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 دانشجوی های معشوق 

 1#پارت

 به قلم #تارا 

 علیرضا ببخش داداشی سرم شلوغ بود 

 تو همیشه سرت شلوغه 

 یه بار جوابشو دیر دادم ببین داره چطور آبرو منو میبره 

 خخخ باشه حاال،امشب بیکاری

 یعنی نه،واسه چیاره 

 یه بار خواستیم دوستمونو دعوت کنیم رستوران.



 باشه،حاال از که ی تاحاال دست و دل باز شدی 

 حاال

 اتفاقی افتاده!؟ 

 با هم حرف میزنیم 

 باشه 

 لوکیشن بفرست

 اوک تا شب بای 

مو گوشیو پرت کردم رو بدون خداحافظی گوشیو قطع کردم،رفتم داخل صفحه اینستای دلبـر قدیمی خبری نبود،پوفی کشید

 مبل،سردرد شدیدی مهمـون من بود نفهمیدم که ی خوابم برد

با صدای زنگ گوشی بیدار شدم نگاه صفحه گـوشی کردم دیدم علیرضا ست،بعد نگاه ساعت دیواری کردم وایییی ساعت نه  

 هست 

ماشینم دارم میام بعد سریع گوشی رو  تماسو وصل کردم نمیخواستم فوحش بارون شم به خاطر همین سریع گفتم علیرضا داخل 

 قطع کردم 
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سریع لباس پوشیدم،اروم در خونه رو باز کردم،صاحب خونه دو سه روز بود پولش رو نداده بودم نمیدونستم چیکار کنم،اروم  

 محترم بلند شد  اروم مثل دزدا پامو میزاشتم زمین که یهو صدای داد و فریاد صاحب خونه

 دختره ایکبیری اگه تا دو روز دیگه پول اجاره خونه رو ندادی تحویلت میدم به پلیس 

 خخخخخ 

 خخخ و درد

بله من زندگیم رو با مصغره بازی میگذروندم،البته این وضع از زمانـی شروع شد که یه پسر وارد زندگیم شد و رویاهای  

 دخترونم همه چی رو خراب کردن.

 فرار گذاشتمو ماشینو روشن کردم،در رو باز کردم و ال فرار پا به 

نفهمیدم چجوری رسیدم به کافه ای که علیرضا لوکیشنشو فرستاده بود ماشینو با سرعت پارک کردم،رفتم داخل کافه علیرضا 

 اخمی کرد  

 اخماتو وا کن اخم به چهرت نمیاد گریه رو بس کن

 ببند اون بی صاحاب رو 

 حالت مظلومی کشوندم پایین که خندید بیشوفول،لبامو به
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 ابرو هاشو باال پایین کرد و با مزه شد 

 باشه فهمیدم با نمکی

 عررررر 

 خرررر 

 هارهارهار 

 میشه مصغره بازی رو بس کنی 

 خودت شروع کردی 

 ایششش 

 پییششش

 ایندفعه خیلی با مزه شد نتونستم نخندم 

 رستوران که بیشتر بهش میخورد کافه باشه، ایندفعه خیلی خیلی خلوت بود

نگامو سپردم به داداش علیرضا جونم که یهو دهنشو تا اخر باز کرد وتو صورت من داد زد یهو ترسیدم،خواستم چند تا فوحش  

 بهش بدم که یهو صدایی بد تر از بمب اومد 

 پشت سرم کرد بعد هم دست زد جیغییی زدم بعد علیرضا بلند شد و نگاه  به 

 متعجب بلند شدمو نگاه پشتم کردم...  
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بله تولدم بود دوباره یادم رفته بود که تولدمه،و دوباره بچه ها به طور وحشیانه ای برام جشن گرفته بودن و من با تعجب نگاشون  

 افتاد بچه ها تبریک گفتنو نشستن کیک دست زهرا بود و گذاشتش روی میز. میکردم بعد چند ثانیه دو هزاریم 

 کادوهاشون رو که واقعا گرون قیمت بود بهم میدادن و من ذوق میزدم)از بس ندید بدیدی_یه بار نشد دهنتو ببندی وجی(  

 واقعا بچه ها واسه ابجـی ترمه شون سنگ تموم گذاشته بودن

ن رفتیم سمت خونه ی خودمون،تا رسیدم خونه ساعت دو شب بود چون فرداش دانشگاه با اقای  بعد یه مهمونی عالی هر کدوممو 

معماریان کالس داشتم صدا گوشیمو تنظیم کردم برای ساعت نه صبح،روی تخت بیهوش شدم وبه یه خواب پر از کـابوس فرو 

دیدم ساعت پنج صبحه،خواستم سرمو بکنم داخل   رفتم انقد خواب بد دیدم که تصمیم گرفتم نخوابم اصال،نگاهی به گوشیم کردم

گوشی ولی به این فکر کردم کی اخه این موقع شب بیداره پوفی کشیدمو تو فکر فرو رفتم،به این فکر کردم که داشتن دوست  

ه مجازی چقد خوبه ولی تنهات میزارن،عشق مجـازی چی اون هم خوبه؟هنوز هم دوست داشتن های مجازی رو قبول نداشتم،و ب

نظرم وابستگی بود که بین دختر و پسر پیش میومد و از این دوستای مجازی رسیده بودم به کجا؟هیچ جا،چی شد مگه هزار تا 

دوست مجازی اخر هم خیانت،اونا رو که بیخیال   طاها رو کجای دلـــم بزارم هم دانشگاهیم،سه سال دوستی و خیلی راحت پیام 

و بالک،ولی بچرخ تا بچرخیم   طاها خــان،من به خاطر تو،تو روی خانوادم وایسادم و اال این  میده ما به درد همدیگه نمیخوریم 

 وضعمه یه ماشین داغون با اجاره نشینی تو همین فکرا بودم که خوابم برد
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نه ساعت دو شب بود چون فرداش دانشگاه با اقای  بعد یه مهمونی عالی هر کدوممون رفتیم سمت خونه ی خودمون،تا رسیدم خو

معماریان کالس داشتم صدا گوشیمو تنظیم کردم برای ساعت نه صبح،روی تخت بیهوش شدم وبه یه خواب پر از کـابوس فرو 

داخل  رفتم انقد خواب بد دیدم که تصمیم گرفتم نخوابم اصال،نگاهی به گوشیم کردم دیدم ساعت پنج صبحه،خواستم سرمو بکنم 

گوشی ولی به این فکر کردم کی اخه این موقع شب بیداره پوفی کشیدمو تو فکر فرو رفتم،به این فکر کردم که داشتن دوست  

مجازی چقد خوبه ولی تنهات میزارن،عشق مجـازی چی اون هم خوبه؟هنوز هم دوست داشتن های مجازی رو قبول نداشتم،و به 

پیش میومد و از این دوستای مجازی رسیده بودم به کجا؟هیچ جا،چی شد مگه هزار تا نظرم وابستگی بود که بین دختر و پسر 

دوست مجازی اخر هم خیانت،اونا رو که بیخیال   طاها رو کجای دلـــم بزارم هم دانشگاهیم،سه سال دوستی و خیلی راحت پیام 

ن،من به خاطر تو،تو روی خانوادم وایسادم و اال این  میده ما به درد همدیگه نمیخوریم و بالک،ولی بچرخ تا بچرخیم   طاها خــا

 وضعمه یه ماشین داغون با اجاره نشینی تو همین فکرا بودم که خوابم برد
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 ساعت نه با صدای گوشی از خواب پریدم،بلند شدمو دست و رومو شستم،،بعد رفتم در یخچال رو باز کردم نگاهی کردم  

 _یخچال خالی خونَه خالی کمد خالی  

همینجور که میخوندم میخندیدم،یه بیسکوییت از کابینت در اوردم و خوردم،بعد هم رفتم یه مانتو پوشیدم یه مانتو سورمه ای گشاد 

ار ماشین  با یه شلوار مشکی البته جذب بود کرم زدمو یه رژلب قهوه ای که همرنگ لبام بود زدم نمیخواستم حراست گیر بده،سو

شدمو رفتم داخل دانشگاه حسامو علیرضا داشتن یه گوشه با هم صحبت میکردن،ماشین رو پارک کردمو آروم آروم رفتم پشت 

سرشون و یهو دادی در حد جیغ زدم که سه متر پریدن هـوا،هر کی داخل حیاط بود چند تا فحش بهم داد منم جوابشونو میدادم  

 میگفتم که لطف دارید 
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 حسام_اتفاقا پیش پای تو داشتیم در موردت صحبت میکردیم 

 _داشتید از خوبیام میگفتید!؟  

 حسام_چه از خود راضی  

 علیرضا_ببین ترمه یه اتفاق مهم افتاده یعنی...نمیدونم چطور بهت بگم 

 یدنشو دارم بگید خب بگید!  با نگرانی نگاهش کردن_چیشده کسی مــرده!؟به من بگید من طاقت شن

 علیرضا_وای دختر تو دیوونمون میکنی

 حسام_بعد کالس بهت میگیم

 _مطمئن هستید تا اون موقع زنده میمونم 

 حسام_خودتو لوس نکن

یکی زدم تو بازوش،رفتیم سر کالس اصال درس رو گوش ندادم همش تو فکر بودم استاد گفت کالس تمـوم سریع کتاب و جزوه  

گذاشتم داخل کیف و سریع دو کردم سمت حسام و علیرضا،یه لحظه که به خودم اومد دیدم استاد و دانشجو ها دارن با دهن  رو 

باز نگاهم میکنن،بعد هم زدن زیر خنده خحالت زده،معذرت خواهی کردمو علیرضا و حسام رو پرت کردم بیرون حسام بدبخت  

 اد و میخندیدافتاد زمین،استاد سرشو نشانه تاسف تکون مید

 حسام_استاد،بیشعوره



 استاد لبخندی زد

 زیر لب غرغر میکردم 

 رفتیـــم بیرون 

 _بگید دیِگ کشتید منو

 علیرضا_راستش طاها...  
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 _طاها چی!؟  

 علیرضا_برگشته ایران 

 _چیییی

 کنه حسام_باباش مریضه اون اومده که کارخونه رو مدیریت 

 تو فکــر فرو رفتم علیرضا و حسام با نگرانی نگاهم کردن،میترسیدن دوباره خام حرفاش بشم  

نمیدونستم باید چی بگم یا اصال چیکار کنم،فقط میدونستـم باید بی اهمیت باشم،ولی فکرای شومـی توی سرم بود برای اذیت کردن 

 طاها

 ل همین دانشگاهمنون حسام_یه خـبر بد دیگه هم اینه که میخواد بیاد داخ

 _باشه مهم نیست 

 خداحافظی کردیمو رفتم داخل کافه کنار دانشگاه یه قهوه سفارش دادمو نشستم

سرم رو بلند کردم که با مرد بلند قامت و خوش تیپی رو به رو شدم،بهش میخورد سن باال باشه حدود هفتاد،هشتاد سال بهش  

 میخورد

 تم داخل خونه،امروز دیگه باید پولشو بهش میدادم اهمیت ندادم قهوه رو اوردنو خوردم،رف
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 حوصله نداشتم غذا درست کنم،تا رسیدم خونه لباسامو عوض کردم که زهرا زنگ زد 

 _الو سالم 

 زهرا_ترمه جونه دلم چهخبر امروز ندیدمت

 اره زود اومدم خـونه

 زهرا_فهمیدم قضیه چیه 

 اره

 زهرا_میخوای چیکار کنـی



 هیچی چیکـار کنم

 زهرا_باش 

 اوممم 

 زهرا_خب،خداحافظ 

 با بی حوصلگی خداحافظی کردم

 میدونم بد باهاش رفتار کردم ولی اصال حوصله خودمم نداشتم

 نگاه به ساعت کردم،ساعت چهار بعد و ظهر بود  

 _او الالال،چه زود میگذره

 م پیام داد و بالکم کردگوشیمو روشن کردم دیدم یکی ناشناس به

 ناشناس_یه ساعت دیگه کافه دانشگاه میبینمت 
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با تعجب به گوشی تو دستم نگاه میکردم،قلبم لرزید نمیدونستـم کیه ولی شک داشتم که خودش باشه،بی درنگ لباس پوشیدم تند تند  

 ط ماشین رو روشن کردم سوار ماشین شدمو ماشین رو روشن کردم،ضب

 

 میچکه قطره های بارون 

 رو صورتم اروم 

 این نبود قانون مون

 از تو یه یادگاری جا موند،تو قلبم که جات بود

 منو داغـون بدون 

 میموندی دستمو رد نمیکردی 

 وسایلتو الکی جمع نمیکردی

 منو سرد نمیکردی 

 گل من زدی ریشمو کندی

 خودم،دارن از قلبت بیرونم میکنن...دارم از دردت میپیچم به 

 نگاهی به کافه کردم نفسی کشیدمو  ضبط رو خاموش کردم پیاده شدم سرو وضعمو درست کردم و رفتم داخل  
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تن داخل گروه چت  رفتم به قهوه سفارش دادم و نشستم باز هم اون مـرد پیر اونجـا بود گوشیو گرفتم دستم،بچه ها داش

میکردن،اهمیت ندادم سرم رو بلند کردم ببینم اون فرد ناشناس اومد یا نـه دیدم نه رومو برگردوندم به طرف خدمتکار های  

اونجـا،ایندفعه بجـز این پیر مرد یه مرد دیِگ هم بود آره خودش بود طاها بود،دلبـر قدیمی بود،ناشناس بودم،قلبم ریخت اب دهنمو 

 . قورت دادم

دیدم کنار اون پیـر مرد که معلوم بود باباشه منو با دست نشون میدادم،تا نگاهم رو دید بهم لبخند زد،منم خودمو زدم به اون راه و 

 بلند گفتم 

 _قهوه من چی شد 

 منتظر بودم یکی از خدمتکار ها جواب بده ولی طاها گفت 

 طاها_اال میارم خدمتتون بعد هم یه چشمک زد 
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 اعصابم خراب شد،ولی نمیخواستم به روم بیارم ،قهوه رو اورد گذاشت رو میز البته دو تا قهوه اورد. 

 طاها: بهههه ترمه خانم،از این ورا

 _من که همین طرفا بـودم،شما که انگار راحت نبودید رفتید خارج 

 لبخندی زدو ریز خندید 

 طاها:مگه من دخترم اخه

 ته کمی از دخترا نداری_دس

 طاها:دختر بودن مگه چشه 

 _کارتـو بگو

 طاها_هیچی همینجوری گفتم بیای عشقمو ببینی 

 _عشق تو به من چـه آخه 

 طاها:خوشحال هم نباشیا که از دستم خالص شدی،انقد دختر خوبیه به هم میام

 _به من ربطی نداره 

 طاها_ببینی کیه شاخ در میاری 

 فقط نگاهش کردم 

 طاها:فاطمـه عشقم بیا عزیزم 

 بعد هم نگاه به باباش کرد،یه دختر اومد،اره فاطمه بود همون بی همه چیز که داخل دانشگاه اذیتم میکرد و طاها دعواش میکرد 
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 اوردن لج من این کار رو کرده  از عصبانیت تند تند نفس میکشیدم نمیتونستم خودمو کنترل کنم،شاید به خاطر در  



 _فاطمه:جونم عشقم کـارم داشتی!؟  

 طاها نگاه من کرد و داشت لذت میبرد از عصبانی بودنم 

 _منو کشوندی اینجـا اینو نشون من بدی

 فاطمه:هوش درست صحبت کن،من اسم دارم

 _کلمه این هم از سرت زیادیه

 کیفو از روی میز کشوندمو پا تند کردم سمت در  

 مه پشت سرم بد و بی راه میگفت،اما صدای طاها به گوشم نمیرسید معلوم بود که داشت فاطمه رو اروم میکرد فاط

 باید حالشون رو میگرفتم،آخه چرا باید این کـار رو میکرد اون هم با فاطمه!؟

 یعنی دوسش داشت؟  

 عصبی و کالفه از اون کافه نحس اومدم بیرون
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 باید به بچه ها زنگ میزدمو با خبرشون میکردم،ولی فردا باید این کـار رو میکردم داخل دانشگاه. 

 سوار ماشین شدمو اون مسیر طوالنی رو گریه میکردم،رسیدم خـونه صاحب خونه دهن باز کرد که حرف بزن داد زدم و گفتم  

 _فردا بهت میدم

 درو کوبوندمو رفتم داخل خـونه،یه میوه از یخچال در اوردمو خوردم،دراز کشیدم رو مبل دو نفره انقد گریه کردم تا خوابم برد 

 بیدار شدم یه قرص خوردمو سریع لباس پوشیدم صبح با سردرد 

 رسیدم به دانشگاه با بی حالی از ماشین پیاده شدم 

 حسام و علی رضا داشتن میخندیدن،کاشکی منم میخندیدم

 رفتم جلو با دیدن قیافه من وحشت زده شدن 

 علیرضا:پس این چه قیافه ایه برا خودت درست کردی؟ 

 کل قضیه رو براشون توضیح دادم

 م:دختر دیونه شدی!!؟این پسره میزنه ناکارت میکنه هااا! حسا
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 به قلم#تارا 

 _غلط کرده فکر کرده کیه،ترمه نیستم اگه حالشو نگیرم 

 رفتیم سر کالس،کالس دو ساعته ای بود و حوصله سر بر

 علیرضا:پیس پیس،پیس پیس 



 حسام:ها،چته

 ؟ علی رضا:تو جواب این سوالو بلدی

 حسام:من معنی سوال رو نفهمیدم بعد جوابشو بدونم/:  

 علیرضا:دمتگرم،رفیق خودمی خخخ

 حسام:خخخخ 

 داشتم به دیونه بازیای این دو تا خل میخندیدم که دیدم طاها خان وارد کالس شد 

 طاها:سالم استاد اجازه هست 

 استاد:بله بفرمایید،فقط یکم دیر اومدید 

 فردا شب رو درست میکردمطاها:ببخشید داشتم کار عروسی 

 استاد:مبارکه،خوشبخت شید

 (☺طاها:خیلی ممنون
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 غمگین بهش نگاه میکردم

 حسام:ترمه ترمه 

 علیرضا:ترمههههه با تو هستیمـا 

 _بله؟بله؟  

 حسام_ایششش 

 _خجالت بکش پسری هستیا

 علیرضا:امروز باید بهمون یه قولی بدی 

 _باشه،بزار این کالس کوفتی تموم شه،راستی زهرا کجاست!؟  

 حسام:قبرستون

 _زهراژدها 

 علیرضا: اولین سالگرد عموشه 

 _آها خدا زحمتش کنه

 استاد:ترمه خانم و حسام و آقا علیرضا اگه میخواید حرف بزنید بفرمایید بیرون کالس 

 دعلیرضا:ببخشید استا

 استاد:ببخشید نداره هر سه بفرمایید بیرون 

 حسام از خدا خواسته گفت چشم و رفت بیرون

 منو علیرضا هم به استاد نگاه میکردیم 



 استاد:نشستن به من نگاه میکنن،بلند شید ببینم 

 _حاال کالستونم زیاد تعریف کردنی نیستا!واال من هیچی نفهمیدم
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 قلم#تارا به 

 استاد اخمی کرد

 علیرضا یکی زد تو پام،دستمو گرفتو پرتم کرد بیرون 

 _چته وحشی  

 علیرضا_میخوای این ترم بندازمون

 _نمردی انقد بچه مثبت بازی در اوردی 

 علیرضا_باشه بابا تو خوبی

 _اال مثال چه ربطی داشت

 حسام از جلو اومد طرفمـون  

 شدیم،واسه زنگ بعدی هم یه بهونه بیاریم،نریم سر کالس حسام_آخی از دست این زنگ خالص  

 _بسه دیِگ چقد تو چرتـی

 حسام_از چرت منظورت چیه

 _هیچی ول کن 

 حسام_راستی طاها چندش عروسیشه 

 علیرضا_خودمون میدونی

 حسام_میخواید برید!؟  

 علیرضا_مگه دیوونه ایم آخه 

 دختر قحطیه  حسام_میخواد با فاطمه چندش ازدواج کنه خدای من،انگار

 _دختر قحطی نیست،میخواد حرس منو در بیاری

 حسام_چه بگم

 _هیچی نگو 
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 _حاال قولتون چی بود 

 علیرضا_دیگه هیچوقت بهش فک نکنی 



 _اخه چجوری میتونم به کسی که هر روز میبینم فک نکنم باهاش خاطره دارم،نمیتونم فراموشش کنم

 _میتونی،خودت نمیخوای  حسام

 _سعیم رو میکنم،ولی قول نمیدم

 علیرضا_میتونی البته اگه خودت بخوای 

تا نیم ساعت بعد کل کل میکردیم داخل حیاط که همه دانشجو ها اومدن داخل محوطه دانشگاه طاها هم باهاشون بود داشت با یکی  

 از دانشجو ها صحبت میکرد

 چشمک تا منو دیدم لبخندی زد بعدش هم 

که دیدم یهو علیرضا بلند شد،قلبم ضربان گرفت،ترسیدم،حسام نگاهم کرد،صدای داد علیرضا بلند شد و نفهمیدم چجوری با مشت  

 زدش که صدای جیغ دخترا بلند شد و...  
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 سرم گیج رفت اصال حالم خوب نبود.

 حسام:به هوش اومد 

 با مدیر دانشگاه بحث میکرد با نگرانـی نگاهی به من کردعلیرضا که داشت 

 بی حس نگاهشون میکردم نگاهی به سمت چپم کردم دیدم طاها با دهن خونی داره نگاهم میکنه 

طاها خان کاش خرابش نمیکردی،کاش دوستیت با علیرضا اینجوری نمیشد،کاش انقد بد جنس نبودی،کاش اصال من به دنیا 

 دم تو این دانشگاه نمیومدم،کاش نمیوم

 حسام کمکم کرد که برم بیرون واقعا هوای اون محوطه گرفته بود شاید هم نفس به خاطر نفس تنگیم بود 

 صدای داد و فریاد زهرا تو سالن پیچیده بود

 اومد پیش من دستامو گرفتنو اشک میریخت 

 _من خوبم چیزیم نیست

 کجاستزهرا_بهتر از این نمیشی،اون بی پدر مادر 
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 _تو رو خـدا دوباره دعوا راه نندازید من اصال حالم خوب نیست 

 حسام_چقد ترسویی

 زهرا_حاال علیرضا کجـاست 

 حسام_پیش مدیر بود



 زهـرا_زد یا خورد 

 حسام_هم زد هم خورد

 زهرا_خخخ حاال نتونستن حراست جداشون کنن 

 حسام_علیرضا دست بردار نبود 

 زهرا_جالبه،علیرضا دعوایی نبود 

 وای طوری که معلومه طاها نقشه ها داره

 زهرا_غلط کرده

 _باید برم یه دانشگاه دیگه 

 زهرا_غلط کردی 

 _خودت 

 زهرا_کالسا تموم 

 حسام_آره 

 زهرا_بریم ویال لواسون حال و هوا عوض کنیم 

با هم پول گذاشتم سر هم خریدیمش،تا تابستون ها که کالس نمیگیریم یا سیزده به در   ویال لواسون منو علیرضا و حسام و زهرا

 ها واسه تفریح بریم اونجا حال و هوامون عوض شه
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رای من عالی  منم که همیشه پایه خوش گذرونی،مخصوصا اال که ضربه سختی به احساسات من وارد شده بود یه تفریح توپ ب

 بود

 _من کـه پایم

 حسام_منم پایم 

 _پس علیرضا چی 

 حسام_اون عمرا قبول کنه 

 _اره،من بدون داداش علیرضام هیچ جـا نمیام 

 زهرا_خودتو لوس نکن،علیرضا هم ردیفه 

 _تو از کجـا میدونی اخه مگه با اخالق گندش آشنا نیستی

 زهرا_نقطه ضعفشو بلدم 

 حسام_اه باریک

 _خخخخخ 

 ب کی بریم فردا خوبه؟  زهرا_خ

 _اره ساعت چند  



 حرکت کنیم۷حسام_به نظر من ساعت 

 _خوبه،کالس هم نداریم
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با بچه ها خداحافظی کـردم تا نشستم تو ماشین سریع به علیرضا زنگ زدم ولی قطع کرد،بیخیال شدم و ماشین رو روشن کـردم  

کـردم تا رسیدن خونه اهنگ مـاکـان بند گوش دادم سرم سنگین بود تو فکر فرو رفتم راستی منظور نقطه ضعف ظبط رو روشن 

 چی بود اخه من علیرضا رو خوب میشناختم 

 _بیخیال باو فردا از خودش میپرسم

 اید فکری واسه خودم میکردم امروز دیگه باید میرفتم سر کار اخه پول واسه ترم بعد نداشتم و باید داخل پارکا میخوابیدم،پس ب

رسیدم خـونه وظبط رو خاموش کردم و رفتم داخل خـونه هیچی تو یخچال نبود  عصر باید میرفتم بازار و خرید میکردم و 

مجبور شدم  پیتزا سفارش بدم چون واقعا گرسنم بود وقتی اوردنش چادر سرم کردم و رفتم دم در از چیزی که میدیدم شگفت زده  

 کمی هم ترسیدم البته اولین بارش نبود شدم و 
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پول رو دادم بهش و سریع پیتزا رو ازش گرفتمو در رو بستم ولی اون زرنگ تر از این حرفا بود پاش رو گذاشت بین در سعی  

 داشتم در رو ببندم ولی اون قوی تر بود،پووفی کشیدمو درو باز کردم  

 نم زنت _زنگ بز

 طاها_خخخخ،نامزدمه 

 _حاال هر چی  

 یه چشمک رو مخ زدو رفت،نمیدونم با این چشمکاش میخواد به کجا برسه شاید فک کرده میتونی اینجوری دوباره منو خــر کنه. 

نفس  در رو بستم اومدم داخل و پاکت پیتزا رو باز کردم جیغی زدم قلبم اومد تو دهنم پر بود از سوسک،همونجور که نفس 

میزدمو گریه میکردم تند تند اومدم داخل حیاط اون میدونست که من خیلی از سوسک میترسم)بیا تحویل بگیر ترمه خانم چقد 

 نقطه ضعف هاتو پیشش رو کردی،غلطی بود که کردم(  

 24#پارت

خونشون،اگه اینجا بود  خوب بود که صاحاب خونه داخل خونش نبود،خونه ما هر دو دیوار به دیواره و هر صدایی میره داخل 

 پوستم رو میکند 

اروم پامو گذاشتم داخل خونه،خونه پر شده بود از سوسک مجبور شدم در رو باز بزارم هر چقد موندم فقط دو سه تاشون اومدن  

  بیرون خجالت میکشیدم به بچه ها زنگ بزنم بگم بیاید سوسک بکشید خب واقعا ابرو ریزیه جیغ خفه ای از ناچاری کشیدم و

تا کشتم ولی مطمئن بودم که هنوز هم ۲۰رفتم داخل خونه یکی یکی همراه با جیغ های گوش کر کنم با دمپایی کشتمشون حدود 

 هست رفتم داخل تک اتاق و در رو بستم

 آخه این همه سوسک رو از کجا اورده)اون واسه در اوردن لج تو همه کاری میکنه،الزم نبود تو بگی( 
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منو این همه بدبختی محاله محاله،حاال بگیرم داخل همین اتاق کوچولو لعنتی بخوابم تا ببینم فردا باید چه غلطی کنم،باید فردا  

حالش رو بگیرم نگاهی نگاهی به در کردم دیدم دو تا سوسک از زیر در اومدن داخل جیغی زدم و با کتابی زدم تو سرشون با  

پرتشون کردم داخل حیاط،چند تا لباس از کمد در اوردم و گذاشتم زیر در با ترس یرم رو گذاشتم رو بالشت و تو فکر فرو  جارو 

رفتم پس چرا سنی که از بچگی منتظرش بودم اینجوری داره میگذره آره خودم این روزارو واسه خودم ساختم صبح با سردرد 

قرص خوردم تازه یادم اومد قضیه دیشب رو چشمام از ترس گرد شدن تند تند با جیغ شدیدی بیدار شدم رفتم داخل آشپز خونه یه 

رفتم داخل اتاق در رو بستم نگاهی به ساعت دیواری کوچیک اتاق کردم نیم ساعت دیگه کالس شروع میشه وای دیره داخل پنج  

 اوردم و با نون تست خوردم دقیقه تند تند لباس پوشیدم با ترس رفتم داخل آشپز خونه پنیر رو از یخچال در
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پوفی کشیدم حوصله نداشتم با ماشین برم دانشگاه زنگ زدم اسنپ سریع سوار شدم نگاهی به ساعتم کردم رسیدم در دانشگاه 

ز قرار بود با بچه ها بری لوسون کرایش رو دادم ولی در دانشگاه بسته بود وایییی ترمه چقد تو حواس پرتی خاک تو سرت امرو

همونجا زدم زیر گریه زنگ زدم به علیرضا قضیه دیشب رو براش تعریف کردم انقد خندید حدس میزذم داره از خنده گریه 

 میکنه چند تا فوحش بهش دادم

 _میمردی زنگ میردی بیدارم میکردی 

 نیوفتاده  علیرضا_چرا اتفاقا هممون بهت زنگ زدیم _پس چرا رو صفحه گوشی من

 علیرضا_چون به واتساپت زنگ زدیم

 _چیییی؟من شبا نتمو قطع میکنمااا،حاا جالب اینجاست که من اال دم در دانشگاهم

 علیرضا_امروز که کالس نداشتیم 

 _ولی من فکر کردم داشتیم

 علیرضا_وای تو واقعا حواس پرتی
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 _باشه اصال تو خوبی

 علیرضا_خب حقیقتیه 

 _چه اعتماد به سقفی

 حاال باغ لواسون کنسل شده بود،این هفته هم کالسامون همه برگزار میشدن هزارتا فوحش به خودم دادم 

 علیرضا_راستی ترمه حسام اتفاقا اومده بود در خونت هم زده بود

 _خاک تو سر من با این خوابیدنم

 علیرضا_فک کنم از ترس سوسکا نخوابیدی



 تا خود صبح به خودم لرزیدم_ 

 علیرضا_وای تو خیلی باحالی 

 _باشه بابا فهمیدمبا نمکی

 خداحافظی کردمو گوشی رو قطع کردم

رفتم فروشگاه نزدیک دانشگاه یه سوسک کش خریدم،باید دیگه میرفتم سر کـار دیگه پوال ته کشیده شده بودن هنوز پول اجاره  

 طالیی که حسام واسه روز تولدم خریده بود رو میفروشم پولش رو میدم،ببخشید حسامخونه رو هم نداده بودم امروز 
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رفتم طرف طال فروشی قیمت گرفتم،پول چند ماه اجاره خونه میشد فروختمشو پولشو گرفتم نگاه ساعت کردم حدود ساعت یک  

ریدم دو پاساژ دور فروشگاه بودن اول رفتم فروشگاه سمت راست برای فروشندگی بود،تو فروشگاه گشتم هر چی الزم بود خ

هیچکدومشون کارگر نمیخواستن یکی شون گفت فردا بیا ببینم چی میشه منم رو حرفش حساب کردم گوشیمو از تو کیفم رو 

دن به خودم بودم که گوشیم  اوردم واتساپ رو باز کردم بیست و هشت پیام صبح،خاک تو سرت ترمه خانم در حال فوحش دا

 زنگ خورد ناشناس بود دلم نمیخواست جواب بدم از ناچاری جواب دادم چون کنجکاو شده بودم  

 _الو 

 طاها_بههه ترمه خانم

 گوشی رو قطع کردم وای چزا دست بردار نیست

 دانشجو های معشوق
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پوفی کشیدمو رفتم سمت خونه تا رسیدم داخل صاحاب خونه دهن باز کرد سریع پول رو گرفتم جلوش پول رو دستی بهش دادم 

قالی هارو جمع کردمو کلی سوسک کش زدم یه ساعت بعد جارو به دست سوسکایی که زیر کابینت بودن رو کشتم سوسک کش  

 فایده نداشت.  

 ت بیام یکی از کافه های شهر کارم داشت،قالی هارو پهن کردمو سریع لباس پوشیدم  ساعت شیش بود که علیرضا زنگ زد گف

 ماشین رو داخل پارکینگ پارک کردم کافه شلوغ بود رفتم داخل پیش علیرضا نشستم بعد از کلی سالم علیک گفت  

 علیرضا_گفتم بیای اینجا به خاطر اینکه... 

 _چی؟به خاطر چی؟ 

 علیرضا_خب،چطور بگم 

 شدی؟   _عاشق

 با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد

 علیرضا_تو از کجا فهمیدی 

 _تو هنوز منو نشناختی 
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 _حاال کی هست اون عروس خانم خوشبخت 

 علیرضا_دختر استاد فارابی 

 _چیییی تو دخترشو ِکی دیدی؟ 

 علیرضا_یه بار اوردش دانشگاه 

 _حاال خوشگله؟زشته؟نکنه شبیه باباشه؟حاال نمیشه به سلیقت هم اعتماد کرد!ِکی بریم خواستگاریش؟ 

 علیرضا_تو چقد ور میزنی 

 _خیلی ممنون نظر لطفته ایششش،با باباش صحبت کردی  

 علیرضا_آره

 _جدی؟چی گفت 

 علیرضا_گفت بیا خواستگاری  

 ز تو خوشش اومده چون پولداری_ایششش این دخترش احتماال موردی داره،شاید هم ا

 علیرضا تو افق محو شد 

 _خب حاال شوخی کردم

 علیرضا_بمیری با این شوخیات 

 

 دانشجو های معشوق  

 31#پارت

 به قلم#تارا 

بعد از کلی شوخی راهی خونه شدم،دلم طاها رو خواست گوشیو از تو جیبم در اوردم شمارش رو سیو کردم عکس پروفایلش با 

 م از طرف علیرضا اومد بازش کردم فاطمه بود،پیغا

 علیرضا:راستی یادم رفت بهت بگم دوشنبه همین هفته میریم خواستگاری 

 _خخخخ علیرضا گلوت گیر کرده،حاال اگه کسی گلوش برام من گیر کنه میوفته میمیره 

 علیرضا_چه اعتماد به آسمونی 

 _فردا میبینمت آقا علیرضا

 علیرضا_منم میبینمت اقا ترمه

 خخ وای علیرضا خیلی بیشعوری _خخخخ

 علیرضا_نظر لطفته 

 گوشی رو خاموش کردم،تا رسیدن به خونه داشتن واسه خودم قر میدادم البته با اهنگای حامد پهالن 

 دانشجو های معشوق  

 32#پارت

 به قلم#تارا 

تو حال و هوای خودم بودم که نفهمیدم چی شد انگار زمـان ایستاد ساعت متوقف شد ولی فقط برای من هیچ احساسی نداشتم  

احساس سردرد داشتم احساس کردم خون روی دستامه، دستام دور فرمون و سکوت فقط توی سر من چی شد؟با بی حالی نگاه  



د که به نظر میرسید خیلی متشخص باشه خودمو داخل یه اتاق پیدا کردم رو به روم کردم یه آقا داخل یه ماشین شاسی بلن

بیمارستان بودم)اوه ترمه انگار اتفاق خوبی واست نیوفتاده،ترمه دو اخه کیو دیدی داخل بیمارستان اتفاق خوبی براش میوفته،خب 

 است میگی( ترمه یک ممکنه یه خانم یه نی نی ناز بیاره و این باعث خوشحالی بش،خب باشه تو ر

 خواستم سرمو بچرخونمو نگاهی به اطرافم کنم ولی گردن درد بدی سراغ من اومد 
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 33#پارت

 به قلم#تارا 

 صدای داد و فریاد بچه ها تو راه روی بیمارستان میومد

 حسام:به هوش اومده 

 علیرضا:وای خداروشکر 

 زهرا نفس نفس میزد معلوم بود دویدن 

 من خوبم چیزیم نیست_بچه ها 

 پرستار_ارام ارام چهخبرتونه سرور صدا کنید مجبور میشد اقای جوادی رو خبر کنم 

 تو دلم گفتم حاال جوادی کدوم خریه احتماال پیرمرد صدساله پدر این بیمارستانه 

 زهرا_پرستار حالش چطوره

 پرستار_اال دکتر میاد 

 قره ای تحویلم داد حسام ریز میخندید،خب چیکار کنم ترسو هستم دیگه پرستار سرومی وارد کرد توی رگم که جیغ زدم،چشم 

 دکتر_بههه میبینم مریضمون به هوش اومده

 زهرا_خداروشکر  

 علیرضا_اقای دکتر حالش چطوره  

دکتر_خداروشکر زیاد ضربه بهش وارد نشده فقط دستش یه خراش کوچیک و گردنش هم یه خراشکوچیک برداشته و دست 

 راسش شکسته

 سام_و صورتش داغون شده ح

 _چییییییی 

 دکتر_معلومه به صورتتون اهمیت میدید

 بچهها ریز خندیدن

 _وای زهرا وای اون مرتیکه چهارچشمی کجاست؟نمیتونست حواسشو جمع کنه

 دانشجو های معشوق  

 34#پارت

 به قلم#تارا 

 مرتیکه چهارچشمی_بله بله بنده اسم دارم

 زیر لب گفتم اسمت بزنه به سرت 



 مرتیکه چهارچشمی_شنیدما!!  

 _گفتم که بشنوید

 اخمی کرد،بعله این گودزیال چهارچشمی اخمو هم هست،)خدا به داد زنش برسه،چه ربطی داشت ترمه،ببند وجی( 

 آقای محترم ببینید چه گندی زدید به صورتم 

 _شما ِکی وقت کردید صورتتون رو ببینید؟ 

 دکتر و رفیقام که اعتماد دارم _خب چیزه،یعنی،یعنی ندیدم ولی به حرفه 

 مرتیکه چهارچشمی_ اتفاقا خیلی هم زشت بودید اال بهتر شدید

 _خفه شو مرتیکه چهارچشمی  

 دعوا شروع شد منو مرتیکه چهارچشمی تو سرو کله هم میزدیم و بچه هاو دکتر از خنده غش میکردن

 

 دانشجو های معشوق  

 35#پارت

 به قلم#تارا 

 رتیکه چهارچشمی نیستم من اسم دارممرتیکه چهارچشمی_من م

 _مرتیکه چهارچشمی از سرتونم زیادیه با اون چشمای کوری که دارید

مرتیکه چهارچشمی_خانم دارم احترامتونو نگه میدارم،آقای دکتر بیاید پول بیمارستان این خانم رو حساب کنم احتماال این هم از  

 همون دختراست که شبا تو پارکا میخوابه 

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم،سرم رو کندم رو تخت بلند شدم کف  پام رو فرو کردم تو دهنش  ایندفعه

 بچه ها جیغ و دست میزدن واقعا درک نمیکردم اخه شده سوژه واسشون 

 از عصبانیت تندتند نفس میکشید رفت بیرون از اتاق 

 _خب خندتون تموم شد 

 حسام_تصادف کردی ترسناک شدی چهخبره

 کردم طرف دکتر روم رو 

 _مرخصم؟

 دکتر_بله 

بچه ها رفتن بیرون همراه با زهرا لباسامو عوض کردم لوازم ارایشی هاش رو گرفتم ازش و خودمو از خر شرک تبدیل به  

 سیندرال کردم البته رنگ زردم ضایع بود ولی اهمیت ندادم و کرم زدم 

 دانشجو های معشوق  

 36#پارت

 به قلم#تارا 

 شدیم دیدم مرتیکه چهارچشمی داره با حسام و علیرضا حرف میزنه میگفتنو میخندیدن از اتاق خارج 

 رفتم جلو و اخمی تحویلش دادم 

 _حسام کجا باید حساب کنم



 مرتیکه چهارچشمی نیش خندی زدو گفت _خودم حساب کردم

 _الزم نبود اقای محترم

 مرتیکه چهارچشمی_اخه حساب نمیکردم شما پولشو نداشتید 

 ی گفتمو با عصبانیت رو برگردوندم دو کردم سمت در خروجی بیمارستان خفه شوی

 منتظر موندم تا بچه ها اومدن،همشون خوشحال و شاداب اومدن سمتم  

 سوار ماشین شدیم حتی خبر از ماشینم نداشتم با اینکه میدونستم نابود شده حالم خوش نبودو نمیخواستم با بچه ها حرف بزنم 

 زدن و من نگاه به خیابونا میکردم هر سه با هم حرف می

 علیرضا_ترمه اسمش پرهام بود

 زهرا_خیلی پسره باحالیه خدایی

 حسام_سریع باهام دوست شد تازه شمارشم بهم داد 

 عصبانی بودم ولی نمیخواستم عصبانیتمو روشون خالی کنم سکوت کردم 

 

 دانشجو های معشوق  

 37#پارت

 به قلم#تارا 

ا هم در موردش صحبت میکردن حاال انگار چیکار کرده بود که انقد محبوب شده بود عصابم خورد بود  تا رسیدن به خونه زهرا ب

 هنوز بدنم درد میکرد در خونه زهرا وایسادیم  

 _پس چرا اینجا 

 زهرا_باید چند روز پیش من باشی تا حالت خوبه خوب بشه 

 _چیییی؟من که خوبم

 حسام_گمشو برو پایین ماشین داره داغ میکنه

 علیرضا وقتی یه جا پارک میمرد و ماشینش روشن بود ماشین داغ میکرد

 علیرضا_خانم خانوما بفرمایید بیرون 

با دهن باز نگاشو میکردم زهرا وحشیانه پرتم کرد بیرون از ماشین خودشم اومد پایین و دست تکون دادن و رفتن همونجا  

 موندمو به حرکت ماشین نگاه میکردم

 ه مغزتم خورده خنگ شدیزهرا_انگار ضربه ب 

 _ها؟چی؟بله؟  

 زهرا_نمیبینی درو باز کردم!؟شاید هم تاحاال ماشین ندیدی

 دانشجو های معشوق  

 38#پارت

 به قلم#تارا 

 تند تند رفتم سمت خونه رفتیم داخل پوفی کشیدم و دراز کشیدم رو مبل تکی 

 زهرا_یه وقت تعارف نکنی 



 _خخخخ نه نترس 

 نشست روی یه مبل دیگه سرشو کرد داخل گوشی  

 زهرا_ترمه این یارو کارت داره

 _کی؟مرد چهارچشمی

 زهرا_خجالت بکش

 _تو بکش من رنگ میکنم

 زهرا_اسمش پرهامه یاد بگیر 

 _بروبابا 

 زهرا_بروووو ببین چیکارت داره؟  

 _کجاست خوووو 

 صدای بوق ماشینش اومد 

 

 دانشجو های معشوق  

 39#پارت

 به قلم#تارا 

 _ایشششش مردک چهارچشمی،اصن روی دیدنش رو ندارم 

 زهرا_خاک تو سرت پسر به این خوشگلی و پولداری

 باز کردم  چادری سرم کردمو رفتم در رو 

 سرمو انداختم پایین

 _سالم 

 دیگه بهش بگم پرهام خخخخ

 پرهام_سالم

سرمو بلند کردم چند ثانیه به هم نگاه کردیمو زدیم زیر خنده،برعکس تصوراتم پسر خوبی بود و گفت که ماشینم پارکینگه و نابود  

 گوشی آیفون بودشده گفت که ماشین  واسم خریده و بعد یه بسته داد بهم نگاه جلدش کردم 

 _من...من راضی نبودم

 پرهام_به هرحال واسه معذرت خواهی الزم بود 

 احساس میکردم مغرور بودن تو وجودشه اما به من که نمیرسید

موهام که افتاده بودن رو صورتم رو گذاشتم پشت گوشم نگاهی بهم کرد و خجالت کشید سرشو انداخت پایین پووووف احتماال این  

 طاها تشکر کردم بعد هم خداحافظی در رو بستم رفتم داخل چادر رو گذاشتم رو تخت اتاق هم یکیه مثل 

 دانشجوهای معشوق

 40#پارت

 به قلم#تارا 

 زهرا_تعریف کن



 _واسم گوشی و ماشین خریده 

 زهرا_چییییییی 

 _نخودچی 

شده بود ولی قرصارو میخوردم چون چند روز گذشت میرفتم سرکار،لباس فروشی بود در آمدش هم خوب بود منم قیافم یکم بهتر 

بدن درد داشتم،دانشگاههم خوب بود طاها و فاطمه میومدن ولی بهشون نگاه هم نمیکردم،باید میرفتم واسه فردا خرید میکردم  

 چون میخواستیم بریم خواستگاری واسه علیرضا 

 زنگ زدم بهش بعد از چند تا بوق قطع کرد بیشعور،ولی خودش زنگ زد

 م علیرضا_سال

 _میشه بپرسم شما چرا گوشی رو قطع کردی 

 علیرضا_پرهام رو دعوت کردم بیاد همرامون خواستگاری 

 _چیییی؟مگه میخوایم بریم خونه خاله

 علیرضا_انقد دوست شدیم که نگو

 _میخوام دوست نشید 

 علیرضا_چی؟

 _هیچی،خب من برم لباس بخرم واسه فردا

 علیرضا_تو گونی هم بپوشی بهت میاد 

 ن به خاطر تعریفت_ممنو

 

 دانشجو های معشوق  

 41#پارت

 به قلم#تارا 

خداحافظی کردیم و رفتم لباس پوشیدم رفتم فروشگاه خوشگل ترین و گرون ترین لباس رو گرفتم حاال ما داریم واسه 

ساعت مچیم کردم خواستگاریش داریم خودکشی میکنیم واسه عقدو عروسیش چیکار کنیم از فروشگاه اومدم بیرون و نگاه به 

 واییی دیر شدددد تند تند دو کردم طرف فروشگاه کناری سریع رفتم داخل مغازه طوری که نفس نفس میزدم سالم کردم

 فروشنده،صاحب مغازه_خانم چرا انقد دیر کردید؟ 

 _ببخشید رفتم واسه خواستگاری داداشم خرید کردم 

اعت دوازده اونجا موندم بعد در مغازه رو قفل کردمو حرکت کردم سمت  بعد کلی خط و نشون و تهدید از مغازه رفت بیرون تا س

رستوران دلم ضعف میرفت صبحونه نخورده بودم یه پیتزا خریدمو خوردم ساعت دوازده نیم دانشگاه کالس داشتم این زنگ با 

 مغرور بود رفتم سرکالس  آقای زند کالس داشتم یکی از استاد هایی بود که دانشجو ها براش چشمو ابرو میومدن ولی اون

او الال سر کالس بود،وای احتماال نمیزاره برم سر کالس بگم خدا چیکارت نکنه علیرضا همش تقصیر تو اه،یهو دیدم در باز شد 

 زند لبخندی زد و گفت 

 زند_بفرمایید داخل 

 _زیر لب تشکر کردم 

معلومه دیگه سر کالس آقای زند مگه میشه کسی دهن وا  اخه این که مهربون نبود رفتم سرکالس بچه ها اروم نشسته بودن خب 

 کنه
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 42#پارت

 به قلم#تارا 

کالس تموم شد و من امروز سرحال بودم استاد من رو صدا زد رفتم پیشش بچه ها داخل کالس پراکنده شده بودن و با هم حرف  

عقابی پرید وسطمون و شروع کرد چرت و پرت گفتن اینکه   میزدن استاد دهن وا کرد که حرف بزنه که یهو دیدم فاطمه مثل

استاد خیلی خوب درس میدید بهترین استادید و خودشیرینی میکرد طاها اومد کنار فاطمه و به استاد خسته نباشید گفت اصال  

 نداشنگاهشون نمیکردم استاد هم بیشتر نگاه به من میکرد و لبخند میزد داشت حالم به هم میخورد از این لبخ

 حسام وعلیرضا هم به جمع ما پیوستند

 _زهرا کجاست  

 حسام_اون که همیشه غایبه

 حسام و علیرضا_خسته نباشید استاد،ترمه بریم  

 _استاد کارم داره 

 علیرضا_باشه ما بیرون منتظرتیم 

 زند_ببخشید شاید طول بکشه چون میخوام در مورد یه موضوعی باهاشون صحبت کنم

 

 دانشجو های معشوق  

 43#پارت

 به قلم#تارا 

 حسام_باشه خب علیرضا ما بریم ترمه یادت نره  

 باشه ای گفتم ولی نمیدونستم منظورشو،فاطمه و طاها هنوز داشتن نگاهمون میکردن و داخل جمع بودن 

 زند_بچه ها کاری ندارید 

 فاطمه_نه آقا ما هم میمونیم پیشتون

باره همون تیپ و قیافه مغرورش رو به ُرخ کشید دستی به کتش زد و تو  استاد تعجب کرد و نمیدونست چی بهشون بگه ولی دو

یه حرکت پوشیدش البته هر دختری که با این کارای پسرا عاشق میشه ولی من اینجور نیستم ابرو هاش رو یکم به هم نزدیک 

 کرد و یکم اخمو شد 

 دانشجو های معشوق

 44#پارت

 به قلم#تارا 

 زند_میخوام خصوصی صحبت کنم 

ولی فاطمه پررو تر از این حرفا بود و همش خودشیرینی میکرد و میگفت که شما ترمه رو دوس دارید و این حرفا خیلی خجالت  

میکشیدم ولی زند میگفت که به شما هیچ ربطی نداره البته طاها هم همش حرفای فاطمه رو قبول میکردو پشتش در میومد کم کم  

 عصبانیت بهش گفت   داشت اعصابم خراب میشد استاد هم با

 زند_خفه شو تو برو دنبال طاها جوجه دیگه نبینم دوروبر من بپلکی 

بله انگار یه رابطه ای با هم داشتن ولی مطمئن بودم  این خبر که استاد زند با من خصوصی میخواسته صحبت کنه داخل کل  

بیرون کالس و دانشگاه من خیلی قدم ازش کوتاه بود   دانشگاه به زودی میپیچید استاد زند دست منو گرفتو فشار داد بعد هم بردم



نگاهی به صورتش کردم تو صورتش اخم موج میزد تا به خودم اومدم دستم رو از تو دستش گرفتم معذرت خواهی کرد و ازم 

 خواست که سوار ماشینش بشم ازش کمی میترسیدم ولی حرفشو قبول کردم و سوار ماشینش شدم  

 گی کنید_استاد با آرامش رانند

 نگاهی به روبه روم کردمو اخم کردم

 زند_معذرت میخوام 
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 45#پارت

 به قلم#تارا 

 نمیدونستم کجا داریم میریم یا اصال در مورد چی میخواد صحبت کنه وایییی نبره بالیی سرم بیاره 

 زند_رسیدیم 

پیاده شدم و نشستم روی یکی از صندلی ها،زند اومد کنارم نگاهی به اطرافم کردم دقیقا وسط یه پارک بودیم،بدون هیچ حرفی 

 نشست  

 زند_فکر کردم که یه جای شلوغ مناسب باشه به خاطر اینکه شما نترسید

 اوه انگار این فکر منو خونده بود 

 شروع کرد به حرف زدن 

 زند_فاطمه 

 سرم رو به نشانه چی!؟تکون دادم 

 زند_فاطمه نامزدم بود 

ه اولین بارش نبود جون با همه پسرای دانشگاه میپرید ولی اینکه با استادی مخصوصا استاد زند یه استاد جا خوردم البته فاطم

 مغرور اون هم نامزد بوده باشه خیلی عجیب بود 
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 46#پارت

 به قلم#تارا 

 زند_میدونم خیلی عجیبه 

 ای بابااا اینکه دوباره فکر منو خوند

 _اقای زند این چیزا به من مربوط نمی...  

 زند_چرا میشه میدونم براتون مهمه چون قبال با طاها رابطه داشتید 

 جا خوردم این از کجا میدونست  

 _بله ولی قبال اال هم اصال مهم نیست 

 سکوت کردو به راه رفتن مردم نگاهی کرد 

 زند_انتقام 

 _چی؟  



 زند_نمیخواید انتقام بگیرید؟  

 ومه که نه_اوه معل

 با ناراحتی سرش رو انداخت پایین

 _حاال انتقام واسه چی 

 زند_دلیلش واضح نیست؟  

 پوفیییی کردمو بلند شدم رو به روش ایستادم و گفتم  

 _آقای زند اگه منو اوردید اینجا که این حرفا رو به من بزنید...اصال بیخیال،فقط دارید وقت منو میگیرید 

 زند_معذرت میخوام ولی!  

 لی چی؟  _و

 ما میتونیم...اخه نمیتونم بگم...میدونم ناراحت میشید
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 اخمی کردمو پامو کوبیدم زمین،از این حالتم خندش گرفت مثل بچه هایی که عصبانی شده بودم

 _من میرم

 پا تند کردم چند متری فاصله گرفتم 

 زند_میتونیم ازدواج کنیم 

رفتم عصبانی شدم وایسادم ولی دوباره پاتند کردمو نگاهی بهش نکردم این چی گفت؟ چطور جرعت کرد؟یعنی من تپش قلب گ

بشم وسیله ای برای انتقام اون منو دوست نداشت قشنگ بود،خوشتیپ بود ولی من چرا با یه آدمی ازواج کنم که دوستش ندارم و 

و ادرس به راننده دادم عصبی بودم و تند تند نفس میکشیدم رسیدم خونه و   اون هم منو دوست نداره و فقط انتقام،تاکسی گرفتم

لباسام رو عوض کردم غذا درست کردمو خوردم نفهمیدم ِکی خوابم برد ساعت نه شب از خواب پریدم چون یکی داشت زنگ 

 خونه رو میزد  

 رفتم بیرون و نگاهی به اطراف خیابون کردم هیچکی نبود ولی یهو 

 طاها_چی گفت؟  

سه متر پریدم هوا در رو بستم همش در میزد و دکمه آیفون رو میزد صاحب خونه صداش رو شنید و در رو باز کرد طاها هم 

 وحشیانه پرید وسط حیاط رفتم داخل اتاق کوچیک خونه نشستم که یهو داخل اتاق پیدا شد  

 طاها_چی بهت گفت؟ 

 _به تو ربطی نداره 

 طاها_داره

 ای معشوقدانشجو ه

 48#پارت

 به قلم#تارا 

 _خفه شو برو بیرون 



 طاها_تا نگی نمیرم 

جیغی کشیدم که انداختم روی تخت و روم دراز کشید قلبم تند تند میزد خداروشکر صاحب خونه صدام رو شنید و پشت در همش  

 به طاها فوحش میداد

 طاها_بهت درخواست داد،آره؟ 

 _میشه ازت بپرسم به تو چه ربطی داره؟ 

 دادی سرم زد 

 طاها_میگم چی بهت گفت؟چرا اینجور با فاطمه رفتار کرد؟چرا حال فاطمه بده؟

 _گفت فاطمه نامزدش بوده

 هیچی نگفت فقط نگام کرد معلوم بود تو شکه 

 صاحب خونه درو شکوندو اومد داخل، پرتش کرد بیرون 

میزدن صاحب خونه آب قند برام درست کرد اما تمومی  گریه میکردم و بدنم میلرزید من از پسرا میترسیدم حتی وقتی بهم دست 

نداشت لرزش بدنم و گریم،زنش و پسرش اومدن داخل سعی داشتن من رو آروم کنن وقتی دیدن اصال خوب نمیشم گوشیم رو 

صاحب   گرفتن و به علیرضا زنگ زدن چون با علیرضا آشنایی داشتن و میدونستن که دوستمه،سه دقیقه بعد اومد در خونه از زن

 خونه کمک خواست تا منو ببره داخل ماشین تا بریم پیش دکتر روحی روانیم 

 

 دانشجو های معشوق  

 49#پارت
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یه آقای حدود سی ساله هستش همیشه کت و شلوار تنشه و بسیار مهربونه باهاش کلی صحبت کردم از مشکل جدیدم گفتم از 

برنامه داره برای انتقام و از ترس گفتم صدای علیرضا توی راه رو میومد داشت با طاها  اینکه طاها برگشته از اینکه آقای زند 

دعوا میکرد فک کنم طاها حال خوبی نداشت به خاطر اینکه فهمید همسرش با زند رابطه داشته ولی هرجور که بود کشوندش تا 

ا خورد انگار چند سال پیر شده بود علیرضا باهاش  مطب خیلی ترس داشتم که دوباره دست به یقه بشن علیرضا از قیافه طاها ج

 دعوا نکردو گفت که چی شده از فاطمه گفت که نیم ساعت پیش به رابطشون پایان داده ولی من دیگه اون ترمه قبلی نیستم 

 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

 تو به جان آمد وقت است که بازآیی.دل بی

 دانشجو های معشوق  

 50#پارت

 قلم#تارا به 

با اینکه با هم قهر بودن ولی علیرضا آدم بدی نمیشد هیچوقت اینجور نبود خب مثل طاها نبود همین هم باعث آشتی کردنشون شد  

اون شب علیرضا من رو رسوند خونه حالم بهتر بود ولی بغض داشتم تا سرمو گذاشتم رو بالشت خوابم برد صبح با صدای  

 گوشی بیدار شدم

 تو دختررررر  زهرا_پس کجایی

 نگاهی به ساعت کردم و گوشی رو قطع کردم نیم ساعت از کالس گذشته بود 

سریع لباس پوشیدم آبی خوردمو یه بیسکوییت خوردم سریع سوار ماشین جدیدم شدمو پیش به سوی کالس رسیدم به دانشگاه بعله 

با هم صحبت میکردن علیرضا داشت با طاها حرف  کالس تموم شده بود ولی یه کالس دیگه داشتیم داخل حیاط دانشگاه بچه ها

 میزد خوشحال بودم که با هم آشتی کردن ولی سریع حس خوب ازم گرفته شد نگاه سنگین تک تک دانشجو ها روم بود
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 به قلم#تارا 

مهم تر برای بردن آبروی من سرمو  میدونستم که فاطمه این خبر رو همه جا پخش کرده مخصوصا برای بردن آبروی زند و 

 انداختم پایین و رفتم کنار بچه ها 

 _چه عجب بالخره اومدی زهرا خانوم 

 زهرا_بعله دیگه علیرضا خان مجبورم کرد امروز همه برنامه هارو کنسل کنم

کنار گذاشته شده بود  لبخندی زدمو همشون سالم کردن شروع کردیم حرف زدن طاها هم امروز میومد خواستگاری تموم کینه ها 

 البته بجز زند و فاطمه  

هر کسی رد میشد از کنارمون یه نیم نگاهی بهم میکرد با متلک مینداخت منم بهشون اهمیت نمیدادم رفتیم داخل سالن دانشگاه  

فهمیدم   امروز با زند کالس داشتیم ولی نیومده بود مطمئن بودم که براش مشکلی پیش اومده ولی همین مشکل دیروز کم کم

علیرضا تا قضیه منو زند رو فهمیده یه دعوای حسابی با زند کرده البته نمیزاشت که طاها هم بهم دیگه نزدیک بشه کالس اول  

 که به خاطر نیومدن زند کنسل شد دو ساعت بود کالسش منم با بچه ها خداحافظی کردم 

 حسام_یادت نره یه کالس دیگه داریم 
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 52#پارت

 به قلم#تارا 

 _واییی یادم رفته جزوه هارو بیارم 

 علیرضا_حاال گریه نکن کوچولو بهت جزوه میدیم 

 ماشین رو روشن کردمو رفتم مغازه   

 صاحب مغازه_خوب موقع ای اومدی یه مشکلی برام پیش اومده یه ساعته دیگه برمیگردم 

د منم ماشینو روشن کردمو رفتم دانشگاه تنوز کالس شروع  بعد هم پا تند کردو رفت منم یه ساعتی داخل مغازش موندم تا اوم

نشده بود بچه ها هم منتظر من بودن با دیدنم ذوق کردن کالس بعدی مونم تموم شد و ساعت دو بود رفتم خونه یه قرص اعصاب  

 خوردمو لباسی که واسه خواستگاری علیرضا گرفته بودم رو از تو کمد در اوردم 

 بود و شیک البته با یه آرایش دیگه میتونستم مخ تمام داداشاش رو بزنم،خخخخ  یه مانتو حریر که بلند 
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 53#پارت

 به قلم#تارا 

نرفتم آرایشگاه داخل خونه ارایشی کردمو نگاهی به ساعت کردم)چقد زود میگذره ساعت هشته،زود نمیگذره تو عجله داری،درد  

 ببند(  

 دراز کشیدم روی مبل و با گوشیم ور میرفتم که صدای در اومد رفتم داخل حیاط پشت در گفتم

 _کیه

 بچه ها_مایییییم 

 چهار چشمی اومد سریع رفتم لباس پوشیدمو رفتم دروباز کردم   بعد هم صدای خنده پرهام یا همون مرد



زهرا بادیدن سرو وضعم لبخندی زد اولین باری بود که بعد از جدا شدن از طاها انقدر به خودم میرسیدم همه بچه ها سالم کردنو 

همش زیرچشمی نگاهم میکرد فک  اومدن داخل رفتم داخل آشپز خونه و میوه اوردم براشون یکم نشستیم تا هوا تاریک شد طاها 

 کنم خیلی خوشگل شده بودم خخخخخ 
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 54#پارت

 به قلم#تارا 

پرهام هم کمی باهام صحبت میکرد حسام هم که همیشه مصغره بازیای خودشو داشت و علیرضا هم مثل همیشه سربه زیر بود  

پمون اضافه میشد ساعت نه رفتیم خونشون زهرا و پرهام داخل زهرا هم کنار من نشسته بود به امید خدا عروسمون هم به اکی

ماشین من نشستن طاها و علیرضا وحسام هم داخل ماشین خود علیرضا پس پیش به سوی خواستگاری رسیدیم درخونشون و در 

 زدیم 

ن جور ادمایی که آقای فارابی در رو باز کردو رفتیم داخل خونشون،خانواده خوبی بودن دخترشون پر از ناز بود از همو

 صداشون رو نازک میکنن،خیلی بابایی هستن همش میگفت 

 دختر استاد فارابی_باید برادرام اجازه بدن ومامی و بابیم

لوس،علیرضا ازش خوشش نیومد چون از دخترای لوس بدش میومد و معلوم بود که با پسرا زیاد میپره خانواده پولداری دارن و 

 تره هر جایی دوس داره بره با علیرضا همخونه نباشه زهرا تیکه پروند و باید علیرضا رهاش بزاره دخ

 زهرا_گفت انگار شما قصد ازدواج ندارید ببخشید مزاحم شدیم 

 علیرضا تایید کرد،که همین باعث دعوا شد 
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 55#پارت

 به قلم#تارا 

علیرضا عاشق این شده بود البته داخل بدسلیقه بودنش شکی نیست،احتماال  تاحاال دعوا تو خواستگاری ندیده بودم اصال چجوری 

 قیافشو دیده گفته خوبه، بردار خنگ من این همش عملههه 

اقای فارابی هم همش طرفداری دختره چرتشو میکرد بعد یه دعوا از خونشون اومدیم بیرون سوار ماشینها شدیمو حرکت کردیم 

 طاها و گفتم شما کدوم طرف میرید؟   طرف ماشین علیرضا پیام دادم به

 طاها_نمیدونم علیرضا فعال داره میره ولی معلوم نیست کجا 

منم بچه ها بهم گفتن بریم طرفشون ببینیم کجا وایمیستن رفتیمو رفتیم تا دیدیم علیرضا در یه رستوران پارک کرد پشت سرش  

 اد و نگاهی بهمون کرد و گفت  ماشین رو خاموش کردم و رفتیم داخل رستوران کلی غذا سفارش د

 علیرضا: مهمون من 

 بعد هم یه چشمک زد 

نشستیم روی صندلی شیش نفره از زیر میز با پام زدم روی پای حسام خودش فهمید منظورمو یه شوخی کردو همه شاد شدیم و  

ورمه ای تنش بود با یه شروع کردیم به خندیدن پرهام خودمونی شده بود مخصوصا با علیرضا خیلی خوب شده بود یه کت س

 شلوار لی خیلی بهش میومدو  

 دانشجو های معشوق  

 56#پارت

 به قلم#تارا  



جذابش کرده بود ساعت یازده زدیم به دشت و رفتیم قدم زنی داخل خیابونای شهر به همه پسرو دخترا تیکه مینداختیمو 

برگشتیم طرف رستوان زده ماشین هارو روشن کردیم بچه  مصغرشون میکردیم و این بود تفریح ما تقریبا ساعت یک بود که 

هارو رسوندم در خونه هاشون کلید انداختمو در رو باز کرد که یهو دیدم طاها داره زنگ میزنه شک داشتم که جواب بدم یا نه  

 ترسیدم که بالیی سر علیرضا اومده باشه به خاطر همین جوابشو دادم

 _الو 

 طاها_س...الم 

 ترس جواب داد  نمیدونم چرا با

 _بله؟

 طاها_دختر آقای فارابی به علیرضا زنگ زده 

 _اوه جدی؟چی گفته حاال؟

 طاها_گفته که شوخی بوده

 _شوخیشون بخوره تو سرشون 
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 57#پارت

 به قلم#تارا 

 طاها_به علیرضا گفته این یه امتحان بوده این لوس بازیا منظورمه 

 باخته _علیرضا هم توی این امتحان 

 طاها_اتفاقا برده 

 سکوت پشت گوشی،همراه با صدای نفساش سکوت و شکوندم

 _حاال علیرضا چی گفت 

 طاها_ازش زده شده 

 _حق داره

 دوباره سکوت احساس میکردم یه کلمه هایی میشندیم ولی نمیدونم چی میخواست یه چیزایی بگه کنجکاوانه پرسیدم 

 _چیزی میخوای بگی؟

 ...من برم کار دارمطاها_آره...یعنی...نه

 _باشه پس خداحافظ 

 صدایی از پشت گوشی نشنیدم نگاه گوشی کردم دیدم قطع کرده ای خـدا این دباره جن زده شده  
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 به قلم#تارا 

داریم،)چطور باهاش رفتار بیخیال همه چی شدمو دراز کشیدم روی مبل تو فکر فرورفتم وایییییی با آقای زند فردا کالس 

کنم؟بهش سالم کنم؟دعوا چی دعوا باهاش کنم؟ ترمه خره بگیر بخواب_ترمه دو تو دهنتو ببند مزاحم افکار منم نشو(صدای  

 گوشیو تنظیم کردم برای ساعت نه صبح، تو همین فکرا بودم که خوابم برد 



دمو لباس پوشیدم ماشین رو روشن کردمو رفتم به طرف  بعد از دیدن کلی خواب بد با صدای گوشیم بیدار شدم صبحانه خور

دانشگاه رفتم داخل حیاط وای دیر کرده بودم از سر ناچاری رفتم در کالس رو زدم زند اومد در رو باز کرد با بی حالی نگاهی  

 بهم کردو در رو باز کرد رفتم نشستم سرکالس کنار علیرضا 
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ند گاهی نگاه به من میکرد و گاهی نگاه به فاطمه طاها هم نیمکت پشتی من نشسته بود کنار حسام،علیرضا با چشماش و  ز

ابروهاش بهم سالم کرد امروز هم باز زهرا نیومده بود کالس تموم شد و دوباره کالس پر شد از سروصدا حاال میفهمیدم چقد  

 زند چقد براش سخته و این سال ها چی کشیده و البته من چی کشیدم  طاها بی عرضست و چقد فاطمه بی همه چیزه و

 زند اومد جلو بچها ته کالس داشتن با عم حرف میزدن و اصال حواسشون به من نبود

 زند_معذرت میخوام  

و رفت نگاهی به قدماش کردم واقعا گناه داشت حیف که کمکی از دستم برنمیومد البته برمیومد ولی چه کمک خراب کردن  

 زندگیم؟کم پشتم حرفه؟هنوز هم باشه؟ 

رفتم بین بچه ها تا ببینم دارن در مورد چی حرف میزنن داشتن یه نمونه سوال رو حل میکردن بعد از تموم شدن صحبت هاشون  

 دست اوردن جوابه سوال با همه خداحافظی کردم و رفتم سمت در کالس که دیدم علیرضا اومد جلو و نزاشت برم بیرون و به

 علیرضا_بهش گفته بودم دوروبرت نپلکه فک کردی حواسم نبود؟  

 حق به جانب گفتم

 _فقط یه معذرت خواهی کرد اصال به من چه 

شده امروز پوفییی کشیدمو رفتم بیرون که با یه مرد خوشتیپ روبه رو شدم کنارش زدم و در رو باز کردم ای بابا این چش 

 سرش رو تکون داد و لبخند زد 

 پرهام_به خانوم اخمو
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 اصال حوصله بحث کردن باهاش رو نداشتم 

 _سالم 

 ابرو باال داد المصب خیلی جذاب شد 

 طاها_ جایی میرید؟میرسونمتون 

 منون ماشین همراهم هست)خخخخ ماشین خودشه_پوووف( _م

 پرهام_منتظر علیرضا بودن،نیستش؟  

 _ماشال.. چه باهم دوست هم شدید 

 ریز خندید 

 کیفمو باز کردم و دنبال گوشیم گشتم گفتم

 _احتماال داستان من رو هم براتون تعریف کرده



 هیچی نگفت،آخی گوشیمو پیدا کردم 

 _بمونید اال میاد

رفتم سمت ماشین روشنش کردمو خواستم گاز بدم که دیدم علیرضا از در دانشگاه اومد بیرون و نگاهش به من خورد نگاهشو از 

میت و بی حوصله من گرفت و با دیدن پرهام لبخند زد پشت سرش بچه حسام و طاها هم بودن که توجهی به من نداشتن منم بی اه

 ماشین رو بردم جلوتر
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در کافه پارک کردمو رفتم داخل یه قهوه سفارش دادم،دیدم بچه ها هم اومدن محل به من ندادن به درک خب،کیفمو باز کردم 

قعا پسر جذاب و خواستنی بود موهاش  جزوه رو در اوردم و چکش کردم خیلی سخت بود هیچ ازش سر در نمیووردم،پرهام وا

خرمایی همیشه )کت و شلوار میپوشید فک کنم داخل خونش هم کت شلوار میپوشه،خخخخ_ترمه خانم داری میمیری از 

 حسودی_وا حسودیه چی( 

یسوخت از  دیدم فاطمه با چندتا پسر اومد داخل کافه نیم نگاهی به بچه ها کرد و بعد نیم نگاهی به من نیش خندی زد،داشت م

حسودی فک میکرد که واقعا آقای زند به من عالقه داره،قهوه رو اوردن،پرهام پشت به من نشسته بود متوجه یکی پشت سرش 

شد سرش رو برگردوند لبخندی تحویلم داد و منم لبخندی زورکی زدم، احتماال تا اال علیرضا قضیه نیم ساعته پیش رو برا بچه ها  

صدای گوشیم بلند شد نگاهی به صفحه گوشی کردم وایییی دیرم شد باید برم مغازه سریع پاتند کردمو  تعریف کرده پووفی کشیدم،

 سوار ماشین شدم  

 تا دو ساعت داخل مغازه نشستم که دیدم پرهام خان اومد داخل مغازه، 
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 چهارچشمی خخخ(   )چهارچشمی بهش نگاه کردم_ترمه خانم دیدی حاال تو شدی

 خوش آمدی بهش گفتم

 پرهام_میخواستم باهاتون حرف بزنم 

آخه این چه حرفی با من داشت احتماال میخواست از علیرضا بگه،)حاال یه قهر کوچیکه ببین چطور دارن بزرگش میکنن_این 

 قهر کوچیک تو رو قهر نگه میداره با علیرضا،حقشه بد در موردم فکر میکنه خب(  

به رستوران منم سوار ماشینم شدم ورسیدم رفتم داخل رستوران کنارش ایستادم ماشال... چه قدشم بلنده من نصفشم   دعوتم کرد

 نیستم 
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 نشستیم داخل رستوران غذا سفارش داد لبخندی زد نزاشتم کامل لبخندشو بزنه سریع پریدم وسط لبخنشو گفتم 

 ولی دوس ندارم در موردم کسی بد فکر کنه _خب؛میدونم میخوای چی بگی

 لبخندشو خوردو ابرو باال داد

 نگاهمو بردم طرف کفشامو اخمی کردم دستامو گذاشتم روی میز و با دستام بازی میکردم سکوت حاکم بود نگاهی بهش کردم 



 دهن باز کردو گفت

 پرهام_من واسه علیرضا نیومدم که آشتیتون بدم

 ابروباال دادم 

 پرهام_شما اال با طاها خوب شدید،به نظرت خوب نیست با خانوادت آشتی کنی؟
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 _اوال که علیرضا دارو ندار منو به تو گفته دوما که نه 

 پرهام_چرا 

 _چون به خودم مربوطه

 به اون چه ربطی دارهبا عصبانیت سرشو انداخت پایین ولی نمیخواست چیزی بگه که ناراحت بشم خب 

 پرهام_خیلی بد اخالقی

 لبخندی زدم 

 _ممنون 

 غذا هارو رو اوردن و خوردیم  

 تشکر کردم ازش و بلند شدم برم که از پشت دستمو گرفت آتیش گرفتم بدنم داغ کرد دستمو کشیدمو اشک ریختم

 پرهام_ببخشید یادم نبود 

 با ناراحتی خدا خدا میکرد سریع از رستوران خارج شدم صداشو میشنیدم که پشت سرم
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نفهمیدم چطوری رسیدم خونه داخل خونه شدم و به روانشناس خصوصیم زنگ زدم بهم گفت دوباره گول نخورم که این پسره  

اش بی اهمیت بودم و اصال برام مثل طاها در بیاد،بهم گفت نشانه هایی از عاشقی داخل رفتار این پسر میبینه نصبت به این حرف

مهم نبود شاید هم نقشه ای توی سرش بود که تیرش به سنگ خورده بود نمیدونم شاید زیادی بد بین شده بودم و اعتمادمو به لجن  

کشیده بودن گوشیو روشن کردم پرهام کلی معذرت خواهی کرده بود بابت حرفاش، من از دستش ناراحت نبودم از دست علیرضا  

حت بودم که انقدر باهاش دوست شده بود که زندگیمو بهش گفته بود،چند تا فوحش توی دلم به علیرضا دادم با تمام غیرتی نارا

شدناش و سیس عقاب گرفتناش ولی باز هم بدیای خودشو داشت خب هیچ آدمی بی نقص نیست، به پرهام ربطی نداشت که من با  

 مو رو بالشت گذاشتم خانوادم مشکل دارم، با کلی فکر رو خیال سر
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دو سه روز به خوبی میگذشت من هم با بچه ها خوب شده بودم و با علیرضا آشتی کرده بودم پرهام هم همچنان توی اکیپ ما بود  

و درسامو به خوبی میخوندمو  و بچه ها بهش وابسته شده بودن مغازه رو هم دیگه نمیرفتم به حقوق دو سه میلیونی راضی بودم

 از نمراتم راضی بودم 



امروز دانشگاه داشتیم دو تا خرما خوردمو با انرژی زیاد ماشینو روشن کردمو رفتم سمت دانشگاه کالس که تموم شد با بچه ها  

 رفتیم کافه کنار مدرسه نشستیم روی صندلی ها و بچه ها شروع کردن حرف زدن 

دور بشم و همراهش برم داخل ماشینش انگار کار مهمی داشت از بچه ها اجازه گرفتمو رفتم داخل  پرهام ازم خواست که از جمع 

 ماشینش

 _کاری باهام داشتید

 اون هم سوار ماشین شد 

 پرهام_میشه کتابی باهام صحبت نکنی 

 تک خنده ای کردمو گفتم

 _آره 

 پرهام_حسام و علیرضا خواستن بیام باهات حرف بزنم 

 _در مورد؟ 

 پرهام_حسام
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 با شک و تردید گفتم 

 _حسام چی؟ 

 پرهام_به زهرا عالقه داره 

 با چشم های گرد شده نگاهش کردمو بعد زدم زیر خنده 

 پرهام_چرا میخندی؟ 

 دستمو کردم داخل موهامو همچنان میخندیدم

 _وای خدا...وای... 

 یدم و حرف میزدمو همچنان خنده،نفس نفس میخند

 _آخه نه به حسام که یه خانواده شوخ و باحال و نه به زهرا یه خانواده مجلسی و همیشه مهمونیو... 

 اجازه بیشتر حرف زدن رو بهم نداد 

 پرهام_باشه منظورتو فهمیدم 

ودم اومدم من  روی قیافش زوم کردم و نگاهی به چشماش کردم،چشماش سبز،سبز جذاب میتونستم غرق بشم ولی سریع به خ

 چشمام مشکی با مژه های بلند با قیافه تقریبا ساده که دماغمو عمل کرده بودم
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ایندفعه نوبت طاها بود که بهش فکر کنم صورت ساده با چشمای قهوه ای،به فکرام خندیدم اصال من چرا این دوتا رو باهم مقایسه 

 میکنم؟ 



 پرهام_چرا نگام میکنی میخندی؟زشتم؟ 

 لبخندی میزنمو میگم

 _نه توی فکر بودم 

رفتیم داخل کافه نشستیم حسام نگاهی به پرهام میکنه و پرهام چشمکی بهش میزنه و بهش میفهمونه که من متوجه شدم اما زهرا 

به خوشی تموم شد از عشق شکل گرفته اطالعی نداشت و البته علیرضا که از همه چی اطالع داشت و باخبر بود،امروز هم 

درون حسام خوشحال بودم اما از یه طرف هم میترسیدم که زهرا بهش حسی نداشته باشه،اما اصال ترسی از خانواده زهرا نبودم  

 اگه همدیگه رو دوست داشته باشن که به هم میرسن معتقدم که دو طرفه ها همیشه به هم میرسن
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نفسی بیرون میدم و خودم رو داخل خونه پیدا میکنم به افکار خودم لبخند میزنم آهنگی پلی میکنم و میرم جلوی آینه قدم متوسطه  

از نظر همه دختر رمانتیکی هستم غم دوری فامیل ها و خانواده هر روز منو غمگین تر میکنه و از گریه شبام معلومه که اصال  

ضوع بی تفاوت و بی اهمیت نیستم، هیچوقت حس طاها رو نمیفهمم یا شایدم بهتره بگم فازش رو،نمیدونم هنوز نسبت به این مو

هم شک دارم شاید هم دوستم داشته و شاید داره اما دیگه اهمیتی نداره دیگه از کارهاش سر در نمیارم هیچوقت نمیزاشتم که طاها  

 یه روز بهتره من میبینه و میره سمتش و سرم منت میزاره  برام چیزی بخره و برام خرج کنه چون میدونستم
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شاید دختره فهمیده ای باشم و منطقی باشم ولی به وقتش احساساتی هم هستم،دختر نجیب و سر سنگینی هستم ولی فاطمه اینجور  

شاید به خاطر همین دوسش داشته احتماال فاطمه حرف های طاها رو  نبود و با همه پسرا جور بود و دست پا چلفتی بود و طاها

قبول کرده و درگیر چیزایی شدن که دوست ندارم ذره ای در موردشون فکر کنم میدونم دارم قضاوت میکنم شاید هم توهین اما 

 به هر حال من حقیقتشون اینجوریه و حقیقتشونو خودشون ساختن 

 اما من هرگز...  

خوبی منتظرم باشن و من خبر نداشته باشم خودمو درگیر غم نمیکنم شاید سخت باشه اما من میتونم با تموم بدبختی شاید اتفاقات 

 ها و سختیایی که داخل زندگیم هست ولی دارم خودمو شاد و شنگول نگه میدارم
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 آیا من ارزش خوبی های خدا رو دارم؟

ر ها هستم که احساس خستگی میکنم و میخوابم و فردا با صدای گوشی بیدار میشم نگاهی به صفحه گوشی میکنم تو همین فک

 خمیازه ای میکشم هنوز هم خوابم میاد 

اما به خاطر اینکه کالس دارم مجبور میشم بیدار شم،دستو پامو میکشم و گوشیو باز میکنم بچه ها دارن چت میکنن،حسام پیام  

 یکنم،و با یاد آوری دیروز لبخندی میزنم داده بازش م

 حسام_ پرهام بهت گفت 

 _سالمت کوش؟آره بهم گفت دیوونه



سین میکنه ولی جواب نمیده،چند تا فحش تو دلم بهش میدم و گوشی رو خواموش میکنم یک ساعت وقت دارم تا برم 

 دانشگاه،آهنگ پلی میکنم 

  تا تو میای میای پیشم من از زمین کنده میشم 

  م تونه بقل کنم یه دفعه شرمنده میشم میا

  دل یه کله اونه مخاد اونم از من خوشش میاد

 گر مه دمه کار خدا عشق من به چشش میاد 

  تو کرجی من لکم عقاب تو فلکم تو

  ادمی یا پری خیلی وقته تو شکم  

 آی کرجی محشری مایه نگیر سر سری 

 موردعالقمه،پره از انرژی مثبتتا آخر گوش میدم آهنگ 
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حس خوبی دارم نمیدونم چهخبر امروز اما حالم خوبه خونه رو مرتب میکنم و صبحانه میخورم،لباس میپوشم، یادم میوفته که یه 

مشغوله،به حال و هوایی که دارم کاش  خواستگاری تو راهه لبخند میزنم و سوار ماشین میشم تا راه رسیدن به دانشگاه فکرم 

 بابای زهرا بله رو بگه ماشینو میبرم پارکینگ بعد تموم شدن کالسا دست زهرا رو میگیرمو میکشم که باعث میشه بیوفته زمین 

 زهرا_چته وحشی مگه مریضی 

 _نه فقط خیلی هیجان زدم 

 زهرا_بمیری با این هیجانت 

 هش بگم دنبال کلمه هایی داخل ذهنم میگردم تا ب

 راستی قضیه حسامو که میدونی

 نگاهی توی صورتم میکنه و لبخندی میزنه و سرش رو میندازه پایین،بعلههه زهرا خانوممون عاشق شده 

 دستمو میبرم باال و میگم

 _فهمیدم نمیخواد بگی 

 زهرا_اهههه ترمه تو همش ضد حال بزن،اصال اگه بابام قبول نکرد چی 

 _نقطه ضعفش چیه؟ 

 زهرا_من

 _پوووففف 

 ادامه میدم

 _آخه کی دوس داره یه پسر دست و پا چلفتی دامادش شه

 با کیف میزنه تو سرمو میخندیم 
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 علیرضا_نگاه اینا رو

 نگاه پشت سرمون میکنیم همه بچه ها پشت سرمونن و دارن میان طرفمون

 حلقه میکنه و میگه زهرا دستش رو دو دستم 

 زهرا_هاااا؟چمونه 

حسام خجالتی شده،میریم کافه و صندلی میزاریم و صندلی رو میچسبیم و برای زهرا و حسام جا نمیزاریم با چشمای گرد بهمون  

 نگاه میکنن تا میفهمن چی شده میرن یه میز صندلی دیگه جا میگیرن 

اری واسه حسام،پرهام و حسام و علیرضا با هم جور شدن اما طاها رو خودمو توی ماشین پیدا میکنم،  میخوایم بریم خواستگ

 نمیدونم 

در میزنیم در رو باز میکنن همونجور که حدس زده بودیم خانواده خیلی رمانتیک و آرومی بودن با لباسای مجلسی پرهام کنار 

 من میشینه بحثو شروع میکنیم و من مثل همیشه حرف میزنم  

 دانشجو های معشوق

 74ت#پار

 به قلم#تارا 

 بابای خوبی بود و انگشت اشارش داشت پرهام رو نشون میداد

 بابای زهرا_همسرتونه 

نگاهی به پرهام میکنم که داشت با چشمای از جا کنده نگاه میکرد و خجالت از تو چشماش معلوم بود داشتم آب میشدم نگاهی به 

 غره ای میره اخمی تحویلش میدم علیرضا بحثو ادامه میده  طاها کردم با دست های مشت شده داشت نگاهمون میکرد،چشم 

 علیرضا:نه،دوستشه و یه لبخند 

 بابای زهرا_ولی به نظر من اینجوری نیست

همه لبخندی میزنن بجز طاها و خود پرهام آب دهنمو قورت میدم معذرت خواهی میکنم محو میشم و میرم داخل دستشویی 

 خونشون 

 

 دانشجو های معشوق  

 75#پارت

 به قلم#تارا 

دستمو میگرم جلوی دهنم تا کسی صدای خنده هامو نشنوه،دلیل خنده هامو نمیدونم شاید به خاطر خجالت زیاده،دستو صورتمو  

میشورمو میرم میشینم کنار رفقا،خداروشکر همه چیز به خوبیو خوشی حل شده بودو بابای زهرا بله رو گفته بود زهرا هم که از  

فت،با زیباییش که دلبری میکرد چایی اوردو خوردیمو،زمان عقد هم مشخص شد اما عروسی در کار نبودو  خدا خواسته بله رو گ

میرفتن ماه عسل البته بعد عقدشون میریم داخل یه محوطه بزرگ مثل حیاطه البته تقریبا خونه ویالیی هست که این منطقه برای 

  پارتی گرفتن خوبه که مال عموی زهراست،خداحافظی کردیمو

 دانشجو های معشوق  

 76#پارت

 به قلم#تارا 



راه افتادیم بچه هارو رسوندم خونه هاشون پرهام ازم خجالت میکشید من سعی کردم باهاش حرف نزنم،این چی بودم بابای زهرا 

و اصال  گفت اصال منو پرهام همدیگه رو دوس نداریم،فقط دوتا دوستیم که البته داخل این هم شک دارم چون من خیلی لجبازم 

باهاش نمیسازم،شکل گرفتن عشق بین ما خیلی عجیبه به افکارم میخندم و سرم رو میزارم روی بالشت خوابم میبره خوابش رو 

میبینم صبح بیدار میشم این یه چیز عادیه چون من به هر چی فکر میکنم خوابش رو میبینم موهامو شونه میزنم و امروز باید برم 

شدم تا کمرم هستنو از مقنعه و روسری و شال میوفتن بیرون دیگه حوصله گیر دادنای حراست رو  کوتاهشون کنم ازشون خسته

 ندارم زود بیدار میشمو میرم طرف آرایشگاه نزدیک خونه خداروشکر بازه میرم داخل آرایشگر نگاهم میکنه 

 آرایشگر_بهههه ترمه خانم از این طرفا 

 _سالم عزیزم اومدم موهامو کوتاه کنم

 شگر_آخه حیف نیستن آرای

 _آره ولی ازشون خستم خیلی دستو پا گیرن

 

 دانشجو های معشوق  

 77#پارت

 به قلم#تارا 

 آرایشگر_باشه گلم بیا بشین

میرم میشینم روی یکی از صندلی ها ونگاه خودم توی آینه میکنم،از شانس خوبم امروز خلوته و یا شاید به خاطر اینکه صبحه  

کسی نیومده،امیدی برای موهام ندارم به خاطر همین کوتاهشون میکنه تا گردنم کوتاهشون میکنه تشکر میکنم حساب میکنم و  

 مو لباس میپوشم ماشین رو روشن میکنم و میرم طرف دانشگاه موها داخل گردنم افتادن یه دوش میگر

 علیرضا نگاهی بهم میکنه لبخند میزنه اما تعجب  

 _سالم بچه ها 

 علیرضا_موهاتو قایم کردی زیر مقنعه  

 _نه کوتاهشون کردم

 همه بچه ها با هم_چییییی 

 _نخود چی،خسته شدم از دستشون،بزارم بلند شن که چی بشه

 س بزنحسام_باهاشون ال

 _عجب 

 دانشجو های معشوق

 78#پارت

 به قلم#تارا 

 حسام_مش رجب 

 همه بچه ها میدونن چقدر افسردم البته از اخالقم و قرصایی که میخورم معلومه سرمو بلند میکنم

 پرهام با ناراحتی_جدی موهاتو کوتاه کردی؟

 _آره...خب...چطوری مگه

 آروم میگه 

 پرهام_هیچی 



میکنن،این پسر انگار کارو زندگی نداره همش با اکیپ ماست،اصال بهش چه ربطی داره موهامو کوتاه کردم  بچه ها نگاهش 

 دوس داشتم کوتاه کردم

 سکوتو میشکونمو میگم 

 _بچه ها فک کنم اال کالس شروع میشه 

 پرهام خداحافظی میکنه 
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 میکشم و میره یه نفس راحتی 

کالس ها تموم میشن و با بچه ها خداحافظی میکنم میرم بیرون پرهام بیرونه محلش نمیزارم و به راهم ادامه میدم اما بوق میزنه  

 کالفه میرم طرف ماشینش و شیشه رو میده پایین

 _واسه من بوق میزدی؟

 پرهام_اره بیا سوار شو

 _ممنون ماشین تو پارکینگه 

 اشینو ولش کن پرهام_بیا سوار شو اون م

 با تعجب بهش نگاه میکنم

 پرهام_سوار شو

 نگاه اطراف میکنم ولی بدون فکر سوار میشم،آهنگی میزاره اما هیچی نمیگه 

 آهنگ لیال بانو یه اهنگ احساساتی 

 درد و درمان منی

 آرامش جان منی

 تو همان افسانه شیرین دنیای منی

 نفسی میگیره و شروع میکنه به حرف زدن

 ی معشوقدانشجو ها

 80#پارت

 به قلم#تارا 

 پرهام_ترست به خاطر چیه؟  

 _به خاطر یه چیزی  

 پرهام_بگو 

 _آخه چرا باید بگم؟ 

 پرهام_پووووف 

 _باشه میگم اَه،خب بچگی خاطره بد دارم



 پرهام_متاسفم 

 _میدونم که میدونستی

 پرهام_آخه از کجا میدونستم

 _علیرضا بهت گفته 

 پرسیدم از علیرضا اما اصال دوس نداره حرف بزنم پرهام_در مورد تو دو سه بار 

 لبخندی میزنم و سکوت میکنم

 چند دقیقه بعد 

 _حاال منو داری کجا میبری 

 پرهام_میفهمی 
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 81#پارت
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 به رانندگیش ادامه میده  

 پرهام_رسیدیم 

 _اینجا کجاست 

 پرهام_برو پایین 

 _میشه برگردیم؟ 

 پرهام_خخخ،ترسیدی

 سکوت همراه اخمم،رفتم پایین یه آبشار بود تاحاال اینجا نیومده بودم  

 _وای اینجا چقد قشنگه

 پرهام_مگه تاحاال اینجا نیومده بودی؟

 _نوچ

 پرهام_جدی؟ 

 _اهوم

دم پرهام نگام کرد و با  شلوغ بود نگاهم افتاد یه خانواده بچشونه زیر آب گرفته بودن،بچه از خوشحالی دست و پا میزد،لبخندی ز

 دیدن لبخندم لبخندی زد،لبخندم و محو کردم 

 بیا اینجا و اشاره کرد به چند تا صندلی یه کافه بود

 پرهام_چی بخوریم؟ 

 _نمیدونم...خب...تو چی میخوای بخوری؟

 پرهام_قهوه

 دانشجو های معشوق



 82#پارت

 به قلم#تارا 

 _اوکی منم قهوه میخورم 

 سفارش داد،خب اوردمت اینجا چون باهات حرف داشتمبلند شدو رفت 

 _بگو میشنوم

 پرهام_خب من رفتم خونتون

 _هوم؟کدوم خونه؟ 

 پرهام_خونه بابات دیگه 

 _چییییی؟چرا رفتییی؟ 

 پرهام_چت شد؟بشین هنوز حرفام ادامه داره

 _با کنجکاوی نشستم 

 قهوه هارو اوردن

 پرهام با کالفگی_تو با پسر خالت نامزد کردی؟

 قهوه پرید تو گلوم

 پرهام_آروم باااش،چته تو 

 سرفه میکردمو بعد  با عصبانیت گفتم

 _نههه

 پرهام_ولی بابات گفت یه هفته دیگه عروسیته 

 چشمام از حدقه زد بیرون چیییی؟ 

 دستامو کردم داخل موهام،بازم واسم نقشه کشیدن یه قطره اشک و بعد سنگینی سر 

 پرهام_چته؟چرا اینجور شدی؟خوبی؟ 

 _آره خوبم 

 نگاهی به اطرافش کرد نمیدونست چیکار کنه 

 سریع رفت یه آب قند اورد و داد خوردم 

 پرهام_پس نمیدونستی! 

 سکوتم

تصور کردنش هم برام سخت بود، حتی نمیدونستم با کدوم یکی از پسر دایی هام میخوان سرنوشتمو گره بزنن،همشون بدن معلوم  

 نیست با چند نفر بودن 

 

 دانشجو های معشوق  

 83#پارت

 به قلم#تارا 



 پرهام_که اینطور! 

 با عصبانیت چنگ زدم به کیف روی میز و گفتم اصال بدبختی من به تو چه ربطی داره؟

 پرهام_صبر کن،کجا میری؟

 اشک میریختمو به خودم و وجودم لعنت میفرستادم

 پرهام_آخه...آخه...من رفتم تا تورو از بابات خاستگاری کنم

 ی شنیدم؟منو؟به هق هق افتادم و پا تند کردم صدای بوق ماشینی اومد حتی وقت نکردم جیغ بزنم چ

 دستشو دور کمرم حلقه کردو پرتم کرد تو پیاده رو

 پرهام با داد و عصبایت_بسه...دیوونه شدی... 

 از رو زمین بلندم کرد و بغلم کرد توی بغلش غش کردمو خودمو توی ماشینش پیدا کرد

 های معشوق   دانشجو

 84#پارت

 به قلم#تارا 

 قطره های آب روی صورتم چکه چکه میکرد 

 پرهام_باالخره به هوش اومدی؟ 

 تکیه داد به ماشین و دست به سینه بطری آب ذو پرت کرد تو جوب و گفت

 پرهام_پنج دقیقه پیش 

 نفس عصبی کشیدو نشست توی ماشین  

 و ادامه داد 

 پرهام_کمربندتو ببیند 

ل و هوای خودم نبودم کمربندو بستمو سرمو تکیه دادم به شیشه ماشین و بی صدا اشک ریختم من تحمل اون زندگی اصال تو حا 

 سخت رو نداشتم حاال هم یه بدبختی جدید

فردا باید میرفتم خرید کنم برای عقد فاطمه و حسام ولی...حال خوشی نداشتم و امیدی نداشتم رنگ صورتم زرد شده بود و 

 بچه ها خبر از ادامه زندگی شوم من نداشتن   هیچکدوم از

تنها و غریب ترین آدم دنیا حاال من بودم دورم شلوغ بود اما کسی از درون من خبر نداشت،به حسام و فاطمه حسودیم میشد عشق  

 توی چشماشون جاری بود و هیچ مشکلی نداشتن 

 

 دانشجو های معشوق

 به قلم#تارا 

 85#پارت

میتونست از چشمای من وحشت و ترس و نگرانی رو بخونه  هر لحظه منتظر بدبخت شدن خودم بود،پرهام  و تنها پرهام بود که 

تیرش به سنگ خورده بود و بابام قبول نکرده بود و بعد از پرسیدن از پرهام فهمیدم که کدوم پسر خالش میخواد زندگی من رو 

 میشه در حال فرار از اون بودم.تو دستش بگیره،رامتین پسری که از نگاهاش خوشم نمیومد و ه

 زهرا_ترمه،ترمه با تو هستمااا 

 _هوم؟چی؟بله؟ 



 _تو هم که همش تو فکری هاا

 _ببخشید حواسم نبود 

 زهرا_یکم ازم تعریف کن،بگو خوشگل شدم،بگو ناز شدم،بگو از دختر شاه پریون خوشگل تر شدم 

 _زهرا دلت خوشه ها 

 نه انگار عقدمه زهرا اخمی میکنه و میگه_واقعا که،انگار 

پوووفی میکشمو از در آرایشگاه خارج میشم،نگاهی به اطراف میکنم و حسام رو از دور دست ها میبینم به گذر ثانیه ها روی 

 ساعتم نگاه میکنم اونا میرن آتلیه و من تک تک خیابونا رو دوره میکنم. 

 عروس خانموم وکیلم؟

 دانشجو های معشوق
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میزاره دو سه بار تکرار کنه همون بار اول بله رو میده،پرهام و علیرضا و طاها کنار هم هستن،طاها با پرهام بد رفتاری  زهرا ن

 میکنه البته به من ربطی نداره 

 پرهام میشینی داخل ماشین من و رانندگی میکنه و علیرضا کنارش،و من صندلی های عقب رو  تصرف میکنم 

 ترس از گوشیم دارم میترسم بابا زنگ بزنه و همه چیز به بدترین شکل ممکن اتفاق بیوفته  طاها هم داخل ماشین خودش،

وارد همون ویال میشیم و روی یکی از صندلی ها میشینم که خواهر زهرا که اسمش  رویاست دستمو میکشه و میبرم داخل اتاق  

 پرو 

 رویا_لباسات رو تعویض کن 

 _چی 

 رویا_خب تو لباس مخصوص پوشیدی زیر لباسات 

 نمیدونستم چیکار کنم،عروسی قاطی پاتی بود همه دختر پسرا قاطی بودن رویا مجبورم کرد مانتومو در بیار 

 رویا_ببین لباسات چقد خوشگلن 

 مادر زهرا پرده رو میکشه و میگه 

 مادر زهرا_بچه ها عروس دوماد اومدن بیاید سریع 
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با خجالت سرمو میندازم پایین لباسام اصال مناسب نیستن لبخند ساختگی میزنم بچه ها اصال حواسشون به من نیست بعد از اومدن  

 عروس داماد سریع بهشون تبریک میگمو میشینم روی صندلی همه بچه ها متوجه تغییر رفتار من شدن اما چیزی نمیگن و

نمیپرسن یهو صدایی میاد که زوج ها و عروس دوماد بیان وسط یهو میبینم علیرضا بلند میشه و با تعجب بهش نگاه میکنم 

دختری مستقیم از روبه رو میاد و پرهام و من فقط تنها روی صندلی میمونیم،پرهام هم قایمکی منو نگاه میکنه و در حالی که 

 لند میشه و دستشو دراز میکنه نگام میکنه مچشو میگیرم با کالفگی ب

 پرهام_افتخار میدی؟  



نمیدونم چیکار کنم اما ناخوداگاه سمتش کشیده میشم و قبول میکنم تاحاال اینجور مجالسی نیومده بودمو اصال نمیدونستم چیکار کنم  

 آب دهنمو قورت میدم و با ترس بهش نگاه میکنم تو آغوشش پنهانم میکنه و وای برای حس اون لحظه 

 دانشجو های معشوق
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 در نومیدی بسی امید است 

 پایان شب سیه سپید است 

 امیدواری چه احساساس خوبیه دقیقا همون لحظه که دیگه امیدی برای زندگی نیست.  

بود که از  اون شب هم گذشت و بدترین روز زندگی من فرا رسید زمانی که مشت و لگد به در خونه میزدن تنها کمک من پرهام

 حال و روز من خبر داشت با هق هق بهش زنگ زدمو حرف زدم  

 بعد ده دقیقه دیدم دیگه در نمیزنن فهمیدم پرهام اومده آروم با انگشتای پام رفتم پشت در 

 پرهام_چرا اینجوری در میزنید 

 رامتین و داداشش_شما کی باشید؟ 

 پرهام_نامزدشم 

یشه،سرمو تکون دادم،صدای دعوا ها و زد و خوردشون میومد در رو باز کردمو وای پرهام داری خراب میکنی واست بد م

 خودمو پرت کردم داخل ماشین صاحب خونه داشت جداشون میکرد،رامتین و داداشش باورشون شده بود 
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تفاده کردو پرید تو ماشین از اونجا دور شدیم دو تا وقتی داشتن سر صاحب خونه داد و فریاد میکشیدن پرهام از موقعیت اس

دستمال از تو داشبورد ماشینش در اوردم و لب خوشنیشو تمیز کردم و پشت سر هم غر میزدم و قربون صدقش میرفت،کلی  

 خندید به ادا اطفاالم یهو گوشیم توی جیبم ویبره رفت درش اوردم شماره ناشناس بود شاید رامتین بود

 پرهام_کیه؟ 

 _ناشناسه

 پرهام_گوشیو بده من 

گوشیو دادم دستش بعلههه رامتین خان بود،پرهام حرفایی بهش میزد که من جای اون خجالت میکشیدم، بلند شدم و اومدم بیرون  

 ماشین تکیه دادم به ماشین و بعد تموم شدن حرفاشون سوار ماشین شدم،هیچی نگفتمو سکوت بین ما حاکم بود 

 ونا هیچ کاری نمیکنن اتفاقی واسم نمیوفته،ممنون که کمکم کردی لطفا منو برسون خونه_اینجا کجاست؟ببین ا

تا به خودم اومدم دیدم داره با درو دیوار و فرمون ماشین حرف میزنم،پرهام هیچ توجهی نداشت با کالفگی پوفییی کردم و رفت  

 پایین و در خونه رو باز کرد وای خدا اینجا کجاست  
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،خونه ویالیی بود خیلی قشنگ بود داشتم نگاه حیاط میکردم که پرهام دوباره سوار شد و رفتیم داخل حاال مطمئن شدم که خونست

 پرهام گفت

 پرهام_نمیخوای پیاده بشی؟

 _هوم؟چی؟آره آره

 زیر لب چند تا کلمه رو کنار هم گذاشت و باعث تند شدن زربان قلبم شد

 پرهام_با همین دیوونه بازیات عاشقت شدم دیگه 

 _هوم؟...چی؟... 

 یا پایینپرهام_هیچی با خودم بودم،ب

پرهام جلوی من حرکت کرد در حال خونشونو باز کرد که همه نگاها اومد سمت من،فک کنم خانوادش بودن،خدا بگم چیکارت 

 نکنه پرهام که داخل این موقعیتا میزاریم 

شاید اولین  سالم کردم و آب دهنمو قورت دادم همه سالم کردن پرهام باهاشون آشنام کرد خانوادش ناباورانه بهم نگاه میکردن

دختری بودم که پرهام منو می اورد خونشون،خواهرش راهنماییم کرد داخل یه اتاق رفتم،اتاق ساده ای بود نشست روی تخت و  

 بعد گفت بشین 

 پارمیدا خواهر پرهام_بیا بشین 

 و بعد ادامه داد

 پارومیدا_چجوری بوده که پرهام دختر اورده خونه 

 لبمو گاز گرفتمسرمو انداختم پایینو گوشه 

 پارمیدا_راستش پرهام اصال اهلش نیست 

 داشتم از خجالت آب میشدم
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 پارمیدا_خب به هر حال خواهرشم برام مهمه،اسمت ترمه بود آره؟

 _آره 

 پارمیدا_همکار پرهامی؟ 

 پرهام در زدو اومد داخل  

 گفت_بزار استراحت کنه،خستست پرهام چشم غره ای به پارمیدا رفت و 

 پارمیدا_باشه حاال گفتم آشنا شیم 

 پرهام_وقت زیاده

 پارمیدا_باشه اصال،پوووف

 و رفت بیرون 

 پرهام لبخندی زد و رفت بیرون. 

 پر از اشکم ولی میخندم به سختی



 به قول فروغ که میگفت: 

 شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!.

اسیرم کرد رفتم بیرون اتاق،اتاق پرهام رو به روی اتاقی بود که برای من گذاشته بودنش یه حسی انقد اشک ریختم که سردرد 

با خجالت  ،پیراهن تنش نبود منو میکشوند طرف اتاقش رفتم در اتاقش رو یکم باز کردم دیدم روی تخت داره با گوشیش ور میره

 که صدایی اومد ،دوباره در رو به حالت اولی برگردوندم گوشه لبمو گاز گرفتم

 پرهام_بیا داخل 

 وای ترمه دوباره گند زدی 
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 م چی بگم پتو رو انداخت روی تنشچند تا فوحش به خودم دادمو رفتم داخل،نمیدونست

 دختری رو دوس نداشتم  دختر خونه نیوردم یعنی تاحاال تابحالپرهام_اینجا رو مثل خونه خودت بدون،میدونم خانوادم...من 

 با چشمای از کاسه در اومده نگاش کردم،تازه متوجه حرفش شد سرشو انداخت پایینو ریز خندید،شروع عاشقی بود،لبخندی زدم 

 عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل

 که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی

 ودم من؟مننن،تو که عشق منی ترمه دو( بلندم شدم و از اتاقش اومدم بیرون و میخندیدم،)شیطون کی ب
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کلی فکر رو کنار گذاشتمو خوابیدم،صبح با سروصدای پارمیدا خانم بیدار شدم که داشت با پرهام جروبحث میکرد احتماال سر  

کردم دیدم که یه کیف لوازم آرایشی روی   من،اینجا جای من نیست،مانتوم رو پوشیدم و شالم رو سرم کردم نگاهی به اطراف

میزه،بعله درست حدس زدم کیف آرایشی بود،یکم آرایش کردم که پف صورتم معلوم نباشه،به بهانه کالس دانشگاه داشتن ازشون  

روی خداحافظی و تشکر کردم،پرهام ازم خواست که صبر کنم و صبحونه بخورم  تا لباس بپوشه برسونم اما گفتم میخوام پیاده 

کنم تا سر چهار راه که رسیدم دست کردم داخل جیبم خداروشکر پول برای تاکسی داشتم،تاکسی گرفتم رسیدم خونه پاورچین  

 پاورچین نگاهی به کوچه کردم وقتی دیدم کسی نیست یه نفس راحتی کشیدم صدای ماشینی از پشت سرم
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اومد دستم از پشت کشیده شد و دستمالی جلوی دهنم گرفته شد بعد از اون هیچ چیز یادم نمیومد تا خودم رو روی تخت پیدا  

کردم،نگاهی که اطراف کردم اینجا اتاق منه،خونه پدری،بلند شدمو نگاهی به اطراف کردم جند تا لباس روی تخت بود،لباسام رو 

و آرایش کردم خیلی گرسنه بودم اما به روم نیوردم در اتاق رو باز کردم و نگاهی به  تعویض کردمو کمی به صورتم رسیدم 

جلوم کردم،همه بودن خانواده خودم،خانواده خاله و خانواده دایی سالمی کردم و مامان اومد جلو تا بغلم کنه اما پسش زدم با اینکه  

به همشون تحویل دادم و مجبورم کردن به این ازدواج اجباری  دلم خیلی براش تنگ شده بود اما حالمم ازش به هم میخورد اخمی

 با هق هق رفتم طرف اتاقم گفتم من یه نفر دیگه ای رو دوس دارم اما با تو دهنی ساکتم کرد  پریدم وسط حرفای بابا وتن بدم 

 ترسم که تو هم یار وفادار نباشی



 عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی

 دوصد بار بمیرم من از غم تو هر روز 

 ار نباشیتو از دل من هیچ خبرد

 پیج اینستاشو چک کردمو دوباره عکساشو دیدم همون عکسها که با بچه های اکیپ گرفته بود
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د بسازمو بسوزم پیامی زمان عقد مشخص شده بود برا بدبخت کردنم عجله داشتن دیگه نمیخواستم کسی کمکم کنه و نجاتم بده بای

به زهرا دادمو داخل اون پیام طوالنی همه چیز رو براش تعریف کردم گوشیمو خاموش کردمو قطره اشکم رو پاک کردم تا خود  

صبح دم نزدمو حتی غذا هم نخوردم فقط بی صدا گریه میکردم و با خدا قهر بودم،صبح با صدای گریه بچه ای بیدار شدم نگاهی 

کردم یه نوزاد بود که بهش میخورد تازه به دنیا اومده باشه بعد دیدن عمم و شکمش فهمیدم که بچه دار شده،اومد  به پایین تخت 

جلو و شروع کرد گریه زاری عمم باهام خوب بود و کل خانواده پدریم به خاطر من ناراحت بودن و امان از پدرم آروم چشمامو  

 خودمو خالی کردمو بعد نی نی کوچولوشو بغل گرفتم بستم و بغل عمه جانم اشک ریختم و اشک ریختم

 دانشجو های معشوق

 96#پارت

 به قلم#تارا 

 آقا پسرمون فقط شیش روز از به دنیا اومدنش میگذشت هنوز هم اسم واسش انتخاب نکرده بودن 

 عمه_اسمشو چی بزاریم به نظرت

 _نمیدونم مگه باباش براش انتخاب نکرده؟  

 و براش انتخاب کنیعمه_نوچ منتظر بودیم ت

 لبخندی زدمو گفتم 

 _خب؛اسم باباش چون کامیاره اسمشو بزارید کوهیار.  

 عمه_میخوام از آشنایی من با کامیار بگم 

 _چییی؟جدیییی؟تو که هیچوقت از آشنایی با کامیار جونت نمیگی 

 عمه_رازه،ولی فقط به تو میگم 

 ادامه داد

 عمه_خب راستش ما داخل دانشگاه آشنا شدیم 

 اوه اوه عشق دانشجویی_ 

 خندید و چشم قوره ای رفت و ادامه داد
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 عمه_راستش عشق دانشجویی که چی بگم اصال حواسش به درس نبود همش حواسش به من بود 

 _اوه اوه میگم جذابیت من به کی رفته 

 خندید وادامه داد

عمه_لیوه)به زبون لری دیوانه(راستش روم خیلی غیرتی میشد البته دوران جاهلیت بود یه پسر که همش با موهای ژولیده و  

لباسای چروکیده میومد دانشگاه و همه دخترا بدوشون میومد ازش و حالت تهوع بهشون دست میداد البته منم دست کمی ازش  

 نداشتم 

 د_دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آی

 خندید و ادامه داد

 عمه_بابام دوست نداشت که یه پسر دست و پا چلفتی دامادش بشه بهش گفت که باید به سرو وضعش برسه 
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اما بعد دید که هیچ تغییری نمیکنه بعد ها فهمیدم که اصال این بهونه بابام بوده وگرنه کامیار خیلی پولدار هستش،بابام پسر عموم  

 رو برام انتخاب کرده بود اما منو کامیار فرار کردیم 

 _لیلی و مجنون بازیاتون

اال هم صاحب یه بچه شدیم که اسمش هم خداروشکر عمه_خب آره ولی ما سختیامون هزار برابره نصبت به عاشقی کردنمون،

 انتخاب شد،راستی چرا کوهیار؟

 _اسم مغرورانه ایه 

 عمه_آره،خیلی اسم قشنگیه 

 تقه ای به در خورد منو عمه کنجکاوانه نگاه به در کردیم 

 مامانم اومد داخل و با ذوق یه لباس عروس گذاشت روی تخت 
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و کلی قربون صدقم رفت ابرو هام و تو هم کشیدمو نگاهی به عمم کردم اون هم دل خوشی از مامانم نداشت سکوت کردیم،مامان  

وقتی رفت بیرون یه نفس راحت کشیدم و همراه عمه و اون نی نی کوچولوش رفتم بیرون عمو هام داشتن آخرین تالشاشون رو  

اطر این ازدواج،آخر هم بابا با این حرفه به شما ربطی نداره و دختر خودمه و میتونید میکردن برای منصرف کردن بابام به خ

نیاید عروسی،دهن عمو هامو بست منم هیچی نگفتم بابام گفت همه مهمونا رو دعوت کرده و همه چی آمادست رفتم یه دوش 

اول بهم فحش داده بود و بعد بهم گفته بود که  گرفتمو اومدم رو تخت نشستم گوشیمو روشن کردم،صدو ده تا پیام از طرف پرهام

 حقمه بهم بگه ضعیفه چون زود تسلیم شده بودم نقشه ها توی سرش بود 
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 اال دیگه میخواست عملیشون کنه البته اگه من قبول میکردم با هق هق براش نوشتم 



 _چه نقشه هایی؟ 

 پرهام_چه عجب آنالین شدی 

نقشه باحالی بود اما میترسیدم جون اهل خطر کردن نبودم اما این آخرین شانس من بود باید قبول میکردم اوکی رو دادم و قرار 

بدم یکی از آهنگای هایده رو پلی کردم خوشحال بودم که خوشحالم امید داشتم که میتونم همه چیزو شد هر اتفاقی افتاد بهش خبر 

درست کنم یه آرایش غلیظ کردمو لباسامو عوض کردم کیفمو گذاشتم روی شونمو برای هماهنگی نقشه باید با بچه ها صحبت 

 میکردم  

 رامتین_کجا؟

 قیافه حق به جانبی گرفتمو گفتم 

 ی نداره _به تو ربط
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سریع از در خونه خارج شدم و اجازه حرف زدن بهش ندادم یه تاکسی گرفتمو رفتم خونه،تموم لباسامو جمع کردم اما اجاره خونه 

همه گذاشتم توش و   رو هم باید بدم،بستگی به شرایط داره شاید دوباره برگردم به همین خونه ماشین رو روشن کردمو لباسارو

حرکت کردم به سمت کافه با ورود من همه بچه ها سالم کردن شروع کردیم هماهنگ کردن،چه نقشه خفنی شد،ما هم که دیوونه  

 بازی کردنو خطر کردن 

 قرار شد زهرا خواهر زادش که تازه به دنیا اومده رو بیاره با یه سس قرمز،یهو یادم اومد که طاها توی جمع نیست 

 نیومده؟ _طاها

 علیرضا_امشب پرواز داره میخواد برگرده

 غمگین پوووفی میکنم 
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و سرمو میندازم پایین،از بچه ها خداحافظی میکنمو میرم فروشگاه پوشاک چند تا لباس و شلوار میخرمو با یه بالشت کوچیک   

کنم که بهش امیدوارم همه بیدار میشنو من میرم ارایشگاه و اون بالشت رو با  میخرم و میرم خونه تا صبح به فردایی فکر می

 خودم میبرم،ارایشگر کارش رو خوب انجام میده و آخر بهم میگه

 آرایشگر_عین ماه شدی 

 بلند میشمو نگاه به آینه میکنم 

 اوفییی به خودم میگمو،بعد به ارایشگر میگم 

 _خب حق داری اینو بگی زری جون 

 ر خنده میزنه زی

ناخونامو هم درست میکنه و لباسه به ظاهر لباس عروس رو میپوشم و ازش تشکر میکنم میخواد راهنماییم کنه اما بهش میگم که  

 الزم نیست تا میره به بقیه کاراش برسه سریع بالشتو میکنم زیر لباس عروسم
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میرم دم در ارایشگاه و منتظر میمونم،تا رامتین از راه میرسه اول نگاهی به قیافم میکنه و بعد به شکمم نگاه میکنه و جا 

میخوره،اما چیزی نمیگه سریع سوار ماشین میشم شکاک نگاه شکمم میکنه و تو دلم بهش میخندم خب شروع ماموریت از  

تمو میگیرم به شکمم زهرا رو میبینم که کیف بزرگی دستشه و داره از هیجان اونجایی شروع میشه که میرسیم محضر و من دس

غش میکنه همش آخ آخ میکنم رامتین با چشمای گرد شده نگاهم میکرد شیرینی هارو پخش کردن و عاقد شروع کرد به خوندن 

 اد آوری کردم و آخ بلندی گفتم  خطبه عقد بار اول که گفت زهرا گفت عروس خانوم رفته گل بچینه بار دوم سریع نقشمونو ی

 _آخ...آخ...بچم 
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همش جیغ و داد میکشم و همه بهم نگاه میکنن تازه متوجه نگاه های مهمونا رو شکمم میکنم سریع خودمو پرت میکنم پشت 

 صندلی زهرا بچه رو با کیف میاره و میزاره روی پام کلی هم سس میپاشم

تنها چیزی که اون موقع از بچه ها میخواستم این بود که نخندن اما خودمم متاسفانه داشتم از خنده جر میخوردم،زهرا تکی به  

پرهام زدو پرهام، اومد داخل ما هم مجبور شدیم بچه رو بیدار کنیم تا شروع کنه به گریه کردن خودمم شروع کردم داد و فریاد 

 مد داخل و شروع کرد به فریاد کشیدنصدای جمع زیاد شد و پرهام او

 پرهام_وای بچم...بچم کجاااااست...؟ 

سریع میاد پشت صندلی و کلی میخنده اما بعد خندیدنش رو صورتم مکث میکنه لبخندی بهش میزنم و بچه رو بغل میگیره بچه ها  

 لند میشه زیر دوش من رو میگیرن و من خودمو به بیهوشی میزنم صدای جیغ و داد مامان بابام ب

 

 دانشجو های معشوق  
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پرهام میگه که باهام  سریع سوار ماشین پرهام میشیمو نگاهی به لباسام میکنم همه میزنن زیر خنده انقد میخندم که دل درد میگیرم

ون لباسم حرف خصوصی داره و از بچه ها میخواد که برم یه تاکسی بگیرن بچه ها هم سریع میرن،با هم میریم مانتو بخریم چ

 داغونه همه چپ بهم نگاه میکنن سس هم چون قرمز بود مثل خون بود یه مانتو همرنگ شلوارم برام میخره 

 پرهام_ترمه 

 _بله؟

 مکثی میکنه 

 _میخوای چجوری ادامه بدی؟منظورم زندگیه؟ 

 لبخندی میزنمو میگم نمیدونم اما میدونم 

 _نمیدونم

 پرهام_میتونی بسپاریش به من

 ما داد صاحب دو بچهشدیم و بعد خدا شما دوتا نوه ناز رو به    ن این اتفاقاتبعد تموم شد

 )محمد(_مامان بزرگ درستو ادامه دادی هر دو میزنیم زیر خنده



_آره خب ادامه دادم اما دور از پدر و مادرم خیلی وقته باهاشون رابطه ندارم اما با عمم که رابطه دارم همیشه حالشون رو 

 میپرسم

 ترم)مبینا( پس طاها چی شد؟ نوه کوچیک
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 راستش از اون هم بیخبرم وقتی فهمید با پرهام ازدواج کردم فقط یه پیام تبریک فرستاد 

 پرهام_ترمه خانم سخنرانی تون تموم شد 

 _و حاال هم پدر بزرگتون شصت سالشه و ببینید چقد اذیتم میکنه 

 میخندنو پرهام هر دو رو بغل میکنه  

 مبینا_مامان بزرگ لباس های عروسی تو و بابا بزرگ چه رنگی بود  

 _بابا بزرگتون که کت و شلوار پوشید و منم یه لباس عروس صورتی

زن تو  تقه ای به در میخوره و در رو پرهام باز میکنه علیرضابا غر غر های خاص خودشو زنش میاد داخل و بچشون رو میندا

 بغل پرهام بیچاره

با وجود عروس هایی که دارم و پسر هامو بچه هاشون،داداش علیرضامو خانومشو نی نی کوچولوش و البته پرهامی که دارم   

 خوشبخت ترین آدم روی زمینم

پیام داده بود  خوشحالم که شجاعت نشون دادم و خوشحال که مثل عمم بودم،راستی گفتمم عمم پسرش انقد خوشگله تازه دیروز هم 

 تشکر کرد به خاطر اسم قشنگی که براش انتخاب کردم

 ست در آغوش خودت پیر شومخوبی حس 

 اینکه یک عمر به دستان تو زنجیر شوم...

 پایان

 چون امروز تولد خودمه تقدیمش میکنم به خودم 

۲۵/۴/۱۴۰۰ 

 


