدن؟ زن من به نظرت به ؟ جورین چه خانوادت پرسید ثانیه جند از بعد
 ندارمااا مشکلی من

 هستین سنتی خیلی میگی چون
  نمیدونم چیزی بلوچ قبایل از من و

 خیالم خوام می پرسم می اینارو
 خواستگاریت میام وقتی که باشه راحت
 بابات چند هر گردم برنمی خالی دست

 کنم می فراهم من بخواد شرایطی هر
  زیاده تو با سنیم فاصله چون فقط

 برادرت و پدرت که نگرانم بابت این از
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 توضی  واسشون چند هر بگیرن سخت
  نیست مالک سن که میدم

 نتونم که نیست باال سنم قد اون منم و
 کنم درک رو دخترشون

 ... درک هه درک
 زن االن من داشتن درک اگه من خانواده

  نبودم عامر
 میومدن پایین اختیار بی اشکام
 ... حسرت اشک
 ... امیدی نا اشک
 شرایطم بخاطر خودم پیشه من خدایا
  ریختم می اشک

 عمرم نکن گریه: گفت می و بوسید می رو خیسم صورته مدام کیان و
  کنم می راضی رو خانوادت خدا به

  رو تو که میدم انجام بخوان کاری هر
 ... من به بدن

 منو هاش حرف با بیشتر لحظه هر کیان
 ... میزد آتیش
  چشمام به زد زل کیان

 نگران اصآل تو:  گفت و
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 مشکلی من نترس چیزی از و نباش
 نده زن بهم بابات که ندارم
 این بخاطر من کرد می فکر کیان

 دارم استرس و کنم می گریه مسئله
  و کردم می نوازش رو موهام مدام

 کنیم می ازدواج هم با ما:  گفت می
 نکن اذیت رو خودت  اصآل میشی زنم تو

 داشتم و بود سنگین برام کیان حرفای
 شدم می له حرف همه این بار زیر

 شدم می متنفرم خودم از
  سوخت می خودم برای دلم تنفر با همراه و

  بوسید رو سرشونم و شونم رو گذاشت رو سرش کیان
 :کردم زمزمه براش رو شعری آروم
 تو ی سینه کنارِ 
 شوم می خم

 میکنم جمع را هایت بازدم و
 ... ام خفگی روزهای برای

 صورتم به چسپوند رو گرمش صورت
 :کرد نجوا و

 خیال بی را شاعری و شعر
 ... آمدم دنیا به که بار این
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 شوم می ات روسری ی گره
 ... هی من

 ای بهانه هر به و
 سرت از کنم می وا را خودم

 ... قبل از محکمتر تو و
 .خودت پیش میزنی ام گره

 
 

 کردیم بغل همدیگرو محکم و بوسیدمش
 تا کرد ه*س*و*ب غرق رو م*ن*ت باال کیان

  مخوابیدی آفتاب طلوع با تقریبآ و نشدیم جدا هم از لحظه یک برای صب 
 چشمام خورد در به که ایی تقه با صب 

  کردم باز رو
 کرد باز رو چشماش دادم تکون رو کیان

 چیه؟ پرسید
  زنن می در:  گفتم
  کنم باز تا بپوش رو لباست:  گفت

 رو انداختم رو شالم پوشیدم رو تونیکم
  تخت رو نشستم و سرم
 به دستی پوشید رو تیشرتش کیان
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 رفت در طرف به و کشید موهاش
 سفید دار کاله سویشرت با شوکا

 ایستاده در پشت روشن جین شلوار و
  بود

 کرد باز درو کیان که این محض به
 بخیر ظهر: گفت و انداخت باال ابرویی

  شده 1:30 ساعت کیان آقا
 ... بخورید ناهار پایین بیاین
 باشه:  گفت و داد تکون سری کیان
 :گفت من به رو ،کیان رفت شوکا

 کوتاهه خیلی کن عوض شلوارتو
  بپوش خوب لباس یه

  شد اتاق بهداشتی سرویس وارد خودش:  گفت اینو
 موهاشو بیرون اومد دقیقه 10 از بعد

  برو:  گفت من به رو و زد شونه بود شده هک دیوار تو که ایی آینه جلوی
 لباستم بشور رو صورتت برو دیگه

  کن عوض
  شلوار دیگه:  گفتم و شدم نزدیک بهش

 فقط همینه نیاوردم راحتی
 بپوش رو جینت شلوار همون پس:  گفت

 کوتاهه و تنگ خیلی این
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  باشه:  گفتم
  بیا زود نجال پایین میرم من:  گفت
  برو تو عزیزم باشه: گفتم

  پوشیدم رو جینم شلوار
 شدم بهداشتی سرویس وارد

 زدم مسواک شستم رو صورتم و دست
 کردم خشک رو صورتم

 خورد زنگ گوشیم که ببندم محکم باال از رو موهام خواستم می
 از رو گوشی و رفتم پاتختی سمت به

  برداشتم روش
 دادم پاسخ رو تماس فورآ مادرم ی شماره دیدنه با
 کردم پرسی احوال مامان با
 نگرانی با مامان دقایقی از بعد و

 نجال؟ داری خبر عامر از تو پرسید
 مگه؟ شده چی نه:  گفتم استرس با

 عموت زن:  گفت محزونی لحن با مامان
 گفته عامر:  گفت می زد زنگ امروز

  دارم کار اصفهان رم می
 خبری خاموشه گوشیش روزه سه

 میکنه دق داره مادرش نیست ازش
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 خبر عامر از ببین بپرس نجال از:  گفت
 ...؟ داره

 
 ندارم خبر عامر از من مامان نه

 نگرفته تماس باهام هفتس یک تقریبآ
 نمیدونم کاراشه درگیر بگرده رفته البد

 ...گیچم خودمم خدا به
 :گفت لرزانی صدای و استرس با مامان
  گرفت تماس باهات عامر خدا رو تو مامان نجال

 کنه می دق داره مادرش بگم مادرش به بذار جریان در منو حتمآ 
 میکنه گریه همش حاال تا دیروز از

 خاموشه گوشیش روزه سه بچم میگه
 دونستم نمی داشتم دلهره خیلی

 اومده سرش بالیی چه
 ؟ شده چی
 خاموشه؟ گوشیش چرا

 نداشتم دوست رو عامر درسته
 بودمش نپذیرفته همسرم عنوان به و

  داشت سال 23 فقط عامر اما
 واسش مشکلی نداشتم دوست

  سر درد تو سن این تو و بیاد پیش
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  بیوفته
 انداختم رو شالم و پوشیدم رو مانتوم

  سرم رو
 تند تند و برداشتم رو پشتیم کوله

 اومدم پایین ها پله از
 میز پشته همه شدم که سالن وارد

 خوردن می ناهار و بودن نشسته
 پرسید و کرد نگاه بهم تعجب با کیان

 بری؟ قراره جایی
  تهران برگردم خوام می:  گفتم لرزان صدای با

 بود شده استرسم متوجه شوکا
 سمتم اومد شد بلند میز پشت از
 ؟ نجال شده چی:  گفت و

  اومده پیش مشکلی
 ترسم می دونم نمی:  گفتم آروم

 زد زنگ مامانم
 کیان بزنه حرف کرد باز لب شوکا

 بیا نجال:  گفت بلندی نسبتآ صدای با
  ببینم اینجا

 قدم با استرس از میمردم داشتم
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 رفتم کیان سمت به لرزان های
 ایستادم صندلیش کنار و
 کجا: گفت اخم با و شد خیره صورتم به

 ؟ کردی شالوکاله
 ؟ شده چی
 برگردم خوام می کیان:  گفتم آروم

  تهران
 خوردن مشغول و بود پایین سرش یاشار

 بودن گرفته رستوران از ظاهرآ که بود پلویی زرشک
 خبره؟ چه تهران:  گفت کیان

 داری؟ عجله چرا جمعست امروز
 شما:  گفتم و شونش رو گذاشتم دست

  کیان گردم می بر من بمونید
 مونم می اینجا من آره:  گفت اخم با
 آره؟ تهران فرستم می تنها رو تو

 بودم زده زل آشپزخونه های سرامیک وبه انداختم پایین رو سرم
 عقب کشید رو صندلی که

 میبرمت خودم بخور ناهار بشین:  گفت
 راحتی به ذاشت نمی دلهره اینکه با

 زور به و نشستم کیان کنار بخورم غذا
  خوردم رو غذآ بشقاب نصف
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  به رو و شد بلند میز پشت از کیان
  نجال و من جان یاشار:  گفت یاشار
  تهران گردیم برمی

  بمونید دارید دوست اگه خانوم شوکا و تو
 هم ما:  گفت و شد نزدیک بهمون شوکا
 برگردم باید دارم درس من گردیم برمی
  شوکا به شدم بلند میز پشت از یاشار
 بریم که شو آماده پس:  گفت
 باال اتاق سمت افتاد راه کیان
 انتهای اتاق تو رفتن هم یاشار و شوکا
 کنن جمع رو وسایلشون که سالن

 ... بشن آماده و
 های دکمه که حالی در شییوکا بودم نشییسییته مبل رو گذشییت ایی دقیقه چند

  و اومد طرفم ب بست می رو مانتوش
  شده چی نجال: پرسید نگرانی با

 ؟ گفته چی مگه مامانت
 برگردم خوام می گفتی یهو چرا

  ؟ تهران
 اصفهان ره می گفته عامر شوکا:  گفتم

  گفته اینو خانوادش به اونجا
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 روزه سه:  گفت زد زنگ مامانم اما
  خاموشه گوشیش
  نگرانه خیلی مادرش

 شاید خب: گفت کنارم نشست شوکا
 نداره دوست شاید خرابه گوشیش اصآل
  کجاست بفهمه کسی

 ؟ داری استرس اینقد تو چرا
 که عامرو شوکا:  گفتم پته تته با

 مخفیانس کاراش همه شناسی می
 باشه تهران االن داره امکان

 خوابگاه در اومد یهو اگه
 کنم؟ چیکار بیرون بیا:  گفت زد زنگ
 میکشه منو رفتم کجا بگم ؟ بگم چی
 ... ترسم می

 شاید بگیر رو شمارس:  گفت شوکا
 باشه روشن

 گرفتم رو شمارش بارها و بارها
 مشترک:  میگفت همش اما

 باشد می خاموش نظر مورد
 شد می بیشتر لحظه هر ترسم

  ها پله سمت افتادم راه
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 با رو کیان و ایستادم ها پله پایین
  زدم صدا بلند صدای

 داد جواب و کردم باز رو اتاق در
  میام االن حیاط تو برید شما
 بریم شوکا:  گفتم برداشتم رو پشتیم کوله

 :گفت شوکا و من به رو کرد مرتب رو کتش یعقه  اومد بیرون اتاق از یاشار
 ؟ خانوما بریم

 بود سرد خیلی و ابری هوا بیرون اومدیم سالن از
 رفته اون نترس:  گفت من به رو شوکا

 تا شاالله ان نیومده که تهران اصفهان
  نمیاد پیش اتفاقی برسیم

 ... امیدوارم:  گفتم
 رفت یاشار ماشین سمت به شوکا
 کرد باز براش درو یاشار

  جلو نشست
 کرد باز رو ویال در یاشار اینکه از بعد

  شدن خارج حیاط از
 جین شلوار و اسپرت مشکی کت با کیان

 میومد بهش خیلی که مشکیش
 قفل درو و بیرون اومد سالن از
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  کرد
 کرد اشاره و زد رو ریموت دور از

  شو سوار
 به هنوز نگاهم جلو نشستم

 شد نزدیک ماشین به که بود کیان
  شد سوار و

  شدیم خارج ویال حیاط از
 ببنده رو حیاط در شد پیاده کیان

 گرفتم رو عامر شماره دوباره
  بود خاموش بازم اما

  ماشین تو نشست کیان
 کیفم تو گذاشتم رو گوشی

 پاهام رو گذاشتم رو کیف
 کرد می رانندگی زیاد سرعت با 
  بود ساکت و

 برنامتون ببخشید کیان:  گفتم
  شد خراب من بخاطر 

 سمتم برگردوند لحظه یه رو صورتش
 برگردم خوام می گفتی چرا:  گفت و

 ؟ تهران
 شده؟ چی
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 احساس نمیدونم:  گفتم استرس با

 باشه تهران داداشم شاید میکنم
 پرسید و کرد بیشتر رو ماشین سرعت

 میکنی؟ فکری همچین حسابی چه رو
  تهران بیاد بخواد اگه داداشت

  ذاره می جریان در رو تو حتمآ
 این از ذاره نمی:  گفتم پوزخند با

  گفت زد زنگ مامانم نداره ها عادت
 تهران بیاد داره امکان نیست جا این

 چه عجب:  گفت داد تکون رو سرش
 ... جالب

 ؟ میاد حساب به سنتتون جز اینم
 به عامر اخالق جز شاید نه سنت:  گفتم

 ... بیاد حساب
 بودیم رسیده بودیم جاده تو
  یاشار ماشین به

 بودن کرده زیاد رو پخش صدای
 میومد آهنگشون صدای ما ماشین تا و

  بود آورده در رو شالش شوکا
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 ماشین جلوی مو پوشش بدون و
  میزد بشکن و بود نشسته

 ...اینارو:  گفت و گرفت خندش کیان
 کرد کم رو ماشینش سرعت یاشار
 بلند صدای با داد پایین رو شیشه

  بذاریم کورس:  گفت کیان به رو
 کیان؟

 صدای با و انداخت باال ابرویی کیان
  حوصله نه:  گفت یاشار به رو بلند

 باشه باهام خانوم ندارم بازی قرتی
 ... نمیذارم کورس

 کیان:  گفت و زد قهقهه بلند یاشار
 بمونی جا ترسی می من جان

 ؟ میاری بهانه داری
 گمشو: گفت یاشار به رو پوزخند با کیان

  بچه تو از یعنی بودم رالی راننده من
 ...؟ مونم می عقب ام قرتی

  بذاریم پس - یاشار
 کنیم؟ شروع کجا از حله - کیان

 میکنیم شروع جلوتر یکم  -یاشار
 ... باش مواظب ولی
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 نجال:  گفت سمتم برگشت کیان
 عشقم؟ ترسی نمی بذاریم کورس

 بذار:  گفتم و شدم خیره بهش لذت با
 ... ترسم نمی عزیزم
  کسی با گذاشتن کورس کی من اصآل

 بترسم؟ بخوام که بودم کرده تجربه رو
 افتاد راه ما از جلوتر یاشار

  کرد توقف دقایقی از بعد
 زد ترمز یاشار ماشین بغل هم کیان

 میکنیم شروع اینجا از:  گفت کیان به رو
 حله؟ میکنیم تموم ها جاده پیچ تو افتادیم باشه حواست فقط
 :  گفت و دادم تکون رو سرش کیان
  حله

  شروع دادم تکون که رو دستم - یاشار
  کن

 من به رو و  باشه:  گفت کیان
  نجال ببند رو کمربندت:  گفت

 سرعتم که بگو بهم ترسیدی وقت هر
 عالیه فرمونم دست من البته کنم کم رو
 بشه ناراحت کیان اینکه از ترس با
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 ... بار یه اما:  گفتم
  بگم چی خوام می فهمید
 نبودم من مقصرش تصادف اون:  گفت

 بهمون بزنه میخواست سنگین ماشین
  نبود جاده به حواسم چون
 رو فرمون البته

 نریم که پیچوندم میتونستم که جایی تا
 اون و شدیم منحرف جاده از بنز زیر

  افتاد اتفاق
 پودر هردومون کنم اینکار نمیتونستم اگه
 ... شدیم می

  بست رو کمربندش زد پوفی
 ولش:  گفت و کشید موهاش به دستی

  ذارم نمی کورس اصآل کن
  بگذره خوش بهش یاشار خواستم

 ... میاد خوشش هیجان از یاشار
  دارم دوست نکردم تجربه رو گذاشتن کورس حاال تا منم بذار نه:  گفتم

  رو کمربندت نره یادت بذاری که
 باش مواظب خدا رو تو کیان ببندی
 کن کم رو سرعتت شد شلوغ جاده

 بست می رو کمربندش که حالی در
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 هست حواسم چشم:  گفت
  داد تکون رو دستش یاشار
  گاز پدال رو گذاشت پاشو کیان

 کرد زیاد رو سرعتش و
  مبهوت و مات بود جالب برام چقد

  بودم زده زل جاده به
 الی البه از زیاد سرعت با کیان و

  کرد می عبور ماشینا
 و بودم منگ و گیچ

  بودم زده زل کیان به 
 سرعت این با میتونه جوری چه که
 ؟ کنه عبور ماشینا بین از
 کیان و شدیم نزدیک که ماشین تا چند به

  بگیره سبقت خواست می
  چشمام جلو میذاشتم رو دستم

 هیجانش هم ترسیدم می هم
  داشتم دوست رو
 بود سرمون پشت یاشار حاضر حال در
 بود زده جلو ازش کیان و

  ناخداگاه شد بیشتر که سرعتش
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  کشیدم خفیفی جیغ
 روش روبه به که حالی در کیان

 تکرار هم پشت تند تند بود زده زل
 ؟ ترسی می نجال کرد می

 ؟ کنم کم رو سرعت
  دوست اما بودم ترسیده که این با

 باشه بازی این برنده کیان داشتم
 ...شی برنده باید تو نه:  گفتم
 جی دی پخش بده ولوم جاش به نکش جیغ پس:  گفت

  کن زیاد رو
  باشه:  گفتم
 موزیک و پخش سمت بردم رو دستم

  کردم زیاد رو جی دی
 کرد می رانندگی سرعت با حدی تا کیان

  بودم ترسیده واقعآ که
 سرعت این با رانندگی هیچوقت

  بودم نکرده تجربه رو
  آروم و احتیاط با همیشه پدرم

  کرد می رانندگی
 ها برنامه این و هیجان اهل هم عامر
 ... نبود
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 بود گذاشته رو تمرکزش تمام کیان
 تونست می که جایی تا و جاده رو
  کرد می رانندگی سرعت با

 جیغ کیان سمت برگشتم اختیار بی
  دستش رو گذاشتم دستم کشیدم

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم 
 ...نترس نجال
  زیاده خیلی سرعتت بیوفته اتفاقی ترسم می بسه کیان:  گفتم

 دیدم کردم نگاه که سرمون پشته به
 نیست مشخص  یاشار ماشین اصآل
  بودن مونده عقب ازمون کلی

 باشه دیگه بسه:  گفتم کیان به رو
  بسه جا همین تا خطرناکه

  کرد توقف جاده گوشه
 :گفت و کرد حلقه گردنم دور رو دستش

  نترس عشقم چشم
 کشیدم صورتش رو نوازشگرانه رو دستم

 ممنون: گفتم و بوسیدم رو گونش
 نگاه رو سرمون پشت جلو آینه از کیان
 نشست لبش گوشه کجی لبخند کرد
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  بهمون رسید االن یاشار:  گفت و
 تونه نمی که هیچکس:  گفتم لبخند با

 ... کنه رانندگی من کیانه مثل
 نجال نکن دلبری من واس:  گفت خنده با

 نگه ماشینمون کنار یاشار لحظه همون
 داشت

  داد پایین کامل رو پنجره کیان
 کورس دیگه قرتی بچه چطوری:  گفت

 ذاری؟ می
 : گفت می و خندید می بلند یاشار
  جیغ بس از شوکا خودت جان به کیان

 نفهمیدم اصآل ترسم می:  گفت و کشید
  کردم رانندگی چطور

  رنگش دیدم انداختم شوکا به نگاه یه
  لرزه می داره پریده
 ... گرفت خندم
 رو سرعتت دیگه باشه:  گفت کیان

  لرزه می داره هنوز کن کم
 ؟ کنید می مسخرم کیان آقا: گفت  عشوه با و انداخت باال ابرویی شوکا
  بود لبش گوشه کمرنگی لبخند که حالی در کیان

 ... نکردم جسارتی چین هم من خانوم شوکا نه:  گفت
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  کن احتیاط بیا آروم یاشار
  باش مواظب

  افتادیم راه معمولی سرعت با
 ... تهران سمت

 بودم ساکت ماشین تو مدت تمام
 بود درگیر فکرم و

 وقتی تا که بود جوری اخالقش هم کیان
 باهاش یا پرسیدی نمی ازش چیزی
 ... زد نمی حرف و موند می ساکت زدی نمی حرف

  تهران رسیدیم باالخره
  همیشه مثله که خواستم کیان از
 کنه پیادم خوابگاه پشتی کوچه تو

 پشتی کوچه تو کیان هم یاشار هم
 راه شمال از 3 ساعت کردن توقف
 به رو هوا تقریبآ االن و بودیم افتاده

 بودیم رسیده که بود تاریکی
 پیاده یاشار ماشین از زود خیلی شوکا

 خوابگاه سمت افتاد راه و شد
 چیز همه بابت ممنون کیان گذشت خوش بهم خیلی:  گفتم کیان به رو

 بود عمرم سفرهای بهترین از یکی
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 شده خیره بهم لذت با و بود ساکت
 گرفتم می دلشوره سنگینش نگاه زیر بود

  شدم می قرار بی و
  سمتم گرفت رو دستاش از یکی

  بغلم بیا:  گفت
  دادم قورت رو بغضم

 تو رو خودم درنگ ایی لحظه بدون و
 ... دادم جا بغلش

 داد فشار سینش به محکم منو
 دارم آرامش چقد که آ  کرد زمزمه و

 ؟... باشی سینم رو لحظه هر تو میشه کی بغلم تو میای وقتی
 کرد می تر بیقرار رو قلبم لحنش

 گرفتم باال رو سرم اینکه محض به
 هام ب*ل رو گذاشت رو هاش ب*ل کیان

 رو خودم نتونستم د*ی*س*و*ب ی*م محکم و
 کردم می همراهیش کنم کنترل

 های لب عجیبی طرز به دو هر حاال و
  بوسیدیم می رو هم

 کشیدم عقب رو سرم ایی لحظه برای
  گرفتم استرس و

 گذاشت رو دستش کیان حین همون در
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 نجال نرو کرد زمزمه و سرم پشت
 کیان برابر در که نداشتم رو این توان

 هاش خواسته از و کنم کنترل رو خودم
  شدم نزدیک بهش بگذر

 هام ب*ل رو گذاشت رو هاش ب*ل دوباره
  میمکید آرومی به و

  تمام ترس و بودم بسته رو چشمام
  بود کرده احاطه رو وجودم

 کیان به فقط کردم می سعی اما
  کنم فکر
 هام ب*ل از رو هاش ب*ل ایی لحظه برای
 ... ندارم تحمل دیگه من میشی من مال کی تو نجال: گفت و کرد جدا

 کرد تازه رو دلم داغ حرفش این با
  شد سرازیر اشکام و

  داره امکان کیان:  گفتم کیان به رو
  نداشته دوست منو تو که برسه روزی
 ؟ باشی
 شصتش انگشت با زد قشنگی ی خنده

 نه:  گفت آروم و کرد پاک رو اشکام
  نداره امکان نه دیوونه
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 نداره وجود روزی همچین
  منی نفس تو

 امکان:  گفت و زد زل صورتم به بعد
 بمونه زنده کشیدن نفس بدون آدم داره
 زمزمه و سینش رو گذاشتم رو سرم

 کردم
 ؛ ها موریانه... کیان
 .برند می گور به را آرزوهایم تکه تکه

 ؛ را درختان بادها که طوری
  برگ برگ

 ...پاییز سوی به
 ؟ شدی دیوونه نجال هیس

 ؟ چیه مزخرفات این
 اشارش انگشت که بزنم حرف خواستم

  کرد نجوا و هام لب رو گذاشت رو
  کن بغلم فقط نگو چیزی
  به و خواستگاریت میام زود خیلی

 ... میارم دستت
 فرو رو سرم چسپیدم بهش محکم

  و ش*ن*د*ر*گ ی*د*و*گ تو بردم
 بوسیدم رو گردنش
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 کیان به رو و شدم جدا بغلش از
  تو برسه روزی اگه:  گفتم

  نباشی زندگیم
 یه مثله که بندم می عهد خودم با

 ...کیان کنم زندگی متحرک مرده
 ؟ تو میگی چی دیوونه ی دختره:  گفت اخم با

  گرفتم دستم تو رو کیان دست
 ندارم رو تو لیاقت من کیان: گفتم و

 کشید بیرون دستم از رو دستش
 چرا نجال:  گفت لرزون صدای با و

  ؟ میزنی حرف جوری این
 لیاقت نباید چرا
 ؟ باشی داشته منو

  هاش لب رو کشیدم دست
 عشقم بگو:  گفت و بوسید رو انگشتام

  میکنم کمکت بگو بهم ؟ شده چی
  از تند تند اشکام پایین انداختم رو سرم
 بدون تونستم نمی و چکید می چونم زیر

  بزنم حرف کنم کنترل رو گریم اینکه
  رو سرم کیان زدن داد صدای با
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  آوردم باال
  استرس و اعصبانیت شدت از

  لرزیدن می دستاش
 شده چی: گفت اعصبانیت با

 کنی؟ می گریه چرا
 ندارم؟ رو لیاقتت من میگی چرا

 داد نمی قد جایی به ذهنم و بودم ساکت
 نجال باال بگیر سرتو توامااا با زد داد

 بشم دیوونه من نذار بده منو جواب
 منو اعصبانیت و دیوونگی هنوز تو

 ... ندیدی
  مدام بودم کرده بغلش ترس از

 گفتم می و بوسیدم می رو صورتش
 آروم قرآن رو تو گذاشتم سرت سربه
  کردم غلط کیان باش

  بگو فقط آرومم:  گفت غیض با
  ؟ زدی رو حرفا این چرا

 واسم بگم اگه کیان:  گفتم پته تته با
 کنم ازدواج خوام می و اومده خواستگار

 ؟ شی می ناراحت
  اومده کرده غلط خواستگار زد داد
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  منی با وقتی میکنی بیجا هم تو
 . میکنی فکر خواستگار به

 ؟ کنم نمی فکر گفتم کیان به رو
  پرسیدم سوال ازت فقط

 خوام نمی ساکتشو:  گفت اعصبانیت با
 بیاد دهنم به چی هر بزنم حرف بخوام اگه االن فهمم می چون بزنم حرف
  نجال بیاری زبون به نداری حق رو کس هیچ اسم تو میگم بهت
 پایین برو االنم خواستگار اسم حتی

  خونه برم خوام می خستم
 خدا رو تو ببخشم کیان:  گفتم گریه با
 بسته نقش چهرش رو که اخمی با

 ندارم حوصله نجال پایین برو:  گفت بود
 ... برو

 میرم من نیستی ناراحت بگو فقط:  گفتم
  میزنم زنگ شب آخر خوابگاه برو: گفت
 دارم سردرد نیست خوب حالم االن

شه شین در شدم پیاده:   گفتم ایی با ستم رو ما شتیم کوله ب  با و ولمک زدم رو پ
  دویدم گریه

 ... خوابگاه سمت
 برا پس راه نه نبود خوب اصآل حالم
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  پیش راه نه بودم گذاشته خودم
 بمونم کیان با میتونستم نه
 بشم جدا ازش تونستم می نه و

  شدم می روانی داشتم
  میاوردم فشار ذهنم به هرچی
 نیست ساخته دستم از کاری میدیدم

  دویدم که خوابگاه در به نزدیک تا
 ریخت می خودم به خود اشکام

  شدم که محوطه وارد
 کردم پاک رو اشکام

 افتادم راه و کشیدم عمیقی نفس
  اتاق سمت
 زد زنگ کیان که بودم اتاق به نزدیک

 دادم جواب رو تماس زود
 ایی دیگه حرف هر یا سالم بدون

 ؟ رسیدی پرسید
  آره دادم جواب
  قطع رو گوشی خدافظی بدون

 صفحه به مبهوت و مات من و کرد
  بودم زده زل گوشی ی

 آهنی در ، وزید می شدیدی بادی
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 و آوردم باال رو ،سرم خورد بهم محکم اتاق
 بیرون اومدم فکر از

 شدم اتاق وارد و برداشتم قدم چند
 بود کرده عوض رو لباسش شوکا

 ساالد خوردن مشغول و بود کرده پهن کوچیک سفره یه
 ... بود اولویه

  سالم:  گفتم آروم
 علیک:  گفت و انداخت باال ابرویی

  روز یه نجال اومدی دیر اینقد چرا
 بغلش تو رو شب بودی کیان پیش کامل

 ؟ نشدی سیر خوابیدی
  ماشینش تو ساعت یک هم اینجا

 ؟ میای بعد مونی می
 میاوردم در تنم از رو مانتوم که حالی در

 داغونم خیلی امشب شوکا:  گفتم
 شو بیخیال رو امشب یه
 دستم از میمیرم که شالله ان

  همتون شید می راحت
 بازی کولی من واس بابا بسه - شوکا

 نصف بخور ساالد یکم بشین بیا نیار در
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  میشی گشنه شب
 ممنون ندارم اشتها اصآل

  بگیرم دوش یه خوام می
  برداشتم رو حولم

 باسن زیر تا رنگ مشکی دار خز پیرهن یه
 راه برداشتم آبی راحتی شلوار یه و

 حمام سمت افتادم
  بیرون حمام از ساعت نیم از بعد

  اومدم
 من و خوند می رو درساش شوکا

  و کمند موهای کردن خشک مشغول
 خورد زنگ گوشیم که بودم مشکیم

 کیان اینکه خیال به و خوشحالی با
  گوشیم سمت رفتم باشه

 حس بی دستام عامر شماره دیدن با
 صدای با شوکا به رو تعجب با و شد
 ... عامره:  گفتم بلند

 
 بردار خب:  گفت و شد خیره صورتم به

  ترسم می:  گفتم و شوکا تخت رو نشستم
  ؟ چی از پرسید
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  دونم نمی خودمم:  گفتم
 کجاست ببین بردار کرد اصرار

 کنه؟ می چیکار
 بیاد در نگرانی از بده خبر مادرش به

 باشه:  گفتم و دادم تکان رو سرم
  تماس 

 ... دادم پاسخ رو
 :گفتم و کردم کنترل رو صدام لرزش
 ... عامر سالم

 پیچید گوشم تو مردنش و بم صدای
  لرزوند رو تنم و
  سالم علیک:  گفت بلند صدای با

 تماس 20 کردم روشن گوشیمو االن
  داشتم ازت رفته دست از

  شده نگرانم حد این تا نمیشه باورم
  باشی
 ؟ خوبی خبر چه عامر:  گفتم

  ؟ کجایی
 ؟ کردی خاموش چرا رو گوشیت

  کردی نگران رو همه
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  بیخیال رو همه:  گفت خنده با
 رو راستش نه یا شدی نگران تو

  بگو
 شدم بله:  گفتم دلشوره با 

  واست کردن فکر شدن همه
  افتاده اتفاقی

  حرفارو این کن ول نجال - عامر
  خوشحالم خیلی االن

 تو رفت پول میلیون 300 االن همین
  حسابم

 ؟ میلیون 300:  گفتم تعجب با
 ؟ آخه کجا از

 گرفتی کم دست رو شوهرت خانوم نباشه چیزا این به کارات تو - عامر
 محرم از قبل تا تهران میام دارم صب 
 زاهدان گردم می بر بعد میخرم خونه

 تهران میگردم بر عاشورا تاسوعا از بعد میدم انجام دارم کار مقدار یه
 ریم می خریم می رو خونمون وسایل

 ...دیگه تهرانم کآل خودمون خونه تو
  کردم زمزمه لب زیر و کردم هنگ

 ... زهرا فاطمه یا
  تهران....  عامر
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  اینجا ؟... عامر با... من
 ؟ میشه چی کیان

 ؟ میشم چی من
 ...؟ سرنوشتیه چه این خدایا
 زد صدا بلند رو اسمم بار چند عامر

 ؟ کجاست حواست نجال:  گفت و
 ؟ نشدی خوشحال

  تهرانی خواست می دلت خانوم بفرما
 کنی زندگی تهران تو بشی
 ... خونه اینم

 ... تهران تو
 تنگته خیلی دلمم پیشتم هفته یک
 ... بیای در خجالتم از باید

 زمستون سرمای تو نبود خوب حالم
 بودم شده عرق خیس

 میزدم حرف عامر با که حالی در
  کشیدم دراز تخت رو
 داشتم که بغضی شدت از

 کردم می خفگی احساس
 شد تار رو تیره واسم دنیام
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 میشه عامر کردم زمزمه فقط
 دربیاد نگرانی از بزنی زنگ مامانت به

 میزنم حرف عزیزم باشه - گفت عامر
 ظهر فردا من که کن استراحت امشب تو

 تهرانم
  باشه نالیدم لب زیر

 ... خط پشته اومد کیان لحظه همون
 کردم خدافظی عامر با

  نمیتونستم و بود رمق بی دستام
  بدم تکون رو دستام
 نالیدم و بالشت کنار گذاشتم رو گوشی

 ... میشم بدبخت دارم بیا شوکا
 دستم اومد سمتم به نگرانی با شوکا

 ؟ شده چی پرسید و گرفت رو
  شوکا دستم نالیدم
 ... بدم تکون نمیتونم رو دستم
 بدم تکون نمیتونم چی یعنی
 ؟ شده چت
 ؟ گفت چی عامر

 شدم می کور سردرد از داشتم
  مغزم به خون کردم می احساس



wWw.Roman4u.iR  920 

 

  رسه نمی
  تونستم نمی و بود شده خشک دستم

  بدم تکونش
 شوکا به رو کشید می تیر شونم
  شوکا میمیرم:  گفتم
 میزنه نبض داره سرم بده حالم
 قند آب برم باش آروم:  گفت شوکا

 ... کنم درست
  زد زنگ دوباره کیان لحظه همون

 بده رو کیان جواب:  گفتم شوکا به
 نداره توان دستم بده حالم بگو

 بستم رو چشمام دید می تار چشمام
  برداشت رو گوشی سریع شوکا

  نگرانی با و داد جواب رو تماس
  کیان آقا سالم:  گفت

 شده بد حالش نجال شوکام من مرسی نه
 ... چشه دونم نمی

 کنم باز رو چشمام زور  به کردم سعی
 ... باشه ، چشم:  گفت شوکا

  و گوشم کنار گذاشت رو گوشی
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 داره کارت کیانه بزن حرف:  گفت
 ؟ کیان نالیدم لب زیر

 ؟ شده چت عشقم جان:  گفت
  میترکه داره سرم:  گفتم گریه با

 بدم تکون نمیتونم رو دستم
 بده حالم کیان

 بود مشخص صداش تو استرس اینکه با
 نیست هیچی باشه نترس گفت می بهم اما
  من از بیشتر خودش بودم مطمئن اما

  بود مشخص لحنش از و ترسیده
 بیمارستان میبرمت دنبالت میام االن:  گفت

 لباست:  گفتم خانوم شوکا به
 خودم سریع کنه آمادت بپوشه رو
  رسم می رو

  دوستت به بده رو گوشی
 داره کارت کیان شوکا:  گفتم آروم

 کردم می احساس رفت سیاهی چشمام
 ایی ذره حتی و شه می فلج داره دستم
  بدم تکونش تونستم نمی

 کیان تا کردم زمزمه
  میمیرم بیاد
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  لرزه می داره بدنم
 بود ترسیده شوکا
  کرد می گریه مدام

  شه نمی چیزیت:  گفت می و
 ... میاد کیان االن

 گوشیم لحظه همون که سرم رو انداخت رو شالم کرد تنم رو مانتوم شوکا
  کیانه:  گفت شوکا خورد زنگ
 االن چشم:  گفت و داد جواب زود

  میارمش
 سرپرستی به رو خودم کشون کشون

 ذاکری خانوم:  گفت شوکا رسوندم
  گرفتم آژانس شده بد حالش

  بیمارستان ببرمش خوام می
 رو صورتم نگرانی با ذاکری خانوم

 دخترم چته نجال:  گفت و کرد نوازش
 حالش جریان در منو:  گفت شوکا به رو

  بذار
 اومدم خوابگاه در از اینکه محض به

  بیرون
  ماشین از زد ترمز پامون جلو کیان
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 گرفت شوکا بغل از منو شد پیاد
  زحمت بی خانوم شوکا:  گفت و

 بکشه دراز عقب نجال جلو بشینید شما
  ماشین عقب خوابوند منو

  جلو نشستن شوکا با و
  کشید می سیگار مدام راه تو
 خوبی؟ پرسید می و سمتم گشت می بر

  دیگه پرسید رو حالم که بار چند
  نشنیدم رو کیان صدای

  کردم باز رو چشمام وقتی
  شوکا بودم بیمارستان تخت رو

 سروم و بود ایستاده سرم باالی
  بود دستم تو

 کجاست؟ کیان زدم لب ندیدم رو کیان
 ... بیاد بگو

  پذیرش رفته:  گفت
  دکترته پیشه کنم فکر االنم
 میاد االن باش آروم
 عامر حرفای یاد به و میزدم پلک

 ببینم رو کیان نتونم دیگه اینکه و
  ریختم می اشک
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 روپوش که جوانی خانوم با کیان
 به دکتر ظاهرآ و داشت تن به سفید

  شدن نزدیک بهم میومد نظر
  بود کیان دست تو پاکت یه

 از عکس گفت چیه؟ این پرسیدم
 ...گرفتن دستت

 جوان خانوم:  گفت و کرد نگاه بهم دکتر
 رفتین پیش سکته مرز تا شما زیبا و

 این تو و هستید جوونی دختر شما
 مواردی همچین میاد پیش ندرت به سن
  همسرتون با:  گفت بعد

  عصبیه فشار:  گفتم و کردم صحبت
  شوک مثله چیزی یه و شدید خیلی
  خطر شکر رو خدا شده وارد بهتون

 باشید خودتون مواظب خیلی اما شد رفع
 بهش چیزایی یه و کشید کنار رو کیان

 پایین سرش که حالی در کیان:  گفت
 بله:  تگف و داد تکان سری بود اییش قهوه کتون شلوار جیب تو دستاش و بود

  کردین لطف مچکرم
  اومد کیان شد خارج اتاق از دکتر
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 استرس بود مشخش چهرش از نزدیکم
  شده وارد بهش زیادی

 بارید می روش سرو از خستگی
 نشست تخت به چسپوند رو صندلی

 زمزمه و پیشونیم رو کشید دست کنارم
 ؟ بهتری کرد

 بیرون رفت اتاق از شوکا
 بهترم:  گفتم و بوسیدم رو کیان دست

  و انداختم دستت رو خرج ببخشید
  کردم نگرانت

 چه:  گفت و کشید موهاش به دستی
  وظیفمه نزن حرفو این دیگه خرجی

 ... خانوممی
 ... عشقمی

 حلقه گردنش دور رو آزادم دست
 کرد خم رو سرش کردم

 فدات جونم:  گفتم و بوسیدم چشماشو
 ... کیان بشه

 صندلی به داد تکیه گرفت باال سرشو
 :گفت و گرفت دستش تو انگشتامو
 ؟ نجال چیه مشکلت
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  رفتی سکته مرز تا امشب چرا
  شدم اذیت خیلی امشب من

 بود بدی شب برام امشب
  باید چرا عاشقشم من که دختری

  بره پیش حد این تا
  ؟.... گذاشتم کم واست کجا

 ؟...اومده فشار اعصابت به اینقد که
 نذاشتی کم چیزی من واسه تو کیان
 ؟ شده چی پس
 کرده تغییر هوات و حال روزا این چرا
 شدی؟ اینجوری چرا

 ؟ بپرسم ازت چیزی یه میشه کیان
 ... بانو بفرما

 بگذری؟ من از میتونی تو
 
 ؟ چی یعنی:  گفت اخم با

 دستای با رو پلکم گوشه های اشک
 یانک خورم نمی تو درد به من نیستیم هم ی وصله ما:  گفتم و کردم پاک لرزون

 ساکتشو کرد زمزمه و زد پوزخند
 میگی چرت داری نیست مساعد حالت
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 صدا بی و بودم برگردونده رو صورتم
 داشتم بغض حدی تا ریختم می اشک

 خفه هق هق با همراه هام شونه که
  لرزیدن می شدم
 شد بلند صندلی رو از کیان
 ... من نجالی دلم عزیز زد صدام آروم

 ... من نجالی
 ... من نجالی
 ... من نجالی

  شد می اکو سرم تو صداش 
 بودم؟ کیان به متعلق واقعآ من
 بودم؟ کیان نجالی واقعآ من

 نبودم کیان به متعلقه لعنتی منه نبودم
   سمتش چرخوندم رو صورتم
 گرفتم دستم تو رو دستش
 عزیزم جان:  گفتم و زدم تلخی لبخند
  دستم پشت آورد باال رو دستم

 مالیم لحن با و بوسید بار چند رو
 فدای خانومم:  گفت دلنشینی و

 ... نکن گریه شم چشمات
 چشم:  گفتم 
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 بریم اینجا از کیان کردم زمزمه
 ریم می:  گفت و بوسید نرم انگشتامو

 ... شه تموم سرومت بذار عشقم
 کنارم صندلی رو نشست

 وارد پرستار که نکشید طولی
 ؟ هستید شما شهدادی خانوم همسر:  گفت و شد اتاق

 بودم زده زل کیان به استرس با
 به رو و شد بلند صندلی رو از کیان

  خدمتم در بله:  گفت پرستار
  کار باهاتون دکتر خانوم:  گفت پرستار

 بیاید من با لحظه چند کنید لطف دارن
 عزیزم میام االن:  گفت من به رو کیان

 کردم برانداز سرتاپاشو
 جذاب میتونه چقد مگه ساله 34 مرد یه

 باشه؟
 تن تو داره امکان اندازه چه تا لباس یه

 ؟ باشه قشنگ کسی
 ؟ قشنگه کیان

 ببینمش؟ قشنگ دارم دوست من یا
 جذابه؟ من واسه کیان
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 ببینمش جذاب دارم دوست خودم یا
 خاصه؟ کیان

 ؟ کردم خاصش من یا
  میشه دیوونه دارم خدایا

 بذار پام جلو راهی یه
 لرزه می دلم میبینم که رو کیان چرا
 میرم می تنگی دل از نبینمش روز یه چرا
 شه؟ نمی تنگ عامر برا هیچوقت دلم چرا
 نداره؟ جذابیتی برام عامر چرا

 شد؟ من زندگیه ی همه کی کیان
 رفتم؟ پیش سکته مرز تا چرا من خدا

 ... بده قدرت بهم خودت
 تهران بیاد عامر یعنی

 باشم؟ کیان با با تونم نمی دیگه من
  شه می نابود کیان
 خدایااا شکستس دل کیان
 بشکنه دلش دوباره نذار

  بذار پام جلو راهی یه
 شد اتاق وارد پرستار که بودم فکر تو

 شد اتاق وارد هم شوکا پرستار از بعد
 دستم از پرستار رو سروم
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 برید تونید می مرخصین:  گفت و کشید
 درست رو شالم و نشستم تخت رو

  کردم
 گرفت رو دستم شد اتاق وارد کیان

 پایین آوردم تخت از
  امشب رو نجال:  گفت شوکا به رو

 خانوم شوکا خودم پیشه برم می
 راحتین جور هر:  گفت شوکا
 خیلی امشب:  گفت شوکا به رو کیان

 خانوم شوکا افتادین زحمت تو
 موندین منتظر االن تا کردین محبت

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت شوکا
 خواهرمه نجال کیان آقا نیست الزم تشکر
  عزیزه خیلی واسم
 کرد می رفتار شوکا با جوری کیان
  منه واسه نجال اینکه یعنی

  منه به متعلقه
 کردین کاری براش شما اگه و
 بیمارستان تو شب 2 ساعت تا و

 کنم تشکر ازتون من داره جا موندین
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 چیکار باهات دکتر:  گفتم کیان به رو
 ؟ داشت
 خونه برمت می امشب هیچی:  گفت

  باشی خودم پیشه باید
 بهت استرس دوباره داره امکان

  شه بد حالت و شه وارد
   باشم کنارت خودم باید
 بیمارستان از زنان قدم

 کیان بیام تونم نمی:  گفتم اومدیم بیرون
 مثال؟ چرا کرد زمزمه بود نشسته صورتش روی که کمرنگی اخم با

 میاد داره ظهر فردا داداشم کیان
 باشه تهران 1 الی 12 داره امکان
 خوابگاه بفرستمت نمیتونم امشب نجال

 10 ساعت تا فردا نیست راحت خیالم
 نباش نگران خوابگاه رسونمت می میارم

 کرد می فکر دکتر تونم نمی امشب اما
 حواستون امشب:  گفت کردیم ازدواج

 دوباره خواب تو داره امکان باشه بهش
 باید امشب گفت سراغش بیاد حالت این

  بخوابی راحت اعصاب با
 بودم شده خیره کیان های چشم به
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 حواسم فقط من و زد می حرف اون
 بود مردونش و گیرا صدای به

  رو نگاهم و پایین انداختم رو سرم
  گرفتم ازش
 کنی؟ می مخالفت چرا نجال کردم زمزمه خودم پیش
 نیافتنیه دست رویای یه واست کیان

 رو عمرت همه داری دوست که
 بگذرونی باهاش

 گرفت رو دستم کیان
 ماشینش سمت افتاد راه
 کیان به مبهوت و مات فقط من و

  بود زده زل
  جلو نشستم کرد باز برام درو

 شد سوار عقب شوکا
 شوکا به رو شد سوار اینکه محض به کیان

 برم می هم رو شما خانوم شوکا:  گفت
 صب  فردا کنید استراحت اونجا خونه

  خوابگاه رسونمتون می نجال با
  بهتره اینجوری

 آقا باشه:  گفت و داد تکان سری شوکا
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  کیان
 نداری؟ کالس صب  شوکا پرسیدم

  نه:  گفت
 کیان خونه سمت افتادیم راه
 شوکا به زد زنگ یاشار که بودیم راه تو

  تعریف یاشار برای رو ماجرا و مونه می کیان خونه امشب:  گفت شوکا
  کرد

 شدم متوجه که زد حرف جوری یه شوکا
 کیان ی خونه میاد خواب واسه هم یاشار

  خونه رسیدیم
 کرد پارک پارکینگ تو رو ماشین کیان

 رفتیم باال آسانسور از
 شدیم سالن وارد زد کلید کیان

  کرد روشن رو سالن المپ
  گفت و آورد در رو کتش
 بنده اتاق تو بفرمایید شما خانوم شوکا
  باشین راحت اونجا

 خوابیم می سالن تو نجال و من
 : گفت نازکی و کشیده لحن با شوکا

 میاد خواب واسه که یاشار کیان آقا
 شما خب:  گفت و داد تکون سری کیان
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  اومد یاشار من اتاق تو ببرید تشریف
  اونجا باشید راحت اونجا میاد

  خوابیم می اینجا هم ما
  رو اتاق المپ کرد باز رو اتاقش در

 زمزمه شوکا به رو و کرد روشن
 ... خانوم بفرمایید کرد

  شد کیان اتاق وارد شوکا
 خانوم شوکا:  گفت شوکا به کیان
 دونفره پتوی یه کنید لطف اگه فقط

 سمت دیواری کمد تو ار تشک یه و
 میشم ممنون بالش یه با بدین بهم راست
 بیرون کمد از رو رختخواب شوکا
  کیان سمت گرفت و آورد
 انداخت جا سالن ی گوشه کیان

 گفت من به رو کرد خاموش المپو
  بخواب بیا بعد بشور رو صورتت و دست برو اومدی بیمارستان از: 

  که شدم پا جام از:  گفتم ایی باشه
 سرم پشت و شد بلند هم کیان

  افتاد راه
 به خوردم محکم که عقب برگشتم تاریکی تو
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  کیان کردم زمزمه سینش
 ؟ میای کجا تو

 بشورم دستامو میخوام منم:  گفت
 شدیم بهداشتی سرویس وارد دو هر

  و دست سریع روشویی جلوی کیان
 بیرون اومد و شست رو صورتش

 لحظه چند و شستم رو صورتم و دست منم
  بیرون اومدم کیان از بعد

 :  گفت
 رو لباسم منم کن عوض رو لباست
  میام میکنم عوض

 زد اتاقش در به ایی تقه چند
 : گفت شوکا که بفرماییدی از بعد
 راحتیش لباس شد اتاقش وارد

 سرم باالی تاریکی تو برداشت رو
  تشک رو کشید دراز و کرد عوض
 نجال بغلم بیا کرد زمزمه

 درشت بازوی رو گذاشتم رو سرم
  مردونش و

 ؟ کنی نمی عوض چرا رو لباست:  گفت
 کیان نپوشیدم هیچی مانتوم زیر:  گفتم
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 ؟ زیر لباس حتی پرسید آروم
  پوشیدم اونو:  گفتم
 بیار در نداره عیب پس:  گفت
  آوردم در رو هامو لباس ی همه

 کیان کنار خوابیدم زیر لباس با و
  بوسید رو گلوم روم شد خیز نیم

 آوردی؟ در کرد زمزمه
  آره:  گفتم

  بوسیدم رو صورتش
 بیارم؟ در رو سوتینت: گفت آرومی لحن با 

 امشب یعنی کردم فکر خودم پیش
 هستم؟ کیان پیشه من که شبیه آخرین

  رو امشب خوام می من کیان:  گفتم
 قراره انگار که بگذرونیم هم با جوری

 نبینیم همدیگرو و بگذره ها سال
  م*ن*ی*س آوردم در تنم از رو م*ن*ی*ت*و*س
  نکنه خدا:  گفت و بوسید رو

 ؟ نبینیم چرا نگو جوری این
  خواستگاریت میام زود خیلی من

  نمیاد پیش چیزی همچین
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 بیاد پیش کن فکر:  گفتم بغض با
 بمیرم من قرار فردا کن فکر

 ؟ بگذرونیم هم با چطور داری دوس رو امشب
  از مرد اولم عشق من کرد زمزمه و کرد نزدیک گوشم به رو هاش لب

 دعا بمیری هم تو قرار اگه دادم دستش
  بگیره رو من جونه زود خدا میکنم

  بمیرم تو از زودتر من
  افتاد وجودم تو لرزشی چنان

  کیان دستای زیر که
  لرزیدم می

 امشب خدا رو تو کیان کردم نجوا
  انگار که باشیم باهام جوری رو

  ندارم وجود نیستم دیگه من
 ایی عاشقانه خیلی شب دارم دوست

  بگذرونیم رو
  حد من کرد زمزمه و بوسید رو صورتم

 نشی زنم وقتی تا میدونم رو خودم
  لطیفی و پاک تو نمیزنم دست بهت

 مونی می گل برگ مثه
  باشی بغلم تو دارم دوست فقط

 کردم حلقه کیان گردن دور رو دستام
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  چسپوندم بهش رو خودم جوری
 نبود بینمون فاصله ایی ذره حتی که

سیدن به کردم شروع شش کنار مدام هاش لب و صورتش بو  یم نجوا کیان گو
 عشقمی تو میرم می تو بدون من دارم دوستت کیان کردم
 تو منی نجالی بشم فدات آ :  گفت می وار زمزمه و میکرد نوازش رو کمرم

  میشم گم صب  من کن فک خودت پیشه درصد چند:  گفتم 
  میکنی پیدام سال چند از بعد

 گذرونی؟ می من با چطور رو امشب
  سینم رو گذاشت رو سرش

 نمیشی گم: گفت و بوسید رو هام ه*ن*ی*س
  میکنم پیدات بشی اگرم

 رو وجودم امشب من:  گفتم 
  میدونم تو به متعلقه

 نمیده زن بهت هیچوقت پدرم چون
  کسی با خودمون قبیله از بیرون ما

  نمیکنیم ازدواج
 گرفت فاصله ازم کرد سکوت لحظه چند

 نیست منطقی حرف این:  گفت و
 بدون من باشه چیزی همچین اگر و

 ... میکنم عقدت پدرت اجازه
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 زن یه خوای می چطور نالیدم لب زیر
 ؟ کنی عقد رو متاهل

 کرد زمزمه و کرد بغلم محکم کیان
 ؟ لرزی می چرا عشقم
 خوبه؟ حالت

 خورد می صورتم به گرمش های نفس
  گرفتم می دوباره جان و

  سردمه خیلی کیان:  گفتم آروم
 کرد تنم و آورد در رو رنگش آبی و جذب تیشرت

 دیوونم داشت تیشرت رو تنش عطر بوی
 کیان تن بوی عاشق همیشه کرد می

  بودم
 ... عطرش بوی
 ...تنش بوی

 ده؟ می خوبی بوی چه کیان:  گفتم
 ده؟ می رو تو بوی

 ده می منو بوی منه تیشرته خب:  گفت
  عزیزم دیگه

 جا گرمش و ه*ن*ه*ر*ب آغوش تو رو خودم
 دادم

 ؟ نیست سردت تو:  گفتم
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 کرد حلقه کمرم دور رو دستش
  بانو نه:  گفت گوشم کنار و

  پوشونی می منو منی لباس تو
  کنه می گرم منو وجودت
  سینش به چسپیدم

  و کردم بارون بوسه رو سینش قفسه
 رو تیشرتت این میشه کیان:  گفتم

 ببرم؟ خودم با
 باشه؟ من مال میشه 

 خوای می منم جون تو:  گفت کنان نجوا
 نفسم؟ آخه چیه تیشرت این ببر بردار

 توی چون:  گفتم و بوسید رو گردنش
 خوامش می بوده تو تن

  کردی بغل منو تیشرت این با چون
  خوامش می
 عشقه از پر من برای تیشرت این

 میکشه پر برات دلم میکنم بوش وقتی
 بشورمش هم صدبار اگه میکنم احساس

  میده رو تو تن بوی بازم
 تیشرت این ام زنده تا خوام می
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 کیان دارم نگه خودم پیشه یادگار رو
  موهام رو کشید دست

 دار نگه:  گفت و بوسید رو پیشونیم
  باشه تو واسه گلم
  امشبت رفتار بخاطر نجال ولی

  گرفتم دلهره
 ... هستی جوری یه

 چرا؟ دونم نمی میشه بده داره حالم
 شدم خیز نیم جام تو
 کشیدم دست کیان موهای رو

  عه:  گفتم بوسیدم چشماشو
 ؟ شدی دیوونه کیان

 ؟ گفتم چی مگه من
 .. دونم نمی:  گفت

 تحمل دیگه بدم دستت از ترسم می
 داغون تونم نمی دیگه تو بدون ندارم
  میشم

 من و میزد حرف داشت
 می کردمو می نوازش رو صورتش

  چون فقط نیست چیزی:  گفتم
 داشته ایی عاشقانه شبه خواستم می
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 زدم هارو حرف اون باشیم
  سمتم برگشت اختیار بی کیان

 کرد حلقه گردنم دور دستاشو
 کردم نزدیک بهش رو خودم منم

  بوسیدیم می همدیگرو
 رفت می صدقم قربون کیان و

 کردم می کنترل رو خودم خیلی
  که این از کیان و نکنم گریه که

  ببره لذت کنارشم
 هیجان و شور با که حالی در اما

  بوسیدیم می رو همدیگرو
 رو سرش ایی لحظه برای کیان

 دارم بدی حس نجال:  گفت و کشید عقب
  شم می دیوونه دارم امشب

  چمه نمیدونم
 ...ترسیدم حرفات از من

 کیان دلشوره و استرس بخاطر حاال
  بودم افتاده دلشوره به خودمم

  تشسن پاشد کیان
 بود انداخته دیوار کنار رو رختخواب
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 داد تکیه دیوار به تاریکی تو و نشست
 شدم آویزون بغلش از بچه یه مثله

 ؟ عشقم کردم زمزمه و
 ؟ کرده ناراحتت چی
  نیومده پیش مشکلی هیچ
 ؟ نگرانی چرا

 شده درگیر فکرم:  گفت
 گفتی که ایی لحظه اون از
  کسی با خودمون قبیله از بیرون ما

 شه نمی راضی پدرم و کنیم نمی ازدواج
  نبود حرف این وقت االن نجال

 داره حقیقت حرفت این واقعآ اگه
 ؟ نگفتی بهم زودتر چرا

 کردم خواهی معذرت ازش
  ببخش منو:  گفتم

  صورتش رو کشیدم دست
  شد خیس دستم

 گریه صدا بی داره  شدم متوجه
 میکنه

 داد می عذابم داشت خدا
  شدم می دیوونه داشتم
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 کردم غلط من کیان:  گفتم
  منو ببخش خدا رو تو گفتم دروغ من

  گرفتم قاب دستام با رو صورتش
 دادم تکیه پیشونیش به رو پیشونیم

 زندگیم؟ تو اومدی چرا: گفت زنان نفس
  شکستم بار یه من دیدی که تو
 بشکنی؟ منو خوای می باز چرا تو

  حرف جدایی و نرسیدن از مدام چرا
 ...شم می اذیت میدونی وقتی میزنی
  شدم عاشقت ناخواسته:  گفتم
  ناراحتم کیان گفتم گریه با کیان
  ازم خواستی می اینجوری نکن

 کردم مراقبت ماه سه من کنی مراقبت
 دکتر حرف به تونی نمی شب یه ازت

 کنی مراقبت خوب ازم و کنی گوش
 رو پیشونیم که حالی در و میکردم گریه

 حرفا این بودم داده تکیه پیشونیش به
  میزدم رو

 کردم می پاک رو کیان های اشک من
  منو های اشک کیان و
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 کرد می نوازش صورتمو که حالی در
 نجال کنیم ازدواج هم با باید ما: گفت

  میکنم راضی رو پدرت شده جور هر من بگذرم ازت تونم نمی من
 بمون پیشم و باش پشتم فقط تو

  رو ایی دکلمه براش 
 .... کردم زمزمه

 تییره ابیرآے از پیر آرزومیون آسیمیونِـھ
 تییره ابیرآے از پیر آرزومیون آسیمیونیھ

 بیگییره خیوآبیت شیآیید تآ بیخییونییمییی لیآلیآیی
یھ یواب از اگ یدے خ یری یپ یوے ن یواب ت یدارو خ یدی خ یھ دی یورے  ی  ازش ج

 اسییره چیرآ دلیآمیون کعی بپیرس
 نشیسیتیے کھ بیآز بیبیینیم نیبیستیے چیشمآتیو کھ بیآز

 هسیتے جیورے  ییھ میییدونیم
 سییرھ همیھ از دلیت کیھ
  مهیربونے اصیل طیبق بیدونیے بهیتیره امیآ
 نیدآره رآه نیبودن عاشیق واسیھ دل

گیزییرھ   نیآ
 خیسیتییھ شیده تیو چیشآے
 شیڪستھ آرزوت بغیض

 اینیے فیڪر تیو بیآز امیآ
 نیپذیرھ رو مین اگیھ
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 نیشینیی بییدآر بھیتره
 بیبیینیے خیوآب تیوے اونیو

 دییرھ همییشیھ عیزیزم بودن دییوونھ ےواسیھ
 میردم بعیضے خیوشبحیآل

 گیم زنیدگیے تیو شیدن کیھ
 میردم بعیضے خیوشبحیآل

 گیم زنیدگیے تیو شیدن کیھ
 حیقییرھ چیقید پیشیشیون گینآهآ بے الیتمیآس

 ییآسین عِـطر فڪیر بھ نیھ
 گییرھ یجیآے میآ دل کھ واسیشیون دآرِ  خینیده الیتیمیآسین فڪیر بیھ نیھ

 شید تیمیوم شبیم بگیم چیي
 واسیش بیدجیورے  اینجیآ یکیے میدونیسیت ڪیآش شید حیروم اونیو نیدیدم

  مییمییره
 هآمیون نیآمھ طیییییرح واسیھ بیآرون قیطرھ یھ بیود ڪآشڪے

 کیویرھ تو کیھ کیسیے از درییآت همییشھ دل بھ
 بیآرون قیطره ییھ بیود ڪآشڪیے

یھ یرح واس یھ ط یآم یون ن ییشھ دل بھ هام یآت هم یے از دری یس یھ ڪ یو ک  ت
 کیویرھ

 بشیےم وفیآ بی چییزےبیاو یھ سیآلم عزیزم
 بشیےم وفآ بے بییآ چییزے یھ سیالم عیزیزم
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 دیگیھ هیم از یجیور میآ کھ دآرم دوسیت
 بیشیییم جیدآ

  دیوونھ چیے واسیھ گیفتیم ڪردمو فیڪیرشیو
 بیشیم عیاقیآل تیموم میث ماهم بیهیتره

یے یدون یشھ دیدم می یو نم ی ین یو م یم بآهم ت یدوم بشی یرک ید ه یریم بآی یآ ب  رهدوب
 بیشیم میبتآل

 شدییم هم اسییر میآدوتآ
 ڪنییمیو فیراموش ڪاش بید جیور ییھ

 بشییم رهیآ هم دسیت از
 آه غریبیھ مث بآز بییآ امیآ سخیتھ آشنیآیییمون روزآے حیرفای از شیدییم دور

 بیشییم
 نیرسیید دسیتم دیگیییییھ بیچیینم خواسیتم سیتآره

 بشییم هیآ ستآره اون بھ تیر نیزدیڪ میآبیآیید
 نمییڪنیھ رهیآ مینیو شڪ مث چییزی یھ

 بیشے دعیآ یہ غیرق تیو و مین امیشیبو بییآ
یو  یرش یردي فڪ یھ ڪ یآرو دیگ یدآم یدآره دوست خ یآ ن یدھ بآز بی ین  هآے ب

 عیزییز
 بیشییم خیدآ وآسیھ

 تیورو ڪنیم امتحیییییآن خواسیتم
 مییگیے چیے بیبیینیم

 بیشییم اعتینیآ بیے شعیر تیو بیود کھ هیرچیی بییآ
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  شد تمام که دکلمه
 گوشم کنار و کرد بغلم کیان

 کرد زمزمه
 کنم تمرین باید را چیزاهایی یک
 روز هر
 شب هر
 لحظه هر

 روبرویم بنشینی که همین مثل
 !کنم شعر را تو چشمهایم با

 آید می دست به تمرین با چیزهایی یک
 !داشتنت دوست مثل
 !راهنما بدون گشتن دورت مثل

 بوسیدیم می همدیگرو که حینی در
  شدیم نمی سیراب هم کنار در بودن از و

  اومد سالن در صدای
 کرد بغلم و پیچوند دور رو پتو کیان

  شد سالن وارد یاشار
 یاشار:  گفت آرومی صدای با کیان

  اتاقم تو برو نکنی روشن رو المپ
 ... اونجاست خانوم شوکا
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  کیان اتاق سمت افتاد راه یاشار
  بود شده صب  5 تقریبآ ساعت

  رختخواب تو کشیدم دراز
 ایی دقیقه 10 کردم بغلش محکم داد جا بغلم تو خودشو و بهم چسپید کیان

  برد خوابش و گذشت
 خودم از رو استرس کردم سعی منم
  بخوابم بتونم تا کنم دور

  گوشیم زنگ صدای با
 کرد پر رو وجودم ایی دلشوره چنان

 بیرون اومدم رختخواب از فورآ که
  پوشیدم رو هام لباس و

 باز رو چشماش سختی به کیان
 ؟ کجا پرسید کرد

  خوابگاه برگردم باید:  گفتم
  انداخت گوشیش ی صفحه به نگاهی

 بخواب بیا هشته ساعت هنوز:  گفت و
  برمت می 10 ساعته

 بخوابم تونستم نمی دیگه من اما
  داشتم رو عامر اومدن استرس

  برد نمی خوابم و
  داشتم برش گوشیم سمت رفتم
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 بود شده باعث عامر از پاسخ بی تماس
 بگیرم آروم نتونم هم لحظه یه حتی دیگه

 شدم بهداشتی سرویس وارد سریع
 بیرون اومدم شستم رو صورتم

 زد صداش آروم و کیان سر باالی رفتم
 عزیزم جان:  گفت بسته چشمای با

 باید من عشقم بخواب تو کیان
 شوکا بذار خوابگاه برگردم بگیرم آژانس

  بخوابه هم
 زده زنگ داداشم برم باید من اما

 باشه تهران االن داره امکان
 : گفت کرد باز رو چشماش

  آژانس به بزنم زنگ تا بشین
  نشستم کنارش

  آژانس به زد زنگ
 اما شه بلند رختخواب از خواست می

 عشقم میرم خودم بخواب:  گفتم نذاشتم
  زد بوق آژانس

  بود رختخوابش تو هنوز کیان
  عزیزم خدافظ:  گفتم و بوسیدم رو صورتش
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  کردم بازش در سمت رفتم
 رسیدی باش خودت مواظبه زد داد

 بده خبر بهم
  باشه:  گفتم
 پایین اومدم آسانسور از پوشیدم هامو کفش بستم درو

 دادم رو خوابگاه آدرس و شدم ماشین سوار
 زد زنگ دوباره عامر که بودم مسیر تو

 حسین امام یا:  گفتم لب زیر آروم
 کن کمکم خودت خدایا نباشه تهران عامر
 بزنم حرف عادی خیلی کردم سعی
 ؟ خوبی عامر سالم
 ؟ تو کجایی نجال سالم - عامر
 ؟ نمیدی جواب چرا

 بودم بهداشتی سرویس زدی زنگ که لحظه اون شرمنده
 ؟ تهران رسیدی

  رسم می 10 ساعت تا - عامر
 کجایی؟ تو

 میاد سروصدا و ماشین بوق صدای 
  بخرم صبحونه بیرون اومدم
  نبود یخچال تو چیزی

 خانوم سحرخیزشدی چه - عامر
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  خیابون تو خوابگاه برگرد زود باشه
  نمونی زیاد

 باش آماده هتل میارمت ناهار برا
 خدافظ فعآل پس باشه
  خدافظ - عامر

 عمیقی نفس کردم قطع رو گوشی
  شکرت خدایا:  گفتم و کشیدم

 خوابگاه رسیدم گذشت ایی دقیقه 20
  شدم پیاده سریع دادمو رو آژانس کرایه
 زد صدام ذاکری خانوم شدم خوابگاه وارد
  سالم:  گفتم و جلو رفتم

 ؟ بهتره حالت سالم:  گفت
  از دیشب ممنون ذاکری خانوم بهترم
 دکتر و زدن سروم گرفتن عکس دستم
  استرسه بخاطر: گفت

 امتحانات فصل تو
 اینجوری زیاد استرس بخاطر

 ....  ذاکری خانوم شدم
 کرد پیچم سوال کلی ذاکری خانوم

 آوردم در دستیم کیف از داروهامو
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  دادم نشون بهش
  داشته کار بازار شوکا:  گفتم و

 زدم پوووووفی میاد دیگه ساعت چند
 بیرون اومدم اتاقکش از و

 اتاقمون سمت افتادم راه
  کردم باز رو درش

  شدم وارد
  تخت رو کشیدم دراز

 خورد زنگ گوشیم
  دادم جواب بود کیان

 ؟ اومده داداشت رسیدی پرسید
 یکی داداشمم رسیدم آره:  گفتم

  میرسه دیگه ساعت دو
 :گفت ایی کشیده و آلود خواب صدای با
  داداشت با بذارم خوام می قرار یه

  رو تو بگم و بزنم حرف باهاش ببینمش
  خوام می

  فعآل کیان:  گفتم گرفتم قلبم تپش
  زنیم می حرف راجبش بعدآ کن استراحت
 کردم قطع رو گوشی و کردم خدافظی

  میشدم کور سردرد از داشتم
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 میذاشت لعنتی دلشوره این مگه اما
 ... بخوابم

  بود شده زندگیم تمام
 ... ترس

 ... استرس
 ... دلشوره

 ...و...  و...  و
 اومد هم روی هام پلک اختیار بی

 برد خوابم زود خیلی و
 ایی معده سوزش و ضعف بخاطر

 باز رو چشمام گرفتم خواب تو که
  کردم

 انداختم اتاق دیوار رو ساعت به نگاهی
 نبود عامر از خبری اما بود 11 

 تخت از و دادم خودم به قوسی و کش
  پایین اومدم

 کردم باز رو درش و یخچال سر رفتم
 کنم درست چیزی نداشتم حوصله اصآل

 بود یخچال تو مربا و خامه بخورم و
 شدم خوردن مشغول و برداشتم
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 گوشیم که گذشت می ایی دقیقه 10
  باشه عامر زدم حدس خورد زنگ
 برداشتم رو گوشی و تخت سمت رفتم

 دادم جواب عامر ی شماره دیدن با
  الو:  گفتم اینکه محض به
  بیرون بیا زود:  گفت بلند صدای با

 تنگه دلم که بیا زود خوابگاهم در
 جونم به که استرسیه چه این خدا وای

 تو که نداشتم رو این توان اصآل افتاده
  کنم نگاه عامر های چشم 

  شم آماده کن صبر:  گفتم
  کردم قطع
  کردم جمع رو سفره

 داشتم زانو رو تا مشکی مانتوی یه
  پوشیدم

 پوشیدم هم تنگی و سفید شلوار و سفیدم شال
 کردن آرایش از عامر نکردم آرایش

 میاد بدم نکن آرایش رو صورتت: میگفت همیشه اومد نمی خوشش
 پوشیدم رو مشکیم ورنی های کفش

 سمت افتادم راه و
  اینکه محض به خوابگاه در



wWw.Roman4u.iR  956 

 

  بیرون اومدم خوابگاه در از
 مشکیش زانتیای از هم عامر
 ماشینش در به داد تکیه و بیرون اومد

 ایی قهوه مشکی ترکیب با  چهارخونه پیرهن
 داشت تن به روشن جین شلوار و

 پیشونیش رو لختش و خرمایی موهای
 آفتاب نور زیر ایی قهوه چشای و بود

  میزدن برق
 رفتم سمتش به لرزون های قدم با

 شدی کالس با خیلی عامرخان سالم:  گفتم آروم شدم نزدیکش که بهش
 باید ما ماشینت در به میدی تکیه
 ... دیگه پیشوازت به بیایم

 محکم خندید می بلند بلند که حالی در
 بغلم فقط نزن زر:  گفت و کرد بغلم

  تنگته دلم خیلی که کن
 کردم بغلش آروم لرزون دستای با

  کن بغلم درست:  گفت و خندید دوباره
  ندیدیم همدیگرو ماهه یک آدم مثله

 نیست توانم در بیشتر حد همین تا شرمنده:  گفتم
 میومد نظر به خوشحال خندید می مدام
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  کردی؟ خوشگل برام خودتو:  گفت و شد خیره بهم
 خوشگلیم نکردم کاری:  گفتم

  خدادادیه
  شو سوار: گفت خنده با

 جلو نشستم و کردم باز رو ماشین در
 کردی؟ مست خندی می مدام چته:  گفتم
 میشم مست نخورده بینیم می که رو شما خانوم نجال نه -عامر

 خیلی:  گفتم و برگردوندم رو صورتم
 ... ایی مسخره
 :  گفت و کرد زیاد رو ماشین سرعت

 کنی؟ می داری شوهر اینجوری
 قربون و ببوسی منو اینکه جای به

  مسخره میگی بهم بری صدقم
 خانوم ببوس دستمو پشت بیا

 خریدم خونه تهران تو برات
 ...لوکس 

 ... نوساز
 جا االن:  گفت و سمتم گرفت رو دستش

  عزیزم؟ ببوسی رو دستم نداره
  بابا گمشو:  گفتم دستش زیر زدم

 ذهنم تمام من و میزد حرف عامر
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 بود دیشبمون های گریه و کیان درگیر
 نبود هاش حرف و عامر به حواسم اصآل
 بخوریم ناهار رستوارن بریم: گفت

 کنیم استراحت هتل بریم بعد
  نشون بهت رو خونه برمت می شب
  تلویزیون  ، یخچال ، قالی باید میدم

 بگیرم هستم جا این که هفته یه این تو رو خواب تخت و
 خانوم نجال شد تمام دیگه خوابگاه

 هستم اینجا هفته یه
 دارم کارایی یه زاهدان میگردم بر بعد

 تمام تهران میام بعد دیگه میدم انجام
  میخرم رو خونه وسایل اسباب

  با همیشه برای دیگه امشب از
  کن خدافظی خوابگاه

  هستم جا همین خودم
 دانشگاه برم می رو خانومم

  میارمش
 ریم می هم با بریم خواستیم جا هر

 نپوش چادر بیرون اومدی خودم با
 بری خواستی جایی نبودم خونه من
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 برو بپوش چادر
  میزد حرف مدام عامر

 شنیدن با لحظه هر کردم می احساس و
 ... بودم منگ و گیچ و میرم می دارم هاش حرف
  داشتم غریبی حال چه خدایا
 نمیشد فراموشم هم لحظه یه کیان عطر

گار نده بدنم رو هنوز دیشیییب از اثرش ان گاه که بود مو خدآ نار نا  خودم ک
  کردم می احساسش

 .... بود گوشم تو مدام صداش و
 بودم داده تکیه صندلی به رو سرم

 مشغول فکرم و بودم خودم حال تو
 بود

 گرفت هام ب*ل از عامر که ایی بوسه با
 دارم کردم احساس و اومدم خودم به

  میشم خفه
  رو هام لب و بود گردنم دور دستش

 : گفتم و زدم پسش فورآ خورد می
 ... نیست وقتش االن نکن
  بود کرده بغلم محکم عامر
 بپذیرمش تونستم نمی
 کیان با که هایی بازی عشق از بعد
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 تونستم نمی وجه هیج به داشتم
 دست بهم بذارم و بپذیرم رو عامر
 بزنه
 ... هه

  بود عجیب روزم و حال
 زنه می دست بهم کیان اینکه جای به
 کنم گناه احساس و کنم فکر عامر به

  زد می دست بهم عامر وقتی
 کیان به دارم کردم می احساس

  کنم می خیانت
 کسی خودش جز بدونه کیان اگه کردم می فکر خودم پیش

 بوسه می و کنه می لمس منو
 ؟ شه می حالی چه

 کنترل رو بغضم و بود پایین سرم
 :  گفت اخم با عامر که بودم کرده

 نشون بهت رو وقتش شب 
  غلط نبودم سرت باال ماه 5 میدم

 ؟ آره کنی می زیادی
  خانوم نجال دهنم تو بزن

 دیدمت ماه یک از بعد نکش خجالت
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 لمست خوام می زنمی ناسالمتی
 ؟ ذاری نمی که مرگته چه کنم
 خوشحالی برای دارم من
 فهمی می اصآل تو کنم می جون تو

 زحمتی چه با رو خونه این پوالی من
  ؟ آوردم دست به
 
 نباید هات لب لمس برای زنمی تو

  بگیرم اجازه ازت
  حقمی تو چون

 ... گیرم می رو حقم دارم عادت من
 رو بغضم و انداختم بهش نگاهی نیم

  دادم قورت
 نیست خوب حالم من کرد زمزمه

  خوام می ه*ط*ب*ا*ر ازت شب من
  شو پیاده

 کرد لرزیدن به شروع پام و دست
 شدم پیاده ماشین از
 زبان از ه*ط*ب*ا*ر ی کلمه شنیدن از و

  بید مثله بدنم چهارستون عامر
  لرزید می
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  زد رو ریموت شد پیاده کرد پارک رو ماشین
  رستوران سمت افتاد راه و

 زد داد که بودم هنگ هنوز
 کنم پهن برات قرمز فرش دیگه بیا

  گوشم تو کیان صدای مدام
 ... پیچید می

 لطیفی و ،پاک گلی برگ مثله تو نجال
 دست بهت بشی زنم تا خوام نمی
 کنم بغلت دارم دوست فقط...  بزنم
 کیان به متعلقه رو وجودم که منی

  نزد دست بهم  دونستم 
 ندارم دوست اینکه با رو عامر اما

 نیستم عاشقش که میدونه هم خودش و
  خواد می ه*ط*ب*ا*ر ازم

 میدی؟ عذابم داری چرا خدایااا
 بشم همبستر کسی با باید چرا
 ... نداشتم دوستش هیچوقت که

 ... ؟ دلم به حسرت اینقد چرا
 کیان ی عاشقانه های زمزمه

 کرد می زمزمه گوشم زیر دیشب که
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  شد می اکو سرم تو
 ... نجالم

 ... من نجالی
 ... عزیزم نجالی

 ... کوچولوم خانوم
 ... عشقم

 ؟... کیان عمر
 بر قدم عامر سر پشت آروم آروم

 ریخت می دونه دونه اشکام و میداشتم
  مباها و ببینه رو هام اشک عامر نداشتم حوصله کردم می پاکشون تند تند
 ... کنه لج

  شدیم رستوران وارد
 شستن برای خواستم اجازه عامر از

  هام دست
  بهداشتی سرویس سمت به 

  شستم رو هام دست رفتم
 صورتم به سرد آب مشت چند و

 شدم خیره خودم به آینه تو زدم
 خط عسلیم و درشت چشمای زیر

 دیشبم های گریه بخاطر و بود افتاده
 بود شده کبود هام خوابی بی و
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  بود خسته و روح بی صورتم
 شویی دست از و زدم تا رو شالم

  که میز یه کنار عامر بیرون اومدم
  بود نشسته رستوران ته بودن نشسته جوون پسر دوتا
  بیا:  گفت داد تکون دست برام

  رفتم میز طرف به اینجا
 کرد زمزمه بشینم کشیدم رو صندلی

 خودم کنار نشین پسرا روی به رو
 بود عامر کنار که صندلی رو بشین

  نشستم
 برم من تا پایین بنداز رو سرت نجال گفت
  بیام و بشورم رو دستام
  برو باشه:  گفتم
 دستیم کیف سمت بردم رو دستم

  بردارم رو گوشیم تا
  نبود گوشی از خبری اما

 تخت رو خوابگاه تو اومد یادم لعنتی
 شدم آماده ایی عجله گذاشتم جاش

 بردارم رو گوشی بود رفت یادم و
 باشه زده زنگ داره امکان کیان وای
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  باشه داده ام پی و
 کنم؟ چیکار میشه نگرانم ندم جواب
  گرفتم دلشوره

 نشنیدن و گوشی نبودن از وقتی
 گیرم می دلشوره حد این تا کیان صدای

 تونم نمی حتی خودش نبودن از پس
 سرم داره امکان بالیی چه کنم فکر
 ... بیاد

 افتاد راه و بیرون اومد بهداشتی سرویس از عامر
   میز سمت

 بازی هام انگشت با و بودم ساکت
  کردم می

 : گفت و گرفت دستش تو رو دستم
  دادم سفارش پیتزا برات
 ... خودم برای

 ... کباب جوجه
 ممنون:  گفتم و دادم تکان سری
  کرد زمزمه گوشم کنار

 زنی؟ نمی حرف باهام چرا نجال
 ؟ بگم چی:  گفتم آروم

 شدی ساکت خیلی بزن حرف نمیدونم
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  نبودی خودت تو اینقد قبآل تو نجال
 بود وجودت تو شیطنت کم یه

  شدی آروم خیلی االن اما
 ؟ اومده پیش مشکلی

 نیست چیزی جان عامر نه:  گفتم آروم
 گذاشت رو ها غذا گارسون لحظه همون

 میز رو
  شدیم خوردن مشغول

 بود گوشیم پیشه فکرم تمام
 برگشته االن تا شوکا کنه خدا اینکه و

 باشه گفته کیان به و خوابگاه باشه
 گوشیم خوابگاه تو من که
 ...گذاشتم جا  رو

 دادم تکیه و خوردم پیتزا تیکه دوتا
  صندلی به

 بخورم غذا تونم نمی مشغوله فکرم وقتی ندارم میل
 عامر و شد طوالنی بینمون سکوت

 چشمی زیر خوردن غذآ حال در
 کرد می نگاه بهم
  کرد زمزمه لب زیر
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 هست چیزیت یه تو نه
 نبودی جوری این قبآل تو

 زدی می حرف کالم دو حداقل
  اما شده چی نیست معلوم

 میفهم باالخره
 کرد تموم رو غذآش

 که پیتزام جعبه به کنه می اشاره
 خوردم ازش تیکه دوتا و نخوردس دست

 دارم برش که خواست می ازم
 دار برش خودت:  گفتم اشاره با

  از و برداشت رو جعبه عامر
 شدیم خارج رستوران

 افتادیم راه و شدیم ماشین سوار
  هتل سمت

  گرفتم دستام توی رو سرم
 کردم می فکر چی همه به و
 کنه می خالف بخاطرم که عامری به
 شاد من تا خره می خونه برام جا این و

 باشه نزدیک بهم و باشم
 دوستم جون و دل از که کیانی به

 خوب حالم که کنه می کاری هر و داره
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 گذروندم کیان با که روزایی به باشه
 داشتیم باهم که خاطراتی به

  عامر سمت خورد سر نگاهم
 صورتش روی که غلیظی اخم با

 دقت با و بود شده خیره جاده به بود
  کرد می رانندگی

 ندارم؟ دوستش چرا
 خوامش؟ نمی چرا

 ساله 34 مرد یک با رو ماه 5 که حاال
  گذروندم بالغ و

 هیچ ساله 23 عامر کنار بودن از
 ندارم ذوقی و شوق

 نداره جذابیتی هیچ برام و
 خورد زنگ عامر گوشی
 خط پشت مخاطب با بلوچی زبان به که حالی در و داد جواب را تماس
  عروسی از و زد می حرف

 زد می حرف دیگه ی هفته دو تا خونش کردن آماده و نگرفتن
 شد ترس از پر وجودم

  بودم شده خیره بهش
 اشاره با و سمتم برگشت هوا بی
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 ؟ چیه پرسید
 زدم زل بیرون به ماشین پنجره از و برگردوندم رو صورتم

  از من خدایا بود بریده رو امانم بغض
 شدم؟ لعتتی قد این کی
 ؟... شدم وقی  قد این کی

 ... خودم به میکنم ظلم دارم
 خواستگاریم بیاد خواد می که کیانی به
  دیگه هفته یک تا که عامری به

 زیر رو من با زندگی خواد می
 کنه شروع سقف یک

 
 شد؟ جوری این زندگیم چرا
 رسیدم؟ اینجا به چرا
 زندگیم؟ برای داشتم توسرم که رویایی همه اون بود این
 خواستم می که ایی آینده بود این

 ؟ بسازم خودم برای
 کردم باز درو شد متوفف ماشین که بودم فکر تو
 شدم پیاده و

 سمت افتادم راه عامر شونه به شونه
 ... هتل
 قبل از عامر که شدیم سوئیتی وارد
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  بود کرده رزرو
 شدیم اتاق وارد و گرفت تحویل رو کلید
 هتل از من خورد می بهم هتل از حالم

  جایی چین هم تو عامر با بودن و
  نداشتم خوبی خاطره

 مینداخت روزی یاد رو من
 بود کرده تجاوز بهم عامر که
 بیشتر بهش نسبت رو نفرتم این و

  میکرد
  شدیم وارد دو هر و زد کلید

 خستم خیلی کرد زمزمه من به رو
 خوام می حسابی و درست ماساژ به

  تخت رو کشیدم دراز جین شلوار و تاپ با و آوردم در رو لباسم
  شرمندتم:  گفتم عامر به رو

  بدم ماساژت تونم نمی
 باز رو پیرهنش های دکمه که حالی در

 م*ن*ی*س رو انداخت آروم رو خودش میکرد
 ؟ تونی نمی چرا کرد زمزمه و

 بدی ماساژ باید خانومم وظیفته
 ؟ وظیفم:  گفتم پوزخند با
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 وظیفه آره:  گفت و انداخت باال ابرویی
 عامر نیستم ماساژور من:  گفتم

 بدم ماساژ رو تو باشه وظیفم که
  شد بلند سینم رو از

  چیزی اون امشب پس:  گفت
  بده انجام درست رو وظیفته که

 تخت رو نشستم و کردم جمع رو خودم
 حالم؟ به نزنی گند میشه کردم زمزمه

 شدی پرو خودتو کن جمع زد داد
 عنوان به رو وظیفم من که طور همین

  هیچ ذارم نمی و میدم انجام مرد یه
 کنی احساس رو کمبودی

 بده انجام درست وظیفتو هم تو
 چی:  گفتم خودش از بلندتر صدای با
 ؟ خوای می من از

 نشست لبش ی گوشه کجی لبخند
 بشینی خوام می فقط هیچی:  گفت و

  کنم نگات جلوم
  پرونه می تیکه داره فهمیدم

  شدم بلند تخت رو از
  سرجات بتمرگ زد داد که
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 بسمه اومدم کنار باهات چی هر
 خودمون خونه برمت می 5 ساعت بتمرگ

 که ایی خونه به لعنت نالیدم لب زیر
 ... کنم زندگی توش تو با قراره
 فرط از و کشید دراز تخت رو عامر

 برد خوابش زود خیلی خستگی
 داشتم زیادی خوابی بی خودمم

 زود خیلی عامر از بعد شد باعث و
  ببره خوابم

 م*ن*د*ر*گ روی عامر های ب*ل گرمیه با
 سریع و شد منتقل بهم چندشی حس

  کرد باز رو چشمام
 اعصبانیت با که کنار کشیدم رو خودم
 ... نجال بذار:  گفت

  بود گرفته دلم بود غروب
 بودم نشنیده رو کیان صدای صب  از
 خواد می قلبم کردم می احساس و

  بترکه
 کن ولم بسه خوام نمی:  گفتم

 ؟ لعنتی ذاری نمی چرا زد داد
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 مگه: گفتم و شدم خیره صورتش به
 عامر؟ خوای نمی رابطه من از

 ... نجال ندارم تحمل دیگه خوام می:  گفت و کرد پایین باال رو سرش
 کشیدم سینش زیر از رو خودم
 سکس باهات شب آخر گفتم بیرون

  ببوس منو نه اما کنم می
  کن بغلم نه

 ... کنم بازی عشق باهات خوام نمی
 چی؟ یعنی پرسید تعجب با
 وظیفم خوام می:  گفتم قاطعیت با

 بدم انجام همسرت عنوان به رو
 ... کنیم بازی عشق خوام نمی اما

  نجال کن نگاه منو زد داد عامر
 کنم نگاه چشماش به نداشتم دوست

  به کردن نگاه از داشتم وحشت
 ترسیدم می عامر های چشم

 ؟ نیستم تو با مگه زد داد
  سمتش برگشتم اختیار بی

 شده خیز نیم که حالی در و
  نگاه چشماش به سینم رو بود

 ؟ بگو چیه:  گفتم و کردم
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 تکرار دوباره رو حرفت اون:  گفت
  چی چی من با خوای نمی گفتی کن

 ؟ کنی بازی
  عشق: گفتم و دادم قورت رو بغضم

 ... بازی
  زمزمه و شد خشمگین صورتش

 ؟ مطمعنی کردی
 مطمئنم:  گفتم و بستم رو چشمام

  مطمئنم:  گفتم که این محض به
  هام ب*ل رو چسپوند محکم رو هاش ب*ل
 هام ب*ل ن*د*ی*ک*م به کردن شروع و 

  کنم جداش خودم از کردم تقال
  نتونستم اما

 دستاش با و سینم قفسه رو کشید دراز
 بود گرفته محکم رو هام دست مچ

 رو خودم نتونم که بود سنگین اونقدی
  بدم تکون

 د*ی*س*و*ب می رو هام ب*ل شدت به و ع*ل*و با
شت ساعتی نیم ساس که بود گرفته بازی به رو هام ب*ل عامر هنوز و گذا  اح
 ده می دست بهم تهوع حالت داره کردم می



 975 بخاطر نجال

  افتادم که گریه به
  بدن رو از و کرد ول رو هام ب*ل

  رفت کنار جانم بی
 کرد رها رو هام دست مچ آروم

  پوچی و حقارت احساس اونقد من و
 مظلومانه و غریبی حال با که کردم می

 ریختم می اشک
  کرد زمزمه گوشم کنار عامر

 من بفهمی که دادم انجام کارو این
  بگی بهم که نیستم مردایی اون از

 ... چشم بگم منم بکن کارو این نکن کارو این
  زنم با بخواد دلم کاری هر من

 رابطه هم میکنم بازی عشق هم میکنم
 بگیره رو جلوم تونه نمی کس هیچ و

  کرد می گریه که حینی در
  های مشت با عامر سمت برگشتم

  کوبیدم می سینش به پی در پی
 عامر متنفرم ازت گفتم می هق هق با و

 بردار سرم از دست متنفرم ازت لعنتی
 گفت می مدام و بود کرده بغلم محکم

 باش متنفر نیست مهم برام
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 دونم می خوب چیزو یه فقط من
 ازت وجه هیچ به و منی مال که این

 ... گذرم نمی
 :  گفتم التماس با و زدم زار بغلش تو

  نداریم تفاهم هم با ما عامر
  قرآن رو تو بده طالقم

  من از میشه نصیبت من از بهتر
  بگذر

 گرفت دهنم جلوی محکم رو دستش
  خدا به شو خفه:  گفت اعصبانیت با و

 ... نزن مفت حرف کشمت می
 بود نمونده برام راهی هیچ

 این به چطور دونستم نمی و
  بدم ادامه زندگی

 کرد نمی آرومم دیگه هم گریه حتی
 کشیدم بیرون عامر بغل از رو خودم
  بشور رو صورتت پاشو:  گفت
 دارم کار بیرون بریم

 بپرسم ازش چیزی که این بدون
 شدم بهداشتی سرویس وارد
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 دست محکم و صورتم به زدم آب
  هام لب رو کشیدم می

 شده کثیف دهنم کردم می احساس
 دهن تو ساعت نیم که هایی لب از حالم
  خورد می بهم بودن عامر
 خورد می بهم خودم از حالم
 بود راست رو من با کیان اینکه

 بازی به رو احساسش من و
 کردم خیانت بهش و گرفتم

  عامرم بغل تو جا این و
 بیاد کی که کنه می فکر این به کیان و

  خواستگاریم
 کردم می نگاه خودم به آینه تو
 هام اشک آب های قطره همراه و

  اومد می پایین دونه دونه
 بهداشتی سرویس تو رو ایی دقیقه 10

 شویی دست از و شستم رو صورتم مجددآ کردم خالی رو بغضم موندم
  بیرون اومدم
  بود پوشیده رو هاش لباس عامر

  بود نشسته تخت رو و
 کنارش از رو مانتوم و شدم نزدیک بهش
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  برداشتم
 رو مانتوم های دکمه که حالی در

 نزدیک عامر به رو خودم بستم می
 ببری منو شه می:  گفتم و کردم

 ؟ خوابگاه
  بگذشت و بود بهاری خوابگاه شه نمی نه:  گفت محکمی و قاطع لحن با
 خودمون خونه تو بعد به امشب از

  آپارتمانیه هم خونمون مونی می
 داره بسته مدار دوربین داره نگهبان
 نباشم شب چند که خودم داره امنیت
 راحته خیالم

  خریدم خونه خوب آپارتمان یه تو
  خودمونه سوئیت اول طبقه

 : گفتم حرفاش به توجهی بی با
  گذاشتم جا خوابگاه تو رو گوشیم

  دارم برش خوام می
 نیازی گوشی به فعآل کن ولش - عامر

 هم به بزن زنگ من گوشی با نداری
 بذارن رو گوشیت بگو هات اتاقی

 ریم می که شب فردا تا وسایلت تو
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  برداریم رو وسایلت
  بده رو گوشیت:گفتم و سمتش کردم دراز رو دستم

 فاصله ازش دستم داد رو گوشی
  بگیرم تماس شوکا با تا گرفتم
 بزن حرف خودم کنار بشین: گفت

 تخت رو کنارش نشستم استرس با
 خورد که بوقی دوتا از بعد گرفتم رو شوکا ی شماره
 ایی کشیده و نازک صدای با شوکا
 بفرمایید:  گفت
 نجالم ؟ خوبی شیما سالم گفتم فورآ

 شده؟ چی بدونی اگه کجایی تو دختر - نجال
  مگذاشت جا تختم روی گوشیمو هستم عامر همسرم پیشه جان شیما:  گفتم

 لباسم چمدون تو بذاریدش زحمت بی
 میام ببرم رو وسایلم میام شب فردا

  پیشتون
 شده متوجه بود افتاده پته تته به شوکا

  خواد می و عامرم پیشه که بود
 صداش ببره خوابگاه از رو من

 باشه کرد زمزمه بغض با و شد گرفته
 کرد قطع رو گوشی من از زودتر و

 پاک عامر گوشی از رو شوکا شماره
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  دستش دادم رو گوشی و کردم
 بریم بیا:  گفت و برداشت اوپن روی از رو ماشینش سویچ
 بریم:  گفتم و برداشتم رو دستیم کیف

  بیرون اومدیم هتل از
  شدیم ماشین سوار

 هیچ و بودم کرده سکوت همچنان
  زدم نمی حرفی

 کشیدم دراز خوابوندم کمی رو صندلی
 حواسم و فکر تمام بستم رو چشمام و

 قراری بی قلبم بود کیان پیشه
 پهنش ی سینه برای دلم کرد می

 خوشبوش عطر جذابش صورت
 اخمی حتی و قشنگش های لبخنده

 شده تنگ بود صورتش روی همیشه که
 بازوهام و شد سردم هوا بی بود
 کردم زمزمه لب زیر کردم بغل رو

  کیان عشقم
 ؟ کجایی کرده هواتو دلم چقد
 ؟ نیستی چرا
 عاشقانت های بوسه برای دلم
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  کردی می زمزمه برام که ایی عاشقونه شعرای برا
 ... مردونت رفتار برای
 یواشکیمون های عاشقانه برای
 ...تنگه

 هامون لحظه ی همه برای تنگم دل
 عامر کنار که رو ایی لحظه هر
 کردم می فکر کیان به و گذروندم می

 شه می ذوب داره جسمم کردم می احساس
 وجه هیچ به منم بود ساکت عامر

 بشکنم رو سکوت این نداشتم دوست
 بود بهتر زدیم نمی حرف چی هر

  لذتی هیچ عامر با زدن حرف از چون
 زدن حرف از که مردی تنها بردم نمی

 بود کیان بردم می لذت باهاش
 بود رویاهام مرد داشتم دوست همیشه که بود مردی کیان

 کردم پیداش واقعیت تو که
 بودم متنفر فامیلی ازدواج از همیشه

  که کنم ازدواج یکی با بخوام که این از
 اومد می بدم بشناسه کامل رو من

 نداشت جذابیتی هیچ برام و
 شده بزرگ باهاش بچگی از که عامری
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 نبود داشتنی دوست اصآل من برای بودم
  شخصیتش نه و خودش نه

  کیان رفتار
 ... فرهنگش
 ...پرستیژش

 خاصش رفتارهای از بعضی
 داشت جذابیت برام اونقدی

 بیسواد ی ساله 23 پسر یه که
 جذابتی هیچ برام دیگه شهرستونی

 باشه نداشته
  کیان با رو عامر ذهنم تو مدام

 کردم می مقایسه
 کیان....  عامر
 کیان.... عامر
 کیان...   عامر
  هیج دوتا این چرا کردم هنگ

 ؟ ندارن هم با تشابهی
 ؟ کجا عامر و کجا کیان اصآل

 چشمام و خوردم تکون عامر صدای با
  کردم باز رو
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 قالی خوام می پایین بیا نجال - عامر
  بخرم

 شد پیاده ماشین از و کرد باز درو
 بدتر رو حالم تندش و عربی عطر بوی
 کرد می

  بودم منگ و گیچ
 ؟ اومدم کجا من

 بخرم؟ قالی خونم واسه عامر با اومدم
 خندم صدای و خندیدم شدم دیوونه
 زد زل بهم اخم با عامر شد بلندتر

 خیابون وسط دیوونه چته:  گفت و
 پایین بیار صداتو نخند

 روانی دارم کردم می احساس من اما
 ... شم می
 ؟ جوریه این زندگیم چرا
  بخرم قالی شوهرم با اومدم من

 خونم؟ برای
 خوابه می من عشق به امشب کیان و
 ...خواستگاریم بیاد کنه می شماری لحظه و

 دارم؟ ه*ط*ب*ا*ر مرد دوتا با االن من خدایااا
 ... عشقمه یکی
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 ...همسرم دیگری و
 پرم؟ می هرز اینقد دارم کی از

  خندم می اختیار بی
  عامر ماشین کنار

  خندم می و ایستادم
 نجال کنم می زمزمه لب زیر 
 ؟ شدی ه*ز*ر*ه
  داری؟ ه*ط*ب*ا*ر مرد دوتا با
 باشی دو هر با که این به محکومی و

 ... میکنه ه*ط*ب*ا*ر به وادار رو تو قلبت...  کیان معشوقت
  هیچ که همسری...  عامر همسرت

 شناسنامه تو فقط و نداره قلبت با نسبتی
 ... همسرته

 شدم بازیچه من کنم می فکر خودم پیش
 شدم؟ همبستر نفر دو با که

 ؟ بازیچست عامر
 ؟ کیان یا

 بیارم؟ دوام تونم می میوفته برام اتفاقی چه بگذرم کیان از اگه
 شه؟ می چی بگذرم عامر از اگه

 ... میره می کنه می سکته پدرم
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 هرزه دخترت که میدن سرزنش مادرمو
 داشت مشکلی چه نیست معلوم و بود
 و کرد زندگی باهاش ماه 6 پسره که

  داد طالقش
 ؟ میکنه کار چی عامر

 میشه؟ اعدام خودش و میکشه منو
 ؟ میوفته اتفاقی چه

 میشه؟ ختم کجا به سرنوشتم
 دهنم جلوی گذاشتم رو دستم

 افتادم کیان با خاطراتم یاد
 کردم فکر این به خودم پیشه

 ازش منو و عامر پیش بیاد کیان اگه
 ...؟ کنه خواستگاری

 شد مور مور بدنم ترس از
 ... دلشوره از پر وجودم تمام و

  آقای سالم کردم زمزمه لب زیر
  هستم رادمهر کیان من شهدادی

 ازتون رو نجال خواهرتون خواستم می
  کنم خواستگاری

 ... زدم پوزخند
 خندیدم دوباره نبود خوب حالم
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 زده سرم به کردم می احساس
 میشم روانی دارم
 داد فشار رو دستم مچ عامر

  دیگه بیوفت راه غرید لب زیر و
 ؟ مرگته چه نیست معلوم امشب

  پاهای با و دادم قورت رو دهانم آب
 فروشی قالی طرف به رمق بی
  افتادم راه

 نیمبتو که بخرم خوام می سالن واسه قالی یه فقط فعآل:  گفت من به رو عامر
 وقتی تا بشینیم بخوابیمو خونه تو راحت

  گیرم می رو خونه وسایل و اسباب بقیه که
 میخرم چی همه برگشتم که زاهدان از

  بود بد اونقد حالم
  نداشتم زدن حرف نای که

 زدن حرف کلمه یه حوصله حتی
  بودم شده هدف بی نداشتم

  انگیزه بی
 شد خیره صورتم به جلوم ایستاد عامر

 حواسییت تو توام با خانوم نجال:  گفت و داد تکون صییورتم جلوی رو دسییتش
 کجاست؟
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 متوجه گفتی چی بله:  گفتم تعجب با
 ... نشدم

 باش مارو زن:  گفت و زد پوزخندی
 میگم چی نشد متوجه اصآل

 میگن خانوم:  گفت من به رو بعد
  چه ترکیبش خونت دکور داری دوست
 منظورمه بندهاشو رنگ باشه جوری

 نکردم فکر بهش:  گفتم تفاوتی بی با
 بگیر داری دوست خودت که رنگی هر
  نظر ازت که نیستی آدم زد غر لب زیر

  بخوام
  بود کیان درگیر ذهنم

 عامر کارهای و خرید متوجه اصآل و
  نبودم

  خرید قالی گذشت ساعتی نیم
 بزنیم حرف باهم کلمه یه اینکه بدون و

 کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار
 نمیشناختم بحال تا که ایی خونه در عامر

 کرد توقف بودم نرفته و
 زد رو خونه زنگ و شد پیاده 

  نماز چادر با کوتاه قد سفید پیرزن یه
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 کرد باز درو گلدار
 نگاه زن پیر به مبهوت و مات

  کردم می
 کین؟ اینا

 ؟ میشناسه کجا از رو اینا عامر
 زدن حرف هم با ایی دقیقه چند

 بود باز نیمه در اما رفت پیرزن و
 :گفت من به رو و ماشین در کنار اومد عامر

  پیرزنه به پایین بیای نداشتی شعور
  کشیدم خجالت خیلی کنی سالم
 ؟ اومدی خانومت با مادر:  گفت
  آره:  گفتم

 اینارو من مگه چیکار بیام:  گفتم اخم با
 ؟ میشناسم

 ؟ کیه پیرزن این میفهمم اصآل
  ببند:  گفت و شد خیره صورتم به

 ... لیاقت بی دهنتو
  لیاقتم بی اگه:  گفتم

 نمیدی؟ طالقم چرا
  چون:گفت و فشرد بهم رو دندوناش
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 بذارم دلت به رو طالق داغ میخوام
  برگردوندم رو صورتم و دادم تکون براش تاسف ی نشانه به سری
 کرد باز کامل درو پیرزن

 بیرون اومد پتو و بالش دوتا با
 پسرم عامر زد صدا رو عامر و

  مادر بیا
 گرفت ازش رو ها بالش و پتو پیرزنه سمت رفت عامر

 کرد تشکر کلی و
 افتادیم راه و ماشین عقب گذاشت

 نمیدونستم اصال که ایی خونه سمت
 ... کجاست

 بود کی ی خونه اینجا پرسیدم آروم
  میشناسی کجا از رو اینا
 ... چه تو به:  گفت لب زیر

 گفتی؟ چی:  گفتم بلند
 نداره ربطی تو به:  گفتم زد داد

 باهاش که همونی دوستمه مادربزرگه
 ... میکنم معامله

 ؟ دیگه جنس گفتم پوزخند با
 گلم نه: گفت ایی مسخره لحن با

  زعفرون
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  بکنه داره دوست کار هر بذار چه من به
 هستم راضی زندگی این از نه من

 کاراش نه مهمه برام عامر نه
 نفس دارم که میدونم فقط من
 زندگیه این تو چیزا خیلی و کشم می

 ... نیست مهم برام دیگه لعنتی
 کرد می حرکت زیاد سرعت با عامر

 زد ترمز طبقه 6 آپارتمان یه جلوی
 شدیم پیاده و داشت نگه رو ماشین

 بودیم اول ی طبقه ما عامر ی گفته طبق
 باال رو پله تا چند بود اول طبقه چون
 نشدیم آسانسور سوار ترجیحآ و رفتیم
  افتادم راه عامر سر پشت

 خیلی که روشن قهوایی در یه جلوی
 زد کلید ایستاد اومدم می نظر به نو

  کرد بازش
  که حدی تا داشتم زیادی ی دلشوره

 وایستم نمیتونم و میشه حس بی داره پاهام میکردم احساس
 سرش پشت و شد خونه وارد عامر

  افتادم راه
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  کوچیک سوئیت یه
  قشنگ خیلی و نوساز
 گذاشتم هم روی رو چشام

 ی خونه اینجا میکردم مرور ذهنم تو
  عامره و من

 رو سختی روزای قراره که ایی خونه
 ؟ بگذرونم توش
 زد صدام آشپزخونه تو از عامر

 ؟ اومد خوشت عزیزم چطوره
 خیلی: گفتم و دادم تکون رو سرم

 باشه مبارکت قشنگه
 باشه خودت مبارک:  گفت بلند صدای با

  خریدم تو برای
 ندارم دوست رو تهران که من

 خریدم خونه تهران تو بخاطر فقط
  میکنه م*ل*غ*ب و میاد سمتم به

 نفسم میکنه زمزمه گوشم زیر
 ؟ داری دوست خونتو

 آرامش به نبود خوب دلم حال
 داشتم نیاز

 رو سرمو بستم رو چشمام
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  گذاشتم عامر شونه
 ریختن اختیار بی اشکام و

 خوشبختت:  گفت و کرد م*ل*غ*ب تر محکم
  میخرم برات بخوای چی هر نجال کنم می

 ... بشه اذیت زنم نمیذارم
 دید؟ می چی تو رو خوشبختی عامر

 ؟... کنم می خوشبختت:  گفت می من به حسابی چه رو
 خره؟ می برام بخوام چی هر

 ؟ شم اذیت ذاره نمی
 بود؟ این عامر نظر از زندگی

 بفهمه نخواست هیچوقت و
 نیست قالی و خونه زندگی که

 عالقس ، عشق مبنای بر زندگی
 دیگست هم به طرف دو محبت و

  جذابیت هم برای شخص دو هر که این
 رو هم های ویژگی و باشن داشته

  باشن داشته دوست
 بود گرفته حسابی دلم
  که کردم می التماس رو خدا
 دستم به گوشیم و شه صب  زود
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 بشم باخبر کیان حال از بتونم تا برسه
  اومدم بیرون عامر بغل از

  و آوردم در رو مانتوم
  آشپزخونه تو رفتم
 :گفت و شد نزدیک اوپن به عامر
  خوری می چی سرکوچست مغازه

 ؟ بخرم برات برم
 کردم باز رو ظرفشویی شیرآب

  رو دستام که حالی در و
 خورم نمی چیزی:  گفتم شستم می

 نیست گشنم
  مواقعی و داستم زیادی استرس

 تونستم نمی اصآل داشتم استرس که
 بخورم غذا
 شد آشپزخونه وارد
 ش*ل*غ*ب تو کامل که جلو رفتم قدم چند

 صورتم رو کشید دست شدم جا
 الغر خیلی صورتت نجال کرد زمزمه و

 دوست بیشتر رو تپلت صورت من شده
  دارم

 خوای می همیشه تو میشناسمت خوب میدونم:  گفتم پوزخند با
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 تو که باشه جوری همون چیز همه
 ... داری دوست

 دقیقآ بله:  گفت و شد خیره چشمام به
 بخور کامل رو غذات شه الغر صورتت ندارم دوست اصال االنم

  بخوابم میخوام:  گفتم وار زمزمه
  عامر نیست خوب حالم
  گشنمه من نجال - عامر
  میگیرم اولویه یه مغازه میرم

 برای ظرف یکم که فردا تا بخوریم
  خرم می خونه

  تا رو قالی کنه کمک میگم نگهبان به برگردم
  بیاره باهام باال

  از عامر و:  گفتم ایی باشه
 ... شد خارج خونه

 داشتم استرس
 جوری چه قراره رو امشب نمیدونستم و
 بگذرونم؟ عامر با
  زد می قدم سالن تو 
  بتونم شاید تا کردم می فکر و

  برگردم امشب و کنم پیدا حلی راه
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 بزنم زنگ کیان به بتونم که خوابگاه
 رو که افتاد عامر گوشی به چشمم

 بود گذاشته جاش اوپن
  برداشتم رو گوشی سریع

 شده یخ انگشتام استرس شدت از
 بودم کیان قرار بی اینقد و بودن

  و نکردم فکر هیچی به که
 ی شماره تند تند عامر گوشیه با

  گرفتم رو کیان
  خورد که بوقی چند از بعد

 کرد نوازش رو گوشم کیان صدای
  شد بیقرار قلبم چنان و

 امکان لحظه هر کردم می احساس که
  بیرون بزنه سینم از داره

 قلبم روی رو هام دست از یکی
 سالم:  گفتم بغض با و گذاشتم

 نجالم کیان
  صدای با بعد و کرد مکث لحظه چند
 کجایی؟ عزیزم نجال پرسید بلند

 ؟ خوبه حالت
 عزیزم خوبم:  گفتم آرومی لحن با
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 نباش نگران
  گوشیت به زدم زنگ صدبار - کیان

  ندادی جواب
  جا رو گوشیت بیرون رفتی داداشت با: گفت خانوم شوکا به زدم زنگ

  گذاشتی
  تنگتم دل چقد بدونی اگه
 نزدم حرف باهات که صب  از

 نجال نیست خوب حالم اصآل
 ... گرفته دلم

 اما دلتنگتم منم دلم عزیز کیان
 بیرون اومدم داداشم با کنم چیکار

 بردارم رو گوشیم رفت یادم
  بیرون رفت اون االنم

 بود گذاشته جا رو گوشیش
 بود شده تنگ برات دلم خیلی چون

 زدم زنگ بهت گوشیش از
 نباشی نگران که
 زنگ دیگه شماره این به خدا رو تو

 وجه هیچ به و اصآل کیان نزنی
 میزنم زنگ بهت صب  خودم
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  خودم گوشیه با
 هست حواسم نترس عزیزم باشه
  ؟ کجایی االن نجال

 ؟ میره کی داداشت
 گرفته خونه داداشم
  بمونه تهران میخواد

 ... کیان ره نمی دیگه
 ؟ چی یعنی
 خودش پیشه بره می رو تو یعنی

 پیشم؟ بیای تونی نمی دیگه تو
  تونم نمی دیگه کیان
 دانشگاه رسونه می منو خودش چون

 دنبالم میاد هم بعدش
 باید تونم نمی من نکن دیوونم نجال
 ازت باشم دور تونم نمی باشی پیشم

  بگیرم آروم تا کنم ت*ل*غ*ب باید
 میزنیم حرف هم با صب  کیان

 شه می شروع محرم دیگه روز دوسه
 داره کار زاهدان گرده می بر داداشم
 همدیگرو پیشت میام اونوقت

  بینیم می
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  داداشم دیگه کنم قطع باید االن
 بیاد داره امکان

 کن پاک رو شماره این کیان فقط
 شمارت بهش نخوره دستت موقع یه

 ... اینجا بیوفته
  عشقم هست حواسم خانومم نترس
 ... زنم نمی زنگ
  خیلی دارم دوستت خیلی کیان
 خودت مواظبه تویی من زندگیه همه
  باش

 کوچولوم خانوم منی زندگیه هم تو
 کیانی عمر
  بگرده دورت کیان

 باش خودت مواظبه هم تو
 عزیزم بخیر شب
 گلم بخیر شبت - کیان
 کیان با مکالمم اینکه از بعد

 کردم پاک رو شمارش فوری شد تمام
 زد کلید عامر لحظه همون
 گذاشتم رو گوشی سریع که تو اومد



 999 بخاطر نجال

 ... اوپن رو
  شد آشپزخونه وارد عامر

 شده؟ چی پرسید و زد زل چشمام به
 مگه؟ چطور هیچی:  گفتم پته باتته
 میلرزن دارن دستات پریده رنگ - عامر

 ؟ نشدی متوجه خودت
 نیست چیزی: گفتم و شدم رد کنارش از

  دارم سردرد یکم
  محکم برمیداشتم قدم که حالی در

 بهش خوردم که کشید رو دستم
 جوری این چرا ؟ چته:  گفتم اخم با

 کنی؟ می
 بخوابی ذارم نمی نخوری شام تا - عامر

 درست بتونی نکنم فکر که هم امشب
  بخوابی
 ؟ نتونم چرا مگه چطور

  فهمی می شام از بعد اینو - عامر
 بخوریم شام بشین االن

 سالن تو کنم پهن بیارم رو قالی نگهبان کمک با پایین میرم بعدش
  کرد باز رو ساالد در عامر
   رو ها نوشابه و نون بسته
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  اوپن رو گذاشت
  نمیخورم من:  گفتم

 میخوری:  گفت اخم با
 دهنم جلو گذاشت گرفت لقمه

 خانومم دهنتو کن باز کرد زمزمه و
 کردم باز رو دهنم اختیار بی

 دهنم گذاشت رو لقمه عامر و
 جوییدم می رو لقمه که حینی در

 بود گوشم تو مدام کیان صدای
 دادم قورتش شدیدی بغض با گرفت زهرمار ی مزه دهنم تو لقمه 

  خوردم لقمه تا چند زور به و عامر اسرار با
 گرفتم دلشوره شد تموم که شاممون

 بیرون خواب اتاق تو برو:  گفت بهم
 بیارم رو قالی پایین برم نیا

 شدم خواب اتاق وارد
 سرد های سرامیک رو تاریکی تو

 تکون دیوار به رو سرم نشستم
  بستم رو چشمام و دادم
  صدای دقایقی از بعد

 رسید می گوشم به ساختمون نگهبان
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 شد خونه وارد یاالله یاالله با که
  آقا بفرمایید گفت می عامر و

 غالم
 چشمام دوباره و نخوردم تکون جام از
  بستم رو

 غالم آقا همون یا نگهبان کمک با عامر
 کرد تشکر ازش کرد پهن رو قالی

 خونه از نگهبان خروج از بعد و
 سرامیک رو و بودم گرفته دلشوره

 لرزیدم می اتاق تاریکی تو سرد های
 بشم همبستر عامر با ترسیدم می

 خواد می رابطه ازم میدونستم
 شد می همبستر باهام وقت هر عامر

  خواست می رابطه ازم
 عامر با رابطه به میل اصآل من و

 هیچ باهاش آغوشی هم از و نداشتم
  بردم نمی لذتی

 نوری ایی هاله و بود روشن سالن المپ
 بود افتاده خواب اتاق تو

 کرد زمزمه و شد اتاق وارد عامر
 نفسم؟ نشستی تاریکی تو چرا نجال
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  نیست خوب حالم عامر:  گفتم لرزون صدای با
  زد زانو جلوم اومد سمتم به

 گرفت دستش تو رو سردم دستای
 دکتر؟ ببرمت شده چت پرسید و

  نه:  گفتم و دادم تکون رو سرم
 کنم؟ چیکار پس پرسید و کرد بغلم

  گرفتم قاب رو صورتش دستام با
  بذار راحتم امشب عامر:  گفتم و

 باهات باشم داشته ه*ط*ب*ا*ر خوام نمی
 چسپوند پیشونیم به رو پیشونیش

 ...؟ فهمی نمی چرا زنمی تو دارم نیاز کرد نجوا و
 گفتن برای حرفی  کردم سکوت
  نداشتم

 شد سالن وارد پاشد کنارم از عامر
 میکنه پهن رختخواب داره شدم متوجه
 شد  تاریک تاریک خونه و کرد خاموش رو سالن المپ
 عزیزم بخواب بیا نجال زد صدام
 تونستم نمی و بود شده حس بی بدنم

 شم بلند جام از
 دیدمش نمی درست اتاق تو اومد عامر



 1003 بخاطر نجال

  شنیدم می صداشو فقط
  کرد می نجال نجال آروم

 بهش خوردم محکم که شدم پا جام از
  کرد حلقه کمرم دور دستاشو

 کردم نجوا رو اسمش تاریکی تو
 ؟ عامر:  گفتم و

 وار زمزمه و کرد لمس رو صورتم
 جانم:  گفت
 گرفته دلم کردم نجوا گوشش کنار
  بترکه خواد می دلم عامر
 عامر به رو حرفا این چرا دونم نمی
  زدم می
 بزنم یکی به رو حرفا این باید میشم دیوونه دارم کردم می احساس اما

 میشه بد حالم گرنه و بیرون بریزم و
 شدیم سالن وارد هم با گرفت دستمو

 رو کشیدم رو پتو و خوابیدم رفتم
  خودم
 کرد بغلم و کنارم پتو زیر اومد عامر

 کرد زمزمه گوشم زیر
 ؟ گرفته دلت چرا نجال
 ؟ شده چی
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  نبود خوب حالم
 گفتم؟ می چی عامر به باید

  خوابیدم کنارت اینکه
 !ندارم؟ بهت احساسی هیچ اما

  توئه بغل تو جسمم
 !!دیگس جای فکرم اما

 داشتم را زنی حاِل  درست
 خودش ی خانه در نمیداند، که

 ... دارد همسرش با نسبتی چه
  بود کرده بغلم محکم عامر

 شکست بغضم سینش به چسپیدم
  به کردم شروع عامر بغل تو و

 نوازش رو صورتم مدام کردن گریه
 بود مشخص رفتارش از و کرد می
  در رفتارم از سر و شده گیچ که

  نمیاره
 زمزمه و صورتش رو کشیدم دست
 دلخواهت زن من عامر ببخش منو کردم

 باشم زندگی زن برات نتونستم نیستم
  کنم خانومی برات نتونستم
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  بوسید می رو صورتم مدام
 نفسم باش آروم کرد می تکرار و

 ... نشده هیچی
  کرد می نوازشم مدام عامر

 باشم آروم خواست می ازم و
  که وجدانی عذاب خاطر به من اما

  باشم آروم تونستم می نه و رفتم می خواب نه داشتم
 بود تنگ کیان برای دلم

  عامر بغل تو چون و
  کردم می گریه کیان خاطر به

 داشتم وجدان عذاب
 نبود خودم دست چیز هیچ اما
 ... هام گریه نه
 ... هام دلتنگی نه

 بود عامر بازوی رو سرم
 داده جا بغلش تو بچه مثه خودمو

 کردم می هق هق و بودم
  کردم می تکرار مدام

 کنم خوشبختت تونم نمی من
 شم نمی واست خوبی زن من

 شه می تباه من با زندگیت
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 و سینم رو برداشت خیز
 برد فرو گردنم گودی تو سرشو
 بوسیدم می رو گردنم

 باشم آروم خواست می ازم و
 کارش این با خواست می عامر

 لمسم وقتی اما کنه آروم رو من
  تو اومد می کیان تصویر کرد می

 شدم می داغون بیشتر و ذهنم
  کردم نجوا گوشش کنار
  بخوابم خوام می عامر

 زمزمه گوشم تو و بوسید رو چونم
 کاری باهات امشب عزیزم بخواب کرد

  باش آروم ندارم
  خودش سمت کشید منو

 بوسید رو شونم کرد بغلم پشت از
 دربیار رو لباست فقط کرد زمزمه و

 خوابیم می بعد
 تاریکی تو داشتم که عجیبی حاله با

 عامر شه می سردم نالیدم لب زیر
 بشه سردت ذارم نمی:  گفت
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 لرزون دستای با و بستم رو چشمام
 زیر لباس با  آوردم در رو لباسم

  عامر کنار خوابیدم
  داشتم شدیدی استرسی

  آروم و کرد بغلم  عامر
 ؟ بخوابیم:  گفت

 آره:گفتم داشتم که ایی دلشوره با
 برد خوابش ساعت یک از بعد عامر
 بخوابم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس تا چند کردم آزاد رو ذهنم منم

 کردم باز رو چشمام وقتی صب 
 نبود کنارم عامر
  رفتم بهداشتی سرویس سمت به پوشیدم رو هام لباس

 شدم سالن وارد شستم رو صورتم که این از بعد
 شد خونه وارد هم عامر من ورود با

 سالم:  گفتم آروم
 هااا شده 12 ساعت سالم - عامر

  کنی جمع رو وسایلت خوابگاه ببرمت شو آماده بپوش رو لباست
 عامر حرف این با دونه می خدا فقط
 .... گرفت دلم چقد و داشتم حالی چه
 بودم ندیده رو نجال که دیروز از

 دلتنگی احساس ها بچه مثه مدام
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  کردم می
  کردم می فکر این به

  تونست چطور دختر این که
 کنه؟ جذب خودش به قد این رو من

 نجمه از بعد کردم نمی فکر اصآل
 بشم زنی هیچ عاشق

 بود متفاوت برام نجال اما
 ...داشتنش دوست

 ... سادگیش
 ...بهم توجهاتش
 رو هاش مهربونی و دلسوزیش

  دلم که حدی تا داشتم دوست
 خودم اوقات گاهی خواست می
 مثله اون و کنم لوس براش رو
 کنه نوازشم و کنه بغلم بچه یه

 جنس از انگار داشتنش دوست
  بود مرغوب

  به نسبت نجال احساس همین عاشقه
  بودم شده خودم

 قشنگش داشتنه دوست با
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 بود کشته رو غرورم
 سال 7 الی 6 مغروره کیان دیگه
 ... نبودم پیش

 بودم نشسته تختم رو که حالی در
  کشیدم می سیگار و

  نشسته پاهام رو کردم می حس
 کنه می نوازش رو موهام داره و

  بود پیشم که مواقعی چون
 کرد می کارو همین

 بهم رو خوبی حس کارش این با و
 کرد می منتقل

 بود هام لب رو لبخند که حینی در
  میکردم فکر بهش و

 ذهنم تو اومد شعری
  مدام شعرو و بودم فکرم تو

 کردم می تکرار خودم پیش
 دیدن با خورد زنگ گوشیم که

 رو تماس سریع خیلی نجال شماره
 دادم جواب
 گوشم تو ظریفش و معصوم صدای

 ... شد تزریق وجودم بند بند تو آرامش و چید پی
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 خوابگاه رسوند منو عامر
  کن جمع رو وسایلت گفت
 دنبالت میام دیگه ساعت چند

  وارد و شدم پیاده ماشینش از
 شدم خوابگاه محوطه

  شوکا کردم می خدا خدا
  باشه اتاق تو
 ... ببینمش تا
  شدم نزدیک که اتاقمون به

 جلوی که افتاد شوکا به چشمم
 بود ایستاده اتاق در
 اتاق های بچه از یکی با داشت و

  میزد حرف کناری
  کردم بغض

 شوکا؟:  گفتم بلندی نسبتآ صدای با
  صدا سمت برگشت سریع

  طرفم اومد دیدنم با و
 سالم:  گفتم کردمو بغلش محکم
 دارم کارت بیا بدو:  گفت کشید رو دستم

  شدم اتاق وارد نگرانی با
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 من به رو و بست رو اتاق در شوکا
 نجال؟ شده چی:  گفت

 چیه؟ جریان
 کنه؟ چیکار خواد می عامر

 رو وسایلم اومدم: گفتم ناراحتی با
 رم می خوابگاه از دارم کنم جمع
 خونه رم می دارم گرفته خونه عامر

 . خودم
  گمشو:  گفت و انداخت باال ابرویی

  نگو دروغ
 حوصلگی بی با و تختش رو نشستم

 شوکا میگم راست بقرآن:  گفتم
  شم می بدبخت دارم
  تونم نمی کیان بدون میمیرم من

  آوردم که رو کیان اسم
  کجا رو گوشیم:  گفتم استرس با

 ؟ شوکا گذاشتی
  هاته لباس چمدون تو:  گفت
 کردم باز رو چمدون زیپ سریع

  روشنش و برداشتم رو گوشی
  کردم
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 کیان ی رفته دست از های تماس
 شد می نمایان صفحه روی که

 رفت می باالتر قلبم تپش لحظه به لحظه
  گرفتم رو شمارش سریع
 بودم صداش ی تشنه
  زودتر چه هر خواستم می فقط

  بشنوم رو صداش
 داد جواب خورد که بوقی اولین با
  الو:  گفتم اینکه محض به
 :کرد زمزمه جذابی و کشیده لحن با

 ؟... عشقم جان
 شد تر بیقرار صداش شنیدن با دلم

 کردم می احساس و
 شم می خفه دلتنگی از دارم
 برات خیلی دلم کیان:  گفتم آروم
  نفسم شده تنگ
 کرد باز رو اتاق در شوکا

  بیرون رفت اتاق از و
 تنگته بیشتر که من دله عزیزم - کیان

 ببینمت کنم می شماری لحظه
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 :گفتم شعر یه واست االن همین
 برای گوشی پشت از دارم دوست
 ... بخونمش عشقم

 ... عزیزم بخون:  گفتم بغض با
 روپرکرد گوشم جذابش و مردونه صدای

 کرد ترک میتوان را اعتیادی هر
 که مردی بیچاره اما
 کرده عادت زنی های شانه روی خواب به

 هنگامیست آن بیتابی اوج
 هایش خوابی بی الی البه که

 گیسوانش کشیدن نفس هوس
 ...بزند سر به

 زده سرم به گیسوهات هوای نجال
 سینت رو بذارم سرمو کردم عادت

 بخوابم بکشم نفس رو عطرت
  شعر این کردم می فکر که بهت
 واست خواست دلم ذهنم تو اومد

  کنم زمزمش
  شد تموم که شعر

 دارم کردم می احساس
  هرچه باید و شم می دیوانه
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 کیان بغل به رو خودم تر سریع
 باال نفسم کردم می حس برسونم

  آوردم کم نفس و نمیاد
  کیان:  گفتم...  بریده... بریده

 ؟ کنم چیکار تو بدون من
 ...دیدمت نمی هیچوقت کاش
 ...اومدم نمی تهران هیچوقت کاش

 زد قشنگی و مردونه ی خنده تک
 مگه؟ شده چی عزیزم خب:  گفت و

 ندیدیم همدیگرو روزه یه حاال
  بزنی؟ ها حرف این از باید

 کنی؟ نگران آقاتو داری دوست
 ... نمیاد دلم من نه

 نزن حرفا این از پس - کیان
 ... خواستگاریت میام عاشورا تاسوعا از بعد
 کنم می عقدت هم صفر و محرم از بعد

 ... خونم تو میارمت
  خانوادت باشن داشته شرایطی هر

  نجال دم می انجام
  نباش نگران اصآل
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 خوردم می حسرت کلی خودم پیش
 مجرد اگه میشد چی کردم می فکر و

 کنه عقدم تونست می کیان االن و بودم
  کشیدم حسرت سرت از آهی
  زد صدا رو اسمم کیان

 گرده برمی کی داداشت نجال:  پرسید و
 ؟... زاهدان

 بدم جواب خواستم می اینکه محض به
 ... خط پشته اومد عامر

 روز سه الی دو کنم فکر کیان نمیدونم
  باید فعآل من عزیزم بره دیگه

 خوابگاه از قراره کنم جمع رو وسایلم
 گیرم می تماس باهات بعدآ برم

 نزن زنگ هم تو نزدم زنگ خودم تا کیان
 نباش نگران عشقم باشه - کیان

 بد خیلی من واس خوابگاه از رفتنت
 ... شد
  نده استرس خودت به تو اما

 کنم می حلش خودم
 خدافظ فعآل جان کیان باشه
 گلم خدافظ -کیان
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 کردم خدافظی کیان با سریع
 ثانیه چند از بعد و شد قطع تماس

 زد زنگ دوباره عامر
 داشتم که زیادی ی دلشوره با

 دادم جواب زود رو تماس
  الو:  گفتم که این محض به

 حرف سگی پدر کدوم با زد داد عامر
 خطم پشته ساعت نیم میزدی
 بزنی؟ ور قد این واجبه خیلی
 داشت درسی سوال بود دوستم:  گفتم
 بزنم؟ حرف تو با فقط باید من مگه

 ؟ کردی آماده وسایلتو - عامر
 کنم می آماده دارم
 گشنمه ندارم حوصله نجال باش زود

 بخور چیزی یه رستوران برو خب
 میشه تموم کارم موقع اون تا من

 درخوابگاهم دیگه ساعت یک باشه
 خدافظ
 کنارم گذاشتم کردم قطع رو گوشی
 کتابام کردن جمع به کردم شروع
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 شد اتاق وارد شوکا لحظه همون
  انداختم بهش نگاهی نیم و آوردم باال رو سرم

 دیوار به بود کرده بغض که حالی در
 بدون اصآل من نجال: گفت و داد تکیه

 بمونم خوابگاه تو نمیتونم تو
 کردن جمع مشغول و بود پایین سرم

 بودم هام کتاب
 بودم کرده بغض حسابی خودمم
 کنم؟ چیکار باید کردم زمزمه
 برمیاد؟ دستم از کاری
 کنارم نشست شوکا

 حاال:  گفت من به رو آرومی لحن با
 کیان دیگه تهران اومده عامر که
 کن فراموش رو
 شد یجوری دلم حرفش این با
 گرفتم دلهره و

 نگفتم چیزی و کردم سکوت اما
 داره گناه کیان کرد تکرار دوباره

 زندگیش دنبال بره بذار
 بشه وابسته بهت بیشتر این از نذار

 بود اشتباه رابطتون
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 تموم جا همین رو اشتباه این کن سعی
 کش بهت و نفهمیده تا بهتره پس ترسی می عامر از چقد دونم می خوب کنی

 شه تموم جا همین از موضوع این نکرده
 34مرد یه به حد این تا خودتو چرا آخه

 کردی؟ وابسته ساله
 عامر مثه  گیری سخت لجبازو شوهره اینکه وجود با اونم

 ... داری
 میگفت و میگفت مدام شوکا

 کردم می گوش فقط من و
 ... بزنم حرفی که این بدون
 رو هام کتاب که ایی لحظه تا تقریبآ
 کرد می نصیحتم شوکا کردم می جمع

  بودم شنونده فقط من و
 داد تکونم و گرفت رو بازوم بار چند

 کرد می تکرار هم سر پشت مدام و
 ؟ دیگه میشی جدا کیان از

 دیگه که کن عوض هم رو شمارت
 نجال کنه پیدات نتونه
 دم می قول بهت کجاست خونشون دونم نمی گم می یاشار به منم

 متآهل تو نگم کیان به هیچوقت که نجال
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  بودی
 بود گرفته محکم رو بازوم که حالی در

 ؟ لرزی می اینقد چرا کرد زمزمه
 گیری؟ می لرز میاد که کیان اسم چرا

 داد و بازوم به زد چنگ محکم که بستم می رو چمدونم زیپ و بودم ساکت
 ...توامااا با زد
 تیلعن زدم داد و کشیدم بیرون دستاش حصار از رو بازوم شدم خارج کنترل از

 خودت؟ برا گی می داری چی کن ولم
 ... نیستم کیان وابسته من
 شدم کیان دلبسته من
 نمیاد باال کیان بدون نفسم من
 وابستگی فرق میتونی تو
 بدونی؟ رو دلبستگی و

 کردن جایگزین با وابستگی فهمی می
 ره می بین از دیگه یکی

 ره نمی بین از وقت هیچ دلبستگی اما
 قلبت تو جاش همیشه تا شخص اون

  هست
  کنه پر قلبم تو تونه نمی کس هیچ رو کیان جای

 عشق به ها صب  زندم که روزی تا من
  کنم می باز چشم کیان



wWw.Roman4u.iR  1020 

 

 ...ذارم می بالین رو سر کیان یاد به شبا و
 هیچ که بدونی رو این الزمه شوکا

 کیان جای تونه نمی زندگیم تو مردی
 نمیتونه هم «خدا» حتی کنه پر برام رو

  ببره بیرون دلم از رو کیان مهر
 کردن فراموش و وابستگی از وقت هیچ
 .نزن حرف من با کیان
 قدرت بهم خدا که کن دعا برام فقط
 ... کنم زندگی بتونم که بده

  بود زده زل صورت به و بود کرده بغض شوکا
  کردم بغلش محکم و جلوتر رفتم قدم چند

 حالی در و شکست سنگینم بغض
 بودم کرده بغلش که
 نبود تو خدا رو تو گفتم می هق هق با

  باشه کیان به حواست من
  سپارم می خدا از بعد رو کیان
 باشه بهش حواستون یاشار و تو دسته
 رو چی همه همیشه ساکته خیلی کیان

 ذاره نمی هیچوقت خودش تو ریزه می
  چشه بفهمه کسی
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  کنه می خوری خود همیشه
 ...شوکا باشه کیان به حواستون

  و شد سرازیر اشکاش شوکا
  برات دلم خیلی نجال وای:  گفت
 نخوری غصه خدا رو تو شه می تنگ

  باش خودت مواظبه
  نباش نگران اصآل بینیم می همدیگرو دانشگاه تو

  مدت یه از بعد کنم می سعی
 عامر به خودم کنم عوض رو پوششم

 بگیرم اجازه ازش و بزنم زنگ
  نخوریا غصه پیشت بیام
 بودیم کرده بغل همدیگرو دو هر

 ریختیم می اشک غریبی حال با مدام و
 :گفتم بیرون اومدم شوکا بغل از
 داره کار زاهدان عامر دیگه روز سه دو
 اشوک پیشم بیا دم می آدرس بهت زنم می زنگ تنهام خونه تو من میگرده بر

 زمزمه و کرد پاک رو هام اشک شوکا
 نکن اذیت رو خودت فقط میام چشم کرد
  خدا دسته بسپار رو چی همه
  کنه اذیتت نمیاد دلش داره دوستت هم عامر خودت به نگیر سخت زیاد

 هم خودت آرامش خاطر به کن سعی
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 بیای کنار باهاش شده که
 چشم:  گفتم و بوسیدم رو صورتش

  باش خودت مواظبه هم تو
  نکرده خدای یا داشتی الزم چی هر

 در رو من اومد پیش برات مشکلی
  شوکا بذار جریان

  بشور رو صورتت برو باشه - شوکا
 شدم بهداشتی سرویس وارد

  شستم رو صورتم
 بیرون اومدم اینکه محض به
 بود خیس دستام هنوز و

 :گفت و سمتم گرفت رو گوشی شوکا
  میزنه زنگ داره عامره نجال

 کردم خشک مانتوم با هامو دست سریع
 دادم جواب رو تماس و

  عامر سالم الو
 کردی؟ جمع رو وسایلت عزیزم سالم

  آمادم کردم جمع آره
 زدم حرف خوابگاهتون سرپرست با من

  بمونی جا این نیست قرار دیگه و برمت می دارم: گفتم
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  شده تموم دوستات با خداحافظیت اگه
 ... بیرون بیا

 ... میام االن باشه
  کشیدم رو چمدونم دسته

  بیرون اومدم اتاق از
 بود گرفته خیلی دلم

 بغض از شوکا که شدم می متوجه
 رو خودش اما لرزه می داره چونش
  کرده کنترل
  راضی عامرو حتمآ شوکا:  گفتم بهش

 گرفته انتقالی شوکا میگم کنم می
 بیای بده اجازه تهران دانشگاه اومده
 کنم راضیش کنم می سعی پیشم

  بزنی زنگ بهش هم خودت
 عزیزم کنی راضیش تونی می

  نباش نگران راحته خیالم
 دور هم از شه نمی باعث من رفتن

 ... باشیم
  منتظرمه که برم عزیزم خدافظ

 سپردمت خدا به سالمت به برو - شوکا
 شدم جدا شوکا از بوسی رو با
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 سرپرستی اتاق سمت افتادم راه و
  ذاکری خانوم از که این از بعد

 خوابگاه از کردم خدافظی
 بیرون اومدم
 کرده توقف در جلو فاصله کمی با عامر

 خوابگاه به پشت از برگشتم بود
 کشیدم آهی و انداختم نگاهی

 رو خاطراتی چه ماه 5 این تو که وای
  بودم گذرونده جا این

 شدم نزدیک که ماشین به
 ماشین از زد رو جعبه عامر
 جعبه تو گذاشت رو چمدونم شد پیاده
  جلو نشستم و کردم باز درو
 دادم تکیه صندلی به رو سرم

 بودم بسته رو هام چشم که حالی در و
  کشیدم می عمیق نفس مدام
  داشتم عجیبی حال
 کرد تغییر لحظه یه تو چیز همه

 دنیا یه از کردم می احساس
 شم می ایی دیگه دنیای وارد دارم
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 روزایی کردم می احساس همش
 خیالی دنیای یه تو گذروندم کیان با که

 پریدم خواب از و بوده خواب بودم
 همون باز من و بوده خیالیم مرد کیان

  دارم رو زندگی
 هستم عامر کنار و

 توصیف قابل غیر و عجیب روزم و حال
  بود

 کاش...  کاش کردم زمزمه خودم پیش
 خواب این از هیچوقت بود خواب هم اگر

 شدم نمی بیدار
 بست محکم درو و ماشین تو نشست عامر
 بودم رفته فکر تو عمیق چون

  کردم باز رو هام چشم و خوردم کوچیکی تکون جام تو
 کرد روشن رو ماشین عامر

  خونمون سمت افتادیم راه
  خونمون هه

 ...بود غریبه برام خونمون واژه
 ی خونه اندازه به رو ایی خونه هیج من

 باشم داشته دوست تونستم نمی کیان
 جاده به و صندلی به بودم داده تکیه
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 بودم زده زل
 ... ساکت

 ... حوصله بی
 ... انگیزه بی

 پام رو زد دستش کف با عامر
 چرخوندم سمتش به رو نگاهم

 ؟ چیه:  گفتم و
 ساکتی؟ چرا هیچی - عامر

  جوریه یه حالت روزا این
 روانشناس پیش ببرمت خوام می

 ؟ خانوم نجال آره گیره می افسردگی بشه تهران وارد کی هر انگار
  عامر آقا نخیر
 شناس روان پیشه ببرمت چی یعنی
 ام؟ روانی من مگه

 پیشه میرن روانی آدمای مگه - عامر
 شناس؟ روان

 بزنی رو حرفا این تو زشته 
 ...خونی می درسم داری خوبه

  به پنجره از گرفتم ازش رو نگاهم
 کردم زمزمه و شدم خیره بیرون
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  روانشناس پیشه برو خودت
 ... داری الزم بیشتر تو
 برم اگه من:  گفت ایی مسخره لحن با
 میگم برم می خودم با هم رو تو

 شدم دیوونه زن این دست از من
 این با نکرده مجبورت کسی:  گفتم

 دستش از بخوای که کنی زندگی زن
 ...بشی دیوونه

 بود من سمت به که دستش اون با
 ببند کرد زمزمه و دهنم رو زد آروم

 دعوا حوصله نشده دعوامون تا دهنتو
 ... ندارم رو یکی تو با

 ندارم رو تو ی حوصله منم:  گفتم آروم
  خورد زنگ گوشیش لحظه همون

  شد زدن حرف مشغول و
  مادرشه شدم متوجه

  مادرش با که ایی دقیقه 5 از بعد
  کرد صحبت

 بیا:  گفت و سمتم گرفت رو گوشی
 بزنه حرف خواد می مامان
  ندارم حوصله االن کردم اشاره
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  بعد برا بذار
 حالت با و سایید بهم محکم رو دندوناش

 ...داد تکون سری و شد خیره بهم واری تهدید
 دش پیاده ماشین از پارکینگ روگذاشت ماشین شدیم نزدیک که خونه به

  دیگه شو پیاده گمشو:  گفت بلند صدای با من به رو و بست محکم درو
 
 رو ماشینش در شدم پیاده ماشینش از

  رفتم تند های قدم با و زدم بهم محکم
  ها پله سمت

  افتاد راه سرم پشت زد رو ریموت
 تو برو:  گفت خونه تو داد هلم کرد باز درو زد کلید رسیدیم که در پشت

  روانی؟ چته زدم داد شدیم که خونه وارد
 ؟ رفتاریه چه این

 بهتر امبخو که نیستی الیق تو اندازس همین تو لیاقت: گفت اعصبانیت با
  کنم رفتار باهات این از
 با حقی چه به

 زنی؟ نمی حرف مادرم
 ؟ هستی کی کردی فکر

 کنی احترامی بی من مادر به بخوای که
 رنگ سفید دیوارهای به که حالی در
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 :گفتم ترس با بودم داده تکیه اتاق
 زوره؟ مگه بزنم حرف ندارم دوست

  خون ی کاسه چشماش سمتم اومد
  بود شده

 محکم مشت با برد باال رو دستش سریع
 سرم تو زد

 سرم رو گذاشتم رو دستام 
  شدم خم و

 خر زنکه نخور ه*و*گ زد داد
  نده منو جواب:  گفتم بهت صدبار

 باید حتمآ درازه زبونت همیشه چرا
 ؟ بشی الل تا بزنمت
  گرفتم شدیدی سردرد
  زمین رو نشستم

  از گرمی مایع کردم احساس
 میشه سرازیر داره بینیم

 خونی دستم که لبم پشته کشیدم دست
  شدم دماغ خون شدم متوجه شد

 کردم نگاه عامر به آوری تاسف حالت با
 تو رو که مرد اسم حیف کردم زمزمه و

  بذارن
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 بینیم و شویی دست برم خواستم می
 گرفتم تهوع حالت که بشورم رو

  گرفت رو دستمو مچ عامر
 سمتش برگشتم ببینمت:  گفت و
 دماغ خون شد متوجه که این محض به

 شد سفید گچ مثه رنگش  شدم
 شدی؟ جوری این چرا: گفت پته تته با و
 عالیه جناب گله دسته:  گفتم پوزخند با

 صورتم به خواست می سمتم اومد
 زدی من به دست زدم داد بزنه دست
 نزدیااا
 زتا چون بگیر فاصله ازم فقط بیان ها همسایه ی همه که کشم می جیغ اینقد

  متنفرم
 کرد می تکرار مدام و لرزید می صداش

  کردم غلط نجال
  بزنمت خواستم نمی

 کنی می احترامی بی بهم همش
 که نمیدی گوش حرفم به
 ... دکتر ببرمت بیا
 دکتر؟ گفتم پوزخند با
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 دکتر بیام تو با من که کن فکر درصد یک
 .خوره می بهم ازت حالم

 زدم حرفو این که این محض به
  گرفت محکم رو دستم مچ

  کن ولم:  گفتم و کشیدم جیغ
 بیزارم ازت نزن دست بهم

 تقال چی هر کرد حلقه دورم دستاشو
 بکشم بغلش از رو خودم نتونستم کردم

  بیرون
 باش آروم عزیزم نجال کرد زمزمه

 شی می بدتر نشو عصبی
 کردم اصرار 

 دستاش حلقه و نشد بیخیال اما کنه ولم
 کرد تر محکم دورم رو
  قفل بغلش تو خونی بینی با من و

 بودم شده
 گرفت دستش یه با رو دستم دو هر

  پاک رو لبم پشت دستش یکی اون با و
 کرد می

 بود استرس از پر که لحنی با
 بیشتر خون قطره تا دو کآل:  گفت
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 نیومده بینیت از
 نجال؟ ترسونی می منو قد این چرا
 هاش چشم به نفرت با آوردم باال رو سرم

 ؟ ترسوندمت من:  گفتم و زدم زل
 زدم؟ حرفی اصآل من

 زدی می حرف کاش:  گفت نگرانی با
  دادی می فوشم کاش

 گوشم تو زدی می
 نبودی تفاوت بی بهم نسبت قد این اما

 تو طرف از مهری بی همه این نجال
  کنه می داغون منو داره
 فهمی؟ نمی چرا

  خوبه واقعآ:  گفتم پوزخند با
 شه می خوابت وقت که شبا فقط تو

 ؟ میاد یادت چیزا این
 کرد زمزمه و داد فشار محکم رو بازوم

 کنی؟ می فکر جوری این تو
 قاطعیته با و شدم خیره چشماش به

 ... آره:  گفتم تمام
  روزی از دقیقآ
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  من که این بدون و کردی تجاوز بهم که
  رابطه به کردی مجبورم بخوام

 ...شده همین بهت نسبت ذهنیتم 
  من:گفت و فشرد بهم محکم رو دندوناش

  نکردم مردم مال با کردم کار هر بودی زنم نکردم تجاوز
 کردم بوده خودم به متعلق که شخصی با

 :گفتم و فشردم سینش به محکم رو دستام
 کنی کاری همچین نداشتی اجازه تو
  کردی خیانت عموت به تو

  دستت بود داده امانت رو من بابا
  نکردی مواظبت خوب امانتش از

 دونست می رو جریان این اگه بابا
 قلبش کشید نمی هم هفته یک به

 مرد می ناکرده خدای و گرفت می
  که بودی آورده فشار بهم تو -عامر

 اون شدم مجبور من نجال بدم طالقت
 بدم انجام کارو
 نزن حرف گذشته مورد در فعآل

 ببرمت خوام می بپوش رو شالت
  نگرانم بیمارستان

  میرم می فوقش نباش نگرانت
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  زندگی و بدبختی این از دوتامون هر
 شیم می راحت اجباری

 خشکم سرجام زد عامر که بلندی داد با
 کردم جمع رو خودم و زد

 کرد باز دورم از رو دستاش
 پارکینگ از رو ماشین رم می:  گفت و

 باشی پایین دیگه دقیقه 5 تا بیرون ببرم
 رو حرف این عصبی و تند لحن چنان با

  رفتنش از بعد بالفاصله که زد
  شستم رو صورتم

 بیرون اومدم خونه از و کردم سر رو شالم
 می تموم خودم ضرر به وگرنه کنم مخالفت عامر با نباید که دونستم می خوب

  شه
  بود کرده روشن رو ماشین عامر

  بود ساختمون جلو و
  درو شدم نزدیک ماشین به سریع

 جلو نشستم کردم باز
  افتادیم راه و کرد روشن رو ماشین
  بیمارستان سمت

 دکتر که شاالله ان کردم زمزمه لب زیر
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 دیگه روز چند و شده مغزی ضربه بگه
 ... نیست زنده بیشتر
  زدم که حرفی متوجه عامر گویا
  بود شده

  خرمایی و لخت موهای به دستی
 کرد زمزمه لب زیر و کشید رنگش

 ؟ برداری سرناسازگاری من با که اینه هدفت فقط
 ؟ آره
 مریضم من مگه:  گفتم محلی بی با

 !کنم؟ درگیر تو با رو خودم که
 باش نداشته من به کاری تو

 ندارم تو به کاری منم
 کنیم زندگیم خونه هم دوتا مثه

 :  گفت بلدی نسبتآ صدای با
 !ها؟ حرف این چی یعنی

  سگ مثه تو دارم ماهه چند من
  کنم می جون
 کنم می بازی خودم جون با دارم
 باشم زنم پیشه که خریدم خونه من
  گرفتم زن خوشه دلم
 ؟!!کنیم زندگی خونه هم مثه هم با بعد
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 نجال؟ کنی می فکر چی تو
 کمه؟ من واسه دختر کنی می فکر

 نمیاد؟ گیرم دیگه تر خوشگل تو از یا
 بهترین تونم می نجآل بخوام اگه من

  همین تو رو دختر ترین خوشگل و
 ... بگیرم تهران

 زد می بهم عامر که حرفایی با
 وجود به درونم حسادت ایی ذره حتی

  نیومد
 ؟ واقعآ:  گفتم زدم تلخی ی خنده 

 ...جالب چه
 زن یه ری نمی چرا پس
 ! بگیری؟ من از بهتر
 کنی؟ می حیف من کنار بودن با جوونیتو چرا
 رو من روز هر که خوای می

 !!دکتر؟؟ ببریم زور به بعد بزنی
 ... میشه درست - عامر

 کنم می درست رو چی همه خودم
 بودیم دور هم از

 هم پیشه که مدت چند 
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  کنیم زندگی هم با و باشیم
 شی می مند عالقه بهم هم تو

 ذارم نمی کم برات زندگی تو هیچی
 فقط بشی عاشقم کنم می کاری

  بده فرصت بهم
  دادم تکون تاسف نشانه به سری

 فقیری عشق تو خیلی کردم نجوا و
 دونی نمی عشق از هیچی عامر
 دارم دوست تو من نجال - عامر

 نامزدم بچگی از عمومی دختر تو
 نیستم غیرت بی قد این من بودی
 بوده من اسم به بچگی از که کسی

 بردار تو مال بیا بگم دیگه یکی به بدم
 زندگیت سال 19 این تو که دیدی ببر

 جرعت کسی بود روت من اسم چون
  خواستگاریت بیاد نکرد
 نجال گفتن می دونستن می همه چون
 ... عامره مال

  عامره نامزد
  بفهم رو این هم تو

 بفهمی؟ خوای می کی دیگه



wWw.Roman4u.iR  1038 

 

 دانشگاه بیای دادم اجازه بهت اگه من
  خریدم خونه تهران که این یا

 کاری هر من بفهمونم بهت خواستم
 دارم نگه راضی رو تو که کنم می

 اسم نداری اجازه وقت هیچ تو و
 . بیاری طالق
  حتی خودمون طایفه تو نجال

 نگرفته طالق شوهرش از زنم یه
 بد خیلی چیز یه رو طالق خودمون

  من از دقه به دم چطور تو دونیم می
 !؟... بدم طالقت خوای می

  حرفم به ایی لحظه که این بدون
 نده طالقم خب:  گفتم کنم فکر
  بگیر زن برو
 برطرف رو نیازات دومت زن اون بگو
  نکن من اسیر رو خودت کنه
 کنم خوشبخت رو تو که نیستم زنی من

 فرق آسمون تا زمین تو با من تفکرات
 نداریم مشترکی نقطه هیچ ما کنه می

 زدی؟ مفت حرف دوباره تو - عامر
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  دارم زن یه سالمه 23 من
 زندگیم سرخونه رفتم کردم عقد تازه
 ؟ بگیرم دیگه زن یه برم
  بیمارستان به رسیدن تا شب اون

 کردیم می بحث عامر با
 خسته عامر با کردن بحث از دیگه واقعآ
  بودم شده
 و رسیدیم بیمارستان به که این از بعد

 کرد معاینم دکتر
 : گفتم پرسید ازم سوال تا چند

 زمین خوردم
  ضربه یکم سرم جلو: گفت 

 مربوط که ریز مویرگ تا چند و خورده
  نیست مهمی چیز و شده پاره بوده بینیم به
 زدم سروم یه 

 تقویتی آمپول یه
 و آهن قرص مقداری و 

 کرد تجویز برام ویتامین
 خوابید سرم پشت عامر شب اون
 بزنه دست بهم نذاشتم اما

 کیان جز به خواست نمی دلم
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  کنه لمسم کسی
 ... بودم کیان به متعلقه فقط من
 دعوا و بدبختی هزار با رو روز سه

  و گذاشتم سر پشت عامر با
  نداشتم ایی رابطه باهاش ها شب از کدوم هیچ

 عامر اگه ساعتی روز طول در
 تماس کیان با رفت می بیرون

 زدم می حرف باهاش و گرفتم می
 زاهدان راهی عامر که بود محرم اول

 تاسییوعا از بعد تا و ده می انجام که داره مهم خیلی کار تا چند:  گفت و شیید
  گرده می بر عاشورا
  و گذاشت برام رو عابرش کارت

 بزنم زنگ بهش مدام نبودش تو خواست ازم 
  بدم قرارش چی همه جریان در و

  سرد خیلی و بارونی روز یه
 افتاد راه تهران از عامر که بود ظهر 12 ساعت
  زاهدان سمت

 قراره کردم می احساس روز اون
  بشم متولد دوباره

 تهران از عامر که بودم منتظر 
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 شوکا و کیان دیدن برم تا بشه خارج
  بودمش ندیده که بود روز 6کردم می شماری لحظه کیان دیدن برای
 ... بود شده استرس از پر وجودم تمام
 گرفتم تماس عامر با که این از بعد

  شده خارج تهران از فهمیدم و
  گرفتم دوش سریع

  رنگ ایی سورمه چهارخونه مانتو یه
  انداختم رو اییم سورمه شال پوشیدم مشکی و تنگ جین شلوار یه و کوتاه

 خط یه زدم مالیم بنفش رژ یه سرم رو
  نازک چشم

  رسیدم خودم به حسابی
 رضایت خنده آینه تو خودم دیدن از و

  زدم بخشی
 خودم برای هم راحتی لباس دادم ترجی 
 رو شب بودم گرفته تصمیم چون بردارم

  بمونم کیان پیش
 نفهمیدم اصآل و زد می تند تند قلبم

  شدم آماده چطور
 گذاشتم راحتی لباس دست دو فقط

 کوچیکم دستی کیف پشتیم کوله تو
 عامر عابر کارت و کیان ی خونه کلید که
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  پشتیم کوله تو گذاشتم رو بود توش
  پایین اومدم ها پله از تند تند و

 داشتم هیجان خیلی
 بود شده تنگ هم شوکا برای دلم
  سراغ برم اول اگه که ترسیدم می اما

 کیان پیش برم نذاره و بزنه غر باز شوکا
 کیان پیش برم اول دادم ترجی  پس

  سمت افتادم راه و گرفتم آژانس
 3:30 تفریبآ ساعت خونش

 آپارتمان در رسیدم که بود ظهر
  بود باز نیمه در

  شدم خارج  آسانسور از که این از بعد تو رفتم
  تو آروم رو کلید واحد جلوی رسیدم و

 خونه تو رفتم و چرخوندم در
  نبود سالن تو کسی
 اتاقش تو کیان زدم حدس معمول طبق
  باشه
  گذاشتم آوردم در آروم رو پشتیم کوله
  افتادم راه و آشپزخونه اوپن کنار

  کیان اتاق سمت
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  بود باز کامل اتاقش در
  خورد بهش که چشمم
 نگرفتم ازش ایی لحظه رو نگاهم

 بودمش ندیده روز 6 بود عجیب دلم حال
 کیان ساله 60 که کردم می احساس

 .. بوده دور ازم
  شدم کیان اتاق وارد استرس با
 بود خوابیده شکم رو که حالی در و

 ... کردم نزدیک بهش رو خودم
 بودم گرفته عجیبی دلشوره و لرزید می دستام

 رو کشیدم دراز و تختش رو رفتم آروم
 بود شده بلند ریشش کمرش

  رسید می نظر به پژمرده قیافش و
  بوسیدم که رو صورتش

 سرخوردم برگشتنش محض به برگشت فورآ و کرد باز رو چشماش سریع
  شدم جا بغلش تو کامل و پایین

 پف چشمای و ریخت بهم موهای با
  زد می موج توش خستگی که کرده

 صورتم اعضای تک تک روی نگاهشو
 بود منگ و گیچ هنوز و چرخوند می

 چته؟ کیان:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند
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 ؟ مگه دیدی روح
 بوسیدنم به کرد شروع و کرد بغلم 

  چیزی و بوسید می رو صورتم مدام
 .... گفت نمی

 کیان کردم زمزمه
 ار دلخواهت غذای بخوانند، آواز بزنند، لبخند دلتنگی اوِج  در توانند می ها زن

  ، ببینند تدارک
 کنند بازی ها بچه با کودکانه

  ، بدارند دوستت هم باز شکسته قلبی با توانند می ها زن
 ... بخندند و ببخشند

 هایش حرف حتی یا لباسییش ، هایش لب رنِگ  یا موهایش آرایِش  طرزِ  از تو
 ..! دلشکسته یا دلتنگه  روته روبه که زنی بزنی حدس نمیتوانی هرگز

 ...کیان نیست ای ساده کارِ  بودن زن" 
 زنی حاال:  گفت و تخت رو نشست

 !دلشکسته؟ یا دلتنگه منه روی روبه که
  این کردم نجوا و زدم زل چشماش به

 میمیره دلتنگیت از داره زن
 

 :گفت و کرد حلقه گردنم دور رو دستش
 ؟ چی روته به رو که مردی این
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 مرده؟ می دلتنگی از داشته نمیاد نظر به
 شده؟ بلند قد این ریشت چرا کیان: گفتم و صورتش رو کشیدم دست

 ...شده روح بی و پژمرده صورتت
  میکرد بیقرار رو دلم که لحنی با

  نباشی وقتی تو نجال:  گفت
 برسه چه ندارم خودمم ی حوصله من

  ریشم به
  ی حوصله که بودم دلتنگ انقدر

  نداشتم هیچی
  پایین اومد تختش از
 روی رو دستم و ایستادم روش به رو

  کشیدم ریختش بهم موهای
  و کرد نگاه چشمام تو

 کرد زمزمه برام رو متنی
ست ، ها زن  شتنی دو ستند چیزی ترین دا شود که ه سته می س بی و پیو  تگیخ

 ...بود و بود و بود عاشقش
 شتانانگ و باریک خیلی کمرهای زنها ، نیستند لب پروتز یا گونه حجم ، ها زن

  نجال زنانگیست از گوشه یک فقط اینها ، نیستند کشیده
 را لباسییها و پختن خوب سییبزی قرمه و کردن دم هل و دارچین چای ها زن

 ...داریست خانه آداب از بخشی فقط اینها ، نیستند شستن تمیز خیلی
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 ما و هسییتند کنارمان در همیشییه که  ، زیبا های ظریف این ، میکنم فکر من
شان از توجه بی غالبا شویم رد کنار ستند مردها ما مکمل ، می  دوجو الزمه   ، نی

 ، هستند ما
 زا به و بودم گرفته آغوشییم در را  وهمسییرم ، مادرم که فهمیدم وقتی اینو نجال

 ...میکردم فکر یکیشان دادن دست
شد باورم  و ، شود متبلور آدم یک وجود توی بتواند خوبی از حجم این که نمی
 ...هم مالکیت حس و حسادت از حجم این البته

 وجودمی ی الزمه نجال
  گیرم می آغوشم توی رو تو که فهمم می وقتی رو اینا
 ، کرد نگاهت و بوسید عاشقانه باید ، داشت دوست باید را تو

 ، میکنند درسییت غذا دارند که وقتی ، صییادقانه و مهربان و آرام باید را ها زن
 ماسییر باران زیر که میزنند را تو جوش دارند وقتی ، اند کرده حمام تازه وقتی

 چند از بعد وقتی ، هسییتند مادری مشییغول دلشییان تمام با که وقتی ، نخوری
شتن ساعت شی یا لباس نکردن پیدا از میزنند غر بازار، توی گ ست که کف  دو

  ، تداش دوستشان باید. ..  اتاق مدام بودن کثیف از میکنند اخم وقتی ، دارند
ست ، ها زن شتن دو ست ، میفهمند را دا شته دو شقانه را شدن دا ست عا  دو

ند ته و دار ند بی مهرورزانی که الب مان را بهشیییت ها زن ، بدیل  متجلی برای
 ...میکنند

 ، ها زن
 ...همیشگی های داشتنی دوست این
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 تویی من بهشت خانوم نجال 
  کیان حرفای این حدی به

 داشتم دوست که داشت جذابیت برام
 کنم حل وجودش تو رو خودم

 آغوشش تو بشم گم
  زندگیم تو وقت هیچ من

 نبوده اطرافم مردی همچین
 سوادش رفتارش بخاطر کیان و

 خاص برام زدنش حرف نوع و باالش درک
  جذابیت برام خصوصیاتش تمام و بود

 ...داشت
 کردم حلقه کیان کمر دور رو دستام

 کیان: گفتم و شدم خیره صورتش به
 ؟ خبرا چه
 ؟ کردی کارا چه نبودم من

 رفتی؟ کجاها
 و بوسید رو هام لب کرد خم سرشو
 بودم خونه تو همش هیچی:  گفت

 برم جایی نداشتم حوصله
  شدی جوری یه کیان

  شده ها افسرده مثه صورتت
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 بزنی؟ رو ریشت شه می
 

  زنم می عزیزم باشه - کیان
 1:30 ساعت ام خسته خیلی بودم دانشگاه صب  از

  که خوابیدم کم یه خونه اومدم
 کرد بیدارم اومد عشقم
 کردم باز کمرش دور از رو دستام

  شام یه برات امشبم کن استراحت دوباره بیا بگیر دوش برو:  گفتم و
  کنم می درست عالی
 ریشت حمام برو االن

  بزن هم رو
 مونی؟ می امشب مگه پرسید تعجب با
 بیاد کی نیست معلوم زاهدان برگشت داداشم آره:  گفتم خوشحالی با

  خوابم می جا همین امشب
  پس:  گفت و کشید ریشش به دستی

 دیگه؟ خوشبحالمه خیلی امشب
 آره:  گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

  دیگه
  رو اتاقش شد حمام وارد کیان وقتی

  کردم مرتب
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  کردم عوض رو لباسم
 قرمز بلیز یه و راحتی شلوار یه

  پوشیدم ایی حلقه آستین
 موهام و بودم ایستاده آینه جلوی

 حمام از کیان که زدم می شونه رو
 پشت از  اومد سمتم به  اومد بیرون
  بوسید رو صورتم و کرد بغلم

 :گفتم و بوسیدم رو صورتش برگشتم
 زدی رو ریشت کردی تغییر چقد

 شدی تر جوون چقد کنم می احساس
  لحن با و انداخت باال ابرویی
 خوای می یعنی:  گفت ایی کشیده

 ... دیگه پیرم من بگی
 ادابش صورتت که اینه منظورم ولی هستی که پیر نه:  گفتم و زدم ی خنده تک

  شده بهتره و تر
  شونم دور رو دستاش که حالی در

 بهت قرمز رنگ:  گفت بود کرده حلقه
 عزیزم میاد

  خوام می االن تازه میاد من به چی همه: گفتم و کردم نازک چشمی پشت
  ببافم موهامم

 !؟... خودت کرد زمزمه
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 ؟!!کی پس:  گفتم تعجب با
  بافم می من:  گفت  آروم 

 !کیان؟ تو: گفتم و زدم زل چشماش به
 ها"زن" گفته کی  - کیان
  را موهایشان بافتن باید
 ...بگیرند یاد
 این
 .است مردانه کامال کار یک

 شنوم؟ می چی من خدایا
 بباِف  رو موهام خواد می کیان
 شدم؟ بیقرار قد این چرا
 رفتارهای چین هم که باره اولین مگه

  از ایی داشتنی دوست و خاص
  بینم؟ می کیان

 دادم جا آغوشش تو بیشتر رو خودم
 ببافی تو خوام نمی:  گفتم طنازی با و
 چرا:  گفت و دوخت ڇشم هام لب به

 ؟ عشقم
 ترسم می مردم زمزمه گوشش کنار

 . بشم عاشقت بیشتر
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  تخت ی لبه رو نشست
 آورد در پاتختی اول کشوی از رو سیگارش پاکت

 های پک که حالی در و کرد روشنش
  گرفت می کام و میزد عمیق

 کنارش بشینم کرد اشاره بهم
 بود عشقش از مملو که قلبی با

  نشست کنارش
 من و کرد حلقه گردنم دور رو دستش

 کشید مردونش و درشت بغل تو رو
  آرامش و امنیت حس بهم آغوشش

 دود با خوشبوس عطر بوی داد می
 بود شده قاطی سیگارش

 خوشبوترین من برای بازم اما
 بود ترین بخش لذت و

  گرفت دستاش تو رو موهام
  دونستم می اگه من:  گفت و
  عاشقم بیشتر موهات بافتِن  ، با

 بافتم می رو موهات روز هر شی می
  چنان کیان حرفای خاطر به قلبم
 کردم می احساس که زد می تند تند

 بشنوهِ  رو صداش ممکنه آن هر،
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 آروم رو بافت و بافت رو موهام
  شونم رو انداختم

  فهمیدم موهام بافت دیدِن  با
  ببافم رو موهام وقت هر دیگه

  میوفتم کیان یاد
  هوش و عقل به ڪه وقتی از
  یادم هیچوقت اومدم در

 رو موهای،من پدرم که نمیومد
  باشه بافته

 رفتارهایی همچین هیچوقت و
 بودم ندیده عامر از

 جذاب خیلی برام کیان کار این
 بود شیرین و

  حلقه گردنش دور رو دستام
  بلدی خوب:  گفتم و کردم

 کنیاااا خودت عاشِق  رو ها آدم
 اصالح و نرم صورت به رو صورتم
  صورتش مدام و چسپوندم شدش

  بوسیدم می رو
 :گفت و زد سیگارش به پوکی
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 ؟ رو ها آدم
 ...آدما بله:  گفتم

 نداره اجازه آدمی هر: پوزخند،گفت با
  بشه من عاشِق 
  خوام می شو آماده پاشو االنم

 ...بیرون ببرمت
 بریم؟ کجا:  گفتم خوشحالی با

 تو که جایی هر دونم نمی - کیان
 ... بخوای
 ...سینما
 ...پارک

 ...رستوران
 ... شاپ کافی
 ... بازار

 ...خرید
 داری دوست هرجا

  بکش اتو رو هام لباس فقط
 ... بریم که شو آماده

  اومدم تخت از خوشحالی با
  عشقم:  گفتم کیان به رو پایین
 واست خوای می رو لباست کدوم
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 ؟ بکشم اتو
  خواست می که هایی لباس کیان

  که جایی اون از و دستم داد رو بپوِش 
 کرد تکرار بار چند بود حساس خیلی
 خانومم بکش اتو قشنگ هامو لباس نجال

  کشیدم اتو رو هاش لباس که این از بعد و:   گفتم چشمی
  بیرون زدیم خونه از و شدیم آماده دو هر که بود شده ۷ تقریبآ ساعت

 کیان به بودم زده زل مدام ماشین تو
 صدقش قربون وار زمزمه زیرلب و

  میرفتم
  خرید بریم خواست ازم

 خواستم ازش اما کردم قبول
  بهش بخره لباس خودش برا

  دارم چی همه من:  گفتم
  خودش دسِت  رو خرج الکی و

  نندازه
 رسیدیم که بازار به اما: نگفت چیزی

  کنم خرید خواست ازم
 رفتن راه کیان شونه به شونه چقد و
 . بود افتخارم باعث و بود بخش لذت برام باهاش کردن خریدن و
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  ،شلوار مانتو برام خودش سلیقه با
  خواست ازم خرید کفش و کیف

  بخرم هم آرایشی لوازش
 برای نداشت دوست حتی و اومد می بدش آرایش از که عامر برخالف
  کنم آرایش هم خودش

 کنم آرایش براش داشت دوست کیان
 کردم می کارو این وقت هر و
 گفت می و کرد می نگاه بهم لذت با

  شه نمی سیر دیدنم از که
 رستوران رفتیم خرید از بعد شب اون
  ساعت خونه برگشتیم و خوردیم شام

  خونه اومدیم که بود ۱2 به نزدیک
 انداخت رو خودش کوفته و خسته کیان

 لباسش من زدنای غر با تخت رو
 زود خیلی و کرد بغلم کرد عوض رو

 بود خوابش
  مدام و داشتم زیادی استرس

 بفهمه کیان اگه که کردم می فکر این به
 داره؟ دوست رو من بازم متأهلم من
 بودم کنارش حاضر حال در چون اما

  بودم آروم
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 خوابیدم و چسپوندم سینش به رو خودم
 بودم شده توهم،هم دچار اگه حتی

 توهم کیان آغوش تو بودن لحظه، این
 ...بود واسم قشنگی

 گذروندم کیان خونه تو کامل رو روز ۶
 کالس رو روزش ۳ روز ۶ این طول در

 برگشتم و رفتم آژانس با که داشتم
 اومد می دانشگاه از کیان که ظهرا

 کردم می درست براش که ناهاری
 بغلش خواست می ازم خورد می رو

 کرد می کار باهام رو هام درس کرد می استراحت که این از بعد و بخوابم
  کردیم می تمرین موسیقی هم با یا

 بودم خواب کنارش شب وقتی پنجم روز
 کنیم فرار باهم بیاد خواستم ازش

 ؟ فرار پرسید تعجب با
  آره:  گفتم
 کنیم؟ فرار داره دلیلی چه:  گفت
 !؟ ایم بچه مگه

  کنیم می ازدواج کنیم فرار که این جای به
 آوردم دلیل هزارتا براش شب اون
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 زن غریبه به خانوادم کیان:  گفتم و
 کنیم فرار بیا کنن نمی قبول دن نمی

  نه فرار گفت می مدام اما
 کنیم فرار که نکردیم اشتباهی ما

 نگران تو کنم می شون راضی خودم
  حالی در شیشم شب و نباش،

 کمرش و بود خوابیده تختش رو که
  دادم می ماساژ رو

 یه برای خوام می نجال:  گفت
  کنم صیغت مدت

 ... کنیم ازدواج که وقتی تا
 کمرش روی دستام حرکت
 چی؟: گفتم تعجب با و شد متوقف
 صیغه؟

  پایین اومدم تخت از سریع
 لرزیدن می بید مثِل  داشتن دستام

  کیان ی صیغه تونستم نمی که من
 دیگه صیغه زدم داد اعصبانیت با بشم

 چیه؟
 کیان بشم صیغه خوام نمی من

 کنی؟ چیکار باهام خوای می مگه
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 بشم صیغت خوای می ازم که
  پایین اومد تخت از زود 

 که برداشت سمتم به قدم چند
 خوردم و رفتم تر عقب قدم چند

  گذاشتم هم روی رو هام پلک و گفتم آرومی آِ   دیوار به
 خواستم می چی هر چرا دونم نمی
 بدتر اوضاع کنم درست رو چیز همه
  صیغه فکر کیان که هم االن شد می

 پرسید می مدام و بود ایستاده جلوم کردم باز رو چشمام بود زده سرش به
 ؟ نجال شدی ناراحت

 زدم می ستبرش سینه به مشت با
 بدی خیلی:  گفتم می گریه با و

 ...  کیان
 زدی؟ بود حرفی چه این
  زدم می سینش به آروم های مشت با که حینی در

 صیغه یه فقط منظورم من کرد زمزمه
 ... بزن منو بدم من کنی می فکر اگه اما عشقم بود محرمیت

 حلقه گردنش دور رو دستام گریه با
  کیان کردم می تکرار همش و کردم

  دارم دوستت خیلی
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 کرد می نوازش رو کمرم
 رو حرفم نکن گریه: گفت می و

  گیرم می پس
 ازت من شده حاال تا

 نجال؟ باشم داشته درخواستی
 سرزده؟ ازم بدی رفتار ماه ۶ این تو

  بود پر دلم
 ...بغض از پر
 ... ازحسرت پر

 ... سردرگمی پراز
  نه: گفتم هق هق با

 منظور بی رو حرفم االنم پس - کیان
 نشده زنم هنوز که ایی ساله ۱۹دختر با نجال نیست من شخصیت تو زدم

  کنم برقرار ایی رابطه بخوام
 بهم خواستم پیشمی شبا چون فقط

  باشی محرم
  ها شب دیگه: گفتم آروم

  کیان مونم نمی پیشت
 خونه برگردم باید صب  فردا
 رو برگشت هم تو رفت هاش اخم

 گذاشت رو ساعدش کشید دراز تختش
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 کنارش رفتم شد ساکت و چشماش رو
 خدا به کیان: گفتم و بوسیدم رو گونش

  نیستم ناراحت تو دسِت  از
 نمونم ها شب دیگه خوام می فقط
  باشه کرد زمزمه و کرد بغلم

 ... حاال بخواب
 بود مونده عامر اومدن تا روز ۵
  تر نزدیک اومدنش که لحظه هر و

 شد می بیشتر هم من شد،دلهره می
 آدرس زدم زنگ شوکا به 

 خواستم ازش و دادم بهش رو خونه
  پیشم بیاد ِنیومد عامر که وقتی تا

 حالم گرفت می تماس عامر مدام روزا
 کرد می سفارش و پرسید می رو

 ... باشم خودم مواظبه
  یاشار و شوکا و کیان با نداشتم کالس اگه روز طول در

 خواب واسه شبا و بیرون رفتیم می
  خونه گشتیم می بر

  زد می غر مدام شوکا
  کن کم کیان با رو رابطت که



 1061 بخاطر نجال

  شه می نابود کیان
 احساس بهت نسبت خیلی

  داره مالکیت
 بوده شده حساس چقد دیدی امروز

 یاشار جلوی وقتی که جایی تا
  خندیدی می بلند بلند

  نخندی کرد اشاره بهت
  نجال شدم متوجه لحظه اون من

  شده جوری یه االن کیان
 و زن مثه باهات رفتارش جورایی یه

  شده شوهرا
  داره حقم البته

 شده وابستگیش این باعث تو رفتار
 نبینیش دیگه کن سعی
 ... بگیر فاصله ازش

 بیار بهانه کن کمرنگ رو خوتو کم کم
  نرو دیدنش به و

 بذار جواب بی رو هاش تماس
 دردش به تو بفهِم  که کن رفتار جوری

 ... خوری نمی
 شوکا شه نمی جدا ازم کیان
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 تکراری های بحث کنم می خواهش
 کن تموم رو

 کردی؟ امتحان مگه ازت شه نمی جدا که دونی می کجا از - شوکا
 برم یهو اگه کیان:  گفتم بهش بار یه

 کنی؟ می چیکار بشی خبر بی ازم
  جدی کامآل لحِن  با و زد زل چشمام به

  پیدات بری هم زمین زیر اگه:  گفت
 ... کنم می

  پیدات میگه که معلوِم  خب
 بگه؟ چی داری توقع پس کنم می

  شوهر من بفهمی اگه کیان پرسیدی می ازش سوال این جای به باید
  کنی؟ می چیکار دارم

  ؟ چته شوکا
 ؟ گی می چرت چرا
  من بفهمی اگه بگم کیان به برم

 کنی؟ می چیکار دارم شوهر
 کنه می سکته کنه کاری که این از قبل

 ؟ واقعآ هه - شوکا
  راحت خیلی و نکرد سکته اگه حاال
  بخیر رو تو:  گفت
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 چی؟ سالمت به رو ما
 کنی؟ چیکار خوای می وقت اون

 نجال؟ کردی فکر چیزا این به
  مونه نمی ابر پشت ماه

 بیای سرعقل زودتر کنم می دعا ولی
 شی می داغون کیان از بیشتر تو چون

 کیان از بعد و بوده کیان اولت عشق تو
  شی می داغون

  نبودی کیان اول عشق تو اما
  زنش مرگ از بعد وقتی کیان

 بده ادامه عادیش زندگی به تونست
 تونه می هم تو از بعد باش مطمئن

 افکارم شوکا حرفای خواستم نمی
 بریزه بهم رو

 نده ادامه دیگه کردم خواهش ازش
 گذشت عادی روال به روز چند
 ۹تقریبآ ساعت بود تاسوعا شب

  زد زنگ گوشیم به ڪیان که بود
 بدم آدرس بهش خواست ازم و
  که شوکا و من دنبال بیان یاشار با

 ( حسین امام تکیه)  بریم
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 بدم کیان به رو خونم آدرس که این از
 بودم گرفتہ دلشوره و ترسیدم می

 عیب:  گفت کردم مشورت شوکا با
  بخواد که نیست آدمی شخصیتیه با مرد کیان بده آدرس بهش نداره

 ... کنہ ایجاد مزاحمت
 فرستادم کیان برای رو آدرس

 فرستاد ام پی برام بالفاصله که
  واست که ایی مشکی شلوار مانتو

 امشب دارم دوست بپوش رو خریدم
  بپوشی هم چادر

 پوشم می چشم نوشتم جوابش در
  شین آماده نوشت برام

 رسونم می رو خودم دیگه ساعت نیم تا
  برام ڪیان کہ مشکی شلوار مانتو

 پوشیدم رو بود خریده
 سرکردم مقنعه آرایشی هیچ بدون
 رو مشکیم چادر و کردم حجاب کامل

  ردک مالیم آرایش یه و پوشید ساده مشکی شلوار مانتو یه هم شوکا برداشتم
 دید دستام روی چادرو کہ وقتی
 !؟ بپوشی چادر خوای می چرا نیست عامر کہ االن:  گفت
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 امشب گفته بهم کیان:  گفتم وار زمزمه
  بپوشم چادر

  میاد زورت بپوش میگه عامر وقتی: گفت و انداخت باال ابرویی
 اعتراضی هیچ االن که بینم می ولی

  چادر خوای می میل کمال با و نداری
 بپوشی

  آره:گفتم و شوکا صورت به زدم زل
  ندارم اعتراضی هیچ
 خواست ازم کیان چون بپوشم خوام می

 برام پوشیدنش خواسته اون چون
  بخِش  لذت
 بمیر بگه ڪیان ، سهله کہ چادر

  میرم می هم
 شد رد کنارم از اخم با شوکا

  بیرون زد خونه از و
 انداختم رو چادرم بیرون اومدم واحد از
 و کردم قفل درو سرم رو

 مسیر دستیم کیف تو گذاشتم رو کلید
 درمجتمع رسیدم و کردم طی رو ها پله

  ایستادم شوکا کنار
 کردم بغل محکم رو چادرم بود سرد عجیب
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 همراه به کیان که گذشت می ایی دقیقه ۱۰ بودم کرده کز دیوار گوشه و
 زد ترمز کنارمون سفیدش پارس با یاشار

 کردم صاف رو چادرم زدم تا رو مقنعم
  عقب نشستیم شوکا همراه به  و کردم باز رو ماشین عقب در

 بود کرده پر رو ماشین فضای کیان عطر بوی
  افتاد کشیدش اتو و مشکی های لباس به چشمم

 دلتنگیش از دارم کردم می احساس
  شم می لب به جون

 سالم:  گفتم یاشار به رو
  کردیم پرسی احوال هم با همه اینکه از به

  ؟ خوبی پرسید ازم آروم کیان
 عزیزم ممنون:  گفتم

 بودم چسپیده صندلیش به پشت از
 کیان کردم نجوا گوشش کنار آروم
 ... میاد بهت خیلی بستی کہ حسین یا بند سر

 عزیزم میاد تو به خیلی هم چادر:  گفت
  های دسته پراز بود شلوغ ها خیابون

  زنی زنجیر و زنی طبل زنی سینه
 به نزدیک کہ خیابونی کوچه تو کیان
  و کرد پارک بود حسین امام تکیه
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 همراه بعد شیم پیاده جا همین:  گفت
  شیم می تکیه وارد دسته
 شدیم پیاده ماشین از همه

  زمزمه و گرفت رو شوکا دست یاشار
 نکنی ول رو دستم جلو بیار شالتو کرد

  شلوغه
  شدن دور ما از و رفتن جلوتر قدم چند و گرفت رو دستش شوکا
 بودم ایستاده ماشین کنار و بود سردم

 بیا:  گفت و گرفت رو چادرم ڪیان کہ
 ... خانومم

 ...افتادم راه کیان دنبال آهسته های قدم با
  داشتم می بر قدم دسته همراه به کیان  شونه به شونه
  گرفت محکم رو دستم کیان

 وسط دسته که گذشت ایی دقیقه ۵
  به کردن شروع و شد متوقف خیابون

 بود داده تکیه دیوار به کیان زدن طبل
 زد می سینه آروم و

 بودم دلتنگش اما بود ایستاده کنارم
 بودم کرده بغض عجیب و

  کیان که لرزیدم می سرما از
 حلقه شونم دور رو دستاش از یکی
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  که مداح صدای با کرد بغلم و کرد
  نتونستم میزدن طبل و خوند می نوحه

 که هم ها شب این کنم کنترل رو خودم
 اختیار بی هواش و حال خاطر به آدم

 حدی تا دلم شب اون و گرفت می دلش
 به کردم شروع دل ته از که بود گرفته
 کیان بغل به رو خودم کردن گریه

  میزدم زار دل ته از و بودم چسپونده
 بغلم تر محکم و بود کرده سکوت

 ... کرد می
 هاش لب کیان گرفت شدت که گریم

 ... باش آروم کیان نفس:  گفت چسپوند،و گوشم به رو
  کردم خالی رو خودم تونستم می که جایی تا
 کردم گریه کیان آغوش تو و

 کیان با و تکیه سمت کرد حرکت دسته
 ایستادیم حسین امام تکیه جلوی

  زنگ شوکا به:  گفت کنارم ایستاد کیان
شش برو بزن سمت میرم منم پی شار پیِش  آقایون ق  نگز بهت که هم وقت هر یا
  تکیه در بیاین شوکا با زدم
  خونه بریم که
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  زدم زنگ شوکا به 
  تکیه در اومدن یاشار با ایستادم تکیه در:  گفتم

  که تکیه دوم طبقه رفتیم شوکا و من
  و بود ها خانوم مختص

  شدن اول طبقه وارد کیان و یاشار
 بود آقایون مختص که
 پایین شد می باال ی طبقه از
 ... دید رو آقایون زنی سینه دسته و

 نگاه کیان به باال از و پاشدم جام از
  کردم می

  حسینش یا بند سر اون با مشکیش و کشیده اتو های لباس با عشقم
  بود شده تره جذاب چقد
 ؟ پاشدی چرا کرد اشاره شوکا
 کنم نگاه رو کیان خوام می:  گفتم
  زدن می سینه مردا و خوند می نوحه نوجوونی پسر

 که مداحی مرد با کیان 
  میومد نظر به ساله ۴۵ الی ۴۰

 کردن روبوسی و داد دست
  شناختن می همدیگرو گویا
  چیزی کیان گوِش  کنار مرد

 دستش داد رو میکروفون و:  گفت
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 میزد تند تند داشت قلبم
 بخونه نوحه خواد می کیان فهمیدم

 پاشو شوکا:  گفتم شوکا به رو سریع
 از شوکا بخونه نوحه خواد می کیان بیا

 ده می دست یاشار با داره بلنده ریشش که آقایی اون:  گفت و پاشد جاش
 شناسی؟ می رو

 شناسم نمی نه:  گفتم 
 کیان کنم فکر کرد روبوسی هم کیان با
  شناسه می رو یاشار و

 زدم می حرف شوکا با که حالی در
 بودم دوخته کیان به رو نگاهم و

  خوندن به کرد شروع کیان
 تکیه فضای که صداش شنیدن با و

 خود به خود هام اشک بود کرده پر رو
 ... شدن سرازیر

 باباش های لب از میچکید خون
  رفت ها نیزه رو چشماش پیش که

  آب قطره یه حتی بدون
  رفت ها نیزه رو ارباب شنیدم

  بگیرم آروم بگو بابا تو بعد چجوری
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 بمیرم تو با منم کاش باشم زنده نمیخوام
 هگری این کنم پنهون جور چه نمیدونم رو ها نیزه رو دیدنت بیارم طاقت چجور

 ... رو ها
 ببخش هامو ،خودخواهی ببخش سیامو قلب

 کن قبولم ولی بودم بد درسته
  خودم های بدی از شدم خسته دیگه من

 کن قبولم ولی آلودم درسته
  هستی من جانان هستی، من جان تو

  کارم کسو بی من
 . باش پناهم و پشت خودت

  جانی این تسکین شاهانی شاه تو
  باش پناهم خودت دستاتم محتاج

  بگیرم آروم بگو بابا تو بعد جوری چه
 بمیرم تو با منم کاش باشم زنده نمیخوام

 ... رو ها نیزه رو دیدنت بیار طاقت جور چه
 رو ها گریه این کنم پنهان چجور نمیدونم

  خوب خوند می نوحه کیان وقتی
 کنم درک رو صداش تو غم تونستم می

 اشک پر دِل  با صداش،چنان شنیدن با
  و کرد می بغلم شوکا که ریختم می

 باش کرد،آروم می زمزمه
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 واقعآ میوفتاد که کیان به چشمم
  سوختم می

  بود ها بهترین الیق کیان
 کیان الیق رو خودم من و

  دونستم نمی
 کیان به حسرت با باال از

  کشیدم می آه و کردم می نگاه
 عامر اسم دیدن با خورد زنگ لحظه همون گوشیم که
 آرومی حسین امام یا گوشی صفحه رو

 : گفتم لب زیر
  چرا دونم نمی اما نبود تهران عامر

  ترسیدم می
  رو مقنعم کردم صاف رو صدام
  کردم مرتب

  دیوار به دادم تکیه نشستم
  دادم جواب رو تماس

 
  سالم الو

 کجایی؟ سالم -عامر
  مسجد اومدم
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 ؟ کی با مسجد کدوم - عامر
 اومدم تنها خودم
 شده ۱۱:۳۰ ساعت خونه برگرد نجال
 خونه تو مسجد بری تنها خوام نمی
  بخون دعا

 خونه؟ تو بشینم تاسوعاس شب عامر
 بیرون بری تنها خوام نمی بشین آره

 مسجد حتی
  باشی خونه دیگه ساعت نیم

 خونه از باشی خونه تو زدم که زنگ
 میام خودم که شب فردا تا نرو بیرون

 تهران برسم شب ۱2 تا احتماآل فردا
  باشه:  گفتم آروم

 چی بفهمم بزن حرف بلند زد داد
  نیستم فرم رو امشب میگی
  ندارم حوصله اصآل
 عصبی دلیل بی وقت هیچ عامر
  شد نمی

 شده؟ چی پرسیدم و شدم نگران
  ؟ اومده پیش مشکلی

  زدم رو یکی امشب نجال:  گفت
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  شکست دماغش
 شده خورد خودمم اعصاِب 

 ماشاآل که تو بود چی دلیلش خب
  خان عامر عالیه بزنت دسِت 
  نره اعصابم رو کسی تا من نجال
  برات خونه میام حاال زنمش نمی

  تلفن پشِت  از کنم می تعریف
  شه نمی

 باشی خونه زنم می زنگ۱2 ساعت
 کردم خدافظی و:  گفتم ایی باشه

 بود زده رو کسی عامر که این از
  عامر چون بودم نکرده تعجب 

  کرد می دعوا زیاد هم مجردیش تو
 بودم کنجکاو فقط بود درگیر باهاش مسئله این بخاطر عمو همیشه و

 ؟ شده دعواش چی بابت ببینم
  ۱۰ شد تموم کیان خوندن نوحه
 زنگ کیان که گذشت می ایی دقیقه

 تکیه در بیاین شوکا با:  گفت و زد
  برسونمتون ببرم خوام می

  تکیه در رفتیم و:  گفتم شوکا به
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 و من کیان که این از بعد ایستادیم
 هامون لباس و خونه رسوند رو شوکا

  کردیم عوض رو
 شدیم غذایی خوردن مشغول

  بودیم آورده خودمون با تکیه از که
  خورشت یه بود حسین امام نذری

  خوشمزه قیمه
 شام شوکا با و بودیم نشسته سالن تو

 بود ۱2: ۱۵تقریبآ ساعت خوردیم می
 زد زنگ دوباره عامر که

 که حالی در و دادم جواب زود رو تماس
 الو: گفت عامر دادم می قورت رو غذا
 جانم؟:  گفتم اختیار بی

  تعجب با و انداخت باال ابرویی شوکا
  شد خیره بهم

 اشاره و دادم تکون رو سرم اخم با
  چیه؟ کردم

 نقش لبش ی گوشه که کجی لبخند با
 شد خوردنش غذا مشغول بود بسته
  من و زد صدا بار چند رو اسمم عامر

 چیه؟ کار این از منظورش فهمیدم می
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  من که کنه صدام مدام خواست می
  بدم رو جوابش گفتن جان با
 دادم می رو جوابش گفتن بله با منم و
 جانم بگو من جان نجال:  گفت خنده با

 ... بشه فدات نجال عامر بگو
  عامر نگو چرت:  گفتم خنده با

 رفت میلیون ۴۰ االن بگم اگه:  گفت
 کنی؟ می چیکار شوهرت حساب به

  باشه مبارکت میگم خب
  به دم می باشه زنم مبارکہ - عامر

  برا داره دوست چی هر بره خودش
  بخره خونش

  زد رو حرف این عامر وقتی
 خورد می بهم خودم از داشت حالم

  اما نداشتم دوست رو عامر درسته
  کردم می ظلم بهش داشتم

 داشتم دوست رو کیان که درسته و
  کردم می نابود اونم داشتم اما

  زندگیم و خودم با کارم اصآل
  نبود مشخص
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 بود بسته رو گلوم راه بغض
  نشدی خوشحال نجال:  گفت عامر

 ؟ عزیزم
 عزیزم ممنونم شدم:  گفتم بغض با

 تنگته دلم ایقد نجال اوووووف - عامر
 مزاحمت بخواب کنم ل*غ*ب زنمو سیر دل یه بیام شب فردا
  میام شب فردا شم نمی
 کردم قطع رو تماس و:  گفتم بخیر شب
 داشتم استرس بود مشغول ذهنم

 بار یک ظرف درِ  بخورم رو غذا نتونستم
 شدم سرگرم گوشیم با و دیوار به دادم تکیه بستم رو مصرف

 :گفت و کنارم نشست شوکا 
 ده نمی طالقت هیچوقت عامر نجال

  داره دوستت
 بگیری آب از وقت هر رو ماهی شو جدا کیان از و کن راحت رو خودت بیا

 تازست
 تهران نبود عاشقت اگه عامر 

  داره گناه خرید نمی خونه واست
  بده طالقتم اگه عامر مطمئنم

 برسه بهت کسی دست ذاره نمی
 ... کشتت می
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  گرفتم دستم تو رو شوکا دست
  بقرآن تونم نمی شوکا:  گفتم و

  شه نمی اما کردم سعی چندبار
 بشم روانی خوام می کنم می احساس کنم می فکر که کیان از جدایی به

 کنم کشی خود دارم دوست همش شوکا
  باشه من مال نشه کسی مال نره کیان اما

 به مگفت می لرزون چونه با میرم می من کنه نگاه ایی دیگه دختر به کیان اگه
 نباید کیان شوکا میرم می بخدا
 باشه داشته دوست من جز به رو کسی
 های خوبی از میزد حرف برام شوکا
  اگه تو:  گفت می و گفت می عامر
  دنبال بره بذار داری دوست رو کیان

  نیستین هم وصله دوتا شما زندگیش
 متعلقه که باشه کسی با حداقل بذار

 ، عامری زن تو باشه خودش به
 رو حقش که نیست آدمی هم عامر

 لجبازه چقد که دونی می بده کسی به
 نک سعی هم تو گیره می زن میره اما سختِش  مدت یه بشه جدا ازت کیان بذار

 کنی فراموش رو خاطراتتون
  محبت اگه عامر ، عامر به بدی دل و
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 طرِف  از عامر میشه آروم خیلی ببینه
  نجال داره محبت کمبود خیلی تو
  بره کیان بذار خدا رو تو

 مردِی  کیان نباش کیان نگران
 شه می عاشقش دختری هر که
  از حرف این شوکا که این محض به

 گذاشتم رو دستم شد خارج دهنش
 :گفتم لرزان صدای با و دهنش جلوی

 کیان عاشق کسی نکنه خدا ،نگو نگو
  نیاره رو روز اون خدا بشه

 مِن  نفس کیان
 اومد کیان از ام پی لحظه همون

 ... گوشیم رو
 خوندنش با کردم باز که رو ام پی

  شدم کیان بیقرارِ  عجیب
 ،دبشو فیلم یک عاشق نباید آدم - کیان ام پی

 ،شد زن یک عاشق باید
 ..!بوسید دنمیشو که ار فیلم
 عشقم؟ کیان نوشتم فورأ

  گیسوکمندم بانوی جانم داد جواب بالفاصله
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  زدنای حرف عاشِق  چقد که آخه
  بودم کیان
 خصوصیاتش اخالق، تمام

 رو رفتارهاش ی همه و زدنش حرف
  داشتم دوست
 زمزمه و شوکا سمت گرفتم رو گوشی

 نوشته چی نفسم ببین شوکا:  گفتم وار
 بانوی میگه بهم وقتی میاد خوشم

 بشم چشماش فدای کمندم گیسو
 جونِم  کیان
 باسوادِی  مردِ  کیان نجال -شوکا
 ادبیاِت  رشتش دانشگاست استاد

  شاعریه شعرو فاز تو همش
 ها ام پی و حرفا این مسلمآ خوب

  نیست عجیبی چیز کیان جانب از
  اونم عشقم نویسی می براش وقتی

 دیگه ده می جواب جوری این
 میگه بهم بار هزار روزی هم یاشار خب
 ،نفسم،عشقم عمرم
 بدون که مجردی که خوشبحالت شوکا
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 داری رابطه یاشار با استرس
 ... نگو که خورم می حسرت اینقد

 به قسمتت هم تو نخور حسرت
 بوده سرنوشتت تو عامر بوده عامر

 بجنگی تقدیرت با خوای می خودت
 ندارم اعتقاد سرنوشت و تقدیر به من

 آدماس ما خود دسِت  چیز همه شوکا
 رو سرنوشتمون تونیم می خودمون ما

  بدیم تغییر
 زد منو پیش دوهفته عامر شوکا

 شدم دماغ خون سرم تو زد مشت با
 رفتی خودِت  تقصیر گه می بعد زنه می رو من شه می بحثمون وقت هر
  برم تونم نمی دیگه بیاد عامر که شب فردا کنم می دق دارم ، اعصابم رو

  کیان ِپیش
 ... دلتنگی از شم می دیوونه
 وقتی عامر دونی می که خودت - شوکا

 نذار سرش سربه میزنتت بشه عصبی
  خوبیه موقعیِت  میاد عامر که فردا از

  کیان کردن فراموش واسه
 دارم کار خوابگاه گردم بر باید صب  فردا من نجال

 . اجازت با خوابم می االنم کنم نمی بیدارت برم خواستم
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 رختخواب خواب اتاق تو از عزیزم باشه
 ... کن خاموش هم رو المپ بردار
 اتاق تو رفتم سالن تو خوابید شوکا

  کیان با شب ۳ ساعت تا تقریبآ خواب
  هم واسه فرستادیم می ویس
 رفتم می صدقش قربون منم فرستاد می و گفت می شعر برام مدام کیان

 گرفتم می استرس کارام این از
 بدم انجامش بازم داشتم دوست اما

 خوابیدم که بود  چهارصب  تقریبآ ساعت
 گوشیم زنگ صدای با ۱۱ ساعت

 بود شوکا شدم بیدار خواب از
 ؟!شوکا جانم: گفتم آلودی خواب صدای با دادم جواب

 غریباِن  شام امشب نجال - شوکا
 ؟ مسجد میای

 مقدار یه داشتم کار خوابگاه اومدم من
 ببرتم دنبالم بیاد شب قراره یاشار

 ... مسجد
 ... چی،میشه ببینم کنم می هماهنگ باهات بیام خواستم اگه

 بای بای فعآل پس باشه
 خدافظ
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  بیرون اومدم رختخواب از
  شستم رو صورتم
 کیان پیشه برم گرفتم تصمیم
 روشن شمع مسجد برم باهاش امشب

  خونه برگردم بعدش کنیم
 داد جواب بوق اولین با گرفتم رو کیان شماره

  کرد نوازش رو گوشم صداش
  عشقم جانم - کیان

 کجایی؟ ؟ کیانم سالم
   امروز داره نذر عمو زن اینا یاشار ی خونه اومدم بگه واست جونم بانو - کیان

 هستم خونشون ۴ تا زیاد احتمال به
 ؟ مگه چطور

 خواستم می میاد شب آخر داداشم کیان
 بیام نتونم دیگه شاید پیشت بیا سر یه

 که کلید عزیزم خونه برو تو ، بابا ای
  رو خودم دیگه ساعت ۱ تا منم داری

   رسونم می
  خدافظ باشه اوم

 ... خدافظ - کیان
 راهی گرفتم آژانس شدم آماده
 دادم ام پی بهش  راه تو شدم کیان خونه
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  خوام می نکنی سیر رو خودت زیاد
  کنم درست سبزی قورمه برات

  نخور غذا زیاد جا اون
 ... شم فدات باشه - داد جواب

  کیان از خداحافظی از بعد
  خواستم آژانس راننده از
 بتونم تا داره نگه مارکت سوپر یه در

 بخرم غذایی مواد
 کیان کنار بودن از امروز خواستم می

 کنم خانومی براش و ببرم لذت
  از بیشتر رو خونه غذای کیان

  داشت دوست فودی فس غذای
 شدی که زنم بود گفته بهم بار چند

 غذا بوی خونه تو همیشه دارم دوست
 دست با گرم غذای که این از بپیچه
 لذت باشه سفره سر خانومم پخت

 مرد بین صمیمیِت  جوری این برم می
  شه می بیشتر هم زن و
 سریع رسیدم که این محض به

 مشکیم و بلند مانتوی شدم خونه وارد
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 آوردم در هم رو مشکیم شال با
  کردم جمع کلیپس با رو موهام مبل ی دسته رو گذاشتم
  آوردم در فریزر از رو گوشت

  گاز رو گذاشتم پز زود تو گذاشتم
 ساعت یک دادم دم هم رو برنج

 بود شده ۱:۳۰ ساعت گذشت
 شد می آماده دیگه ساعت نیم تا غذا
  نبود کیان از خبری هنوز اما

پن رو از رو گوشیم   برداشتم آشپزخونه ا 
  گرفتم تماس کیان با و

 ؟ کیان الو
 ؟ کیان جوِن  - کیان

 کجایی؟ نفسم:  گفتم بیقراری لحِن  با
 ... کردی دیر

  رسونم می رو خودم دیگه دقیقه 2۰ تا افتادم راه تازه دلم عزیزِ  میام دارم - کیان
 کردم قطع رو تماس و:  گفتم ایی باشه
  شدم کیان اتاق وارد

 زدم زل خودم به آینه تو
 بود افتاده گود هام چشم زیر

  بود شده الغر صورتم و
 بود استرسی خاطر به ها این همه
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  داشتم کیان با بودن برای که
 بودم شده خیره خودم به آینه تو
  صدای که گذشت ساعتی نیم کردم می بازی موهام با و

 تند تند داشت قلبم و اومد در
 می هیجان دیدنش از هم باز دیدم می رو کیان هم بار صییید روزی اگه میزد

  گرفتم
 :  گفت بلند صدای با سالن تو ورودش محض به

  داره خونم تو من ی خونه اومده کی
  میاد آرامش بوی

  شدم سالن وارد سریع
  عزیزم سالم:  گفتم کیان به رو و

 :  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
 ؟ چطوری کوچولو خانوم سالم

  زحمت تو رو خودت امروز که بینم می
  انداختی

  شدم نزدیک بهش بود اومده در تازه ریشش ته
 زمزمه و صورتش رو کشیدم دست 

  کیان دم می تو برای جونمم من حرفیه چه این:  گفتم وار
 بود صورتش رو دستم که حالی در

 بانو بشم دستات فدای کرد نجوا
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  ؟ کشیدی زحمت
 هااا گشنمه خیلی من آمادس ناهار حاال

 داره برنج فقط آره:  گفتم لبخند با
  بیا بشور رو دستات کشه می دم
  بخوریم هم با بکشم تا

 راه و باشه:  گفت داد تکون رو سرش
 بهداشتی سرویس سمت افتاد
 احساس همش بود جوری یه دلم حاِل 
  شبیه آخرین امشب کردم می
  دیگه و کیانم پیِش  که

 ... ببینمش  تونم نمی
  چیدم رو ناهار میز کیان اومدن تا

 ریختم برنج همراه به رو سبزی قرمه
  میز رو گذاشتم ظرف تو

  آوردم در یخچال از رو نوشابه
  کیان بشقاب کنار گذاشتم

 اومد بیرون بهداشتی سرویس از
  دقیقه ۵ از بعد و شد اتاقش وارد

  آشپزخونه تو اومد
 انداختم عمیقی نگاهِ  رو پاش سرتا

 ورزشی شلوار و جذب مشکی تیشرت
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 میومد رنگش خوش و گندمی پوست به مشکی رنگ بود پوشیده مشکی
 میز پشت نشست و شد نزدیک میز به

 بیا: گفت و انداخت نگاهی،بهم نیم
 ره نمی پایین گلوم از جوری این کنارم
  بیارم آب میخوام عزیزم میام االن:  گفتم
  یخچاله اولیه ردیف آب پارچ - کیان
  بیا دار برش باال اون

 کیان کنار گذاشتم برداشتم رو آب پارچ
 بود کنارش که ایی صندلی رو خودم و

  نشستم
  کشیدم غذا براش

  خورد لقمه تا دو
 من دهِن  گذاشت رو سوم لقمه و

 قورت رو غذار و کردم کنترل رو بغضم
  دادم

 بود پایین سرش که حالی در
 مثِل  تو:  گفت خورد می رو غذاش و

  خوشمزست پختت دست ایی نجمه
  کیان زبان از نجمه اسم شنیدِن  از

  مرده یه به انگار شد جوری یه دلم
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  کردم می حسادت هم
  عزیزم جانت نوِش  کردم نجوا
  اتاقش تو رفت ناهار از بعد کیان

  شستم رو ظرفا کشید دراز تختش رو و
  کردم مرتب رو آشپزخونه

  کشیدم دراز ازش کمی ی فاصله با تخت رو و شدم اتاقش وارد
 بغلم و سمتم چرخید بسته چشمای با

  دادم جا بغلش تو خودمو و بازوهاش رو گذاشتم رو سرمو کرد
 عطر قشنگ نجال کردم زمزمه لب زیر

 آخری های لحظه چون بکش بو رو کیان
  بغلشی تو که هست

 وجودم تمام که داشتم بدی حس یه
  بود کرده پر رو

 چند ساعت: گفتم کیان به رو آروم
  مسجد؟ بریم

 دیر دیشب میاد خوابم خیلی:  گفت
 پا ۷ ساعت هم صب  خوابیدم وقت
 شدم پا خوابم می دارم درد سر شدم

  ریم می
  کنارش هم من خوابید ۹ تا کیان

  کردم استراحت
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 دلشوره هزارتا با گرفتیم شمع ۹ ساعت
 ... مسجد سمت افتادم راه
  شدیم مسجد وارد کیان با
 نشستیم مسجد تو ۱۱ ساعت تا
 های مصیبت از که مداحی صدای با و

 کردم گریه کلی: گفت می کربال
  کیان به زدم زنگ که گذشت دقایقی

 ؟ کیان الو
 جانم؟ - کیان

 شمع هم با مسجد حیاط تو بیا 
 .کنیم روشن

  عزیزم شلوغه خیلی حیاط تو
  کیان بیا نداره عب
  کنم روشن شمع حتمآ باید

  میام االن - کیان
 حیاط آخر هست کوچیک طاقه کیان

 اونجا رو شمع قسمت اون بیا مسجد
  کنیم می روشن

  میام االن دلم عزیز باشه
  مسجد حیاط تو اومدم
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 آقایون ورودِی  درب جلوی
 ایستادم

 دست دیدم رو کیان اینکه محض به
  دادم تکون

 اومد طرفم به
 کرد اشاره شالم به رسید که بهم

  جلو بیارش کرد زمزمه و
  بپوشون کامل رو موهات

  رو موهام و جلوم آوردم رو شالم
  پوشوندم

  سمت افتادیم راه کیان همراه به
  که کوچیکی و سیمانی ی طاقچه
  بود مسجد گوشه

 ایستادم کیان کنار طاقچه جلو
 آوردم در پالستیک از رو ها شمع
 جیبش از رو فندکش کیان

 کرد روشن رو ها شمع و آورد بیرون
  روی رو شمع که حالی در کیان به رو

 :  گفتم ذاشتم می طاقچه
  ، بودم که َتر بچه کیان 

 ها غریبان شام
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  میخریدم شمع بسته یه
  میکردمشون روشن دونه به دونه و

  و نداشت تمامي آرزوهام
 مادرم از هم دیگه شمع سه ، دو گاهي

 ... میگرفتم
 هستم آرزوهایي پوش سیاه امشب اما
 شن می من تلِخ  خاطرات که
  میکنم روشن شمع یه فقط بار این و

 {تو} نیت به هم اون
 تلخت خاطرات پوش سیاه نجال - کیان
 بشه تو تلخ خاطراِت  بعدها قراره چی

 ...!! نمیارم سردر
  شدن سرازیر اختیار بی هام اشک که شدم خیره چشماش به

  رو دستش های انگشت
  کرد قفل دستم های انگشت بین

  کیان عمرِ  نکن گریه:  گفت و
 ببخشید:  گفتم و زدم تلخی لبخند
 گرفته دلم عجیبه شب امشب

 کنم می درک نداره عیب کرد نجوا
 گیره می خیلی دلش آدم غریبان شاِم 
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 ... گرفته دلم خودمم نجال
 کردیم می دل در میزدیم حرف کیان با
  کردیم می نگاه هامون شمع به و

 شد آب من شمع از زودتر کیان شمع
 صفحش که زدم رو گوشیم ی دکمه

 چنِد  ساعت ببینم شه روشن
 زدن زنگ به کرد شروع عامر

  هستش ۱2 به نزدیک ساعت اومد یادم تازه
 بود کیان دست تو دستم که حالی در

 دستم های انگشت کردم احساس
 ... شدن حس بی و سرد

 بیرون کیان دست از آروم رو دستم
  کشیدم

 میزنه زنگ داره داداشم کیان:  گفتم 
 نداره کاریت عزیزم نترس -کیان
  همه غریبانه شام مسجد اومدم بگو

  میان
 تهران رسیده داداشم کنم فکر کیان

 خونه رفتم می زودتر کاش نبود حواسم
 رسونمت می خودم بریم بیا - کیان
  داداشت بدونم اگه خدا به نجال
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  ذارم نمی زندش زنتت می
 گوش،کنم حرفش به اگه کیان نه

 نگران خوبه خیلی باهام رفتارش
 نباش
 خونه؟ بری بگیرم آژانس برات نجال

 رم می بعد بدم رو جوابش بذار نه
 پاسخ رو تماس و گرقتم فاصله کیان از

  دادم
  عامر سالم الو

 رفتی گوری کدوم مار زهر سالمو
 نیومدم خودم تا نگفتم مگه شب ۱2

  بری؟ جایی نداری حق
  استرس عامر لحن خاطر به حدی تا

 درست تونستم نمی که بودم گرفته
 بدم جواب

  جواب چرا مترِ  دو که زبونت زد داد
 ؟ دی نمی
  خونه رسیدم ساعته نیم
 نگفتم بهت نیستی،مگه چرا

 بری تنها ندارم دوست تهران تو
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  شبا این حتی بیرون
 ؟ نگفتم یا گفتم

 گفتی دادم جواب لرزان صدای با
 ؟ رفتی چرا پس - عامر

 بفهمونی بهم خواستی اینکارت با
 آره؟ کنی نمی حسابم هیچی

  بود گرفته دلم عامر نه
 بشه آروم دلم کم یه مسجد اومدم

 شدی می آروم خوندی می دعا خونه تو
 دنبالت بیام بده آدرس کجایی االن

  عامر میام خودم
 ۱2 ساعت خوری می گوه تو - عامر
 ؟ میای خودت شب

  بیام بده آدرس زد داد
 براش فرستادم رو مسجد آدرس

 :گفتم گریه با و کیان پیش رفتم
  برم باید کیان

  دنبالم میاد داره: گفت داداشم
  فقط کردم زمزمه گوشش کنار رفتم کیان نزدیِک 

 فراموش وقت هیچ رو حرفم این
  نکنی
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 زندگِی  تو آدم ترین ارزش با که این
 هستی بهترینا الیق تو تویی من

 نجال نزن حرف جوری این - کیان
  گیره می دلم
  کی دیگه دونم نمی کیان برم باید

 . کن حاللم ببینمت بتونم
 درست رو چیز همه نباش نگران نجال

 فداِی  کیان نباش نگران کنم می
 اصأل بشه قشنگت چشمای

 کن فکر چیزی به نه کن گریه نه
  بشی زنم میدم قول بهت

  منی مال تو
  کن گریه نه پس

  بیهوده فکرای نه
 داشت کیان مظلومیت خدایا

  کرد می دیووانم
  گذشت می چی اون ذهن تو
 ... چی من ذهن تو و
 بود آب رو زندگیم دقیقآ 

 نبود مشخص هم خودم با تکلیفم
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 کردم بغل رو کیان
 بعد کردم خدافظی ازش
  ایستادم مسجد در جلو رفتم

 رد کنارم از کیان شدم عامر منتظر و
 شد ماشینش سوار شد
 خدافظی داد تکون دست برام
  رفت و کرد

 رفت باهاش منم دِل  و رفت
  بود ایستاده مسجد جلوی که بود جسمم فقط
 جلوی عامر که گذشت ایی دقیقه ۱۵
 : گفت بلند صدای با و زد ترمز پام

  سوارشو
 شدم ماشین سوار و کردم باز درو لرز و ترس با

  کرده دیوونم نفهم ی دختره
  میرم می خستگی از دارم
  کندم جون سگ مثِل  هفته دو این

  بیام کنم جور پولی یه بتونم تا
 لج باهام عمدآ بخرم خونه وسیله

  بدم طالقش تا کنه می
  ندارم تحمل من دونه نمی هنوز
 بیاره زبون به رو اسمش کسی
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  بره بدم طالقش که برسه چه
 ... بشه دیگه یکی زن

 حالیش امشب
 باشه زندگیش به حواسش باید کنم می

 نباشه امیدوار نیست کار در طالقی که بدوِن 
  کنه زندگی باهام آدم مثِل  بشیِن 
 نده انجام رو کاری میگم بهش وقتی
  عصبیم تا ده می انجام کارو اون عمدأ

 بده طالقم بیا بگه بعد بزنمش کنه
  خرم می خونه کنم می جون چی هر

  خرم می ماشین
  کنم می کار هر دم می بهش پول

  شه نمی راضی
  کردم زندانیش خونه تو وقتی
 خونه از پاشو من بدوِن  ندادم اجازه
  بیرون بذاره

 کنه می درست رو رفتارش وقت اون
 ندارم خوش روز یه شده زنم وقتی از

 ... دعوا همش
 ... جدال و بحث همش
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  ریخته بهم روانم و روح
  کنم چیکار دیگه دونم نمی

 ...دارم نگه راضی چطور رو نجال
  چی قاچاق فروشم می مواد دارم
 نجالس بخاطر اینا همه شدم
 کنم فراهم رو امکاناتش که این برای

 زندگی داره دوست که شهری تو
 بشه عوض من به نسبت حسش تا کنه
  کنه نمی بهم توجهی هیچ اما

  کرده تغییر خیلی نجال
 پوشش نوع

  زدنش حرف
 افکارش

 نیست قبلی نجالی اون دیگه
 تغییراتش این باعِث  خوندن درس اگه

 درس دیگه ذارم نمی باشه شده
  برسه درجه اون به خوام نمی بخونه

 ... نبینه خودش حد در اصآل منو که
  اعصابی و ریخته بهم افکاری با

 مسجدی آدرس سمت افتادم راه داغون
 بود فرستاده برام نجال که
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  بچس هنوز بفهمونم بهش رو چی همه باید امشب
 نگیر بازی به رو زندگی بگم بهش باید

 نیار در خودت از رو اصول و ادا این و
  جلوی رسیدم گذشت ایی دقیقه 2۰

 ... مسجد
  ماشین تو نشستم وقتی

 کنم نگاش کردم نمی جرعت ترس از
  سالم:  گفتم آروم

  سالم علیِک :  گفت اخم با
 ؟ کو چادرت

  بلنده که مانتوم:  گفتم پته تته با
 بلند سیاه سال صد خوام می زد داد

  رفتی تنها وقتی:  گفتم من نباشه
 نیستی آدم که تو اما بپوش چادر بیرون

  بزنمت همش باید من حیوونی تو
 کردم رفتار آدم مثِل  شه نمی تو با

 خودتی حیوون:  گفتم عامر به رو
 کنی می بزرگش چرا بزن حرف درست
 ؟ چِش  مگه لباسم
 نکردم هم آرایشی هیچ بلنده که مانتوم
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  نیست مشخص که موهامم
  حجاب چادر باید،با حتمآ خوبه حجابم

 ؟ کنم
  که حالی در و فشرد بهم رو دندوناش

 شوهرتم من:  گفت بود زده زل جاده به
  بپوشی چادر خواد می دلم من

 خونه بریم امشب بپوشی باید
 کنم می مشخص باهات رو تکلیفم
 خدا سراغم اومد شدیدی دلشوره

 تکلیف از منظورش عامر کردم می خدا
 ده می طالقم بگه خواد می که باشه این

 کرد باز درو عامر خونه رسیدیم وقتی
 عوض رو لباسم شدم که خونه وارد

 : گفت بلند صدای با بخوابم برم کردم
  دارم کارت بمون

 چیه؟:  گفتم و ایستادم روش به رو
 کنم راحت رو خیالت بذار نجال - عامر

 کس هیچ روزگارم خطِم  خودم من
  بزنه دورم تونه نمی
 طالقت که این بخاطر رفتارات این اگه
 خودت برای رو زندگی بهتره بدم
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  نکنی مار زهر
  هیچ دم نمی که طالقت چون
 برا پاتو حتی من بدون ذارم نمی

 بیرون بذاری خونه از لحظه یه
  کن زندگی درست و بیا
 رو خودت نه بده عذاب رو من نه

 باشیم داشته آرامش زندگیمون تو بذار
  ذارم نمی:  گفت بهم عامر وقتی
 خونه از پاتو لحظه یه حتی من بدون

  مردم بیرون، بذاری
 ...مرد روحم

 ... شکستم
 ... لرزید می پام و دست

  کنه لج وقتی عامر دونستم می
  رسه نمی بهش زورم

 کارو این واقعآ کنم لج باهاش اگه و
 کنه می
  افتادم کیان یاد

  کیان من خدای
 چی؟ ببینم نتونم دیگه رو کیان اگه
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  تونم نمی کیان بدون
 کن کمکم قسم شب این به رو تو خدایا

 وجودم تمام االن از دلتنگی و استرس
  برداشته رو

 کردم می آروم رو عامر خودم باید
  عامر:  گفتم و شدم نزدیک بهش

 بیرون رفتم اجازت بدون که ببخش
 مشغول و انداخت پایین رو سرش

 شد پیرهنش های دکمه کردِن  باز
 سینش رو کشیدم دست چسپیدم بهش

 عامر؟ ناراحتی هنوز کردم زمزمه و
 کنی گوش حرفم به تو وقتی:  گفت اخم با
 بشی زندگی ِزن 
 نذاری روحی فشار تو رو من قد این و

 بشم؟ نگران باید چرا من
 بدون دم نمی اجازه جا هیچ میگی چرا عامر:  گفتم مالیمت با و آروم
 کردم؟ چیکار من مگه بری من
 رفتار باهام زندانیا مثِل  خوای می که

 ؟ کنی
  کرد عوض رو لباسش
 پهن رو رختخوابش  نداد رو جوابم
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  کشید دراز و کرد
 دادم جا بغلش تو رو خودم کنارش رفتم

 محکم کرد حلقه شونم دور رو دستش
  اینقد چرا نجال: گفت و کرد بغلم
 ؟ کنی می اذیتم

 مثِل  تو رفتار بخاطر
  شدم روانی آدمای
  شدم عصبی خیلی

 دادم می جنس بهش که ایی پسره با
  شکست دماغش زدمش پول سر شد بحثم
 ... کردم بغض
  زد می حرف عامر

 بود ذهنم تو کیان ی چهره مدام اما
  ماشینش سوار که ایی لحظه اون
  همش لحظه اون رفت و شد
  چشمام جلو اومد می
  من پستیم آدم چه

 بخاطر میشه خراب داره عامر زندگیه
  من های توجهی بی و خیانت

 ندارم زندگیم تو لذتی هیچ کشم می عذاب همه از بیشتر دارم خودم
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 ،دلشوره، استرس از پر هام لحظه تمام
  شده دلتنگی و
 لرزه به وجودم میاد که کیان اسم کیان و

  همه از وسط این کیان میوفته
 ترِ  گناه بی

 ... کیان
 ...کیان
 ...کیان

 شده عجین زندگیم با عجیب اسمش
 هیچوقت بشکنه دلش کیان روزی اگه

 بخشم نمی رو خودم
  خدا بارونیه دلم هوای

  به همش عامر بغِل  تو کن کمکم
  کیانم به رسیدن فکرِ 

 از صورتم روی عامر های بوسه با
  بیرون اومدم فکر

  چشماش به تمام مظلومیت با
 صورتم رو کشید دست شدم خیره

 فکر از عاشقتم من نجال کرد نجوا و
  بیرون بیا جدایی
 کنم درکش تونستم می خوب
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  بودم عاشق خودمم چون
 ببوسمش که کرد می خواهش ازم
 نتونستم کردم کار هر اما
 جوری اون نتونستم کردم سعی چی هر
 ببوسمش خواد می عامر که

  کشیدم می عذاب خیلی
  اومد در اشکم

 کیان یاد مدام عامر آغوش تو چرا
 ببوسمش تونستم نمی و بودم

 دارم تلخی زندگِی  چه خدایااااا
  کشم می عذاب چقد

 دارم دوست رو عذاب این اما
 عذاِب  کیان داشتِن  دوست اگه
 دارم دوست رو عذاب این من
 فقط که گذشت می ایی هفته دو

  دیدم می دانشگاه تو رو کیان
  بشم نزدیک بهش تونستم نمی

  بعدش و شدم می نزدیک بهش گهگاهی دانشجو یه حد در اونم کم خیلی
 کردیم می نگاه بهم دور از فقط
  فرستاد می ام پی برام
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  شده تنگ برات دلم
  نجال شدم بدعادت

 کردم عادت خودم کنار بودنت به
 کشی می نبودنت این با رو من داری
  کردم می درک رو کیان حال خوب

 بودیم ندیده همدیگرو بود هفته دو
 زدیم می حرف باهم کم خیلی و

 بود فاجعه کیان و من برای این
  زهرا بهشت از بود شنبه پنج

 بودم اومده
 سیگار بسته یه تقریبآ نجمه سرخاک

 بود بد خیلی حالم بودم کشیده
  و خوردم مسکن رسیدم که خونه به

  خوابیدم
  حس و بود غروب شدم پا وقتی

  نبینم رو نجال امروز اگه کردم می
  میارم سرخودم بالیی یه

  زنگ بهش وقت هر که بود ماه یک
  و کرد می گریه مدام زدم می
  پیشت بیا تونم نمی گفت می

 اجازه داداشم ببینمت تونم نمی
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 بیرون بیام ده نمی
 به بزنیم حرف باهم بیا گفتم می

  خواستگاریت میام میگم داداشت
 گفت می مدام کرد نمی قبول

 دن نمی شوهرم نشه تموم درسم تا
 میاورد بهانه همش و

  غروب دِم  تاریکم و خلوت اتاق تو
 شدم می دیوونه داشتم نجال بدوِن 

  سیگاری لرزونی دستای با
  کردم روشن

 داد می سیگار بوی عجیب نبودنش
 آروم بازم اما کشیدم سیگار نخ چند

  نشدم
 خونشون جلوی برم گرفتم تصمیم

 لحظه چند فقط بخوام ازش کنم پارک
  ببینمش بیرون بیاد
  پوشیدم رو هام لباس اینکه از بعد

 سمت افتادم راه بیرون اومدم خونه از
 زندگی برادرش و نجال که ایی خونه

  کردن می
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 پارک جوری رو ماشینم رسیدم وقتی
 مجتمع جلوی اومد نجال اگه که کردم

 نور اون زیر درست ایستاد،بتونم
  ببینمش

 رو ماشین که شد می ایی دقیقه ۵
 زده زل مجتمع درِ  به و بودم کرده پارک
 بودم

 رو نجال ی شماره برداشتم رو گوشیم
 افتاد خودش به چشمم یهو بگیرم

  بیرون اومد که
  کردم می نگاش دور از داشتم

 شد می آروم داشت کم کم دلم
 بیام ماشین از شدم می وسوسه

 کنترل رو خودم اما کنم بغلش برم بیرون
  احتیاط نجال خاطر به و کردم می
  کردم می

  قد پسر که گذشت دقایقی
 از معمولی قیافه با الغری نسبتأ و بلند

 ایستاد نجال کنار بیرون اومد مجتمع در
 زد می حرف باهاش که حالی در و

 بوسید رو هاش لب
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 برادرشه که بپذیرم نتونستم
  بود ها معشوقه ی بوسه مثِل  ، بوسه اون

 خواب دارم کردم احساس لحظه یه
 ...میومد بند داشت نفسم و بینم می
 زندگیمون نجال با که ماهِ  یک
 کردیم شروع رو سقف یه زیر

 بهترین از خریدم براش چی همه
  خونه های وسایل ی بقیه تا گرفته مبلمان و یخچال

  نذاشتم کم براش هیچی 
  نیست مهم براش اصآل اما
 ایی رابطه هیچ ماه یک این تو
  نداشتیم هم با

  شم نزدیک بهش ذاره نمی
 شم می نزدیک بهش اینکه محض به

  خوام نمی گه می و کنه می گریه
  بدم سکس از باشیم داشته رابطه
  میلی هیچ رابطه از متنفرم میاد

  ندارم
 پیِش  ببرمت بیا:  گفتم بار چند

  روانشناس
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 : گفت می و کرد می بیداد و داد اما
 عامر کن ولم نیستم روانی من نمیام

  خوابید می بغلم تو زور به فقط شبا
 کنم درک رو حالش تونستم نمی چِش  دونستم نمی اصآل

 این تو زیادش های گریه خاطر به
 بود شده الغر شدت به ماه یک

  دیدمش می وقتی که جایی تا
  ریخت می بهم روانم و روح
  شوهرتم من:  گفتم باربهش چند
  نیست درست رفتارت این
  خودت از رو من ماهه یک که این
 رابطه از کرد می تکرار مدام کردی، دور
  رابطه کسی با تونم نمی میاد بدم

  باشم داشته
 کرد می گریه کردم می اصرار اگر

  ریخت می بهم اعصابم و
 کشیدم می عذاب خودم هم
 ... اون هم

 شب اون که وقتی از:  گفت بهم امشب
 رابطه به کردی مجبورم هتل تو
  شدم متنفر باهات سکس از
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  شم نزدیک بهت تونم نمی
 حیوون مثِل  که صحنه اون همش
 چشام جلو میاد کردی برخورد باهام
  بد حرفش این خاطر به داشت حالم

 سنگین برام خونه هوای شد می
 کردم می خفگی احساس و بود شده

 برای تا شه آماده کردم خواهش نجال از
 لباس زیادم اصرار با بیرون بریم شام

 خونه از و شد آماده من از جلوتر پوشید
  بیرون رفت

ت بعد دقایقی  اسپرتم و خاکستری ک 
  بیرون اومدم خونه از و پوشیدم رو

  کردم زمزمه گوشش تو و سمتش رفتم بود ایستاده مجتمع در جلوی
 ... عزیزم دیگه کن باز اخماتو

 بودم دور کیان از که ماهی یک این تو
 بود، شده معنی بی برام زندگی

  زد می زنگ کیان وقت هر
 کردم می گریه گوشی پشِت  بس از
 همیشه شده تنگ برات دلم گفتم می و
 قطع رو گوشی ریخته بهم اعصاِب  با
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  که کرد می التماسم مدام و کرد می
 بیام بذار نگیر سخت خدا رو تو نجال

 خواستگاریت بیا بزنم حرف داداشت با
  باشم دور ازت تونم نمی دیگه
 بفرست برام رو عکست: گفت بار چند

  شده تنگ دلم خیلی
 سلفی خودم از کردم می  که گریه

 براش فرستادم می و گرفتم می
  و شد می عصبی 

فت می یه گ ندگی تونم نمی تو بدون من نکن گر مه خودم کنم ز  رو چیز ه
  بیام من بذار فقط تو کنم می درست

  نترس هیچی از کنم اقدام و جلو
 رو تو:  گفتم می و کردم می التماسش

 من خاطر به کیان و کن صبر نه االن خدا
  اومد می کوتاه

  مواقعی و بودم کرده قایم چمدونم تو هام لباس بین رو کیان تیشرت
  ، حمام ، مغازه رفت می عامر که
  دونستم می که رفت می جایی یا
 خونه نمیاد ساعتی چند تا

  بوسیدمش می و کردم می بوش کردم می بغل رو تیشرت
سِت  رو کیان تیشرت اصآل   بودم نش 
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  بمونه لباس رو تنش بوی که خواستم می
 کشیدم می دراز اوقات گاهی

 صورتم رو ذاشتم می رو تیشرت
 کردم می گریه غریبی حاِل  با دل ته از و

 روانی داشتم و بود زده سرم به کیان هوای که بود شبایی اون از امشب
 چرخیدم می خودم دور مدام شدم می

 خواست ازم عامر که بود بیقرار دلم و
  بیرون بریم شام برا

  خونه از داشت حالم چون کردم قبول
 زودتر و پوشیدم لباس خورد می بهم

  بیرون اومدم مجتمع از عامر از
 پایین اومد هم عامر که گذشت دقایقی

 کرد زمزمه گوشم تو و اومد سمتم به
  کن باز رو اخمات دلم عزیز

 اخم من:  گفتم و زدم زل چشماش به
 که نکردم

 هام لب رو گذاشت رو هاش لب
  نداشتم رو این حال و حس حتی

 بدم نشون العملی عکس بخوام که
 امشب:  گفت و بوسید رو لبهام محکم
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  باش خوشحال و کن فراموش رو چیز همه ساعت چند برا
  دیگه من:  گفتم و زدم تلخی لبخند
 ... بریم شده کلفت پوستم
 نجال به مبهوت و مات  بودم هنگ

  پسر اون همراه به که بودم زده زل
  شد رنگ مشکی زانتیای یه سوار
 تونستم نمی و بود شده حس بی بدنم

  بدم تکون رو خودم
 

 خودتو چرا کیان: گفتم و زدم پوزخندی
  باختی؟

 ... نیست چیزی 
  باش آروم نشده هیچی

 زدم می خودم به رو ها حرف این مدام
  برادرشه احمق:  گفتم می و

 برادرشه: گفتم من که همون آره... آره
 جوری اون داره اشکالی چه مگه اصآل

 ببوستش
 ذهنم تو که پسره ی بوسه اما 

 کردن می شروع دستام شد می تداعی
  لرزیدن به
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 خودم به بازم اما ترسیدم می
  این چرا کیان گفتم می و دادم می امید

 شدی؟ جوری
  دیگه بود بوس خب 

  بود بوسه یه فقط
  باش آروم عاشقِت  نجال

 خیلی شدم متوجه اومدم که خودم به
  شدن دور اونجا از و کردن حرکت اونا وقِت 

  صندلی لرزید می خیلی پام و دست
 صندلی به دادم تکیه خوابوندم کمی رو
  بستم رو چشمام و

  کشیدم می عمیق نفس مدام
 کنه آروم رو دلم خواستم می خدا از و
  ماشین صندلی به 

 ؟ بود کی پسره این که زدم می حرف خودم با لب زیر و دادم تکیه
 عشِق  چرا
 ... بوسید جوری اون منو

 بود؟ برادرش یعنی
 ... بود آره

 رو حس این بوسش چرا پس
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  نکرد منتقل من به
  رو ماشین شدم می دیوونه داشتم
 خونه سمت افتادم راه فورآ و کردم روشن

  بود گرفته گر بدنم
  حمام برم گرفتم تصمیم

 رمق بی پاهام بود بد خیلی حالم
  بود شده

  عمیق نفس دوش زیر  
 موهام تو دست مدام و کشیدم می
  اومدن پایین اختیار بی اشکام که کشیدم می

 رو دلیلش هم خودم و داشتم استرس
 همش نجال ی چهره دونستم نمی

  قطره با هام اشک و بود چشمام جلوی
  میومدن پایین تند تند آب های

 داریوش آهنگ همش بخوابم نتونستم صب  تا اومدم بیرون که حمام از
  کشیدم می سیگار و کردم می گوش

  جونم به بود افتاده خوره مثِل  دلشوره
  شدم بیدار خواب از دلهره با 2 ساعت و برد خوابم ۶ ساعت

 کردم باز رو چشمام که این محض به
 ... گرفتم تماس نجال با

  بیرون از نبردم لذتی هیچ اصآل دیشب
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 دادم سفارش که غذایی حتی رفتنم 
  خواست ازم عامر بخورم نتونستم هم

  ترسیدم ولی تهران بام بریم
 اولین برای اونجا چون شد یخ بدنم

 آوردم بهانه بودم رفته کیان با بار
  برگردیم دارم خواب:  گفتم و

 کردم عوض رو لباسم و رسیدیم وقتی
  خوابیدم عامر از فاصله با

 نکرد، توجهی بهم اونم
 حوصلگی بی با شدم بیدار ۱۱ ساعت

 براش ۱ تا کردم درست عامرغذا برای
 کشیدم کردم آماده رو بادمجون قیمه

  دادم بهش
  شدم آماده داشتم کالس 2 ساعت

  رسوند دانشگاه تا  رو من عامر و
 که: گفت عامر و داشتم کالس ۵ تا

  دنبالم میاد
  شدم که دانشگاه محوطه وارد
 زدن زنگ به کرد شروع کیان

 استرس هم شمارش دیدن با
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 شد می قرار بی دلم هم گرفتم می
 و دادم جواب رو تماس سریع
  عزیزم سالم:  گفتم

  کجایی؟ پرسید ای گرفته صدای با
 دارم کالس دانشگام: گفتم
  االن همین:  گفت

  خونه بیا
 ... ترسیدم
 لرزید می صداش بود جوری یه لحنش

 بیام تونم نمی شده چی کیان:  گفتم
  ی گرفته و کشیده صدای با

  نیست حالیم من زد داد
  باشی خونم تو دیگه ربع یه

 بشه؟ چی و کنم چیکار نیست معلوم وگرنه
 مدام و بود شده منقبض ترس از فکم
  ؟ شده چی پرسیدم می
 ؟ شدی جوری این چرا
 زود فقط گم می بهت بیا زد می داد

  مردم می ترس از داشتم
 دونستم نمی که ترسیدم می این از هم

 عصبیه چرا و داره چیکار باهام کیان
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 دوربرا همین عامر ترسیدم می هم و
  ببینتم و باشه

  شده چی کیان پرسیدم چی هر
 رو گوشی بعد خونه بیا زود فقط:  گفت
  کرد قطع

 گرفتم ماشین لرز و ترس با
 کیان ی خونه سمت افتادم راه و

 واحد زنگ و باال رفتم رسیدم وقتی
  زدم رو

  پریده رنگ چهره با کیان
 کرده غلیظی اخم که حالی در و

 کرد باز درو بود
 شدم سالن وارد اینکه محض به

  کشوند منو گرفت محکم رو بازوم
 ایستاد روم به رو سالن وسط

  جلو دیروز که پسره اون:  گفت و
 بود؟ کی بوسید و*ت*ا*ب*ل مجتمع

 شدن حس بی پاهام شد یخ بدنم
 گرفتم مبل دسته به رو دستام و
 خوام می جواب زد داد بلند صدای با
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 ؟ بود کی
 چند، تونستم چطور نفهمیدم اصآل

 کیان آغوش تو رو خودم و بردارم قدم
 لرزیدن می شدت به پاهام چون بدم جا

 عطرش و سینش به چسپیدم محکم
  کشیدم  نفس رو

 صدای با و کرد جدا خودش از رو من
  اومدم دیروز نجال:  گفت لرزون

 بیای بزنم زنگ خواستم می مجتمع در
 الغر بلندو قد پسر یه دیدم ببینمت بیرون

  د*ی*س*و*ب رو ت*ا*ه ب*ل
  نخوابیدم صب  تا دیشب 

  لرزن می دارن دستامو ببین
  نیست خوب اصآل روزم حال

  بوسیدم رو کیان دستای
 پریده؟ رنگ چرا لعنتی زد داد که

 لرزی؟ می بید مثِل  داری چرا
 ؟ بود کی پسره اون شده چی
 بوسید؟ رو تو چرا

 گرفتم قاب رو صورتش دستام با
  چشماش و ایستادم پاهام پنجه رو
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 سوختم می داشتم بوسیدم رو
  گه می چی کیان نبود حالیم

 نفس رو تنش عطر خواستم می فقط
 بود ریخته بهم رو روانم کیان از دوری ماه یک کنم لمسش و بکشم
 و کردم حلقه گردنش دور رو دستام

  بوسیدم رو هاش ب*ل
 :گفت بلند صدای با و عقب داد هلم
 جواب فقط خوام نمی بوس خوام نمی

  بده رو سوالم
  مدام و لرزیدن به کرد شروع فکم

  لرزان و بریده... بریده صدای با
 الیِق  من ببخش منو کیان گفتم می
  نیستم تو
  خواهش:  گفت و زد زل چشمام به

 بود برادرت پسر اون بگو که کنم می
 کم یه اما بود که دونم می خودم آره

 کنم می بیقراری دارم شدم حسود
  بود برادرت که بگو هم تو حاال
 کیان چشمای به بودم هنگ
  پایین تند تند اشکام و بودم شده خیره
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  میومدن
 تکونم مدام گرفت رو بازوهام

 زد می داد اعصبانیت با داد می
  بزن حرف المصب ترسم می نکن گریه جوری این گفت می و

 ؟ شده چی مگه خب آخه چرا گریه
  دیگه بود داداشت 

 زد می داد کیان و بودم ساکت من
 بگو بود داداشم بگو گفت می بهم و
 ... بود شوهرم کردم زمزمه و زدم لب سختی به

 آتیش  دلم و کرد می گریه کیان
 ...گرفت می

 بودیم افتاده گریه به دو هر حاال
 کردم می گریه بلند صدای با 
 افتاده کیان پاهای به که حالی در و

  خدا رو تو کیان گفتم می مدام بودم
  رو چی همه اول از بذار نکن گریه
  دم می توضی  برات

 تکرار و ریخت می اشک مظلومانه
 ؟ کنم می ارضات گفتی چرا کرد می
 بردی؟ سوال زیر رو غیرتم چرا

 گذروندم باهات که رو هایی لحظه تمام
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  نکردم فکر شدنم ارضا به وقت هیچ
 زمین رو نشست داغونی حال  با

  کرد پاک رو اشکاش
 صورتش رو بکشم دست خواستم می
 هم سر پشِت  بار چند نذاشت که

 دست بهم زد داد ها دیوانه مثِل 
 ... بهم نزن دست...  نزن

  بود وجودم تو که حسی تمام با
  ریختم می اشک

 ه*ز*ر*ه من کیان: گفتم می و
 دوست هیچ ازدواج از قبل نیستم
  نداشتم پسری

 گفتن می بچگی از عموِم  پسر شوهرم
 دوستش وقت هیچ من نجالست نامزد

  نداشتم
   زدم می حرف داشتم

  تعریف شو ساکت:  گفت و زد داد
  شه می بد حالم نکن

 لرزیدم می خیلی و بودن شده یخ دستام
 بود گرفته کیان که لرزی بخاطر اما
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 بود بیقرار دلم و ترسیدم می داشتم
 اشاری بیا که نالید می گوشی پشت و گرفت رو یاشار ی شماره دوباره کیان

 ... بِد  حالم بیا 
 عاشقتم خیلی کیان:  گفتم هق هق با
 ندارم دوست رو مردی هیچ تو جز به
 احساست با گم می راست قرآن به

 خواستم می بارها نکردم بازی
 ترسیدم می اما دارم شوهر بگم بهت

 بشی متنفر ازم که
 جهنِم  برام زندگی تو بدون که دونم می میرم می دارم کیان

 نمیاد باال نفسم تو بدوِن  من
 مردی هیچ تو جز نیستم ه*ز*ر*ه خدا به

 نکرده لمس رو من
 بود گذاشته گوشاش روی رو دستاش

 ؟ شوهرت حتی زد می داد و
 تکرار وحشتناکی حالت با بار چند
 !؟ شوهرت حتی کرد

  گرفت اوج گریم صدای حرف این با
  گرفت محکم رو بازوم
  خودش دنبال کشوند منم و پاشد
 سالن تو رو من روانی آدمای مثه مدام
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 کشوند می خودش دنبال
 کرد می زمزمه خودش پیِش  چیزایی یه لب زیر و
  بود شده ها دیوونه مثِل  رفتارش ترسیدم می 
 ؟ خوبه حالت: گفتم 

  جای کرد نجوا و سمتم برگشت
  نجال مونده صورتت رو انگشتام

 ؟ شده چی چرا
 ... ترسیدم
 دهش چی شده قرمز صورتت چرا پرسید می االن اما صورتم تو بود زده خودش

 ؟
  ندادم جواب

 خونیه؟ چرا دهنت گم می باتوأم زد داد
 !؟ شده قرمز چرا صورتت

 ... زدی تو:  گفتم آروم
 ؟ من:  گفت تعجب با

 ؟ زدمت چرا
 دارم شوهر چون:  گفتم کنان هق هق

  کرد پاک رو دهنم لبم رو کشید دست
 دستش کف و گرفتم دستام تو رو دستش

 بوسیدم رو
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 شوهر واقعآ تو نجال کرد نجوا گوشم کنار
 داری؟

 خندیدن به کرد بلند،شروع صدای با
 ... رو ما گرفتی عزیزم زد داد ایی کشیده صدای با و گرفت فاصله ازم

  رو بازیات مسخره این کن جمع
 اصآل من نجال کن تموم رو نمایشت

  ندارم رو ها بازی مسخره این ی حوصله و حال
  زمین افتادم داد هلم کنم بغلش خواستم می شدم نزدیک بهش

  گفت و سرش رو گذاشت رو دستاش
 این کن تموم شه می بد داره حالم

  رو مسخرت حرفای
 کردن گریه به کردم شروع بلند صدای با

 متاهلم دارم شوهر من کیان:  گفتم
 دروغ داری صداتو ببر شو خفه زد داد
  کنم نمی باور گی می

  زمزمه و زد می قدم سالن تو مدام
 بود برادرش کرد می

 شه می دیوونه داره کردم می احساس
  نبود عادی رفتارش

 گوشیت:  گفت وار زمزمه و سمتم اومد
  من بده رو
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 ؟ چیکار خوای می:  گفتم ترس با
 خوام می امشب:  گفت بلند صدای با

 داداشت با  خوام می خواستگاریت بیام
  و پیشمی بفهِم  خوام می من به بده رو گوشی بگیر رو ،شمارش بزنم حرف
  داریم رابطه

  ؟ خوبه حالت کیان گفتم گریه با
  خوبم خیلی خوبم اهوم - کیان

  بیام بزنم حرف عامر با خوام می
 کن صبر کنم خواستگاری ازش رو تو

 بیاد یاشار زنم می زنگ االن
 خونتون میام یاشار با امشب
  خواست ازش و گرفت رو یاشار شماره

  خونش بیاد زود
  برای رو خودت خونه برو خواستگاریه امشب:  گفت و ایستاد روم به رو

  کن آماده امشب
 اتاقش سمت افتاد راه کرد پشت بهم
 چسپیدم رو دستش مچ که

  سمتم برگشت
 بده فرصت بهم خدا رو تو کیان:  گفتم

  بزنم حرف من
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  هوم:  گفت و دادم تکون رو سرش
  بگو شنوم می

 کیان کردم نجوا و زدم زل چشماش به
  نیست برادرم شوهرِم  اون

  دروغ:  گفت و کشید عمیقی نفس
  میگی

 شوهرِم  زدم داد بلند صدای با
 مقدسات تموم به شوهرِم  قران به

  کیان دارم شوهر من عالم
  برد باال رو دستش اختیار بی

  دهنم تو زد محکم و
  گذاشتم دهنم جلوی رو دستم فورآ

 بود خورده هام لب به انگشترش چون
 بود شده خونی دهنم

 چشماش جلوی گذاشت رو دستش
 شم می روانی دارم زد می داد مدام
 میگی؟ داری چی

  کشیدن نعره و زدن داد به کرد شروع
 کردی؟ شوهر کی تو گفت می مدام

 بودیم دور هم از که ماه یه همین
  لعنتی؟ کردی شوهر
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پن کنار  بود ایستاده آشپزخونه ا 
  رو از رو ها دکوری یکی یکی که

پن  درو به زد می و داشت برمی ا 
  ماه یک فقط من:  گفت می و دیوار
 ازدواج کنه لعنتت خدا بودم دور ازت

 !!؟ کردی
 بذار کیان:  گفتم و گرفتم رو پیرهنش 

 عقد که ماهه ۱۰ من بدم توضی  برات
 ازدواجم ندارم دوست رو شوهرم اما کردم

 ... بوده اجباری
 ...ازش ترسیدم می داشتم نداره روانی تعادل کردم احساس

 ؟ چی ؟ گفت تعجب با
 شدم؟ بازیچه ماهه شیش من یعنی
 ؟ ایی ه*ز*ر*ه تو یعنی

 ؟ شدم ه*ز*ر*ه زِن  یه طعمه من و
 ؟!! کجایی خدا  زد می داد 

 دادی؟ قرار راهم سر خراب زِن  یه چرا
 بود گذاشته صورتش روی رو دستش

 تکرار همش و بود بد حالش نالید می و
 نابود زندگیم وای آه خدا آه کرد می
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  شد
  یعنی:  گفت می اعصبانیت با 

 میگفتی و بودی بغلم تو که هایی شب
 داشتی؟ شوهر عاشقمی

 وقت هیچ نداشتم دوستش کردم نجوا
 توأم عاشِق  من

 ب*ا*ر*  زن من رو ت*س*ج*ن دهن ییند: گفت و فشرد بهم رو دندوناش
  بیرون گمشو خونم از خوام نمی
  رو کثیفش کلمات و زد می لب مدام
  صورتم تو کرد می پرت

 کردم می خواهش ازش و زدم می زار
  بزنم حرف بده اجازه بهم که

 در سمِت  کرد پرتم گرفت رو بازوم
 ...نفربودی چند زیرخواِب  حاال تا دونه می خدا هرزه زنکه گمشو برو زد داد و

 گفتم می و کردم می گریه پاش به افتادم
  حرفم به نیستم هرزه من خدا به کیان

 برات بدم توضی  بذار بده گوش
 توضیحی هیچ:  گفت می و لرزید می

 ازم نیا سمتم فقط خوام نمی ازت
  بگیر فاصله

 افتاده پاش به که حالی در
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 گفتم و کردم بغل محکم رو پاش بودم
 چی همه بذار کیان حسین امام به رو تو
 بدون نشو جدا ازم بدم توضی  واست رو
  میرم می تو

 زد که بوسیدم رو پاش
 هرزه خوامت نمی زد داد و گوشم تو

 کن ولم فهمی نمی چرا خوامت نمی
  دیگه شو گم برو
  کردم نمی ول رو پاش من اما
  نکردم ول رو پاش کرد تقال چی هر

  با نشو جدا ازم فقط کنم می بخوای کاری هر دادم می قسمش مدام و
  زندگی تو بدون تونم نمی بمون من

 کنم می ارضات کیان زدم می داد کنم
  نشو جدا ازم بمون باهام فقط
 پای من

 کنان هق هق و بودم کرده بغل رو کیان
  کردم می گریه
 متنفرم ازت زد می داد هم کیان

 ایی هرزه خوره می بهم ازت حالم
 کن، گم رو گورت
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 گرفتم رو پاش تر محکم و کشوند رو پاش
شیده زمین رو که  موهام و بود خونی دهنم بود اومده در سرم از مقنعم شدم ک

 بودن ریخته صورتم تو آشفته
 کردن گریه به کرد شروع کیان خود

 ... ریخت می اشک صدا بی و
 دیدم جلوی اشکام و زدم می پلک

 گفتن برای حرفی بودن کرده تار رو
  رو من دیگه کیان دونستم می نداشتم

  کردم می گریه فقط خواد نمی
 دارم ندارم شوهر بگو:  گفت آروم

  کنم می اذیتت
 نبودم کسی مال وقت هیڇ بگو
  دیگه اومدم تو بغل تو فقط بگو

  نکرده بغلم کسی
 المصب بگو دیگه بگو: گفت می مدام

 شدم؟ چی من ببین رو من نجال:گفت
 ؟ مونده چی ازم

  شده خورد غرورم
 مرد یه احساِس  و غرور از تو

 ؟ دونی می چی
 فشار رو سرش طرف دو دستاش با
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 چرا نجمه:  گفت می و داد می
 گذاشتی؟ تنهام

 ... رو روزم و حال ببین حال 
 :گفت و دوخت چشمام به رو نگاهش

 ؟ بازیم اسباب من
 آتیش که زد می حرف مظلوم اینقد

  گرفتم می
 چسپوندم بغلش به رو خودم محکم

  بوسیدم رو گلوش زیر و
 گرفت دستش تو رو دستمو مچ محکم

  داد فشار و
  نگفتم چیزی اما اومد دردم

 دنبال رو من و اتاقش سمت افتاد راه
  کشوند خودش

  بود دستش تو دستم
 زد زل ایستاد آینه روی به رو
 شکستمش بار یه زد داد و آینه به

  شکنمش می بازم
 وجودم تو که ترسی و استرس شدت از

  باش آروم کیان: گفتم می و زدم می زجه مدام بود
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 آینه تو زد محکم دستش یه اون با
 رو دستم دوباره که کشیدم خفیفی جیغ

  خودش سمت کشوند
 بودم شده جا کیان بغِل  تو کامل حاال

 کیان:  گفتم و کردم نوازش رو صورتش
  باش آروم عزیزم

 : گفت و کرد اشاره گیتارش طرف به
  کن نگاش نجال

 گیتارش سمِت  رفت نگاهم
  جلوتر رفت قدم چند که

  شد نزدیک گیتار به کامل وقتی
  داشتیم خاطره خیلی این با:  گفت
 با من و می،گفت و گفت می مدام

  کردم می گریه دلم تو دردای
 زیاد شدت با و برداشت رو گیتار

  دیوار به کوبیدش می
  کرد نمی ول رو دستم

  کن نگاش: گفت می همش و
  بودم ترسیده و کشیدم می جیغ

 رو خاطرات دارم که جور همون زد داد
 از و کنم می نابود خودتم برم می بین از
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  برم می بین
  دلشوره و استرس شدت از

  بودن شده خشک هام لب
  سیاهی داشتن چشمام و

  میرفتن
  بده حالم میرم می دارم کیان:  گفتم

 خوردم سر که کرد ول رو دستم مچ
  زمین رو

 اتاق دیوار به دادم تکیه
 شه می بد داره حالم نالیدم و

 پیرهنش ی یعقه که سمتم اومد کیان
 : گفتم آروم و گرفتم رو

  کنم بغلت بار آخرین برای بذار
 حرمت به بار آخرین برای بار یه فقط

  بودی عاشقم که روزایی
  داشتیم خاطره باهم و
  زل 

  چشمام به بود زده
  هستی کثیفی زن تو زد داد
  بود نمونده هیچی دیگه من از
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 شدم خورد
  شدم کوچیک

  شدم نابود
 بود نمونده برام غروری

 سینت رو بذارم سرمو بذار همیشه برای بار یه فقط:  گفتم التماس با
  که بود داغون قد اون روزم و حال
  برای و سوخت می خودم برای دلم

  ریختم می اشک شدم له غرورِ 
 پای به ساله ۱۹ دخترِ  بود،یه سخت

  تو بدون بگه بیوفته ساله ۳۴ مردِ  یه
  نشو جدا ازم میرم می

 بوسیدن رو مرد یه پای سخِت 
  خوردن سیلی ازش و

 خودت از خیلی که مردی به دردناکه
 بده اجازه فقط که کنی التماس بزرگتره

 بکشی نفس رو تنش عطر
 ... سخته
 ... سخته
 ...سخته

 بودم گرفته رو پیرهنش ی یعقه محکم
 بخوره تکون  خواست می وقتی  که طوری
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  از و دادم تکون رو رمقم بی پاهای
  پاشدم جام
 بود دستام تو کیان پیرهِن  ی یعقه

 کنه باز رو انگشتام میکرد تقال چی هر و
  کشیدم می جیغ محکم و ذاشتم نمی

  رو یعقم کن ول زد داد
  کنم نمی ول:  گفتم می گریه با

  کنی می بیرونم خوای نمی منو
  لرزیدن می دستاش که حالی در
  از رو پیرهنش یعقه میکردم سعی و

  بیاره در ها پنجه فشار
  جیغ به بلند صدای با کردم شروع

  شده زخم گلوم کردم می حس که کشیدم جیغ ایقد کشیدن
  اومد در صدای لحظه همون
 وارد یاشار که افتاد سالن به نگاهم

 دور به مبهوت و مات و شد خونه
  کرد می نگاه اطراف و
 اتاق وارد هام کشیدن جیغ صدای با

  کیان و من به تعجب با و شد کیان
  کرد می نگاه
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 پرسید تعجب با و شد نزدیک بهم
 خبره؟ چه وضیه چه این

 کرده پف زیاد گریه بخاطر چشمام
  بودن شده خون ی کاسه و بودن
 تو ریخته بهم موهام بود لخت سرم

 بود زخمی لبم و بودن ریخته صورتم
  بود هنگ فقط یاشار و

 مبادا که بودم چسپیده کیان به محکم
  هام دست حصار از رو یعقش بتونه
  کنه آزاد

  سلیطه این بیا یاشار زد داد کیان
  نیست خوب حالم ببر اینجا از رو

  شم می روانی دارم
  بچه این ؟ چتونه شما:  گفت یاشار
 چیه؟ بازیا
 یاشار آقا: گفتم می و کشیدم می جیغ

  باشم کیان پیِش  خوام می رم نمی جایی من نبر منو رضا امام رو تو
 مدام و عصبیه کیان دید وقتی یاشار
 جیغ اما کنم ول رو کیان کرد خواهش ازم و سمتم اومد کنه می بیداد دادو
 به چسپیدم می بیشتر و کشیدم می

  کیان
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 کیان؟ شده چی پرسید نگرانی با یاشار
 مشخص رفتارش از که حالی در کیان

  نداره روحی تعادل بود
  زد داد

 یاشار شکستم دوباره
 ...بچه دختر یه از خوردم دست رو

 با من:  گفت می و لرزید می چونش
  کردم بازی عشق مردم زِن 
 دیگه یکی زن برم خواستم می
  دارن شوهر خانوم بگیرم رو

 : گفت بلند صدای و تعجب با یاشار
  ؟ کیان میگی چی وای

 نیست خوب حالم ببرش اینجا از بیا:  گفت
 پیِش  خوام می رم نمی جایی زدم داد
 باشم تو
  منو کن ول خوری می گوه: گفت اعصبانیت با

 که شدم متوجه و برگردوند رو صورتش
  کنه می گریه داره

 اشِک  که بود جوری واقعآ روزم حال
 کیان به برسه چه میاورد در رو کسی هر
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  بودم عشقش روزی که
  گرفت رو بازوم سمتم اومد یاشار
 جا این از زود:  گفت یاشار به رو کیان

 .. نیست مساعد حالم من ببرش
  زور به یاشار بود دستم تو یعقش

  نمیام گفتم می و کشیدم می جیغ که کنه جدام خواست می
  باشم کیان پیِش  خوام می
 کنم ول رو کیان پیرهن کرد می خواهش ازم

   خودش سمِت  کشوند منو یاشار
 کردم نمی ول رو کیان پیرهن یعقه 

 های دکمه ی همه و شد کشیده پیرهن
 ریختن و شدن پاره چهارخونش پیرهن

 ...زمین رو
  پوشید می کیان وقتی همیشه که ایی خونه چهار پیرهن همون 

 دوست و میاد بهت خیلی: گفتم می
 احساس که میداد امنیت حس بهم اینقد وجودش بشم حل آغوشش تو داشتم

 تو آدم کردم می
  تونه می پیرهنشم های چهارخونه 

  کنه زندگی
  و شد جدا کیان لباس از دستم

 کشیدم می جیغ لرز و ترس با
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  کردم می التماس رو یاشار و
  گفتم می و یاشار پای به افتادم

 بگید کار هر نکن جدام کیان از خدا رو تو
 پیشم بمونه نره کیان فقط میدم انجام
 آشفته و پریده رنگ ی چهره با کیان

  بیرون اومد اتاقش از
  افتادم یاشار پای به دید وقتی

  کنه بلندم داره سعی و
  بست رو چشماش

  ببرش اینجا از زود زد داد و
 ... نشدم دیوونه تا

 کرد بلندم گرفت رو دستم یاشار
  واستم پام رو نداشتم جون

  دستم داد رو مقنعم
 پوشیدم رو مقنعم لرزون دستای با

  سریع و برداشت رو پشتیم کوله
  بیرون کشیدم خونه از

  ترسیده کیان رفتار از که فهمیدم
 ... کنه دورم خونه از زود خواد می و

  شدیم خارج ساختمون از
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 کرد باز رو ماشین در یاشار
 جلو نشستم حالی بی با

  ۵ به نزدیک ساعت  فرمون پشت نشست و کرد غلیظی اخم یاشار
 کم کم داشت هوا و بود زمستون بود
  رفت می تاریکی به رو

 زد داد سرم اعصبانیت با یاشار 
 ؟ خانوم نجال کردی بازی کیان احساِس  با حقی چه به
 نکردم کاری من خدا به:  گفتم گریه با

  شه جوری این خواستم نمی من
 مونه نمی باهام دیگه متنفره ازم کیان میدونم اما

 کنی؟ چیکار خواستی می دیگه - یاشار
  چقد من دونی می چه تو کردی وابسته خودت به رو کیان و بودی متآهل

  تا بردم پزشک روان پیِش  رو کیان
 ... بشه خوب حالش

 ایی صدمه چه کارت این با دونی می
 بشه روانی ترسم می زدی کیان به

  نداره رو دوباره شکست طاقِت 
  دلش نکن سنش و هیکل به نگاه

  تونستی چطور شکنه می زود خیلی
 احساس همه اون داری شوهر وقتی
  زنا شما کار از سر کنی کیان خرج
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  نمیارم در
 اون با میفهمم: وگفت داد تکان سری اعصبانیت با بعد

  کنم چیکار احمق شوکای
  من به چیزی اونم بیشعور ی دختره
 کیان ذاشتم نمی من گرنه و:  نگفت
 بخوره ضربه
  کیان کرد زمزمه و گزید رو لبش

 میشه نابود گذشته به میگرده بر دوباره
 شدِن  خوب واسه کردم تالش چی هر

  رفت باد به همش کیان
 خدا رو تو یاشار آقا:  گفتم التماس با
  اون باشین نداشته کاری شوکا با

  به خواست می بارها نکرده گناهی
  من اما کردم ازدواج من که بگه کیان

  بود قرار که اتفاقی از چون نذاشتم
 ترسیدم می بیوفته
  که:  گفتم و دادم توضی  یاشار برای

 وقت هیچ من و هستیم ایی سنتی ی قبیله ما
 بودم نکرده تجربه رو عشق
 رویام تو که چیزایی اون ی همه کیان
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  من و داشت رو بود ذهنم تو بچگی از
  شدم عاشقش ناخواسته

  ساکت نجال:  گفت می مدام یاشار
  کنی توجی  رو اشتباهت کار تونی نمی باش

 یاشار از و ریختم می اشک مظلومیت با
 باشه کیان مواظِب  کردم می خواهش

 بر دور دیگه:  گفت  و نداد رو جوابم
  خانوم نجال نبینمت کیان

 ... هیچوقت
 زدی کیان به رو روحی ضربه بدترین تو

  کردی کیان با تو که کاری
     تره سخت واسش نجمه مرگ از

 زبون به هم کیان اسِم  کنید لطف دیگه
 ... نیارید

  نگید خدا رو تو:  گفتم التماس با
 شکست کافی اندازه به کیان زد داد

  کردی داغونش و
 زندگیت دنبال نری باشه قرار اگه

 قسم خدا به باشی کیان بر دور دوباره و
 ... گم می شوهرت به مادرم جان به

 رو چشمام گرفتم شدیدی ی دلشوره
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 ریختم می اشک صدا بی و بستم
 شکستم دوباره یاشار حرف این با

 ... شد خورد غرورم
 ... شدم نابود

 ... شدم کوچیک
 نزدم دم اما

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم
 فهمید می اینا از زودتر کیان اگه شاید

  شد نمی تموم جوری این چی همه و شد نمی بد قد این
  شدم نمی خورد قد این من و شدیم می جدا هم ازم خوبی به حداقل

  طرف یه غرورم شکستن
 طرِف  یه کیان دلتنگی و دلم شکستِن  و

 ... دیگه
 خونه؟ یا دانشگاه میری پرسید یاشار
  دانشگاه:  گفتم آروم

  جلوی سریع
  کرد پیادم دانشگاه

 یاشار آقا خدافظ:  گفتم گریه با
 ماشین گاز و داد تکون رو سرش اخم با

  گرفت رو
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  پاهای با شدم که دانشگاه محوطه وارد
 بهداشتی سرویس سمِت  رفتم لرزان

  شستم رو صورتم
  نشستم نیمکتی رو محوطه تو اومدم

  بود مسجد یه دانشگاهمون کنارِ 
  شد بلند که مغرب اذان صدای

 گریه زیرِ  زدم گداز و سوز با
  چشمم و خورد زنگ گوشیم لحظه همون

  افتاد عامر ی شماره به
 بود شده بیشتر عامر از نفرتم حدی به

 دیدم می رو شمارش وقتی که
  کنم خفش داشتم دوست

  توعه اگه کردم زمزمه لب زیر
 نداشتی وجود نبودی کثافت

  شدم می کیان زِن  من
  بختک مثِل  هستی چی تو

  زندگیم رو افتادی
  نفرت با و دادم جواب رو تماس
  چیه؟ گفتم

 دنبالت؟ بیام شده تموم کالست پرسید
  زندانیم مگه میام خودم زدم داد
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 !بیاری؟ و ببری منو خوای می مدام که
 ؟ مرگته چه  -عامر
 نیومده؟ بهت محبت کنی می رم چرا
 ؟ کنم رم که حیوونم مگه زدم داد
  کنه رم آبادت جد

 میام خودم دنبالم بیای نکرده الزم
 بخور خوای می که ی*ه*و*گ هر -عامر

 ... لیاقت بی
 . کنم کل کل باهاش بخوام که نداشتم رو عامر ی حوصله
  کردم قطع رو گوشی

  خونه برگردم نداشتم دوست
 سربسته فضای تو دونستم می
  کنم می دق

  گرفتم بارها و بارها رو کیان شماره
 کردم می زمزمه و لرزیدن می دستام

  بده جواب که زهرا ی فاطمه یا
 بشنوم رو صداش بذار کن کمکم خدا ای

  از بعد گرفتم رو شمارش مدام
  جواب رو تماس خورد که بوقی چند

 مدام من و اومد می اذان صدای داد
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  گوشی پشت از و کردم می گریه
  زدم می صدام رو کیان

 های نفس صدای فقط نمیزد حرف
 ... بترکه خواست می دلم غروب دم که شنیدم می رو بریدش بریده
  کردم کیان کیان و کردم گریه ایقد

  کرد قطع رو گوشی که
 نزد حرف هم کلمه یه حتی

  گرفتم رو شمارش دوباره
 مشترک دستگاه:  گفت می وقتی
  باشد می خاموش نظر مورد
 آوردم کم نفس کردم می حس
  کشید می تیر قلبم

 و گرفتم آژانس چطور نفهمیدم اصآل
 ... رسوندم خونه به رو خودم

  برد رو نجال یاشار که این از بعد
  شوکی و زیاد عصبی بخاطر،فشار

  شدت به قلبم بود وارد،شده بهم که
  کشیدم دراز تختم رو کشید می تیر

 سینم رو گذاشتم رو دستم
 پارش های دکمه و پیرهنم به چشمم

  شد می مجسم ذهنم تو هاش گریه و نجال ی چهره مدام افتاد که
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  داد می دستش بهم عصب حال یه
  امکان کردم می احساس آن هر و

  بشم دیوونه و سرم به بزنه داره
  خورد زنگ بارها و بارها گوشیم

 کشیدنش تیر و قلبم درد خاطر به و
 تونستم نمی و بودم شده جمع خودم تو

  بردارم پاتختی رو از رو گوشی
 خورد زنگ هم سر پشته دقیقه ۱۰

 سمِت  کشوندم سختی به رو خودم
 شماره به نگاهی که این بدون و پاتختی

  کشیدم رو پاسخ ی دکمه بندازم
 کرد پر رو گوشم نجال گریان صدای

 کرد می تکرار رو اسمم و کرد می گریه
 بریده بریده و کشید می تیر قلبم

 نجال که ایی صحنه کشیدم می نفس
  جلو میومد بوسید و کرد بغل رو پام

  کردم می احساس و چشمام
  گیره می داره قلبم

 نفس و دادم می ماساژ رو سینم 
  کشیدم می عمیق
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 شد خونه وارد یاشار و اومد در صدای
  اومد اتاقم سمت به

  پرسید و شد بدم  ِحال متوجه
 ؟ خوبی

 بدجوری قلبم یاشار نیست خوب حالم:  گفتم
  کشه می تیر
  چطوری نجال ندیدی که تو
  بود افتاده پام به

 یاشار شم می روانی من کردم نجوا
  شم نمی خوب دیگه
  رو پیرهنت:  گفت سمتم اومد

  دوش زیر ببرمت بیا کیان بیار در
 میشه بهتر حالت

 بیاد بگو دکترم به بزن زنگ:  گفتم و زدم داد سرش اختیار بی
 پیشونیم رو گذاشتم ، رو ساعدم

  با نجال دوباره بستم رو چشمام و 
 ریخته بهم موهای و خونی های لب
  چشمام جلو اومد کرد می التماسم و بوسید می رو پام که حالی در

 رو چشمام سریع و لرزید دلم و دست
  کردم باز
 بزن زنگ گفتم و کشیدم بلندی داد
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 شم می دیوونه دارم بیاد روانپزشکم دکتر
  مدام رو سابقم دکتر ی شماره یاشار

  کرد می تکرار همش و گرفت می
 بیاد زنم می زنگ االن باش آروم کیان

  نکن فکر چیزی به
  تخت ی لبه رو نشست

  سیگارم پاکت سمت رفت دستم
  داشتم برش

  زدم می داد یاشار به رو
  بوسید رو پام ، پام به افتاد

  گوشش تو کشیدم
  گرفت می رو دکترم شماره یاشار

  نکن فکر ها صحنه اون یه کرد می تکرار و
 کردم روشن سیگار نخ یه لرزون دستای با

  هام اشک و زدم سیگار به عمیقی پک
  شدن سرازیر یاشار جلوی

 زدم می سیگار به که عمیقی پک هر با
  میومدن پایین تر تند اشکام
 شد خارج اتاقم از داغونی حاِل  با یاشار

 ... بود دکترم با زدن حرف مشغول که شنیدم می رو صداش و
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 بعد-ماه_یک#
  بودم دعوا عامر با روز هر گذشت می کیان و من جدایی از ماه یک

  زندگی برای ایی انگیزه اصآل و
 دیروز از بیشتر دلم روز هر  بودم شده متحرک ی مرده مثِل  نداشتم

  شد می تنگ کیان برای
  خوابیدم می گریه و غمگین آهنگ با شب هر
 داشتم رابطه عامر با میلی بی با اونم بار دو فقط ماه یک این طول در
  هم با هم شوکا و یاشار من خاطر به

 زد می زنگ وقت هر شوکا و بودن قهر
 شده بد باهاش کآل یاشار: میگفت و کرد می گریه

  بهم نزن زنگ گه می و
  خوره می بهم ازت حالم
 معذرت شوکا از و کردم می گریه خیلی

 جداییش باعث که کردم می خواهی
 ... بودم من یاشار از

 خواستم می ازش و کردم می التماسش
  بپرسه کیان حال از

 ؟ خوبه حالش ببینه
 پرسیدم ازش بار یه:  گفت می شوکا
 داروهایی پزشکه روان نظر تحت گفته

 داره کنن می مصرف روانی آدمای که
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  کنه می مصرف
  خیلی کیان گفِت  یاشار:  گفت می

  شده شکسته و الغر
  تونه نمی نظر یه تو ببینتش کی هر

 خوشتیِپ  کیاِن  همون کیان این کنه باور
 شبا کیان گفِت  یاشار:  گفت می شوکا

 ..  پریده می خواب از داد با، و دیده می کابوس خونه اون تو
  کنه عوض رو خونش باید گفِت  دکترش

 رو شمارش و خونش کیان:  گفت می
  کس هیچ یاشار جز به و کرده عوض

 پدرش حتی کجاست خونش دونه نمی
  گفت می و گفت می مدام شوکا

  سوختم می و ریختم می اشک من و
  گریه و نداشتم خواب صب  تا شبا
  کردم می

  داشتم کالس که صب  روز یه
  رفت و رسوند دانشگاه به رو من عامر وقتی

  گرفتم تاکسی
  گرفتم قرص مقداری گرد دوره های فروش قرص از و خیابون سمِت  افتادم راه

 امثال و کلونازپام ، دیازپام ، ترامادول
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  شب هر ها شب ها قرص این
 خوردم می رو ها قرص این از تا چند

 ... ببره خوابم تا
 تونستم می نه ها قرص این خوردِن  با
  زندگیم به نه برسم خودم به
  کردم می درست غذا روز یه
 ... نه روز یه

 خوابی می مدام که زد می غر  خوردم کتک عامر دسِت  از شدت به دوبار
  زندگیو این بزنن گند

 میاد گیرم حسابی و درست غذای نه
 ... مرتِب  خونه نه
  رفت ظهر ۳ ساعت عامر روز یه

 اومد ۱2 ساعت شب بیرون
 بزرگ چمدون یه شد خونه وارد وقتی

  کشوند خودش،می دنبال جوری رو
 حد این تا و توِش  سنگ انگار که

 سنگیِن 
  اتاق تو برد رو چمدون شد که خونه وارد

 مواد بوی کرد باز که رو زیپش خواب
  کرد پر رو اتاق فضای تمام

 ؟ عامر چیه اینا پرسیدم تعجب با
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 اصِل :  گفت و انداخت باال ابرویی
 ترییییییییاِک  جنسه
 تریییییییاک؟ زدم لب بودم کرده هنگ

 برو آره:  گفت و کمد تو گذاشت رو جنسار کرد باز رو دیواری کمد در
لن  نپیجه بوش اتاق تو بزن ادک 

 باال آوردمش آسانسور از لرز و ترس با
  بیام تا شه خلوت بودم منتظر همش
 خرم می مازراتی خودم برا بفروشم رو اینا عزیزم:  گفت

 ... خونه تو بیاری مواد نداری حق دیگه زدم داد
 پایین بیار رو صدات نزن زر:  گفت اعصبانیت با و گرفت رو دهنم جلو

 بگیرم اجازه تو از باید حاال تا کی از
 بعد_ماه_دو#

  ماه دو این طول در ، گذشت می نجال و من جدایی از ماه دو
  خوابیدم می اعصاب قرص با فقط
 ،خواب قرص بود شده زندگیم تماِم 

  که دانشگاهی تو دیگه ، تنهایی و
 کردم نمی تدریس خوند می درس نجال

  فراغتم اوقاِت  بود خواسته ازم دکترم 
  بگذرونم طراحی و نقاشی با رو
  خودم واسه خونه تو که بود ماه دو
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  کردم می طراحی
 بود شده بیشتر سیگارم مصرف
 سیگارایی و خوردم می که زیادی اعصاب های قرص بخاطرِ 

 کشیدم می که
  این طول در 

 کرده کم وزن کیلو ۱۰ به نزدیک ماه دو
  بود شده الغر شدت به صورتم بودم

  بلند ریشم و
 بودم بیدار صب  تا ها شب اوقات بیشترِ 

  برد نمی خوابم و
 بودم خریده دیگه گیتار یه خودم برای

 موسیقی با رو خودم طراحی بر عالوه و
  کردم می سرگرم هم

 داد می آرامش بهم همیشه موسیقی
  انگیزه بی زندگی به نسبِت  اونقد
  بیرون خونه از اصآل که بودم شده
  گفت می بهم یاشار رفتم نمی

  برم دور تا بندازم راه شعر محفل
  شه عوض هوام و حال و شه شلوغ

  کردم نمی قبول اما
  کسی نه و برم جایی نه داشتم دوست
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  خونم بیاد
   مسافرت بفرسِت  رو من مدام خواست می دکترم ی گفته طبِق  یاشار

 مسافرتی؟ چه اما
 بشم ماشین سوار تونستم می مگه

 بود جلوش همیشه نجال که ماشینی
  کردم می گوش باید رو آهنگ کدوم

 ؟ باشم نداده گوش نجال با که
  بود شب ۱۱ ساعت

 گذشتم ودوبار بودم تنها خونه تو
  کردم می مرور رو

  سرم از دست لعنتی خاطرات این
  داشتن نمی بر

 کردم خاموش رو اتاق المِپ 
  کشیدم دراز تختم رو

  آهنگ یه برداشتم رو گوشیم
  کردم پلی جلیلی سامان از

 عجیب آهنگ این
  از که روزی آخرین یاد به رو من

  مینداخت شدم جدا نجال
 خواست نمی دلم خودم 
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 داشتم دوست مدام ، بشم خوب
  کنم فکر گذشته به
 خاطراتم به نبودکه ایی لحظه روز طوِل  در و
 ...نکنم فکر نجال با

 شدم می تر داغون و خوند می آهنگ
 کجاست؟ دلت شبا این تو بگو
 ماست؟ بیِن  کی مقصرش جداست راهمون که اگه

 باورت تو دلخوشی که بگو
 ...آخرت اسیر منم 

  نابرابرت جنگ تو
  خواهشم از پر فهمید که همین

 کشم می زجر بیرون رفت مانم دود
 کشوند آوارش زیر تا کشت رو قلبم

 نخوند اون اما بود چشام پشت حسی یه
  بشم راضی مردنم به تو ایستادی

 بشم میسازی چی هر تا منو پاشیدی تو اصال
 بشم بازی این از خسته

  بشه طاقت بی روزی یه تا ایستادم
 بشه عادت نبودت خواست رحمی بی با که دلت

  راحت من دست از
 حرفیه بی از پر دلت گفتِن  وقت که حاال
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 برفیه و سرد بدجوری زندگیت هوای میگی
 کردیه من با که کاری تو روزای این عذاب

 دردیه؟ کم مگه همین من پای به افتادنت
 پام به افتادی تو حاال دردیه کم مگه بگو

 چشام از اشک روزا اون تو میریخت حالت بدترین به
 نامردیه ندونستی رفتنت پای وایسادی

 ؟!دردیه کم مگه همین تو غرور شدن له
  بشم راضی مردنم به تو ایستادی

 بشم میسازی چی هر تا منو پاشیدی تو اصال
 بشم بازی این از خسته

  بشه طاقت بی روزی یه تا ایستادم
 بشه عادت نبودت خواست رحمی بی با که دلت

 بشه راحت من دست از
 کردم می کار هر بود گذشته ماه دو

  عامر از لحظه هر شدم نمی آروم
  قبل روز از بیشتر و شدم می سردتر
  کردم می اذیتش

  تریییییییاک زیاد عامر مدت این تو
 فقط بود بیرون همش خونه میاورد

 میومد خواب برای شبا
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  دیگه هم لعنتی های قرص این حتی که بودم رسیده جایی به
  کردن نمی خوب رو حالم

  کردم می مرگ آرزوی روز هر
  بار یک فقط خواستم می خدا از

 ببینم رو کیان بتونم کنه کمکم دیگه
  این از بیشتر خواست می انگار اما

 بده عذاب
 کیان دوباره دیدن دونستم می چون

 ... محاِل 
  نه کرد می آرومم گریه نه دیگه

 عامر های پول نه و خواب قرص نه
  خواست می رو کیان فقط دلم
  کنم لمس رو صورتش و کنم بغلش دیگه بار یه که این
 ایی طالیی گرِم  روزهای برای دلم
  بود شده تنگ باهاش کردن عاشقی ،برای داشتم کیان با که
  کردم می فکر که گذشته به
 سراغم میومد گندی غربِت  حاِل  یه
 کردم می گریه گداز و سوز با که

 اتاق دیواری کمد تو و میاورد جنس عامر
 بود بیرون روزا کرد می پنهونشون

  نمیاوردم در کاراش از سر و
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 خونه میومد خواب برا شبا فقط
 رفتم کمد سمِت  به ظهر روز یه
 دورش که هایی تریاک از یکی درِ 

  کردم باز تیغ با ایی ماهرانه طور به رو بود شده کاری چسب
 کندم ازش کوچیک ی تیکه یه

  بتونم که کنم کاری هر بودم حاضر
 نیاد کیان فکر کنم فراموش رو گذشته
  نشم دلتنگش و سراغم
 کشیدم بو داشتم بر رو تریاک

  آشپزخونه سمِت  افتادم راه و
 برداشتم قاشق یه کردم روشن رو گاز

  چسپوندم رو تریاک و کردم داغش
   قاشق پشِت 
  باریک سیم یه خونه تو گشتم

 کردم لوله کاغذ یه کردم پیدا
 گاز پای نشستم زدم صندلی

 شدم تریاک کشیدِن  مشغوِل  و
 کشیدم تمام ساعت یک تقریبآ

 سنگین داشت چشماش که جایی تا
  شد می
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 خوب رو حالم تلخیش و گرفتم می کام
  کرد می
  ریختم می اشک و کشیدم می

  خودم روزِ  و حال به
  بدبختی همه این به

  برای داشتم آرزوهایی چه
  زندگیم

 نصیبم عذاب جز چیزی االن اما
  بود نشده
 انگیزه بی و افسرده ی ساله ۱۹ دخترِ  یه بودم شده

  خاطراتش کردِن  فراموش برای که
  برده پناه کشیدن تریییییاک به

  گذروندم می کیان با که هایی شب یاد
  گرفتم می کام بیشتر و افتادم می

 و تمذاش می تریاک روی سیمو لرزون دستای با و ریختن می اختیار بی اشکام
  هام ریه تو کشیدم می رو دودش

 تریاک کشیدِن  با کردم می احساس
 داشتم که ایی نعشه حاِل  از شدم سبک

  بود اومده خوشم
 های گریه کردم می نگاه گوشیم تو رو کیان عکس

  کردم می سوزناکی
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 زدم می حرف باهاش و
  دارم من کردم می زمزمه
 کیان میرم می بار هزار روزی

 عشقم؟ خوبه چشات حاِل  چرا تو ولی:   کردم نجوا و زدم زل چشماش به
 خونه تو بعدش کشیدم تریاک غروب تا

 کننده خوشبو زدم رو هود کردم دود اسپند
 غمگین آهنگ و گریه کلی از بعد و زدم
 ...برد خوابم تخت رو
 بعد_ماه_چهار#

  کیان از که ماهی چهار این طول در
 مِن  همدِم  فقط،ترییییاک خبرم بی

  نای که بودم کشیده اینقد نداشتن رو سیم داشتِن  نگه تحمِل  سنگینم دستای
 ..   نداشتم خوردن تکون

 بدوِن  که زندگی به خودم به.. بود گرفته خندم 
 شده کشیده گند به کیان

 ..  بود خوب عجیب حالم
 ..  بود حس بی و سنگین بدنم تمام
  کنم باز تونستم نمی رو چشمام حتی

 خندیدم می اما بود خراب حالم ،
  بود رفته یادم از دیگه خنده
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  بودم نخندیده بود چند،وقت
  م همیشه از بهتر خوبم کردم زمزمه و  ؟ نجال چطوره حالت پرسیدم  خودم از

 زدم می حرف ایی کشیده لحن با و میومدن کش دهنم تو  هام جمله
   تونستم نمی که بودم نعشه اینقد

 ... کنم کامل رو جملم 
  مشست رو قاشق همیشه مثِل  و کردم جمع رو بساطم پاشدم بود سنگین سرم

 ... کردم جاساز گاز زیر رو سیم و آشغال سطل انداختم رو کاغذ
 ..  نایلونش تو ،  چوندم پی رو بود دستم تو که تریاکی

 ... کردم بوش و شدم خم
شه از چون ، بودم تریاک  مدیوِن  رو تفاوتیم بی و خوب حاِل  این  یالخ بی همی

   کنه می فکرترم بی و تر
 خواب اتاق سمِت  افتادم راه
 نگاه موهام به آینه تو تارم چشمای با

 کیان روزی که بلندی موهای کنم می
  بافتشون می خودش دستای با

   داشتمن رو کیان وقتی چیکار خواستم می بلند موی شد قاطی اشک با لبخندم
  کنم ،کوتاهشون کوتاهِ  خواست می دلم

 فرار ندازه می کیان یاد رو من که چیزی هر از خوام می فقط نیست، مهم
 باشن موهام اگه حتی...  کنم

  نیستن مهم موهام دیگه
 ..  االنمه خوِش  حاِل  مهم
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  همهم این فقط... وجودم ذره ذره تو شده سرازیر که سنگینی و تریاک تلِخ  دودِ 
 چرخید می سرم دور  که اتاق سقِف  زدم زل تخت رو کشیدم دراز

شتی سرویس سمِت  افتادم راه شدم بلند تخت رو از  س رو صورتم بهدا   تمش
 سییمِت  افتادم راه گرفتم آژانس بدم اطالع عامر به که این بدون و بود غروب

  آرایشگاه
 ... اساسی تغییر ،یه خواست می تغییر دلم

  دادم تکیه ماشین صندلی به
  بستم رو چشمام و

 ..  خوام می لحظم هر برای رو قشنگ آرامِش  این  اینه، نعشگی اگه
 ...نیست کیان که نکنم فکر این به میتونم که هایی لحظه

 بود ممنوعه عشقم که ندارم دوست رو ، شوهرم که
  شدم له غرور ، شدنام زده پس همه بیخیاِل  تونستم می تریاک کشیدِن  با
   بشم دلتنگیام و

  که بشم دنیایی بیخیال میتونستم
 نبود مرادم وقف بر

 خاطرات تمام و بستم رو چشمام
  رد چشمام جلوی از کیان با گذشتم

 شدن می
 خانوم: گفت که آژانس راننده صدای با

 .  کردم باز رو چشمام و اومدم خودم به رسیدین
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 شدم پیاده و دادم راننده به رو کرایه
  دوختم آسمون به رو نگاهم و کشیدم عمیقی نفِس 

 بودم نیومده بیرون بود وقت خیلی
  گاز کنار رو لحظاتم تمام و

 .  گذروندم می
 نبود مهم
 .. بود االنم خوِش  حاِل  مهم
 ...بیخیالیام این

شگاه صندلی رو و زدم می پلک شک صدا بی  آرای شه کیان ریختم می ا  همی
 بود موهام عاشقه

 زمزمه و کشید موهام یه دستی آرایشگر
 ؟ کنم کوتاهشون چقد کرد

 کن کوتاه کوتاهه بزن پسرونه:  گفتم
  کرد کوتاه کامل رو موهام اینکه از بعد

 نگاه خودم به آینه تو اینکه بدون
 تاکسی سرم رو انداختم رو شالم کنم

  خونه برگشتم گرفتم
 باهام شوکا که بود ۹ تقریبآ ساعت
  گرفت تماس

 خونت میام دارم:  گفت خوشحالی با
 ؟؟ واقعآ پرسیدم تعحب با
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  من: گفتم عامر به زدم زنگ آره:  گفت
 تهران دانشگاهِ  واسه گرفتم انتقالی

 تونخون آدرِس  میشه عامر آقا شماست با و گرفته خونه گفته نجال به زدم زنگ
 ؟ بزنم سر نجال به بیام من بدین رو

 میام شب آخر هستم جایی من:  گفت
  بزنید سر برید،بهش تونید می شما خونه
  چیزه؟ نجال کرد زمزمه دقایقی از بعد و کرد مکث شوکا
 ره؟ می کجا شبا عامر

 ؟ چطور پرسیدم
  میومد موزیک و زن یه ی خنده صدای زدم زنگ وقتی داد جواب

 زد می حرف جوری یه خودشم
 ... مست آدمای مثِل 

 خوره؟ می مشروب جدیدأ عامر میگم
  ندارم خبر دادم جواب

  نداریم ه*ط*ب*ا*ر هم با
  زد کتکم بار چند

  فقط بعد به شب اون از
 ... خونه میاد خواب برا شبا آخر

 رسونه می دیگه ساعِت ۱ تا رو خودش:  گفت و شد تموم شوکا با مکالمم
 کآل رو روزام بود کثیف خیلی خونه
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 کردم می سپری گاز کنار
  خونه حال از و 

 چهپا دسییت رو خونه ، کردم باز رو سییالن پنجره بلند،شییدم زود بودم خبرم بی
 کردم مرتب

  سالن کف کشیدم برقی جارو یه فورآ
 . خواب اتاق و

  زدم ها اتاق ی همه به کننده خوشبو
  افتادم راه برداشتم رو حولم
 حمام از اینکه محض به حمام سمت
  پوشیدم رو هام لباس و اومدم بیرون
 رفتم در سمِت  به آروم شد زده در زنگ

  کردم نگاه رو بیرون عدسی از و
  سریع و کردم بغض شوکا دیدن با

  کردم باز درو
  کشید خفیفی جیغ شوکا شد باز که در
  کرد بغلم محکم و
  کردم بغلش دل و جون با

 بود شده تنگ براش خیلی دلم
  نیاز خیلی باهاش کردن دل درد به

  داشتم
  از یادمی عجب چه بودم دلتنگت خیلی بیشعور کردم زمزمه
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 ... کردی ما
  اومد،بیرون بغلم از

  آورد در رو چادرش
 درسام با:  گفت و زد تلخی لبخند
  خدا به درگیرم

  همدیگرو که دانشگاه تو
  بینیم می هفته در بار چند
 بزنی؟ سر بهم خوابگاه نمیای چرا

  ندارم حوصله زیاد روزا این دونی می که تو:  گفتم
  خونه تو بیا شوکا:  گفتم و کردم تعارف

 چرخید سالن تو
  کرد برانداز رو خونه همه
 ، رو خودش شد خوابمون اتاق وارد
  کرد ولو تخت روی

  عجب: گفت و انداخت باال ابرویی
  میاد نظر به گرون چقد،شیِک  عامر گرفته برات خوابی سرویس

  گذاشت رو دستش که کنارش نشستم
  کشید کوتاهی جیغ و دهنش جلوی

 پرسیدم و کردم نگاه بهش تعجب با
 ؟ شده چی
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 کجان؟ خوشگلت موهای احمق زد داد
 کردم کوتاهشون صب  امروز:  گفتم
  دیدنشون طاقِت  کردن می اذیتم

  ندارم رو
 یادت دیدم می وقت هر رو موهام

 بافت می رو موهام کیان که لحظاتی
 ... میرم می دارم شوکا میوفتادم

 صورتت شده اینجوری چرا نجال -شوکا
 شدن سیاه لبات  شده داغون خیلی
 ؟ میکنی چیکار خودت با داری

 شه می بدتر قیافت روز به روز چرا
 ؟ کردی کوتاه رو موهات دونه می عامر

 سمِت  رفتم بلند،شدم تخت رو از
  رو ها میوه که حالی در آشپزخونه

 دونه نمی:  گفتم میاوردم در  یخچال از
 خودِم  موهای نداره ربطی اون با

 خودِم  دسِت  اختیارش
پن به شد سالن وارد شوکا  آشپزخونه ا 

  تو بخاطر من وای: گفت و شد نزدیک
 بعدآ عامر که اومدم پوشیدم چادر

 خودت تو انگار اما نکنه اذیتت و نزنه غر
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 باشی درگیر عامر با مدام داری دوست
 میشه عصبی ببینه رو موهات مطمئنم

 وسط ایی شیشه میز روی رو ها میوه
  مبل رو بشینه خواستم شوکا از گذاشتم سالن

  جا این بیا پاشو گفت داد تکیه دیوار به
 رو ها میوه بزنیم حرف باشیم هم کنار
 تریم راحت اینجوری جا همین بیار هم

 دادم تکیه دیوار به سالن گوشه رفتم
  گرفتم پوست میوه شوکا برای و

 یاشار؟ از خبر چه گفتم آروم
 قهرین؟ هم با هنوز

 توی رو سیب های تیکه که حالی در
 قد این دیشب: گفت میذاشتم دهنش

  کردم التماسش و کردم گریه
 باهام که کنم قانعش کردم سعی و

  آشتیم هم با فعآل زد حرف
  و زدم بخشی رضایت لبخند
 بود کم خودم درد مدت چند این شدی اذیت خیلی ، شکر رو خدا:  گفتم
  کردم می گریه هم تو بخاطرِ  شوکا

  بودم شرمندت
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  شدم خیره چشمام به شوکا
 کنی؟ می مصرف چیزی داری نجال:  گفت

  در تو کلید که بود ۱۱ به نزدیِک  ساعت
 ... شد سالن وارد عامر و چرخید

 نشست صاف کرد جع رو خودش شوکا
 ... جلو کشید رو شالش و

 بود نشسته لخت موی با و بودم پوشیده شلوار بلوز
  باال رو سرش عامر که شوکا کنار
 افتاد بهم چشمش که این محِض  به آورد
 و باز رو چشماش سرهم پشِت  بار چند
 ... کرد بسته
 هستین؟ خوب عامر آقا سالم: گفت عامر به رو و شد بلند سریع شوکا
  آمدین خوش بفرمایید ممنون خانوم شوکا سالم - عامر
  کنارم نشست: گفت ممنونی شوکا
 رو خودم و سالم:  گفتم عامر به آروم

 شد نزدیک بهم کردم سرگرم ها میوه با
  زود:  گفت پام زیر زد محکم پاش با

  دارم کارت اتاق تو بیا
  بخورم کتک عامر از موهام کردِن  کوتاه بخاطر داره امکان دونستم می
 نبود مهم برام دیگه اما

 لعنتی زندگی این تو چیزا خیلی دیگه
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 ... نبودن مهم برام
  پاشدم جام از

  ترس با شوکا اتاق تو برم
 ... نجال وای کرد زمزمه و گرفت رو دستم مِچ 

 شه نمی هیچی نترس:  گفتم آروم
  شدم اتاق وارد که این محض به

 زد داد و بازوم به زد چنگ محکم عامر
 اینجوری رو موهات کی ی اجازه با تو

 ؟ کردی
 فشار از رو دستم کردم سعی
 کشید محکم که کنم آزاد هاش پنجه

  کنی؟ می روانیم  کارات با خوای می زد داد و گوشم زیر
 ؟ کردی کوتاهشون چرا داشتم دوست رو موهات من
 کنی؟ می رو کارا این چطور من ی اجازه بدون شوهرتم من
 بغض و بود صورتم رو دستم که حینی در

  به فقط تو زدم لب بود کرده سنگینی
 ... شوهرمی ظاهر

 ، چونم سمت سرخورد نگاهش
  گرفت دستاش تو محکم رو چونم
 کنارِ  نبض حتی بود عصبی خیلی
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  چقد که دیدم می هم رو هاش شقیقه
 کنهبش ممکنه آن هر گفتم که سایید بهم رو دندوناش محکم قدر این میزنه تند

  گلوم زیر گذاشت رو دستش
  دیوار به چسپوندم محکم

  کیم سِگ  من زد داد
 هان؟ کیم جا این من

 بود خورده که شرابی گند بوی
 کردم می احساس و صورتم تو خورد می
  بیارم باال ممکنه آن هر
 من زن:  گفت می و کرد می بیداد و داد
  ی*ه*و*گ هر کنه نمی حساب سگ منو

 ... خوره می خواد می دلش
  شد بیشتر که دستاش فشار

  افتادم سرفه به
  شد اتاق وارد فورا شوکا

  بازوش بود شده نزدیک عامر به
 کرد می التماس گریه با و بود گرفته رو
  کنه ولم عامر که

 افتاد سرش از شال که کرد تقال اینقد
 عامر ی سینه جلو انداخت رو خودش

  کنه جداش من از  داشت سعی
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 کرد شل رو دستاش اختیار بی عامر که
 ... کرد ل*غ*ب رو شوکا و

 مبهوت و مات و کردم می سرفه مدام
 تو رو شوکا که بودم شده خیره عامر به

  بود گرفته ش*ل*غ*ب
 بود،چقد معلوم چهرش از که شوکا

 عامر های بازوی حصار بیِن  ترسیده
 بود کرده بغلش عامر و کرد می هق هق

 بیاد، عامر بغِل  از کرد می تقال
 بیرون،

  لب به و کرد خم رو سرش عامر 
  شد نزدیک شوکا های

 ببوسه رو خواد،شوکا می که شدم متوجه
  نبود خوب حالش بود ت*س*م

  سینش تو زدم محکم جلو رفتم
 کردی مست رفتی کثافت زدم داد

  داری غلطی چه هست حواست
 کنی؟ می

 کشید موهاش به دستی کالفه
 بده خیلی حالش کردم می احساس
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  بود ترسیده شوکا
  دعوامون از هم عامر از هم

 خانوم شوکا:  گفت شوکا به رو عامر
 نجالیی صمیمی دوست که شما

 فقط ماه چهار این تو ما میفهمی
 ؟ داشتیم س*ک*س هم با بار۳
 

 ... عامر شو ساکت زدم داد
  برد باالتر رو صداش

  نجال شو خفه زد داد و
 کردی، روانیم...  خفه فقط

 گفت بلند صدای با و کرد نگاه شوکا به
  بپرس ازش

 چیه؟ دردت بگو بهش دوستشی که تو
 گیری؟ می فاصله شوهرت از اینقد چرا

 زد می حرف عصبی مدام
 بخدا کرده پیرم خانوم شوکا:  میگفت و

  نیست راضی کنم می کاری هر
  هیچی خریدم براش چی همه

  نذاشتم کم براش
  پشت بهم کنارش رم می که شب
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  خوابه می کنه می
 بودم گرفته لرز من و زد می حرف عامر

 لرزیدم می و نشستم زمین رو
 اشاره من به و کرد نگاه شوکا به عامر
 شده من روزگار ، کن نگاش:  گفت کرد
  یا بعدش دعوا همینه ما روز هر این

  صب  تا یا گیره می لرز و میشینه
  بهش نگاه یه خانوم شوکا کنه می گریه
 . شده ریختی چه ببین بنداز

  هم کشه می عذاب داره خودش هم
  ده می عذاب منو

  زد می حرف شوکا با مدام عامر
 نبود خوب حالم کرد می اشاره من به و

  شدم خمار کردم می احساس
  و کشید می تیر بدنم بودم گرفته لرز

  کردن می درد پاهام
  شدم جمع خودم تو
 جا این از عامر خواستم می فقط نبود خوب حالم کردم می گریه صدا بی و

 ... بکشم تریاک بتونم که بره
 اومد برداشت تخت روی از رو پتو عامر
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  لرزیدم می خیلی دید وقتی سمتم
  دورم پیچوند رو پتو
 لیوان یه برام کرد خواهش شوکا از

  ناراحتی با شوکا بیاره آب
  سمِت  به و شد خارج اتاق از

 ... رفت آشپزخونه
  م*ل*غ*ب و کرد تر محکم دورم رو پتو عامر
  شده یخ بدنم و لرزید می چونم کرد
  بود

 نجال نبود خوب حالم کرد می تکرار همش و بوسید می رو صورتم عامر
  کردم چیکار دونم نمی اصآل 
 ...شد چی و

 سردِم  عامر زدم لب
 داد رو آب لیوان شد اتاق وارد شوکا

  عامر دسِت 
 گرفت دستش از رو آب لیوان عامر

  خوردم رو آب که این از بعد بهم داد 
 رو موهاش خوام می معذرت من:  گفت شییوکا سییمِت  چرخوند رو صییورتش

 داشتم دوست خیلی
  خوب حالمم شدم عصبی خانوم شوکا

  رو زنم ندارم دوست من نبود،وگرنه
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 . دارم دوست رو زنم من بزنم
  کنم می درک نداره عیب:  گفت و داد تکون سری شوکا

 :گفتم و شدم خیره عامر چشمای به
  بخوابم شوکا کنار خوام می

  بخواب باشه:  گفت
 خوابش رخت برداشت راحتی لباس

  آورد در دیواری کمد از هم رو
  خوابید سالن تو

  که دونستم می داشتم بینی ریزش آب
  کیفم سراغ رفتم خمارم

  بود توش ترامادول تا چند
  برداشتم رو دوتاش

  لیوان تو که هایی آب نصف با
  خوردم رو ها قرص بود مونده
  کردن مرتب مشغول نشد متوجه شوکا

  بود تخت
  فین فین مدام و کشید دراز تخت رو

  کردم می
  پرسید دوباره و کشید دراز کنارم اومد
 ؟ کنی می مصرف داری چی نجال



 1181 بخاطر نجال

  سمتش برگشتم 
 چیه؟ منظورت کردم زمزمه و

 افتادیم راه یاشار زیاد اصرارِ  با امروز
  نیم و شِب  ۸ ساعت شمال سمت

  ویال رسیدیم که میشه ساعتی
 کرد روشن آتیش حیاط تو یاشار

ت پیشش برم زد صدام و   پوشیدم رو اسپرتم و ایی سورمه ک 
  شدم ویال حیاط وارد

  رفتم آتیش سمِت  به
  نشستم یاشار کنار و

  رو دستام و کشیدم عمیقی نفس
  آتیش،گرفتم جلوی
  گذاشت رو ها زمینی سیب یاشار

 شد کردنشون کباب مشغول و آتیش تو
 کیان:  گفت و انداخت بهم نگاهی نیم

  واسم دهن یه بیارم واست رو گیتار
 خونی؟ می

 نشانه به رو سرم بزن حرف که این بدون
  دادم تکون تایید ی

  که این از بعد و شد خونه وارد یاشار
  بیا:  گفت سمتم گرفت گیتارو اومد
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 . جان کیان
 محِض  به و گرفتم دستش از رو گیتار

  خوندن به کردم شروع که این
 کرد زمزمه من به رو و خورد زنگ گوشیش

 ...گرفت غم رنگ صدام و لرزید دلم شوکاست
 حاِل  و حس با و بودم بسته رو چشام

  خوندم می عجیبی
گاه میومد که شوکا اسِم   دلشوره ناخودآ

 ... میوفتادم نجال یاد و سراغم میومدم
  رو گوشی یاشار که خوندم می داشتم

 ... ببرن فیض هم بقیه بذار:  گفت و اسپیکر رو زد
  دلمو حاِل  بفهِم  تونست نمی و کرد می گوش فقط یاشار خوندم می وقتی

 ... داشتم خاطره نجال با هم لعنتی ویالی این تو حتی من لحظه این تو
  دلم عزیز بخواب فقط تو میرم باشه میرم باشه

  اتاقت دیوار و در به نیست تو به نگاهم من
 نکن نگاه تو باغه به رو که ای پنجره اون به

  میرم باشه بمیرم تنها من باشه الزم اگه
 میرم باشه بمیرم تنها من باشه الزم اگه نکن نگاه تو

  نشستی دیگه یکی حرفای پایه روزی یه رفتنم بعد اگه
  توئه به حواسم باال اون از من دلببندی نکنه



 1183 بخاطر نجال

 خواستمی لبخندتو ثانیه یک تنها رسید دلت ی کوچه حریمه به پاش حتی اگه
   دلببندی نکنه
  توئه به حواسم باال اون از من
  گیرم دوراهی این سر سیرم زندگی از تو بی
  میرم باشه عزیزم بدی من به قولو این اگه
  گیرم راهی دو این سر سیرم زندگی تواز بی
 ...میرم باشه عزیزم بدی من به قولو این اگه
  شده داغون قیافت کنی می مصرف چی بود داده گیر بهم شوکا شب اون

  مصرف قرص فقط بگم شدم مجبور
  بخوابم بتونم که این واسه اونم کنم می

  مصرف خواب قرص فقط گفتم بهش
  گفت و انداخت باال ابرویی... کنم می

 ... نخور دیگه کردن داغونت خیلی
  زدیم حرف هم با آفتاب طلوع تا

 کردم خواهی عذر ازش عامر کار بابِت 
 شدی اذیت قد این خونم تو امشب که ببخشید بود مست عامر:  گفتم و

 مسِت  که فهمیدم خودم:  گفت
 :  گفت و کرد نصیحتم کلی بعد

 گرفته محبت کمبود عامر نجال
  کن فراموش رو کیان خدا تورو

 رفت که کیان ، برس زندگیت به
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  بدون رو هات داشته قدرِ  حداقل
  بدون رو زندگیت قدر

  نباش ناشکر
  کردی اشتباهی یه

 جبران رو اشتباهت کن سعی حاال
  زندگیت به بچسپی و کنی
  نجال: گفت می و زد می حرف مدام

 ... بزرگیه شهر تهران
  نکن رها خودش حاِل  به عامرو
  شه می خراب

  شده مشروبی االن ببین
 واسش میاد پیش دیگه مشکلی یه فردا

 ی حوصله و حال من اما:   گفت می و گفت، می شوکا
  نداشتم رو هاش حرف از کدوم هیچ

  و بودم شده گیچ ها قرص خوردِن  با
  سرم ، باشه اوم:  گفتم می مدام

  بخوابیم شده سنگین
  که بود صب  چهار به نزدیک ساعت

  خوابیدیم دو هر
 بود ۱2 ساعت پاشدم وقتی صب 



 1185 بخاطر نجال

  نکردم بیدار رو شوکا
  صورتم و زدم مسواک اینکه از بعد
 سمِت  افتادم راه شستم رو

  آشپزخونه
  کنم درست ماکارونی ناهار برا خواستم می

 داشت دوست خیلی ماکارونی شوکا
 آوردم در کابینت از رو مواد

 کردم آماده هم رو مواد ی بقیه و کردم خیس سویا
  شدم کردن درست مشغول 

  کشید طول ساعتی یک
  کامل مواد تا کردم کم رو شعله زیر

  بیوفته جا و بشه حل ماکارونی با
 انداختم گوشیم ساعت به نگاه یه

  بود ۱ ساعت
  میومد کش داشت بینیم

 . کردم می عطسه و کردم می فین فین مدام و بود خمار
 شوکا دیدم کشیدم سرک اتاق تو رفتم
  خوابه هنوز
  آوردم در گاز زیر از رو سیم

  یخچال رو از رو تریاکم زدم صندلی
  برداشتم
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 برداشتم کاغذ کابینت کشوی تو از
 گذاشتم رو صندلی کردم لوله استرس با

  کشیدن به کردم شروع گاز جلوی
  مشغول که بود ایی دقیقه 2۰

 گرم داشت بدنم تازه و بودم کشیدن
 بهم موهای با شوکا که شد می

  بیرون اومد اتاق از ریخته
  رو دستش پشِت   که حالی در و
  کشید می هاش چشم به
 ...میاد داره بوییه چه این نجال: گفت آلودی خواب و بلند صدای با

  از سیم و شدم پاچه دست
 ... افتاد دستم

 شوکا که کشیدم خفیفی جیغ اختیار بی
  شد آشپزخونه وارد سریع

 کردم باز رو قابلمه در و و ایستادم پاشدم
  کنم سرگرم ها غذا با رو خودم تا

 نشه بو متوجه شوکا که
  رو من سریع گرفت رو بازوم شوکا

  خودش سمِت  برگردوند
 ؟ جانم زدم لب



 1187 بخاطر نجال

  بخوریم ناهار بشور رو صورتت برو
  بیرون رفته بودیم خواب که صب  عامر

  باش راحت نمیاد شب تا
  لرزید می صداش که حالی در

  تو چیه کاغذ اون: گفت وار زمزمه
 دستت؟

 !!کنی؟ می مصرف مواد داری نجال 
  نشده نعشه هنوز ، بودم خمار بدجور

 کرد می عصبی خیلی منو این بودم
 ؟ چیه معتاد:  گفتم اخم با

 نبود دستم تو کاغذ به حواسم اصآل
  نجال نکن حساب خر منو زد داد

  میاد مواد بوی داره
  لعنتی:  گفت و کرد خاموش رو هود
  متوجه من کنی روشن اینو کردی فکر

 ؟؟ هااااان نمیشم
  بودم ریخته بهم خیلی

 نیست حالیش چیزا این خمار آدم زدم داد
 ... شوکا حتی بشه کارم مزاحمم کسی نداشتم دوست
 :  گفتم گریه با و کرد سرباز بغضم

 هان؟؟ مهمه کی برای
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 کی؟ برای
  نیستم مهم کس هیچ برا من

 ... خانوادم برای نه
  خواسته به فقط عامر...  عامر برای نه

  کنه می فکر خودش های
 که کنه ثابت همه به خواد می فقط

 میشه همون بخوام چی هر
  که حالی در و بلند،شد گریم صدای

 داشتم می بر آشپزخونه کِف  از رو سیم
 هم لعنتی کیان اون برا حتی من زدم داد

  نداره روزم و حال از خبر نیستم مهم
  روزی دارم نبودنش با دونه نمی
  میرم می بار هزار
  مبهوت و مات که حالی در شوکا

  بود شده خیره بهم
  و گرفت دستش تو رو هام شونه
 ؟ معتادی واقعآ تو نجال:  گفت
 ؟ شدی معتاد که کنم باورم

 گذاشتم رو سیم صندلی رو نشستم
  معتادم آره:  گفتم و شعله رو



 1189 بخاطر نجال

 شم می روانی نکشم اگه چون کنی منصرفم کن سعی نه و چرا بپرس نه
  بکشم باید دارم نیاز

  شد خارج آشپزخونه از شوکا
  موهاش تو دست مدام سالن وسط

 کرد می زمزمه لب زیر و کشید می
 ؟ بینم می دارم چی خدایاااااا

 ... بشم دیوونه مونده کم
 تریییییییاک ،بوی بود سنگین خونه هوای

 بود کرده پر رو خونه فضای
  سرم بلند،شم جام از خواستم می

 خوردم می تلو تلو و رفت گیچ
شتی سرویس سمت به رو من و گرفت رو بازوم شوکا ست ،ازم برد بهدا  خوا

   بشورم رو صورتم
  بیرون اومدم و شستم یخ آب با رو صورتم که این از بعد

 کرد باز رو پنجره و زد رو هود شوکا
  بکشه ماکارونی کردم خواهش ازش

  بخوره و
 کمی مقدارِ  من های خواهش و اصییرار با خوره نمی و نیسییت گرسیینه: گفت

  بخورم ناهار منم که خواست ازم و خورد ماکارونی
  کردم می مصرف مواد که وقتی از

  زیاد و بودم شده اشتها کم خیلی



wWw.Roman4u.iR  1190 

 

  نداشتم غذا به میل
  فقط روز طوِل  در

 خوردم می غذا وعده یک
  شد تمام ناهارمون که این از بعد

  ،ظرف کرد جمع رو میز خودش شوکا
 استراحت خواست ازم و شست رو ها

  کنم
  خواب اتاق سمِت  افتادم راه

 کشیدم دراز تخت ،رو شدم اتاق وارد
  اتاق سقف به زدم زل

  زدم هندزفری و برداشتم رو گوشیم
   ۶ این طول در که هایی آهنگ تمام

 بودن گوشیم تو بود خونده کیان ماه
  کردم گوششون هزارم بار برای

 چرخه می دلم نفس هر تو روزا این تو
 کردم پلی رو دست به دست

  بدنم و پیچید می گوشم تو کیان صدای
 هشکست دل اونقد شدن سرازیر دوباره تکراریم های اشک مینداخت لرزه به رو

گه که بودم یه فقط روزام این هوای و حال بخوام خودم که این بدون دی  و گر
 ... بود شده حسرت
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  بودم فکر تو
  وارد شوکا که

  کردم پاک رو اشکام شد اتاق
  عزیزم جا این بیا: گفتم تصنعی لبخنِد  با و

  کشید دراز کنارم تخت رو اومد
  با خودت نظرِ  به نجال کرد زمزمه

 ؟ گرده می بر کیان شه می حل مشکلت ترییییییاک کشیدِن 
 ده؟ می طالقت عامر

 شه؟ می فراموش خاطراتت
 اینا از کدوم هیچ دونم نمی:  گفتم

 کشیدنش با دونم می فقط دونم نمی رو
 ... شم بخیال تونم می

  ماه چند این تو اگه من کنی می فکر تو شوکا
 دوری تونستم می کشیدم نمی تریاک

 ؟ کنم تحمل رو کیان جدایی، و
  دقیقه هر و لحظه هر دارم من

  زندگی کیان خاطراِت  با
 طوِل  در من شوکا کنم می
  مدام نیست خونه عامر که روز
  خونست تو کیان کنم می فکر

 چای براش زنم می حرف باهاش
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  غذا اوقات گاهی  ، ریزم می
 براش کنم می درست

  باهاش وقتا بعضی 
 کنم می گریه و زنم می حرف

 مثِل  و کنه می بغلم گهگاهی
  خانوم: گفت می بهم که همیشه

 دوباره گوشم کنار قشنگم کوچولوی
 هستم همیشه پیشتم من کنه می زمزمه

 ...عمر آخر تا
  قشنگم کوچولوی خانوم نکن گریه 

  دونه دونه هام اشک و میزدم پلک
  میومد پایین
 منو اوقات گاهی ،کیان شوکا:  گفتم
  خونه تو چرخونه می و کنه می بغل
 سرم کیان نکن میگم و کشم می جیغ
 ده می فشار سینش به منو ره می گیچ

  هستم من تا گه می و
  عشقم نترس هیچی از تو

 از پر ،اونم  کردم تر نزدیک شوکا به رو خودم
  بود بغض
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  شوکا ترسم می: گفتم آروم
 نه؟ مگه شدم روانی من

  کرد بغلم لرزون دستای با
 ... کردی اشتباه نجال:  گفت و

  بود این زندگیت اشتباه بزرگترین
  ساختی خاطره کیان با که

 میارن در پا از رو آدما خاطرات
  خاطراِت  فقط نیستی روانی تو

  ده می عذابت داره کیان با بودن
  نجال شی می خوب

  دسِت  بسپار رو چی همه
 ... زمان
 را، ها بعضی چیه؟ دونی می شوکا:  گفتم
 ....کرد آرزو میشه فقط

 داشیتینیشیان،
 ...است ممکن اتفاِق  ترین محال

ضطراب از پر که صدایی با و سمتم برگردوند رو صورتش  گفت دبو نگرانی و ا
: 

  دم می ترکت دکتر ببرمت بیا
  بفهمه عامر ذاریم نمی

 نکش دیگه نجال نکش قرآن رو تو
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  رو خودت داری سالته ۱۹ هنوز تو
 لرزه می داره بدنم کنی می نابود
  معتاد که شه نمی باورم اصآل نجال

  شدی
ستاد صندلی کنار اومد ست ای شت د  کترد بریم هم با بیا:  گفت شونم رو گذا
 معتادی؟ ماهه چند اعتیاد ترک

  دکتری هیچ من:  گفتم و زدم پوزخند
  کیانه من دکتر ، رم نمی
  بمیرم تا بکشم اینقد باید من

  نکشه منو هم تریاک اگه چون
  کشه می کیان دوری

 شوکا:  گفتم گریه با
 صورِت  خواب تو بس از شدم خسته
  بوسیدمش و کردم لمس رو کیان
 ... نیست چرا
 کنم بغلش دیگه بار یه تونم نمی چرا

 ؟... سینش رو بذارم رو سرم و
 کرد می گریه صدا بی پام به پا شوکا

  برای رو راه بدترین کرد می تکرار و
  کردی انتخاب کردنش فراموش



 1195 بخاطر نجال

 : گفت آروم بعد
 ؟ کیان با  بودن از نشدی پشیمون حاال تا »

  کردم می فکر سوالش به و گرفتم می کام
 ... پشیمون
 ... پشیمون
 ...پشیمون

  نه: گفتم و کردم کوتاهی مکِث 
 .  کنم خراب هیچی با رو االنم خوِش  حاِل  خوام نمی شوکا، نگو چیزی دیگه

  درد به کردم شروع بود شده سنگین سرم و شدم می نعشه داشتم کم کم
 کردن دل

ست رو خونمون وقت هیچ من شوکا: گفتم شتم دو شه!  ندا  درگیرِ  مامانم  همی
 هه ، بابام ، میومد زیاد مهمون خونمون ما بود داری مهمان و خونه کارای

 ... م غربیه واژه این با چقد ، بابا
 ... بود دعوا لحظه هر 

  کرد می دعوا خونه تو چیزی هر سر
 کرد می خواستم باز همیشه و

 ، سیینگین ، گرفتم می کام عمیق  لبم گوشییه گذاشییتم رو کاغذ لول و خندیدم
 ... ایی حرفه

 سینم، تو کردم می حبس رو دود
 از خواست می دلم همیشه  شوکا: گفتم فرستادم می بیرون رو دود که حالی در

ته کنم فرار خونمون مه که پدری از بودم خسیی ناه رو چیز ه یدونسیییت، گ  م
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سیقی  وبخ تنهایی فقط.  بود حروم مهمونی ، بود حروم تفری  ، بود حروم مو
ستن خونه تو.  بود ش س بود شده زندگیم...  بود خوب نرفتن جایی و ن  ، همدر

  ، خونه
 سیجب عضو مدرسه تو  میشه باورت: گفتم شوکا، صورت تو کردم فوت رو دود

 !بودم؟
 . « بود بابام و مامان میِل  به همش پوشیدم می چادر سالگی نه از 

سته »  ستورد همش ، بود  هم وقتی  نبود وقت هیچ که بابایی از شوکا، بودم خ
 جز...  کردن محبت جز بود چی همه به حواسییش گرفت می بهانه و داد می

  من فکرِ  طرز و احساس
  دوست تو بابا نجال نپرسید ازم بار یه

  ؟ شی چیکاره داری
  ویژگی چه زندگیت مرد خواد می دلت
 ... باشه داشته ایی
  ، شوکا گذاشت شرط هم اومدنم دانشگاه واسه حتی بابا
 ... دانشگاه برو کن ازدواج عامر با:  گفت می
  بودم درد جنس از همیشه من
 ... تحمیل جنِس  از

    آشغال سطِل  انداختم کردم پاره رو لوله  و گرفتم رو کام آخرین
   کردم شیرینش و ریختم چایی خودم برای

 دستِم  تو که تریاکی سمِت  افتاد نگاهم



 1197 بخاطر نجال

 چاییم تو انداختم عدس یه اندازه به
  کنی می داری غلطی چه زد داد شوکا

  نجال؟
  رو تو:  گفتم و زدم داری معنی پوزخنِد 

 ... شو بیخیال قرآن
 ... بپره نعشگیم زدنات غر با نذار

   بودم نشده نعشه خواست می دلم قدی،که اون چرا دونم نمی بودم عصبی
 نهآشییپزخو کِف  افتاد اسییتکان زیرش زد شییوکا که بردم لبم نزدیک رو چایی 

  شد تیکه هزار و ها سرامیک به خورد
   دیوونه؟ چته زدم داد اعصبانیت با

 :گفت و برد باال صداشو
 ؟ کنی می بازی خودت با داری

  زندگیت؟ با ، وجودت با
  بازیه؟ آره؟

 !  بازی نعشه
 ... گیری می کام

 کنی؟ می حل چای تو
 ... باریکال....  آفرین

 ... کردی پیشرفتی چه... داشتی عشقی چه
 .   بود شده تر سنگین و سنگین و سنگین سرم

 وجودم ذره ذره تو  پرشد خیالی بی حِس 
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  کابینت به دادم تکیه و بستم رو چشمام
 شنیدم می رو شوکا صدای

 کرد می نصیحتم و زد می غر مدام که
 تو زد می غر مدام شوکا و بود خون دلم ، میومد اشک چشمام از و خندیدم می

  داشت نمی بر سرم از دست هم نعشگی
 بود استرس از پر و عصبی لحنش

 ؟ چرا پرسیدم می مدام
  ؟ کنی می کارو این خودت با

 ؟ کیان اسم یه آفریده مرد یه خدا فقط کنی می فکر چرا
  کردم زمزمه

 «  بود تخس ،کیان شوکا بود خاص »
 هندید مردی هیچ چشمای تو وقت هیچ که خاص برقی یه.  میزد برق چشماش

   بودم
  شونم رو گذاشت دست سمتم اومد

 ،؟ نجال کنی می چیکار داری تو:  گفت ریختم می اشک که حالی در
 ؟ فهمی نمی چرا ره نمی بیرون فکرم از ،المصب دارم  دوستش کردم نجوا
   انداخته کار از مغزمو کیان فکر شوکا:  گفتم

  شم نمی راحت چرا
  ؟ میرم نمی چرا
 شه؟ می تموم کابوس این کی



 1199 بخاطر نجال

 داشت سعی مدام و میزد حرف منطقی شوکا
  کنه می آرومم

  رو هوا بود عصر ۵ به نزدیک ساعت
 سنگین چشمام که بود تاریکی به

  برد خوابم و شد
  کردم باز رو چشمام وقتی

  کردم نگاه ساعتم گوشی به و
  شده۸:۳۰تقریبآ ساعت شدم متوجه

  بود گرفته دلم
 ترین نحس ها جمعه کردم می فکر قبآل
  روزم هر انگار االن اما ، هفتست روز

  دلگیر و بود جمعه
  ندیدم کنارم رو شوکا

  احساس که پایین اومدم تخت از
  میاد داره کیان صدای کردم

  شدم دیوونه کردم فکر اول
 سالِن  تو کیان کردم می فکر

 سمِت  دویدم و بیرون اومدم اتاق از
  سالن گوشه که دیدم رو شوکا  سالن

 اسپیکر رو بود زده رو گوشی بود نشسته
 بودم مطمئن که صدایی به داشت و
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  کرد می گوش کیاِن  صدای
  و کشیدم بلندی جیغ اختیار بی

  شوکا سمِت  دویدم
 گوشی و بلند،شد جاش از فورآ شوکا

  کرد قطع رو
  بودم گرفته دستم تو رو شوکا دستای
  بوسیدم می رو هاش دست همش

 ؟ نه مگه بود کیان:  گفتم می و
 ؟ آره داری رو شمارش

 !بود؟ خودش صدای شوکا بود کیان
  ها فرسنگ از رو صداش بود من نفس

  شناسم می بشنوم هم
 بوسیدم می رو شوکا دست پشِت  مدام

 ... بده رو کیان شماره گفتم می و
  باش آروم نبود کیان:  گفت می شوکا
  دستای با آشپزخونه سمِت  رفتم

  تریاک که نایلونی خواستم می لرزون
 پام که بردارم رو بود یخچال رو و بود توش

  زمین افتادم و خورد لیز
 شد آشپزخونه وارد زود شوکا



 1201 بخاطر نجال

  بیرون دستش از رو دستم کرد بلندم
  خمارم کن ولم:  گفتم و کشیدم

 کشیدی صب  که تو:  گفت تندی لحِن  با
  یعنی لعنتی خمارم چی یعنی

 زیاِد؟ قد این مصرفت
  کشیدم کم صب  بقران:  گفتم و نالیدم

 بود صب  اون کشه می تیر داره بدنم
  شده شب االن

 دقیقآ عامر نمیدونم نیست خوب حالم
  بخورم کنم حل چای تو خوام می میاد کی
  کردم روشن رو کتری زیر

  آوردی در رو شورش زد داد شوکا
  داری جا این بیام دیگه عمرآ من

  کنی می دیوونم
  مشغول و اتاق سمِت  افتاد راه

  شد هاش لباس پوشیدِن 
 گرفتم محکم رو مانتوش اتاق تو رفتم

  نره که کردم التماسش و
  اعصبانیت با رو مانتوش های دکمه

  چی هر چرا:  گفت می و بست می
  کنی نمی گوش زنم می حرف باهات
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 کنی می نابود رو خودت داری تو لعنتی
شتر بغهِم  اگه هم کیان شه می عذاب بی ضی اونم ک  ستنی تو شدِن  معتاد به را

 بودم کرده بغل رو شوکا بازوی
  جمله و کردم می فین فین که حالی در 

  میومدن کش دهنم تو ها
 صدا اون بگه کردم می خواهش ازش

 نه؟ یا بود کیان صدای
  آره:  گفت وار زمزمه

  بگردن شمال رفتن یاشار با
 بزنم حرف باهاش یاشار به زدم زنگ

 بود رفته سر حوصلم بودی خواب تو
 داره شدم متوجه میومد کیان صدای

 خوام می منم:  گفتم یاشار به خونه می
  هنوز اسپیکر رو زد رو گوشی کنم گوش

  که گذشت نمی هم دقیقه یه
 ... اومدی تو

 داد می توضی  واسم داشت شوکا
  خورد زنگ گوشیش که
 ؟ کیاِن :  گفتم پته تته با

 خودِش  آره



 1203 بخاطر نجال

  فقط دی می رو گوشیت
  قران به کنم می گوش رو صداش

 کاری یه فقط کنم نمی کاری قسم
 بشنوم رو صداش بزنه حرف کیان کن

  شد سالن ،وارد و بیرون اومد اتاق از دستاش رو گذاشت رو چادرش شوکا
 التماسش و گرفتم محکم رو دستش

 نره که کردم
 کنم کاری تونم نمی من:  گفت گریه با
  شه می جدا ازم دوباره بفهِم  یاشار اگه بشنوی رو کیان صدای تو

  شه می متنفر ازم
 شه می خوب اعصاب قرص و دکتر با داره کیان
  نز زندگیش دنبال ره می کیان کن بس خدا رو تو نجال نرو کیان دنبال دیگه

 ...  گیره می
  زندگیت به بچسپ هم تو

 ... نکن خاطره تجدید قد این
  نره کردم خواهش ازش

 ترسم می نرو تنهام: گفتم گریه با
 جا این میاد کیان میری تو وقتی
  زنه می حرف باهام
  جلوم تو که بمونم تونم نمی:  گفت
  میشم دیوونه کنی مصرف مواد
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  ترک گرفتی تصمیم وقت هر میرم من
 کمکت دنبالت میام بزن زنگ بهم کنی
  باشی تنها ذارم نمی کنم می

  نشستم رفت شوکا وقتی
 گریه بلند صدای با سالن وسط

  کردم می
 رو کیان کردم می نگاه که طرفی هر به

 عشقم نجال زد می صدام مدام دیدم می
  جا این بیا خانومم

 ... بغلم بیا
 : گفتم می و کشیدم می جیغ  بودم گذاشته گوشام روی ، رو دستام

 ... برو جا این از برو کیان کنی می دیوونم داری 
  شدم آشپزخونه  وارد

 کردم درست چای لرزون دستای با
  توش انداختم نبات

 ایم چایی تو هم تریاک نخود یه اندازه به
  کشیدم سر رو استکان ی همه و زدم هم خوب کردم حل

  شستم رو استکان
  کردم مخفی رو ها وسایل

 رفتم بهداشتی سرویس سمِت  به



 1205 بخاطر نجال

  زدم مسواک
  زدم ادکلن خودم به اتاق تو اومدم

 تخت رو انداختم آروم رو خودم و
 چرخید می سرم دور اتاق سقِف 

 برد خوابم و شد سنگین چشمام کم کم
  نمیاد  یادت بعدش کنی می غلطی هر خوبه:  گفتم آروم

 آشپزخونه سمت به و شدم رد کنارش از
  رفتم

 خواب اتاق وارد خورد زنگ گوشیش
  رسید می گوشم به تقریبآ صداش شد

 یه با داره فهمیدم زدنش حرف طرزِ  از
  زنه می حرف زن

  به شدم کنجکاو اما نبود مهم برام
 نزدیک اتاق به کنم گوش حرفاش

 شنیدم می کامل رو صداش شدم
 گفت می خط پشِت  مخاطب به که

 میام دیگه ساعت یک تا عزیزم میام
 رسونم می رو خودم زود بگیرم دوش خوام می
 زنگ بیرون اومدم حموم رم می
 ... زنم می

 کرد قطع رو تماس که محض،این به
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 آشپزخونه سمِت  رفتم تند های قدم با
  اتاق از بود دستاش رو که ایی حوله با

  اومد بیرون
 سمت رفت و انداخت بهم نگاهی نیم

  بهداشتی سرویس
  اتاق تو رفتم شد که حمام وارد

  نداشت عادت داد نمی رمز گوشیش به وقت هیچ عامر
 داشتم برش گوشیش سمِت  رفتم
 کردم می رد تند تند رو هاش عکس شدم گالری وارد
 افتاد ایی برهنه نیمه زِن  عکسای به چشمم یهو
 خورد می بهش سال ۴۰ الی۳۵ تقریبآ که

  میزد تند تند قلبم
 کردم رد تند تند هارو عکس

 دیدم زن اون بغِل  تو عامرو که
 خورد می بهش سال ۴۰تقریبآ که زنی

 کرده بغل عامرو برهنه نیِم  های لباس با
  سلفی عکس ۱۰ به نزدیک تقریبآ و بود

 شیشه هم عکس تو که بودن گرفته باهم
  بود جلوشون مشروب های

  این پیِش  ره می شبا عامر فهمیدم



 1207 بخاطر نجال

 !خوره می مشروب باهاش و زِن 
 رسه می عامر به خوب زیاد احتماِل  به

  پیداش روز طول در اصآل عامر که
 ... نیست

 شد بد حالم اما چرا دونم نمی
 نگرفته شکل درونم حسادتی حس هیچ
 بود شده آشوب قد این زندگیم اما بود
گاه که  میشدن سرازیر اشکام ناخودآ

 افتادم راه سرجاش گذاشتم رو گوشی
 میتونستم تا آشپزخونه سمت

 خوردم و کردم حل چاییم تو مواد بار چند
 کشیدم دراز تخت رو و شدم اتاق وارد
 اومد بیرون حمام از عامر دقایقی از بعد

 ...اتاق تو اومد
 بود گرفته شدیدی درد معده

  داشتم تهوع حالت
  پوشید رو هاش لباس عامر

 کردن سشوار مشغول آینه جلوی
 شدم بلند تخت رو از که بود موهاش

  دستشویی سمت دویدم
 روشویی تو و کردم قفل پشت از درو
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ق مدام   رو ها تریاک چایی و زدم می ا 
 رسید می گوشم به عامر صدای بود گرفته زهرمار ی مزه گلوم میاوردم باال
 درو: گفت می و در به زد می مدام که
 ؟ نجال شده چت کن باز

  ریخته بهم معدم خوبم:  گفتم بلند صدای با 
  آوردم باال بار چند که این از بعد

 زدم آب رو دهنم و شستم رو روشویی
 بود حس،شده بی بدنم
 توام با دیگه کن باز درو زد داد عامر

 آروم و در قفلک رو گذاشتم رو دستم
 کرد باز درو چرخوندمش،عامر

 سست پاهام که جلو اومد قدم چند
  بغلش تو افتادم و شد
 رو دستش که زمین بخورم خواستم می

  کرد بغلم و زانوهام زیر گذاشت
 نداشتم زدن پلک تواِن  بستم رو چشمام

  تخت رو خوابوند منو شد اتاق وارد
 تکرار و کشید می صورتم رو دست

 پریده رنگت  خوبه؟ حالت کرد می
 دکتر؟ ببرمت بگو چیزی یه نجال



 1209 بخاطر نجال

 افتاده فشارم خوبم زدم لب آروم
  نیست چیزیم
 بود گرفته دستاش تو رو سردم دستای

 داد می ماساژ رو هام انگشت و
 زنم می زنگ:  گفت و روم کشید رو پتو
  بمونه پیشت بیاد دوستت به

 جایی ببرم رو بار یه باید امشب من
 ماِل  کنم می جا جابه که باری

  کرج برم باید  زِن  یه
  میلیون ۴۰ ببرم رو جنساش اگه
  رسه می خودم به

 برم باید زنه می زنگ داره همش االن
 بیاد شوکا میزنم زنگ قبلش ولی

 هارو جنس برم باید برسونم رو خودم شب۳ الی2 تا میکنم سعی خودمم
 افتاد کارم هم شاید کنم بندی بسته

 فردا برا
 سالمت به برو گفتم و زدم پوزخندی

  خوبم نیست چیزیم من
 اون پس کردم می فکر خودم پیِش 
  دوسِت  باهاش که زنی

   کنن می خالف هم ، ِشریکش
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 ...حال و عشق هم
 نشست لبم ی گوشه کجی لبخند

 خوابیدم پهلو به و چرخیدم
  گرفت رو شوکا شماره عامر
  خواست ازش و بده نجال حاِل :  گفت

  پیشم بیاد
  و کشوندم عامر دسِت  از رو گوشی

 بیای؟ نیست نیازی خوبه حالم من عزیزم: گفتم
 خبر یه برات: گفت آروم شوکا
 کنه بهتر رو حالت شاید دارم

 و دادم قورت رو دهنم آب بود زده زل صییورتم به که انداختم عامر به نگاهی
  گفتم
 ... منتظرتم بیا شوکا باشه

  پریدم خواب از دیدم که بدی کابوِس  با
 خیِس  صورتم و زدم می نفس نفس
 بود شده عرق

  بود ایستاده  ازم فاصله با کیان بیابونم یه تو دیدم می خواب
 برم که بود کرده باز رو هاش دست
  سرجام هنوز دویدم می چی هر بغلش

  رسیدم نمی بهش و بودم



 1211 بخاطر نجال

  ندیدمش دیگه و شد غیب کیان یهو
 زدم صداش خواب تو و کشیدم جیغ

  پریدم خواب از که
 مانداخت ساعت به نگاه یه بود خوابیده کنارم عامر کردم باز رو چشام وقتی

  بود بامداد ۳ ساعت
  بود مونده وجودم تو کابوس اون از ترس هنوز

  کردم می تنهایی و ترس احساس
  چسپوندم عامر به رو خودم

  دستم و بازوش رو گذاشتم رو سرم
  سینش رو گذاشتم رو
  شد جا به جا و خورد تکون جاش تو

  آروم و صورتش رو  کشیدم دست
 پاشو ترسم می عامر:  گفتم
  زد داد و زد پس شدت به رو دستم

 ؟ باز مرگته چه
 ؟ نداری شعور مگه
 !!؟ تمرگیدم بینی نمی

  دیگه کن ولم اه
 دهنش از مشروب گند بوی دوباره

  گرفتم فاصله ازش و شد بلند
 بخوابم ترسیدم می نشستم پاشدم
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  ببینم رو کیان خواب دوباره که این از
  ترسیدم می

  گذشته به برگشت ذهنم
  عامر با هنوز که روزایی قبل سال ۱ به

  بودم نکرده ازدواج هم
  کرد رو مادرم آغوش هوای دلم

 دیدم می بد خواب که وقتایی همون
  کردم می بیدارش ترسیدم می

  کردم می بغلم وجودم تمام با و
  شروع و زدم هق عامر سر باالی
  کردن گریه به کردم

  کرد زمزمه و کرد باز رو چشماش
 مرگته؟ چه

  کردی دیوونم 
 هم شبا اگه

  بگو بخوابم بذاری خوای نمی
 ... نیام من

  زیاد جا که تو نیا آره کردم زمزمه
  هستی جا هر روز طول در داری
  بمون همونجا هم شب
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 جا این بیار رو شوکا نجال:  گفت آروم
  بخوابه من با کن راضیش

 خوشم ازش بغلم تو گرفتمش شب اون
 با حداقل بشم نزدیک بهت ذاری نمی اصآل که تو خوشگلیه دختر اومد

 من با رو شب یه بزن حرف دوستت
  بگذرونه
  سرم دور داره دنیا کردم احساس

  چرخه می
 کنی؟ می داری غلطی چه عامر زدم داد

 بغل تو بیا بگم دوستم به برم من روانی
 آره؟ بخواب شوهرم
 ... دختره دوستم

 بخوابه؟ تو با بیاد بگم بهش
  بدجوری سمتم برداشت خیز

  بود مست
 گرفتم فاصله ازش تر عقب رفتم

  الهه دوستت انگار شو خفه:  گفت
 خودشم شاید بگو آره هستش، قدیسه

  باشه داشته دوست
  سینش به زدم محکم مشت با
  عوضی نکن زیادی غلط داد،زدم و
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 : گفت و داد فشار رو دستم مچ
 جا این بیاد دیگه که این فکر پس

  کن بیرون سرت از رو
  مست ظرفیِت  که تو:  گفتم گریه با

  نکن مست نداری رو کردن
  کنه لعنتت خدا
 خوابید و کرد پشت بهم

  کشیدم دراز سالن تو کاناپه رو رفتم بیرون اومدم اتاق از
 بیدار خواب از که بود ۱۰ ساعت صب 
 هنوز عامر دیدم اتاق تو رفتم شدم

   بهداشتی سرویس سمِت  افتادم را انداختم باال ابرویی تعجب با خوابه
 شستم رو صورتم و دست که این از بعد

  بخورم، و کنم حل چایی تو مواد هست عامر که حاال گرفتم تصمیم
 بکشم تونستم نمی چون

  کردم درست چایی
 آشپزخونه تو میز رو گذاشتم

 بیرون اومد اتاق از عامر
 شدن؟ خیز سحر خانوم:  گفت لب زیر

  حرف یاد پایین انداختم رو سرم
 متنفر بیشتر ازش میوفتادم که دیشبش
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  شدم می
  دسشویی از دقایقی از بعد

 شد خواب اتاق وارد اومد بیرون
  سالن تو اومدم برداشتم رو چاییم

 نشستم تلویزیون به رو دادم تکیه دیوار به
  ؟ کجاست جورابام:  گفت  شد نزدیک بهم عامر

  تلویزیون صفحه به و ندادم رو جوابش
  زدم زل
 دی؟ نمی جوابم زندگیم به ریدی زد داد

  ندادم جواب بازم
  بازوم به زد پاش کِف  با آورد باال رو پاش

  جورابای گم می توام با کرد تکرار و
 کجاست؟ سفیدم

  دونم نمی کردم زمزمه لب زیر
 :گفت خشم با و چای استکان زیر زد شوت

 هاااان؟ دونی می چی تو پس
 دونی؟ می چی

 نیستی؟ خونه این زن مگه تو
 خودم باید من کو من های لباس
 بکشم اتو و کنم پیدا رو هام لباس

 ؟ چیکار گرفتم زن



wWw.Roman4u.iR  1216 

 

  ایستادم سینش به سینه پاشدم
 ؟ کلفت نه گرفتی زن گفتم

 بده انجام خودت رو کارات
  نیستی راضی اگه اصآل

 بده طالقم
 ...بدی طالقم تونی می
 بگیری دیگه زِن  یه بری تونی می

 خانوم نجال همیشه تا ذارم می دلت به رو طالق حسرت -عامر
  بچرخیم تا بچر  باشه

 کوفتی زندگی این تو نذاشتی من برای هم خوش روز یه 
 دارم کار جایی یه خونه نمیام امشب

 نمیری هم جایی تمرگی می خونه تو
 نباشه دسترس گوشیم برم جایی شاید

 بیاد دوستت بزن زنگ خواستی اگه
  پیشت

  بشه؟ چی که بیاد دوستم:  گفتم خنده با
 ؟ بخوابی باهاش که
 زدنه؟ حرف طرزِ  چه:  گفت اخم با

  دیشب مگه بپرس خودت از:  گفتم
 بزنم حرف باشوکا نخواستی ازم
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 ؟ بخوابه باهات که
 دیشب نمیاد یادم اصآل من - عامر
 ... گفتم چی

  یاشار با که شد می روزی سه ، دو
  شمال بودیم مونده
  تهران برگردم ذاشت نمی یاشار

  همش ری می که تهران:  میگفت
  آپارتمانیه خونه اون تو رو خودت

 خوابی مدام و خوری می قرص کشی، می سیگار کنی می حبس کوچیک
  باشی شمال مدت یه کن سعی

 ... شه بهتر حالت یکم تا
  تهران برگردم نداشتم دوست خودمم
 بمونم شمال مدت یه دادم ترجی 
 یاشار به بود زده زنگ بابام دیشب

  بزنه حرف من خواد،با می بود گفته
  عمم دختر خواستگاری بریم که

 کیان با:  گفت بابا به هم یاشار
 اصالع بهتون و عمو زنم می حرف

  دم می
 کرد قطع رو تماس یاشار که این از بعد

  گیره نمی زن کیان بگو بابا به:  گفتم
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 چی یعنی:  گفت اعصبانیت با
 !؟ گیره نمی زن بگم
 هااااا شده سالت ۳۴
 نجالیی دختره اون فکرِ  تو هنوز که نگو
  رو چی همه بهتره هم تو ، زندگیش سرخونه رفت داشت شوهر اون

  نو از رو زندگیت دوباره و کنی فراموش
 حال تو نکن فکر گذشته به کیان بسازی
  رو خودت خوای می کی تا کن زندگی

 ؟ کنی داغون دختره اون به فکر با
 زد می حرف اعصبانیت با و تند تند یاشار

 دادم نمی جوابی هیچ من و
  نداشتم گفتن برای حرفی

  بودم حوصله بی قد این روزا این
  کردن بحث و زدن حرف نای که

 ... نداشتم
  ، سکوت با ، بغض با گرفتم کام و کردم روشن سیگار نخ یه
  داشتم که غریبی حاِل  با
  بود پایین سرم و گرفتم می کام بدم حاِل  و حس ی همه با

 میزنم زنگ ظهر فردا من:   گفت یاشار
  خواستگاری بیاد کرده قبول کیان میگم عمو به
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  نداره آمادگی بده فرصت بهش هفته یک تا فقط
 ریباخب روزم و حال از چون یاشار کنی نمی کاری همچین تو: گفتم پوزخند با

  کنم کارا این خوام می باخبرم روزت و حال از چون اتفاقآ -یاشار
  حیاط سمت به و پاشدم مبل رو از

 از من کیان زد داد یاشار که رفتم می
 راضیه کیان گم می عمو به تو طرِف 

  دم می مثبت جواب
  برگردونم رو صورتم که این بدون

  میزدم قدم آروم که حالی در
  صدای با و آوردم باال رو دستم

  چیزی خوام نمی فعآل:  گفتم بلند
 ... یاشار بشنوم

  بیرون اومدم ویال سالن از
  راه ساحل طرف به زنان قدم

  افتادم
  صورتم و وزید می خنکی نسیم

 کرد می نوازش رو
  کشیدم می عمیقی های نفس

  خواستم می خدا از و
  رو گذشتم بتونم تا کنه کمکم

  جدید زندگی یه و کنم فراموش
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  خودم به ، کنم شروع رو
  تجربه یه نجال که کردم می تلقین

 فتگ می دلم ته چیزی یه بازم اما شییده مرده خاطره به تبدیل حاال که بود تلخ
  حسرت ایی زنده تا کیان نگو دروغ

  مونی می دِل  به
  ذهنت تو هاش خاطره و نجال

 ... مونن می
 ... شه خوب زخم این شاید

  مونه می جاش اما
 ... بود عمیق خیلی چون

 زد می حرف خودم با که حینی در
 رفتم می ساحل سمِت  به زنان قدم و

  خورد زنگ گوشیم
 گرفتم دستم تو سیگار از رو کام آخرین

  انداختم رو تهش و
  زدم زل گوشیم ی صفحه به

  شناختم نمی رو شماره
 ندم جواب دادم ترجی 

 شروع دوباره و گذشت دقیقه چند  
  زدن زنگ به کرد
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  زد زنگ بارها و بارها
 آوردم در جیبم از رو گوشی کالفه

 بفرمایید:  گفتم تندی لحِن  با و
  خورد گوشم به خانوم یه صدای

 لحنش از رو استرس میزد حرف وقتی
 سالم:  گفت وار زمزمه داد تشخیص شد می
  ؟ هستید خوب کیان آقا

 شما؟ ممنونم  دادم جواب
  کیان آقا شوکام:  گفت پته تته با

 خواستم می نیست پیشتون یاشار اگه
  بزنیم حرف باهم کم یه
 زنگ بهم ماه چند از بعد شوکا اینکه از

  داشت رو جدیدم شماره و بود زده
  بودم کرده تعجب

 سراغم اومد دلشوره یهو چرا دونم نمی
 خدمتم در خانوم شوکا بفرمایید:  گفتم

 ؟ اومده پیش مشکلی
 اومده؟ پیش مشکلی:  گفتم وقتی

  گریه زیر زد یهو
  گرفتم شدیدی دلهره

 شده چی: گفتم لرزونی صدای با و
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  لحظه چند شه می خانوم شوکا
 ؟ بزنید حرف و باشید آروم

 کجایید؟ االن شما کیان آقا -شوکا
 ؟ شمالین هنوز

 مگه؟ چطور هستم شمال بله
 بزنم حرف باهاتون خواستم می - شوکا
  باشه پیشتون یاشار خوام نمی
 گرفتم تماس باهاتون بدوِن  خوام نمی

  بفرمایید خانوم راحت خیالتون
 بزنم قدم اومدم هستم بیرون بنده

  دونه نمی چیزی خونست یاشار
  پیش مشکلی چه بگید خوایید نمی

 ؟! اومده
  نداشتین رو بنده شماره شما

 کالس تهران اومده یاشار که دیروز احتماآل
  گوشیش از و دیدن همدیگرو داشته
 !درستِه؟ برداشتی رو شماره
 بلد رو گوشیش رمز درستهِ  بله - شوکا
  برداشتم رو شما شماره بودم
  زدم می حدس اوم:  گفتم
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 شده؟ دعواتون چیه؟ مشکل حاال
  کیان آقا نه:  گفت آرومی به

 اومده پیش مشکلی یه نجال واسه
 پیش براش مشکل این جدایتون از بعد

  اومده
گاه  لرزیدن به کردن شروع دستام ناخودآ

  دارم نگه محکم رو گوشی تونستم نمی که جوری
  رسیده شد می ایی دقیقه چند
  ساحل به بودم

  و ساحل شنایه رو نشستم
 مشکلی چه:  گفتم استرس با و

 ؟ مثآل
 نهک می مصرف تریاک و شده معتاد که شه می ماهی چند نجال کیان آقا -شوکا
 مصرف چقد دیدم وقتی خونش رفتم
 شده داغون کیان آقا خوابگاه برگشتم و بیارم طاقت نتونستم کنه می

  که جایی تا زیاده خیلی مصرفش
 خوره می و کنه می حل چایی تو رو مواد
  زدم حرف باهاش بار چند
  کن ترک بیا دکتر ببرمت بیا گفتم

  گریه مدام کنه نمی گوش حرفم به
  ترک کیاِن  دکترم گه می کنه می
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  کیان بدون نکشم تریاک کنم نمی
  کنم زندگی تونم نمی
  بذارم میون در شما با:  گفتم
 خیلی بهتون ارزشین با براش شما

  گوش حرفتون به ذاره می احترام
 بزنید حرف باهاش شما شاید کنه می

 تر داغون این از تا کنید قانعش بتونید
  لجن این از رو خودش و کنه ترک نشده
 ... بیرون بکشه

 کنید کمکش کیان آقا کنم می خواهش
  سالشه ۱۹ هنوز نجال

 ... شه می نابود داره
 نجال از و زد می حرف گریه با شوکا

 معتاد،شده که نجالیی از:  گفت می
 باالست موادش مصرفش که... میشه نابود داره که

 رو مسئله این گنجایش مغزم 
  بپذیرم اینو تونستم نمی و نداشت

  معتاد،شده نجال که
  موضوع این به نسبت تونستم نمی

  باشم تفاوت بی
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  بود شده قفل زبونم
  کشید می تیر شدت به قلبم

  لرزید می بدنم و
 آخرِم  های نفس و شم می خفه دارم کردم می احساس

 من االنه حاِل  تونست نمی هیچکس
  بفهِم  رو

  کرد تکرار و زد صدام بار چند شوکا
 میشنوی؟ رو صدام کیان آقا

 ؟ خوبه حالتون
  سختی به بود شده منقبض فکم
 دستم از کاری چه: گفتم و زدم لب

 چیکار دقیقآ خواید می من از میاد بر
  کنم؟
 خودتون دسِت  سپارم می رو چی همه من هستید عاقلی آدم شما -شوکا

 به اگه دونم می بشیییه خوب حالش کنه ترک نجال خوام می فقط من کیان آقا
  شه می نابود و رسه می این از بدتر جاهای به کنیم رهاش خودش حال
  کنیم کمکش هم با همه خوام می

 بیاره بدست رو سالمتیش بتونه تا
 ... تهران گردم برمی امشب من خانوم شوکا

  زنان قدم و کردم خدافظی شوکا با
 رسیدم وقتی ویال سمِت  افتادم راه
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 که چشمش کرد می سر  سوسیس داشت یاشار بود 2 به نزدیک ساعت
  بشین بیا:   گفت لبخند با خورد بهم

 .برگشتی زود چه بخوریم ناهار هم با
  دارم عجله االنم گردم می بر شب فردا تا یاشار تهران رم می دارم
  بخورم ناهار تونم نمی

 چی؟ واسه تهران کیان - یاشار
 ؟ یهویی اینقد چرا

 شده؟ چیزی
  میام باهات منم

 یکی واسه مشکل یه نشده چیزی نه
 داره نیاز بهم که اومده پیش دوستام از

 تهران برسونم امشب تا رو خودم باید
 میشناسم رو دوستات ی همه که من دوستت کدوم -یاشار

 ؟ شده چی کنی می پنهون من از رو چی داری کیان 
 اه بهم نده گیر خدا رو تو یاشار

 دیگه گردم برمی شب فردا تا
 ؟ گذاشتی کجا رو ماشین سویچ
 بخور رو ناهارت بمون حداقل  - یاشار

 ... ندارم میل
 دور مدام داشتم استرس بودم عصبی
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 بودم سویچ دنبال و چرخیدم می خودم
 چرا پس کو لعنتی این یاشار:  گفتم 

  نیست؟
  بینی می کن نگاه درست تلویزیوِن  میز رو:  گفت یاشار
  راه و برداشتم میز رو از رو سویچ سریع
  کیان زد داد یاشار که در سمِت  افتادم

 بهم حداقل کاش میزنه شور داره دلم
 چیه؟ جریان گفتی می

  برگردی ظهر فردا تا
 ... منتظرتم من

  زد رو حرف این که یاشار
 بهش رو خودم اختیار بی

 کردم بغلش و کردم نزدیک
 نیست چیزی:  گفتم و شونش رو زدم

  گردم برمی فردا نباش نگران
  افتادم راه و کردم خدافظی یاشار از

 ماشینم سمِت 
  شدم سوار

 واسم درو و بیرون اومد خونه از یاشار که
  بیرون اومدم ویال حیاط از کرد باز

 دادم تکون دست واسش زدم بوق
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 شدم دور ویال در جلوی از سرعت با و
  افتاده راه  شد می ایی دقیقه 2۰

  زد زنگ بابا که بودم
  اون مورد در ، نداشتم حوصله اصآل

 بزنم حرف پدرم با خواستگاری مسئله
  باهاش خواست دلم چرا دونم نمی اما

  بشنوم رو صداش و بزنم حرف
  دادم جواب رو تماس سریع

 خوبی؟ جان بابا سالم:  گفتم و
  دیدم رو خوابت دیشب بابا گیری نمی ما از حالی خدا شکر پسرم سالم
  بزنی سر نمیای که هم خونه
 ببخش شما کنم می جبران اما خودمم تو کم یه روزا این بابا شرمنده - کیان
 تنها ندارم دوست حقیقتش بابا کیان

  باشی خودت تو قد این و باشی
 جان بابا کردم صحبت هم یاشار با قبآل

 ... ببینمت دامادی لباس تو دیگه بار یک نمردم تا دارم دوست
 بذار نشکن رو دلم خدا رو تو بابا

 بذارم بالین رو سر آسوده خیالت با
 ...نیستی تنها و پیشِت  یکی باشه راحت خیالم که بگیر زن
 جادم تو فرمونم پشِت  االن من بابا
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  کاری یه تهران گردم برمی دارم
 بعدآ شه می اومده پیش واسم

 بزنم؟ حرف باهاتون
 ... زنیم می حرف باهم بعدآ پس جان بابا باشه

  خدانگهدار فعآل جان بابا چشم
 ... پسرم همرات به خدا

  سمِت  رفت دستم کردم قطع رو تماس
  کردم روشنش و پخش

 نخ یه و گذاشتم ابی از آهنگ یه
ک کردم روشن سیگار   زدم می پ 
  گرفتم می کام عمیق

  کردم می فکر نجال به و
  معتاد نجال شد نمی باورم اصآل
 چرا  دونم نمی و  شده

 تهران به چی هر 
  شدم می تر بیقرار شدم می تر نزدیک
  خانوم شوکا با و برداشتم رو گوشیم
  گرفتم تماس

 داد جواب خورد که بوقی اولین با
  کیان آقا سالم -شوکا
 تهران میام دارم من خانوم شوکا سالم
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  خواستم می برسم زیاد احتمال به دیگه ساعت یک تا راهم تو االن
 ... ببینمتون

  چیزی یاشار کیان آقا: گفت آروم
 ؟ نفهمید موضوع این از

 که نیستم بچه من نفهمید محترم خانوم نه دادم جواب
 ... راحت خیالتون بگم یاشار به رو چی همه 

  دیگه ساعت یک تا من کیان آقا -شوکا
  بده حالش نجال پیشه رم می
  بده حالش گه می وقتی چرا
  لرزه می دلم
 ؟... شم می بیقرار چرا

 خونه از عامر که بود ۳ به نزدیک ساعت
 احتماِل  به:  گفت بهم و بیرون رفت
  خونه نمیاد امشب زیاد

  نموند خواب برای شوکا اگه: گفت
  بخوابم بعد کنم قفل رو درها

 نمیاد شب که بودم خوشحال خیلی
 دلم که وقتی هر تا تونستم می چون

  و کنم نعشه راحت خیال با خواد می
  بکشم ترییییییاک
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  بیرون زد خونه از و کرد خدافظی ازم
  سریع رفتنش از بعد ساعت نیم

 پهن رو بساطم و شدم آشپزخونه وارد
 تریییییاک حب یه لرزون دستای با کردم

 گذاشتم رو سیم قاشق، پشِت  چسپوندم
  شدم کشیدن مشغوِل  و شعله رو

  تلخیش و گرفتم می کام عمیق
 شیرین رو زندگیم تلخ و گند روزهای

  خیالی بی عالِم  تو رفتم می کرد می
داگاه  افتادم شوکا حرف یاد ناخ 

 که داره برام خبر یه: گفت بهم
  کنه خوب رو حالم 

 مربوِط  خبر اون که کردم می خدا خدا
  باشه کیان به

 ی شماره سریع و برداشتم رو گوشیم
  گرفتم رو شوکا

 زدم حرف باهاش ایی دقیقه ۱۰
 :گفتم و کردم التماسش چی هر

 بهتر رو حالم قراره چی شده چی
  دیگه ساعت یک تا:  گفت کنه

  زنیم می حرف خونه میام
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  گذروندم تریاک کشیدن با رو ساعت یک
  برسه زود شوکا داشتم دوست فقط

  بگه کیان مورد در چیزی یه و
  بزنه حرف کیان از فقط

 بود ۴ به نزدیک ساعت
 نداد جواب زدم زنگ چی هر

  شد می بد داشت حالم
  سراغم میومد دلیل بی غریبی عجیب های دلشوره

 ... کنم چیکار دونستم نمی
  زدم حرف باهاش رو ساعتی نیم و مادرم به زدم زنگ

 کردم قطع رو تماس که همین
 صدا به خونه زنگ 

  گوشه یه رو بساطم سریع اومد در
  عدسی از در سمت دویدم کردم جمع
  زود بود شوکا کردم نگاه
 خونه تو کشیدم رو شوکا و کردم باز درو

 بابااااا خبرته چه -شوکا
 ؟ داری برام خبری چه شده چی بگو قرآن رو تو  بیا، تو بیا شوکا
 ؟ کنه خوب رو حالم قراره چی

 !؟ بدی بهم رو کیان شماره خوای می شوکا
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 ! بدی؟ خوای می آره ،
 ... میدی بهم دونم می
  بده رو کیان شماره منتظر من ، بده

  گی می پرت و چرت داری کردی نعشه خیلی معلوم - شوکا
  شد آشپزخونه وارد شوکا
  گذاشت رو دستش گاز سمِت  رفت

  شعله رو
 شده گیالس آلبالو خوب چشمات: گفت انداختو بهم نگاهی نیم

 ...داِغ  هنوز شعله ؟ آره کشیدی می داشتی
 ! ؟... شدم محفلت مزاحم

 ؟ آره کنی نعشه درست نذاشتم البد
  نعشگی بابای گور زدم داد کالفه

  منو بساط بزنن گند
 ؟ شده چی بگو نکن خراب حالمو

 گفتی؟ دروغ آره شوکا گفتی دروغ بهم
 گولم خواستی می خبری بی کیان از

 ؟!!! بزنی
 ها دیوانه مثِل  و تند های قدم با

  صورتم به زدم زل ایستادم آرایشم میز جلو خوابم اتاق تو رفتم
 بود شده استخونی بدجور

 بودن کبود چشمام زیر و سیاه لبام
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  بلند صدای با و کردم بغض
  گریه زیرِ  زدم

  شد اتاقم وارد شوکا
 نبود خوب حالم

 شم می روانی دارم کردم می احساس
 بازی باهام دارن همه کردم می حس

  میده بازیم داره هم شوکا کنن می
 محکم رو مانتوش سمتش برداشتم خیز

  کشیدم
 شد پاره مانتوش های دکمه از تا چند

 وار زمزمه و شد خیره بهم تعجب با
 ؟ چته شدی روانی:  گفت

  چرا میدین زجر منو شما چقد زدم داد
 ؟ گفتی دروغ بهم
 ؟ داری رو کیان شماره نگفتی مگه
 زنگ بهش االن گی می راست اگه
  دیگه بزن ، بزن

 کنم می گوش صداشو فقط خدا به
 نزنم حرف خورم می قسم
 رو شوکا دسِت  رفتم جلوتر قدم چند
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  بوسیدم رو دستش پشِت  گرفتم
  آره دیگه زنی می زنگ گفتم و

  تخت رو نشستم
 هام لب رو گذاشتم رو اشارم انگشت

 حرف دیگه ببین ساکتم من:  گفتم آروم
  کیان به بزن زنگ تو زنم نمی

 اسپیکر رو بزن رو گوشی
 بود شده خیره بهم مبهوت و مات شوکا

 زیادی مصرف:  گفت و زد پوزخندی
 داری سرت به زده کرده دیوونت مواد

  میدی دست از رو عقلت
 خسته خستم:  گفتم و کشیدم جیغ
 کنم می لمس رو کیان صورِت  دارم خواب تو شب هر حالمو فهمی نمی چرا

 !...کشم؟ می دارم چی دونی می چه تو
  کیان االن پایین بیار صداتو زد داد
 ... جا این رسوند منو

  حرکت از قلبم کردم حس لحظه یه
  دراز و بستم رو چشمام ایستاده
 ... تخت رو کشیدم

  که حالی در و بودم شده جمع خودم تو
  شوکا کردم زمزمه لرزید می چونم
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 ؟!اومد خونم در تا امروز کیان یعنی
  که نگفتی چیزی بهم تو ولی

 ببینمش دور از پایین بیام حداقل
 بشم فدات آ  کیان آ  نالیدم لب زیر
 و من که بود سرنوشتی چه این من
 داشتیم؟ تو

  بخاطر چرا دلم عزیزم 
 ؟!کشم می زجر اینقد تو با خاطراتم

 ؟ عشق این تو شدم بازنده چرا
 از دیگه که نشست دلم به چطور مهرت

 ... عشقم نرفتی بیرون دلم
  گریه صدا بی و گفتم می مدام

  کردم می
  ی گوشه نشست اومد،سمتم شوکا

 روم کشید رو پتو تخت
 پاک رو هام اشک 

 نیستم فکرت به نکن فکر:  گفت و کرد
 کنم می کاری هر خاطرت به دارم من
  زدم می پلک بودم زده زل سقف به و بودم فکر تو
  میومدن پایین هام اشک و



 1237 بخاطر نجال

 پاک رو هام اشک آروم ، آروم شوکا
  نجال: گفت می بغض با و کرد می

 بینم می رو حالت وقتی داغونم خیلی
  جوری این تونم نمی ، کشم می زجر

 ... ببینمت
  کنم کمکت خوام می
  دیدم رو کیان وقتی امروز اما

 کردم بغض کنم کنترل کیان جلو رو خودم نتونستم
  خودم برادرِ  سرِ  بال این کردم احساس شد جوری یه دلم چرا دونم نمی

 اومده
  استرس با و شدم خیز نیم جام تو

 شوکا؟ شده چی مگه:  گفتم
 اومده؟ سرش بالیی چه شده چش کیان

  نشده چیزش باش آروم نجال:  گفت
 اون دیگه کیان اما خوبه حالش

  نجال نیست سابق کیاِن 
  رنگ قیافه با و ها دیوونه مثِل 

 تکون رو شوکا تخت رو نشستم پریده
 لرزم می دارم گفتم می و دادم می

 چش مگه کیان شدن حس بی پاهام
 ... بزن حرف شده
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  شده داغون خیلی کیان نجال -شوکا
 کیان نداره امکان شده الغر خیلی

 کیان این کنی باور و ببینی رو
  جذابه و هیکل خوش کیاِن  همون

  شده الغر وحشتناک
  افتاده گود چشماش زیر

  شده بلند ریشش
 حوصلس بی جوریه یه روحیش 

  بزنه حرف باهاش ترسه می آدم
  ممکنه آن هر کنه می احساس

  بزنه داد سرش
  انگار گرفته عصبی تیک

 حرف جوری این باشه داشته فراموشی شه می قطع جملش زدنش حرف وسط
 نجال میزنه

 کنه می تکرار بار چند رو ایی کلمه هر
 ... کشید سیگار نخ تا ۱۰ ساعت نیم تو ده می تکون پاشو مدام
  کردم می احساس دونم نمی
 روحی تعادل و شه می عصبی زود

 ... نجال نداره
 شدی معتاد تو درسته فهمیدم امروز
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  نجال شده داغون تو از بیشتر کیان اما
  خیلی کیان: گفت می بهم یاشار

  تا بره می زیادی زمان شده داغون
  که خودم چشم با اما بشه خوب حالش

 ... شد باورم دیدم
   نگو دیگه نگو زدم داد لرزیدن می شدت به دستام که حالی در

  نیست خوب حالم
 ... شوکا گیره می داره نفسم
 زدم زنگ کیان به من نجال:  گفت

  زدم حرف باهاش تو خاطر به
 شدم پشیمون دیدمش وقتی اما
 شه بدتر حالش ببینه رو تو ترسم می

 بودم نگفته بهش چیزی کاش
  کردم کار هر بود تو بخاطرِ  همش

 ... بوده تو خاطره به
  پایین اومدم تخت از

 پیشونیم رو کشیدم می دست مدام
 کیان به شوکا کردی چیکار تو:  گفتم می و کردم می طی رو اتاق مسیر
 شدم؟ معتاد من گفتی
 ترسم می من چون ، گفتم آره -شوکا

  ترسم می لعنتیت اعتیاد این از من
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  لجبازی تو نجال
 ... کردی نمی گوش حرفم به گفتم می چی هر

 کیاِن  دکترم کردی می تکرار فقط
 ؟... فهمی می نجال شدم مجبور من

  سنگینی بغض با اتاق در به دادم تکیه
 کیان: گفتم بود گرفته رو گلوم ِراه که

  کجاست؟ االن ؟ گفت چی
  ؟ ببینمش دیگه بار یه تونم می

  زدیم حرف باهم ساعتی نیم -شوکا
  پرسید ازم رو حالت کامل

  چی دقیقآ و معتادی وقته چند که این
 ... کنی می مصرف

  براش رو عامر تو ازدواج داستان نجال
     به اصآل شما:  گفتم کردم تعریف

  نذاشتی و ندادی توضی  اجازه نجال
 ... بده توضی  واستون

 کنم می خواهش خانوم شوکا: گفت
 مورد در ندارم دوست اصآل نگید چیزی
 ...بزنی حرف نجال ازدواج

 بدم توضی  بیشتر نداد اجازه بهم دیگه
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 ساعت امشب بگو نجال به:  گفت فقط
  کنم می پارک مجتمع جلو ۱۱

 ... ماشینم تو بیاد
 ندم بهت رو شمارش خواست ازم

  پایین دادم سر رو خودم آروم
  اتاق رنِگ  مشکی  چوبی در به و

  دادم تکیه
 تکون رو شونم شد نزدیک بهم شوکا

 ؟ خوبی:  گفت داد
 خوب؟ بودم منگ و گیچ هنوز

 چیه؟ خوب
  میگم ، خوبم خیلی آره:  گفتم

  به بپوشم چی میاد داره عشقم
 بپوشم رو قرمزم مانتو اون نظرت

  شه؟ حساس روم کیان
 بپوشم قرمز رنگ نداشت دوست کیان

  باشی خوشگل وقتی گفت می
  تونه می رنگ این بپوشی هم قرمز

  باشه کننده تحریک
 رفتم ها دیوانه مثِل  پاشدم جام از

 رو مانتوهام همه دیواری کمد سمِت 
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 بودم قرمزم مانتو دنبال و بیرون ریختم
 بودم کرده بایگانیش که مانتویی همون

 ... پوشیدمش نمی نپوش بود گفته کیان وقتی از و
  بست رو کمد در سمتم اومد شوکا
 خوبه؟ حالت پرسید گرفت رو بازوم

 رسیدم که بود ۴ به نزدیک ساعت
  تهران
 خانوم شوکا خوابگاهِ  جلو رفتم
 بیرون بیاد خواستم ازش زدم زنگ

 شده آماده: گفت بزنم حرف باهاش تا
  نجال پیِش  ره می داره و

  کم یه باهم خواستم ازش
  برسونمش بعد و بزنیم حرف

 زدیم حرف و زدیم دور ماشین تو یکم
  نگاهی نیم حرفامون بین مدام شوکا

 زد می حرف و نداخت می بهم
 حدی چه تا رو تریاک که: گفت نجال از

 حد اون تا زیاد اگه و کنه می مصرف
  نشه نعشه خواد می دلش که
  خوره می و کنه می حل چای تو
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  استرس  حرفا این بخاطر اونقد
  یادم رو هام جمله که بودم گرفته

 رو هام حرف و کنم کامل رفت می
 ... بپرسم چی شوکا از دونستم نمی دقیق کردم می فراموش

  جاده به من و میزد حرف شوکا
 کشیدم می سیگار فقط و بودم زده زل
  زد زنگ دوباره بابام که
 خونشون برم شام واسه کرد خواهش ازم

 خواِب :  گفت و کرد اصرار خیلی
  شده دلتنگ و دیده بد

 برم شام برای که دادم قول بهش
  بیا االن همین:  گفت داد گیر اما
  دیدم رو مادرت خوابه دیشب بابا
  مادرت بودی مادرت بغِل  تو

 گفت می بهم و بود کرده بغلت محکم
  نیستی کیان مواظِب  تو

  زد می حرف داشت بابام
 کیان:  گفت گریه زیر زد یهو که
 گه می ناراضیه ازم مادرت بابا بیا
  نیست کیان به حواسِت  تو

  دیگه ساعت نیم چشم: گفتم بهش
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 ...گیره می دلم نکن اینجوری بابا میام
  کردم خدافظی بابا از که این از بعد

 کرد صحبت نجال ازدواج از شوکا
 خودش از که ندادم اجازه بهش که این و

  بده توضی  رو چیزی و کنه دفاع
 بزنه حرف نجال ازدواج از بخواد که این از
  شدت به شه می همبسترش و اییه دیگه مرد زِن  اون کنم تصور ذهنم تو و

 :  گفتم تندی لحن با  بودم متنفر
  بشنوم چیزی خوام نمی نزنید حرف موردش در

  راه و کردم پیاده مجتمع جلو رو شوکا
  بابا ی خونه سمِت  افتادم

 تو رو پام هیچوقت نبود پدرم بخاطرِ  اگه
  وقتی از ذاشتم نمی خونه اون
  رختخوابم تو اومد شب بابام زن

 بخوابه پیشم خواد می:  گفت و
  شدم متنفر زن اون از و خونه اون از
  خونه شب وقت هیچ دیگه روز اون از

  کردم قطع رو رابطم و نموندم بابام
  چون اما بود سخت برام هم امشب

 مادرم خوابه:  گفت و کرد گریه بابا
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 بشکنم رو دلش خواستم نمی دیده رو
  شده تنگ بابا واسه دلم خودمم چون

 ... بودمش ندیده اصآل که شد می ماه ۴ بود
  بابا خونه رفتم که بود ۶ ساعت 

  کرد گریه کلی دید منو وقتی
  تکرار همش و بود کرده بغلم

 شدی؟ جوری این چرا بابا کیان کرد می
  پسر اون پس شدی ضعیف خیلی

 ؟... کجاست من هیکِل  خوش شیرمرد
 بخوره منو ی غصه بابا نداشتم دوست
 ... گرفتم می وجدان عذاب
  گفتم می و زدم می لبخند همش
  کوچولو یه جان بابا نیست چیزی

  بخاطره اونم خودمم تو روزا این
 نخور غصه شه می درست تنهاییه

  کنم ازدواج کرد می خواهش ازم
  شه راحت خیالش تا
  کیان آره:  گفت می هم بابام زن و

  شدی داغون خیلی کن ازدواج
 ... که نبودی این تو

  بود جذاب و خوشتیپ ما کیان
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  ازم همش و بود شده خیره بهم
 کردم می نگاش نه کرد می تعریف

 ، دادم می رو جوابش نه و
  خوردم بادمجون قیمه شام

 موندم بابا خونه ۹ ساعت تا
  خواستم می کردم بغل رو بابا بعد

 دنبوسییی به کرد شییروع و گرفت رو دسییتم محکم بابا که بیرون بیام خونه از
 صورتم

 بود کوتاه من به نسبِت  قدش بابا
 سینم رو سرش کردم می بغلش وقتی و

  بود
 نگراِن : گفتم بهش و بوسیدم رو سرش
  زنم می سر بهش بازم نباشه چیزی

 کردم خدافظی پدرم از
  خونم سمِت  افتادم راه

  حموم رفتم
 شدیدی دلشوره که بود ۱۰ساعت

 بود کرده عرق دستام کِف  سراغم اومد
  سریع... زد می تند تند قلبم و

 ایی سورمه آبی راهه راه پیرهن یه
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 پوشیدم مشکی کتون شلوار یه و
  خونه از و برداشتم رو ماشین سویچ

  بیرون زدم
 کردم روشن رو ماشین  که همین 
  نجال ی خونه سمت کردم حرکت و

  کرد باریدن به شروع شدیدی بارون
  کردم می رانندگی زیاد سرعت با
  ۱۱ ساعت دقیقآ که خواستم می و

  باشم مجتمع در
 شوهرش امشب نجال بود گفته شوکا آخه

 نجال پیش خواسته شوکا از و خونه نمیاد
 بزنم حرف نجال با خواستم می بمونه

  خودش مواد با سن این تو نذارم و
 کمک بهش کنم سعی و کنه داغون رو

 ... کنه ترک تا کنم
 بارید می شدت با چنان هم بارون

  رسیدم دقیقه ۱۱:۵ ساعت دقیقآ و
  مجتمع در

 کردم پارک تاریکی تو ساختمون جلوی
  پایین کشیدم رو شیشه

 روشن رو ماشین پخش کرد می خفم داشت ماشین هوای داشتم استرس
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 کردم روشن هم سیگار نخ یه ، کردم
 ساختمون در به و گرفتم می کام عمیق
 دختر یه دیدم که بودم دوخته چشم

 میاد ماشینم سمِت  به داره مشکی شال و قرمز روپوش یه با
  کردم دقت بهش که خوب
 سیگار ، نجالس شدم متوجه

 لرزید می دستم تو اختیار بی
  داغون ظاهری نظر از اونقد نجال
 باز رو ماشین درِ  وقتی که بود شده
 خوردم جا دیدنش با جلو نشست و کرد

  یدمپوش رو مشکیم شال و قرمز جلوبازِ  روپوِش  شدم آماده دلشوره و استرس با
  بزنم لب رژ تونستم نمی و لرزیدن می شدت به دستام
 دوباره کردم پاک شد خراب رژلبم
  نبود خوب حالم شدم بیخیال که بزنم
  داد می دود بوی بدنم
  ،فقط تریییییییاک بوی

 زدم خودم به عطر کم یه
 کردم بازش ، پنجره  جلوی اومدم کرد بیقرارم بارون صدای

  حاال و شدن یخ دستام ساختمون روی به رو کیان ماشین دیدِن  با
  داشتم که لرزی بر عالوه
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 از بعد بودم گرفته هم شدیدی دلشوره
  کیان از جدایی ماه ۵ الی۴

 ببینمش قراره شد نمی باورم حاال
 بود شده رویا برام کیان دیدِن 

 دیدم می خواب تو هرشب که رویایی
صآل و بپیونده حقیقت به رویام تا بود رسیده زمانش حاال  سم ا  که ودنب مهم وا

 و کشیییدن نفس دوباره رو عطرش دیدنش فقط بود مهم کیان فقط معتادم االن
 ...بوسیدنش

 کرد می طلب رو آغوشش دلم
 عجیبی حِس  امشب چرا دونم نمی

  غم تمام کردم می احساس داشتم
 ... بکشم دوش باید،به رو عالم
  و کشیدم می عمیق نفس مدام
 نجال باش آروم کرد می زمزمه لب زیر

 همش تو دردهای ، نشده چیزی آروم
  بود عشق خاطرِ  به

  رو عشقت ری می داری که هم حاال
 ؟ چته پس ببینی
  خوابگاه برگشت ۹ ساعت شوکا

 شد مطمئن که حالم بودِن  خوب از
 خوابگاه برگشت و گرفت آژانس سریع
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  داره کالس ۷ ساعت فردا و داره درس:  گفت
 کردم خواهش  و کردم تشکر ازش

  رو اسمش که ها دلنوشته دفتر که
 خاطراِت  ی همه کیان از جدایی ماه چند این تو و نجال خاطرِ  به بودم گذاشییته
شقیم شتم توش رو عا شه راحت خیالم تا داره نگه خودش پیِش  نو س که با  ِت د

  خوابگاه برگشت و گرفت ازم دفترو شوکا رسه نمی بهش عامر
 پایین اومدم ها پله از تند تند و بستم رو پنجره سریع 

  افتاد که کیان ماشیِن  به چشمم
 کردم حرکت به وادار رو رمقم بی پاهای

  ماشین سمِت  افتادم راه و
 جلو نشستم و کردم باز درو
  همیشگیش عطر و سیگار بوی

 بلند ریش بود شده قاطی هم با
 ... کشید می رو سیگارش و بود پایین سرش بود 

 ماشین تو غمگینه آهنگ و بارون صدای
  کرد می دیونم داشت

  بزنم حرف تونستم نمی
 فقط بود اومده بند زبونم استرس از

 درست ترسیدم می سالم کردم، زمزمه زنان نفس
 چه به ببینم که این از کنم نگاه کیان به
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  داشتم وحشت افتاده روزی و حال
 علیِک :  گفت ایی گرفته و دار خش صدای با و انداخت بهم نگاهی نیم

 خوبی؟ خانوم نجال سالم
 
  شنیدم رو صداش که این محض به

 خفم داشت بغض لرزیدم می بید مثِل 
 گریه زیر زدم بلند ، کرد می

  تند تند و شدت به
 کیان:  گفتم میشدن سرازیر اشکام

  بدم خیییییییلی بدم
 هق هق و گداز و سوز با

  کنه تحلیل تونه نمی مغزم: گفتم کنان
 ... کیان این که

 ...مِن  کیاِن 
 شدی؟ جوری این چرا

 توئه پیِش  سوال این جواب - کیان
  بشینی که نیومدم جا این من نه

  شو پیاده بزنی زار جلوم
 شو پیاده کنی گریه خوای می اگه

 هات گریه ی حوصله و حال اصآل چون
  نجال ندارم رو
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  مردونش بغض ، گرفتش صدای
 :  گفتم بریده بریده لرزوند می رو تنم

  بگی تو چی هر کنم نمی گریه چشم
 دستاش لرزش تونست نمی و لرزیدن می شدت به که بود دستاش به نگاهم

 پنجره از رو سیگارش ته کنه، کنترل رو
  شد نزدیک بهم بیرون انداخت

  بردم شبازو نزدیِک  رو صورتم ، بترکه بیقراری و دلتنگی از خواست می قلبم
 ترِس  از  کشیدم نفس رو عطرش و

  نگه چیزی و نشه عصبی کیان که این
  کردم می گریه صدا بی

  گذاشت رو اشارش انگشِت 
  هیس نجال:  گفت هاش لب رو

  بزنم حرف باهات خوام می نکن گریه
  جلوش گرفتم رو دستام
  لرزید می شدت به دستام

  ببین اینم من کیان:  گفتم گریه با
  روزم و حال ببین اینم تو مقابِل  در من
  نمیاد بند دستام لرزش رو

  کیان سوزه می داره قلبم
  زندگیمی تو کیان
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 شم چشمات فدای کیان
  سخته تو بدوِن  کشیدن نفس
  صورتش سمِت  بردم رو دستم

  زد پس رو دستم که
 قرآن رو تو:  گفتم آلود اشک چشمای با

  میرم می دارم کنم لمست بذار
 ... نیست خوب حالم
 کنی؟ می مصرف چی نجال:  گفت آروم

 کنم توجه حرفش به که این بدون
  بازوش به چسپوندم رو صورتم

 بازوش و کردم حلقه بازوش دور رو دستم
  حصار از رو دستش کرد تقال بوسیدم رو

 کردم التماسش اما کنه رها دستام
  بذاره دقیقه چند که دادم قسمش و

 بمونم حالت این تو
 دستش کردم می گریه فقط حاال

  رو بازوش و کردم می نوازش رو
 نمدار رو پیرهنش از قسمت اون اشکام بوسیدم می

  بود کرده
  لرزید می داشت کیان و

  چسپیده بازوش به که ایی لحظه از
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  بده حالش کردم می احساس بودم
  بغلت دقیقه دو بذار کیان: گفتم آروم
  تونستم کاش،می گفتم کنم،

  کنم دفن رو خاطرات
  بکشم زجر خواست خدا کیان نشد...  نشد ولی
 ... بود کرده سکوت و بود خودش تو کامآل کیان
 ...ساکت همیشه مثِل 

 ... جذبه با
 ... مغرور

 ... مظلوم حال عین در و
 هب تعجب با کیان افتاد سرم از شال ببوسم رو صورتش آوردم باال رو سرم

  کرد نجوا و بود شده خیره موهام
 ؟ کردی کارو این چرا

  موهامه با منظورش فهمیدم
 به:  گفتم و ریشش روی کشیدم دست
  شدی الغر قد این تو که دلیلی همون

 : گفت ایی جدی و عصبی لحن با
 باهات خوام می سرجات بشین درست
  بزنم حرف
  کنی می مصرف مواد:  گفت شوکا
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  حرف باهات موضوع این مورد در اومدم
    بزنم
 میزد حرف اعتیاد از همش کیان

 نبود حرفاش به حواسم اصآل اما
  شد می بیشتر بغضم لحظه هر آهنگ صدای با

 کردم حلقه کیان گردن دو رو دستام
 نزن پسم قرآن رو تو:  گفتم گریه با و

  کنم لمست کم یه بذار
 ... محتاجم بهت من

  کیان محتاجم آغوشت به
  شد جمع چشماش تو اشک

  برگردوند رو صورتش
  خودم سمِت  کشوندمش

 قشنگی ی آینده بود این:  گفتم
 بود دنبالش نجال که
  برای که بودن قشنگی رویاهای اینا

  بودم بافته تو و خودم
  خودت و من صورِت  به نگاه یه حاال
 رسیدیم؟ کجا به ببین بنداز

 دادم جا بغلش تو رو خودم
 قسمت مادرت خاک به:  گفتم
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  شونم دور لرزونش دستای دارم، آغوشت،نیاز به  کنم لمست بذار میدم
 فشرد سینش به منو محکم و شد حلقه
 وریج این وقتی کشییید می نفس تند تند و لرزید می بود شییده تند هاش نفس

 فهمیدم شد
  میشه اذیت داره و شده قرار بی
  که ببخشید:  گفتم هق هق با

 عذابته ی مایه همش داشتنم دوست
  چشمام کرد حلقه گردنم دور رو دستش

 ... نجال نکن گریه:  گفت وار زمزمه بوسید رو
 نوازشگرانه و ریختم می اشک صدا بی

 کیان صورت رو کشیدم می دست
 کردم می تکرار ها دیوانه مثِل 

 نیست خواب بیدارم بیدارم
 ...کنم می لمست دارم کیان توئی این بخدا
 داده جا کیان بغِل  تو خودمو بچه یه مثِل 
  کردم می لمس رو صورتش و بودم
  و کرد می پاک رو اشکام کیان

  بزنیم حرف تا باش آروم:  گفت می
  بچسپم بهت خوام می زدم لب

  فاصله پیرهن یه نمیخوام حتی
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  و لرزید می چونم باشه بینمون
 ؟ کنی می بغلم گفتم می

 بهم بیشتر رو خودش کیان لحظه همون
  شدم حل آغوشش تو کامل و کرد نزدیک

  و چسپوندم گوشش به رو هام لب
  بیا نزدیکتر کیان نکن سختی اینقد کردم زمزمه گوشش کنار

 ات سینه حبِس  نفِس  بگذار
 کند زنده را هایم لب
 ندارد دلیلی تاریکی همه این

 ... آفریده بوسه برای را شب خدا
  ش*ا*ه*ب*ل رو گذاشتم رو م*ا*ه*ب*ل
  هام اشک که حالی در و گریه با

  بود کرده خیس رو کیان صورت
  رو هاش ب*ل و کیان صورت مدام

  بود شده سردم بوسیدم می
  بودم خمار

 کیان ی شونه رو گذاشتم رو سرم
  سردِم  کشه می تیر بدنم گفتم و

  کشید باال رو ماشین شیشه
  بزنه حرف اعتیادم از کرد باز لب

  دهنش جلو گذاشتم دست
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 بزنه حرف بعدآ کردم التماسش
 کردم گریه و بوسیدم رو صورتش اونقد

 ِن *د*ی*س*و*ب به کرد شییروع اختیار بی و شیید سییرازیر اشییکاش کیان که
  م*ا*ه*ب*ل
 تکرار و بوسید می رو م*ا*ب*ل ع*ل*و با

 میشم دیوونه دارم خدا آ  کرد می
 ... شدم بیقرار دوباره

  کرده پر رو ماشین فضای آهنگ صدای
 بوسیدیم می رو هم صورِت  دو هر و بود

  من و صدا بی کیان کردیم می گریه و
 ... کنان هق هق

  میری من یاد از کجا
 ریشه از سوزم می کجا
  تو از کشم می دست کجا
  میشه تموم دردم کجا

  نخوابیدم راحت شب یه
  تنهایی کابوس همش

  پیشم از رفتی عمره یه
  نمیذاری تنهام شب یه

  میری من یاد از کجا
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  گوشم از میره کی صدات
  بارون کدوم خیس بشم
  فراموشم عطرت بشه
  میری من یاد از کجا

 نیست امیدی برگشتت به
  حتی دیگه چشمام ببین
  نیست دیدی اونکه شبیه

  موهام شده زمستونی
  تنهایی تکرار این از
 کش عاشق احساس این از
  اونجایی میرم جا هر که

 میری من یاد از کجا
  گوشم از میره کی صدات

  بارون کدوم خیسه بشم
 فراموشم عطرت بشه

 کردم می پاک نرمی به رو کیان اشکای
 نکن گریه جوری این دلم عزیزِ :  میگفتم و

هت کن حاللم فقط قت هیچ ولی کردم بد ب  نمیشیییه تو من برای هیچکس و
  بوسیدم رو کیان دستای... کیان
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 را کسییی ایبهانه هیچ بی گاهی شییم چشییمات فدای مظلومم کیاِن  گفتم و
 ،باشی داشته دوست را یکی توانینمی هم دلیل هزار با گاهی اما داری، دوست

 خودم برای دلیل هزارتا ، شدم عاشقت ایی بهانه هیچ بدون من
 ... تتونستم اما بشم همسرم عاشِق  که آوردم

  کیان کن حاللم
  بوسیدم می رو دستاش همش

 جوری این ندارم طاقت کیان میگفتم و
 ... ببینمت

 بغلم بیا:  گفت ایی گرفته صدای با
 خوب حالم امشب تنگه دلم خیلی نجال

  بغلم تو همش خوام می نیست
 ... باشی

  بخاطرِ  سردم بدِن  کردم احساس
ر کیان حرف   گرفته گ 

 چسپیدم ، میشم متولد دوباره دارم و
 نفس عمیق رو تنش عطر و کیان به

 حلقه شونم دور رو دستش کشیدم می
 ... سینم رو بذار سرتو کرد نجوا و کرد

  کیان مردونه و پهن ی سینه رو سرمو
 داشتم عجیبی حس امشب گذاشتم
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  بره دوباره کیان قراره کردم می احساس همش وحشتناک دلشوره یه
  نببینمش قراره دوباره
 قرآن رو تو کیان: گفتم و شدم خیره کیان چشمای به گرفتم باال سرمو

  تونم نمی تو بدون نکن ولم دیگه ، نرو
  میشم روانی تو نبود فکر از من بشه آرزوم برام بودنت نذار

  االنم همین من:  گفتم بغض با
 کیان ندارم روانی روحی سالمت

  زندگی باهام خونه تو داری همش تو
گاه رو اطرافم میزنی صیییدام مدام کنی می لت و کنم می ن با ما گردم می دن  ا

  نیستی
 ترسم می من کیان نرو گفتم التماس با

 ... کنم زندگی تو بدون
  گرفت قاب دستاش با رو صورتم

  برم کجا:  گفت و بوسید رو پیشونیم
 کنی ترک کنم کمکت اومدم تازه نجال

 شه می خوب حالت نترس هیچی از
 ... کنی ترک کنم می کمکت

 رفتارم و موهام صورتم به مدام کیان
  کرد می نگاه

  بود مونده کبود و سیاه های لب استخون فقط صورتم از
 نداشتم روانی روحی تعادل رفتارم تو
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 مسئله این بخاطر کیان که شدم متوجه
  شه می اذیت داره

 کرد می ،بغلم کشید می آه همش
 ربذا پام جلو راهی یه خدا کنم چیکار دونم نمی کن کمکم خدایا:  گفت می و

  صورتش روی کشیدم دست
  بوسید رو دستم
  هام انگشت روی لبهاش جای

  زد آتیشم
 بردم فرو گردنش گودی تو رو سرم

  گلوش به چسپوندمش رو صورتم
 بهت کنم می ترک بخدا کیان: گفتم
 ... باشه نباش ناراحت دم می قول

 بود داده تکیه ماشین صندلِی  به
 وار زمزمه و بود بسته رو چشماش

 چشمات سینم رو بذار سرتو:  میگفت
 شدیدتر لحظه هر داره بارون ببندنجال رو

  کن گوش بارون صدای به ، شه می
 دیوونه نبودی تو و میومد بارون هروقت

قت هر شیییدم می یاد بارون و  های دلتنگی مظهر بارون گیره می دلم م
  عاشقونست
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  برداشتم سینش روی از رو سرم
 کرد حلقه گردنش دور رو دستام
 دوستم بگی بهم شه می کیان:  گفتم
 ؟ داری

 پیشونیش به رو پیشونیم شد ساکت
 خدا رو تو:  گفتم التماس با و دادم تکیه
  آرزوِم  تنها این کیان بگو

  نجال کرد زمزمه
  وت طرِف  از واژه این به بگو کنم می خواهش کیان: گفتم و بوسیدم رو گونش
  محتاجم خیلی
 ...توام محبت گدای من کیان کردم نجوا

  دوست حاضرم دارم دوستت خیلی
 ... التماس با حتی کنم گدایی ازت رو داشتن

  شد تموم حرفم که این محض به
  کرد زمزمه گوشم کنار
 نمیاد من زندگِی  تو هیچکس تو از بعد

 ... نجال منی زندگی زن آخرین تو
 نفِس  وجود تمام با و بستم رو چشمام
 ... کشیدم عمیقی

 کنم می احساس امشب گفتم آروم
  نداره واقعیت زندگیم کنم می فکر همش کنم می زندگی برز  تو دارم
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  بشه شروع اول از چیز همه قراره
  سراغم بیاد دوباره بدبختی و بری تو

شه به محکم بارون شتر شد می باعث صداش و خورد می شی  یانک دلتنِگ  بی
 تمام با رو کیان داشتم دوست بشم

 اینا اگه گفتم کیان به رو کنم بغلم وجود
 این از خوام می رویاس یا خواب یه

 کیان گفتم ببرم لذت رویا و خواب
  شدید بارون این زیرِ  دارم آرزو

  بشم خیس بغلت تو و کنم بغلت محکم ماشین از بیرون
 سردِ  هم هوا وقِت  دیر نجال - کیان
  فردا بخواب باال برو خوری می سرما

  شوکا با گیرم می دکتر نوبت واست
 بزن زنگ بهم داشتی مشکلی برو

  خواهش:  گفتم گرفتم محکم رو دستش
 ... کیان کنم می

  شو پیاده باشه، -کیان
 شد پیاده هم کیان شدم پیاده ماشین از

 ماشین سمت اون رفتم
 بود کرده خیس رو دومون هر شدت به بارون حاال و کرد بغلم محکم کیان

 خوبی حِس  چه گفتم کیان به لبخند با
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 ؟ کنی بغلم تر محکم میشه دارم
سپیم محکم  ردهک بغلم تر محکم و لرزید می سرما از بارون زیر ،کیان بهم بچ

 بود کرده داغ منو کیان آغوِش  اما بود
  بغلش از خواست نمی دلم اصآل و

 بارون زیر دو هر که حالی در بیرون بیام
  بستم رو چشمام بود کیان ی سینه رو سرم و بودیم ایستاده
  رو کیان یکی و گذشت دقایقی

 ...بیرون کشید بغلم از شدت به
  کشیده بغلم از شدت به کیان وقتی

  بودم شده هنگ عامر دیدن با کردم باز رو چشمام سریع و خوردم جا شد
 اینجاست عامر شد نمی باورم و
 صورِت  به بارون زیر محکم 

  خوابم گفتم می و زدم می خیسم
 که محکمی مشت با پاشم باید خوابم

 نقِش  کیان زد، کیان صورِت  تو عامر
  لرزیدن می پاهام ، شد زمین

 بردارم قدم کردم می سعی چی هر و
 شدم فلج کردم می حس تونستم نمی

  کنم حرکت تونم نمی و
 درپی پی و کیان ی سینه رو افتاد عامر

  صورتش تو کوبید می مشت با
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 مردم زن با ث*و*ی*د مردیکه:  گفت می
 ؟ زنی می س*ا*ل

 چشمش تو مشت که درحالی کیان
  بود چشمش رو دستاش از یکی و بود خورده

 دهنش تو زد مشت گرفت رو عامر یعقه
  بود شده خون از پر عامر دهن

 بودن شده خیس بارون زیر شدت به دو هر
  زدن می همدیگرو و

 ... عوضی مردیکه گیرم می ازت رو نجال زد داد کیان
 ...ازت گیرمش می

  بود گرفته رو چشماش جلو خون عامر 
 کیان شکم تو زد می محکم مشت با
  هستی کی سِگ  تو ، خوردی ه*و*گ تو سوسول مردیکه زد می داد و

  کشم می رو دوتاتون
 شدی ه*ش*ح*ا*ف نجال زد داد من به رو

  نزدیکه مرگت نجال
 برات؟ گذاشتم کم زندگی تو چی
 نداشتم؟ من که داره چی مردیکه این
 سینش؟ رو بودی چسپیده که داره چی این

 بخونی درس تهران فرستادم 
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  شدی؟ ه*ش*ح*ا*ف
 تونستم می نه بود زده خشکم بارون زیر

 که کیان و عامر به بودم زده زل فقط کنم، حرکت نه و کنم گریه نه ، بزنم حرف
  تاریکی تو بارون زیر شب 2 ساعِت 

  زدن می همدیگرو شدت به
  فاحشه گفت می بهم عامر وقتی

 زد می داد داشت و
 محکم لگد با کیان 

 زمین خورد محکم افتاد پاهاش تو زد
 کشیدم بلندی جیِغ  و ترسیدم 

 کرد می لگد و مشت عامرو مدام کیان
 فاحشه گفتی خوردی گوه:  میگفت و

  میبرمش گیرم می ازت رو نجال
  مردیکه نیست عاشقت نجال

  نمیفهمی؟ چرا خری اینقد چرا
 کیان، صورِت  تو زد محکم سر با عامر
  و زمین رو افتاد  کیان

 دماغش رو گذاشت رو دستش
  کنارش ،نشستم کیان سمِت  دویدم

 ؟ شده چی گفتم می کشیدم می جیغ
  کردم غلط خوردم گوه خدایا زدم داد
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 نشه چیزیش کیان
  شدم زده وحشت دید وقتی کیان

 برداشت دماغش رو از رو دستش
 کشیدم می جیغ مدام و ترسیدم بیشتر دیدم خونی که رو صورتش

 کیان؟ شده چت زهرا فاطمه یا میگفتم
 عزیزدلم نیست چیزی' گفت من به رو

 ... نترس
 زد می نفس نفس که حالی در عامر
  زدنم به کرد شروع و روم افتاد

 زد می صورتم سرو تو لگد و مشت
  زندت هرزه میکشمت:  میگفت و

  کشم می رو دوتاتون ذارم نمی
 چشمام که سرم تو زد شوت اینقد

 سختی به کیان ، دید می تار داشت
  سمتم اومد پاشد جاش از

  بود کرده بغلم عامر جلو
 کشمت می:  گفت می عامر به و

 کیان بغِل  تو بشه چیزیش نجال اگه
 دیدن می تار چشام کشیدم می جیغ

  دماغش و بود کرده بغلم محکم کیان و
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 بود شده سفید سفید هاش لب و صورتش که داشت خونریزی اینقد
 ترسید می و بود کرده بغلم محکم اما
 خورده سرم به که هایی ضربه بخاطر که

  بیاد پیش برام مشکلی
  زد می داد عامر به رو خونی و خیس صورت با

  کنم می سیاه روزگارتو بشه چیزیش اگه نجال
 بغِل  از خواست ،می کنم می گورت به زنده نجال میزد داد سمتم اومد عامر
 گردن دور رو دستام که کنه جدام کیان
 گفتم و کشیدم جیغ کردم حلقه کیان
  باشم تو پیِش  خوام می کیان ترسم می میکشه منو ببرتم نذار کیان
 بودم چسپیده بهش و بودم پیچونده کیان گردن دور رو دستام محکم انقد

  نتونست کرد تقال چی هر عامر که
  کنه جدام کیان از

  نمیشم جدا کیان از دید وقتی عامر
  ماشینش سمِت  دوید

 :گفتم گریه با
 برم خوام نمی ترسم می کیان
 نترس: گفت و کرد بغلم محکم کیان

 میبرمت اینجا از امشب همین
 لندب نمیتونستم و نداشتن جون پاهام دیدم نمی رو عامر و بود جلوم کیان هیکل

  گذشت می ایی دقیقه ۳ الی 2 شم
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  دیدم دست به اسلحه عامرو یهو که
 و برگردونه رو سرش کیان نداد فرصت
  تمصیور و ، دسیتام ، بغلم تو افتاد کیان و شینیدم رو شیلیک صیدای که زمانی

 خورده تیر کیان فهمیدم شدن خون غرِق 
  شده خون غرِق  صورتم و دستام کرد نمی حرکتی هیچ روم بود افتاده کیان
 تکون رو کیان و کشیدم می جیغ بودن

 خورد نمی تکون اصال اما دادم می
 بود زده زل دومون هر به  عامر

 کرد می نگامون مبهوت و مات فقط و
  نگاهم خورده تیر کیان شد نمی باورم

 کیانی به و  افتاد خونیم های لباس به
 چشماش و بود افتاده سینم رو جوری که
 هچ کردم زمزمه آروم ، برده خوابش سینم رو هاست سال انگار که بود بسته رو

  بینم می دارم بدی خواِب 
  چیزی دیگه و رفتن سیاهی چشمام

 ... نفهمیدم
 نجال فکرِ  تو همش رفتم خونه از وقتی
 بود ۱۱:۳۰تقریبآ  ساعت چون بودم

  جواب رو گوشیش زدم زنگ چی هر که
  بودم گرفته شدیدی ی دلشوره نداد جواب زدم زنگ هم شوکا به داد نمی
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 باشه اومده پیش مشکلی که ترسیدم و
  نداد جواب بازم اما گذاشتم پیغام کلی براش ۱ ساعت دوباره

 باهاش بار 2۰ به نزدیک ۱:۱۵ ساعت
 دیگه نداد جواب اما گرفتم تماس

 ترینباال با تهران سییمِت  افتادم راه کردم حرکت کرج از بیارم طاقت نتونسییتم
 ... کردم می  رانندگی  ممکنه سرعِت 

 لغزنده جاده و بارید می شدیدی بارون
  خودم زودتر چه هر داشتم سعی اما بود
 باخبر نجال حاِل  از و برسونم خونه به رو

  رسیدم خونه به وقتی اما شم
 دیدم خونه جلوی رو سفید پارس پژو یه

 ممحک بارون زیر دخترو یه و بود ایسییتاده چهارشییونه و قدبلند مرد کنارش،یه
 عموق این که بود جالب برام بودن شده خیس خیس دوشون هر بود کرده بغل

  و کردن بغل همدیگرو بارون زیر شب
 ... شدن خیس
 بودن ما ساختموِن  در روی به رو دقیقآ

 شد سست پام و دست رفتم که جلوتر
  شدم متوجه افتاد که دختره به چشمم

  چنان و بود بسته رو چشماش نجالست
 گذاشته سینش روی ، رو سرش و بود کرده حلقه مرد اون کمرِ  دور رو دستاش

 بشم روانی بود مونده کم شناسه می رو مرد این هاست سال گویا بود
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  شناختم نمی که مردی بغِل  تو زنم
 رمقم بی پاهای کرد؟ می چیکار

 شدم نزدیک بهشون و دادم حرکت رو
 کشیدم نجال بغِل  از شدت به رو پسره

  شد زمین نقش و بود داده دست از رو تعادلش ، دادم هلش و بیرون
  ؟ چیه جریان دونستم نمی
  ؟ کیه این

 بود کرده بغلش عجیب اینقد نجال چرا و
 بود معلوم و بود ایی افتاده جاه مرد
  تره بزرگ نجال از خیلی که

  زده گول رو نجال کردم احساس 
 کنه سواستفاده ازش خواد می و

  که جایی تا و سینش رو خوابیدم
  یعقم ،اونم صورتش تو زدم تونستم می
  زدنم به کرد شروع و گرفت رو
  بود تر چهارشونه و تر درشت من از

 بلندش، نتونستم سینم رو افتاد وقتی
 گیره می ازم رو نجال که زد می داد کنم
  ببرتش خواد می و خواد می

 دادم فوشش گرفت رو چشمام جلو خون
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  دماغش تو زدم سر با شدت به و
  خودش و شد حال بی که زد محکم اینقد

  زمین رو انداخت رو
  گیرم می ازت رو نجال گفت وقتی

 پام جلو تا بزنمش قد این خواستم می
  دوید و داد نشون العمل عکس بهش نسبت نجال که دیدم اما ، بده جون

  بیاد خواد می کردم فکر اول سمتش
  اون سمت دوید دیدم اما من سمِت 

  بود نشسته کنارش مردیکه
 کرد می گریه و کشید می جیغ مدام

  کرد بغلش مردیکه که
 کردم شروع و دادم نجال به فوش کلی

  سرش تو زدم می لگد با زدنش به
 بمیره که بزنمش جوری خواستم می
  کردم می پاکش باید بود ننگ لکه

 نباید کار خیانت زن:  گفتم خودم به
  شونه دور رو دستش و نجال سمِت  کشوند رو خودش پسره بمونه زنده

  بغِل  تو کامل نجال و پیچوند نجال
  بود شده جا مردونش و درشت
  زنمو که گرفتم می آتیش داشتم

 ... کرده بغل
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 اگه میگفت و داد می فوشم اون اما
  کشه می منو چیزیش،بشه نجال
  و کشید جیغ که نجال سمت رفتم

 دورِ  رو دستاش عجیبی طرز به
  کردم هرکار که پیچوند پسره گردِن 

  کنم باز رو دستاش نتونستم
 مادرش ی سینه به که ایی بچه مثه
 ... کنه می گریه و چسپه می

  پسره سینه به بود چسپیده
 گردنش دورِ  محکم رو دستاش و

  و کشید می جیغ بود کرده حلقه
 پیِش  خوام می نمیام گفت می

 باشم کیان
  و کشید می جیغ خودم جلوی زنم
  با خواد می نمیاد باهام گفت می
  باشه ایی دیگه مرد

 بود ماشینم داشبورد تو اسلحم
   داشتم برش و ماشینم سمِت  دویدم

 ارهد اونم و کنه می گریه پسییرس آغوِش  تو هنوز نجال دیدم که سییمتشییون رفتم
 بهم پشتش پسره ، کنه می نوازشش
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 زا گلوله کردم شییلیک بهش و برگردونه رو صییورتش ندادم فرصییت حتی بود
  رو افتاد هاش شونه بیِن  خورد پشت
  شدن زمین نقِش  دو هر و نجال

  مرده پسره که بودم مطمئن
  جوری این زندگیم تو هیچوقت

 کسی بخوام که بودم نرفته در کوره از
  که شد نمی باورم االن اما بکشم رو

 ... کشتم رو یکی
  دیدم اومدم خودم به وقتی
 بیرون بودن اومده مردم و ها همسایه همه

  محاصرم و رسیدن پلیسا لحظه همون
 بودم ایستاده دست به اسلحه کردن

  بودم زده زل مردم به مبهوت و مات و
  بردن منو و بهم زدن دستبند که

  ببینم رو پسره اون و نجال نتونستم
 جمع دورشون مردم از تعدادی و پلیسا
  بود زیاد صدا سرو و بودن شده
  زنم کارن خیانت اینا میزدم داد مدام

 ... ت*س*ش*ح*ا*ف
 کردن ماشینم سوار زور به مأمورها

  زندست پسره اون نفهیدم دیگه و
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 ...؟ مرده یا
 بیدار خواب از تازه بود صب  ۷ساعت

  داشتم کالس ۸ ساعت بودم شده
 بهداشتی سرویس سمت رفتم
  رو صورتم و دست که این از بعد

  برگشتم و شستم
  خورد زنگ گوشیم

 داختمان  شماره به نگاهی صب  موقع این باشه میتونه کی:  گفتم تعجب با
  نشناختم اما
  کردم اوکی تعجب با
  بود آقا یه

 فهیم باراد سرگرد خانوم سالم:  گفت
گاهی اداره از هستم   آ

 شناسید؟ می رو رادمهر کیان آقای شما
  بله:  گفتم لرزون صدای و استرس با

 شده؟ چیزی چطور
 آدرس این به بیارید تشریف:  گفت
  میشه مشخص چی همه

 سرگرد جناب:  گفتم دلشوره با
 اومده؟ پیش مشکلی



 1277 بخاطر نجال

  زودتر کنید لطف خانوم:  گفت
 برسونید، اداره به رو خودتون

 ... داریم ازتون سوال تا چند
 شلوار مانتو یه لرزون پای و دست با

  افتادم راه پوشیدم مقنعه و ساده
گاهی اداره سمِت    آ
  معرفی رو خودم و رسیدم وقتی
 اتاِق  سمِت  به رو من کردم

 کردن هدایت فهیم باراد سرگرد جناب
 اتاقش سمت به لرزون پاهای با

  گذاشت احترام زد در مامور رفتم
 شدم اتاق وارد من و

 کیان همسِن  تقریبآ که مردی به چشمم
 رومآ جذاب بسیییار و رنگی چشییمای چهارشییونه بلند قد فرم لباِس  با افتاد بود

 سرگرد جناب سالم:  گفتم
 بیام خواستین ازم گرفتین تماس باهام
 اومده؟ پیش مشکلی شده چی

  بشینید بفرمایید خانوم بله:  گفت
 رادمهر کیاِن  آقای با نسبتی چه شما

 ؟ دارید
 دانشگاست استاد:  گفتم پته تته با
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 درس که دانشگاهی تو دوستِم  استاد
  کنه می تدریس خونم می

 لرزید می شدت به پام و دست
  قران رو تو گغتم می التماس با و

 ؟ شده چی بگید سرگرد جناب
  گوشی پرینِت  ما خانوم:  گفت
  شما دیروز گرفتیم رو رادمهر آقای

  با که بودین افرادی آخرین پدرشون و
  داشتید تماس ایشون

 ؟ خب گفتم بغض با
  ؟ چی که

 مگه؟ شده چی
 :گفت و کشید موهاش به دستی کالفه

 قتل به دیشب رادمهر آقای متآسفانه
  شهدادی عامر آقای توسط رسیدن
  قلبشون به گلوله شده شلیک بهشون
  کرده اصابت

 نه:  گفتم گریه با و کشیدم بلندی جیغ
  مرده؟ کیان یعنی

 سرگرد؟ جناب مرده آره
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  باشم اروم خواست ازم
 شد بلند میزش پشِت  از
  داد بهم ریخت آب لیوان یه

 مدام بخورم رو آب نتونستم
 سرگرد؟ جناب کجاست رادمهراالن استاد میگفتم و کردم می گریه

 دیشب همون سردخونه بردنش:  گفت
 معاینش لحظه همون دکتر کرده تموم
 ... مرده گفت و کرد

  دادم تکیه رو سرم شد یخ بدنم
 ریختم می اشک تند تند و صندلی به

 ...بده حالتون که میکنم درک:  گفت سرگرد جناب
 سواالتی به کنید لطف اما
 بدین جواب پرسم می ازتون که
 ریختم می اشک تند تند که حالی در
  بفرمایید گفتم گرفت می آتیش کیان مرِگ  از داشت دلم و

 داشتن؟ هم با نسبتی چه رادمهر کیان آقای و شهدادی نجال خانوم:  گفت
 بوده؟ بینشون ایی رابطه

  خودِ  از چرا:  گفتم و زدم لب سختی به
 ؟ پرسید نمی نجال 

 بیمارستاِن  تو:  گفت
 بیاد هوش به وقت هر ِبیهوشه و
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  میدن اطالع ما به بیمارستان از
  رو چیزا سری یه االن ما اما
 ... بگید بهمون شما خوایم می
 شهدادی آقای بیِن  خصومتی چه

 بوده؟ رادمهر آقای و
 بیدار خواب از که بود صب  ۹ ساعت

  بود رفته سر حوصلم تنها شدم
  بود قرار رفت کیان که ظهر دیروز
 نبود ازش خبری اما برگرده امروز

 تماس، باهاش، و برداشتم رو گوشیم
  بود خاموش گوشیش گرفتم

  شده تموم گوشیش شارژ زدم حدس
پن رو گذاشتم رو ،گوشی باشه خواب و باشه  ا 

 نگران الکی حمام سمت افتادم راه
 میومد خودش نبود که بچه کیان بودم
 خارج حمام از و گذشت ایی دقیقه 2۰

  گوشی طرف به خورد زنگ گوشیم شدم
 تماس فورآ عمو شماره دیدن با و رفتم

  دادم جواب رو
  عمو سالم:  گفتم که محض،این به
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 :  گفت و کردن گریه به کرد شروع
  شده چی دونم نمی بیا پاشو یاشار
  اومده سرش بالیی چه کیان دونم نمی

گاهی از   نسبتی چه گفتن زدن زنگ آ
  پدرشم: گفتم دارید رادمهر کیان با

  کنید،بیاید،اداره لطف گفتن
  هنوز اما عمو جام این ساعِت  نیم

 کرده چیکار کیان آخه ، شده چی نگفتن
 کیان پس بیام خواستن ازم که یاشار

 ... کجاست؟ خودش
 تهران سمِت  میوفتم راه االن من عمو:  گفتم

 کرده دعوا کسی با شاید نباشید نگران
 هام لباس تند تند و پاچگی دست با

  راه کردم روشن رو ماشین پوشیدم رو
  دیوانه داشتم تهران سمِت  افتادم

 االنم بود خاموش کیان گوشِی  می،شدم
گاهی اداره از  تونه می اتفاقی چه یعنی خواستن رو عمو و زدن زنگ آ

 ! باشه؟ افتاده
 زیاد سرعت با میتونستم که جایی تا

  کردم می رانندگی
  خودم و گرفتم آدرس عمو به زدم زنگ
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گاهی به رو   رسوندم آ
 پرسیدم استرس با رسیدم که عمو به

  خبره؟ چه کجاست کیان شده چی
  خونه شام برا دیشب:  گفت گریه با

  دوباره بعدآ داره کار جایی: گفت بود
 اما  سرمیزنه میاد

 گفتن زدن زنگ صب   
گاهی بیارید،اداره تشریف   هنوز اما جام این زدم زنگ بهت که ساعتی از آ
 بمونید منتظر میگن کجاست کیان نمیگن

  بیارن تشریف سرگرد جناب تا
  عمو ی شونه روی رو لرزونم دستای

 نباش نگران عمو بشین گفتم و گذاشتم
 استرس با نشست صندلی رو عمو

  پرسیدم و رفتم سرباز یه سمِت  به
  تشریف کی سرگرد جناب ببخشید
  میارن؟

  میشه پیداشون دیگه االن:  گفت
 2۰ تا راهن تو گرفتیم تماس باهاشون

  رسن می دیگه دقیقه
 میزدم قدم استرس با و کالفه
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  بودم سرگرد منتظر و
  مردِ  و گذشت ایی دقیقه 2۰
  رنگی چشم و چهارشونه، بلند، قلد

  شد اداره وارده نظامی لباس با
  تشریف رادمهر کیان پدر:  گفت و

 ... من اتاِق  بیارن
  کردم معرفی رو خودم جلو رفتم
  عموی پسر من سرگرد جناب:  گفتم

 بازداشته؟ کجاست کیان هستم رادمهر کیان 
  که حالی در عمو اومده پیش مشکلی

 کیانم پدر من:  گفت لرزید می بید مثِل 
  شده؟ چی سرگرد جناب

 هدایت رو ما سرباز و شد اتاقش وارد
  من:  گفت سرگرد جناب ، شد خارج و گذاشت احترام اتاق کرد،سمِت 

  مسئول هستم فهیم باراد سرگرد
  رادمهر کیان آقای پرونده

 پرونده: گفتم و شدم نزدیک میزش به
 سرگرد؟ ایی پرونده چه

 بهتون گم می تسلیت زد لب آروم
 ؟ تسلیت چرا:  گفتم بلند صدای با

 آقای:  گفت و پایین انداخت رو سرش
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  با درگیری تو دیشب رادمهر کیان
 ...دادن دست از رو جونشون  و خوردن تیر شهدادی عامر آقای

 پرسید می کیان و نجال از فهیم سرگرد
  گفته اعترافاتش تو عامر:  گفت می

 ... کرده خیانت بهش  کیان یعنی مرد اون با و ت*ش*ح*ا*ف نجال
  کیان و نجال ه*ط*ب*ا*ر از خواست سرگرد

  کردم تعریف گریه با بگم
 نداشتن هم با ایی رابطه هیچ:  گفتم و

 بودن اجتماعی دوسِت  دوتا مثِل  فقط
  احترام خیلی استاد،رادمهر به نجال

 فقط بود رادمهر اقای توجه مورد بود شاعری و شعر اهِل  چون و ذاشت می
  بودکه مدتی نجال:  گفتم...  همین
 رادمهر استاد از من و بود شده معتاد

 استاد شب اون کنه کمک بهش خواستم
  کنه ترک تا بزنه حرف نجال با رفت
  رادمهر استاد به خیلی نجال چون

  گوش حرفش به و ذاشت می احترام
  ی رابطه هیچ  کرد می

  نبوده بینشون ایی دیگه
 شهدادی آقای اما:  گفت سرگرد
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 رادمهر آقای و شهدادی خانوم میگن
 ... دیدن هم بغِل  تو رو
   سرگرد جناب دروِغ :  گفتم قاطعیت با

 ... نبوده بینشون ایی رابطه هیچ
 کنن؟ ثابت رو موضوع این خوان می چطور شهدادی عامر آقا

  نجال با اصال رادمهر آقای:  گفتم
 خواستم ازشون من نداشتن ایی رابطه

 قاعله واسشون نجال که ارزشی بخاطر
  بذاره کنار رو اعتیادش که کنه کمکش و بزنه حرف باهاش

 داغونی حال و گریه با بازوجویی از بعد
  بیمارستانی سمِت  افتادم راه
  بود بستری توش نجال که

 رو نجال فامیل و اسم رسیدن وقتی
  کردن راهنماییم پرستارها و:  گفتم

  نجال اتاق طرف به
  بود ایستاده اتاقش در سرباز یه

  دارم باهاش نسبتی چه پرسید ازم اول
  گفتم و کردم معرفی کامل رو خودم

  زده حرف باهام فهیم سرگرد که
  شدم نجال وارد،اتاق گریه با و

 دستش تو سروم و بود تخت رو بیهوش
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  مرگ یاد و میوفتادم بهش که چشمم
 زدم صندلی رفتم تر نزدیک گرفت می آتیش بیشتر دلم میوفتادم کیان

 صورتش به تختش جلوی نشستم و
  کبود صورتش جای جاه شدم خیره

  بود شده سیاه و
 چشمم زیر استخونای بود کبود چونش

  مشخص که جوری بودی کبود،شده
  اما خورده ضربه حسابی صورتش بود

  شده؟ چی دوستم نمی
 ... خورده ضربه اینقد صورتش چطوری

  عامر توسِط  گیری در تو زدم می حدس
 ... باشه

  میزد سر بهش مدام که پرستاری از
  میاد؟ هوش به کی پرسیدم

  داره امکان نیست معلوم:  گفت
 دیگه روز چند داره امکان امشب همین

  به شدیدی خیلی های ضربه هم
  دکتر گفته طبق هم و خورده سرش
 ... شده عصبی شوک دچار

  موندم نجال پیِش  غروب تا
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  کرد باز رو چشماش وقتی
 زدم صدا رو پرستار و بیرون دویدم
  اما زدم صداش و شدم نزدیک بهش
 ساکِت، و کرد نمی نگاه بهم اصآل

  زده زل اتاق سفید سقف به ساکِت 
  نجال:  گفتم وحشت و ترس با ، بود

 زد می حرف نه ؟ شنوی می رو صدام
 العملی عکس نه و خورد می تکون نه

  داد می نشون
  حرف باهاش یکم ها دکترا از یکی

  بده جواب زدن پلک با فهمه می رو حرفامون اگه خواست ازش زد
  حتی داد نمی جوابی هیچ اما
  زدن پلک با
 دنکر گریه به کردم شروع داد تکونش جلو رفتم شدم زده وحشت دیدنش با

 ... مرده کیان نجال زدم داد
 ... خونس سرد تو

  بیمارستانه همین تو کیان
 ؟ کنی نمی گریه چرا مرده کیان
 بود زده زل سقف به مبهوت و مات

  زد نمی حرف و
 فهیم سرگرد که گذشت ساعتی ۱
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  بیمارستان اومد
  کنه جویی باز رو نجال خواست می
  کرد معاینش شناس روان دکتر که
  بزنه حرف تونه نمی:  گفت و

 مدتی باید و شده روانی اختالالِت  دچار
  اگه و باشه نظر تحت بیمارستان تو

  نیاره بدست رو روانیش سالمِت 
 ...  روانیا آسایشگاه ببرنش باید
 فاطمه یا نالیدم لب زیر و گزیدم رو لبم
 ! ...؟ روانیا آسایشگاه زهرا ی

 کیان ی جنازه تشیع روز اون فردای
 بود حاال همون تو هنوز نجال و بود
  بود شده بستری بیمارستان تو
 زود خیلی خواسییتم ازشییون:  گفتم رو چی همه و گرفتم تماس خانوادش با

 مادرش برسونن تهران به رو خودشون
 ... رفت آبرومون شدیم بدبخت:  گفت می و کرد می گریه مدام
  بود کیان ی جنازه تشییع روز
 شدن تهران راهیه نجال مادر پدر که

  شدیدی باروِن  روز اون
 جوری صب  اون هوای و حال و میومد
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 کرد می روانی آدمو که بود
 که نمیومد دلمم اما برم نداشتم دوست

  مقنعه یه پوشیدم ساده مشکی شلوار مانتو یه پاشدم زود صب  نرم
 سمِت  افتادم راه سریع و پشتیم کوله

 ... بیمارستان
 بودم خبر بی یاشار از مدت این تو
  زنگ بهش نداشتم جرعت اصآل و

  باشه بدتر یاشار از تونه نمی هیچکس االن می،دونستم بزنم
 بیمارستان سمِت  رفتیم داشت پراید که اتاقمون دخترای از یکی همراه به
  بود شلوغ اینقد بود غلغله بیمارستان در
  پاشده بر قیامت کرد می فکر آدم که

 دانشگاه اساتید تمام و دانشجوها تمام
 نویسنده ، شاعرا 

  شناخته و بزرگ آدمای ی همه و ها
  کیان بخاطر بودن اومده شده

 زد می داد و کشید می جیغ شدت به که رسید می گوشم به دختر یه صدای
  چشم خواهرت بیا...  داداش بیا کیان

  فهمیدم خواهر:  گفت وقتی راهته به
 آتیش داشت جیگرم کیانه خواهر کیانا
  و ودب گرفته رو آمبوالنس در آمبوالنس تو گذاشتن رو کیان وقتی گرفت می

 برید می کجا منو کیان کشید می جیغ
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 ولش برید می کجا رو خوشتیپم برادر
 پارچه که میکرد تقال و میزد جیغ کنید

 ... گرفتنش نفر چند که برداره کیان رو از رو سفید
 داد، که شنیدم می رو پدرش صدای

  شدی وفا بی چقد میای باز شب فردا گفتی که تو بابا کجا کیان میزد
 مادرت پیِش  میری داری گفتی دروغ
  باال داشتم دیگه که کردم گریه اینقد

  آمبوالنس تو رو کیان جسد میاوردم
  پشته شد راهی آمبوالنس و گذاشتن

 ،پدرش خونه تو بچرخونن رو جسد خوان می فهمیدم رفتیم که آمبوالنس سر
 دوستم با و نشدیم پیاده ماشین از دیگه

 خونه از رو کیان تا نشستیم ماشین تو
  رسوندن زهرا بهشِت  به و آمبوالنسش،کردن سوار آوردن بیرون

  کردم گریه فقط
  میوفتاد آمبوالنس پشِت  بزرگش عکس و نامش سیاه به که چشمم

 نیست که نجال خوشبحاِل   گفتم می
  کردم می گریه و میزدم زار بلند صدای با نمیبینه اینارو که

  بهشت سمِت  افتاد راه آمبوالنس
 افتادیم راه آمبوالنس سر پشِت  هم ما زهرا

  اینقد رسیدیم که وقتی
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 کسی که بودن اومده مردم و بود شلوغ
 بخوره تکون و بره راه تونست نمی

 کیان خواستن و شد باز که آمبوالنس در
  بلنِد  زدن داد  صدای زمین رو نشستم و شد رمق بی پاهام بیارن در رو

  زجه که خورد گوشم به مردی
  زد می صدا رو کیان و زد می

 یاشاره دیدم وقتی یاشاره کردم حس پاشدم جام از
  گرفتم می آتیش بیشتر لحظه هر و کردم می گریه بلند صدای با

 که نبودی معرفت بی کیان زد می داد
 فردا گفتی تو نبودی راه نیمه رفیِق 
  داد پس شد چی گردم می بر شب

  کردن؟ می گریه همه و زد می
  کنده که قبری سمت رو کیان جسد
  ایستاده قبر کنار کن گور و بردن بودن

  چنگ و کشید جیغ اینقد خواهرش بود
  از شال که انداخت خودش صورِت  تو

 خونی و زخمی صورتش و سرش،افتاد
  رسید می نظر به که شوهرش بود شده

 خواست اومد سمتش به نیست ایرانی
 کن ول زد داد که کنه بلندش

 میاد داره کیان پسرت مامان میزد داد
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 باش مواظبش داشته هواشو پیشت
  کیانو من ، مادر روسیاهیم خواهر من

  کشیدو می جیغ رفت تا ندیدم یکسال
 گرفت ازم کیانو کی هر کنه لعنت خدا:  گفت می
 ... مظلومم کیان خدا ای

 ... خدا شد حیف جوونم برادر
  خورد و رفت حال از پدرش روش ریختن می خاک و قبر تو گذاشتن رو کیان
  زد می صدا رو کیان مادر اسم زمین

 زن سعادتت به خوش:  میگفت و
 ... ندیدی رو روزا این و رفتی که

 سعی و کرد می گریه شدت به یاشار
 که سرش رو بذاره رو کیانا شاله داشت

شار بغِل  تو رفت کیانا شار میزدن زار بلند صدای با دو هر و یا  یانک خواهر و یا
  که کردن گریه اینقد هم بغل تو

 میره هوش از داره دختره حس،کردم
 میشم خفه دارم:  گفتم دوستم به رو

 خوابگاه برگردون منو بمونم تونم نمی
  شده شلوغ زهرا بهشت تو قدری به

  کنه باور تونست نمی هیچکس که بود
  مرده معمولی آدم یه
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 میدیم رو ماشینایی بازم شدم می دور چی هر که بود حدی تا شلوغی
  پشتشونه کیان عکس که
 ... کنه دور اینجا از منو زود چه هر فقط که کردم خواهش دوستم از

 ... ماشین صندلیه به دادم تکیه و بستم رو چشمام
  کیان که این با نبودم سیگاری

  وقت هیچ من کشید می زیاد،سیگار
  کیان مرگ از بعد اما کشیدم، نمی
  بود شده تار و تیره برام دنیا
 گذره می کیان مرِگ  از روز ۵۰

 کشم می سیگار چی هر صب  تا شبا کشم می سیگار پاکت یک روزی و
  گن می راست نمیشه راحت اعصابم

  هم کیان میسوزونن رو آدم رفتنشون با و مونن نمی خوبن که اونایی
 رفتنش با که بود همونایی از یکی

  زد آتیش  رو هممون
  کیان مرگ از بعد روز هفت عموم
 افتاد ویلچر رو و شد فلج کرد، سکته
  آلمان برنگشت دیگه کیانا عموم دختر

  بمونه جا همین خواد می که:  گفت و
  باشه پدرش و کیان پیِش  و

 من و گذره می کیان مرِگ  از روزه ۵۰
 هنوز دارم و نشده بهتر ایی ذره حالم
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 خودم خلوت تو شییب هر و زهرام بهشییت روز هر سییوزم می اندازه همون به
  کنم می گریه و کشم می سیگار

 لعنت  شدم جدا شوکا از همیشه برای
  نجال پای که روزی اون به فرستادم

  شد باز کیان زندگیه به
  سرگرد یادِم  فقط ندارم خبر نجال از

  بود کیان پرونده مسئول که فهیم
  آسایشگاه کردن منتقلش:  گفت می

 ... سکوته تو کآل روز ۵۰ این طوِل  در و روانیا
 روانشناسی دکترای و نزده حرفی هیچ

 بوده نظرشون تحت و کردن معاینش که
  نداره روانی سالمت که فعآل بمونه اینجوری کی تا نیست معلوم گفتن

  آسایشگاه تو رو طوالنی مدت یه باید
 کم کم تا باشه اونجا دکترای نظر تحت
 و بیاره بدست رو روانیش سالمت بتونه

 ... بزنه حرف
  ماشینش و خونش کیان مرگ از بعد
 دنکر مخالفتی هیچ هم ،عمو کردم سرپرست بی های بچه خرِج  و فروختم رو
 ثوابش بذار:  گفت و

 ... بچم روِح  به برسه
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 شخصیه وسایالی خواهرش اما
  کرد جمع رو هاش لباس و کیان

  داشت می نگه خودش پیِش  و
 فلج عمو اینکه از بعد کیان بابای زن
 طالق ازش ویلچر رو افتاد و شد

   خودش ی خونه برد رو عموم کیانا ، رفت و گرفت
 ...عوض،شد چی همه کیان مرِگ   از بعد

 ... خواهرش زندگیه
 ... پدرش زندگیه

  همیشه کیان بدون من ، من زندگی و
  احساس رو کمبودی یه زندگیم تو

 کیان مرگ بودم زنده تا و کردم می
  شکسته دل کیان چون سوزوند می منو

 مرگ جوون کیان ، رفت بیگناه ، رفت
 ... شد نجال خیانِت  قربانیه شد
 فهیم سرگرد کیان جنازه تشییع  از بعد
 رابطه در پرسید سوال چندتا ازم

  کیان و نجال با
 بود کیان مرگ مسبب نجال اینکه با
  دونستم می مقصر رو اون و

  بودن هم عاشقه که نگفتم اما
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  شخصیت خواستم نمی چون
 ... ببرم سوال زیر رو کیان
 دوستانه ی رابطه یه فقط نجال:  گفتم

 ... داشت کیان با دانشجو یه عنوان به
  گذره می کیان مرِگ  از دوماهِ 

 حرفی هیچ ماه دو این طول در نجال و
  نزده
  اومدن پیش ماه دو وقتی نجال مادر پدر

  فهمیدن رو جریان و تهران
 وقتی نجال حال به توجه بی نجال پدر

 پیشش رفت بازداشته عامر فهمید
  اینکه بدون روز همون واسش کنه می تعریف کامل رو جریان عامر گویا

 گرده می بر بده اطالع کسی به
  زاهدان

  زمانی تا موند نجال پیشه بیمارستان تو و برگرده نتونست نجال مادر
  آسایشگاه کردن منتقلش که
 کرد می همش،گریه مدت این طول در
 اطمینان بهش خواست می من از و

 میاره بدست رو سالمتیش نجال که بدم
 زاهدان برگشت نجال پدر اینکه از بعد
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  زنگ چی هر:  گفت می نجال مادر
  رفته خبر بی و نمیده جواب میزنه

 میرن وقتی و فرسته می رو برادرش
 رختخوابش تو  نجال پدر بینن می خونه

 چشماش میدن تکونش چی هر خوابیده
سونتش می نجال دایی وقتی نمیکنه باز رو ستان ر  کرده لبیق سکته میگن بیمار
 ...مرده و

  برم نجال پدر مراسم برای نتونستم
 ... نبود خودش نجال چون

  بود داغون روحیم
 ... بگیرم افسردگی بود شده باعث هم یاشار از جدایی

  زاهدان برگشت نجال مادر
 نجال مالقات آسایشگاه تو رفتم

  خوری هوا حیاط تو میاوردنشون
 اعتیادش بخاطر ماه دو این طی در و

 ... کردن می تزریق مسکن بهش
 آسایشگاه تو اینکه از بعد ماه یک نجال

 سرش موهای ی همه بود
 فقط بود شده کچل و بودن ریخته

 داشت مو سرش پشته از قسمت یه
 آسایشگاه رفتم بود مرده پدرش که روزی
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 نجال با خواست ازم زدم حرف دکترش با
 ... هن یا میده نشون العملی عکس ببینم تا مرده پدرش بگم بهش بزنم حرف 

 درخت یه زیر نجال شدم که محوطه وارد
 بود شده جمع خودش تو و بود نشسته
 ترسهیم چیزی از انگار که جوری

 نزدیک بهش میکرد جمع بیشتر رو خودش فقط میشد رد کنارش از کی هر
 زل جلوش به داد نمی نشون العملی عکس هیچ نسشتم کنارش شدم

  کرد می نگاه بودن آمد و رفت حاِل  در که افرادی به و بود زده
 زدن حرف به باهاش کردم شروع

 امروز پدرش اینکه گذره می مرگش از ماهه دو اینکه:  گفتم کیان مرگ از
 هیچ بازم داریه عزا خونشون تو و مرده

 کرد گریه نه نداد نشون العملی عکس
 بازم کشید جیغ نه و کرد بیداد و داد نه

  العمل عکس ایی ذره بدون و ساکت
  موهای و الغرش بدِن  به که چشمم

 ... بیرون زدم آسایشگاه از و گرفت رو گلوم شدیدی بغض افتاد نداشتش
 طوِل  در گذره می کیان مرِگ  از ماهه سه
  کیانا ی خونه در میان مدام شهدادی پسره اون مادر پدر ماه چند این

  کنن می التماس رضایت برای
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 سال 2۳ و کمه پسرش سن اینکه از و بوسه می رو کیان دستای روز هر مادرش
 قاتل که این از ، میگه نداره بیشتر

  افتاده اتفاق این و رفته در کوره از ناموسی مسائل بخاطر و نیست
  میرفتن و میومدن اینقد ماه سه این تو
 داد نمی راهشون دیگه کیان خواهر که

  بوده چی جریان فهمید وقتی عمو
 داشته عاشقانه ی رابطه نجال با کیان و
  دیدتشون هم بغِل  تو شب او که گفته اینا پسر و

 دختر این با کیان که پرسید من از
 نه؟ یا داشته رابطه

  کردم تعریف عمو و کیانا برای اول از چی همه اول از که 
 رو پسره خواد می گفت می عمو ، ریختن می اشک گداز سوزو با باره دو هر و

 نگهش بالتکلیف بده زجر سالی چند
 بعدآ بکشونتش دار چوبه پای تا داره

  دیده کیان با رو زنش و جوونه خیلی اینکه بخاطر اونم بده رضایت
  بشه اعدام پسره اگه:  گفت می

  پدر بذار فعآل:  میگفت نداره حالش به سودی هیچ و نمیشه خنک دلش
 بالتکلیف پسرِ  این و بکشن زجر ما مثِل  مادرش

 پیِش  ببرمش خواست ازم کیانا... باشه
 ... نجال
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سم  آتیش ، میوفتادم سفرهامون و نفریمون چهار خاطرات یاد میومد که نجال ا
 گرفتم می

  به بردمش ، کیانا اصرار با و زور به
 بود اونجا نجال که آسایشگاهی

 بیرون بیاره رو نجال خواستم دکترش از
  حالم ظاهرش بخاطر افتاد بهش چشمم و آوردش پرستار وقتی

صآ بود شده بد خیلی صو شت بود ناجور خیلی که  صورتش و سرش مخ  پ
 زنان قدم و کردم
شش داره گرفته رو نجال ی یعقه کیانا شدم متوجه که شدم دور ازش  و همید فو
 کیان هرزه عوضییی...  برگردون رو کیان میگه و زنه می داد گوشییش تو میزنه

 ... مرد تو بخاطر
 جیغ صورتش تو زد اینقد گردون برش

  پرستارا که داد فوش بهش و کشید
  کردن جدا ازش رو نجال
 زده زل کیانا به  مبهوت و مات نجال

 نمیداد نشون العملی عکس و بود
 ... بردن رو نجال پرستارا
  خارج اونجا از و گرفتم رو کیانا دسِت 
 ... شدیم

 گذشت_سال_یک#
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 بهترین کمِک  با و ماه ۱۱ از بعد من
  آوردم دست به رو سالمتیم دکترا

 داده رضایت کیان پدرِ  که فهمیدم تازه
  نکردن اعدام رو عامر و

ما یدا مواد خونمون تو اینکه بخاطر ا  بوده چی قاچاق عامر فهمیدن و کردن پ
 ... خورده ابد حبس

  گرفتم طالق عامر از
 دیگه جای یه فروختم رو خونه اون

 تهران آوردم رو مادرم ، گرفتم خونه
 خودم پیِش 

  کیان نزدیکه باشم تهران خواستم می
  بودم نوشته رو کیان و خودم شعرهای

  کردم چاپشون و
 بود نوشته رو زندگیم داستان شوکا

سمش و شته رو ا  از هک خاطراتی و دفترم کمک با شوکا" نجال بخاطر" بود گذ
  بود نوشته رو چیزا خیلی بودم نوشته توش کیان و خودم
  برسه چاپ به قراره:  گفت
 ... نرسونه من بدست رو کتاب اون هیچوقت خواستم ازش

 شدید عصبی فشار بخاطرِ  
شکالِت  و شگاه تو که مدتی طی روانی م سای سِت  و کردم سکته بودم آ  پمچ د

 شد فلج
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  راست دسِت  با فقط
  میومدن در داشتن  سال یک از بعد تازه  ،موهام بدم انجام کارامو تونستم می
  تنهایی به مادرم با بودم شده مرخص آسایشگاه از که ماهی یک این تو

  اوقات بیشتر شوکا و کردم می زندگی
 ... میزد سر بهم

 کلنجار خودم با چی هر مدت این تو
  کیان خاِک  سر برم نتونستم رفتم

  ترسیدم می قبرش سنگی دیدن از
 بود کیان سالگرد امروز

  خلوت کیان با خواست می دلم ، بود شلوغ چون برم نداشتم دوست اما 
 بودیم ندیده همدیگرو که بود یکسال کنم

  بود دلتنگش و
 روزم هر و بود زنده همیشه قلبم تو کیان

  کردم می زندگی کیان با رو
 کیان وجود با خیالی زندگِی  یک

 بود قشنگ برام هم خیالش حتی
 سرخاکش برم فردا گرفتم تصمیم

  خوابید مادرم که این از بعد شب
 زدم زل بهش آوردم در پاتختی کشوی از رو کیان ی شده قاب عکس 
  شدن می سرازیر اختیار بی اشکام و
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  زدم هندزفری برداشتم رو گوشیم
 یاد با و گذاشتم آهنگ یه

 پشِت  که بالهایی تمام و خاطراتم
  کردم می گریه و کردم می گوش آهنگ به گذاشتم سر

ستم ازش شب اون که پیرهنی همون کردم بغل رو کیان پیرهن  هب بدش که خوا
سیدمش کردم بغلش محکم من سف کیان گفتم وار زمزمه بو  بی را زلیخا و یو

 من!  خیال
 یادگاری پیراهن همین آغوش در

 . . . !   میشوم تر جوان سال هزار
 پیرهِن  میسوختم چقد و خوند می آهنگ

  کردم بغل رو کیان
 ... بستم رو چشمام و سینم رو گذاشتم رو کیان عکسه
 و کردم می پر رو گوشم آهنگ صدای

 ... کرد می سرباز عمیقم زخِم 
 دیوونم  و عاشق منم خوب میپرسن حالتو همه 

  نمیدونم میگم وقتی سخته چقدر نمیدومی
 آخر گرفت ازم رو تو دنیا چرا نمیدونم
  باور کنم تو نبود رو جدایی این چجوری

  کرد سر تو عشق بی رو شبا خیلی قلبم وای
  برگرد عشقم نمیگم بهت دیگه

  کرد تر رو دوتامون هر چشم جدایی
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 تنهام چقدر نمیدونی
 خستم چقدر نمیدونی

  بوده تو خاطر واسه
  بستم همه رو چشمامو

  هستی میکنم تظاهر
  خونه این تو اینجا هنوز
  شهر این مردم نیست مهم

 دیوونه یه میگن من به
 سابق مثل دیوونه یه

 حساس و لجباز هنوز
  عمره یک که اینجاست مرد یه

  تنهاست کنه باور نمیخواد
  کرد سر تو عشق بی رو شبا خیلی قلبم
 گرد بر عشقم نمیگم بهت دیگه

  کرد تر چشمامونو جدایی
 کرد سر تو عشق بی رو شبا خیلی قلبم وای

 برگرد عشقم نمیگم بهت دیگه
 کرد تر دوتامونو هر چشم جدایی

 آهنگ بود،مدام کیان سالگرد که دیروز
 گریه غریبی حاِل  با و کردم گوش غمگین
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 کیاِن  رو من کارِ  تقاص...  کردم می
  داد پس گناهم بی و مظلوم

 کرد مجازاتم ممکن شکِل  بدترین به خدا
 خونه مادرم بودم آسایشگاه تو که مدتی

 و میفروشه رو داشتیم زاهدان که ایی مغازه و خونه پدرم مرگ از بعد بوده من ی
 ینبهتر مدام مادرم بودم آسایشگاه تو که مدتی میکنه من خرج رو مقدارش یک

 ... کرده می خرجم و گرفته می برام رو دکترها
  بزنم سر کیان به برم خوام می امروز
  بزنم باهاش که دارم حرف خیلی
 ... کردم درست ناهار

 دست یه با میدونست بدم انجام کاری ذاشت نمی و میزد غر مدام مامانم اما
 نکردم عادت خوب بدم انجام دستی یه کارامو که این به هنوز و سختمه
  که بود ظهر از بعد ۳ تقریبآ ساعت

  شال و ساده مشکیه شلوارِ  مانتو یه
 .گردم برمی زود و زهرا بهشت برم خوام می:  گفتم مادرم به پوشیدم مشکی

  بهشت راهی و آژانس به زدم زنگ
  شدم زهرا
  ایستادم فروشی گل یه جلوی راه بین
ز گل شاخه دوتا   گرفتم ر 

 شدم پیاده زهرا بهشت وقتی
 لرزیدن به کرد شروع پام و دست
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 کشیدم عمیقی نفِس  و دادم تکیه بود راهم سر که درختی ی تنه به 
 قدرت بهم خدایا  کردم زمزمه لب زیر
  برسونم کیان به رو خودم بتونم بده
 بود سخت برام سال یک از بعد
 سرمیزدم کیان به که بود باری اولین آخه

 افتادم راه دوباره و گذشت دقایقی
  قدم که حالی در ، کیان مزارِ  سمت

 بغضم ، رسوندم می رو خودم و زدم می
 بود شده تر سنگین و سنگین ، سنگین

 قبر دور از و اینجا آورد منو یکبار شوکا
 جلو نکردم جرعت اما داد نشونم رو کیان

 ... نرم اگه معرفتیه بی:  گفتم خودم به امروز اما ، ببینم بخوام و برم
 دیدن با باآلخره و برداشتم قدم آروم آروم
 دقیقآ که فهمیدم کیان بزرگ عکس قاب

 ... جاست همین
 افتاد کیان عکس قاب به که چشمم

  خاطرات تمام و زد می تند تند قلبم
  شدن می مرور چشمم جلوی ، گذشته

 نشستم و گریه زیرِ  زدم بلند صدای با
  روی که اسمش به قبرش سنگ کنار
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 رادمهر کیاِن  استاد کردم می نگاه بود شده نوشته سنگ
 سنگ رو عکسش زیبا چقد
  نگاه صورتش به وقتی و بود شده هک
 کنه می نگاه بهم داره و زده زل چشمام به کیان کردم حس،می کردم می

  شاخه کشید می تیر قلبم و بودن بریده رو امانم  هام اشک
  بوسیدم سنگ روی از رو صورتش و کیان مزار رو گذاشتم رو ها گل

 شد خیس صورتش هام اشک بخاطر
 کیان چشمای رو چکیدن درست اشکام و

شکام شدم خیره صورتش به وقتی شم رو جوری ا  هک بودن ریخته کیان های چ
 ... کنه می گریه داره هم کیان ، کردم می حس

  و میزدم حرف دلتنگی و سوز با
 ؟ معرفت بی رفتی چرا:  گفتم می

 فقط دارم من ترکه می داره قلبم
 کنم نمی زندگی اما کشم می نفس

 زندگی به محکومم فقط من کیان،
  شده متوقف من برای دنیا تو بدون

 با و کشیدم می قبر سنگ روی  دستمو
 ...دلم عزیز نبود تنت حِق  خاک:  گفتم می گریه
  زودی این به زهرا بهشت ی خونه

  وسط این تو  کیان، نبود حقت
  کارای قربانی ، من قربانیه ، شدی قربانی  و بودی تر گناه بی همه از
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 .... من
 ... کردم می گریه و فرستادم می لعنت خودم به گفتم می مدام

 کردم می دل درد کیان با
  کنه حاللم خواستم می ازش
 کرد بزرگ رو من که پدری کیان:  گفتم

  کشید زحمت کرد خرجم همه این
 ... نرفتم خاکش سر مرده فهمیدم و شد خوب حالم وقتی حتی برام

  هیچوقت زندگی تو پدرم کیان
 ، احساسم به نذاشت احترام بهم

 جایی تا ، سلیقم به ، عقایدم به
 ، شدم بزرگ عقده با بود یادم که
 ... پدرم عقاید با

 باشم چیزی اون نتونستم وقت هیچ من
 بودم اونی همیشه خوام می خودم که
  شاید خواست می پدرم که
  پوشاک و خوراک جای به اگه
 کشیده جا این به کار وقت هیچ ذاشت می احترام احساساتم و عقایدم به

 ... شد نمی
  لرزید می صدام که حالی در

 تو از ،بعد نمیکردم باز زندگیم به را پایت کاش کیان:  گفتم
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  گرفته را نبودنت عطرِ  چیز همه جا این
 میکنند گریه هرشب هم ها بالش حتی

 ... شوند خشک تا بگذارمشان آفتاب در ها صب  مجبورم
 بودم پذیرفته من کاش ای کیان:  گفتم

 ... باشم متعهد باید و متآهلم
 کردم می زندگی عامر با کاش

 اتفاقات این ذاشتم نمی وقت هیچ و
 رو اشتباهم تقاص بیگناه یه که بیاد پیش

  رو عامر داشتِن  دوست کاش ، بده
  دادم می یاد خودم به

  کردم می زندگی قشنگ
 کردم نمی نابود رو همه و

 شدن نابود من اشتباه بخاطر همه
 ... تو 

 ...خودم
 ...عامر

 ... پدِرت
 ...پدِرم
 شدن جدا هم از یاشار و شوکا
 ... افسردست هنوز شوکا
 قرص و شده ضعیف اعصابش مادرم
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  کنه می مصرف اعصاب
 کیان شدن نابود همه
 زندگی بوی و رنگ دیگه زندگیم ، شییدن من ی ممنوعه عشییِق  قربانیه اینا همه
 ... کیان نداره

 ... کشیدن نفس به محکومم فقط...  شده نابود زندگیم
 اشتباه عشِق  یک بخاطرِ 
 ... من بخاطر
 ... نجال بخاطر

 ... شدن نابود همه
 ... کن حاللم کیان
 .. دارن هواتو اونا که مطمئنم خوابیدی اولت عشِق  و مادرت کنارِ 

 زندگیتم زن آخرین من که کردی زمزمه گوشم تو ماشین تو شب اون یادِت 
 نمیشه؟ زندگیت وارد زنی هیچ دیگه و

  بگم و بدم قول بهت اومدم امروز منم
 ... ماند خواهی و هستی بودی من زندگی مرد آخرین تو

 ...  شه نمی من زندگِی  وارد ایی دیگه مردی هیچ هم تو از بعد
 بذارمش برات خوام می االن میخوندی برام همیشه بودم الالیی یه کیان

 ... بهترینم بخواب راحت
  و قبر سنگ رو گذاشتم رو گوشیم
  برام همیشه کیان که الالیی آهنگ
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 همراه خودم و کردم پلی رو خوند می
 گریه خوندمو می الالیی براش آهنگ با

  کردم می
سته دِل  با لحظه همون ستم خدا از شک سه روزی خوا  هدیگ سرزمینم تو که بر

 ... باشه نداشته وجود نجالیی هیچ
 شقایق زانویه رویه کن الال شبنم زیبای دختر کن الال

 حقایق تلخه که بیداریه تو نبینی مهری بی رنگ تا بخواب
 چکیدم هاش شونه روی شب یک که میمونی من التماس مثله تو

 ندیدم رو کوچش و برد خوابم که بود اون نوازشهای گرم سرم
 کرده چکه غریبی سقفش از که خلوت کنجه یه موندمو من حاال

 کرده تکه صد کاشونمو زده جدایی امواج تالطمهای
 نمیشد وا دنیا به چشمم دیگه شیرین خوابه اون از پس میخواست دلم

 نمیشه پیدا خاطره از دیگه نشونی متروکم قلب میونه
 نیست ای آوازه هیچ اسمو هیچ ازم کردم گریه بس از غمگینه صدام

 نیست ای تازه آشنای از خبر حالی چه در هی کسی نمیپرسه
 نیست من خاموشیه میله شمعم که بودم گفته صفتها پروانه به

 نیست من فراموشیه وقت حاال کن آشیون درختم رو پرنده
 چکیدم هاش شونه روی شب یک که میمونی من التماس مثله تو

 ندیدم رو کوچش و برد خوابم که بود اون نوازشهای گرم سرم
 اخترشناس_محدثه# قلِم  به"  بخاطیییرنجال رمان"

 سرزمییییییینم خوِب  مردِم  به تقدیم
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 �� پاییییییییان ��
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