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 : مرتد عشق رمان ی مقدمه

 

 هیجان یه…هبم.میکنه مزه…قشنگه خیلی که ترسی.یه… بالذت ترس یه اما…میرتسیدم اولش
 ترببخشید وپررنگ تر جرات با دفعه این.برمیدارم دیگه قدم یه. عشق میگن هبش که پررنگ

 ی سروکله نرسیدی ششم قدم به هنوز… تا پنج تا چهار تا سه میشه دوتا!تا دو میشه قدم یه…تر عاشق!
 احتماال.منیده خوبی بوی هست که هرچی منیدومن عادت؟منم این هست چی احتماال.میشه پیدا عادت
 !شده تر پررنگ هیجانست مهون

 سخته دخرتی،برات!!هستم اکی خیلی من نقاب!بزنی نقاب باید اینجا سانسوریه تغییروخود بعدی قدم
 اخ..تر وپررنگ ارامبخش میده سیگار دود ی مزه خوبه خیلی نقابه این اما!میدومن داری غرور.میدومن

 عاشقرت ببخشید

 غریق!من وای ای..باشی جنات غریق دنبال باید شدی غرق بدجوری میبینی برمیگردی چهارمی به میرسی
 قدم.معشوقه نه ناجی ببخشید پوش خوش ناجی مهون!گردن تا کرده غرقت که مهون مهونه جناتت

 کارو مهین منم. کنیم توجیهش خوب گرفتیم یاد!شده معنی بی خیلی روزا این راستی!گناهه چهارم
 .!توجیه این میکنه ارومم بدجور میکنم

 نقامب هم کردم پیدا جنات هم ردشدم وعادت ازهیجان! فکرتر با ایندفعه..پنجمی مست به میرم تر قوی
 !!صورمت رو کرده جاخوش

 چرا میگم!خودتی متسخرامیزمیگه صدایی یه نیستم این من نه میبینم. میکنم سرتاپام به نگاه یه
 هیجان قیمت به عاشقانه های سانسوری خود این از امان.برداشتی بد اولتو قدم میگه.!شدم اینطوری
 !عشق قیمت به میره یادم امسش مهش ببخشید پررنگ

 نکنید مرتدوفراموش عشق..شعارمنیدم. متفاوت ای سوژه با رمامن سومین
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 « امر مل امر یمبسم هللا»

 وتوقفل کلید انداخته زير.سربه وبا کشیدم باالتر رنگمو توسي نازک کاپشل زيپ.بود ازهمیشه تر هواسرد

 نا ي پله.راه.نداشتم ديدنشو چشم که که بود شبايي ازون امشب نشه پیدا اش سروکله میکردم دعا دعا. انداختم

 پله تا.دوسه چیل پاور پاور شد روشل وبرقارو کردم وممس چراغ کلید اروم بود خلوت شکر خدارو مون گرفته

 درانداختم تو کلیدو واروم باالرفتم را درخونه جلو ي

  خیر به رسیدن به به_

 سمتش.به وجسورانه کردم بازوبسته  رص از چشمامو پیچید توگوشم دوباره نخراشیدش صداي

 گفت دادو نمايش اورشو چندش کردومبخندي برانداز پامو سرتا همیشگیش باوقاهت.برگشتم

 گلم مواظبتم.سايه مثه بودم گفته بهت_

 وگفتم شدم خیره بهش نفرت با

 هان؟. کیوببینم بايد باالسرنخوام اقا_

 خاروندوگفت اشو.سینه مردش چرک زيرپیراهل روي واز باالبرد چپشو دست

 خواد؟ باالسرنمي اقا..غريب شهر تو دخترتنها يه_

 کنه توروجمع میخواد يکي مصبیتي خودت تو. نیستي تو بخوادم_

 تراومد پايیل پله.کردويه توهم اخماشو

 وپايیل وسرم کردم درهم امو چهره زد.بهم  اممو دهنش امکل بوي. میشم گرفتارت بیشتر.که نکل اينطوري_

 .انداختم

  اممو. پرازشهوت.نگاه همون باز.کنم نگاهش که ووادارکرد ام زيرچونه گذاشت ودستشو پايیل اورد سرشو

 قدمي تويه چشماموبازکردم باو شت.شد تر شديد دهنش امکل بوي.نبینمش تا بستم چشمامو.میزد بهم داشت

 رفت قلبم تپش.توخونه وپريدم دروبازکردم ام ديگه بادست اشو سینه تخت زدم کردمو مشت دست. بود صورتم

 دراومد پشت از نخراشیدش صداي.میلرزوند تنمو همینطوري.همیشه اما نبود اومش دفعه.روهزار

 ...مخلک جستي دوباره مخلک جستي بار.يه_

 میدونم خوب که نیار در)...(اداي گذاشتم الالت به مي مي زيادي بیاري دووم نمیتوني خیلي کوچومو کل گوش

 بچرخیم تا بچرخ!!!اي کاره چي

 

 با.شد را ت که وخیامم کردم رفتنشوتماشا درب گرفته خاک چشمي پشت از اهسته اومد باالرفتنش صداي

 قبل تراز خسته اوريش ياد با بودم گذرونده رو سختي روز چه.انداختم در کنار تخت وروي خودم گي خسته

 .برد خوابم چجوري ونفهمیدم زدم چراغو وکلید باالسربردم اروم دستمو.شدم

 بیشتر اي دقیقه يه گفتم خودم با.بود نشده هنوزهشت کردم ساعتش به نگاه.شد بلند موبايلم زنگ بازصداي

 .شد بلند خونه در صداي که بخوابم
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 با فهمیدم وتازه شدم ازجابلند.باشه داشته کردن کل و وصله باشه بیدار صبح موقع ايل افشیل میدونستم بعید

 نبود افشیل بود درست  دسم رفتم در سمت به وسردرد سرگیجه با. چروکه وهمشون خوابیدم بیرون مباسهاي

 انداخت صورتم به نگاهي تفاوت بي.کردم سالم بود بیرون سرم فقط که ودر امي بازکردم دراروم.بود باباش

 :وگفت

 میگفت چیزايي يه ديشب افشیل!اي خونه عجب چه_غالم

 میگفت؟ چي_

 ابروتم؟هان؟ چشم عاشق يا نشستم گنج رو مل کردي فکر.ندادي تو.کرايه ماهه چهار میگفت_

 :وگفتم دروبیشتربازکردم

 غالم اقا که نبود قصد از نداشتم خدا.به_

 يا میکني.وتسويه هرچهارماه اخرشب ياتا نیست خامیم  رفا ايل مل براي نزن مفت  رف خود بي_غالم

 کردم در قت مطفي وچه هستي چي رفته يادت اينکه مثه بیرون میندازمت

 کارکنم؟دزدي چي مل اخرشب تا.بده وقت بهم.اخرهفته تا  داقل ومي غالم اقا نرفته يادم مادرم جون.به نه_

 کنم؟

 پول بود داده مو زوتر ا مق ي پسره.ايل اگه بده منو پول زودتر فقط بکل میکني غلطي هر نمیدونم مل_غالم

 شده عاشق وخبرش  ايي.به خورده سرش که کل شکر خدارو بودي توکوچه االن تا ندادي

 باال رفت خدا افظي بدون غالم میريزه زهرشو نشده صبح میدونستم انداختم وسرموپايیل کردم نگاهش عاصي

 خودم دنبال رو بختي بد انقدر میخواستم کي تا.گذاشتم زانوم رو وسرمو درنشستم پشت وهمونطور ودروبستم

 بازم. بودن قهر مل با کال خوش روزاي انگار. زياد درد از میترکید داشت سرم بود کارم کدوم تاوان ايل بکشم

 میفتادم راه بايد کم کم شد بلند موبايل صداي،زنگ

 

 مارک هاي کرم ازيل کدوم هیچ انگار شدم ومشغول میزريختم روي همیشگیمو ارايش وموازم شدم بلند جام از

 هوشنگ صداي باشم نامرتب اگه میدونستم نمیپوشوند چشممو گودي کننده سفید هاي داروپنکک

 ومباسهاي دادم ومعاب رنگ خودمو شده اي هربدبختي با.نداشتم اصال که اونو با  رف،زدن ي درمیادو وصله

 رفتل ي واماده.کردم ست صورتي وکیف صورتي شال با رنگ سفید مانتوي ويه انداختم رومبل ديروزو

 گرفته دود خونه وايل کجا وعطر ارايش موازم وايل ومباس رخت ايل گرفت ام خنده خودم از خودم.شدم

 سبز قديمي گاز اجاق يه تو شده خالصه زندگیم ديدم چرخوندم چي؟سرکه اينه ؟بیرون بودم کي اينه توي.کجا

 .اتاق ي گوشي گرم همیشه کوچک ويخچال ظرفشويي ي زده زنگ وسینک رنگ

 صحنه اون مرور با.نداشت انتل وقت هیچ.که قديمي چهارده تلويزيون ويه چوبي تخت يه اتاقم ي.ديگه طرف

 سرعت وبا برداشتم تخت روي از کلیدو.دسته.بره باد به بودم هرچي،ساخته بود ونزديک چشماموپرکرد.اشک

 چون نبودم خودم چون بود تر شیريل برايم خونه از بیرون. کوبیدم هم به ودرواز رص رفتم در طرف به

 اررمم  سابي وايل... جز،ساره بودم چیز همه.بودم ؛مريم بودم ؛مهسا بودم شیريل چون.نبودم ساره

 با ها نگاه همه.رفتم خیابون طرف به اروم واروم پوشیدم هم رنگمو سفید کاپشل بود سرد هوا بازم.میکرد
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 براي بودم بزرگ  سابي براشون انگار.داشتم دوست رو ها.صحنه ايل خیلي مل میچرخید طرفم به تحسیل

 . سرت پسرا وبراي  سادت دخترا

 رو فضا کل پاشايي مرتضي از اهنگي صداي.شدم سوار داشت نگه که اي تاکسي واومیل کردم بلند دستم

 شد تموم وزود نامردانه خیلي که روزايي به قبل به میبرد منو شايد...صدا ايل میکرد ارومم قدر چه.پرکرده

 

 نرسیده مشتري هنوز هاروباالرفتم.پله سرعت به رسیدم زود ساعت نیم خداروشکر میداد ونشون ونیم نه ساعتم

 میکردوادامه خیس دهانش اب با شصتشو گاهي وهراز بود هاش پول شمردن مشغول دخل پشت وهوشنگ بود

 شدوگفت جلب بهم توجهش در باالي سروصداي پر اويز به در وخوردن مل ورود با میداد

 اومدي؟ زود_

 .افتادم راه زود ديگه شدم بیدار زود.سالم_

 :چرخوندوگفت سرتاپام از نگاهشو

 .بیارن چیزي يه برات بگم بشیل برو خوبه_

 وگفت دوخت بهم پرازنفرتشو ونگاه اومد قهوه فنجون يه با محسل و کردم انتخاب هارو ازصندمي يکي

 !باشي داشته انرژي بخور بیا_محسل

 ندارما اعصاب ننداز متلک مل به انقدر_

 زدوگفت خندي پوز

 .نمیموندم خونه کثافت ايل تو دقیقه يه وگرنه مريضه ننم که  یف_

 زد داد محسل که رفتم دستشويي طرف وبه شدم بلند  رف دراومدوبدون  رفش از  رصم

 .میشي کاسب بیشتر کل ترش پررنگ برو_

 گفتم برگردم طرفش به اينکه وبدون وايسادم درجا

 ..شو خفه فقط.شو خفه میکنم خواهش محسل_

 ناگهان.اومدم بیرون و کردم تر پررنگ مبمو رنگ محسل قول وبه رفتم دستشويي به نزدو  رفي روشکر خدا

 روش وروبه رفتم صندوق سمت به ترديد با غالم صبح وخرفاي افتادم هوشنگ دست تو هاي پول ياد

 :گفت کنه سربلند اينکه بدون.نشستم

 میخواي؟ پول_

 .افتاده عقب ماهه چهار خونم کرايه_

 پوالت با میکردي غلطي چه_

 نیس؟ يادتون شدم مريض پیش ه ما_
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 دادوگفت تکون اروم سرشو

 بدهکاري؟ قدر چه_

 میندازه راه کارمو تومل پونصد_

 پوزخندزدوگفت

 نکني؟ دل رو_

 تومنه صد ماهي کرايم نمیشه هم شما خورد پول که نیس چیزي_

 میدي؟ صدتومل ماهي که میکني زندگي کجا_

 فامیلمون پیش_

 :کردوگفت تر سفت وکمربندشو شدم جابلند از هوشنگ

 .بگیر بیا وقت اخر_

 پر همه مثه.کنم خفش میتونستم میخواست دمم میکرد نگاه بهم پوزخند با هنوزم محسل شدم بلند جام از خوشحال

 عجوالنه هاي وقضوت ها نگاه از بود

 

 با شدن سرگرم مشغول دوباره اونا ديدن از وبعد انداختم در به نگاهي بودن جوون پسر دختر يه مشتري اومبل

 .میزاومد سمت به وخوشحال شاد معمول وطبق رسید هم غزل که شدم گوشیم

 رسیدي؟ زود تو دراومده طرف ازکدوم افتاب_غزل

 .دفعه ايل غرب از کنم فکر_

 کردوگفت نگاه رو کافه تادور ودور گردوند سرشو

 !!خلوته_غزل

 !امروز باشیم کاسب.نکنم فکر اره_

 :گفت آروم وباصداي منوکنارکشیدونشست روي روبه چرخوندوصندمي عقب.به سرشو دوباره غزل

 يادته؟ رو ديروزيه_

 کدومشون؟_

 .زرده داشت؛پیرهل اي نقره زانتیاي که همون_

 گفتم خنده با اومد يادم مضحکش ي وچهره کردم فکر کم.يه

 شده چي  اال!موهاش مدل اون با.يادمه اره_



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

7 
 

 :وگفت کرد پررنگ اخم يه غزل

 .باشیم باهم جدي.خواسته ومي روزه مد.که موهاش مدل_

 کرد.اشاره بهش چشم میزوبا روي دراوردوگذاشت جعبه.يه زدوازتوکیفش برقي.يه چشماش

 اون ازماشیناشه يکي تازه نکل ماشینش اون به نگاه.رويا پومداره قدر چه نمیدوني برام خريد ديروز اينم_

 :وگفتم دادم تحويل بهش پوزخندي

 اول روز نفر چند مل خود. نشده عبرتت درس اينکه تومثه باشید باهم جدي خواسته که ست گزينه صدمیل ايل_

 ؟؟ نمیشناسیشون تو بهم دادن ازدواج قول

 :وگفت انگشتروبرداشت جعبه دمخوري با غزل

 . ديدم وتوچشماش عشق مل.میبیني  اال رويا داره کامیارفرق_

 .اشپزخونه تو بريم نديدمون کسي تا پاشو کني جستجو ازظهر بعد تا بقیه وتوچشماي عشق بابد که فعال_

 ما به تفاوت بي محسل شديم مشتري ومنتظر رفتیم اشپزخونه به بود ديروزش توروياي هنوز که غزل با همراه

 يازده ساعت  دود باالخره. میکرد هم آشپزي وهمزمان.بود فرداش امتحان براي درس خوندن مشغول

 وگفت تواشپزخونه اومد زنان نفس نفس هوشنگ

 .میکني چه بروببینم پاشو اومده مشتري رويا_

 . رفتم وبیرون کردم مصنوعیم سروشکل به نگاهي اشپزخونه اينه توي واز شدم بلند جام از

 ازدور.کردن انتخاب نشست وبراي میز اومیل وهردو شدن فضاي،رستوران وارد مشکي پورشه بايه پسر دوتا

 برگشتم هوشنگ سمت به عصبانیت وبا انداختم بهشون نگاهي

 

 بهش؟ بگم چي برم مل داره دختر دوست هزارتا ده ؟؟ايل!مورد شد اينم آخه

 .کني تورش بايد میخواي خونتون کرايه پول اگه ببیل.هزارويکمي ده بشو برو_هوشنگ

 :گفتم کردمو نگاش شده عاصي

 قیمتشه قدر چه ببیل! بنداز سروشکلش به.نگاه يه اخه_

 برات سیگاربکشي کافه تو بشیني خانم سروکلتو.به بمامي فقط گرفتي ياد. نکردم تو خرج کم منم_هوشنگ

 . سراغش برو کل منونگاه بروبر واينسا هم  اال. ست ديگه چیز يه تو شغل خانم خیر بیارن؟نه اسپرسو

  رف هم با زنان هردوقهقه.ببینمشون بهتر بتونم تا برگشتم پنجره سمت به ودوباره رفت غصبانیت با هوشنگ

 به...اونا مثه منم میشد چي صحنه اون ديدن از گرفت درد قلبم قدر چه میشد تر بلند صداشون محظه وهر میزدن

 مل هردوباديدن. رفتم اونا از يکي سمت وبه برداشتم قدم نینه تمأ وبا اروم بره پیش بیشتر ندادم.اجازه هم فکرم

 :وگفتم کردم نگاهشون انگیز شهوت مبخند با.شدن خیره پام سرتا وبه کردن قطع صحبتاشونو

 هست؟ خدمتتون فندک بخشید مي_
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 جیبش تو دست اروم بود تنش رنگي قرمز کاپشل که ويکیشون کردن نگاه هم به خورده وجا تعجب با دو هر

 .گرفت روم وجلو کردوفندک

 .گرفتم ازش فندکو کنه برخورد دستش به دستم که وجوري دادم نمايش سفیدمو دست دندوناي،يک بازم

 :شدوگفت باز گوش بنا تا نیشش روي به رو پسر صحنه اون ديدن با

 بشیني؟ تنها که نمیخواي_

 :گفتم کردمو داري کش ي خنده

 . بیزارم تنهايي از_

 وگفت عقب کشید دستشو کنار صندمي جوون پسر

 ! عزيزم بشیل_

 رفیقش به چشمک يه خودشو سمت به که تر متمايل واونو صندمي دسته رو دستشوگذاشت که بشینم اومدم

 :گفتم که.زد

 (کردم اشاره بود ايستاده روم به رو که غزل به)وايساده اونجا دستشويي رفت اون اومدم دوستم با_

 نزديک ظريفش رفتناي وراه ش زنونه ترفند همون با بیادوغزل کود اشاوه غزل شد،به باز نیشش هم يکي اون

 :شدوگفت

 . میرفتیم جدا میز يه اينجا؟خب چرا_

 :گفت داشت نام بودوسیامک اومده خوشش غزل از که جووني پسر

 ببريم؟ مذت باهاتون نشیني هم از پیامم ومنو باشید ما با داره اشکامي_

 .خوبه هم خیلي نه_غزل

 :گفت پیام که کردن صحبت.به وشروغ نشست کشیدواونم وعقب غزل صندمي سیامک

 بگو خودت خب؟از_

 عکس اينکه بدون ومي شد مور مور تنم تمام معمول وطبق دستم رو گذاشت اروم دستشو که بزنم  رف اومدم

 :وگفتم فشردم انگشتاشو  رکت وبايه دوختم دستم وبه بارم شیطنت نگاه باشم داشته خاصي امعمل

 شد گفته  رفا ي همه.عزيز نیست  رف به الزم ديگه_

 :شدوگفت خیره چشمام به شوق با

 میکشي؟ قلیون_

 معلومه_

 بیا پس_
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 کردم کشیدن به شروع  رف وبدون شدم خیره روشنش سبز چشماي تو مبخند با دستم داد منو کشیدجلوي قلیون

 به منو اينکه معني به اي سرفه غزل.بود نديده دختري  اال تا انگار که بود شده خیره صورتم به مذت با چنان

 :گفتم پیام به بعد هوشنگ به اول نگاهي نیم با ومنم کرد بیاره خودم

 بدم سفارش چیزي يه برم گرسنمه خیلي مل_

 عصبانیت با معمول طبق.کرد وصدا محسل دست اشاره وبا دستم رو گذاشت دستشو پیام که بشم بلند اومدم

 :کردوگفت غزل به رو پیام. داد تحويلمون پوزخند يه تمسخر ي نشانه.به میزو باالي اومد رويي وترش

 ؟ بدم سفارش داريد دوست چي همه شما_

 گفت محسل روبه پیام اون از بعد کردن اعالم موافقتشونو.هم وسیامک غزل

 چي پنیرهمه.کره نیمرو املت.برامون بیاريد چي ازهمه_

 :زدوگفت سیامک به چشمکي پیام محسل رفتل از بعد رفت اشپزخونه به سفارش کردن.اماده براي ومحسل

 شدا؟  سوديش کنم فکر_

 :گفت منوپیام وروبه دوخت غزل به ازعشق پر نگاه يه خودشیريني براي هم سیامک

 .بشه  سوديش بايدم_

 وبراي  اممو فهمید خوب غزل کردم.نگاه غزل به  رص با کالفه شنیدم.مي دروغ انقدر ازاينکه دوباره باز

 گفت بلند تقريبا وباصداي وگرفت سیامک دست نشوند م متوجه وسیامک پیام اينکه

 .باشل تنها پیامم واقا رويا بزنیم قدم بريم  اضرشه غذا ماتا بهتره خوب_

 باز پیام اونا جدايي از بعد.رفت سیامک.همراه وخندان شاد و بشم اروم بايد فهموندکه مل.به خوره چشم وبا

 شدم مغذب کمي اما بود دار خنده برام.شد خیره صورتم وبه دستش تو ودستاموگرفت کشید جلوتر صندمیشو

 .نیفته چشماش به نگاهم کردم وسعي

 داره؟ سگ چشمات بود گفته بهت کسي  اال تا_پیام

 :گفتم عشوه وبا دادم تحويلش تصنعیمو خنده

 . میگي که هستي کسي تواومیل عزيزم نه_

 :دادوگفت باال تعجب نشانه به ابروهاشو پیام

 اومیل؟_

 اورد جلوتر کردوصورتشو  لقه کمرم دور دستشو پیام  رکت وباايل کردم وباز گذاشتم روهم اروم چشمامو

 

 کامل اينکه تا ترکرد تروتنگ تنگ کمرم دور دستشو ي  لقه هي کار وباايل شد خیره صورتم تو دوباره باز

 خنده پیام  رکتم ازيل.کردم تر شل شدمو منقبض وعضالت کردم رها خودمو سختي به.بودم دراغوشش

 :کردوگفت شیطوني
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 بگو برام خودت از_

 چي؟ از_

 .ديگه  رفا بودي؟ازيل االن نفرتا چند ؟با سامته اي؟چند چیکاره_

 :وگفتم کردم جا جابه صندمي رو خودمو

 توبگي اول دارم دوست_

 ومي.سینگلم االنم.ست زغفرانیه طرفاي خونمونم.ارايشي موازم دارم مغازه)......( پاساژ تو.ساممه سي مل_پیام

 .نباشم ديگه بدي افتخار اگه

 :گفتم کردمو نگاش عادي خیلي

 .سینگل و گرافیکم دانشجوي آباده سعادت خونمون ساممه ودو بیست منم_

 :خنديدوگفت پیام

 باشیم؟ باهم میشه يعني اينا_

 .نه که چرا_

 هستي؟ که مهموني ي پايه_پیام

 :وگفتم زدم شوق با مبخندي

 خوراکمه_

 :چرخوندوگفت دستشو تو سويیچ پیام

 میاي اگه فرستاد اسمون از براش خدا امروز کرد ومش ديروز دخترش دوست پارتیه اينا سیامک خونه امشب_

 .دنبامت بیام

 میام  تما_

 از وسیامکم کردوغزل میز روي سیني داخل محتويات چیدن به شروع اومدواروم مخلفات پراز سیني با محسل

 :گفت میز به کردوبااشاره باز اروم بود دورکمرم که دستشو ي  لقه پیام اومدن ما سمت به دور

 .شو مشغول_

 پول  سابي خودي بي  رفاي با وپیام سیامک کردن سرگرم با اونم از وبعد خورديم رو صبحونه چهارتا هر

 اونجا واز کندن دل باالخره وپیام سیامک که ظهربود.دوازده ساعت  دود ودراخر ريختیم هوشنگ جیب تو

 درگیر فکرش ازصبح که غزل.زمیل رو شديم ومو استرا ت اتاق تو غزل هم مل.هم خستگي از.رفتل بیرون

 .شد خیره اتاق سقف به ومتفکرانه رفت فکر به دوباره بود جديدش پسر دوست

 رويا؟_غزل

 هان_
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 .میشیم ادمیزاد ساب اصال ها ما تو نظر به_غزل

 :وگفتم شدم خیره سقف به تفاوت بي

 نه_

 

 :کردوگفت بلندي ي خنده غزل

 میدونم_

 دررفت سمت شدوبه وازجابلند

 عشقممم پیش میرم.کردم وشارژ هوشنگ کافي اندازه به امروز ديگه میرم مل_غزل

 عشقت؟ پیش میري  اال بودي سیامک بغل تو تواالن_

 بیاد قراره پیدا نا سرش اون بندازم راه بتیغي بتیغ ديگه؟يه میاي امشب مهموني راستي!کیه خره سیامک_غزل

 .بخريم مباس بريم

 کنل گداصفتت برسر خاک_

 .میدن تکونت اخرشب وگرنه داد تکون خوب بايد رو پپه جماعت ايل_غزل

 .برس خرمنت سر مومو اون به برو کني نصیحتم نمیخواد_

 :زدوگفت خندي تمسخرپوز با غزل

 دردسره جاها اينجور خوشگلي که میدوني نمامي سروکلت به زيادي میبینمت شب_

 .شد بلند هوشنگ ي نکره صداي که شدم خیره اتاق سقف به ودوباره برگردوندم ازش رومو جواب بدون

 استرا ت؟ اينجا اومدي توهم رفت گذاشت که تو؟اون کجايي_هوشنگ

 هوشنگ؟ اقا شده چي_

 .سراغش برو پاشو.پسرتنها يه دارم مشتري_هوشنگ

 نیس؟ بس امروز براي.میگیري شما درصدشو وپنجاه مهموني که شبم بوديم خوب که امروز هوشنگ اقا_

 :کردوگفت نگام برافروخته هوشنگ

 .ديگه بدو بیکارباشیل فردا شايد.بیابرو_

 اونجا که پسري باديدن که اومدم بیرون دراتاق واز زدم ومشکي قرمز تیپ يه کردمو عوض صبحمو مباسهاي

 .کردم نگاه هوشنگ به زده بهت بود نشسته

 زده؟ خشکت چیه؟چرا_هوشنگ
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 اخه؟ چیکارکنم ايل با مل مثبته بچه مذهبیه ايل هوشنگ اقا_

 :پسرگفت اون به نگاه بدون هوشنگ

 .نیار بهونه بروانقدر میزنه نیش همرو داره تو چشماي زبونو که ماري اون_

 .شد خیره بهم سوال پراز نگاهي کردوبا سربلند جوون پسر رفتم میز طرف به ترديد وبا.شده عاصي

 بدونم اسمتونو میشه ببخشید_

 :دادوگفت وتعجبشوتحويلم پرازسوال نگاه باز پسر

 چرا؟_

 .اشناست خیلي چهرتون اخه_

 :گفت که شم بلند اومدم بزنه  رفي اينکه وقبل گفتم هوشنگ به ناسزا يه تودمم کرد نگام جدي

 فرهاد_

 اومدم اشتباه کنم فکر ممنون_

 شد خیره بیرون وبه انداخت باال هاشو شونه

  ال اون تو مل ديدن با داشت نظر زير مارو که هوشنگ. رفتم صندوق سمت به و شدم بلند جا از  رص با

 :گفت

 !!نون نتونستي؟ یف_

 میکشم بو رو عوضي ادم کیلومتري يه از مل نمیده پا گفتم افتاده فیل دماغ از انگار ايل_

 

 ان کاره چي معلومه قیافشون ديگه که اونا.چهار میز برو رفت پسره ايل_هوشنگ

 به بشل مل متوجه.اينکه بدون ويواش اروم. هستل وسیامک پیام شبیه درست ديدم انداختم چهار میز.به نگاهي

 .چهار میز سراغ وبرم.بشه خارج رستوران از پسر يکي اون تا رفتم اتاق سمت

 باديدنم بود.کیک کردن درست زمان وهم خوندن درس در ال باز محسل رفتم اشپزخونه به فاصله ايل تو

 :گفت

 نیس؟ مشتري_

 نمیخواي؟ کمک.بیکارم فعال_

 کمرنگ ريش وته کوچیک وبیني مب مشکي قاب با عینک کشیده مشکي چشماي. دوخت بهم جديشو نگاه

  تما تربود ورزيده و تر چاق کمي اگه بود داده تشکیل گونشو وبچه بانمک صورت هم کنار اينا ي همه...

 اومدم بیرون خیال از ارومش باصداي.میشد خوشتیپ خیلي
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 ...کل امک آردارو ايل بیا_

 .گفتم کردمو نگاه بهش کنجکاوي با

 میاد؟ بدت ازمل تو_

 :گفت جديت با هم باز محسل ريختم مخصوص ظرف وتوي برداشتم هارو ارد

 ديدنت با میشم متاسف.اره_

 چي؟ براي_

 مملکت ايل براي_

 داره؟ ربطي چه_

 .توان امثامه دختراش چون_

 چي؟ پسراش_

 .بودي توبغلش که هموني امثامه پسراشم_

 میکني قضاوتمون را ت_

  قیقته نیست قضاوت_

 . نیستیم بد انقدرراهم_

 همبنطور هم خوري  روم.نداره ودم شاخ بدي_

 توگوشم بخش ارامش ي صداي رهاشد زمیل روي دستم از ارد کردوکیسه يخ تنم ناگهان کلمه ايل شنیدن با

  روم به بیفته نکرده خداي که مسلموني روز به واي برکت يعني صامح فرزند يعني  الل نون)پیچید

 ... میشناختمش خوب که صدايي يه اشنابود صداي يه...(خوري

 .سمتم به اومد اب میوان يه با محسل.اشپزخونه کف نشستم اروم گرفت درد سرم خورد زنگ گوشم

 يهو؟ شد چت_

 !هیچي_

 بخور شیريني ازايل بیا کنم فکر پايینه فشارت_

 :گفت محسل که شم بلند  واستم میز کمک وبه باالبردم منفي عالمت به دستمو

 . پاشو مل بده دستتو_

 :گفتم کردمو نگاه بهش باعصبانیت

 .بکش اب جانمازتو برو میشي نجس_
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 .پیچید گوشم تو اشنا صداي همون بازم رسوندم صندمي به خودمو منگان منگان موندومل وواج هاج بیچاره

 بايد شد درکشیده سمت به نگاهم.هام گونه روي بشه رها تا زدم پلک اروم.سرازيرشد چشمم ي گوشه از اشک

 میکرد نگاهم نگران هنوزم محسل شدم بلند اروم بود سنگیل وزنه يه هرپام ومي تاپسر چند اون سراغ میرفتم

 ... رويا رويابودم مل میشدم ساره نبايد رفتم بیرون اشپزخونه واز دررسوندم به خودمو سختي به.

 ديدنم با بود خودش ساختل مشغول معمول طبق.رفتم پري ي خونه به شدن آماده براي که بود.سه ساعت  دود

 :گفت خبره چه دورش فهمید تازه ازاينکه کردوبعد سربلند گنگي با

 !تو نمیرن همینطوري داره در هم.طويله_

 راست طرف از رو مباسها باري چند نبود متمرکز.ذهنم.کردم کمدوباز در و اتاق تو.رفتم  رفش به توجه بي

 :زدم داد کالفه کشیدمو راست به چپ واز چپ به کمد

 .دعوتم مهموني بپوشم.بده چیزي يه بیا_

 .میام االن وايسا_پري

 عشوه همون با و شد بلند پري بلند پاشنه صندالي صداي.شدم ومو تخت روي و دادم.بهش فحشي مب زير

 :شدوگفت اتاق وارد همیشگیش

 مهموني؟ هست کجا_

 .پسره خرپوالست ازون ومي نمیدونم_

 :زدوگفت پوزخندي پري

 .رويا بده خداشانس_

 .مارو میخواد چي واسه میدوني خودت بابا نگو چرت_

 خوبه؟ ايل ببیل.نخواستل اونم واسه بدبختو منه_پري

 مباسامو کنم نگاه.بهش دقت با اينکه وبدون.شدم بلند تخت روي از کرد.اشاره دستش تو رنگ صورتي مباس به

 وروي بود زانوم باالي تا قدش که شیک.امعاده فوق ومي ساده پیرهل.يه.کردم پوشیدن که شروغ دراوردمو

 :زدوگفت بازوم به اي ضربه پوشیدن از بعد پري.بود کارشده اش سینه

 .شدي خوردني که نظرم به_

 :وگفتم انداختم. بهش تواينه از نگاهمو

 چیکارکنم؟ موهامو_

 .بهتره بودن.ساده اي مهموني همچیل.يه براي میکنم اتو برات ساده_

 .دنبامم میاد دادم اينجارو ادرس راستي ام کاره چي نشه تابلو قیافم کل کاري يه_

 :کردوگفت نگام  رص با پري
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 .میدادي رو ديگه گورستونه يه ادرس خب بابا.برام نمیذاريد ابرو اخر عوضي هوشنگ اون و تو_

 .سطحشم هم میگفتم بايد که بیارم کم جلوش نمیتونستم_

 موهام کردن مخت به شروع داغ اتوي وبا صندمي روي نشوند منو  رص وبا پشت از گرفت موهامو پري

 که شده تزريق کرده؛مبهاي عمل درشت؛بیني عسلي چشماي.شدم خیره ظريفش صورت به اينه توي از.کرد

 از يکي هم پري.کرد جلب توجهمو گردنش روي کوبي وخال کوتاه بلند بود؛موهاي کرده تصنعي شو چهره

 میکرد.که کاري جاي به مواردي همچیل.تويه ما ي وقیافه ريخت به رسیدگي ومسئول بود هوشنگ ادماي

 واز میديدمش تنها همیشه میکردم کار هرشنگ براي که وقتي از.میداد اون به درامدشو از درصدي هوشنگ

 نمیاوردم سردر شخصیش.زندگي

 

 کردم خودم به ازسرتحسیل نگاهي بود.فوقامعاده پري کار انصافا شدم  اضر باالخره دوساعت از،يکي بعد

 :وگفتم

 .ساختي چي.پري مريزاد دست_

 :کردوگفت چشمام ارايش به دقت با نگاهي

 .خونت طرف میکني کج راهتو بزنیا زنگ نیاي برگشتي که شب نصفه فقط_

 :وگفتم برگشتم سمتش به نگراني با

 .پري ديگه اينجا بیام بايد خب برسونه منو خودش اگه_

 نداد؟ ماشیل بهت هوشنگ مگه_

 .نداد بابا نه_

 :کردوگفت نگاه منو ودوباره انداخت خونه سقف به  رص از نگاهشو پري

 بگیر ماشیل هوشنگ از ايندفعه ها اخرته دفعه فقط بردار خوري ناهار میز روي از کلیدو اون خب.خیله_

 .خودت خونه بري بتوني

 دنبال پالسه سرخیابون دائم که کنم خالص افشیل ديد از جوري چي خودمو بگیرم ماشیل هوشنگم از اگه_

 .عملي ي پسره دراورده پدرمو برم هوشنگ ماشیل با میکنم غلطي چه دارم مل بفهمه اينکه

 زد داد میرفت در طرف به که در امي پري

 .اومدي وقتي بشور مباسم.ندارم کارتو همه دوست توواون اعصاب شب نصفه مل خودته مشکل_

 جواب باالخره بوغ چهارتا.سه خوردن با.گرفتم وشمارشو وبرداشتم تلفل افتادم يادش ناگهان غزل اسم اوردن با

 امو؟_ داد

 پري؟ پیش نیومدي توهنوز دنباممون میان هفت کجايي؟ساعت هست معلوم.سالم_
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 منتظرم.االنم ديگه ارايشگاه.رفتم بعدشم خب خريد میام.پسره ايل با نگفتم.مگه  اضرم مل نباش نگران_غزل

 دنبامت؟.نیومده.توچي؟پیام بیاد

 مست شاهرخ مهمونیه مثل نمیخوري هم زيادي نداريما موندن شب غزل راستي هنوز نیومده خبرش بابا نه_

 توهچل بندازي منو کني

 میبینمت شب کنه جمع تورر بايد يکي فهمیدم بابا خب.خیله_

 مختصري خدا افظي وبا.برداشتم کیفمو توکوچه پیچید پیام ماشیل ديدم پنجره از که کردم خدا افظي غزل از

 نگاه مل ديدن با پیام.رسوندم.کوچه به خودمو بزنه زنگ بخواد.پیام اينکه وقبل زدم ببرون خونه از پري از

 :ترکردوگفت انگیزشوپررنگ شهوت

 ...اومده گیرم اي تیکه چه نداشتم خبر_

 ماشیل دور هم.پیام. شدم ماشیل وسوار گرفتم.عشوه با دستشو و ريختم کنارگردنم دست با موهامو

 و ماشیل تمام عطرش وبوي.بود.شده اي.پسربرازنده.خودش.به بارسیدن انصافا.چرخیدوسوارشد

 کشیدوگفت پام سرتا به نگاهشو دوباره پیام شدن ازسوار بعد.بود.دربرگرفته

 .نمیکردم  رکت وگرنه ديره.که  یف_

 میشما پررو میگي اينجوري_

 ؟ اي.آماده.زيادت روي قربون_

 .بريم.اره_

 میشدن رد که دخترايي بوديم آرزو قدر چه قیمت گرون ماشیل اون تو وپیام مل شهر مردم ديد از افتاد راه پیام

 ديد از وهمه همه میموند خیره پیام ماشیل سانت به سانت روي چشمشون که پسرايي میکردن نگام وبا سرت

 دبد از. نیستم رويا مل میدونست.چه کسي. ام کي مل میدونست.چه کسي بزرگ خبلي درد يه بود درد يه مل

 بودم تريل خوشبخت االن همه

 

 مثه منم کاش.بود ماشیل تو پخش در ال موسیقیه در غرق.دوختم نیمرخش به نگاهمو نیافتني ودست خوشبخت

 موسیقي روي تلخم ي وگذشته وهوشنگ کرايه پول از وذهنم فکر ثانیه يه براي که انقدر بودم غم بي اون

 مل نقش وايل نبودم.دسته ازيل مل.که  یف اما کردنا جووني ي همه روي.دنیا هاي مذت روي میشد متمرکز

 :کردوگفت توهم اخماشو دارم معني.نگاه ديدن با پیام.فقط بود

 رويا؟ بگي میخواي چیزي_

 میريخت مل ا ساس.تمام غزل قول.به.بشه بدم  االت متوجه ترسیدم دوختم بیررن وبه برداشتم ازش نگاهمو

 .میگذره چي دمم ته فهمید میشد.نگاه يه با توچشمامو

 :وگفتم کرد تکرار سوامشو دوباره پیام

 .شدم دمتنگ خورده يه نشده چیزي دمم عزيز نه_
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 کي؟ دمتنگ_

 .مسافرته.اخه مامانم دمتنگ_

 نباش نگران.میکنم رفع دمتنگیتو ي همه اونجا برسیم_

 تو عشوه با که خنده همون رويا بخند گفت درونم تو صدايي يه بودم رويا چون میومد.خوشم  رفش ازيل بايد

 .رويايي تو. بده تحويلش

 .:گفتم خنديدمو بهش اروم

 میشه خوب  امم.معلومه باشم که تو با_

 صداي رسیديم.باالخره.کردم برابر صد انرژيشو اوکي ايل دادن فشردوانگاربا بیشتر گاز روي پاشو پیام

 فکرمو ماليم؟پیام موسیقي مهمونیهاو اينجور کردم نگاه ساختمون.به تعجب با میومد داخل از ماليمي موسیقي

 :خوندوگفت

 سرنمیره  وصلت میترکونه امشب کرده دعوت که اوني نباش نگران هنوز نشده شروع_

 باغ ي تو وپسر دختر چنديل.شديم باغ وارد انداختم مي پیام بازوي دور دستمو که در امي دادمو تکون سرمو

 داد دخترها از يکي که کردن.نگاه پیام منو.به تعجب ،با برگشتل همشون ما ديدن با بودن وبخند بگو مشغول

 :زد

 اورديش؟ سوگل جاي_

 :وگفت برگشت سمتش به عصبانیت با پیام

 بعضیا کوري براي_

 کردم.نگاه پیام صورت.به کنجکاوي با

 کیه؟ سوگل_

 .بودم کسي با قبال بودم.گفتم بهت منکه عزيزم بوده قبلیم دختر دوست_

 میشناسنش؟ همه.که بودي انقدرباهاش_

 :زدوگفت مبخندي پیام

 .بشناسل تورو بايد بعد به ازيل_

 بااون غزل باديدن رفتیم وغزل میز،سیامک سمت به هردو دادمو تکون  رفاش تايید نشونه به سرمو

 فکر چي به دارم فهمید انگاري...االنش وپوز.دک وايل افتادم مقبش ياد.گرفت خندم  سابي سرووضع

 :گفت دادن.سالم جلووقبل اومد.میکنم

 برات باشه عادي بايد مثال نخند ببرن شورتو مرده_

 :گفت دهنمو جلو گرفت دستشو)...(غزل افتادم مقبت ياد نیس.خودم دست_
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 .رويا شو خیال بي تمومه کارم بشنوه يکي خرشدي_

 . زشته بردار دستتو خب خیله_

 هرکاري نشست سیامک کنار باهاش دادن ازدست وبعد رفت پیام سمت وبه برداشت دهنم روي از دستشو غزل

 انصافا افتاذم بودش اورده هوشنگ تازه که روزايي اون ياد.نمیتونستم نخندم غزل سرووضع اون به میکردم

 بود کرده نون  سابي کار ايل براش

 

 بود خودش مضحک هاي هنرنمايي مشغول مجلس وسط درست هم پیام.میشد بیشتر مهمونا تعداد رفته رفته

 مصرف.شده منترل همیشه مل.میگذره چي دورش نمیفهمید واصال بود.خورده مشروب بود.تونسته تا هم غزل

 طرف.وبه گرفت دستمو سمتمو به اومد پیام.میداد میکردوکاردستمون روي زياده همیشه غزل اما میکردم

 از خیلي وتقريبا دادم نشون هنرمو تمام همیل براي برقصم.میتونم خوب خیلي.میدونستم کرد هدايت جمعیت

 هم پیام بودند.شده مل رقص هنر متوجه میگذره چي دورشون ومیفهمیدن بودن خودشون تو ال که کسايي

 هم وجلوي نیاورد طاقت هم واخر.میکرد.تشويقم مبخند با بودو دوخته سرتاپام به افتخارنگاهشو وبا زده شگفت

 نگاه بهش تعجب با هابرد ازاتاق يکي طرف.وبه کشید دستمو شدن.خسته از وبغد کرد مبام بوسیدن.به شروع

 :گفتم کردمو

 کجامیريم؟_

 :وگفت محکمترگرفت دستمو نبود.خودش  ال بودوتو.شده قرمز چشماش که پیام

 بیا ندارم طاقت ازيل يشتر_

 تیغ غزل قول.به وقت و اال میکردم بیني پیش رو اتفاقي چنیل هم ازاول شديم اتاق کشیدووارد دوباره دستمو

 که فهمید نگاهم از شدم.خیره بود کمربندش کردن باز مشغول که.پیام وبه تخت رو نشستم  رکت بي.بود زدن

 :وگفت دوخت بهم پرازشهوتشو.ونگاه تخت روي نشست کنارم اومد بگم میخوام چیزي

 عزيزم؟.چیه_

 خوب بازکردم مباسمو زيپ واروم دادم تکون مختمو وموهاي.آينه جلوي رفتم نخوره بهم دستش تا شدم جابلند.از

 نزديک بهم ترشدوخواست قرار بي نگاهش.اززيرمباس کمرم پیداشدن بايد کنم ديوونش بايد چطوري میدونستم

 :کردوگفت.نگاه دستم.به تعجب با.زدم وپسش ش سینه ي.روقفسه زدم ودستمو سمتش.برگشتم که بشه

 چیه؟_

 : وگفتم.دادمو  رکت گوشش ي کنارالمه دستمو شدم خیره توچشماش باقدرت

 ..معاشقه  تي اورد دست به مفت.نمیشه چیزو هیچ روزا ايل_

 خورد پوال.که نگاهم.دستم کف گذاشت پول.دسته يه بازشدوازتوجیبش نیشش بعد ومي خورد جا اول. رفم از

 سمتش به ورفتم.شد را ت خیامم

 انداخت درشتشو وهیکل روتخت خوابوند منو تند  رکت بايه.بود مذت در غرق فقط.چیکارکرده نمیفهمید

 گوشت تیکه يه بودم شده.میگذره چي دورشون نمیفهمیدم که میاورد سراينا باليي چه نوشیدني ايل نمیدونم.روم
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 نباورد طاقت واخر بود شده خیره بهم. ريصانه.کنه شروع چطوري بايد نمیدونست پیام مثه گرگي براي

 .ضعیفم بدن جون به افتاد و شي گرگ يه کردومثل بلندم ازتخت  رکت.وبايه

 جسمي که مل براي اخه.جسم نه روح درد همش درد ايل میدونستم خوب درد میشد.تنم تمام  ر رکتش با

 بهم همیشگي صداي گرسنه هاي گرگ همیل زخمي ها نگاه همیل زخمي بودم زخمي روح يه مل بود نمونده

 بدنم؟بازم اعضاي فروش قیمت به.  تل فروش قیمت.قیمتي؟به.چه به پول؟پول.میگري پومشو داري میگفت

 که بفهم... ساره نه.رويايي تو چون درنیاري بهتره رو.ابکشیده جانماز ادماي اداي میگفت مزا م صداي همون

 ...مرده.که.وقته خیلي.مرده ديگه ساره.نیستي ساره تو...طال رويا مقب داري مقب که بفهم.رويايي.ديگه تو

 تند ونفساش بستست وچشماش تخت روي.افتاده عرق وخیس  ال بي پیام ديدم برگشتم شدم سبک کردم ا ساس

 تند تند معطلي بدون میشدم خالص ازشرش بايد نیست خودش تو ال تا میرفتم بايد.میشه وپايیل باال تند

 زدم بیرون باغ از بندازم سرم پشت.به نگاه.يه  تي اينکه وبدون برداشتم هارو پول ودسته پوشیدم مباسهامو

 زدم درباغ از.نبود مل به  واسش خداروشکر کس هیج بودن ومستي توخوشي غرق هنوزم پسرها دختر.

 ....رسوندم خونه به خودمو ماشیل وبا دويدم محل اژانس سمت به دوان ودوان بیرون

  یاط ي زده زنگ در اروم اروم بود دوازده  دودا انداختم ساعتم به نگاهمو نبود ازافشیل خبري روشکر خدا

 .میشد بلند نخراشیدش وصداي نبودم موفق درنیاد ازش صدايي میکردم تالش هم قدر هرچه اما کردم وباز

 رفتم خونه طرف به پاورچیل پاورچیل بودم را ت دستش از امشب اينکه مثه انداختم پله.راه.به نگاهمو

 .بستم سرم ودروپشت

 

 مثه ها صحنه.شدم ومو تخت میزورو روي وانداختم درآوردم جیبم تو از پوالرو اومد باال نفسام.تازه

 وبايد دستمه پري.خونه کلید افتاد يادم.تازه مانتوم جیب تو بردم دستمو چرخید توسرم کابوس.يه عیل.همیشه

 ومباس وروسري مانتو.شدم جابلند از وخسته پوال کنار کردم پرت واونم کردم نگه کلید.به کالفه.اونجا میرفتم

 انداختم خودم.به نگاهي.اينه توي از.کردم.پاک صورتمو روي ارايش وموازم شستم دست با رو پري هاي

 هام گونه روي از.اشک.بستم اروم چشمامو....بود.شده تنگ براش دمم قدر.چه...شدم ساره شبیه قدر.چه

 .شد سرازير

 .انداخت مي ساره ياد منو صورت باايل اينه ايل.میکردم نگاه آينه تو خودمو زيادي نبايد بود گرفته بدجور دمم

 مامان صداي.پیچید گوشم تو خودم هاي خنده صداي.دوختم چشم سقف.وبه درازکشیدم روتخت اروم

 ......صداي،بابا......

 .بودم.گرفته و مهران دستاي چپم وبادست بود.راستم تودست قرمزم بادکنک سمتشون.به میدويدم خنده با داشتم

 روبرداره ها خوراکي میتونه برسه زودتر هرکي میگفت مهران بود خوراکي پراز دستش هردوتا تو بابا

 مل.به میداد هارو خوراکي بیشتر هم همیشه اما میرسید زودتر مل از همیشه میشه برنده اون میدونست

 خیال همون تو بشم غرق.داشتم دوست......

 نیست  امیش چیزي اون میدونستم اما بخواب زدم خودمو ونداشتم افشیل  وصله اصال شد دربلند زنگ صداي

 .تو میاد وقاهت با وخودش
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 نزديک فهمیدم بدنش متعفل نا بوي از.کرد دروباز وبامگد پايیل انداخت سرشو مل ندادن جواب بعد شد همونم

 .نکردم باز چشمامو اما تخت

 بودي؟ کجا االن تا مرگت خبر_افشیل

 :گفتم بازکنم چشمامو اينکه بدون

 مفتشي؟_

  رفیه؟ اره_

 نیس مربوط تو به بودم هرگورستوني_

 :وگفت بهم دوخت اورشو چندش نگاه.روتخت ونشستم شد باز چشمام درد از پام زدبه بامگد

 ساخته؟ خیلي بهت اينکه مثه بودي کجا_

 .چه تو.به_

 :رومیزوگفت پوالي به کرد اشاره

 نیستي خرطرف با_

 صورتش تو کردم وپرت کردم روجدا خونه کرايه وازش پوالروبرداشتم

 

 :وگفت برداشت زمیل رو از پوالرو

 ...شب.يه کرايت دوماه يکي جاي.به بزار کارا ايل میده؟جاي کرايه اينجوري صا بخونش.به ادم اخ اخ اخ_

 :بردوگفت باال ودستشو فهمید خودش که میز روي پارچ سمت به بردم دستمو  رص با

 نیستم پسرا اون مثه مل میکنم اخرعقدت بدون ومي.نیس چشات اون  یف.میشي نارا ت چرا.تسلیم مل_

 .نوکرتم عمرم اخر تا مل بخوامت شب.يه

 :وگفتم شدم خیره بهش نفرت با میاوردم باال داشتم

 اينجا بريزن همه بزنم جیغ يا میکني گم گورتو_

 :کردوگفت داري کش ي خنده

 مل که گفتم خب ومي.نمیاد سراغت کسي کني پاره هم.اتو  نجره خمارن.همه االن اينجا  سابي ترسیدم که مل_

 .سمتم بیاي عشق با تا وايمیسم نیستم اشغال سوسوال بچه اون مثه

 چشم بیشترازيل تا کشیدم صورتم روي تا مو.وملحفه خوابیدم روتخت وبا رص روزمیل کردم پرت دهنمو اب

 که کیفي همه ايل با وبرنگرده بگیرنش بیرون میره خونه از که میکردم ارزو صدبار روزي.نشم چشمش تو

 .وگیرنیفته کنه فرار پلیس دست از االن تا بود تونسته چطوري نمیدونم ها زن از میزد هرروز
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 .برد خوابم هم روي گذاشتم چشمامو تا زياد خستگي از بازم

 رفتم باال ها پله از هامو روشونه انداختم مانتومو.شدم بیدار باباش به افشیل هاي وفحش دعوا باصداي صبح

 .میگفت بدوبیراه افشیل وبه بود وايساده بیرون چوب دسته يه با غالم

 غالم؟ اقا.شده چي_

 هان؟ امدنگ ايل دسته دادي رو خونه کرايه چرا تو.باراورده به کثافت ايل هیچي،باز_

 .ندارم اسايش دستش از مل نمیکنید جمعش که شما باالسرم بود اومده شبي نصفه چیکارکنم_

 :گفت غیض وبا توخونه کرد پرت قدرت با تودستشو چوب غالم

 پسردارن همه ببرن ريختشو شور.مرده بارمیومد وجود بي انقدر نبايد بود هم.زاده  روم.اگه ايل نمیدونم مل_

 اه داريم هم ما

 

 :وگفت برگشت مل سمت.به هم بعد

 .ست توکوچه وسايلت تمام ايل به بدي خودم به میدي فقظ رو کرايه بعد.به ازيل_

 :گفتم کردمو نگاش و شت با

 . تما خودتون به میدم نه نه_

 رستوران سمت به پوال بقیه وبا کردم عوض مباسمو سريع پايیل يکي،رفتم دوتا هارو وپله نکردم معطل بیشتر

 خواب امروز بود معلوم توشکمش بود ريخته اون که مشروبي  جم اون با نبود غزل معمول طبق. افتادم.راه به

 :وگفت اورد پول دسته يه مل ديدن با هوشنگ.میمونه

 .مل از بگیري خونتو کرايه نبود قرار مگه_

 .اوردم شمارم سهم ديشب جورشد_

 :وگفت دستم از گرفت رو پوال

 .میشي کاسب خوب بدي.ادامه همینطوري.اگه رويا خوبه خیلي کارت_

 چرخوندم سرمو کنجکاوي با نبود ازمحسل خبري. شدم مشتري ومنتظر رفتم اشپزخونه به  رف بدون

 براي هم ومحسل داره سرطان مادرش میدونستم باشه افتاده اتفاقي مادرش براي ترسیدم.دوراشپزخونه

 :وگفت برداشت رو گوشي هم پشت بوق چند خوردن با شمارشوگرفتم سريع.میکنه کار داره مخارجش

 رويا؟.امو_

 شده چیزيش مادرت نیومدي چرا محسل سالم_

 ؟  امیشونه نگراني توهم امثال مگه_

 بدي جوابمو گفتل چرت جاي به میشه_
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 میدونه هوشنگ نمیام امروز بیمارستان اوردش شده بد  امش اره_

 اونجا؟ بیام میخواي_

 بمون رستوران تو درمیاد هوشنگ صداي بیاي توهم نه_

 .خبرنزار بي منو پس باشه_

 مرقع همون.نداشتم نارا تیشو طاقت اما داشتیم دعوا.هم با همیشه.بااينکه سوخت  امش.به دمم کردم قطع تلفل

 :نوشته محسنه ديدم اومد اس ام اس روگوشیم

 .بودي.فکرم.به که مرسي  رفام خاطر.به ببخش منو_

 مل.که چیزي.بودن انسان ايل داشت ارامشي.چه. میکردم انسانیت ا ساس باربود اومیل نشست.رومبام مبخندي

 وپیام کردم باز رو گوشي دوباره بشه جمع چشمام تو اشک پیامک ايل با که دور انقدر بودم.شده دور.ازش

 برسرت.خاک......که روز همون بود همونروز اومد بود؟يادم کي شدم تشويق که باري اخريل وخوندم

 هشت میز طرف.به رفتم با رص.باشم طاا رويا بايد مل اره.رويا باش رويا.نباش.ساره هزاربارگفتم

 بوي.دستام تو.پسروگرفتم دستاي...طال رويا بودم رويا مل نگام همون با انداختم تورمو بازم پسرجوون.يه

 میخ درجا شد بلند اذان صداي... اما... اما. ... کردم نگاه عشوه با چشماش تو کردم  س.وجودم با سیگارشو

 مل اما میگفت کردوچیزي نگام تعجب پسربا...گرفتم گوشامو. میکرد اذيتم.همیشه صدا ايل شدم کوب

 بود.نقطه.يه به خیره.چشام...نمیشنیدم

 خاطراتم.به کرد پرت منو صدا ايل

 اول بخش پايان

 

 مرتد عشق رمان دوم بخش ابتداي

 

 هللا وبلند بود بافته براش مادربزرگ که دستابافي الکي روفرش  یاط توي کرد پهل اشو.سجاده بابا معمول طبق

 اي داشتني دوست موجود.چه بودم شده خیره بهش مبخند با.کرد وقتش اول نماز خوندن.به وشروع گفت اکبر

 نشون ها بابا ي همه از تر مهربون چهرشو که درشتش وهیکل جوگندمي هاي ريش با مخصوصا!!!پدر بود

 .میداد

 به نگاهشو.میکنه غر غر کفشهاش زدن واکس براي باز داره ديدم برگشتم شد باز،بلند سینا وبیداد داد صداي

 :وگفت انداخت بودم.ايستاده پنجره جلوي که مل

 برم میخوام کني رديف هارو کفش وايل کني مطف بار اومیل براي مل  ق ودر بیاي میشه چي گلم خواهر_سینا

 !ديرشد بابا مسجد

 .برات میدن کفشاتو ترتیب مگد دوتا با اونجا بري تا داره فايده چه_

 .ديگه بدم انجام نمیخوام بگو_سینا
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 .گرفتم وازدستش واکس طرفشو رفتم میلي بي با

 ...نگیره تو از منو خدا_

 .کني شوهر وقتي میگیره که باالخره_سینا

 شد بلند آشپزخونه تو از مامان صداي

 بگیر ماستم میاي داري سینا_مامان

 :وگفت انداخت سقف به نگاه يه کالفگي روي از سینا

 بخر میگل ماهو يک مايحتاج کل بیرون بزاري.خونه از پاتو بخواي نکنه خدا(گفت مب زير وبعد) چشم چشم_

 بگیر نداريم نمکم راستي_مامان

 :کشیدوگفت ازدستم کفشارو سريع سینا گرفت ام خنده

 .مارفتیم میشه بدتر وضع بمونم بیشتر خورده يه_

 :وگفت انداخت اطراف.به اومدنگاهي اشپزخونه از دست به.مالقه مامان بیرون رفت خونه از

 کو؟ سینا_

 مسجد رفت_

 .بگیره روغنم.بگم میخواستم_مامان

 .ديگه رفت در همیل براي_

 :دادوگفت تکون سري مامان

 نمیري؟ مسجد تو.درمیرفت کار زير از بچگي از_

 .ندارم  ال امروز نه_

 قراره  تما میداد گواهي دمم بودم قرار وبي داشتم دمشوره انقدر چرا نمبدونم.رفتم اتاقم طرف وبه شدم بلند

 ...بود وابري گرفته  سابي چون.چمه مل بود.فهمیده هم هوا انگار.انداختم  یاط به نگاهي پنجره از.بیفته اتفاقي

 . کردم خوندن به وشروع وبرداشتم دستم کنار ي گسسته رياضیات کتاب. کشیدم دراز تختم روي  ال بي

 ...نگیره ودمم نره سر بیشتر م  وصله تا کرد مي کمک خیلي خوندن درس باز

 پس از براومدن اندازه به نه اما بود خوب خیلي درسم کردم فرو مخم تو زور.به رو رياضي سخت معادالت

 تموم نماز هم بابا بیرون اومدم اتاق از اورد فشار بهم جور بد گرسنگي ا ساس.غريب عجیب فرمول همه ايل

 بود اخبار به دادن گوش مشغول تلويزيون شدوجلوي
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 رفت تلفل سمت به آروم مامید مي بندش پیش به خیسشو دستاي که در امي مامان.شد بلند تلفل زنگ صداي

 .روبرداشت وگوشي

 با رسیم مي خدمت  تما.نکنه درد شما دست.بله بله...جان... جان...خانم  اح هستیل خوب...سالم_

 شما خدا افظ...رو اقا  اج برسونید.سالم... شما قربان...ساره

 :گفت مل به کردورو قطع رو گوشي

 شبه فردا..ر ماني خانم کرده دعوت ابوامفضل  ضرت سفره_

 ..نیام مل میشه_

 :کردوگفت نگام رويي ترش با مامان

 .بره بايد جاها اينجور تو وسال توسل دختر نمیشه نه_

 روبرداشتم وسفره رفتم آشپزخونه به.نبود آسوني کار بامامانم کردن مخامفت اما نداشتم رفتل  وصله اصال

 از زدش يخ صورت با شد پیدا هم سینا ي سروکله باالخره. چیدم سفره رو اپل روي از يکي نهارويکي ووسايل

 :وگفت انداخت سرووضعش.به نگاهي مامان...کرد رها سفره پاي خودشو بره جايي اينکه بدون و اومد سرما

 نشسته؟ بیرون؟دست مباس با_

 .میرم االن بزنیم مقمه دو بزار.خیال بي مامان جون_سینا

 :وگفت دوخت سینا به جديشو نگاه بابا

 میدن؟ يادت کوچه هاي بچه زدنو  رف طرز ايل_

 نمیزنیم  رف اينطوري ديگه اقاجون..ببخشید_سینا

 ... نمیزنم نه نمیزنیم_بابا

 نمیزنم_سینا

 بشیل بیا بعد پسرم بزن آب وصورتتو دست برو پاشو_مامان

 :گفت بابا روبه ومامان رفت دستشويي طرف به کالفگي با سینا

 .میلرزونه منو تل پسر ايل بود راه سربه ساره چي هر_

 نشست مبم روي وغرور شیطنت از مبخندي. بودم گرفته مامانو تايید مهر مل پس نازيدم  سابي خودم به دمم تو

 .شدم خوردن ومشغول برداشتم ظرفمو کنار قاشق وآروم

 مل دوبرابر اما بود کوچیکتر سال يک مل از سینا!!!وسینا مل واقاجون مامان بوديم نفري چهار خانواده يه ما

 وبه بود کرده عوض دخترونه بااندام جاشو ام کودکانه اندام تقريبا منم.بود شده سبز مبش وپشت داشت هیکل

 میفتاد اتفاق بدنم روي که تغییراتي به نگاه با میرفتم إينه جلوي هردفعه.میبودم مراقب  سابي بايد مامان قول

 سینا زودرس بلوغ از مامان.توچشم میرم  سابي و میشم خانم مامان قول به دارم میشم بزرگ دارم که میفهمیدم

 قول.به)بزرگا مسائل.وبه بزنه دهنش از تر گنده  رفاي سینا که زوده سامگي.شونزده میگفت میترسید
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 چون رو وسینا کنل بزرگ زور به دخترم چون منو میخواستل همه نمیدونستل بد مل براي اما.کنه فکر(مامان

 دارن نگه.بچه پسره

 

 ومشق درس دنیاي تو غرق مل ومي مسائل ي همه به میکشید سرک دائم سینا بود برعکس ما جاي اما

 اما کنه آماده مشترک زندگي يه براي منو مل.به مختلف مهارتهاي دادن باياد میکرد سعي مامان.بودم ودانشگاه

 شدن تهران دانشگاه معماري مهندسي ودانشجوي آرزوم به رسیدن جز چیز هیچ وبه داشت فرق فازم کال مل

 گذاشته میز روي برام پوست کننده سفید کرم يه مامان.رسید.باالخره سفره.به رفتل روز باالخره.نمیکردم فکر

 دخترونه پرپشت ابروهاي وجود با اما مامیدم صورتم به کرم از مقداري.کنم آرايش اون با خودمو مثال تا بود

 .کرد بدتر ورومو رنگ کرم نبود هم کم که صورتم وموهاي

 سفید ربع سه استیل بلیز ويک جذب مشکي شلوار.ويه کمدرفتم سمت به دستمال با صورتم کردن پاک از بعد

 جمع سرم باالي دست يک هم بلندمو مشکي موهاي بود مناسب مجلس ايل براي نظرم.به.کردم وتنم برداشتم

 زودتر خواست ازم که شد بلند اتاق،بغلي از مامان صداي.کل در بود نشده بد خودم نظر به.بستم کش وبا کردم

 . اضربشم

 بندازم کفش پوشیدن از بعد تا گرفتم دست تو وچادرمشکیمو کردم وتنم برداشتم جامباسي روي از مو مانتو

 .مسئله ايل خاطر.به شاکي مل دست از همیشه هم ومامان بپوشم چادروتو یاط که بود مل عادت ايل.سرم

 تا میکرديم علیک سالم دربايد کردن باز محض به بوديم محل قديمي چون رفتیم بیرون خونه از مامان.همراه

 .ر ماني خانم خونه به رسیدن

 میفتاد اتفاقي اگر نکرده وخداي میکردن معذب هرکاري براي آدمو انگاري نداشتم دوست رو ها محل اينجور

 .اش از تر داغ کاسه میشدن محل همه

 جلوي مرتضي کردم دعا دعا.کرد نمايي خود چشمامون جلوي ر ماني خانم خونه رنگ توسي درب باالخره

 .شد بلند همه قول به دمنشینش صداي میفته اتفاق ادم.خواسته برعکس چیز همه که جايي ازون اما نباشه در

 خانم ساره سالم... خانم  اج سالم_مرتضي

 :وگفت شکفت گلش از گل مرتضي ديدن با مامان

 خوبي؟.پسرم ماهت روي به سالم_

 :وگفت دوخت زمیل.به زيرنگاهشو.سربه مرتضي

 ودانشگاهیم درس مشغول. نیستم بد خدا مطف به_

 .پسرم باشي موفق.برنمیداري ودرس سرکتاب از دست ساره مثه توهم پس_مامان

 .اجازتون با خانم  اج ممنون نیست اي چاره ديگه اره_مرتضي

 :گفت سمتمو برگشت غیض با مامان مرتضي رفتل از بعد

 .اومدي کوه پشت از میکنل فکر زشته.بهش نکردي سالم چرا تو_
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 :وگفتم کردم نگاه مامان به شیطنت با

 است  رام نامحرم با صحبت گفتي خودت_

 بزار کل نگاش واينسا ديدي رو مرتضي دفعه ايل درضمل.برو بیفت راه دختر راه اون به نزن خودتو_مامان

 توهم داري زبون ببینه

 نمیاد خوشم بگیره خودشو بايد پزشکیه دانشجوي چون میکنه فکر که راضي خود از پسره ايل از مل_

 انقدر نکل غیبتم.دختر کمه شدن دکتر مگه بگیره بايد_مامان

 

 سربلند ما ديدن با ر ماني.خانم میخوندن ودعا بودند نشسته دور دورتا ها خانم همه شديم مجلس وارد

 تشکر معني به اش.سینه روي دست گذاشتل کردوبا امتناع مادر اما مجلس باالي بريم کرد کردواشاره

 .شدم مشغول بقیه وهمراه کردم باز رو دعا کتاب و.نشستم مامان کنار منم میشینم پايیل همیل.که کرد.اشاره

 گفت چیزي بود بلند صداي با دعا خوندن مشغول.که خانمي گوش تو ر ماني خانم که بود دعا وسطاي تقريبا

 :گفت مل.کردوروبه قطع دعارو خانم واون

 کني؟ همراهیمون میشه داري گرمي نفس تو میگه ر ماني خانم دخترم_

 بلندشدم جام از آروم بود مل سوي.به ها.نگاه همه شدم خیره میکرد نگام افتخار با که مامان به استرس با

 خوندن تو که میدونستم کنم شروع که کرد اشاره چشماش با ر ماني خانم. رفتم میکروفون سمت به ومستاصل

 خوندن به وشروع کردم وباز کتاب ترديد با گرفتم استرس کمي اونروز اما اومم نفر جا وهمه همیشه ودعا قران

 پس از استرس باايل خوب انقدر بتونم نمیشد باورم خودمم.میدادن گوش دعا به ساکت جمع همه.کردم

 صداي دادن گوش مشغول دقت با که افتاد مرتضي ي.چهره.به چشمم.ازپنجره که کردم سربلند اروم.کاربربیام

 خودشو بقیه ديد از سريع چون شد متوجه خودشم انگاري کردم توهم واخمامو کردم نگاش  رص با بود مل

 محرم نا وصداي.میکنه نگاه منو بروبر.وايساده.میکشه اب جانماز همش.که پسره گفتم تودمم کردورفت دور

 بلند که  رومه صداي،زن میگل نشنیدي مگه!کردي کباب کني صواب اومدي ساره سرت تو خاک!میده گوش

 .کردي.گناه  اال بیا.بشه

 :بوسیدوگفت سرمو اررم خانمر ماني

 صلوات دخترمون ايل خیري.به وعاقبت سالمتي براي_

 مادر دست بغل خانومي.يه.مادربرگشتم کنار مبخند وبا شدم بلند جا از اروم ومل فرستادن صلوات بلند همه

 :گفت

 نگه زهرا فاطمه خانم خود.ايشاال شه خیر.به عاقبت.کردي تربیت اي.خورده.شیرپاک عجب خانم. اج ماشاال_

 .باشه دارش

 :خندبدوگفت مامان

 .خانم  اج ممنون_

 :کردوگفت مل روبه وبعد
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 دخترم خوندي خوب خیلي_

 هفده دختر.يه براي اونم بودن توجه مورد بود خوبي ا ساس قدر چه.روياهام تو رفتم زير وسربه خوشحال

 نگاه تو زندگي ايل نمبدونست داره براش بازيايي چه زندگي ايل نمیدونست که نديده مهتاب افتاب دختر يه.سامه

 نقشه براش دنیا ايل قدر چه نمیدونست.نمیشه.خالصه ر ماني خانم هاي وتعريف مرتضي پرازعشق

 نمیدونست...چیده

 

 دوباره ما ديدن با.تو یاطه از ها قابلمه کردن وجور جمع در ال مرتضي ديدم اومديم بیرون مجلس از

 شست نمي دمم به چرا نمیدونم.کرد خدا افظي دادوباسر تحويلمون ا ترام ي نشانه به مبخند ويه ايستاد سرجاش

 انداختم بهش خريدارانه نگاه يه پوشیدن کفش موقع يواشکي میخوام مل که نبود اوني باز کرد مي هم هرکاري

 چشماي!!! بودن پوشونده صورتشو دست ويک مرتب مشکیش هاي ريش بود پاش شلوارجیل ويه ابي بلوز يه

 واقاجون مامان میدونستم.بود وخوشتیپ.برازنده کل در.کشیده وکمي استخواني وبیني داشت درشتي مشکي

 هم ر ماني وخانم بودم شنیده  رفايي يه هم دروهمسايه از بیفته اتفاق وصلت ايل که دارن دوست خیلي

 ازدواج ايل میکردم  س دانشگاه برم میخواستم فقط مل اما بود گذاشته درمیون مامان با سربسته رو موضوع

 .میکنه سلب ازمل رو وآزادي میگیره منو هاي پیشرفت از خیلي جلوي سامگي هفده توسل اونم

 مامان وبه کشیدم عمیقي تنفس آروم بود ودمچسب.خنک  سابي هوا اومديم بیرون ر ماني خانم درخونه از

 :گفتم

 نه؟ مگه خوبه قدر هواچه مامان_

 :وگفت دوخت بهم پرازتعجبشو.نگاه مامان

 سر امي؟ شدي شده؟تشويق چي_

 میده  ال.ديگه آره خب_

 :ريزترکردوگفت چشماشو مامان

 کنار؟ کشید منو ر ماني خانم ديدي_

 وبه.برگشتم سمتش.به بدم مادر.به جوابي اينکه بدون بشنوم.قراره چي  رف ايل ي دنبامه مبدونستم وايساد قلبم

 :بارزدوگفت رضايت مبخندي مامان دوختم.چشم مبهاش

 !کي به راجع فهمیدي خودت میخواد جواب ما از ر ماني خانم_

 :وگفت رفت درهم.چهرش باز مامان.نه که فهموندم نگاهم وبا کردم.نگاه مامان توچشماي شده عاصي

 تامیل مامي ازنظر ر مانیه اقا  اج پسر برازنده قدوباال خوش دکتره پسره.میخوان.چي امروزي دختراي_

 .کني پیدا.اينو مثه میتوني.دانشگاه اون تو فکرنکل بختت به نزن مگد ساره

 

 نمیتونم.کنکور براي بخونم کوب به االن ازهمیل بايد دارم کنکور.چیکارکنم؟امسال درسمو مل؛مل مادر خوب

 .میشه پرت  واسم کنم ازدواج
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 يعني.درسا تو میکنه کمکت خودش وگفته کرده قبول مرتضي خود  تي رومیدونه اينا همه گفت ر ماني خانم_

 ما نظر واز مثبته ازدواج ايل به نسبت واقاجونت مل نظر اما میدوني خودت بازم.هست  امتم.کمک تازه اينکه

 .بده رو ر ماني خانم جواب بکل فکراتو بشیل پسرخوبیه مرتضي

 توپ به زدن ضربه مشغول باغ تو سینا شديم خونه وارد پرازمشغله فکر همون با ندادم جوابي مادر به ديکه

 :گفت تودستشو گرفت زدوتوپو رو ضربه اخريل ما ورود با بود فوتبامش

 .زمیل میرم رفیقام با دارم بگم میخواستم!کرديل دير انقدر چرا مامان_

 :وگفت رفت بهش اي غره چشم مامان

 .فوتبال همش بازي همش زمیل هان؟همش میخوني درس کي پس_

 :وگفت انداخت مادر به نگاه يه عاجزانه سینا

 .ديگه برم بزار دادن راه مارو زور به بزرگل پسرا همه. هستل مهرانم دوستاي.ديگه بزار مامان_

 کنه؟ هوايیت تو پاي زير نشست باز مهران ازيل امان_مامان

 !!!عمه سالم

 تعجب با ديدنش با مامان میکرد بودونگاهمون ايستاده درخونه چارچوب تو مهران برگشتیم صدا سمت به همه

 :کردوگفت پاش سرتا به نگاهي

 میکني؟ چیکار اينجا تو_

 :اومدوگفت دربیرون چهارچوب از میزد گاز تودستشو سیب که در امي مهران

 ها داره استعداد اينم.عمه فوتبامه تو مثال؟پول شديم چي خونديم درس ما بیاد مل با بچه ايل بزار_

 واجبتره درس نکرده الزم_مامان

 برگردوندوگفت؛ مل سمت به نگاهشو مهران

 نیس؟ فوتبال تو پول. عمه دختر بگو چیز يه تو_

 :گفتم مامان روبه بدم جوابشو اينکه بدون  وصله بي

 ببرش اومده اينجا تا که مهرانم ديگه ست دفعه يه  اال مامان بره بزار_

 :دادوگفت تکون سرشو مامان

 باش بچه مراقب عمه نمیکنیا رانندگي سرعت با توهم مهران باشیدا مواظب فقط_

 !چیه بچه... شدم بزرگ.منکه مامان_سینا

 سمت به میخوند خودش براي وبلندبلند اهنگ يه که در امي روچشمشو گذاشت دستشو اطاعت نشانه به مهران

 دررفت
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 با نگاهي شد بلند نااشنايي موبايل صداي،زنگ ناگهان رفتم اتاق وبه بستم سرم دروپشت شديم خونه وارد

 بود گذاشته وجا وسايلش معمول طبق!! بود میز روي مهران سیني ي.اندازه گوشي کردم برم و دور به تعجب

 ي دکمه(!!پريا)بود نوشته هم عکس کنار گوشیشو رو بود افتاده بلوند مو دختر يه عکس.رفتم گوشي سمت به

 وبه برداشتم رو گوشي مهرانه میدونستم شد بلند زنگ صداي که کشیدم دراز تختم وروي وزدم تماس رد

 .دررفتم طرف

 !!ساره ديگه کل باز_مهران

 :وگفتم بازکردم  رص با درو

 . زد زنگ بار يه فقط نترس_

 :دادوگفت تحويلم پررنگشو مبخند

 ندادي؟ که جواب_

 .بشل کنده بود  یف سوخت موهات براي دمم نه_

 مارفتیم.فهم چیز ي دخترعمه قربون_مهران

 :گفتم اروم.طرفم به برگشت کشیدم کاپشنشو ي گوشه که بره اومد

 نکل باز رو بچه وگوش چشم کشتنت اينا مامان بپره دهنش از چیزي میدوني نزني  رف بادختره جلوسینا_

 ازما.ها میشه بدتر کنید کنترل میخوايد چیرو وزمونه دوره توايل شده تر گنده مل از سینا توام با خب_مهران

 . اال کنید زندوني رو بچه هي بود گفتل

 خدا افظ دارم درس کلي زودتر برو.کني نصیحت تو مونده همیل_

 خیلي مامان قول اخه؟به میدادم جوابشونو بايد چي سرم تو افتاد مرتضي فکر بازم.برگشتم اتاق وبه دروبستم

 ...و راه؛دکتر؛خوشتیپ ؛سربه نجیب داشت  سل

 يه مهندس يه نمونه زوج میشديم.میداد  امي چه واي.میزدن صدا دکتر خانم منم میشدم زنش اگر

 افسانه عشق يه دنبال وزهره شیوا مثه دوستام بقیه مثه بود؟شايد کم چیزي يه دمم ته چرا ومي....ومي...دکتر

 امثال میشل پیدا کم وزمونه دوره توايل خوبیه پسر مرتضي.پوشامي همش میدونم که مل امانه.ايم

 بودن مخامف اينا مامان کاش خدايا.باشه مرتضي منم بخت نکنه میکنه رو ادم به بار.يه که بختم میگل!مرتضي

 پشیمون)...( مثله پس،فردا ندم رد جواب میکنل تايید هم همه بدبختي اما میکردم راضي اينطوري دممو  داقل

  س بوديه بار اومیل!بود شیريني تصور!تصورکردم مرتضي کنار ؟خودمو.کنم ؟؟چیکار.کنم درستش نتونم شم

 اما میذارن قرار باهاشون اخر زنگ يا مدرسه میارن وعکسشونو دارن پسر دوست دوستام میديدم داشتم غجیب

 اگر واي.باشم داشته اونا مثه  سي يه میتونم منم شايد که میکردم فکر داشتم باربود اومیل نبودم فازا ايل تو مل

 ...ترکید مي خبر ازيل مدرسه کردم نامزد مل میفهمیدن ها بچه
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 روزبود چند خودم.نه بود درس به  واسم نه هم مدرسه تو رفتم کلنجار خودم وفکر ذهل با روزي دوسه

 يا.کنم روشل رو.قضیه ايل تکلیف زودتر هرچي بايد فهمیدم خودمم کنم وتمرکز بزنم تست درست نمیتونستم

 مرتضي ديدم که خودم هاي درخیال وغرق گشتم برمي مدرسه از داشتم روزم اون مثبت با بدم رد جواب بايد

 مرتب مباسشو اروم شدوبعد هول کم يه اول مل باديدن.میکنه نگاه دوروبرش به وداره ايستاده سرکوچه هم

 میموندم اگرم بود زشت خیلي رفتم مي اگه کنم کار چي بايد نمیدونستم ريخت هري قلبم.اومد سمتم کردوبه

 کردم وجور جمع کمي خودمو انداختم مي پايیل باال به نگاهمو دستپاچه نداشتم باهاشو زدن  رف توانايي

 :گفتم استرس وبا درختم زمیل به نگاهمو شد ووقتي،نزديکم

 ..مرتضي اقا سسالم

 .کردوگفت سکوت ثانیه چند بود شده عرق خیس مل از بدتر اونم

 .بگیرم وقتتونو دقیقه چند.میشه اگه میخواستم ببخشید هستید خوب سالم_

 : گفتم کردمو نگاش انداخته زير سربه با تعجب با

 بفرمايید_

 میخواستم درجريانید هم وشما کرده مطرح توکلي خانم با رو قضیه اون مادر که میدونم خانم سارا راستش_

 شدم طاقت بي کم يه مل میدونید(توجیبش کرد کردودستشو مکث کمي)میدونید بديد منو جواب زودتر.میشه اگه

. 

 تو شوق جلوي کردم سعي خیلي...شد طاقت بي تو جواب براي پسر ايل ساره کل فکر.. کردن اب قند ذمم تو

 داد ادامه مرتضي.ام سینه به چسبید ام چونه تا زير انداختم انقدر سرمو بگیرم چشمامو

 میدونم مل نکنید رد خواستمو خانم ساره.میشه اگه دارم عالقه بهتون مل میدونید که همونطور راستش_

 ...زندگي.يه سرکار میريد هم شما میزنم مطب درسم بعد. میکنم کمکتون مل بخونید درس میخوايد

 :گفتم کردمو سربلند بده ادامه نزاشتم ديگه میشد برابر صد قلبم تپش اش هرکلمه با بود کرده داغ گوشام تا

 ...اجازتون با میگم ر ماني خانم وبه جواب کنم فکر بايد مل مرتضي اقا_

 نشستم تو یاط و خونه به رسوندم خودمو میکنم کار چي دارم نمیفهمیدم ناپختگي روي از دررفتم فشنگ مثه

 بهش رد جواب میخواي چجوري نداري  رفاشو طاقت که تو گفتم خودم به.بود باال قلبم تپش هنوزم.زمیل روي

 اصال گرچه بود زياد اش تجربه اون میپرسیدم ازمهران ايناروبايد!!!بود اينجوري شدن عاشق بدي؟يعني

 قدر چه ساره میپرسیدم؟اخ وشیوا زهره از بايد.ماست بافته جدا تافته مهران مامان قول به.چیه عاشقي نمیفهمید

 خاک.خدا.به میموني ها امل عیل تو میدن قورت.درسته رو پسرا همه وشیوا زهره اي تجربه ربي توخنگ

 اه.کنل برسرت

 .شد پرخاک چادرت تااالن؟پاشو بودي نشستنه؟کجا جاي اونجا ساره_

 اب وشیر  یاط کنار انداختم مو.مدرسه کیف شده خاک پراز چادرم بلههه ديدم.برگشتم شدم جابلند از اروم

 .گرفتم چادرمو وخاک کردم باز رو باغچه

 :کردوگفت نگاه تاپامو سر کنجکاوي با مامان
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 اومدي؟ باهیجان انقدر زده بهت دزد_

 خونه تا دويدم نه_

 !!!وا_

 مبديدم هرروز رو مرتضي اينکه وجود با سال اينهمه چرا نمیدونم بردم پناه اتاق وبه دررفتم مامان اززيرچشم

 با کشیدم صورتم به دستي.بود سرخ سرخ مپام انداختم خودم.به نگاهي آينه تو از بود نشده دگرگون  امم انقدر

 اماهیچ نمیدونم چراشو. بودم.نکرده نگاه دقت با انقدر خودم به  اال تا بود کرده داغ صورتم سرد هواي وجود

 چند کرده جلب رو مرتضي.که.بوده.چهره توايل چي کردم فکر خودم با نمیدادم اهمیت ظاهرم.به بقیه مثه وقت

 .شدم نزديک آينه به قدمي

 معمومي کامال ؛بیني نشده کم.موهاش از هم تار به  تي که دخترونه مشکي ابروهاي.کشیده عسلي چشماي

 سرم از امو مقنعه.میکرد تر بانمک صورتمو که بود خال.يه هم مبم ي گوشي.!!اي قلوه ومبهاي وکشیده

 ...مشکي شايد میکردي.نگاه دقت بي اگر تیره خرمايي بلند موهاي برداشتم

 کمر گودي زيادي.اشکامم تنها برجسته وباسل کشیده پاهاي اندام الغر بود خوب اندامم.!!رفتم تر عقب قدم.يه

 صداي.میشد ترم جذاب شايد تر چاق.کم.يه نبودم بد نظرم ازايل....باشم داشته کمردرد دائم میشد باعث که بود

 ازاتاق درآوردمو امو مدرسه مانتووشلوار سريع برم اشپزخونه به خوردن ناهار براي میخواست شد بلند مامان

 تنم هاي سلول ي همه... میگذره چي مغزم تو بخونه میترسیدم مادرانداختم به.نگاه يه زيرچشمي.رفتم بیرون

 .نشست.مبم روي.ناخوداگاه مبخند بود شیريني خیلي  س کردم تصور.دوباره کنارش خودمو....مرتضي بود.شده

 ساره؟ کجاست  واست_

 :وگفتم.دوختم بشقاب.به بعد مامان.به اول نگاهمو کشید بیرون ازافکارم منو مامان صداي

 میشیم؟ خوشبخت باهم نظرتون.به مرتضي اقا منو واقعا!مامان_

 :باالدادوگفت ابروهاشو مامان

  اال!بکنیل هم براي.که.گذشتي به باشیل.داشته.بهم که اي عالقه.به.داره خودتون.به بستگي ايل_

 اومدي؟ پايي ازخرشیطون چطور؟باالخره

 نگفتم اما.آره.کنم اعتراف خواستم بست نقش.توذهنم مرتضي ي چهره دوباره

 ... پرسیدم همینطوري نه_

 میزنیم  رف بعدا بخور غذاتو  اال_مامان

 

 آمیزي شیطتنت ي وخنده برداشت هارو چايي از يکي مامان.نشستم مامان وکنار ريختم دوتاچايي ناهار از بعد

 :کردوگفت

 :کردوگفت مزه مزه رو چايي از ذره يه مامان.نزدم و رفي انداختم پايیل ازخجامت سرمو!وقتشه اينکه مثله_
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 االن شايد.داري توزندگیت که انتخابیه تريل وسخت مهمتريل.دخترم نیست شوخي اصال ازدواج ساره ببیل_

 میگیم ما چرا اينکه  اال.میکنم درک اينو خوب میگذره ازدواجم از عمره.يه که مني اما مهمه قدر چه نفهمي

 نمیخواد سوما.داره وخونواده کرده تحصیل دوما نمازيه واهل راه.سربه پسر اوال.داره دمیل تا چند مرتضي

 تا.مادر رسیدي اينجا به تو تا خوردم دل خونه خیلي مل ساره.میخوني درستو وتوهم بگیره پیشرفتتو جلوي

 چشمم...نکردي پاخطا از ودست موندي پاک سل توايل انقدر تو!!اومدي بار وقرآن نماز تواهل

 باد به همش نکرده خداي باربیايل درست تووسینا تا کشیديم منوبابات که رنجي اينهمه.نکرده خداي.که.ترسیده

 میمونید دور به جفتتون جووني گناه هرچي از اينکه هم میاره خوب همدم يه تو براي هم مرتضي با ازدواج.بره

 ....پیامبره سنت.اينکه باالتر ازهمه

 کنه؟ جلوگیري گناه از میتونه که ازدواجه فقط میگید شما يعني!بوده خودم کار به سرم که مل مامان_

 مل چرا!شده عوض چي همه روزا ايل باشه.باباش توخونه زيادم دختر نداره خوبیت اما نیست ازدواج فقط_

 نمیدونم ؟تلگرافه تلگرامه میگل بهش چي بگیريد دست داره مهران.که امروزي ماسماسکاي ازيل شما نمیذارم

 نجابتت که تو.کنل فرق باهمه بايد توکلي اقا  اج وپسر دختر میکنه دور وازخودش ادم اينا چون. کوفتیه چه

 ... خیره.که ايشاال.نده راه بد دمت به.مادر ازمرتضي بهتر کي.همس شهرت

 نمیاد بدت.که توام خب.بده مثبتو جواب.يعني.تموم يعني خیره.که ايشاال!!!!!میگفت؟ چي مامان

 درس جز بود چي همه به  واسم سرکالس.!! نشو ا مق بهتر ازيل چي ديگه دکتري اقاي زن باالخره!!!.ساره

 نگاه بهشون غره وباچشم شد خورد اعصابم اخر میدادن نشون هم به ومنو میکردن پچ پچ هي.هم وزهره شیوا

 زيرخنده زدن پق وجفتشون کردم

 

 :گفتم وخفه اروم وصداي عصبانیت با

 میزنید  رف مل گوش دم.ريز شید؟يه ساکت میشه_

 :وگفت انداخت نگاه يه شیوا به زهره

 بگه نمیچرخه تودهنش مثبته.بچه انقدر شوئه خفه منظورش_

 !!نیستم شما.مثه مل_

 خودشه؟ توعوامم انقدر ما خرخون بچه که.شده چي  اال!اوه اوه اوه_زهره

 شیوا.دادوبه تکون سرشو(چیه) معني به زهره.شدم.خیره جفتشون به ترديد وبا انداختم معلم به ازترس نگاهي

 .:نوشتم وروش برداشتم کاغذ.يه اروم.کرد نگاه

 .خونمون بیان میخوان.کرده خواستگاري ازم ر ماني مرتضي_

 سرفه.به شروع توگلوشونو کرد گیر دهانشون اب کاغذ ديدن هردوبا ناگهان وشیوا زهره جلوي.وگذاشتم

 کاغذوسريع ترس از.خبره.چه تاببینه گرفت باالتر سرشو کنجکاوي شدوبا جلب ما میز.به توجهش معلم.کردن

 :وگفت جلو اومد معلم.کردم مچامه.دستم وتو.برداشتم

 خبرتونه؟ چه بگیل میشه.کالسوبرداشته هاتون سرفه.که هم  اال میزنید  رف داريد ريز.يه_
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 :کردوگفت کنترل خودشو بود شده قرمز که زهره

 .شديم اينجوري پنجره از اومد خاک ذره يه ببخشید_

 دستم رو هامو ناخل جاي که بودم.گرفته سفت وتودستم انقدرکاغذ کرد دوروبرمیز.به نگاهي.شک با معلم

 صدا.به نجاتم زنگ شکر خدارو.جاش سر برگشت معلم وخانم خیرگذشت به باالخره میکردم ا ساس

 : زدن داد هردو.وزهره شیوا معلم رفتل محض دراومدوبه

 چي؟؟؟؟؟_

 :گفتم واروم گرفتم هردوشونو دهل جلوي

 .....چتونه؟اه.اخراجم بفهمل_

 !!!ها ساره واقعا؟خرشانسي_زهره

 اصطالح.به اقاي ماننداخت به نگاهم.يه کرديم و مامي شديم وراست.خم خونشون تومراسماي عمر.يه ما_شیوا

 ببینا تو؟شانسو سراغ. اومده اي وپپه زهرمار برج عیل.که تو  اال.دکتر

 ازدواج؟ سل ايل تو اخه گیجم خودمم بابا شید ساکت_

 .نیادا ايل مثه يکي ممکنه ومي ديگه سال نشد امسال ا مق داره فرقي چه_زهره

 ازدواج بعد بشم اشنا اونجا جو با.ببینم واول دانشگاه دارم دوست طرفم ازيه ومي فکروکردم همیل خودمم_

 اينم پچسب تواينو میفته داره ازپاشون شلوارشون که پرپسرايیه میگه مل خواهر دانشگاه.بروبابا_شیوا

 . سابیش ادم ومي ديگه دانشجوئه

 میشه جدي چیز همه کنکور قبل مطمئنم اما کنیم عقد نمیتونیم که محصلم مل تا کنیل دعا برام ها بچه نمیدونم_

 :گفتل وزهره شیوا دفعه يه

 بادا مبارک ايشاال بادا مبارک يار اي_

 :کردوگفت شیوا روبه زهره

 !!!هان شوهرکنه تو ازمنو زودتر میکرد،ساره فکرشو کي_

 

 .داره به نه.باره به نه ها خوشه دمتون

 :ريزکردوگفت تمسخر معني به چشماشو زهره

 .میشه آب داره قند دمت تو نفهمیديم ماهم يعني_

 مراسم برگزاري نحوه براي خونه وتا خنديدن بلند بلند  رکتم ايل با وهردوتاشون گرفت ام خنده جواب جاي به

 .بافتل ورويا کردن ريزي برنامه وکاراش
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 معمول کردوطبق کوبم میخ درجا بود جلودر که ر ماني خانم سانتي پنج پاشنه هاي کفش خونه رسیدم وقتي

 مل باديدن ر ماني خانم شدم خونه وارد سرفه.يه وبا کردم صاف دست با امو مقنعه.روهزار رفت قلبم تپش

 :زدوگفت برق چشماش

 انقدر ساره کنل سرت بر خاک.بود داده پس مثبتو جواب مامان(گلم؟؟؟؟ عروس) گلم عروس اومدي.خوش_

 ....اروم. باش اروم.خبريه کنل فکر نشو رنگ به رنگ

 جلو اومد  ودش.کردم سالم وزيرمب انداختم پرازخجامتمو نگاه ر ماني خانم وتوچشماي کردم بلند سرمو

 :مادرگفت روبه میانداخت روسرش چادرشو که بوسیدودر امي وسرمو

 به ازشیطنت چشمکي)نمیبره خوابش امشب بشنوه مرتضي خبرو ايل برم پس میشیم مزا م هفته اخر ايشاال_

 بود فکر تو غرق  سابي.که.مامان ر ماني خانم رفتل از بعد(کردم وگم وپام دست معمول طبق ومل زد مل

 مامان باز  اال بزنم  رفي نمیشد.روم رقمه هیچ هم خودمم.برد.اشپزخونه کردوبه  مع ظرفارو  رف بدون

 کنم؟ سرباال جوري.چه   اون جلوي!!!بگو جونو اقا.بود خوب

 ازسرما وصورت اتاق ي کردگوشه پرت کیفشو همیشگیش هیجان با پروند ازجا منو سینا داره خش صداي

 :جلواوردوگفت شدشو سرخ

 بشي؟ مرتضي زن میخواي_

 :وگفتم کردم اخم

 ..بخور ناهارتو برو.پسر نیومده  رفا ايل تو به_

 :کردوگفت بلندي ي خنده

 ديگه اينجوري  امت به خوش.میفهمم نیستم که بچه بیرون اومد در از خوشحال ر ماني خانم ديدم خودم_

 نمیخوني درسم

 گفته؟ چیزي مرتضي اقا نکنه.میخونم هان؟درسمم نخونم درس قراره گفته کي_

 .خونه مبشستم کردن شوهر بهونه به بودم تو جاي مل ديوونه بابا برو_

 :دادگفتم وجاخامي طرفش کردم پرت اتاق ي گوشه از جورابمو

 بیرون برو.نیومده  رفا توايل به_

 واي مرتضي نامزد میشدم هفته اخر تا.گذاشت تنها واسترس.ودمشوره فکر هزار با ومنو بیرون رفت باالخره

 اروم استرسمو پراز دل  داقل بودن وشیوا زهره کاش.بیفته اتفاق چي همه سريع انقدر میشه مگه خداوندا

 کاش میکردن

 رو نمیتونستم استرس شدت از کردم وطي اتاق وعرض طول بار صد رسید موعود شدوروز هفته اخر باالخره

 وبله خواستگاري روز امروز!میکرد کجي دهل بهم  سابي میز رو هاي وشیريني میوه وايسم پام

 سفید وچادر برداشتم بودم  اضرکرده قبال که شکالتي روسري يه با رنگ کرم بلوز يه کمد تو از.!!!!!برونمه

 میخواد که کودکي يه شبیه بیشتر بشم عروس که بودم ازاوني تر بچه خیلي.انداختم سرم روي هم همیشگیمو

 هويدا کامال ام گانه بچه وچهره بود نکرده رشد صورتم هاي وگونه بیني هنوز دربیاره بزرگارو اداي
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 بودن وسايل چیدن مشغول تواشپزخونه وخامه مادر رفتم بیرون دراتاق واز کردم برانداز سرتاپامو دوباره.بود

 نامعلوم نقطمه يه به میکرد باژي تسبیحش با که ودر امي بود نشسته صندمي روي پوشیده وشلوار کت واقاجون

 شدم سرخ خجامت.از نشده هیچي زدن خشنودي مبخند وهمه برگشت سمتم به ها نگاه همه مل ورود با.بود خیره

 بود انتظارم در که اتفاقاتي توفکر بودم توفکر سخت اقاجون مثله منم.نشستم ها ازمبل يکي روي رفتم اروم

 نگراني با شد کنده جا از ديگه قلبم اينبار کرد.زده هول رو همه در صداي،زنگ!مرتضي با شدن محرم توفکر

 شلوار و کت با مرتضي!میشدن وارد داشتل يکي يکي ر ماني خانواده کردم نگاه بیرونو پنجره از

 کردوبابابا جا.جابه روصورتش عینکشو بود خودش ي چهره کرد جلب توجهمو که چیزي اومیل!زغامي

 هردوخانواده.که بود خوب قدر.چه.شد بلند  یاط از وخنده شوخي صداي.داد دست بود رفته استقبامشون.به.که

 وصداي رسوندن سامل به خودشونو ازبقیه جلوتر واقاجون ر ماني اقا  اج....بوديم سطح.وهم يکسان انقدر

 .کرد روپر فضا کل ومتداول رسمي هاي علیک سالم

 وزيرمب پايیل انداخت دادوسرشو مادر تحويل اول بود مرتضي دست شیريني ي وجعبه بزرگ رز گل دست

 مادر.همراه.ونشستند گیرشدند جا باالخره وهمه بوسید رومو هم ر ماني خانم.کرد مل به اروم سالمي

 انداختم.نگاه ها چايي به.شد ريختل ومشغول چید سیني تو رو چاي هايي میوان مريم.خامه. رفتم اشپزخونه.به

 وگفتم

 بشم پا.کله میترسم.خامه نمیبرما چايي مل_

 :خنديدوگفت.خامه

 نباش نگران میبرم خودم_

 جدي نشونه مجلس سکوت.شد  ل خامه توسط.که بود مل براي خواستگاري قسمت تريل و شتناک قسمت ايل

 چیه.قضیه ببینم وايسادم گوش اروم.بود بحث شدن

 

 تو بشه  رفي،زده.اينکه جاي.کرد قبول وچرا چون بي ر ماني اقا  اج بريدن سکه تا بودپونصد مهريه  رف

 جمع ومیون رفتم طمانیه با بود مل رفتل وقت شد بلند صلوات صداي.نبود ها. ونواده از کدوم هیچ شان

 خانم.میکرد جا جابه صورتش روي وعینکشو میزد مبخند دائم که مرتضي جمله از بودند خوشحال همه.نشستم

 دست بهم شدن  س،بزرگ.کرد تودستم واروم دراورد ش وازجعبه نگیل تک انگشتر جلواومدويه ر ماني

 مون صمیمي ديدار اومیل ايل زديم مبخند هردوبهم کردم نگاه مرتضي به چشمي زير قشنگ خیلي  س يه.داد

 بودم هول انقدر.بريم  یاط.به مرتضي با.که گرفت اجازه بابا از ر ماني اقا کردن دست انگشتر از بعد بود

 باورودمون.کت جز نبود تنش مباسي هم مرتضي بیرون رفتیم تنم بلیز همون با بپوشم کاپشل.اينکه بدون

 :کردوگفت نگاه بهم نگراني با مرتضي!!!(سرما)کرديم.فکر چیز يه به جفتمون  یاط.به

 !بپوش کاپشل برو_

 :گفت واروم خنديد شد تعجبم متوجه!دفعه يه شد صمیمي چه(برو؟؟؟؟)

 !نامزديم ديگه_

 :وگفتم زدم مبخند بهش

 بشینیم؟ تاب رو بريم.نیست الزم کاپشل_
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 :وگفت دوخت اسمون به نگاهشو نشستیم هم کردوکنار سرتايید با

 .ساره بودم امروز منتظر  یلي_

 :وگفت داد بیرون اروم نفسشو ندادم بهش وجوابي کردم سکوت

 !!باشم تو اليق کنه  دا_

 شدم خیره وبهش کردم سربلند اروم کرد داغ گوشام

 زيبايي اينهمه اليق.وخانومیت نجابت اليق_

 کرده قفل زبونم اما میچرخید کلمات ذهنم تو فقط.بیارم زبون به نبودم بلد ومي میشد کنده.ازجابراش داشت قلبم

 تقلید بتونم تا توذهنم بیارم سکانس يه کردم سعي بودم.ديده فیلما تو بودم.نکرده.وتجربه موقعیت ايل  اال تا.بود

 بود.کرده هنگ اما مغزم.کنم

 نمیگي؟ چیزي تو_

 .افتاد اتفاق ايل که خوشحامم خیلي بگم میخواستتتم.منم.....واال_

 .کلمه تا چند همیل براي مردم

 سرکارشبم بريم روزا بشي مهندس خانم توهم بزنم مطب کنم تموم درسمو مل کنیم غوغا.باهم میخوام ساره_

 بخورن  سرتشو همه.که اي زندگي يه بسازيم خودمون براي ال ايده زندگي يه خونه بیايم

 .باشیم داشته خوب زندگي يه.بدم ادامه درسمو دارم دوست خیلي.موافقم منم_

 .چي ازهمه.را ت خیامت ديگه خودمون خونه میريم میکنیم هم عروسي بشي دانشجو ايشاال_

 آرامش منبع يه برام مرتضي بود خوب چیز همه قدر چه.زديم وشیريل اي کلیشه  رفاي.شیريل  رفاي کلي

 نگاه دستم تو انگشتر به وقت هر که نعمتي.يه.داد.بهم زود خیلي خدا.که بود نعمت.يه مرتضي!بود بزرگ

 زهره براي عامي سوژه يه.متاهل خانم يه شدم بعد به شب اون از.دارم اونو مثه يکي که میاورد يادم.به میکردم

 میرمد مرتضي يا ر ماني خانم خونه میرفتم مل يا شام براي ومعموال.خونه میومدم مدرسه بعد روز هر!وشیوا

 

 میکرد کار باهام تخصصي درساي شام بعد شب هر مرتضي.بود مل خوندن درس شاممون از بعد نامه بر

 بود افتاده روروال زندگیم و بودم.کرده عادت مرتضي وجود به باالخره زمان گذر با خودمم

 نمره امو رتبه به توجه با که بود داده اطمینان بهم مرتضي میريخت همم به سخت ونتايجش کنکور استرس اما

 ومنم بود کرده تحصیل اون باالخره بیارم کم مرتضي از میترسیدم.نبود باورم تو خودم اما میشم قبول  تما هام

 خیلي قضیه ايل مل براي اما نداشت اهمیتي براشون اصال که وشیوا زهره برعکس میشدن قبول بايد  تما

 درد چشم شدت از شبا که میخوندم انقدر.بودم کرده خوندن درس وصرف وشبم روز اخر هاي ماه.بود  یاتي

 میدونست خوب خودش انگار ومي نمیکردم بهش توجهي هیچ مرتضي بیچاره میرد خوابم وزود میشدم بیهوش

 .میکرد ودرکم



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

37 
 

 وزهره شیوا داشتم ذوق خیلي رفتل دانشگاه براي بربیام پسش از تونستم خوب نظرم به دادم هم کنکور باالخره

 مرتضي دانشگاه دقیقا انتخابام تو. ونداره دانشگاه ذوق کردن پیدا شوهر خاطر به که هستم کسي تنها میگفتل

 قبول میکردم دعا دعا. باشیم باهم خامي هاي وساعت کنیم وامد رفت میتونستیم تر اينطوري،را ت زدم رو

 میتونستم بهتر خیلي ديگه.بود خوشحامي جاي خودش شد برداشته دوشم روي از اصلیش بار که همیل ومي.شم

 گرفته ياد رو شوهرداري فامیل هاي خانم به دقت با کم کم.برسم مرتضي به نامزدي.ماه هشت بعد

 به توجمع.وتمیزباشم کنم ارايش ببینمش قراره وقتي بگیرم وکیفشو سمتش برم بايد میاد وقتي میدونستم.بودم

 مادروبقیه که کارا جور ازيل کال يا برسم بهش کنم پوست میوه براش.بزارم ا ترام وبهش بدم گوش  رفاش

 .میکردن همه امبته فامیل هاي خانم

 که هايي تجربه کني؛تااز وجبران بسازي گذشتتو تا عقب گردوني میتونستي،برش داشت پیچ يه زمان کاش

 خیلي ها داشته بغضي.که افسوس اما کني استفاده خودت براي نه ديگران براي شده بارم يه  داقل بتوني کردي

 کني فکرشو که اوني از زودتر میره دست از زود

 

 میدويدم خونه دور دورتا نمیگنجديم خودم پوست تو بود پرکرده رو خونه کل شدمم قبول شکرت خدايا فرياد

 سرخم صورت شدم خسته باالخره تا دويدم انقدر.میخنديدن غیرعاديم کارهاي.به ومامان سینا.میزدم وجیغ

 :گفتم سالم وبدون برداشتم.شد بلند گوشیم صداي،زنگ. ريختم اشک ريز ويه دستام تو وگرفتم

 میدي؟ چي بهم جايزه بگو اول کردي چک خودت.که میدونم_

 :کردوگفت بلندي ي خنده

 بیرون؟ شام.خوبه؟بايه سفیده طال دستبند خانومم؟اون بخواي هرچي_

 ....نمیشه ازايل تر عامي_

 :خنديدوگفت.دوباره

 باهم میتونیم اينطوري شدي قبول خودمم پیش که روشکر خدا. سابي.گرفته صدات زدي جیغ قدر چه معلومه_

 .بريم

 گفتي؟ اينا مامان به.خداروشکر واقعا_

 .میشل خوشحال خیلي مطمئنم میذم خبر.هم اونا به االن زدم زنگ تو.به اول هنوز نه_

 .کردن چیکار اونا ببینم وشیوا.زهره سراغ برم منم.عزيزم باشه_

 :وگفت برداشت بوق اومیل با روگرفتم شیوا ي شماره وسريع کردم خدا افظي مرتضي از

 معماري اونم شدي قبول يعني زدي زنگ زود انقدر وقتي_

 توچي درسته  دست_

 جايي خوب خیلي.ساره  امت به خوش واي.جايیم يه شده قبول کاپمیوتر هم زهره.نور پیام کامپیوتر هیچي مل_

 .افتادي
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 میگذرونديل خوش تووزهره میزدم خر داشتم که روزايي که بگو اينم_

 خبر؟.چه کنون عقد از!نگیر نصیحت فاز بابا خب.خیله_

 بکنیم کاراشو اول ترم از بعد شد قرار کردم صحبت مرتضي با_

 نامزدي قدر چه.ديگه بجنب خب خیله_

 . بیرون بريم دنبامم میاد مرتضي شب برسم کارام ب ه برم مل.کل پیدا خودت براي میگي راست تو_

  اال کردم فکر روياهام وبه بستم اروم چشمامو کشیدم دراز روي،زمیل هیجان از کردم قطع هم شیوا تلفل

 تنها.)نشست مبام روي خنده افتادم گرمش صداي ياد.جلوش داشتم  رفي ديگه منم.شديم يکي مرتضي با واقعا

 بخونم شکرم نماز که بود ايل نیتم کردم خوندن نماز به وشروع کردم پهل وسجادمو بلندشدم(زندگیم مرد

 خوب ي خانواده يه بودم خوشبخت مل.کردم شکر رو خدا قلب وازته بردم سجده به سرمو.دادمو انجام اينکارم

 شور دمم تو داشتم خوشبختي ا ساس هروقت میکرد نگرانم ها شادي همیشه....خوب همدم يه خوب رشته يه

 .بدم دست از موقعیتمو اون نمیخواستم رقمه هیچ.بشه گرفته ازم میترسیدم میزد

 مرتضي وديدن بودم شب منتظر فقظ صبرانه بي اما.شدم پرازتبريک اونروز ومل پیچید جا همه خبرقبومیم

 بغلش تو فقط میخواست دمم میکردم صبر مغرب اذان تا بايد دنبامم میومد مسجدش بعد همیشه هام هديه وگرفتل

 !بزنم جیغ خوشحامي از

 

 به که در زنگ رفتم  یاط به برداشتم چادرمو.بشه پیداش مرتضي که االنه میدونستم مغرب،شد اذان باالخره

 وباخوشحامي کردم ذروباز.توبغلش بپرم میخواستم رسوندم در به خودمو ازهمیشه تر تاب بي دراومد صدا

 نگاه سرتاپامو پوزخند با بعد طلبکارانه اول.ماسید مبم رو خنده.شد سبز جلوم مهران ي چهره.که بیرون پريدم

 :کردوگفت داري معني

 بودي؟ شوهرت منتظر_

 هست؟ مشکلي. اره_

 .داري ايرادي يه میکنل فکر.زشته هم اينجوري ومي نمیشه پیدا شوهر.درسته نباش هول انقدر ومي نه_

 :وگفتم کردم اي مزه بي ي خنده

 توان؟ دختراي دوست شبیه همه مگه_

 :دوروبرانداختوگفت به.نگاهي تو یاط رفت

 ايل تو ماکه.شده باز مغزت کردي شوهر معلومه ايول...خوب رشته خوب دانشگاه.عمه دختر ترکوندي شنیدم_

 .نديديم هیچي گلمون خواهراي

 نداري؟ شعبه ما دانشگاه خواهر؟راستي شدن گل؟ اال خواهراي_

 .شدم اشنا باهاش تازه هست دختره يه اتفاقا چرا_

 (بهم دوتا شما میگید چي سالم)
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 :کردوگفت پرسي وا وال سالم مرتضي وبا برگشت صدا طرف به مهران بود مرتضي صداي

 میکرديم علمي بحث عمه دختر با داشتیم هیچي_

 بیاد بهت بگو چیز يه_مرتضي

 .بود  رفا وايل جديد شعبه بحث ديگه میاد بهم_مهران

 :کردوگفت مهران.به بعد مل به نگاهي خنده با مرتضي نمیاورد کم وقت هیچ گرفت ام.خنده

 شام بريم بفرما_

 میکني دعوتش بیکاري بره بانکیش شعب با بزار_

 میکردم خراب شبتونو اصلیم.شعبه با وگرنه قائلم دونفرتون محفل.براي زيادي ا ترام که  یف_مهران

 رزي گل دست مرتضي. شديم که ماشیل سوار. بريم زودتر که کردم.اشاره مرتضي.وبه.خنده زير زديم هممون

 :دادوگفت بودوبهم.خريده برام.که

 ...تبريک عرض براي اومیش ايل_

 رفت اخماش بعد زدومي پررنگي مبخند اول.شدم خیره توچشماش خوشحامي وبا کردم  س وجودم وبا گل بوي

 :گفتم کنجکاوي با.توهم

 جان؟ مرتضي.شده چیزي_

 :گفت جديش ي چهره باهمون

 .بده  امم ديشب از گرفتل توروازم ديدم خواب ديدم دربارت بدي خواب ديشب_

 وگفتم کردم بلندي ي خنده

 .را ت خیامت کنه جدا مارو مرگ جز نمیتونه اتفاقي هیچ مرتضي ازتوبگیرن چرابايدمنو_

 ماشیل ي شیشه به زد انگشترش با يکي... بود وامید ازنگراني پر مهربونش توچشماي.زد کمرنگي مبخند

 :وگفت دادم پايیل رو شیشه عصبانیت با مهرانه ديدم برگشتم پروند ازجا منو اي.نخراشیده وصداي

 .کنم افتتاح نو شعبه يه برم بگیرم هارو گل ايل خواستم_

 :گفتم مرتضي وروبه دراومد دستش از  رصم

 .نخورده مخمونو ايل تا برو زودتر_

 .کرد خدا افظي میخنديد داشت.که مهران از اشاره با گازو رو گذاشت پاشو مرتضي

 

 بود مرتضي عادت ايل تهران نقاط بهتريل از يکي تو زيبا خیلي رستوران يه رفتیم رستوران به مرتضي.همراه

 :گفتم مرتضي.روبه رستوران سروشکل به نگاهي با.نذاره کم برام وقت هیچ که



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

41 
 

 !!شیکه خیلي اينجا ارزونتر جاي.يه میرفتیم خوب مرتضي اينجا چرا_

 :دادوگفت.وتحويلم گرمش ي خنده

 !ديگه شبه يه.نداره ارزون؟اشکال جاي.يه مهندسوببرم.خانم مل_

 معمول طبق انداختم منو به نگاهي مل جلوي روگذاشت منو مرتضي.ونشستیم کرديم انتخاب دنج.دونفره میز.يه

 .داد سفارش کردوغذا وصدا گارسل بپرسه ازم اينکه بدون خوند نگاهم از مرتضي.ماهي براي رفت ضعف دمم

  جاي بي يا با همه بقیه بودم مل داشت سر چادر که کسي تنها فقط بود پرازدختروپسر انداختم دروبر.به نگاهي

 :گفتم تعجب با. جاب بد خیلي يا بودند.نشسته

 :وگفت کرد ساالد خوردن.به شروع کنه نگاه اينکه بدون ؟مرتضي اينجا نشستل روسري بدون جوري.چه اينا_

 ترن سرگرم اينجوري رستوران صا اب نفع.به_

 :وگفتم کردم ريز چشمامو

 آره؟ هم تو پس_

 :گفت ومرتضي زيرخنده زديم هردوباهم.توگلوش پريد شدوساالد گرد چشماشو

 .ديگه خوشل خدا هاي بنده نکنیم غیبتشونو.بهتره  اال_

 بودن  رف مشغول دست تو دست صمیمي خیلي که وپسر دختر يه انداختم بغل میز.به چشمي زير.نگاه

 :وگفت چشمام جلوي زد بشکل يه اونامرتضي به مل شدن خیره با.مباس بودوخوش زيبايي دختر انصافا

 !غیبت بي غیبت_

 !نکردم غیبت.که مل_

 فهمیدم خودم میکردي غیبت داشتي دمت تو_

 .مزه بي_

 میدونستم خوب نبود تعجب جاي.جلوم گذاشت آوردو بیرون رنگ زرشکي ي جعبه.يه جیبشو کردتو دست

 نمیدونستم.تشکروعشق سراسر شد نگاهم.بوديم.ديده باهم.که زيبايي دستبند همون.کردم باز رو جعبه چیه توش

 مي سفیدم دستاي تو.تودستم کردودستبندوانداخت.وبسته باز چشماشو اروم مرتضي.چیکارکنم بايد ازخوشحامي

 .روش کشیدم دستمو ساق وبعد کردم.نگاهش خورده.يه درخشید

 قشنگه خیلي جان مرتضي نکنه درد دستت_

 !مهندس خانم باشه.مبارک_

 میشد سراسروجودم میکردم دستبندو س وقت هر مباسم زير از کرديم خوردن غذا.به شروع اوردن رو غذا

 دخترها همه.داشتم ذوست انگار دوختم رستوران دورتادور به نگاهمو وسربلندي افتخار با مرتضي عشق

 دختره.به زده شوک.بغل میز سمت برگردوندم سرمو.واقعي واقعیه نشسته مل کنار.که عشقي که بفهمند

 کردم.نگاه
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 شدم خیره بود خوردن مشغول.که مرتضي.به تعجب با.بود شده عوض پسره بوداما جاش سر دختره

 رو مرتضي آروم!!!بود شده عوض پسره نمیکردم اشتباه مل میز سمت برگشتم دوباره نبود دورش انگارمتوجه

 .کردم صدا

 مرتضي؟؟ مرتضي_

 :کردوگفت سربلند

 خواي؟ مي چیزي جانم_

 :گفتم کردمو.اشاره بغل میز.به چشم با

 .نشسته همونطوري بازم شده عوض پسره  اال بود.ديگه پسره.يه دست تو دست االن تا رو بغلي ببیل_

 :وگفت انداخت بهش نگاهي نیم مرتضي

 .بود همیل چیه  رفا ايل بابا نه_

 .مرتضي شده عوض مطمئنم مل_

 .کرد يخ بخور تو غذا.ساره کل ومشون_

 خونه وبه خورديم غذامونو.افتاده اتفاقي چه نداد جواب مغزم آبي يکي ايل بود تنش سبز قبلي پسر برگشتم بازم

 نیمرخم به نگاهي مرتضي.بودم شده ساکت که انقدر.بود قضیه همون درگیره فکرم همش توراه برگشتیم

 :وگفت انداخت

 ... رفا وازيل سبزوابي.اي پسره مباس رنگ توفکر هنوز_

 خدا مرتضي ديگه ان کي اينا!مجنون اون میلیه ايل میکرد فکر ادم که دختره بود ا ساس با همچیل اخه اره_

 .نیستیم قماش ماازيل روشکر

 :گفت وبعد انداخت بهم نگاه يه اول مرتضي

 .ساره نیستیم قضاوت جايگاه ماتو کرده که ازکاري نکل منع رو کسي وقت هیچ_

 .بود معلوم چیز نیس؟همه قضاوت ايل_

 :گفت شو روبیني گذاشت انگشتشو(هیس) نشونه به مرتضي

 خانومم؟ باشه.فکرکل خوبم چیزاي به کل استرا ت خوب برو. رسیديم_

 .ايستادم درخونه جلو شدنش دور وتا.شدم وپیاده بوسید صورتمو زدم بهش مبخندي

 باباي اقا ا مد سر  یاط پنجره واز کردم ريز چشمامو بود شلوغ خونه انگاري میومد مهران هاي خنده صداي

 !(اومدن اينا عمه پس.)وديدم مهران
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 جمعل همه نفهمیدم زودتر شدم پشیمون خیلي کردن گفتل تبريک به وشروع زدن دست همه مل ورود با

 ودادوبیداد کاري شلوغ مشغول معمول طبق مهران.کردم علیک سالم يکي يکي.رفت ومرتضي

 :گفت عمه که ونشستم برداشتم چادروازسرم.بود

 .مل پسر روسرايل میکشیدي راستتو دست کاش جون عمه مبارکه_

 .بیارم عروس برات میخوام باش خوشحال چیه درس مامان_مهران

 :کردوگفت اخمي عمه

 اخه رفته کي به ايل نمیدونم مل نشسته اينجا دايیت بکش خجامت_

 

 :گفت بود بابا صمیمي دوست که اقا ا مد

 !میره دايیش به زاده  الل میگل_

 خونواده به پسر ايل.نمیکرد نگاهم دختري هیچ به بود زير سربه همش هاشم جووني مل داداش خان وا_عمه

 !جنبه مي سروگوشش انقدر رفته شما

 :گفت میزد گاز ر مي بي با دستشو تو خیار که در امي مهران

 هست؟ مگه ترم مظلوم ازمل بابا نکنیل غیبت مل سر پشت انقدر_

 !مظلومي خیلي که تو.نیست نه_

 !هرپسريه ي الزمه که شیطنت کم يه مظلومم خودم جان.به_مهران

 ..ان چي پس ها کم؟شعبه يه_

 :گفت کنجکاوي با کردوعم قطع  رفمو باسرفه مهران

 مهران؟ چي ي شعبه_

 .بود وساره مل ببل اي مسئله يه میزديم  رف ش درباره داشتیم غروبي.ومیگه بانک ي شعبه بابا هیچي_

 :گفت اروم کنارمنو نشست اومد بعد

 !شدي کاسب بگوچي  اال.نکل ضايع داري دوست هرکي جون_

 :دادوگفت تکون تعجب عالمت به سري مهران.دادم نشون دستبندمو اروم

 !کنم کارا ازيل گلم خواهراي واسه عمرا_

 .شي اويزون بلدي توفقط ديگه اره_

 .بورز ماعشق به توفقظ مهران میگل ندارن دوست بازيها بچه ازيل.سیره ودمشون چشم گلم خواهراي خود_

 .میبندن تودل چي به که توتعجبم داري؟مل چي تو اخه_
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 .ديگه تیپم به_

 ابراز دختراش دوست براي تودمم بخوره رو ديگه نفر يه مخ بره تا شد بلند وازجاش زدم تمسخرامیزي پوزخند

 وابروهاي روشل خرمايي چشماي.داشت توپري وهیکل بلند قد.میخوره جذابیتشو نون میدونستم.کردم تاسف

 وکشیده استخواني بیني.بود چهرش رو جذابي اخم.يه وهمیشه.بود برداشته زيرشو هم کمي که وکشیده نازک

 وخماري مخت دست يک موهاي قوتش نقطه تربل مهم.بود پوشونده صورتشو که اي مشکي هاي وريش

 .بشل جذبش زيادي دختراي میشد باعث وهمیل.داشت که بود گیرايي وصداي چشماش

 .بود سوال پراز کلم هنوز.افتادم شب اون ياد دوباره مهران هاي دختر دوست اوردن ياد بابه

 میترکید داشت وسینا مهران هاي کاري شلوغ دست از سرم رفتل اينا عمه که بود شب دوازده  دود شب اخر

 برد خوابم کي ونفهمیدم کشیدم دراز تخت روي وروسري مانتو دراوردم وبا رفتم اتاق به سريع

 

 بلند بلند...میزد  رف داشت مرتضي...شادوخندون...ماشیل هردوتو...ومرتضي مل...مسافرت میرفتیم داشتیم

 ماشیل...نشد متوجه مرتضي...پیچ به رسیديم...همیشه مثه...باعشق... مبدادم گوش منم...همیشه.مثه

 داد...میسوزي میگفت...بود پرازاتیش دره ته...بده نجات منو شدخواست پیاده مرتضي...دره مب رفت...چرخید

 به میرفتم مل اما...برگرد میزد داد...نیومد مرتضي...دره سمت به رفتم اما... شدم پیاده مل...شو پیاده میزد

 تنم تموم به داشت گرما...میسوختم داشتم درون از...کرد عرق وخیس تنم اتیش گرماي...تر پايیل...دره سمت

 !!'کشیدم جیغ ازدرد.رفت استخونم مغز تا سوزشش روپام کشیدم دستمو...میسوخت پاهام...میرفت

 يادم!پام کنار داغ اتوي به بودم زده پامو ديدم کردم نگاه.میسوخت پاهام.بود عرق خیس صورتم.پريدم خواب از

 واب رفتم دستشويي سمت به اروم.میسوخت شدت وبه روپام بود افتاده بزرگ قرمز ي مکه يه.بردارم بود رفته

 میشدم هالک سوزش از داشتم رفتم اينا مامان اتاق سمت به کنان مي مي.نمیشد اروم اما کردم باز وروش يخ

 :شدوگفت هول ديد منو تا بیرونو اومد کرده پف چشماي با مامان درزدم اروم

 ؟؟!مادر شده چي_

 :وگفتم کردم اشاره پام به

 .بردارم رفت يادم. اتوکردم فردامو مباس خواب قبل بودمش گذاشته پام پايیل اتو به چسبید_

 .اورد باند وهمراه برداشت سوختگي پماد کمد از سريع شد ريش ودمش انداخت پام به نگاهي مامان

 .اوردي سرخودت باليیه چه ايل. دانشگاهته اول روز فردا.کجاست  واست دختر پات به بزنم اينو بیا_

 فردا؟ تا نمیشم خوب_

 .بري نمیتوني که وگرنه کني پات کفش اگربتوني میدونم چه_

 :گفتم مامان به نگراني با

 .میگیرم استرس نرم اول روز مل روخدا تو نه_

 نگاه موبايلم به کشیدم دراز تخت وروي برگشتم اتاق به منگان منگان وباز بستیم پامو مامان کمک به باالخره

 کردم اي  واسي بي چه میفهمید اونم اگه.داشتم قرار مرتضي با هفت بودوساعت شب.نصفه سه ساعت کردم
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 متوجه منو دانشگاه اول روز استرس بازم کشیدم دراز تخت روي.میرفتم شده هرطور بايد.ازم میشد ناامید  تما

 يکي که شکر خدارو!جديد ادماي با جديد محیط هیجان.بودم ديده خوابي چه بود.رفته يادم که انقدر کرد خودش

 !کنم غلبه ترسم ايل به تامل باشه داشته هوامو اومي روز بود

 بودم  امي يه دنبال وهمیشه وو شت ترس میشد تنم تمام برم میخواستم جايي بار اومیل براي وقتي همیشه

 .منه کمه نفس به ازاعتماد اينا ي همه میدونستم

 اما گرف درد کمي زمیل رو گذاشتمش اروم.باشه بهتر پام کردم خدا خدا کردم باز که شدچشمامو صبح باالخره

 راضي دمم اما کل واسترا ت بمون میگفت مامان کردم دانشگامو به رفتل وکاراي شدم بلند بود تحمل قابل

 پوشیدم درمیومد پام از را ت که هامو کامج از يکي.نمیشد

 

 با شدم ماشیل سوار روي،زمیل میکشیدم پاي،راستمو که ودر امي کردم سالم مرتضي به کرده پف چشماي با

 :گفت نگراني

 اوردي؟ سرخودت باليي چه_

 موقع بخوابم اومدم که همیل کردم اماده مباسامو رفتم بعدشم بودم بیدار يک دوازده تا نخوابیدم ديشب هیچي_

 .صبح شیش همون شد ببره خوابم ودوباره ببندم اونو تا سوخته ديدم بیدارشدم داغ اتوي به چسبید پام خواب

 !پاش پايبل میذاره اتورو ادم_

 .میزنه شور دمم امروزه به  واسم همش مرتضي واي_

 .برگرد نیست خوب  امت اگه ومي،ساره.میشه تنگ خونه برا دمت میفهمي میري االن.نیست خبري هیچ_

 .بريم خوبم بابا نه_

 شدم دانشگاه ووارد برداشتم قدم باسختي اما مصمم کرد اب قند دمم تو جور بد سردرش رفتیم دانشگاه ظرف به

 جداشديم ازهم همونجا جداست اينا مرتضي دانشگاه از که برم جايي بايد فهمیدم بود دستمو که کاغذي روي از

 .هموببینیم ناهار ساعت شد وقرار

 ومدهوش ادم  یاط هاي گل بوي وبويیدم دورم مطبوع وهواي کشیدم غمیقي نفس.بود وبزرگي زيبا دانشکده

 .دمپذير  سابي هم بودوهوا پايیز میکردنزديک

 نگاهي همه دخترپسروهم از پربود کالس تو.کردم پیدا کالسمو وا د انتخاب برگه روي از شدم دانشکده وارد

 رديف کمم نفس به اعتماد خاطر وبه شدم خوشحال بابت ازيل.پسر تا بودن دختر بیشتر وبرانداختم دور به

 غبطه دمم تو بودن باهم زدن  رف مشغول هیجان با دختر دوتا دستم کنار.کردم انتخاب نشستل اخروبراي

 :وگفت انداخت مل به نگاهشو دخترها از يکي.بود اشنا مل با که کسي کاش که خوردم

 توکنکور؟ بود چند شما ي رتبه ببخشید_

 چطور؟ هفتصد مل_

 :کردوگفت دستیش بغل به نگاهي دختره
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 ديگه؟ باسهمیه_

 .شهیدم يا جانباز فرزند کرده فکر سرم چادر روي از فهمیدم

 .نداشتم سهمیه مل نه_

 .میگل همینو همه_

 :گفت دوستشو به زد ارنج با دستیش بغل ندادم وجوابشو کردم اخم

 میرفتي؟ کجا تست کالس.باشي خون درس میخوره تو به_

 میکرد کمکم نامزدم نمیرفتم تست کالس مل.خونديد درس خوب پس کنارمنید که شمام_

 :وگفتل کردن نگاه ام  لقه انگشت به بعد چشمام به اول هردوباتعجب

 !!!کردي ازدواج زود قدر چه_

 .ديگه خب_

 :گفت دستیش بغل به مهرنوشه اسمش فهمیدم بعدا که اومي دختر همون

 .ترشیديم ما ساغر بیا شده عاشق  تما_

 .کل پیدا رو يکي همینجا بگرد_ساغر

 :تمسخرگفت وبا انداخت پسرا به نگاهي مهرنوش

 !شصتم دهه کار تو هفتاديا؟؟مل جوجه ايل_

 !باشید هفتادي بايد خودتونم_

 .میپره باال سل پسراي با مهرنوش ومي اره_ساغر

 ساغرگفت که برگردوندم ورومو باالدادم ابروهامو تعجب با

 .بگو ما به تجربیاتت از توهم باشیم باهم تايي سه میتونیم_

 :گفتم که خنده زير هردوزدن

 !بیشتره شما تجربیات ظاهرا_

 .ايول!!!ازخودموني شد معلوم پس_مهرنوش

 

 زدن  رف به شروع وبعد دوخت همه به شو جدي نگاه واول شد کالس وارد بود اندام الغر پیرمردي که استاد

  سابي دمم منکه اما برم اونا همراه ناهار براي که خواستند ومهرنوش ساغر ها کالس شدن تموم از بعد.کرد

 که رستوراني به مرتضي ديدن وبراي نکردم قبول بود شده تنگ اتفاقات اون کردن وتعربف مرتضي براي

 مثه ومي اومد رستوران به ديرتر ربع يه  دودا مرتضي رفتم بوديم گذاشته وقرار بود دانشگاه روي روبه
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 میز نزديک مرتضي.چرخید سمتمون به وپسرها ها دختر ي همه نگاه دادم تکون دست باديدنش خندان همیشه

 :میکشیدگفت عقب رو صندمي که شدودر امي

 روباه؟ يا شیري_مرتضي

 .نبودم تنها خداروشکر شدم اشنا نفرم چند با بود خوب کالسها..شیر شیر_

 .داد روسفارش وغذا گفت املهي امحمد مرتضي

 کالس توبقیه شرکت وبراي جداشديم ازهم دوباره هم براي اونروز وقايع کردن وتعريف ناهار خوردن از بعد

 با هستند وخنديدن زدن  رف مشغول پسرديگه دوتا با وساغر مهرنوش ديدم دور از رفتیم دانشکده به هامون

 نیارم کم اينکه براي اما بوذم معذب اول.اونجا برم که گفتل مل به اشاره وبا دادن تکون دست هردو مل ديدن

 :گفت مل شدن نزديک با مهرنوش.رفتم وجلو کردم مرتب روسرم چادرمو

 هست داره؟دکترم نامزد ساره میدونستي  سام_

 سالم دوشون هر به سر با انداخت مل به نگاهشو بود سال بچه امعاده فوق اي چهره با سل کم پسري که  سام

 :گفت و سام کردم

 .خوشبختم_

 .چنیل هم_

 :وگفتم کرذم ها بچه به رو

 .فعال اجازه با ها بچه کالس سر میرم ديگه مل_

 :شدوگفت بلند جا از اروم بود نشسته  سام کنار که پسري

 . میده گیر میاد استاد االن میرم منم_

 :وگفت دنبامم اومد که رفتم دانشکده ساختمون طرف به دوباره نگاه نیم يه وبا.برگشتم سمتش به

 هستیل معماري دانشجوي_

 :گفتم انداخته زير به باسر

 بله_

 میخونم موسیقي مل_

 :وگفتم دوختم بهش تفاوتمو بي نگاه میخونه چي که بودم پرسیده ازش مل انگار

 .باشید موفق هرصورت در_

 وبه انداختم باال تعجب نشونه به ابروهامو.شد گم دانشکده دادوتوراهرو تکون  رفم تايبد عالمت به سرشو

 برگشتم کالس
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 داشت ومترو اتوبوس سوارشدن فکر.داشت ازمل بیشتر کالس.يه مرتضي برگردم زودتر شدم مجبور مل

 بود شده ترم ملموس برام کم کم که پام درد با شده اي هربدبختي با باالخره نداشتم اي چاره اما میکرد ديوونم

 هامو کفش میخوند درس مثال هوا سربه معمول ظبق هم وسینا شام پختل مشغول مامان رسوندم.خونه وبه خودم

 .شدم ووارد درآوردم درد با

 :زدوگفت مبخند ديدنم با اقاجون

 .نکردي روتعارف مرتضي چرا خبر.جه.بابا مهندس خانم.به به_

 :وگفتم کردم بوس پیشونیشو اقاجون سمت رفتم

 خطي خط تاورقه صد بايد روزاول براي میگه بود داده استاد کار کلي منم داشت بیشتر کالس يه مرتضي_

 .اومدم زودتر همیل براي کنیل

 نباشي.خسته دخترم سالم_مامان

 .نبود بدي روز اما ام خسته  سابي.جان مامان سالم_

 .بخور چايي بشور،بیا وصورتتو دست برو_مامان

 خونه میومدي روز،سخت يه از بعد اينکه بود خوبي  س قدر چه وموشدم مبل وروي عوض،کردم مباسامو

 داشتل بود خوشبختي نشونه اشون همه.هاي،سینا شیطنت و تي واقاجون مادر نشیل دل ومبخند گرم وچاي

 تو رنگ خوش زعفروني چايي به که در امي اگاه ناخود.وهمه همه خوبش ؛خونواده هاش ومحبت مرتضي

 :گفت مامان.زدم مبخند بودم خیره دستم

 میخونه؟ خروس چیه؟کبکت_

 :وگفتم زدم مبخندي

 .رسیدم ارزوم به باالخره.ديگه خوشحامم هیچي_

 :کردوگفت امیزي شیطنت ي.خنده مامان

 . کنم ترت  ال خوش بیارم چیز يه بزار_

 .جلوم وگذاشتش برگشت بزرگ ي.جعبه.يه با که شدم خیره رفتنش به کنجکاوي با شد بلند جا از

 .بزنم جیغ بود نزديک کردم باز رو درجعبه اروم

 مباسمههههههه_

 میندازيم وراه عقد بساط سفر محرم بعد ايشاال کرد امادش زودتر ماه سه اره_مامان

 شاهللا ان_اقاجون

 چیزي اون از بهتر خیلي. شدم خیره روش هاي،زيباي سنگ وبه کردم بلند رو.توجعبه سفید مباس خوشحامي با

 دوست کنم امتحانش عبد تاشب نمیخواست دمم گرفتمش قدي اينه وجلوي شدم بلند میکردم تصورشو که بود شده

 .باشه مرتضي خود وفقط فقط میبینه مباس تو منو.که کسي اومیل داشتم
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 دمم تو بود مونده.ماه سه اما شد اب تودمم قند.واي!!!!!مباس توايل مل کردم تصور و عقدمون روز.ديگه بار.يه

 تا تخت زير کردم رو وجعبه.گذاشتم سرجاش وبادقت مباس واروم کردم مرور خودم براي بار وچند ماه سه

 ا تماال هم مرتضي میدونستم بود مسجدوکرده هواي اومددمم مغرب اذان صداي.باشه محفوظ هرکسي ازديد

 انگار.درمیاوردم سرازمسجد داشتم خوبي ا ساس هروقت.رفتم مسجد وبه برداشتم چادرمو باشه اونجا بايد

 ومي تريل مسل بي بي!شد وارد هم بي بي که بودم وضوگرفتل مشغول مسجد وضوخونه تو میشد خامي انرژيم

 عطرگالب بوي که تمیزش وچادر اي مکه سفید روسري همیشه که بود محل پیرزن تريل ومهربون تريل بافهم

 :بوسیدوگفت سرمو اول معمول طبق.کردم سالم سمتشو به رفتم ديدنش با داشت همراه وبه میداد

 سالم.مادر شي خیر به عاقبت_

 کنم؟ کمکتون_

 :خنديدوگفت

 .پیرنشدم انقدرراهم_

 به.وضوشد ي واماده داد باال دستانش بامرزش هاشو استیل اروم وصفا بود پرازنور انداختم اش چهره.به نگاه

 :وگفتم کردم نگاه دستاش

 کو؟ ايتون فیروزه تسبیح_

 :خنديدوگفت

 .دستمه دور_

 بده پس بهش وخواستم چسبوندم صورتم وبه گرفتم ازش میداد ارامش مل به بدجور تسبیح ايل کرد بازش اروم

 :گفت که

 .بي بي باشه خودت دستت_

 سمت.به نماز از بعد.شديم اماده نماز براي میگرفتم دستشو که ودر امي گردنم انداختم و تسبیح زد برق چشمام

 .گفت سمتمو اومد مل ديدن با مرتضي رفتم مردونه خیاط

 اينجا؟ اومدي امشب شده چي_

 خونه برم بعد ببینمت خواستم_

 :کردوگفت نگاه توچشمام شیطون

 .بزنیم بستني.يه پس،بريم_

 (میاما منم)

 سوارشیم کرد واشاره کرديم سالم سربهش با داد تکون دست اسپرتش تمام توماشیل از.مهران صداي بازم
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 با سالم ما باديدن  وون دختر پربود جلو صندمي معمول طبق کردم  رکت ماشیل طرف به مرتضي همراه

 :کردوگفت ما به نگاهي اينه ازتو مهران نشستیم عقب مرتضي دادومنو تحويل اشو نازوعشوه

 .وهمسرشون ساره دخترعمم سحر!خانم سحر میکنم معرفي_

 قرمز باروني بودويه داده بیرون کوتاهش اززيرروسري بلوندشو دست يک موهاي سحرانداختم به نگاهمو

 تواينه از نداشتم خوبي  س ديدنش با چرا نمیدونم.فرم خوش ومباي کرده عمل بیني بود تنش هم اي گوجه

 با شه جلب مل غیر به توجهش مرتضي نداشتم دوست بودم ساده زيادي انگار انداختم خودم.به نگاهي ماشیل

 به نگاهو شدم پشیمون سوارشدنمون از دمم تو میکرد معذبم بدجور سحر و ود اما میشناختمش خوب اينکه

 با ساره میگي چرتیه چه ايل واي!!!سحرو تواينه از شايدم میکرد نگاه بیرونو داشت انداختم مرتضي نیمرخ

 بودم مرتضي جاي منم.!دوختم سحر به نگاهمو بازم بودم شده خل انگار! گرفتم نیشگون خودمو پاي دست

 به نبايد زن يه نبود؛مگه توصورتم وخامي خشک کرم ؛يه نزدم دست ابروهامم  تي مل میشد جلب توجهم

 هستل هنوز صورتم موهاي ؟چرا نمیرسم خودم به مل چرا ؛پس غافلم انقدر مل چرا ؛پس برسه خوب خودش

 جلوي از مهرنوش؛ساغر؛شیوا؛زهره؛سحر؛همه ي چهره ذهنم شکلیه؟تو ايل چرا ايل نمیگه مرتضي يعني!

 رفت واخمام گرفتم جبهه مرتضي جلوي اگاه خود نا کردم کمبود ا ساس داشتل فرق مل با همه.شدن رد چشمم

  رفي هیچ سحربدون.جدن پیاده سفارش براي مرتضي وبا داشت نگه فروشي بستني يه جلوي مهران.توهم

 .کرد خواننده همراهیه به شروع خوني کردوبامب وزياد ماشیل اهنگ صداي

 که درخامي واونم گرفت سحر سمت به رو بستني سیني اول مرتضي شدم دشمل دمم تو باهمشون چرا نمیدونم

 خدا واي(زد مبخند بهش مرتضي)برداشت بستنیشو وباعشوه پايبل روداد پنجره نبود سرش روسري کال

 :وگفت بینمون گذاشت رو وسیني عقب اومد.کنم ش خقه میخواستم

 !!داشتي دوست که طعمايي همون!بخورساره_

 مرتضي به داري بکش خجامت ساره واي!دارم دوست چي مل گفته مهران ا تماال!بود يادت که توهم اره)

 يه!!تعجب يه!!گنده سوال عالمت.يه بودم شده فقط نمیفهمیدم هیچي ها بچه  رفاي از(مرتضي!میکني توهیل

 ايل اما خونه برم کنم فرار میخواست دمم!شه جمع زودتر مسخره خورون بستني ايل کردم دعا دعا!!غفلت

 بعد خودش اول میگفل که اي هرکلمه با میکردم نگاهش عصبي.بود بردار دست مگه مهران گرم ي چونه

 (ها مسخره)زيرخنده میزدن بلند مرتضي بعد ساره

 ......بعد نونوايي صف تو میره ياره براتون بخونم اينو  اال_مهران

 !!شده ديرم مل.بسه میشه مهران_

 !!سکوت شد مل عصبي صداي با ماشیل همه

 :کردوگفت نگاهم کرده گرد چشماي با ازتواينه مهران

 میگیري مدرکتو اخر بابا!اومته روز خوبه!مارو بزن بیا_

 

 .نداريم کالس.که هم فردا تازه میگه راست_مرتضي

 موهاشو جلوم يکي بودم منم!بهش گذشته خوش!بمونه اينجا میخواد دمش ببیل کردم.نگاه توچشماش عصبي

 که سحر!اخه اوردي خودت دنبال کیه ايل ببیل!نکنه خفت خدا مهران!میومد خوشم بیرون بود ريخته هیکلشو
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 اينکه بدون بود مل جواب منتظر تواينه همچنان هم مهران نکرد ما موندن به بودواصراري خودش توفاز کال

 :گفتم کنم نگاه مرتضي به

 !مهران خونه وببر مل_

 خودمو ؟بايد میکردم کار چي بايد!بود منتظرش مامان ومي!اونجا بیاد شام مرتضي نمیخواي يعني منو!منو)

 به توبايد ديگه مرده هم مرتضي خب!خودته بازيه امل تقصیر کنل توسرت خاک خیر نه! میکردم خامي

 خونه تا!(بیرون میاد اينجووي دار شوهر زن اخه!بودي توچي سحر جلوي نديدي! برسي خوب سروکلت

 هم مرتضي!بود نزديک خیلي مسیرم که امبته میگفتل کلمه چند باهم ومرتضي مهران گاهي نزديم  رف

 گذاشت پاشو مهران.نداشتم باهاشو زدن  رف  وصله ومي چرا نمیدونم.شد پیاده درخونه جلوي مل.همراه

 .گذروني خوش دنبال روگازورفت

 :کشیدوگفت بازومو مرتضي که برم اومدم شديم  یاط وارد مرتضي بعد خودم اول در تو انداختم کلید

 ...بودي؟ازمهران عصبي ساره؟هان؟چرا چته_

 بود دخترش دوست با بود نکرده کاري که چي؟مهران مهران_

 خب؟_

 !نارا تم ازتو...تو_

 :کردوگفت بهم نگاهي تعجب با مرتضي

 ساره؟ کارکردم چي مل_

 ديدي؟ بهتر ازمل.دادي تحويلش مبخند برداره اومد وقتي کردي تعارف خانم.به اول کارنکردي؟بستني چي_

 :گفت ومل مل با منه  رفاي اينا نمیشد کردباورش نگاه توچشمام وواج هاج

 ...تعارف اون به اول بايد مل بود.غريبه اون ساره_

 :باالوگفتم بردم صحبتش قظع دستموبراي

 !خوب خیلي مرتضي میفهمم خوب تورم  س زنم يه مل!نگو هیچي.مرتضي نگو هیچي_

 داشته ناپاک چشم میخواستم اگه چي؟مل يعني میدوني پزشک.يه!پزشکم مل شدي؟ساره  سي؟ديرونه چه_

 !!!اکبر هللا...توبیمارستان باشم

 :شدوگفت خیره توچشمام ودوباره انداخت اسمون به نگاهي کالفه

 خیال توهمات گونه بچه  رفاي ايل!نبودم هم نديده مهتاب افتاب!نیستم بديد نديد مل.ساره نداشتم توقع ازت_

 خدا افظ.بهم کني توهیل نمیخوام بیشترازيل!تو

 میکرد ام خفه داشت بغض.تبود کسي خداروشکر کردم نگاه پنجره به اول ازترسم دروبست ومحکم رفت

 معلوم ازکجا بادمیل شايدم!دمیل بي اونم بودم کرده نارا ت رو مرتضي مل.جابیاد  امم تا باغچه مب نشستم

 ازسحر!باشم وابسته بهش انقدر نمیکردم فکر شد مور مور تنم! چشمم جلوي اومد دوباره مبخندش صحنه.بود

 ساره کردي کار چه..خدا واي نداشتل گناهي که اونا ومي.همینطور ازمهرانم.... متنفربودم
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 خونه طرف به سالنه سالنه.بود نداده رخ مرتضي منو بیل اتفاقي همچیل يه خاال تا بود کرده يخ وپام دست

 مقدمات داشت مامان ودروبازکردم انداختم کلید.کنم سرهم مرتضي نیومدن دروغي،براي چه نمیدونستم رفتم

 پرسیدن بااقاجون همزمان! تنها اونم مل ديدن با ومیچید شام

 کو؟ مرتضي پس_

 .شدم بارمجبور ايل اما بودم نگفته دروغ تا اال میگفتم بايد چي

 .اونا خونه رفت اومد پیش مجتبي براي کاري يه مرتضي_

 سري هم شام از وبعد دراوردم مباسامو رفتم شد دستش تو روزنامه خوندن ومشغول باال داد ابروهاشو اقاجون

 زنگ نه داد مي پیامي نه بود کرده نارا تش انگاربدجور اما بود گوشي ي توصفحه نگاهم همش رفتم اتاق به

 منم اخه.نمیومد خوشم اصال هم کشیدن منت از چیکارکنم بايد نمیدونستم بود شده خورد بدجور اعصابم میزد

 مل ايل.کرد تعارف بستني يه فقط بیچاره نکرد هم توجه اخه!!!اخه ومي.میکرد توجه سحر به نبايد داشتم  ق

 :ونوشتم روبرداشتم گوشي توجیه باايل.کردم خامي سرمرتضي وجاش کردم کمبود سحرا ساس جلو که بودم

 نمیدي؟قهري جواب!سالم_

 با کردم بلندش سري میشه روشل خاموش چراغش ديدم که میز رو گذاشتم رو گوشي دوباره نزدم  رفي بیشتر

 شکفت گلم از گل روگوشیم اسمش دبدن

 امو؟؟_

 سالم_

 سالم_

 دادم نزدوادامه  رفي.میزد موج نارا تي صداش تو

 گیردادم تو به نبود خوب  امم وببخش مل_

 ساره بگیره جاتو نمیتونه کس هیچ اسموني تو ستاره تک يه مل براي تو بگم زدم زنگ عزيزم نداره اشکال_

 .!باش مطمئل

 مي دمم قدر ؟چه میگفتم بهش بايد چي گزيدم ومبمو کردم بازوبسته ذوقم از چشمامو اروم شد زيرورو دمم

 .میخواستم گرمشو اغوش قدر جه!بود اينجا خواست

 ..ببخش منو بازم جان مرتضي میدونم_

 مرتضي به چرا که بودم نارا ت خودم واز.خیرگذشت به که کردم خداروشکر قبل مثه شد  رفامون بقیه

 بود دخترونه کامال مل صورت..رفتم اينه سمت به اروم مرتضي با تلفنم کردن قطع از بعد. زدم تهمتي همچیل

 ابروو به دستي بده اجازه تا میکردم صحبت مامان با بايد برسم خودم.به بود وقتش ديگه ومي.نشیل ودل زيبا اما

 تصوروخیال باايل میاد خوشش خیلي مرتضي و تما میشم عوض خیلي کار ايل با میدونستم بکشم صورتم

 خندون مباي با!ومرتضي بودم خودم انداختم اش صفحه عکس.به ونگاهي برداشتم گوشیمو رفتم تخت به دوباره

 بستم چشمامو زدمو مبخندي عکس ديدن با.بوديم نشسته هم کنار دست تو دست ازغم خامي ي وچهره
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 میدونستم شدم بلند جام از!بود يازده  دود ساعت کردم باز که چشمامو کرد مزه بهم خیلي ظهر تا خوابیدن

 برداشتم وشیر کیک يه تويخچال از کرده جمع همرو نیستومامان میز رو چیده ازصبحانه خبري موقع ايل ديگه

 ووسايل رفتم ديدنش با برگشت بود خريده که وسايلي با هم مامان شدم خوردن مشغول اشپزخونه ورومیز

 بگیرم ابروهام برداشتل براي رضايتشو اونروز شده هرطور میخواستم.بردم اشپزخونه.وبه گرفتم وازدستش

 وابروي تعجب با مامان چیدم يخچال وتو شستم هارو میوه تند تند بشه تادعوامون میدادم دستش اي بهونه نبايد

 کارهام اتمام از بعد!!!گیره کارم  سابي که انگار نه انگار ومنم نمیگفت هیچي اما میکرد نگاهم داده باال

 براي بود وقت بهتريل االن میذاشت بادمجون ناهارکشک براي داشت مامان ناهارخوري میز روصندمي نشستم

 :گفت کنم وا مب اينکه قبل اما خواستم کردن مطرح

 ساره؟ شدي انقدرکاري بگي میخواي چي ازصبح_

 :گفتم کنان مل مل میخوند مغزمنو که مامان ازيل امان

 باشه؟ اينطوري قیافم بايد چرا پس... پس نیستم که مجردم دانشجوام ديگه االن مل مامان راستش_

 :وگفت برگشت تعجب با مامان

 جوريه؟ چه قیافت_

 .وگفتم کردم اشاره ابروهام به اشاره باانگشت

 هنوز مل اونوقت کردن تاتوهم هیچ که برداشتل ابروهاشون دانشگاه دختراي همه!مامان پره ابروهام زشته_

 .نه مل اما مجردن اونا تازه ام شکلي ايل

 برداشتي چرا میشي پشیمون بعد میشي اونا.شبیه صبرکني ديگه ماه دوسه برداره عقد دخترقبل داريم مارسم_

 .ريخت وهمش

 .اينطوري میشه بد مل تکراري ازقیافه  امش هم مرتضي مامان نه_

 .دختر  رفي   چه ايل ديده همینطوري تورو مرتضي_

 :وگفتم کردم قالب مامان دورکمر سردستامو ازپشت شدم بلند روصندمي از

 .شده قديمي رسما ايل خدا به بزاربردارم جونم مامان_

 :وگفت نزد  رفي مامان

 .بعد تا برس درسات بروبه  اال_

 گفتم.شده عاصي

 !بیکارم امروز مل_

 :وگفت برگشت گرد چشماي با دوباره مامان

 !بگیري اجازه بیاي بعد نگرفتي ارايشگاهتو وقت شد خوب_
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 :وگفت برگشت ودوباره زد وهم داغ پیاز کم.ويه گاز سمت به رفت مامان پايیل انداختم سرمو

 !دخترونه بگو ها نکنه نازک خیلي فقط برو_

 کردم سرم رسید دستم به که روسري واومیل بوسیدم کردم بغل مامانو پريدم دادن مل به دنیارو انگار

 !!!میشد چي میديد مرتضي اگه مردم مي داشتم ازهیجان.بیرون کردم پرت خودمو وازدرخونه

 

 :دراومدوگفت شاخاش.توارايشگاه ديدنم با شیوا

 دراومده؟ طرف ازکدوم اينجا؟افتاب!ساره_

 .کل درستم کارابیا ايل جاي به...غرب طرف از_

 :اومدجلووگفت پرازتعجب خنده با

 بزني؟ موهاتو ته میخواي_

 بردار ابروهامو نه_

 :شدوگفت گرد چشماش

 !داديل رضايت عجب.چه_

 .دارم کار کلي میشه ديرم بکل کارتو زودتر بیا ديگه خب_

 :خنديدوگفت شیطنت با باز شیوا

 .بسازمت خوب تا بشیل کنه  ال خودش.ر ماني دکتر اقاي براي بسازم چي_

 جون به درد برابراينم صد  اضربودم اما داشت درد انصافا.شد کارش مشغول وشیوا صندمي روي نشستم

 .کردم نگاه تواينه واروم بازکردم چشمامو ساعت نیم از بعد.نیارم کم ديگه ومي بخرم

 :وگفت دوخت بهم نگاهشو آينه ازتو شیوارضايتمندانه

 .بود کارم بهتريل شدي عامي انصافا_

 فرق قدر چه داروکشیده  امت کشیدم ابروم به بعد ترازقبل روشل اما قرمزومتورم کشیدم صورتم به دستمو

 غريبه خودمم براي اما.بود شده خوب وخیلي جاافتاده صورتم.میداد نشونم بزرگترش دوسال  داقل بودم کرده

 .بودم

 اقا علي از میکشیدم خجامت عامم ازهمه انگار پوشوندم صورتم روسريم با اومدم بیرون که ازارايشگاه

 توجه جلب کمتر تا میپوشوندم صورتم بود بهتر وهمه ؛همه.موسوي اقاي ؛زن داشت نونوايي که بقال؛اکبراقا

 !کلفته يا نازک بگه گیرنده مامان کردم دعا دعا خونه رسیدم کنم

 :اوردوگفت جلوتر عینکشو ديدنم با مامان اشپزخونه سمت به ورفتم بازکردم مو روسري
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 تازه مثه شدي خوب ومي کرديا نازک(..گفت وبعد تودهنم اومد قلبم کرد ووارسي دقت کمي.)ببینمت بزار_

 .عروسا

 :وگفت خنديد بعد کرد تعجب اول باديدنم سینا تواتاق رفتم نکرد دعوام که شد اروم دمم زدم مبخند مامان به

 !شدي اخمو قدر چه_

 نه.بیاد بدش نکنه.میگه چي مرتضي اخمو سینا شدي خوب گفت مامان بود شده جدي ام چهره میگفت راست

 داره دوست مطمئنا نیست امل که اون بابا

 

 تا کوتاه تنگ شلوار.يه.بودم.کرده سورپرايزکردنش.اماده خودمو  سابي.بیاد هم مرتضي بود قرار شام براي

 بیشتر ابروهام کشیدگي تا کردم جمع سرم باالي اسبي دم موهامو پوشیدم کرم جذب شرت تي يه با زيرزانوم

 خاطر به شدوبعد گرد چشماش کمي مل باديدن اول اونم که بود ازاقاجون خجامت نارا تیم تنها.نظربیاد.به

 دراومد صدا به درم زنگ که بود محیا مرتضي اومدن براي چیز همه نگفت چیزي پدري دختر و یاي  جب

 تا منتظرنشستم تواتاق میکوبید تند تند قلبم ديدم اومدنشو اتاق ي ازپنجره دروبازکرد درو سمت دويد سینا

 صداي.گرفت منو سراغ وبابا مامان با پرسي ا وال از بعد شد بلند علیکش سالم صداي سراغم بباد خودش

 مباش روي از خنده صورتم ديدن با بعد کرداما سالم بلند اول شد اتاق درزدووارد به ضربه چند شنیدم قدمهاشو

 رفت عقب قدمي شدوچل خیره توچشمام کمي.يه بود توشوک انگار کردم وسالم شدم بلند ذوق با.شد خشک

 نشون بايد امعملي عکس چه نمیدونستم!میگذشت کندي.به بینمون محظات.ايستاد جلوونزديکم اومد دوباره وبعد

 تو سرشو اروم بود شده  لقه دورگردنش ودستام بودم تواغوشش اومدم خودم به وقتي اما شد چي نفهمیدم بدم

 'کرد زمزمه کردوزيرگوشم فرو گردنم

 ... چهارده شب ماه شدي ماه مثه_

 شدم؟ خوب واقعا_

 !شدي ترم قشنگ بودي قشنگ_

 :بوسیدوگفت سفت صورتمو بار چند شیم جدا ازهم

 .بمونیم بیشتر زشته اينا مامانت پیش بريم_

 دستامونو شديم رد روکه ازراه اومديم بیرون ازاتاق تودست ودست گذاشتم روهم مثبت عالمت به چشمامو

 :زدوگفت پررنگي مبخند مل ورود با مامان تواشپژخونه رفتم منم کناراقاجون رفت مرتضي کردي جدا ازهم

 گفت؟ چي_

 :درخشیدوگفتم ذوق از برقي توچشمام

 .اومد خوشش خیلي_

 .میافتاد پس ديگه اونوقت عقد دارشب نگه گفتم مل ازشماجوونا امان_مامان

 تغییرتوچهره ايل. میومد خوشش مرتضي ومطمئنا تغییرمیکنم خیلي هم عقد شب میدونستم.زيرخنده هردوزديم

 نیومدن  ساب به يا بودن امل ا ساس دانشگاه تو ديگه شد مل نفس به اعتماد سکوي مل ي دخترونه ي
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 ومهرنوش ساغر با مل ي رابطه کم کم بعد به روز ازون.نمیاوردم کم بقیه وجلوي بود بهتر خیلي  امم.نمیکردم

 دختراي انصافا اما نمیخورد اونا به مل ظاهري تیپ درسته بوديم باهم تايي.سه جا همه وتقريبا ترشد صمیمي

 کسي چنان هم مهرنوش ومي بود شده دوست بود موسیقي هاي.ازبچه که  سام ساغربا بودن معرفتي وبا خوب

 اونجا مرتضي با وقت هیچ مل اما میومدن ما جمع تو هم ودوستش  سام اوقات گاهي نمیکرد  ساب ادم رو

 ..میشه وعصبي نارا ت میکنم وبرخواست نشست اينا با اگربفهمه میدونستم خوب نمیرفتم

 نیومد سرکالس معماري بیان درس منظم همیشه استاد هامون بیني پیش برخالف اونروزم

 کال اينجوري!!اختالف ساعت سه کردم نگاه ساعتم به وسردرگم کالفه بیکارمیشستیم بعدي کالس تا بايد ما

 سرکالس معمول طبق نداد وجواب خورد بوق باري چند گرفتم رو مرتضي شماره موبايلم با میشدم ديوونه

 ساغرگفت؛ که بودن کالفه  سابي ساغرومهرنوشم.بود

 خونه؟ قهوه بريم بیان آيديل با  سام بزنم زنگ_

 .باشل داشته کالس اوناهم فکرکنم مل بیان اگه_مهرنوش

 :وگفت باال انداخت هاشو شونه ساغر

 .!درتاريکي تیري_

 :گفتم همیل براي ونداشتم  سام هاي هروکر. وصله اصال

 .کم يه بخوابم نمازخونه میرم ها بچه ندارم  سشو مل_

 :کردوگفت توهم ساغراخماشو

 میخونل برامون میگل وپرت چرت خورده يه وايدينم  سام میزنیم چیزي قلیوني.يه میريم چیه نمازخونه_

 !ديگه میگذره

 :وگفتم انداختم مهرنوش.به نگاهي میلي بي با باشم تنها میدادم ترجیح نداشتم  وصله اصال ومي

 !برم اينجورجاها مل نمیاد خوشش اصال مرتضي کارتازه چي بیام مل میگذره خوش بهتون مجرديد شما_

 !نکنه بخورسرديت نبات توچايي نکش تو خونست قهوه بابا کابارست انگار میگه جور يه_مهرنوش

 :وگفتم دراوردم شکلک براشون خنده زير زدن جفتشون

 يانه؟ میکنه خرجت جونت پسر دوست ببیل بزن زنگ  اال_

 :اومدوگفت خوش روي با کوتاه ي مکاممه يه از وبعد بیرون رفت ساغرازکالس

 .بريم کنید جمع ان پايه اينا نگفتم_

 هاشونو مب رژ تا شويي دست سمت به رفتل ساغرومهرنوش میرفتم باهاشون بايد شد ناامید هم امیدم اخريل

 بودم.کرده عادت جديدم ي چهره به زود خیلي انداختم خودم.به تواينه از نگاهي رفتم همراهشون منم کنل تجديد

 :وگفت انداخت بهم ساغرنگاهي کردم خیس هامو مژه اب با روپوستمو کشیدم دست کمي

 نمیکني؟ آرايش اصال تو_
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 نیستم اهلش نه_

 نداري؟ ارايش موازم يعني_ساغر

 .معموال نمیزنم کم خیلي ومي دارم_

 :کردگفت مي پررنگ چشمشو خط که در امي مهرنوش

 داره ذاتي خوشگلي_

 .تر ومعاب رنگ خوش ازمل فقط بودن قشنگ دوتاهم اون گرفت خندم ازتعريفش

 

 :شدوگفت مل زدونزديک توچشماش ازشیطنت برقي مهرنوش

 !بزن رژ خورده يه بیا ساره_

 :وگفتم رفتم عقب قدم يه

 .کنم کارونمي ايل مل داره گناه ديوونه نه_

 :گفت توکیفشو کرد ساغردست

 .بزن ازيل بیا!!! اي گوجه قرمز اخه رژي چه اون میگه راست خب_

 :وگفتم انداختم نگاهي گرفتم ازش بود دستش کمرنگي صورتي ماتیک

 .شمام کنیل ومم بزنم و سام ايديل براي بیام نمیکنم کارا ازيل مرتضي براي مل_

 .ديگه بزن کمرنگه خیلي.که مل؟ايل جون میشي چطوري ارايش با ببینیم بزار.ساره مل جون_مهرنوش

 اقاجون نه میفهمید.چه کسي کرد وسوسم بود وشیک رنگ کم میگه راست دوختم تودستش مب رژ به نگاهمو

 ومهنوش ساره بخشید روح ام چهره به کشیدم رومبام اروم گرفتم دستشو تو رژ.مرتضي نه مامان نه بود

 رومباي خیره دانشگاه کل میکردم  س همش افتاديم راه به خونه قهوه طرف وبه زدن امیزي رضايت مبخند.هم

 .مسخره تفکر ازيل گرفت ام خنده خودمم منند

 بودم معذب قدر چه. قلیون کردن دود ومشغول نشستند تخت روي و سام ايديل ديدم رسیديم که خونه قهوه به

 فقط مل اما دادن دست جفتشون با ساغرومهرنوش سمتشون به رفتیم گي همه.بود بهتر ازتنهايي اما بینشون

 تعلل کمي!!ايديل کنار خامي وجاي موندم مل نشست کنارش ومهرنوشم  سام دست بغل رفت ساغر.کردم سالم

 هنوز.که مل.به نگاهي ايديل انگار انگارنه اما کنه عوض جاشو مهرنوش کردم اشاره وابرو چشم وبا کردم

 :کردوگفت بودم ايستاده

 (نبود انگارتوباغ پسره دستش بغل به اشاره)بفرمايید_

 کشیدن.به شروع نوبتي ها بچه.میشد چي میديد رو صحنه ايل مرتضي اگه که واي نشستم وجور جمع معذبي با

 :گفت ايديل.که بودم کرده سرگرم ونبات چاي با خودمو مهرنوش قول.به منم کردن قلیون

 !داريد نامزد شنیدم خانم ساره_
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 ومباي معمومي کامال بیني روشل وابروي چشم امروزي موهاي مدل دوختم بهش ونگاهمو کردم سربلند

 اندام خوش انصافا بود شده نوشته چیزي انگار روشون بود مل روناي از يکي ي اندازه بازوهاش قطر.برجسته

 شدم غرق،ظاهرش انقدر بود ساخته هیکلو ايل که گذروند مي باشگاه تو شبشو روزو مطمئنل.بود قیافه وخوش

 :گفتم دستپاچه میرفت يادم سوامشو داشت

 بله بله_

 که شدم خیره چايیم به انداخته زير سربه پرکرد تنمو تمام سرد عرق خودم سوتي از بودم زده گند گرفت خندش

 :داد ادامه

 !نگرفتي تصمیم زود خیلي_

 بزنمشا میگه شیطونه نیست کل ول پررو ي پسره

 

 :وگفتم داشتم نگه دستش رو نگاهمو

 .داشتم امادگیشو نظرم به نه_

 :کردوگفت جا جابه کمي دستشو اما اشو چهره نديدم

 پیدا خودتونو میشديل اشنا بیرون بامحیط شديل مي دانشگاه وارد اول بايد شما بود زود براتون مل نظر به_

 !بعد میکرديل

 متوجه فهمیدم میکرد نگام اي مسخره پوزخند وبا میچرخید مبام رو دائم نگاهش کردم نگاه صورتش به غصبي

 :گفتم  اضرجوابي با شده صورتم ارايش

 اهل مل پسريه دختر هاي دوستي ديدن دنیا از منظورتون اگه ايديل اقا بودم وپخته ديده دنیا کافي اندازه به مل_

 .کنم زندگي درست میخواستم نبودم کارا ايل

 :کردوگفت مل.به بعد  سام به نگاه يه واول باال وداد ابروهاش ايديل

 !نه يا میخوريم هم درد به ببینیم تا بشناسیم همديگرو تا شیم مي دوست میکنیم؟ما زندگي غلط داريم ما يعني_

 : فکرمو خوند نگاهم از انگار( چیه دوستي از تو هدفت نمیفهمم که منم شکمت ارواح) گفتم دمم تو

 .داريما فرق کلي ذهنتل تو االن که اونايي با منو سام! اخ اخ اخ_

 (ساره ايول! رسید ذهنم به   جوابي عجب! شده سا رم.کرده بازي دختر انقدر خوند منو مخ جوري.چه)

 :گفتم کردموجسورانه سربلند

 !خونید مي روهم دخترا افکار زياده اتون تجربه انقدر اينکه مثله_

 فکر راضي خود از ي.پسره درمیاورد  رصمو داشت داد تحويلم امیزشو شیطنت مبخند) ساده دختراي فقظ_

 ( کسیه خودش واسه تیپه خوش کرده

 .ام راضي انتخابمم واز نمیکنم فکر شما مثه مل درهرصورت_
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 :گفت کرد خارج دودشو هنرنمايي با ازاينکه کشیدوبعد خورده ويه گرفت  سام از قلیونو ايديل

 !میشي پشیمون کارت از میگه  سم همون خوند فکرتو که مل روانشناسي  س همون_

 وبعد منه مراسم ماه همیل اخر چون کنیل تقويت کم.يه شناسیتونو ادم  س بهتره شما نیست اينطور هم اصال_

 !هستم ترم مطمئل روز به روز هیچ نشدم که پشیمون نامزدي اينهمه

 (پررو ي پسره مبام به کرد اشاره.)ديدم توشما وخوب تغییر امامل_

 : وگفتم شدم واز ابلند کردم نگاه میکردن نگاه مل به ترس با که وساغر مهرنوش به عصبي

 !اجازه با شناسي ادم تا کنیل تمريل پاکیو چشم اول بهتره شما_

 به تند هاي قدم با خدايا!!بودم تابلو انقدر مل يعني بودم وعصبي کالفه خودم ازدست زدم بیرون خونه قهوه از

 .سبزشد جلوم مرتضي که رفتم دانشکده خونه نماز طرف

 

 وايسادن جز اي چاره اما نداشتم باهاشو زدن  رف ي  وصله بار اومیل براي برام داد تکون دست دور از

 مل صبح واي اي که فهمیدم تازه.مبام به شد.موندوبعدکشیده ثابت روصورتم نگاهش اول شد نزديک کم يه نبود

 باالوپايیل ومبام چشما بیل دوباره نگاهشو میشد واويال که بودم کجا که برد مي بويي اگه دارم و اال نداشتم رژ

 :وگفت رفت توهم کردواخمهاش

 نداشتي؟ کالس اومدي؟مگه دربیروني از_

 از بودومل چپ سمت معماري دانشکده میگفت راست انداختم سرم پشت به نگاهمو فهمید کجا از ايل خدا واي)

 ( میگفتم راست بايد پس رواومدم روبه

 دانشگاه بیرون رفتیم ها بچه با نداشتیم کالس اره_

 :وگفت انداخت باال ابروشو يه مرتضي

 نگفتي؟ مل به چرا_

 .کل نگاه گوشیتو برنداشتي زدم زنگ_

 :گفت بندازه گوشیش به نگاهي اينکه بدون

 .رنگیه ايل مبات چرا_

 :کردموگفتم نازک براش چشمي پشت

 بده نشون بهتر که زدم گچ عیل بود شده صورتم داره اشکامي_

 .بقیه نه بده بهترنشون مل واسه توبايد صورت_

 :گفتم سمتشو برگشتم جسورانه

 ازنظرشما؟ داره اشکامي بودن دکتر؟تمیزومرتب اقاي آوردي ازکجا تفکراتتو ايل_
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 !ساره زيبايي خودت تو نیست کارا ايل به نیازي همیشه مثه تمیزومرتبي تو_

 :گفتم کردمو نگاش کالفه

 کنیم؟ فکر باز کم يه باشیم بقیه مثله کم.يه ماهم بهتره نمیکني فکر_

 ! بده باشي اينطوري  اال اومدي چهره بااون صبح اول که تويي واسه گفتم مل ساره بده ارايش نگفتم مل_

 :گفت چادرمو رو کشید دستشو

 !نیست زيبايي همه ايل  یف_

 کنیم سوا خودمونو نمیتونیم ماهم شده عوض فکرشون.ديگه ان خسته اي کلیشه  رفاي ازيل مردم مرتضي_

 .نه مل اما بتوني تو شايد يعني

 :وگفت کردتوهم اخماشو

 ورزش کنیم مي رانندگي میخونیم درس ماهم بعیده ازتو  رفا ايل.ساره کرديم سوا  ودمونو ما.گفته کي_

 ديني بده؟بي کجاش داريم بده؟ جابمونم کجاش داريم مسجدونمازمونم درکنارش اما میديم گوش اهنگ میکنیم

 ؟ بديم وفق خودمونو بايد ما که شده عادي انقدر

 

 رومبامو کشیدم برداشتم دستمال.يه)ندارم بحث ي. وصله مل هم  اال شده عوض تفکرا نشده عادي ديني بي

 !بخونم نمازمو مسجد میرم شد  فظ وايمونم ديل را ت خیامت بیا(گفتم

 ديدم کردم وبرم دور به که نگاهي!ووضوگرفتم مسجد وصوخانه تو کردرفتم تماشا رفتنمو وواج هاج مرتضي

 فرق بیرون با خیلي دانشگاه تو دنیا میکردم فکر مل که نبود اونجوري دنیا انگار!کمه خیلي مل مثله

 مل چون فهمیدم خوب منو انتخاب دمیل  اال میکرد فکر قبل مثه بودوهنوزهم نفهمیده مرتضي چطوري.داشت

 مرتضي هم میدادم تغییر خودمو بابد هم مل اما.سراغم بود اومده مرتضي عقايد مثه ودرست بودم ساده دختر يه

 خانم يه مثله مل نه پزشک يه.مثله مرتضي نه اورديم نمي دووم جامعه ايل تو وگرنه میکرديم تغییر بايد ما.رو

 نشون خودمو بتونم که بودم خوب انقدر بودم خوب مل.افتاد خودم به وضوخانه تواينه از نگاهم!کرده تحصیل

 خیلي هستیم ومذهبي داريم چادر اگر ما میکردم ثابت بايد مل.نکنه تحقیرم اونطوري آيديل مث يکي تا بدم

 !میگذره چي دورمون میفهمیم خوب

 طرف از يا که روگوشیمه ناموفق تماس ده ديدم کردم نگاه برنگشتم خونه قهوه به ديگه ظهر نماز از بعد

 هردووارد هیجان با شد همونم دارن گفتل واسه  رف کلي کالس سر بیان االن میدونستم.ساغر يا بود مهرنوش

 !صندمي سمت به دويدن مل ديدن با شدنو کالس

 تو؟ گرفتي آيدينو ي پاچه چرا شد چت_مهرنوش

 !کردي تواونطوري وقتي بود برخورده بهش چه نمیدوني_ساغر

 درسته مل  رف کنه اعتراف که میبینم رو روزي يه مل گفت رفتنت بعد_مهرنوش

 تو! بوده ناقص عقلت کردي شوهر کردي اشتباه میگي مل به!اخه کیه کرده فکر راضي خود از ي پسره_

 نمیخورد؟ بر بهت بودي
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 دست ومي میگیره همه واسه خودشو قیافس خوش چون کال کنه بحث باهات داده افتخار خوبه باز_مهرنوش

 پیچیده دانشگاه کل خبرش االن زدي تو که دادي با کردي ضايعش بدجور مريضاد

 :شدموگفتم بلند دفعه يه ترس با

 مرتضي؟ به نرسه خبرش_

 ومیخونه ست خواننده چون اونم میشناسنش هنر هاي.بچه نمیشناسنش که پزشکي دانشکده تا_ساغر

 !میخونه وقتي میکني  ال داره صدايي يه_مهرنوش

 .گفتم هرچي شد خوب!راضي خود از ي پسره!ببرن ريختشو شور مرده صورت هر در_

 :کردوگفت بلند ي خنده.يه ساغر

 کشیدن سیگار کرد شروع ژست با بیرون رفت خونه وازسفره گرفت قیافه هیکلش اون با باز تو رفتل از بعد_

 ساره میکنل دعات جماعتي.يه

 !!!دخترچادري يه دست به قیافه سلطان کردن ضايع میشه امروزم خبر تیتر_مهرنوش

 !شده بحثم هم مرتضي با نیستا خورد اعصابم کم.رو پسره ايل کنید ومش اصال نگید چرت انقدر میشه_

 

 خودمون تفکرات هردوغرق وسکوت بود سکوت بینمون وتاخونه نزديم  رفي مرتضي با کال دانشگاه از بعد

 باال کشید رو دستي مرتضي درخونه رسیدبم باالخره میکرد فکر چي نبودبه معلوم اونم اينده فکر تو مل

 :برگردوندوگفت سمتم به ونگاهشو

 نمیشي؟ پیاده خونتونه_

 :وگفتم دروگرفتم دستگیره  رف بدون

 .خدا افظ_

 شب اخر تا هم خونه تو نداشتم اشو  وصله ومي چرا دونم نمي کرديم مي خدا افظي سرد انقدر بود بار اومیل

 مامان دراومد صدا به تلفل زنگ که بود شب ده ساعت  دود.فکر بودمو توفکر همش نزدم  رف کسي با

 .دادم گوش مکاممه به کنجکاوانه.برداشت رو گوشي

 اون به...بابا اي...واقعا؟کي؟...شده؟ چي...ا وامي؟ ناخوش اينکه مثه...خبر؟ چه!...جان خوبي،زهرا...سالم_

 توخیامت نه...اره...میشکونل پاشو قلم ومرتضي  اجي اينجا بزاري پاشو...پسره کرده غلط...جان زهرا.چه

 !خدا افظ قربانت...داري خبر که مرسي...اره...میکنم صحبت  اجي با مل... را ت

 :کردوگفت سربلند اقاجون شد خیره دستش تو تلفل به متفکرانه اي ثانیه وچند گذاشت رو گوشي مامان

 داشت؟ کار چي زهرا خانم شده چي_

 شده آزاد افشیل میگفت هیچي_مامان

 :کردوگفت نگاه مامان بعد به مل به اول متفکرانه اقاجون
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 شده؟ اينا زهرا مزا م اي؟باز گرفته چرا خب_

 .میکنم پا به بلوا گفته!شنیده رو ساره نامزدي خبر!بابا نه_مامان

 از ديگه زندان بود رفته وقتي از اما پلکه مي برم دورو خیلي قبال افشیل میدونستم تعجب از شد گرد چشمام

 مامان به نگراني با نگاهمو.بود عامم خدا بکنه کار چي خواست مي وضعیت ايل تا  اال اما.بوديم را ت دستش

 :وگفتم دوختم

 ...بزنه هم عقدوبه جشل نیاد_

 میرم فردا خودم مل بزنه وبهم جشل میتونه چطوري میمیره ديربرسم بهش مواد دقیقه دو اون اخه_اقاجون

 !ببرنش بیان دوباره میزنم زنگ نکنه وکنترل افشیل اگه میکنم تهديدش غالم سراغ

 جمع التشو پسره خواد مي چطوري!مفنگیه خودش اون اقا  اج نمیشه گرم ازش ابي غالمم اون ومي_مامان

 مارو فامیل؟شانس میگل ايناهم به اخه نکرده خداي.بره ر ماني خانم جلو ساممون چند ابروي میترسم مل.کنه

 .ببینا

 روز فوقش ومي بشه ازاد پسره ايل ساره عقد زمان بايد درست چرا نمیدونم مل نمیشه هیچي ايشاال_اقاجون

 .کنل کنترمش سرکوچه ومیذاريم محل هاي بچه از تا دوسه   عقد

 مارو میگرفت روبرق همه معروف قول به برمیاد افشیل ازيل هرکاري میدونستم بود شده ترس پراز دمم تو

 دوري خانوادگي رابطه که بود مفنگي افشیل زندگیم کل تو غیرمرتضي مل خواه خاطر تنها قلمي باتري

 عاشقي ادعاي همیشه اما بود نديده بیشتر بار دوسه منو توعمرش وکال داشتیم بود.شده فوت که بامادرش

 مرزيد تنم اوردنش ياد يپ با!موفرفري ومعتاد الت پسره.يه!میکرد

 

 کالس مرتضي اونروز فرداي.میکرد ام مسخره کلي مطمئنا منه عاشق کسي چیل هم فهمید مي مرتضي.اگه

 هواي رفتم دانشگاه طرف به وخودم نکردم قبول مل رسوندن براي اصرارش عالرغم میرفتم تنها وبايد نداشت

 رسیدم باالخره سواري مترو ساعت يک  دود از بعد.داشتم زدن قدم وهواي و ال پذيربود ودل خنک اونروز

 کرد ترمز شدت با پام جلوي موتوري يه که میشدم رد فرعي ي کوچه از داشتم.ديدم سردرشو دور واز دانشگاه

 بله. اشناست اش چهره ديدم کردم سربلند.شد پخش بود تودستم جزوه وهرچي زمیل روي افتادم ترس ازشدت

 بیاد دانشگاه ايل کل نفراز يه کردم خدا خدا.نبود کوچه تو کس هیچ چرخوندم دورم نگاهمو.بود خان افشیل خود

 افشیل نمیزد پر کوچه تو پرنده رسیدنم زود خاطر به ايندفعه میرسیدم دير که روزا همه برخالف اما بشه ورد

 روي هنوز که مل وباديدن برداشت سرش از کالهشو شد وپیاده بهش داد تکیه کردواونو باز موتورشو جک

 .دادوگفت تحويلم اورشو چندش ي خنده بودم افتاده زمیل

 نه؟ ببیني منو نمیکردي فکر_

 :وگفتم کردم نگاه بهش و شت با

 میخواي؟ جونم از چي_

 خودتو_
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 که شدم خیره وتوچشماش وايسادم جلوش اماجسورانه شد پخش توجونم درد شدم بلند ازجا زد بهم  اممو)

 :(گفت

 از مل گفتم هم قبال!برسي بهش بزارم خوندي کور!هان کردي نامزد اتون کوچه سوسول دکي ايل با شنیدم_

 دکتر اون فکر!سربزنگاه درست بیرون اومدم موقعي خوب هم  اال مني مال توهم بودم تو خاه خاطر گي بچه

 .میزنم اتیش جفتتونو عقد شب وگرنه کل بیرون سرت از و

 در خودت؟تو به کردي،راجع فکر چي خوري خنک اب میري دوباره بدم گزارش يه کني نمیتوني غلطي هیچ_

 !نیستي مل  د

 :گفت توهمو کرد اخماشو

 .میکنم خراب مل هم تورو  د کرد خراب عملیم باباي منو  د_

 :گفت جلومو گرفت دستشو بشم رد اومدم شد موتورش سوار رفت

 عزيزم نديدم ماهتو صورت وقته چند میدوني خوب،ببینمت بزار_

 (میکني؟؟ غلطي چه اونجا تو)

 که ديدم افشینو صورت بوداول پشتم مل اما شد جلب رو به رو به نگاهش افشیل صدا سمت برگشتیم جفتمون

 سرعت با که بود ايديل برگشتم صدا طرف به منم موتورش شدن روشل براي کردن تالش کرد شدوشروع زرد

 وجزوه وپام دست ودرد موندم ومل فرارکرد ايديل از،رسیدن قبل باالخره افشیل میدويد ما طرف به

 هاي،ريخته

 :جلووگفت اومد ايديد

 بود؟ کي ؟ايل شد چي_

 ها جزوه که شدم خم اروم بود مل نجات ي فرشته وجودش اما بودم شاکي ديروزش  رف خاطر به هنوز

 :وگفت هاروبرداشت جزوه سريع وايديل گفتم بلندي اخ تیرکشید کمرم اما روبردارم

 .ست سرکوچه ماشینم ببرمت مل به بده دستتو_

 فکرمو خوند تونگاهم از مل به راجع میکرد فکر چي شد پررو باز کردم نگاهش شاکي

 

 کنم؟ کمکت جوري چي  اال ومي نده دستتو خب خیله

 :ديواروگفتم به دادم تکیه خودمو بهش بدم دستمو نمیتونستم که مل اما میگفت راست

 .بیان ومهرنوش ساغر بزنیل زنگ_

 (کردوگفت نگاه برشو دورو برگشت کالفه.)نمیشه پیداشون صبحم ده اونا_

 .دستموبگیر رودستم بنداز چادرتو_
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 چند روايديل کردم ورها وزنم تقريبا رودستمو انداختم چادرمو خوبیه فکر ديدم بعد اما اومد ام مسخره اول

 :شدوگفت سوار اومدوازاونور تو نشستم باسختي دروبازکرد ايديل ماشیل به ورسیديم جلو رفتیم قدمي

 بود؟ کي نگفتي_

 .خانوادگي مزا م يه_

  اال زمیل افتادي چرا_

 . زمیل خوردم.کنم فکر گیرکرد موتورش هاي پره تو چادرم نمیدونم_

 :زدوگفت تمسخرامیزي ي خنده

 .داري برش ب هتره سره درد برات همش چادر ايل_

 میکرد ودخامت درمیاورد بازي پررو داشت باز کردم نگاش شاکي

 !خونه ببرتت بزنیم امروز؟زنگ هست شوهرت_

 سرکالس میرم نیست رفتل خونه به الزم نداره کالس نه_

 .خب اومده سرت باليي شايد کنه ات معاينه بیاد شوهرت بگیم درد؟بزار ايل با_

 :وگفت کیفم به کرد اشاره کردم نگاه بهش کالفه

 .خودم میبردمت وگرنه پره وغیبتام دارم کالس مل.بزن زنگ_

 ايديل قول به بودومیترسیدم زياد خیلي کمرم تو درد نبود اي چاره اما بزنم زنگ نمیخواستم برداشتم رو گوشي

 خودشو وقراشد گفتم بهش رو قضیه روبرداشت گوشي مرتضي خورد بوق تا چند.باشه اومده سرم باليي

 :گفت ايديل که دادم تکیه صندمي پشتي به وسرمو کردم وقطع تلفل برسونه

 اوکي؟.باشه ماشیل به تو واست میام میزنم  ضورمو میرم مل_

 قفل درارو تمام شه پیدا افشیل ي سروکله مبادا که ترسم از شد پیاده وايديل دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 روشنش وسريع توماشیل ونشست برگشت ايديل نشده ساعت نیم هنوز. گذاشتم وروهم وچشمام کردم

 :کردوگفت

 .شي گرم میزنم برات هم بخاري االن_

 دخترا ما فقظ بود خوب ذاتش.ساغر قول نبودبه قیافه تو هم خیلي انگار گرفت ام خنده شدنش مهربون از)

 پارک از بعد دادومرتضي تکون دست براش ايديل ديدم رو مرتضي ماشیل دور از بوديم کرده پرروش زيادي

 جاي مرتضي هم بعد زد  رف مرتضي با اي کلمه چنپ علیک شدوبعد،سالم پیاده ايديل اومد ما سمت به کردن

 :وگفت توماشیل نشست ايديل

 بهت؟ زده بوده کي پیره'سالم_

 ببرتوماشیل منو کمک بیا توفقط مفصله قصش فامیلمونه_
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 طبق وايديل کرد تشکر ايديل از مرتضي نشستم خودش وتوماشیل شدم پیاده ايديل ماشیل از مرتضي.کمک به

 که وپام کمر به دستي مرتضي نشستیم وقتي بندازه راه دودکششو دوباره تا رفت خونه سفره طرف به معمول

 گفت معاينه از کشیدوبعد بود گرفته درد

 .میشه بهتر  امت بخور و مسکل ايل بیا میشي خوب ديده ضرب نیست چیزي_

 :گفت مرتضي خوردن از وبعد وگرفتم قرص

 نداشتیل؟ ادما ازيل فامیلتون تو که شما.اخه بود کي ايل_

 بود اومده خوشش میديد تومراسما منو ايل بود بابام ي عمه نوه مادرش دورمونه فامیل.بود زندان داشتیم_

 افتاد اينم مرد که مادرش بود معتاد باباش شد عوض شرايط شديم بزرگ وقتي اما بوديم بازي هم بچگي

 ادعاي مل با بودنش بازي هم اون رو ساب  اال میکنل ازادش میگیرن بار يه وقت چند هر.واعتیاد توخالف

 .بکنه کاريش يه بابا میگم نگیر جديش زياد.کرده.عالقه

 :وگفت رفت توفکر کمي مرتضي

 .کرد صدات کوچیک اسم به که داد؟میشناختت نجاتت پسره ايل_

 :گفتم دادمو تکون سرمو

 افشیل که رسید سربزنگاه اون!میشناخت همیل براي دوباري،ديدمش يکي ساغره پسر دوست دوستش_

 !دررفت

 بازي؟ قهرمان_

 :وگفتم دوختم مرتضي به پرازتعجبمو.نگاه

 اونوقت؟ چي يعني_

 گفت؛ چرخوند ومي سويیچ که در امي مرتضي

 .نداشتم بهش خوبي  س_

 خوابم داره خوردم مسکل مل باز خونه بريم  اال داد نجاتم که بود ايل مهم داره ارزشي چه کل ومش  اال_

 میبره

 

 نکشونه بابامو تا وفهمید وعلت شد اروم که کردوبعد هول اول سرووضعم ديدن با مامان خونه به رسیدن از بعد

 فکر مراسم براي بايد که گفت ماجرا ازشنیدن بعد اومدواونم عجله با هم بابا.برنداشت دست زدن زنگ از خونه

 کاوارو ايل ي  وصله مل اما بازداشتگاه بیفته تادوباره کنیم شکايت افشیل از شده وهرطور بکنیم اساسي

 میکشه راهشو کردن هارتوپورت از وبعد کنه درست دردسر که ازاوني تر بزدل افشیل میدونستم نداشتم

 .ومیره

 دادن انجام مشغول اتاق تو ومنم رفت بیرون کاري براي مرتضي خوردم ديگه مسکل يه دوباره کمر درد از

 .بودم افتادم عقب کارهاي
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 به توجه بي باشه مرتضي بايد  تما که کردم فکر اول ديدم گوشیم رو اس ام اس يه که بود غروب شیش  دود

 بود ناشناس شماره برداشتم رو گوشي اومد دوم اس ام اس که نکردم گوشیم به نگاهي میدم جواب بعدا اينکه

 کردم وباز وپیام زدم

 (بهتره؟  امتون ببینم خواستم.سالم)

 ديگه اما.کنار گذاشتم رو گوشي دوباره توجه بدون وبعد شدم خیره اومده پیام به اي ثانیه چند تعجب با

 با اما نمیرفت ودمم دست خوندم وازنو کردم وباز وپیام برداشتم رو گوشي دوباره بودم داده تمرکزموازدست

 :ونوشتم کردم خودموتوجیه کنجکاوي  س

 !شما)

 خیره روم به رو کاغذاي به ودوباره دستم کنار کردم پرت رو گوشي شدم پشیمون کارم از شد ارسال پیام

 افشیل امیته افشینه خود شايدم!مشغول ذهل که باشه پسر نبايد که  تما!!بود ها بچه از يکي شايد خب ومي.شدم

 نیومد پیامي بعدش ساعت يک تا بود گوشي جمع همش  واسم!!کیه پس!!انگلیسي اونم!نمینويسه مودب انقدر

 ....میشد فراموش خاطرم از داشت کم کم ديگه

 ومباسمو رفتم اينه سمت به دوباره بود شده بهتر کم يه کمرم کردم اماده فردامو وسايل شام خوردن از بعد

 روشل دوباره گوشیم چراغ که رفتم رختخواب وبه کردم ونفريل افشیل دمم تو داشت کبودي کم يه باالدادم

 ناشناس اون ي شماره اما برداشتم رو گوشي موقع ايل میگفتیم بخیر شب هم به هرشب ما بود مرتضي  تما.شد

 .کرد کوبم میخ درجا

 

 شد باز پیام و گوشي رو زدم وباترديد اروم

 ( از،ساغرگرفتم شمارتو آيدينم)

 چرا که شدم کفري ساغر دست از ازطرفي اما نیست غريبه که شد را ت وخیامم کردم بازوبسته چشمامو

 :نوشتم درواسي تو ومي داده ايديل به منو شماره

 (میام فردا ايشاال بهترم ممنون خیلي ايديل اقا نشناختمون ببخشید)

 :فرستاد نذاشته زمیل رو هنوز،گوشي

 (میبینمتون روشکر؛ايشاال خدا)

 چهرش ياد.میکنل فکر اروپايي کال اينا! دارما شوهر مل مثال نمیکشه خجامت!! میبینمتون ايشاال'!!پررو بچه

 شوهر مل میدونه اينکه خاظر به  تما خب!کنه کارا ازيل نمیومد بهش...ومغرور بود برازنده انصافا افتادم

 درمیاوردم  رف سرش پشت منم اونوقت.میکرد رفتار منم با بقیه مثه وگرنه را ته مل با ام وچادري دارم

 !''بگیرم رو مرتضي سراغ اينکه  اي به.میکنم غیبت ذهنم تو پشتش دارم همش برسرم خاک واي.

 چون بگه بخیر شب زودتر ومیخواستم میومد خوابم  سابي نوشتم مرتضي براي پیام ويه برداشتم رو گوشي

 پر روز واون برد خوابم باالخره کردم مرتضي با که مختصري صحبت از بعد میشد نارا ت گفتم نمي اگه

 .شد سپري اتفاقاتش تموم با ماجرا
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 روشکرخبري اونروزخدا از بعد میشدم بهتر داشتم کم کم اما بود مل همیشگي همراه کمر درد ايل هفته اخر تا

 تو اخر تا میشد بلند صدايي کوچیکتريل اگه میزد شور عقد شب مراسم براي ما ي همه دل اما نشد افشیل از

 خريدهاو دادن انجام مشغول خوندن درس بر عالوه مل شد شروع کم کم ترمم اخر امتحانات میموند مردم ذهل

 رسونديم مي سريع خودمونو مرتضي با دانشگاه بعد هرروز که بود شلوغ سرم انقدر.بودم مراسمم کارهاي

 ودمباز بزرگ کافي اندازه به خونشون شه برگزار اينا مرتضي خونه تو بود قرار مراسم میشديم ومشغول خونه

 تريل صمیمي که وشیواوزهره ومهرنوش ساغر.بهتره باشه تر خرج کم چي هر که بود ايل ما همه ونظر بود

 مراسم براي،ايل کشیدن نقشه جور يه مشغول هرکدوم هم بودن مل دوستاي

 

 ربطي وهیچ داشت امتحان ظهر از بعد چهار مرتضي بدم بوداز،شانس صبح يازده ساعت امتحانمون اومیل

 زدم بیرون خونه واز روتخت کردم وپرتش خوندم کتابم ي صفحه اخريل.دانشگاه بريم باهم بتونیم که نذاشت

 خودمو که بود ده ساعت میدادم امتحان دانشجو عنوان تحت که بود بار اومیل جوشید مي سیروسرکه مثله دمم

 کرد دسم پیداشون میشه خونه سفره تو فقظ میدونستم درس،بخونیم مثال ومهرنوش ساغر با که دانشگاه رسوندم

 جلو باز امکي وکتاب هم بغل تو که  سام ساغرو ها تخت از يکي رو بودن نشسته چهارتا هر بود درست هم

 وهمه داد تکون دست ساغر مل ورود با سیگار کشیدن مشغول بودوايدينم گوشي تو سرش مهرنوشم پاشون

 :گفت ساغر کردن سالم از بعد سمتشونو به رفتم ونداشتم اول روز وواهمه ترس اون ديگه.باال اوردن سرشون

 !ها نمونده بیشتر هفته سه مراسم؟دو از خبر چه_

 نیستیم؟ دعوت ما_ سام

 :زدوگفت بلندي پوزخند مهرنوش

 ...داره کم ساغرو پسره دوست توکلي خانم و ر ماني خانم پسر عقد!!!زرشک_

 :خنديدوساغرگفت دوباره بعد

 .میومدم  سام با منم بودن اوکي ساره باباي مامان اگه نداشت خنده هیچم_

 .بیام کي با نمیدونستم مل اونوقت نیستل شد  وب_مهرنوش

  رفي کال.انداختم بهش زيرچشمي نگاهمو.نداد جوابي بود توفکر سخت که کردواونم ايديل به نگاهي نیم يه بعد

 منوداد ي جلسه به ورود ساغر،کارت.مل به دادن اس شبشو کاراون بود عجیب نداشت کس هیچ با گفتل واسه

 :گفت دستمو

 !پايیل دانشکده افتادي گندت شانس از_

 :وگفتم شدم خیره برگه به تعجب با

 !نگفتي زودتر چرا ترافیکه اونجا تا برم بايد االن پس برسرم خاک_

 میرسي بري االنم گذشته هم دوازده ساعت بشل اماده بیان اينا تا بابا_ساغر

 

 :وگفتم برداشتم مهرنوش ظرف از بیسکويیت يه سريع
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 اجازه با رفتم مل_

 :گفت انداختو دستشو که کردم نگاش برگشتم خورده يکه.چادرموکشید آيديل که برم اومدم

 .اونجام منم میرسونمت مل کنید عجله نیس الزم_

 نیاوردن خودشون روي به اما بودن  ورده جا همه کرد سیگارش کشیدن به وشروع برگردوند روشو دوباره

 :گفتم برگشتم اومد بدم هم کردم تعجب هم کارش از.

 .ترم را ت برم خودم_

  سام به رو برمیداشت سويشرتشو که  امي در روشو روبه ظرف تو انداخت سیگارشو وته داد تحويلم اخمشو

 :گفت

 مارفتیم_

 :گفت سمتمو برگشت بعد

 بريم بیا_

 ماشیل سوار  رف بدون بود شده ديرم هم خیلي چون رفتم دنبامش کنم ضايعش نمیخواستم!غالمشم مل انگار

 :وگفتم کردم نگاه نیمرخش به تعجب با رفت دانشکده طرف به و شتناک گاز يه وبا شديم

 میريد؟ تند انقدر چرا_

 بود؟ نشده ديرت مگه_

 نمیرسیما اينجوري ومي چرا_

 تخت خیامت_

 فرمون دست انگیزه هیجان خیلي کم کم ديدم اما بودم ترسیده اومش کود وبیشتر وسرعت دنده سمت برد دستشو

 خیلي اينا دنیاي انگار!بود وشیک اسپرت چرخوندم ماشینش تو نگاهمو میکرد اضافه بايد صفاتش بقیه به خوبم

 .داشت فرق ما با

 

 :ساره شخصیت به نگاهي

 اظهار از،رمان شما برداشت ي ودرباره بیام نويسنده عنوان به مل نیست جامب زياد که اوال.سالم گلم دوستاي

 وايل بیام شدم مجبور بشید متوجه مارو داستان اصلي هدف براي،اينکه اما بدم توضیح يا کنم نظر

 :رو ساره شخصیت نفهمیدن خیلیا شدم ومتوجه خوندم توکامنتا چون  رفاروبنويسم

 تو ازدواج به مجبور که داره ومقیدي سنتي خونواده انقدر که ست سامه هفده مذهبي دختر يه ساره شخصیت

 نمیدونه پس...فهمیده از،زندگي هدفشو ونه ديده دوروبرشو نه هنوز که سني دقیقا يعني میشه کم سل همون

 ما چیه؟پس ازدواج نمیدونه اما کنه ازدواج بايد فهمیده چیه؟فقط هدفش داره؟نمیدونه دوست چي کیه؟نمیدونه

 !!!خنگ دختر يه ساره واز بسازيم قديس مرتضي از نمیخوايم
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 ازطرف مذهبي عقايد شدن تحمیل خاطر وبه میبینه دنیارو تازه دانشگاه به ورود با ساره نیست خنگ ساره

 ساره نمونه شدن دانشگاه وارد که اونايي همه.میشه بزرگ داره که میکنه وفکر ومیره برعکس راه خانوادش

 ديدم اخر وسال دانشگاه اول سال بیل تضاد درباره هم عکس تا چند مجازي فضاي تو مل  تي ديدن زياد رو

 .رو قضیه ايل گرفتل تمسخر به که

 خیال يه ما داستان ساره پس.شیطون ي از،وسوسه امل ونه تاثیرفرارگرفتنیم تحت از مبرا نه کدوم هیچ ما

 ما اما کرديل وتجربه  س ايل شما همه کنم وفکر.شدم عوض خیلي هم مل خود  تي مايیم ي همه نیست

 باشیم خودمون بهتره زندگي مهم هرانتخاب براي بگیم کیخوايم ما نه!بد بقیه خوبل ها مذهبي فقط بگیم نمیخوايم

 .توداستان میشه مشخص مل  رفاي ي همه درادامه.بشناسیم وخودمونو

 ...ببخشید منو  رفي پر

 !باشم اليقش امیدوارم داد رو طاليي قلم مقب مل به که دوستي از مرسي ضمل در

 

 :شدوگفت متوجه چرخوندم ماشینش تو نگاهمو بس از

 انگار؟ نیستي شده؟را ت چي_

 :گفتم شده هول

 میکنه اذيت رفتنت تند فقط خوبم نه_

 قدر نباشه خطر اگر وخطرش زندگیه اصال نیس هیچي يعني نباشه اگه نظرم به زندگیه از بخشي هیجان_

 .میفهمي خطرو وهیجان مذت وتازه امنیت به میرسي که وقتیه مذتشم مهمتريل نمیدوني امنیتو

 :وگفتم کردم نگاه نیمرخش به

 !خريت ببخشیدا میشه روش گذاشت نمیشه هیجان اسم ريسکه زياديشم خطر مل نظر.به_

 :کردوگفت کم ماشینو سرعت  رکت کردوبايه بلندي ي خنده

 .توئه تقصیرعاقلیه برسیم دير اگه اونوقت.پس نکنیم خريت بذار_

 دانشکده میبايست واالن بود وتیم ده انداختم ساعت به نگاه!کرد فهمیدن زيادي ادعاي بازم کردم نگاش شاکي

 :گفت سمتمو برگردوند پرازشیطنتشو نگاه بازم.بودم کرده غلطي عجب برگشتم سمتش به نگران.بوديم

 کنم؟ خريت_

 .کرد خريت بايد رو ايندفعه میکنم اعتراف_

 :وگفتم کشیدم را تي نفس دانشکده پارکینگ تو رفت ماشیل وقتي کرد زياد ماشینو سرعت دوباره هردو نديديم

 ممنون واقعا. نمیرسیدم مطمئنا نبوديد شما اگه رسیديم موقع به که روشکر خدا_

 .بود وظیفم. رفیه چه ايل بابا نه_
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 ايديل هم پشت که غافلگیرکرد جفتمونو صدايي که میشدم پیاده داشتم!روشکر خدا زد  رف ادمیزاد شبیه باز

 باال مدل خیلي ماشیل يه از که بود خودش ي قدوقواره هم جووني پسر برگشتیم صدا سمت به.میکرد وصدا

 بهش خريدارانه.شدنگاه پیاده ما ديدن با هم دختر نشسته جلو هم دختر يه ديدم کردم ريز چشمامو.شد مي پیاده

 مانتوي.بود سرش رو هم افتابي عینک يه بودو کرده جمع باال دست يه روشنشو موهاي انداختم

 خوبي  س چرا نمیدونم.اومدن ما سمت هردوبه.بود اندام ظريف امعاده وفوق داشت تل به ابي سفیدوشلوارجیل

 :گفت ايديل به رسید وقتي پسر.نگرفتم نگاهاشون از

 اره؟ توهم که میبینم سالم_

 :وگفت ايديل گوش دم برد سرشو بعد

 !چادريش سراغ رفتي که دمت زير زدن دانشگاه هاي داف_

 با ايديل!قلیونش ني دختر دوست اون با شعور بي ي نیستیم؟پسره داف داريم چادر ما يعني کردم اخم اختیار بي

 شو.خفه:گفت بازوشو به زد مشت

 :گفت مل به اشاره کردوبا تر بلند صداشو بعد

 .هستل کالسیم هم خانم ساره_

 :گفتم ايديل روبه و کردم سالم بهشون سر با برگشتل مل سمت به وپسره دختر

 شده ديرم مل ايديل اقا اجازتون با_

 .رسوندم امتحان محل به سرعت با خودمو و شدم دور ازشون تند هاي قدم وبا گفت سالمتي به ايديل

 امتحان خوب اما داشتم گون گونا هاي وپرازتجربه پراسترس روز اينکه با بود خوب خیلي امتحان روشکر خدا

 برم جلو اينکه بدون هستل گفتمان مشغول وپسر دختر گروه يه با ايديل ديدم اومدم بیرون که از،سامل دادم

 :کرد صدام که کردم عوض راهمو

 توکلي؟ خانم؟خانم ساره_

 

 :گفت نزديکترو اومد

 .میرسونمت وايسا_

 .ندارم عجله ديگه میرم خودم ممنون نه_

 .میبرمت مترو دم تا میري ومترو راه ماشیل با میدونم_

 پارچه خريد میرفتیم ساغر با بايد میرفتم تا خونه برم را ت نمیومد بدمم انداختم اطرافم به نگاهي مردد

 باهاش غريبي ا ساس ديگه رفتیم ماشیل سمت وهردوبه کردم قبول پیشنهادشو بود بهتر میرسیدم پس،زودتر

 :شدوگفت سوار ايدينم شدم وسوار کردم باز درماشینو تعارف بدون.نمیکردم

 نه؟ يا بکنیم خريت  اال_
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 :وگفتم خنديدم

 .بشه استفاده مل روش از بهتره نه_

 اهنگ شروع با يادمه خوب خیلي اينو.بود پاشايي مرتضي اهنگ کرد وروشل ماشیل کردوضبط تايید سر با

 وجود تموم وبا واهنگ دادم تکیه صندمي پشتي به سرمو...داره خوبي صدايي واقعا ديدم کرد همراهیش خودشم

 !!ارامش پراز  س يه بودم نکرده تجربه قبال که  سي يه ذاشتم خوبي خیلي  س چرا نمیدونم دادم گوش

 :کردوگفت خاموش ضبطو اهنگ شدن تموم از بعد میکرد رانندي ارومي به ايديل

 داشتي؟ دوست_

 !بود زيبا ايل ومي نمیدم گوش اهنگ زياد!خیلي

 :زدوگفت کمرنگي مبخند ايديل

 شدي؟ اشنا چطوري شوهرت با_

 .خواستگاري اومدن میشناختمش ازقبل بوديم همسايه_

 !ها سنتي دواج از ازيل اهان_

 :وگفتم کردم نگاش خشم با برگشتم بود پرازتمسخر انگار اومد بدم محنش از

 بده؟ سنتي_

 :دادوگفت تکون ظرفیل به سرشو

 .شیل رو روبه مشکل با ممکنه!اينه بديش نداريل ازهم شناختي خب_

 .گذاشتل همیل براي رو نامزدي دوران_

 :گفت کنجکاوي وبا برگشت

 بشي؟ پشیمون ممکنه يعني_

 .میخوريم بهم خودمون هامون خانواده خوبیم باهم خیلي مرتضي منو ومي اره_

 نمیکنم فکر اينطوري مل اما_

 میکرد رانندگي خونسرد خیلي کردم نگاه بهش تعجب وبا برگشتم

 

 کنید؟ مي فکري همچیل چرا

 .وگفت باال گرفت سرشو غرور با

 .شناسم ادم چون_
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 :گفتم کردمو نگاه بهش  رص با

 .داريل نفس به اعتماد زيادي نه_

 :خنديدوگفت

 !تو برعکس_

 کم که کردي تابلو بیا ساره کنل سرت تو خاک گفتم تودمم بود خونسرد اون ومي کرذم نگاه توچشماش کفري

 :دروگفتم به زدم کنم تحملش نمیتونستم ديگه.جلوش آوردي

 داريد نگه مطفا_

 مونده خیلي مترو تا_

 .برم پیاده میخوام_

 :کردوگفت نگاه توچشمام وعصبي برگشت

 .شي پیاده نبايد میفهمي بندازي سرت پشت به نگاه يه_

 :وگفتم ايديل سمت به برگشتم و شت با میکنه تعقیبمون وداره پشتمونه افشیل موتور ديدم ماشیل اينه تو از

 !اومد باز ايل خدا يا_

 :گفت ايديل

 .میارم جا  امشو بعدشم درخونه تا میبرمت_

 بگم بابام به تا خونه برسومید منو ز مت بي فقط ست ديوونه ايل کني دعوا باهاش نمیخواد_

 .شه خسته تا کنه تعقیب انقدر بذار نکل توفکرشو باشه_

 :گفت ايديل که ديدمش شیشه ازپشت دوباره برگشتم

 .نکل نگاش_

 چیز يا افشیل خاطر به نمبدونم بود عصبي ايديل صورت دادم تکیه صندمي به برگردوندمو رومو دوباره

 دختر يه اسم افتاد گوشي به چشمم اگاه ناخود بدم بهش که کرد اشاره ايديل خورد زنگ گوشیش دفعه يه.ذيگه

 بازخواستش بود مل نوبت  اال کردم نگاهش تعجب با.دستش بغل کردوانداختش قطع جواب بدون(ملینا)بود

 .کنم

 بود؟ دوستتون_

 :گفت سمتمو برگشت خورده جا

 .همکارمه نه_

 میکنیل؟ سیو کوچیک اسم با همکاراتونو همه شما_



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

72 
 

 :وگفت گرفت خندش  رفم از

 .وغلط کردي ازدواج زود میگم که همینه واسه_

 شدم خیره بیرون وبه برگشتم جواب بدون مل به گیردادن اومشو سرخونه برگشت باز

 میپوشي؟ چادر چرا_

 .گفته اسالم!اعتقادمه_

 چادر؟ گفته اسالم_

 !بهتره چي ازهمه ومي نه_

 .باشه پاک بايد ادم درون نداره پوشش به ربطي اعتقاد مل نظر به_

 .گفتم کردمو نگاش عصبي

 .میکنند توجیه گناهاشونو همینطوري همه_

 .میکنل کارا خیلي هم چادر ايل زير گناه؟خیلیا کدوم_

 .نیستم دسته ازيل مل که اينه مهم_

 .باشه دمي بايد  جاب نداره مفهومي چادر مل نظر به_

 انگار گرفت خندم کردم تصور چادر بدون خودمو ان يه نیومد بد نظرم به  رفش کردم نگاه نیمرخش به دوباره

 بودم مخت

 

 .باشم چادر بدون نمیتونم مل

 :وگفت باال داد ابروهاشو ايديل

 .اش تجربه نیس سخت وگرنه کردي عادت اينجوري_

 .کنم اش تجربه نمیخوام_

 : نديدوگفت دوباره

 میبیني؟ چي بنداز وبرت دور به نگاه يه االن میکني اينکارو روزي يه نظرم به_

 :گفتم شیطنت با

 افشیل موتور_

 :داد ادامه وايديل خنده زير زديم هردو

 .کنه روز به خودشو بايد ادم نظرم به مانتويي درصد چند ان چادري درصد چند ببیل_
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 دخترافرق بابقیه اما...اما کیفیت بهتريل همشون موند ثابت مباسام روي نگاهم روزنبودم به مل يعني

 به نبودم؟نگاهمو روز به مل پس!بود زانوم زير تا مانتوم!نبودم تنگ شلوارم!نبود کوتاه مانتوم استیل.داشتم

 بودن ايديل مثه پسرا اکثر کردم نگاه بیرون به برگشتم.باهم داشت همخواني خیلي مباساش...کشوندم ايديل سمت

 اينه مهم میکنم فکر دارم چیزايي چه به اه اه میپوشیدم؟؟اه قديمي مل يعني ايل.نبودن مل شبیه دخترا اکثر ومي

 .وگفتم کردم ونگاه ايديل دوباره همینه مهم اره.چه بقیه به میاد خوشش مرتضي

 .راضیه مل ازمباساي مل همسر_

 چي؟ خودت پس_

 :(گفتم ترديد با وبعد کردم مکث کمي......)خودمم_

 .مباسا ايل با داريد مشکل شما اينکه مثله ومي.را تم اينطوري مل.ام راضي خودمم_

 بشه گرم تاسرت ضعفت نقطه رو بزارم دست گفتم شناسم ادم که ازونجايي فقط نداشتم جسارت قصد_

 .نترسي وازافشیل

 :وگفت رو روبه به کرد اشاره بعد

 !فرموديل که ادرسي اينم_

 :گفت که کردم نگاش وناباورانه برگشتم!گذشت زود زمان قدر رسیديم؟چه يعني!بود خونمون درب

 نه؟ بودم موفق_

 تو برم موندتا منتظر ايديل کردم خدا افظي ازش خنده با میداد درس شیطونو واقعا پسر ايل شدم تسلیم ديگه

 کشید مي کشیک سرکوچه معمول طبق افشینم.رفت وبعد

 

 :گفت باديدنم مامان

 .رسیدي زود چه سالم_

 :،گفتم کردم مخفیش چرا نمیدونم ومي اومدم کي با بگم اومدم

 خبر؟ چه_

 .مادر نیستي هیچوقت که خودت چیزا واينجور خنچه دنبال بوديم رفته ر ماني خانم با امروز هیچي_

 اينجا؟ نیومد مرتضي.نکنه درد دستتون_

 .داره امتحان ازظهر بعد میخونه درس داره میگفت ر ماني خانم نه_

 پرت رو گوشي توجه بدون خوندن درس در ال  تما فهمیدم برنداشت اما گرفتم وشمارشو برداشتم گوشیمو

 صداي که ديدم وبعد دراومد صدايزنگ که بود نشده گرم چشمام هنوز درازکشیدم ورفتم اتاق ي گوشه کردم

 پاره همه مباسش هاي بودودکمه وايساده وبرافروخته عصبي در چوب چهار تو کردم باز چشمامو میاد مرتضي
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 تخت کنار واومد ودروبست انداخت اتاق بیررن به نگاهي مرتضي پريدم ازجا استرس با بودن شده وکنده

 :گفتم مبخند با.نشست

 .سالم_

 :گفت خفه باصدايي بود چش نمیدونم قرمز صورتش.بودن متورم گردنش رگهاي

 بودي؟ کي توماشیل تو_

 اون بود افشیل کار(افشیل...افشیل...افشیل) موند ثابت هاش دکمه رو نگاهم بدم جواب چي نمیدونستم خوردم جا

 :گفت که کنم باز مب اومد بودمش نديده اينطووي  اال تا کردم نگاه صورتش به وبغض ترس با!! گفته بهش

 !میکشم خودمو بزني  رف... نزن  رف_

 ...بدم توضیح بزار_

 .شم اروم بزار درنیارم بازي ديوونه بزار شم اروم بزار نه_

 کرد وطي اتاق وعرض طول چندبار رفت توهم اش چهره میکرد درد انگار سینش ي قفسه رو گذاشت دستشو

 گوشي يه توجیبشو کرد دست مرتضي گفته بهش چي نبود معلوم کثافت افشیل!نداشتم زدن  رف جرات

 .جلوم وانداختش اوردبیرون

 کشوندم گوشي ي صفحه به نگاهمو ترس با

 و شت چشماي با!نبوده هیچي که میکردم ثابت چجووي.خنديدن در ال بوديم ايديل منو!!!عباس  ضرت يا

 دهنم. داد تکون طرفیل به سرشو چندباري بود خون هاي رگه پراز چشماش هم مرتضي!کردم بلند سرمو زده

 بزنم  رفي نمینتونستم بود شده خشک

 چیه ايل ساره... چیه ايل ساره...ساره؟ چیه ساره؟ايل چیه جوابت_مرتضي

 دورم موهام شدم بلند تخت رو از ترس با زدن خودش توسر کرد شروع بعد میشد تر خفه صداش هرمحظه

 !جي میگفتم بايد جي. میريختم اشک فقط نداشتم زدن جرف جرات بود ودرهم ريخته

 

 :وگفتم رفتم سمتش وبه شدم بلند اروم روتخت از

  رفا ايل اخه!ومیشناسي ايديل توکه نبوده چیزي خدا.مرتضي؟؟به میکني اينطوري چرا_

 بدي قصد بیچاره اون.خونه در تا کرد سوار منو ترسم ومي دنباممه افشیل ديد وقتي ايديل...ايديل...چیه؟ايديل

 !اخه نداشته

 .وگفت گرفت باال شو اشاره انگشت سمتمو برگشت برافروخته مرتضي

 میگي؟اره؟ میخندي؟جوک میترسي وقتي تو هان؟بعد نبوده چیزي که_

 :گفتم مرزيدم مي خودم به ترس از که در امي وملتمسانه بیاره پايیل صداشو کردم اشاره بهش اروم

 نبودي؟ فکر کوتاه انقدر که تو!ساره منم کل.مرتضي؟نگاه  رفیه چه ايل_
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 :گردشدوگفت چشماش  رفم باايل

 بلند باشه مردم پسره توماشیل مل زن يعني!واي واي واي! رفیه.چه ايل ساره؟اخه فکر فکر؟کوتاه کوتاه_

 فکريه؟

 :وگفتم کردم نگاش کالفه

 خوشتیپ دختراي دورش انقدر مل مثه وخزي امل.يه سراغ نمیاد پره دختر دورش ايديل چون فکريه بلند اره_

 هم کثیفم؟ايديل انقدر!غیرتم بي مل انقدر يعني!مرتضي کردي فکر چي تو!سیره که پره وخوشگل

 بودي؟ راضي بود؟تو خوب میشکوند کمرمو.ديگه بار يه افشیل طلبکاري؟میذاشت!بهم کرده مطف!کالسیمه

 :زدوگفت پوزخندي مرتضي

 نمیفهمي؟!میکنل خزوالت مخت تو دارن خزوامل؟ساره شدي توکلي؟ اال  اج نجیب دختر شد چي_

  رف!میزني  رف.نکرده فکر!خودت به!ايديل به مل به!داري شک همه به که توان غلط باورهاي خزوالت_

 !دکتر داشتم اي ديگه توقع ازت. میندازي راه دادوبیداد مل جلوي میاي.میکني وقبول افشیل مثه ادمي يه

 :تمسخرگفت زدوبا پوزخند دوباره

 تا که اي ساره. بودوگرفتم قران قاري.که اي ساره مل میگي راست اره.بگي اينو میکنم؟بايدم فکر بد مل که_

 ازدواج ساره اون با مل.بود  سیل امام خادم وتاسوعا عاشورا تو.که اي ساره.میرفت زور به هم کوچه سر

 .بودم کرده

 چون شدم کافر کنم  س که نگو جور يه! بهتر اما.بازتر ديد با اما  سینم امام خادم هنوزم قرانم قاري هنوزم_

 .خونه تا اومدم ايديل با

 :کردوگفت اخمي مرتضي

 نمیگي؟ فامیلیشو ؟ايديل؟چرا ؟اره!!؟!ايديل! ساره شدي عوض يعني مبکني صداش کوچیک اسم به.که همیل_

 عقد مراسم ديگه هفته سه میکني بزرگش داري خیلي مرتضي.ندارم. وصله چون فامیلیشو نمیدونم چون_

 چي؟ که پسره ايل عکس به چسبیدي داريم کار کلي ماست

 

 برگشت دوباره رفتل موقع اما در سمت به ورفت داشت وبرش تخت رو افتاده گوشي سمت به مرتضي،رفت

 .:گفت سمتمو

 !نمیخوامش که کاري،بشم به مجبور نذار!ساره_

 مامان با وتعارفاتش صحبت صداي بیرون رفت ازدر کنم سوال ازش اومدم تا اما کردم نگاش کنجکاوي با

 فکر وبه روتخت نشستم سوال پراز مغزي با!!!باشل شنیده نکنه نبود صدامون تل به  واسم اصال میومد وبابا

 با هم مرتضي بودم ديده مل خب!بوديم همکالسي يه فقط وايديل بود؟مل اشتباه مل کار واقعا!رفتم فرو

 ساغر نه!بود دردسر همش کردن شوهر ايل بده؟اصال زنا ما براي فقط!میزنه و رف میخنده هاش همکالسي

 وتنشونو بزنه  رف بهشون نمیتونست هم کسي!بودن ازاد ازاد. نداشتل منو مشکالت کدوم هیچ مهرنوش نه

 میخواست کاري،رو بود؟چه چي واقعا  رفش معني ومي!بترسم ازمرتضي بايد چي؟همش مل اما!بلرزونه
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 بشه مل مثله اونم.میکنه؟خداکنه اينطوري چرا دارم دوستش مل اخه!برام بذاره بدي شرط.يه.بده؟نکنه انجام

 اصال که وضع ايل با!کنم دعوت ايدينم عقد جشل براي.میخواستم تازه!کنار بذاره رو مسخره فکراي وايل

 :وگفت تو اومد! بود سینا!اورد خودم به منو در صداي!!نمیشه

 !بخور بیا نخوردي ناهار میگه مامان_

 .ندارم اشتها نمیخوارم_

 :کردوگفت نگام اي ثانیه چند سینا

 کردي؟ دعوا مرتضي با_

 میزني؟ چیه  رفا ايل!چه تو به_

 !شد جروبحثشون ومرتضي ساره کنه فکر گفت!گفت بابا به مامان_

 دستام دوتا بیل سرمو.زاره کارم که باشل نفهمیده و موضوع اصل کنه خدا.فهمیدن اينا مامان.برسرم خاک واي

 :گفت دوباره سینا.گرفتم

 نمیخوري؟ بگم پس_

 :گفتم نکنل شک بیشتر اينکه براي

 .میخوره بگو نه_

 اجازه غرورم اما بودم نگرانش  سابي نه يا داده خوب امتحانشو نمیدونستم نشد مرتضي از خبري شب تا

 میاد نمیدونستم داشتیم امتحان ساعت يه جفتمون فرداش.بود زده تهمت اون باالخره بزنم زنگ بهش نمیداد

 که اومد ازش اس ام اس يه باالخره شب دوازده ساعت  دود!بود بد موقع بي اونم کردن قهر قدر يانه؟چه دنبامم

 .ندادم جوابي منم!همیل!!! اضرباش هفت ساعت بود نوشته

 تا!ما بوديم اي تماشايي وداماد عروس چه.شديم ماشیل سوار اخم کلي دربودهردوبا جلوي ساعت راس صبح

 ايجاد هیجان هم براي نبوديم بلد اصال ما!!نمیشدن ازايل بهتر هم کنار اور کسل ادم دوتا.نزديم  رف دانشگاهم

 مرتضي تا بیاد میخواست دمم بار اومیل نبودبراب هم افشیل از خبري اونروز.بدتر بوديم قهر که هم  اال.کنیم

 نشد پیداش برعکس اما مرزوند تنمو جوري چه ديروز بفهمه

 :وگفت شکست سکوتشو باالخره بشم پیاده خواستم که ماشیل از

 .بیام تا نمیري،خونه دادي امتحان ازاينکه بعد_

 !(بوداخه محني جور چه ؟ايل!بیام تا خونه نمیري)برگشتم سمتش به تعجب با

 میدي؟ چرا،دستور_

 !شوهرتم چون_

 .ندارم شعور خودم مل يعني.باشي_

 :گفت میرفت ور ماشینش فرمون قفل با که در امي
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 خوش بهت هستل دوستاتم نباش دانشگاه؟نگران سلف تو بشیني ساعت يه برات سخته.ساره نکل بحث مل با_

 .بیام مل تا خونه نرو فقط.میگذره

 . داقل برم امروز برم نشد کردي خورد اعصابمو که ديروز بخرم ساغرپارچه با برم میخوام_

 :گفت کنه باال سرشو اينکه بدون

 .میريم باهم_

 صداي هردوبا.شد پاره بود درمونده الي که چادرم برم اومدم وتا بهم ودروکوبیدم شدم پیاده دراومده مجم ديگه

 .بشه ازاد چادر کردتا باز ودرو ماشیل اينور اومد مرتضي. برگشتیم چادر شدن پاره

 ي مبه همونطوري میکردم؟ کار چي بايد  اال.بود شده پاره وسط از کمرم تا کردم نگاش وکالفه شده عاصي

 :گفت مرتضي که نشستم جوب

 بريم شو سوار_

 کجا؟_

 .چادربخريم راه سرچهار_

 .میشه شروع امتحان االن نکرده الزم_

 :وگفت انداخت چادر به نگاهي دوباره مرتضي

 .نیس هم دوختل قابل اصال زشته خیلي که اينطوري_

 :وگفتم ماشیل تو وانداختم دراوردم شدموچادروازسرم بلند

 .میرم چادر بدون_

 :گفت باخشم بعد تعجب با اومش مرتضي

 شدي؟ چادر؟تو؟ديوونه چي؟؟؟بدون_

 مگه؟ چشه.گشاد هم بلنده هم(وگفتم کردم اشاره مانتوم به)نیست که کبیره مگه؟گناه چیه!!!اوه_

 :کردوگفت وباز درماشیل مل به توجه بدون مرتضي

 .میخريم میريم بشیل نه_

 .خوبه بقیه جلو که میفهمي بندازي دوروبرت به نگاه يه مباسم خوبه هم خیلي نیست الزم گفتم_

 معمول طبق که بودن ساغر مهرنوش.کرد پرت جفتمونو ازدور واس صدايي بزنه  رفي تااومد مرتضي

 به رسیدن با.اومدن مل سمت به واونا کردم باي باي باهاشون مرتضي به توجه بدون.میشدن ما نزديک باخنده

 :گفتل مل به نگاه با مرتضي به سالم از بعد ماشیل

 !!کنار؟؟ گذاشتیش_
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 :گفتم کردمو بلندي خنده

 . ماشیل تو انداختمش شد پاره!مگه شديد ديوونه بابا نه_

 .خوبي هم خیلي همینطوري.میندازيش راه خودت دنبال وسرما توگرما چي نمیفته؟واسه اتفاقي ديدي_ساغر

 .باشي نگران که نیس معلوم جاتم هیچ اصال.بابا اره_مهرنوش

 .نبود اما کنل گوش  رفاشون به که بگم مرتضي به وبرگشتم انداختم خودم به نگاه يه

 

 :وگفتم وبرم دور چرخوندم سرمو

 مرتضي؟ رفت کجا!نديدينش شما_

 :وگفتل کردن نگاه دوروبرشونو گیجي با ساغرومهرنوشم

 امتحان میشه شروع االن بريم بیا کل ومش  اال.رفت کي نفهمیديم ماهم_

 چیزي يه انگار اما بشه رد ازخیابون خواستم ساغرومهرنوش وهمراه کردم وچک ماشیل درب قفل بارديگه يه

 وتا انداختم مهرنوش به نگراني از نگاهي.دارم برش برم میشد کاش.میکردم بودن مخت ا ساس!!بود کم

 :وگفتل برگشتل سمتم به تعجب با ومهرنوش ساغر کردم توقف درجا بشیم رد ازخیابون خواستیم

 !زيرماشیل میرفتیم  رشدي؟داشتیم!وا_

 :وگفتم کردم نگاشون ملتمسانه

 !میکشم خجامت نمیتونم_

 چي؟ از_مهرنوش

 :وساغرگفت خنده زير زدن پقي هرجفتشون کردم اشاره تیپم به

 فقط نداره چادر با فرقي اصال شدي؟ايل ديوونه.میخونه شکر نماز مامانم توباشم االن مثه روز يه اگه مل_

 !سره کدوم پاست کدوم معلومه يعني.بیرونه وپات دست

 :وگفتم کردم نگاشون دمخوري با.زدن قهقهه جفتشون دوباره بعد

 .میکنل نگام دارن همه میکنم  س نیومده پیش  اال تا_

 :کشیدوگفت دستمو مهرنوش

 (زيرخنده هردوزدن دوباره.)نیس معلوم ازت برجستگي هیچ میگم بهت.چیه اداها ايل بريم بیا نشو خل ساره_

 قدم دانشگاه سمت به ترديد با...  اما!میپوشیدم همونو برمیگشتم نبود قفل ماشیل در اگه بود زده يخ دستام

 نبودوبه مل به  واسش کسي اصال اقیانوس تو بودن قطره يه انگاري اما.نبود خودم دست اصال  امم.برمیداشتم

 وخوب.نبود بد زيادم انگار.کردم عادت کم کم گذشت که خورده يه.بودم پوشیده هم واقعا وساغر مهرنوش قول

 ساعت يه امتحانش افتاد يادم تازه گرفتم تماس مرتضي با.امتحان از بعد.باشم وازاد کنم وجمع خودم میتونستم
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 درکمال ديدم که رفتم پزشکي دانشکده سمت وبه کردم خدا افظي مهرنوش و ساغر از.میشه تموم ديرتر

 :اومدوگفت سمتم به ديدنم با مرتضي.بیرونل همشون ناباوري

 خودت مواظب فقط بروخونه تو.دو ساعت افتاده ما امتحان اومد پیش مشکلي يه االن میزدم زنگ بهت داشتم_

 .باش

 نمیاي؟ چي؟يعني يعني_

 :گفت کنه نگام اينکه بدون

 .برو زودتر فقط.برو تو نه_

 خدا افظي بدون!میکرد اينطوري که داشتم تیپي چه مل انگار  اال.گرفت خندم رفتارش از بود ودستپاچه هول

 :وگفت برداشت رو گوشي نخورده زنگ دوتا هنوز!گرفتم تماس وباساغر رفتم دردانشگاه سمت به

 ساره؟ شده چي_

 بخريم؟ پارچه بريم میاي.میکشه طول کارش مرتضي هیچي_

 :گفت کنان مل مل کردوبعد سکوت اول ساغر

 بريم جايي با سام قراربود اخه_

 (نفهمیدم که گفت چیزي که اومد  سام صداي بعد)

 ....خو میرم پس باشه_

 بعد کارداريم  سام منو.که جايي بريم اول اونجاست  سام ماشیل دانشگاه پارکینگ توبیا.ساره نه نه_ساغر

 !پارچه براي میريم

 .رفتم پارکینگ سمت وبه کردم قبول

 

 وعقب بودن خنده در ال وساغر  سام.رفتم ماشیل سمت به.میکردم عادت روسرم چادر نبودن به داشتم کم کم

 تعجب با اول برگشت سمتم به ايديل.شدم سرخ درجا ايدبل ي چهره ديدن وبا کردم دروباز بود نشسته يکي هم

 :گفت تیپم به وبااشاره کرد نگام باپوزخند وبعد

 !!شد  اال_

 !!نزد مل به  رفي ساغر اخه؟چرا ايديل میديد؟دوباره مرتضي اگه.کردم نگاشون ترديد با

 !زديم يخ ديگه بشیل_ساغر

 هیکال ماشاال!شه جا اونم تا مل به چسبید کردوايديل دروباز ديگه پسر يه ايديل درسمت از ديدم که بشینم اومدم

 چسبیده مل به کامال ايديل!تنگ جاي از هم خجامت از هم میشدم مه داشتم!!وشش دويست هم رشیدوماشیل همه

 ايديل وبه انداخت مل به نگاهي وارد پسرتازه.میکشت منو داشت وجدان عذاب و س میکردم  س گرماشو.بود

 :گفت
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 !کل معرفي_

 .میخونل معماري ايمون دانشکده هم.هستل خانم ساره_ايديل

 :وگفت رودستش زد ايديل اورد جلو ودستشو گفت خوشبختمي پسر

 !خودتل مثه همه فکرکردي_

 :گفت چشمشو رو گذاشت دستشو پسر

 .بفرمايید عفو رو بنده_

 :کردوگفت به جلونگاهي اينه از ساغر!شدم خیره بیرون به کشیدن خجامت کمتر وبراي زدم کمرنگي مبخند

 .کنل جديدشونوتمريل کار میخوان ها بچه  سام خونه همگي بريم قراره_

 :بردموگفتم دستگیره سمت به دستمو اختیار بي! کجا؟خونه؟ سام!پريد از،روم رنگ

 میگفتي ازاول کاش!نمیشم مزا م مل پس_

 :کردوگفت کمرنگي اخم ساغر

 .خريد میريم بعدش ساعته يه همش.ها میدي وببیني؟ازدست  سام وبشنوي؟نوازندگي صداي،ايديل نمیخواي_

 (ايديل به کرد اشاره)کنه تحمل اينو ي نکره صداي باشه بايد يکي بیا.نمیشي پشیمون بیا خانم ساره اره_ سام

 :گفت ايدبل که کردم نگاه اينه به ترديد با

 !میبرمتون مل بريد خواستید هرجا بعد بیا شما_

 از میزنه  رفا ازيل بار يه چهار،سال هر که نکل رد پیشنهادشو خانم ساره!اي ناپرهیزي چه!اوه اوه_ سام

 !راضي خود

 ! توئه ماشیل چون اره:خنديدوگفت ايديل

 وتا رفتم غره چشم براش دادمو فحش ساغر به مب زير بودم.نشسته بالتکلیف که مل جز خنده زير زدن همه

 کنار.داشت.فاصله خونمون با که رفت جايي سمت کردوبه  رکت  سام بیام کنار خودم با بخوام ازينکه قبل

 میچرخیدن توکلم که بودن هايي واژه اين ا همه!!افشیل!!!مرتضي!غريبه پسر خونه!!!چادر بي!!ايديل دست

 بخند بگو در ال همش نمیدونستل دنیا غم اسم به چیزي انگار نفر چهار ايل اما.بودم توجیه دنبال وبراشون

 اگه بودن اونا با واقعا!خودشون براي میکردن جووني!توتفريح بود شده خالصه دنیاشون!سیگار و ورقص

 .میکرد دور به دنیا از ادمو بودي خودشون مثه يکي

 

 ترسومرز با منم پايیل اومدن ازماشیل همه.داشت نگه وياليي خونه يه وجلوي رفت شهر شمال سمت به ماشیل

 که کرد اشاره وبهم رفت ساختمون سمت به بلد راه و را ت خیلي بود هزارمش ي دفعه انگار ساغر اما.وترديد

 به باليي اينا اگه.بوديم کرده خريتي عجب.میجوشید.سیروسرکه مثه دمم نبود.توخونه کس هیچ.بشم وارد منم

 تو فقط خدايا!!بابا اي.نیست فرارم راه اخه.کنم فرار بشه کاش!کردم غلط خدايا واب!چي اوردن مي سرمون
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 بیل!بودم اينجا!نبود چادرم.نبودم ساره شبیه.افتاد خودم به نگاهم شدم رد خونه قدي ي اينه جلوي اژ.کل کمک

 مگه.ديگه باره  االيه.گفت ذرونم از صدايي!اينا به روچه تو!داري توشوهر ساره برسرت خاک!پسر تا سه

 گفتل براي  رف يه بايد!کل ريسک زندگیت تو!نباش انقدرامل!ساره ست تجربه يه!میکنیل کار چي داريل

 !!!نه يا باشي داشته

 آدم واقعا اينکه مثه نه.بود دستش ساز يه کي هر برگشتم ها بچه سمت به بودم شده انگاراروم دريا به زدم دمو

 توجیه کاراشو اينطوري همیشه!میفتادم مهران جرفاي ياد!میکردم فکر مل.که اوني نه!بودن  سابي

 کردني باور!کرد خوندن به شروع ايديل باالخره!نشستم ساغر وکنار رفتم سروصدا وبي اروم.میکنه

 !پسر ايل بود تک انصافا!!!مطیفي صداي عجب!نبود

 ...معنتي هاي واژه ايل پايیزو غروب بازم

 ...خطي خط کاغذاي ايل سردمو دستاي بازم

 گردنم رو تنت عطر ي.پريده بوي بازم

 

 پیراهنم ي گوشه رو مبات رنگ ي جامونده

 (ازخودم. ترانه)

 رضايت با.داشت رو تجربه ايل ارزش ريسک ايل.بودم پسرشده واون  سام ي ماهرانه و رکات صداي محو

 تصوير تنها.بشم غرق ترانه توايل میخواست دمم.بستم چشمامو واروم کردم صندمي،تکیه پشتي به عمیق ونفسي

 کاش.میکرد فکر ما مثله کاش!بود اينجا اونم کاش.شد تنگ براش دمم!بود مرتضي عشق از مل

 خوندن به شروع کردودوباره نگاهمون رضايت با ايديل.زديم دست ساغر،براشون منو اهنگ شدن تموم با

 .کردن

 .بود صا بخونه انگار جورايي يه بريم اشپزخونه به مرد اشاره ساغربهم

 :وگفت انداخت  سام به باعشق نگاهي ساغر کرديم اماده نسکافه باهم

 نه؟ میزنه قشنگ_

 عامي_

 دارم دوستش خیلي_

 میکني ازدواج باهاش ايشاال_ 

 :کردوگفت اي خنده ساغر

 !خوشه دمت بروبابا_

 ؛ گفتم تعجب با

 !نمیکني؟ ازدواج يعني_
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 ...نکردم فکر اونش به_

 

 :وگفتم برگشتم سمتش به تعجب با

 باهاشي؟ چي براي پس وا_

 !همیل ديگه دوستیم خوبیم هم با اينکه براي_

 :وگفتم کردم تر گرد چشمامو دوباره

 .میزني دست بهش.میکني توبغلش اما_

 .کردوگفت بلندي ي خنده ساغر

 نکنیم؟ برطرف چرا دوستیم باهم وقتي ديگه نیازمونه خب_

 نیازتونه؟_

 نسکافه ساغر همراه به روبیارم ها نسکافه زدو واست داد که گرفت ازما  رفو ي ادامه  سام صداي

 :گفت  سام روبه ساغر وبعد هاروبرديم

 داريم خريد میريم ساره منو  سام_

 :گفت میخورد شو نسکافه که در امي ايديل روبه  سام

 .کل عمل وعدت به پاشو..توئه با_

 وگفت شده مانع ساغر که بشه بلند خواست ايديل

 .ببريد مترو تادم مارو فقط نکرده الزم میريم خودمون_

 :افتادموگفتم اشپزخونه تو  رفاي ياد دوباره شديم تنها وقتي برگشت رسوندوخودش مترو تادم مارو  سام

 ببینید؟ خودتون جاي نفرو يه شید؟میتونید جدا ازهم میتونید  سام توو واقعا ساغر_

 کردوگفت؛ نگاهم خونسرد خیلي ساغر

 دردسربندازه تو زود خودشو نبايد ادم مسئومیته يه که نیست امکي ازدواج ساره.داريم فرق باشما ما خب اره_

 متعهد بايد باشي مرتضي بر فرمان بايد و ال عشق جاي به توازاالن ومي بشه خامي تودمت نمیخوام مل  اال

 !همیل يعني زود ازدواج باشي داشته مسئومیت باشي

 .بخوام که هرتصمیمي واسه میذاره ازادم همیشه نمیکنه امرونهي مل به مرتضي ومي_

 هرغلطي خودشون بعد میدن دستور ازبس.میکنل اذيت ادمو مردا بعضي چون کل خداروشکر برو پس_

 .میکنل بخوان

 :وگفتم کشیدم را تي نفس
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 .نیست ازونا مل مرتضي ومي_

 کردي؟ انتخاب رو مرتضي چرا راستي_

 .داشتل دوستش خانوادمم مل براي بود ال ايده يه مرتضي خب_

 :گفت بوديم کرده توقف توش که قطاري ايستگاه به کردن ازنگاه کردوبعد مکث کمي ساره

 باشي؟ رفته غلط شايد کردي فکر  اال چي؟تا خودت پس_

 !همیل بود سنتي کم يه فقط نداشت کم چیزي مرتضي اما کردم تکرار چندبارباخودتم و ساغر  رف(غلط؟؟؟؟)

 .نرفتم غلط وگرنه ترازمنه سنتي فقط مرتضي نرفتم غلط نه_

 :کردوگفت اشاره ايستگاه زدوبه مبخندي ساغر

 خانم؟ عروس شیم پیاده_

  ودش براي ساغرهم کرديم وپیدا میخواستیم که چیزي اون باالخره هزاربدبختي وبا بازاروزيروروکرديم کل

 به نگاه يه پیچید کوچه تو مغرب اذان صداي برگشتیم خونه به که بود غروب خريدودم خرتوپرت مقدار يه

 نبود رفتل  س که بودم خسته انقدر اما انداختم مسجد

 

 وخواستم کردم عوض مباسامو بودن رفته مسجد به انگارهمه نبود کس هیچ شدم خونه وارد تودر کلیدوانداختم

 بزرگ دستي چوب ازترس،يه باشه افشیل بايد  دس،زدم.کرد خودش متوجه منو صدايي يه که تواتاق برم

 که همیل اما باال واوردم وچوب کردم  بس توسینه نفسمو بود افتاده ديوار روي هم مرد يه سايه!!!بله. برداشتم

 :گفتم کرده گرد وچشماي و شت با شد سبز جلوم مرتضي بزنم خواستم

 !ست پسره بازايل تويي؟؟فکرکردم_

 ايديل؟ اقا يا کي؟افشیل_

 بهش توجه بدون.کاراش ازيل برداره دست نداشت انگاردوست کردم نگاش دمخوري با.گفت طعنه آيدينوبا آقا

 .نشست مبل روي ومرتضي خوردم اب میوان يه رفتم آشپزخونه به

 کمي وموهامو تواتاق رفتم میان دارن باهم ومادر ر ماني خانم ديدم ازپنجره شد دربلند صداي موقع همیل

 :گفت پرسي ا وال بعد روموبوسیو عظیمي خانم برگشتم  ال به وعلیک سالم وبراي کردم مرتب

 گرفتیم هم بودي داده ساره براي که سفارشي جان مرتضي راستي_

 :گفت ر ماني وخانم انداختم بهشون نگاهي کنجکاوي با

 شدو تما پاره چادرش ساره گفت خريد میفرتیم مادرت با داشتیم که امروز هست بهت  واسش خیلي شوهرت_

 .بگیريد چادر براش

 .جلوم دراوردوگذاشت پالستیک يه از قیمت بسیارگرون چادرمشکي قواره يه
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 اومیل براي!میکرد امرونهي داشت!ساغرافتادم  رفاي ياد!بود برخورده بهم کردم نگاه مرتضي به باخشم

 خاک!تونداره به اعتمادي ديگه ايل!ساره برسرت بودم؟خاک کثیف بودم؟انقدر انقدربد مل چرا؟يعني اخه!بار

 انداخت مرتضي به ازتعجب نگاهي نشدم خوشحال که فهمید مل درهم ي ازقیافه ر ماني خانم!!خاک!برسرت

 'بلندشدوگفت مامان صداي که میز روي چادر به بودم زده زل فقط بودم شومکه  سابي که منم کرد وسکوت

 ؟!تشکر کشیدن ز مت ر ماني خانم ساره_

 :گفتم تصنعي بامبخندي افتاد يادم تازه

 .ممنون نکنه درد دستتون!ذهنم درگیربود مل ببخشید_

 گفت بود وکنجکاوي تعجب تو هنوز که ر ماني خانم

 .مادر پاشو گذاشتم فسنجون ازصبح شامم میان وخانومشم مجتبي امشب ببوش مباس پاشو جون ساره خب_

همه  ن مامان پررنگ ي غره چشم با اما شد گفتل نه ي اماده واندامم وصورت مبها ي ّ 

 :وگفتم شدم تسلیم

 ! اضرمیشم میرم االن...چشم بله_

 وسرم برداشتم کمد از قديمي چادر يه بهش توجه بدون.اومد ودنبامم چادروبرداشت مرتضي تواتاق رفتم

 'گفت که بیرون برم ازاتاق خواستم  اضرشدم که بعد.بود وايساده همونطوري مرتضي.کردم

 .بپوش اينو کشیده ز مت مامانم_

 :وگفت دروگرفت جلوي اومد که برم وخواستم کردم نگاش  رص با

 

 !ساره میکني چرامج بپوش اينو میگم بهت

 .تو نه بپوشم چي میگیرم تصمیم که منم ايل_

 :کردوگفت نگام باخشم

 ؟ بودم؟اره فکرت به بده_

 .کردي توهیل مل شعور به تو_

 :اومدوگفت درکنار کردوازجلوي اي مسخره بلند ي خنده

 هان؟ میخندي پسرغريبه توماشیل نمیکني؟وقتي استفاده ازش ديگه جاي هان؟چطور شعور شد اينجا پس_

 :وگفتم برگشتم سمتش به دوباره برافروخته

 !فکري کوتاه خیلي_

 :زد داد که برم دروبازکنم خواستم
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 به تورو نبايد نکنم فکر تا!نگیري اعتمادمو تا نگردي چادر بدون امروز میخواستي ساره کل عوض چادرتو_

 .گذاشت خودت  ال

 :کردموگفتم نگاه بهش  رص با

 .هان مل به میدي نشون قدرتتو داري!مرتضي افريل_

 !بگردي مانتو با نداري خق عمر اخر وتا کني عوض چادرتو که میگه قدرتم وهمون اره_

 دراتاق پشت ر ماني خانم ديدم ومي برم که ودروبازکردم زدم اي مسخره پوزخند  رفش به توجه بدون

 تواتاق شدورفت رد مل ازکنار اروم!( بود شنیده  رفارو ي همه.)میکنه نگامون داره شده وسرخ برافروخته

 :گفت مرتضي وروبه

 چه دکتر؟ايل اقاي بدي مشون غیرتتو که توسرت انداختي بزنه؟صداتو داد مردم سردختر میکنه بیجا تو قدرت_

 داديم؟ ياد روبهت اينا هان؟ما زنته با برخور طرز

 بود نشنیده  رفارو اون انگار کرد نگاه ما به و شت وبا اتاق به رسوند مادرخودشو

 :داد ادامه ر ماني خانم میکرد نگاه زمینو اخم کلي وبا پايیل بود انداخته سرشو مرتضي

 میکنل؟ محبت وتشر اخم با!راهش وبه درست کني محبت میخواي_

 ...مادر اخه_مرتضي

 ..مادر بي مادر_ر ماني خانم

 اومدوگفت؛ مل سمت به هم بعد

 رو!مهندس يکي دکتر يکیتون!هستیل ور ماني توکلي اقا خاج هاي بچه شما!دعواها اينجور براي زوده خیلي_

 ! رف،زدنتون طرز اينه! میخورن قسم سرتون

 ر ماني خانم  لوي  رمتم نمیخواست دمم اصال!میخورد خونمو خون!کردم سکوت انداخته پايیل سربه منم

 تکون سري مامان نشستم تختم روي ورفتم.کردم نگاه بهش کینه با!بود تقصیرمرتضي همش!بشه شکسته

 گیج هنوزم!شد خارج  رف وبدون روزمیل کرد پرت تودستشو چادر هم مرتضي بیرون رفت خرف دادوبدون

 بقیه مثه هم مرتضي ساغر قول به ومي.میشد چي میفهمید امروزو اگه که واي افتادم امروز ياد!بودم اتفاق اون

 .بود

 

 بود کوچه روبه اتاقم چپ سمت ي پنجره اخه کرد خودش متوجه منو ومرتضي ر ماني خانم جروبحث صداي

 وابسادم جلووگوش رفتم

  جابش میرفت جونش که اي ساره.کنل درش به ازراه میشینل زيرپاش دارن دوستاش ايل مامان اخه_مرتضي

 خورد خونمو خون مل میچرخید مانتو با تودانشگاه امروز نمیرفت

 بي داره اشکال چه گشته مانتو با.میزني داد زندگي اول زنت سر که بخوره وقتي خونتو خون_ر ماني خانم

 !هان چادر گفته خدا  کم کدوم نبوده که  جاب
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 میخواستم چادري زن مل_مرتضي

 غلط داره ساره خودت سرجاي داري غیرت بیاره بار به پشیموني بعدا که نکل کاري مرتضي_ر ماني خانم

 اگه.رفتارکني اون در د تونبايد تره توبچه از ساره.میگم بهت دارم که کیه ببیل نزن دامل غلط ايل توبه میره

 !مادر غلطه میري داري که راهي مرتضي.تو کاريه کم تاثیرگذاشتل روش دوستش

 . مادر اخرمه  رف درکنل به   ازراه زنمو پسرقرتي دختر مشت يه کنم تحمل نمیتونم مل_مرتضي

 اصال!نشستم زمیل روي وار بیچاره شده جدا ر ماني خانم از شد معلوم اومد وتندش قدمهاي،سنگیل صداي

 دعوا اينهمه اخه.چادرم بود شده پاره بودم نرفته چادر بدون ازقصد منکه بود چي مل اشتباه.مگه نمیفهمیدمشون

 راست میکردم بخت بد خودمو داشتم مل ساغر قول به کردم گريه به شروع روزانومو گذاشتم داشت؟سرمو

 برداشتم گوشیمو بود گرفته  سابي دمم!بعدا  ال به واي مرتضي به میدادم پس جواب داشتم ازاالن میگفت

 ي وترانه افتادم ايديل صداي ياد گوشي ي صفحه به کردن بانگاه میخوندم ياسیل ي سوره دمتنگي موقع همیشه

 مل!میومد مل وروز  ال بودوبه غمگیل قدر چه گذاشتم خودم براي شو شده وصداي،ضبط رفتم.امروز

 ماشکست بیل  رمت چرا!بهمون کل کمک خودت خدايا!عقايد باايل نه اما داشتم دوست خیلي رو مرتضي

 .کنه روچیکار معنتي افشیل ايل بگم اخه؟خدا

 .نبود ايل مل وروز  ال االن نمیداد مرتضي به عکسو اون اگه

 داشت جادو صداش انگار سرازيرترکرد سوزوندواشکامو بیشتر شدودممو عجیل ا ساساتم با ايديل صداي بازم

 .بلرزه ادم دل تا

 

 هم مامان.بود وقت هفته يه تقريبا بعديم امتحان تا بودم تعطیل روز سه توايل منم خبرنداشتیم ازهم بود روز سه

 خودمون  ال به مارو نکنه هم دخامت میکرد سعي اما میزد  رف بودوکم ترشده سرسنگیل بامل شب ازون

 کلي اومش بیرون بريم باهم خواست وازم گرفت تماس باهام ساغر که بود مرتضي منو قهر سوم روز.بزاره

 همي دور يه که بود ساغرگفته فقط کنم قبول شدم ساغرمجبور اصرار به اما نداشتم  وصله چون کردم مخامفت

 چنیل مناسب مباس فهمیدم تازه تلفل شدن ازتموم بعد.بیان کالس با خودش قول به ادم کلي وقراره شاپه تو،کافي

 تا چند بعد.گرفتم تماس ساغر با دوباره.نیس ممکل هم رفتل چادر بدون ست خونه مامان وچون ندارم جايي

 وگفت برداشت بوق

 جانم؟_

 نمیام بگم خواستم ساغر امو_

 اخه؟ وا؟چرا_

 :گفتم همیل براي نداشتم ساغررودرواسي با

 ضايع هم تورو بدتر نمیشه اصال بیام نمیتونم چادرم بدون هم بعد ساغر نمیخوره اونا به سروشکلم مل اخه_

 .میکنم

 سورپرايزدارم برات بیا نشو ا مق_

 بخونل؟ میخوان و سام ايديل  تما_
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 بود؟ چي ارزوت تو ببینم بگو اصال.خیر نه_

 ام رشته تو موفقیت_

 .ارزوت به برسونمت میخوام مل  اال_

 :گفتم بهش باگنگي

 رفتل؟ شاپ کافي با_

 نا دانشگاه تو اونم معماري اول شاگرد میزني خودت بخت به مگد داري ساره بیاد قراره مهمي ادم گفتم که مل_

 .همي دور توايل باشي داشته  ضور بايد تويي

 بیاد قراره کي کردي ديوونم ساغر واي_

 !اسدي دکتر_

 :پريدموگفتم در ا اسمش باشنیدن

 واقعا؟_

 !ساره کني جا خودتو بیاي بابد تهران معماري دانشگاه معتبرتريل اول شاگرد عنوان به وتو بله_

خیدم خودم دور باري چند خوشحامي از  :وگفتم چر 

 !مباسه مشکلم فقط ساغر خدامه از که مل_

 واتودهاي کارا عکس فقط تو میکنم درستش مل نباش اون نگران ساره بیاي چشم به بايد تو مهمه خیلي اتفاقا_

 بخت به مگد نیاي اگر ساره میکنه انتخاب دستیارش عنوان توروبه اونا ديدن با دکتر مطمئنم بیار اتو اومیه

 .زدي خودت

 پیشرفتي چنیل به وقتي مل میفهمید اگرم تازه!میفهمید ازکجا بوديم قهر!مرتضي سمت رفت فکرم ذهنم تو

 .میکردم قبول بايد میکرد ذوق کلي میرسیدم

 

 مل پرتاب سکوي ايل اما بگم دروغ میخواستم که بود بار اومیل میگفتم چي بايد مادر به  اال کردم وقطع تلفل

 مل اول سال ازهمیل میومد خوشش میديدوازکارام منو بود معمارها ازبهتريل يکي که اسدي دکتر اگه بود

 براي اصال میدونستم!مهمه براش ها استعداد تقويت همیشه دکتراسدي میدونستم کنم وباز خودم جاي میتونستم

 بود هنري مل ي رشته جو که  یف ومي میرفتم بايد مل پس گذاشته قرار دانشکده هاي بهتربل کاربا همیل

 نمیرفتم چادر با فقط نمیکردم گناهم مل خب اما باشم خودم نمیتونستم که  یف نداشت فرهنگم به ربطي واصال

 عوض خیلي دنیا نمیدونست مادر اما باش خودت جا همه میگفت افتادم مادر  رف ياد بیام چشم به بقیه مثله تا

 مي.سیروسرکه مثله ودمم بود قرار وقت نزديکاي.باشه خودش ادم جاها خیلي نمیشه که نمیدونست شده

 کردن کل مشغول وسینا مادر برداشتم مباسي چوب از وچادرمو کردم سرم کرم ساتل روسري يه.جوشید

 :گفت سرووضع اون با مل دبدن با مامان بودم سینا ومشق سردرس

 میري؟ داري جايي_
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 گفتم وبعد کردم مل مل کم میگفتم؟يه بابد چي

 .بخونیم درس پیشش میرم دارم داره مشکل بعدي امتحان براي ساغر_

 :کردوگفت اخم کمي مادر

 بري؟ توبايد داره مشکل اون!تو پیش نیومده اون چرا_

 .نمیشه روش اون اره_

 :کردوگفت بهم تفاوتي بي نگاه مامان

 (کردوگفت سینا روبه وبعد)بیا زود پس_

 .تلويزيونه تو ات کله همش بدي دق منو میخواي با کني وتموم درس ابل میخواي تو_

 تا عادت طبق زده يخ جونم تمام میکردم ا ساس ازاسترس بیرون زدم تندي،ازخونه نگرفته باالتر دعواشون تا

 که ديدم تعجب بودوبا اومده  سام ماشیل با ساغر.دويدم سرکوچه تا روسرم وچادروانداختم رفتم  یاط وسط

 :وگفتم شدم سوار رفتم داد عالمت بهم چراغ با.نیست و سام فرمونه پشت خودش

 کو؟  سام پس_

 .اومدم خودم مل به داد ماشینو اومد معماري،چیه میفهمه چه اون جاها اينجور به وچه  سام!وا_

 :وگفتم؛ برکردم دورو به نگاهي

 داري؟ گواهینامه مگه_

 .بودم بلد رانندگي ازقبل مل گرفتم تازه ومي اره که معلومه_

 کردوبه وروشل ماشیل ساغر افتادم مي فکر به  تما بايد و نبودم تصديق گرفتل فاز تو اصال مل اومد يادم تازه

 شم پیاده تا وگفت داشت نگه خونه يه دم قبلش اما افتاد راه به قرار سمت

 

 درکمد رفت سرعت وباهمون.توخونه داد هول تودرومنو کلیدوانداخت باسرعت وساغر شدم پیاده ماشیل از

 وگفتم؛ کردم دروديوارنگاه به گیجي با کجام نمیدونستم هنوز منکه وبازکرد

 !ساغر کجاست اينجا_

 :گفت روتخت میکرد پرت کمد مباساروازتو که در امي ساغر

 کل انتخاب کدومو يه بدو خونمه فکرکل_

 اينا بايد مل گرفت خندم بود تر رنگاورنگ ازيکي يکي شدم خیره مباسا به گیجي باهمون دوباره

 :وگفتم کردم ساغرنگاه به!!! رومبپوشیدم

 !بپوشم اينارو بايد که اينه منظورت که نگو_
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 :وگفت برگشت عادي خیلي ساغر

 اينا؟ چشونه مگه.بیا سیاه چادر با په ن پ_

 وارنگل رنگا خیلي ابنا_

 :گفتم میکردم بلندشو يکي يکي که در امي بعد

 ! زرد صورتي سبزفسفري قرمز_

 روشونمو وانداخت برداشت مشکي ساتل روسري بايه امبامويي قرمز مانتوي به  رفم به توجه بدون ساغر

 :گفت

 ..بريم بپوش_

 !شمرم مل مگه!قرمززززز_

 .ها جاتومیگیره شیريل خود مهساي اون ديرمیش ه ساره ياال.میشه شمر بپوشه قرمز هرکي مگه!وا_

 عوض مانتو يکي ايل با ومانتومو چادروبرداشتم ترديد وبا انداختم مباس به وبعد ساغر به پرازنگراني نگاه يه

 :گفت ساغر که بازکردم هاشو دکمه سريع کردم خفگي ا ساس که بود وکوتاه جذب انقدر.کردم

 !بینم شدي؟بپوش خر_

 بیام اينطوري مل!ساغر جیغه رنگش!تنگه خیلي ايل_

 'وگفت نشست تخت رو کالفه ساغر

 .نداري میاقت تو خونه برسونمت بريم بیاي نمیخواد اصال نه_

 :گفتم که درباره شه بلند ازجا خواست

 میکنم تحملش باشه نه نه_

 بود شیک هم اينجووي بستیم دار مدل رو روسري.روسرم تاکردوانداخت رو برق،زدوروسري ساغر چشماي

 نگاهي تواينه داربرداشتیم پاشنه کفش ودوتا کردبم ست باهاش کوچیکم کیف يه میشد رعايت موهام  جاب هم

 ظريف اندامي با بلند وقد کشیده دختر يه نداشت ساره به شباهتي هیچ بودم کرده فرق واقعا.انداختم خودم به

 :کشیدوگفت بلندي سوت چرخیدويه ساغردورم. وخواستني

 خامي مرتضي اقا جاي_

 میکنه سکته ببینتم اينجووي اگه اره_

 .کنه سکته شايد شدنت ازخوشگل_

 .اينجوري دفعه يه ديدي چادر با منو همش تو نیستم خوب هم انقدررا نکل زياد نمکشو توديگه  اال_

 :ساغر نديدوگفت
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 . میرسي نظر به خوب اينجوري،خیلي.کنل شرکت نشست توايل عکاسم کلي قراره ديرنشده تا بريم بدو_

 پر شاپ کافي درب جلوي ساغر قول ره رسونديم خودمونو قرار محل به وباسرعت. شديم ماشیل وسوار رفتیم

 .بودن رسونده خودشونو ديدار ايل براي انگارهمه.وعکاس وپسردانشجو دختر از بود

 

 بودن ايستاده د منتظراستا بیرون همه رفتیم جمعیت طرف وبه شديم کردوپیاده زورپارک وبه ساغرماشیل

 صحنه ايل ساغرباديدن کرد اونور ندادوروشو محلم کردم سالم سربهش با ديدم هم مهسارو درسیم رقیب ازدور

 :گفت

 نه؟ يا ايل روي کردن کم به ارزيد مي پوشیدن قرمز مانتوي  اال خانم ساره ديدي_

 :وگفتم ساغررفتم به اي غره چشم

 مل به میاد استاد هست توشون هم بااليي ترم کلي تازه ام کاره چي مل اينا بیل!ساغر نمیبیني ادمو همه ايل_

 کردم گناه امکي کنه توجه

 !تري  جاب با ازهمه کل چیه؟نگاه گناه_

 مراسم ايل زودتر کاش میکشت منو داشت بودن معذب ا ساس اما نمیگفت راه بي انداختم دوروبر به نگاه يه

 ازبقیه که خجامتي با میاورد بهم تنگ مانتوي وايل بلند پاشنه کفش.که فشاري میرفتیم میشد تموم مسخره

 بچه شدن پیاده محض به رسید استاد قیمت گرون وماشیل گذشت زمان باالخره میکرد ام کالفه داشت میکشیدم

 همه خوشحامي با!روزي يه ببینمش ازنزديک بتونم نمیشد باورم کردن گرفتل عکس به شروع عکاسي هاي

 بعد استاد مل ي رشته وهم جوون وپسرهاي دختر از بود شده پر کافه نشستیم میزها ودور شديم کافه وارد

 برداري،از ونت گرفتل وعکس در ال،فیلم همه. کرد سخنراني به کرد شروع پرسي وا وال وعلیک از،سالم

 میز روي هامونو وطرح ها اتود خواست ازمون شد تموم  رفاش باالخره ازاينکه وبعد بودن استاد  رفاي

 میدونست چون ساغر نبود ساغر منو دل تو دل میومد باالسرمون يکي يکي واستاد کرديم کارو ايل همه بذاريم

 میز به استاد باالخره.بودم اورده خودم وبا بودم کرده ترم هرکاري،ازاول مل اما بود نیاورده کاري نمیشه قبول

 .وگفتم رسید ما

 .نباشیل خسته دکتر سالم_

 :دادوگفت سالممو جواب مبخند با استاد

 !ببريم مذت ببینیم کاراتو میشه_

 عینک ازباالي نگاهي يه ها کار يکي يکي بررسي از بعد استاد دادم تحويل کارارو واسترس پرازترس دمي با

 کارارو دوباره استاد.توسرم خورد پتک مثله ذوقم ي وهمه رفتم وا دفعه يه رفت توهم واخماش انداخت بهم

 :گفت ثانیه ازچند بعد.سکوت بود شده کافه کل کرد بررسي

 هستیل چند ترم شما_

 استاد اول ترم_

 :گفت وبلند بقیه روبه گرفت هارو برگه استاد
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اي ببینید_  .عامیه وهمه ؛پرزانته؛همه دست؛ايده قدرت.عامیه دوستمون ايل کار 

 :گفت اروم سمتمو برگشت دوباره استاد بزنم جیغ میخواستم ازخوشحامي شد اب دمم تو قند

 !کني همکاري ما گروه با میشم خوشحال هنرمندي انقدر بروقارومتانت عالوه که دخترم میگم تبريک بهت_

 ساغر ومنو رفت ما.میز سر ازباال باالخره!نمیشد ازايل بهتر!کرد قبومم استاد.خورد هدف به تیرمون

 ما سمت اومدن استاد رفتل از بعد بودن جوون پسر تا چند که رويي روبه میز کرديم بغل همديگرو ازخوشحامي

 :گفت ويکیشون

 میگم تبريک بهتون_

 

 :گفت دوباره جوون وپسر کردم تشکر ازش

 .میشید بزرگ معمار يه روزي يه مطمئنم مل خوبه خیلي کاراتون_

 :وگفتم زديم مبخند ساغربهم منو

 .داشتل مطف مل به استاد ممنون_

 :اوردوگفت  لوتر وسرشو انداخت اطراف به پسرنگاهي دوباره

 !باشیل داشته منو شماره کنم خواهش ازتون میشه ببخشید_

 پسر روبه مل تعلل ديدن با میگفت؟ساغر داشت چي ايل.کردم نگاه ساغر به وبعد پسر به اول خورده يکه

 :کردوگفت

 .اومديد اشتباه هستل متاهل ايشون_

 بعد ساغر.برگشت خودش میز وبه کرد خواهي وعذر رفت وار کردوبعد تعجب اول  رف ايل باشنیدن پسر

 :گفت ازرفتنش

 !ها باال اون برسي کوتا  اال کردي پیدا خواه خاطر قدر چه ببیل_

 مل بشنوه همینطور،اگه هم براي،مرتضي کافیه پیشرفت مل براي چیکار میخوام خواه خاطر دار شوهر مل_

 خبر ايل اشتیه وقته  اال ومي قهريم روزه چند میمیره ازخوشحامي بگیرم کارياد ازش استاد وپیش برم میتونم

 دوتاشه ما آشتي ي بهونه میتونه

 :زدوگفت مبخندي ساغر

 .میدونستم تکلیفمو مثه منم کاش زندگي درس شوهر.سرجاشه چیت همه ساره  امت به خوش_

 .میرسي خوب خوب جاهاي به توهم ايشاال_

 :وگفت برداشت گوشي،رو خورد زنگ ساغر موبايل
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 منم میرن ها بچه ايل االن...توکافه بیايد اصال نه...بیا آره...ماشینوبگیر کافه دم پس،بیا!...عه...کجايي... سالم_

 .خدا افظ اره اره...نشستم ساره با

 :کردوگفتم وقطع تلفل

 بود؟  سام_

 .میاد بودداره همینجاها اره_

 اصال ومي چرا نمیدونم واررفتم ايديل ديدن با شد پیدا وايديل  سام ي کله سرو که بود نگذشته هم ربع يه هنوز

 ديگه اما.هوا باد میشد بهش بودم گفته قبال هرچي اينطوري ببینتم سرووضع اون وبا چادر بدون نمیخواست دمم

 و انداختل استاد به ازکنجکاوي نگاهي وهردواول میزاومدن طرف به ما ديدن با و سام ايديل بود ديرشده

 :گفت  سام شدن که نزديک

 .میمیره داره که ماست؟ايل معماري اول مرد پیرمرده ايل_

 !بشیل بیا میشنوه هیسس:کردوگفت اخم سار

  ا واول برگشت سمتم به مل نگاه سنگیني با بود نديده منو هنوز انگار انداختم ايدبل وبه گرفتم از سام نگاهمو

 پايیل انداختم سرمو!کرد ملیحي،زدوسالم مبخند هستم کي فهمید تازه که کردوبعد هنگ ثانیه چند خورده

 سمت وبه شدن ما متوجه پسر دوتا اون موقع همیل دستم بغل ونشست کنار کشید صندمي،رو دادم وجوابشو

 :کردوگفت ايديل به وبعد مل به نگاه يه اول پسره وهمون مااومدن

 !گرفت قرار استاد توجه مورد همسرتون کاراي میگم تبريک بهتون_

 ازمل زودتر ايديل اما بدم جوابشو ايل؟؟اومدم میگه چي!!!!همسرتون!توسرم خورد پتک مثله پسره اون  رف

 :گفت

 .ممنون خیلي_

 تاسفارش کرد وصدا گارسل بیاره خودش روي به اينکه بدون وايديل کرديم نگاش خورده هردويکه ساغر منو

 برگشتم سمتش به شاکي بده

 

 !ايديل اقا نداريم باهم نسبتي همچیل ما نگفتیل چرا

 .میشد مزا متون نمیگفتم خوندم رو ناپاکي تونگاهش چون_

 .گفتم زدمو پوزخند

 دارم شوهر بودم.گفته_

 :کردوگفت نگاهم برگشت متعجب ايديل

 میزدي؟؟  رفي همچیل اون به بايد چرا_

 :گفت ايديل که دوختم جلوم استکان وبه برگرفتم ازش نگاهمو دادم سوتي
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 نگفتید؟_

 نیست مهم اصال_

 نه؟ بده میخواست شماره_

 :دادموگفت سرموتکون

 .شناسم آدم مل نشید شاکي امکي پس_

 .منید همسر که میگفتیل نبايد بازم_

 کرد خوردن به شروع جلوشو کشید اشو قهوه جواب بدون

 مباس تعويض از بعد برسونه خونه نزديکاي تا زودتر منو خواستم از سام شد خلوت هم وکافه رفت استاد

 رسیدم که بود شب هفت  دود ساعت خونشون دم ايديل کردن وپیاده

 خوندم ونمازمو کردم عوض مباسامو سريع بدم مرتضي به خبرو زودترايل میخواست دمم بودو ساکت خونه

 دونفره جشل يه بايد که بودم خوشجال انقدر اما بگم بهش چي بودم مونده.برداشتم وگوشیمو روتخت ورفتم

 شدم منتظر میزدم پیامک بهش بود بار اوايل روز،ايلّ   ازسه بعد(عزيزم کجايي سالم) نوشتم براش. میگرفتیم

 .نیومد اما بیاد  واب تا

 جوابي هنوز ديدم برگشتم رختخواب به که دوباره خوردمو شام تصور باايل بنده دستش  تما گفتم باخودم

 ندادم اهمیت اما نده جوابمو که باشه اي کینه مرتضي انقدر نمیکردم فکرشو میشدم نگران داشتم کم کم نیومده

 .برد خوابم ازخستگي وباالخره

 شدم بلند روتخت از کالفه درنمیرفت بازکردن براي کسي چرا نمیدونم شدم دربیدار درپي پي باصداي صبح

 سمت به روسرمو انداختم گلدارمو چادر زور با نشنیدم جوابي اما زدم صدا مامانو تواتاق میترکیداز داشت سرم

 درتا پشت ورفتم دروبازکردم خوشحامي با باديدنشون بود معلوم مرتضي درکفشاي زير از رفتم در یاط

 .بترسونمش

 .بترسه تا جلوش ،پريدم اومدم درکنار ازپشت اروم نمیديم اشو چهره شد خونه وارد مرتضي

 !!زمیل تیرکشیدوافتادم گوشم که شد چي نفهمیدم برگشت سمتم به نشسته خون به وچشماي داغون صورتي با

 مرتضي ايل.کردم سربلند ترس بودبا مونده ثابت کفشهاش روي وفقط فقط ونگاهم میشد زده توگوشم ممتد بوق

 ازون هنوز روصورتم گذاشتم چرا؟؟دستمو ا ه ومي!میريخت اشک داشت!نبود مرتضي پست ادم ايل!!نبود

 سرش به چي!میريخت اشک بازم.جلوم شدوافتاد سست ژانوهاش کردم نگاش دوباره نفرت با.میسوخت سیلي

 داد هول منو ترسیدم اما بزنم جیغ اومدم کشید دستمو  رکت يه وبا انداخت دوروبر به بود؟نگاهي اومده

 اشک فقط نمیزد  رف!ايل بود چش.کردم نگاه ترس،بهش با بود شده ها ديوونه عیل.ودروبست توخونه

 .ديوار به کوبوند شدوسرشو بلند!میريخت
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 به رفت میکردم نگاه رو مرتضي معمول غیر  رکات فقط.زده و شت چشماي با نداشتم زدن  رف جرات

 با نگاهم توبغلم انداخت گوشیرو  رص وبا سمتم دراوردواومد کردوگوشیشو توجیبش و دستاش پنجره سمت

 .رفتم وا روصفحه عکس وباديدن کشوندم گوشي سمت به اش برافروخته ازصورت و شت

 درباره وزيراون بودن انداخته استاد تعريف هنگام منو عکس که بود دانشگاه خود خبرگزاري سايت عکس

 جوش انقدر ايل خاطر به يعني کشوندم مرتضي سمت به دوباره نگاهمو اروم.بودن داده توضیح ديروز نشست

 .گفت سمتمو برگشت  رص با بود اورده

 داره ادامه!بعدي بزن_

 ساره:بود شده نوشته وزيرش بود ايديل منو عکس سرشد پاهام هم خودم يکي ايل وباديدن کردم وعوض عکس

 .همسر همراه به توکلي

 چه ايل.میديدم مبهاشو شدن بازوبسته مرتضي کردن وبیداد داد از فقط.بودن کرشده گوشام کشید سوت مغزم

 گندي چه ايل!ساره برسرت خاک!خبرنگاراست جز هم پسر اون میدونستم چه بودم!!.کرده مل که بود اشتباهي

 کنار!سروضع ايل با!بگي میتوني بگي؟چي چي میخواي کني؟اصال دفاع خواي مي چطوري زدي؟ اال بود

 برسرتو خاک!کنه معنت اونو چرا نه!کنه معنتت خدا!میکنم ات خفه ايدبل! واي واي واي!رفتل خبر بي!ايديل

 ازبس!اينترنته دنیاي دنیا که نرسید عقلت!میپیچه خبرش اونجان وقتي دوربیل همه اون نرسید عقلت که کنل

 خاک ساره کنل برسرت.خاک! میبیني خودت روعیل همه!واملي خنگ

 درشت هاي قطره.میپیچید گوشم تو زنگ مثله مرتضي صداي خبره.چه دورم نمیفهمیدم میرفت سیاهي چشمام

 !بودن کرده ورم گردنش هاي رگ تموم میکردو چکه روپیشونیش عرق

 . نداشتم قدرت ومي توجیه به کنم باز مب میخواستم

 

 هیچي مل ومي!بود شده دار خش صداش بود زده داد ازبس!گرفت باال اشو اشاره انگشت سمتم اومد مرتضي

 خوردن تکون وتوانايي بودم.چسبیده مبل به مل!کرد نزديک بهم جلووصورتشو اومد.بودم نفهمیده از رفاش

 :گفت دراومده چاه از خفه صداي کردوبا درشت چشماشو.نداشتم

 تفاهم هم با بگي همه به امشب همیل که اينه کنم بهت میتونم که مطفي تنها وبرم بزنم بهت اخرو  رف اومدم_

 واشک توکلي اقا  اج سفید ريش  رمت به مطفم ايل.نمونه روت مردم  رف عیبو تا نمیخواي ومنو نداريم

 دختر میشي بازتو میکنیم تموم چیزو همه سروصدا بي بهتره هردومون اينجوري،براي.میکنم مادرت هاي

 بعدش اما. کنیم جمعش نیومده باال گندش ازايل بیشتر تا بهتره بود اشتباه يه ما نامزدي.پسرهمسايه ومل همسايه

 !رفتي که میکردي اينطوري،فکر  تما داره ربط خودت به کني چیکار دروهمسايه تو میخواي عکسا ايل با

 دراوردوپرت ازدستش رو نامزدي ي و لقه برگشت نرسیده هنوز دراما سمت به ورفت کشیدعقب صورتشو

 :گفت بغض وبا رومیز کرد

 ...خدا افظ_

 چي؟اينده عشقمون پس!را تي همیل به!!!رفت!شد خراب روسرم دنیا کردم تماشا رفتنشو شده شوکه

 چي؟ چي؟عکسا چي؟دانشگاه مردم چي؟ رف چي؟ابرو چي؟بابا مامان!چي
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 شم بلند اومدم میخوردم تلو وتلو میرفت سیاهي چشماش میفتادن ازکار داشتل انگار میکشیدن ممتد سوت گوشام

 مل به که بکم.میکنه اشتباه که وبگم بدوم دنبامش میخواستم میز به گرفتم دستمو بود سر وپام دست تمام اما

 کنم وامتماسش پاش میخواستم.میکنه فکر اون که کثافت انقدر نه پاکم مل که بگم.نداده زدن  رف فرصت

 با نکردن همراهیم کدوم هیچ جسمیم توانايي نه چشمام نه پاهام نه اما.کنه  فظ ابرومو کنم امتماس.برگرده

 !!!شد چي نفهمیدم وبعدش روي،زمیل افتادم  امت همون

 هرچي کجاست شوهرش ايل نیست معلوم نمیخواد نه.........جواد اقا دکتر ببريمش بیا!يخه يخه هنوز تنش)

 خدا...توکما بره بچم میترسم ببريمش خودمون نداره اشکال......کنه اش معاينه بیاد  داقل برنمیداره میزنم زنگ

 .(کنیم بلندش تا بیار بروچادرشو ببريمش باشه میگي که  اال ومي فشاره افت يه ايل خانم نکنه

 جاي تريل امل انگار.برام بود گرمي گاه تکیه چه دستا ايل میشم بلند ازجا دستاي،بابا روي دارم کردم ا ساس

 شدن روشل و بابا سويیچ صداي هم وبعد بیروم میريم داريم فهمیدم خورد صورتم به هوا خنکي.بودم دنیا

 وبیهوشي خواب دوباره وبعد...ماشیل

 

 چرخوندم نگاهمو میفرستاد صلوات وزيرمب بود ايستاده سرم باال مادروديدم نگران ي چهره بازشد که چشمام

 :گفت ومامان.زدن هردومبخند کرد برخورد بابا گرم نگاه به ونگاهم

 نیست معلوم مرتضي ايل.شي بلند تا شديم وزنده مرديم اقاجونت منو مادر اومدي هوش به روشکر خدا_

 .ر ماني خانم نه میده جواب اون نه کجاست

 ترس با واقاجون مامان زيرگريه اختیارزدم بي اومده سرم باليي چه افتاد يادم تازه اومد که مرتضي اسم

 گفت؛ واقاجون جلواومدن

 !شده  رفت مرتضي افتادي؟با روز ايل به که شنیدي دخترم؟چي شد چي_

 نداشتم زدن  رف قدرت اما جلوم نیاريد اسمشو انقدر که بزنم داد میخواستم گوشم تو پیچید مرتضي صداي باز

 دعوت از وبعد اومد پرستار. زد صدا پرستارو نگران مامان.کردم گريه بلند وباصداي روگوشم گذاشتم دستامو

 جیغ پشت جیغ.میزدم جیغ داشتم هنوز مل ومي.زد بهم ارامبخش يه زور به ارامش به واقاجون مامان

 

 ...شد چي اوردونفهمیدم فشار چشمام به خواب کم کم

 باالي اومد پرستار بشینم کردم سعي اروم بود بهتر  امم دفعه ايل اقاجون نه بود مامان نه شدم بیدار که دوباره

 :گفت سرمو

 بهتري؟_

 وپرسیدم ندادم بهش جوابي

 کجان؟ وبابام مامان_

 .بگیرم برات شمارشونو نگراني اگه بود افتاده اتفاقي انگار رفتل عجله با شد بهشون تلفل يه_
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 دوباره پرستار دستام بیل گرفتم سرمو.خورده هم.به ما بیل که بودن فهمیده تااالن  تما توسرم زدم دودستي

 :گفت

 بگیرم؟ شمارشونو میخواي_

 چي بايد  اال بود زندگیم ي محظه تريل وسخت بدتريل خاال رفت وپرستار دادم تکون منفي عالمت به سرمو

 جلوي اومد اقاجون ي جهره اومد که ابرو اسم!بود ابروم با بازي درمیومد زبونم از که میگفتم؟هرچي

 ثابت جوري.چه کنم چجوري،جمعش مل  اال!ساغر بهت معنت!ايديل بهت معنت!ساره برسرت خاک!چشمم

 .کل ر م خودت خدايا بوده تفاهم سو يه همش کنم

 !دوختم بهش نگاهمو شرمنده!بود وپرازاشک سرخ اش چهره! تو اومد دراتاق از مامان

 وبا گرفت تودستش ودستامو نزديک اومد مامان ترکید بغضم بازم داد تکون شده چي اينکه عالمت به سرشو

 گفت؛ گريه

 چي پسره هان؟مگه نمیخوايش گفتي میگه؟چرا چي مرتضي ايل!بگو! دروغه بگو مادر ساره...ساره_

 .اخه بفهمم تا بزن مادر؟ رف ؟چرا بیمارستان ي گوشه افتادي وتوهم میمونه مار،زخمي يه مثه کارکرده؟چرا

 زيرگريه زدم بازم  رف،بزنم اومدم که همیل اما کشوندم سمتش به نگاهمو باترس گفت باداد رو جمله اخريل

 بند معنتیم اشکاي ايل باالخره که وقتي شد خیره مل وبه نشست تخت کنار صندمي روي و سرشد پاهاش مامان

 :گفتم مب وزير اروم اومد

 مامان نمیخوريم هم به مرتضي اقا منو_

 :شدوگفت بلند دوباره مامان

 .میلرزونه مارو تل که  ووناست شما مجبازي ايل شده چي بفهمم مل تا بگو دمیل يه توي،المصب اخه_

 .خورده بهم چي همه جديه ماتصمیممون مامان نه_

 : وگفتم اوردم درش وبابغض دوختم دستم ي  لقه به نگاهمو

 !بهش بديل ابنم_

 با نگاهشو میشه زده داره دخترش اززبون  رفا وايل منم ايل که نمیشد باورش میکرد نگاهم وواج هاج مامان

 وگفت؛ بهم داد ودوباره گرفت وازم دوخت تودستم ي  لقه به و شت

 سامه شیش ي بچه دوتا ها؟مثله خونواده به کشونديل کرديل کوچیک دعواي يه باز نیاريد در رو بازيا بچه ايل_

  رف داريد شما بعد امادست چي همه و سفارشا عقد خنچه مباس.مراسمتونه ديگه دوهفته!جفتتون میمونید

 چي که میکنید بازي ما باابروي ؟داريد کاري چه ايل شده پخش عقدت کارتاي همه دختر میزنید شدن ازتموم

 اخه؟

 :وگفتم کردم نگاه مامانو شده عاصي

 بمیرم میخوام اصال بخوابم میخوام باشم تنها میخوام هم  اال نیس برگشت به امیدي درصدم يه  تي مامان_

 میکنم خواهش مامان خونه برو میکنم خواهش
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 .میکنم امتماس ر ماني خانم بده رو  لقه ايل میکنم خواهش

 گريستم هاي هاي ودوباره پتو زير کردم سرمو میکرد نگام خورده يکه مامان

 يا خدا!میشد چیز،رو همه که باالخره!چي مردم  رف ومي قهريم اينترنت دنیاي با ما که کردم روشکر خدا

 کنم؟ کار چي مل  اال کل  فظ ابرومو خودت

 !میدونست خدا بیاد سرم بود قرار چي.بود و شتناک برام تصورشم واي واي!!وايديل؟ مل عکس

 واومد ترکید بازبغضم ديد منو وقتي میدوه اتاق سمت به داره ازدور ساغر ديدم بیرون آوردم پتو اززير سومو

 :گفت سالم بدون و سمتم

 فقط سايت رو از بردارن عکسارو که  رف،زد دانشگاه خبرگذاري منبع همون وبا رفت ديد عکسارو ايديل_

 .باشه نشده دير وارم امید

 :گفتم اروم

 ...رفت مرتضي شده دير_

 :وگفت تواغوشش گرفت سرمو کردوبعد نگام وواج هاج ساغر

 چي نگران رومیشه چیز همه.کنه صحبت مرتضي با بره ايديل میزنم زنگ االن باش اروم ساره باش اروم_

 .میزنم زنگ االن صبرکل اخه تو هستي

 :وگفتم گرفتم دستشو گوشي سمت ببره دست اوند

 شناخت ايل وجود با وقتي میشناسه وخوب مل نیست ذاتم تو خیانت باشم بد قدرم هرچه مل میدونه مرتضي_

 .رفت شدم بدبخت مل يعني ساغر تموم چي همه يعني ورفته نداره باورم

 قضیه بشه. هم ثابت مرتضي به اگه بودم مطمئل.کرد گريه مل پاي به پا.هم ساغر و گريه زير زدم دوباره

 ريخته بینمون که اعتمادي ديوار گرده برم واگه گرده برنمي ديگه سرووضع اون ديدن با بوده سوتفاهم يه ايديل

 !نیست شدني درست وقت هیچ

 ازاغوش سرمو.نبود بودم زده خودم به خودم که زخمي مرهم هیچي اما بده دمداريم میکرد سعي ساغر

 نزارورنگ قیافه ديدم خودمو عکس روم روبه ي ازتوشیشه دارم تکیه تخت پشتي وبه اوردم ساغربیرون

 چشمش اينکه محض به خورد زنگ ساغر موبايل موقع همیل نداشت قبل ي ساره به شباهتي هیچ.که وروپريده

 :گفت افتاد گوشي به

 !!ايدينه_

 مي چي نبود مهم برام بیرون رفت ازاتاق مل ي قیافه به نگاه يه با ساده پرسي ا وال وبعد وبرداشت گوشي

 مطمئل که محامي ارزوي يه میکردم مرگ آرزوي نبودوفقط مهم هیچي،برام!میشه چي اصال بگه بهش خواد

 .نمیرسم بهش میخوامش که  اال بودم

 منم کرد گوشیش ي صفحه رو زدن ضربه تند تند به وشروع تو اومد دوباره باايديل زدن از رف بعد ساغر

 :وگفت بست کشیدوچشماشو بلندي نفس ساغر دقیقا چند از بعد میکردم نگاش فقط ا ساسي هیچ بدون
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 .ببینه کسي نکنم فکر ديگه نباش نگران بوده روسايت ساعت چند فقط برداشتل عکسارو_

 :وگفتم چرخوندم پنجره سمت به رومو

 ..دارن اهمیتي چه بقیه ديده میديد نبايد که اوني_

 مباسا کرديل پخش عقدتونو کارتاي بابا گفته چیز يه داغه مرتضي اقا االنم شده که اتفاقیه  اال_ساغر

 ...که ايشاال را تیه ايل به مگه ست توخونه عقدتون  اضرخنچه

 :گفتم کردمو  رف،ساغروقطع

 منو مرتضي بیاد زمیل به اسمون اگر رفت همیشه براي مرتضي نمیشناسه رو مرتضي مل مثل کس هیچ_

 .نمیبخشه

 :ديدوگفت مامانو درمانگاه وازپنجره انداخت بهم نگراني نگاه ساغر

 .خدا افظ فعال ببینه منو نداره چشم مامانت رفتم مل ساره اوه اوه_

 ساغر!!!مل واي اي.اخه بدم چي اينارو جواب  اال! بود اومده هم بابا واي برگردوندم پنجره سمت به نگاهمو

 غمگیل اي چهره با مل ديدن با اقاجون اومدن اينا مامان دقیقه چند وبعد بیرون رفت ازدر نور باسرعت

 :بوسیدوگفت صورتمو وپرازسوال

 بابا؟ بهتري_

 ازاقاجون نگاهمو میکرد ام خفه داشت وبغض شد جمع توچشمام اشک بدم چي جوابشونو  اال.گرفت اتیش قلبم

 قطعي نامزدي خوردن هم به پس زدم  دس میکرد نگاهم پرازاشک چشماي با هم مامان کردم وسکوت گرفتم

 نمیاورد زبون به بدم  ال خاطر به کس هیچ اما بود جواب بي پرازسوال ها چهره همه بود بد  سابي  امم.شده

 .بود اينطور که روشکر وخدا

 کرد مرخصم هم وبعد نوشت وارامبخش تقويتي دارو مقدار يه پام سرتا چکاب يه از بعد سرمو باالي دکتراومد

 اون باديدن باز اما کنه سرم تا واورد چادرم ومامان اومدم پايیل تخت از شديد جسمي وضعف درد پراز سر با.

 شد بلند مامان موبايل زنگ صداي که میرفتیم دربیرون از داشتیم. کردم گريه به شدوشروع تازه دمم داغ چادر

 رونگاه بابا منو معنادار نگاه وبا کرد سکوت مقدار يه رسمي پرسي وا وال ازسالم وبعد روبرداشت گوشي

 گفت هم کردواخر

 

 !کنید قراردادوفسخ کنید مطف خورده بهم مراسم اقا نه

 چیده توخونه همه!شمعدون واينه نقل!عقد خنچه!عروس مباس!ها کارت.میرفتم از ال شدوداشتم سست پاهام

 .بودن دق ي اينه يه مثله مل براي ودرست بود شده

 بودم بچه مل انگار!کشیده روشون.هم مالفه ويه کرده جمع رو همه مامان که ديدم خونه به وردمون با

 رفتم  رف بدون!آوردم بار به گندو ايل که منم خود مقصراصلي که نمیدونستل ها بیچاره ومي!ونمیفهمیدم

 يه  تي!ساغر؛مهرنوش؛مهران ها تماس ي همه داشتم برش بود روتختم گوشیم. بستم سرم پشت ودرو تواتاق

 که پیامي اخريل( دمم عزيز بخیر شب) کردم باز اس،هاشو ام اس قسمت اروم نبود مرتضي از هم تماس دونه
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 مل يعني.میداد رو مرتضي بوي چیز همه بدتر انگار!بخونم شو بقیه نتونستم کرد تازه دممو داغ بود داده بهم

 بود داغ.يه بود که هرچي درسته؟اما کدوم نمیدونستم بودم؟خودمم تحقیرنارا ت ازايل يا داشتم دوستش انقدر

 !دمم رو

 کم يه فقط صبحش از میزدم  رفي نه میخوردم غذا نه نیومد اتاق تو هم کسي نیومدم بیرون ازاتاق شب تا

 .نمیرفت پايیل گلوم چیزي،از هیچ انگار.قرص وصدتا بودم خورده کمپوت

 رفت سینا داشت ما به ربطي يه بود هرچي هري،ريخت شدودمم زده ما خونه زنگ که بود شب نه  دود ساعت

 .کرد صدا زدومامانو داد ر ماني خانم کردوباديدن درباز

 روبوسي مامان با بود ما ي ترازهمه غمگیل اونم افتاد صورتش به نگاهم ازپنجره میشد کنده ازجا داشت قلبم

 ..اومد ساختمون طرف کردبه

 پروندوو شت ازجا منو دراتاق صداي شد همینم.مل سراغ اومده بوذم مطمئل شدم ومو تخت روي نگراني با

 :گفت ر ماني خانم!( بفرمايید) بگم چرخید نمي زبونم تو کردم نگاه در به زده

 !مادر؟؟بیداري.جان ساره_

 !و شت بودم شده!سکوت بودم شده مل

 بايد اما مختاري وخودت تو زندگي ندارم تصمیمت به کار مل!بزنم  رف باهات دوکلمه میخوام!جان ساره_

 جان؟ اخه؟ساره شده چتون بدونم

 .زشته کل دروباز ساره_مامان

 ي چهره شد باز که در!چرخوندم کلیدوتوقفل اروم دررفتم سمت وبه شدم بلند تخت ازروي وترديد ناچاري با

 اروم شدودروبست وارد ر ماني وخانم رفتم کنار  رف بدون. درديدم وجلوي ومامان ر ماني خانم پرازبغض

 رفتم تخت سمت به ودوباره کردم سالم وزيرمب

 

 :وگفت نشست کنارم دقیقا هم ر ماني خانم نشستم تخت ي مبه

 .شیم قانع ما  داقل بگید دمیل ها؟يه شما ؟چتونه کنید مي مج خودتون با توومرتضي شده؟چرا چي دخترم_

 .شه درست زدم که گندي ايل تا میگفتم بايد نشکنه؟چي غرورم که نره؟چي ابروم که ؟چي میگفتم بايد چي

 فقط ر ماني خانم کردم گريه هاي وهاي توبغلش رفتم وبابغض دوختم ر ماني خانم به نگاهمو  رف بدون

 ..مادرم مثله!بود نازنیني زن چه.نمیزد میکردو رفي نوازش سرمو

 کمد سمت به  رف وبدون کردم سربلند اروم.بودم محروم ازداشتنش ديگه که مرتضايي رومیداد مرتضي بوي

 ر ماني خانم.ر ماني خانم جلوي وگذاشتم واوردم بودن کادواورده برام برون.بله براي که اي،رو وپارچه رفتم

 :دادوگفت تکون سري دبدنشون با

 بگي؟ نمیخواي_

 وگفتم بازکردم مب ز مت وبا کردم نگاهش ترديد با
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 .بگم میتونم همینو فقط!ديربشه اينکه قبل فهمیديم االن اينو. نمیخوريم بهم مرتضي واقا مل_

 :کردوگفت نگاه صورتم به شده عاصي ر ماني خانم

 پسرمو مل.بود اي ديگه چیز توچشماش اما!نمیخواد منو ساره! نه گفته ساره گفت پرسیدم که ازمرتضي_

 شکست که کسیه مثه مرتضي خشم پراز ي قیافه نه باشه زده بهم دل با که هستي کسي توشبیه نه میشناسم

 انگشت هردوتون ايل بعد بدونید امیدوارم میکنید کار چي داريد بدونید امیدوارم هست هرچي اما.خورده عشقي

 تحمل سختیاشو که باشه داشته ارزش انقدر دمیلتون امیدوارم.پراز رف وپشتتون هستیل محل نماي

 بازي،نیس بچه زندگي بفهمید امیدوارم.کنید

 .دررفت سمت به برداره رو پارچه اينکه شدوبدون بلند ازجا بعد

 وقت هیچ مرتضي شده زده توصورتم جرقه مثله فکري ناگهان کشوندم  یاط ي پنجره سمت دربه از نگاهمو

 زير بود درست  دسم رسوندم کوچه سمت پنجره به خودمو فکر ايل با بیاد تنها شب وقت ايل مامانش نمیذاشت

 .مل اتاق روي روبه درست بود نشسته پنجره

 مباس يه کرده وشونه اراسته موهاش نه بود روچشمش همیشگي عینک نه بود اومده سرش به چي.مل خداي

 انگار.سوخت خودم جیگر  ال تواون ديدنش با. بود پاش مشکي شلوار بايه پرازچروک ساده يشمي سبز

 توچشمام شد کردوخیره سربلند کرد  س نگاهمو سنگیني

 

 ازتو باشم پنجره جلو  جاب بدون میومد بدش همیشه!شد کشیده موهاي،باز،دورم سمت به ازچشمم نگاهش

 وبه برداشت ازم نگاهشو اما.غرزدناش بار يه براي رفت ضعف دمم!داره غیرت  س دوباره که خوندم نگاهش

 !رفت  یاط وردي در طرف

 سو يه اسیر مل. روبگیرم زندگي توقف  لوي نتونستم...اما.شد تیکه هزار قلبم.ترد ي شیشه يه مثله شکستم مل

 داد تغییر بیشتر منو دادم ادامش قدر هرچه که مسیري گرفت اي ديگه مسیر اتفاق ايل با وزندگیم شدم تفاهم

 به که از رفايي امان. دارشدن خبر جدايي ازيل فامیل کل.... بود وتاوان پرازتجربه که وخم پرپیچ مسیري

 دختره....بود هیز پسره....نبود بساز دختره....بوده دار عیب پسره... بوده دار عیب دختره.میرسید گوشمون

 ..شد عاشق پسره.شد عاشق دختره....کرد چروني چشم پسره....شد هوا سربه

 وموهاي،بابا میشه تر خوردوخورد هرکدومشون باشنیدن مامان که میديدم وضوح به مل که  رفي وهزارتا

 باور هم کس هیچ ومطمئنا بوديم کرده جلوي،بقیه که بود دعوايي اخريل همون مامان براي توجیهم تنها.تر سفید

 .نکرد

 داشت فرق مرتضي با میرفتم که وروزايي داشتم امتحان دوتا فقط نديدم رو مرتضي اونروز،ديگه از بعد

 میان تعطیالت وباالخره دادم و اخر امتحان وبدبختي،دوتا زور به منم.بشه تاديده نمیومد کوچه تو هم واکثرا

 ديگه که بود شده تموم گرون برام قضیه ايل انقدر بودم درس،را ت ازفکروخیال و داقل شد شروع دوترم

 امتخانات از بعد.نشدم بودم داده بزرگي،براش ايل به تاوان که کاري وپیگیر نگرفتم هم استاد از سراغي  تي

 وگاهي میخوندم قران دمم ارامش گاهي،براي میدام گوش موسیقي گاهي توخونه خودم کردن  بس شد کارم

 .اش صفحه به میزدم زل بفهمم چیزي اينکه وبدون مینشستم جلوي،تلويزيون ساعتها

 ...بپوشم سرعقد بود قرار که بود مباسي همون داشتم که چیزي وتنها بود فرستاده پس بابا عقدم وسايل تمام
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 بدون بود وا د انتخاب روزهاي خونه تو بودم.کرده  بس خودمو داشتم غذا.به اشتهايي خیلي نه میرفتم جايي نه

 کالس وکي استاد کدوم با نمیدونستم اصال دادن انجام برام واونا ساغرومهرنوش دست سپردم کارمو  وصله

 بريم هم با صبح دنباممو بیاد که نبود مرتضايي.ديگه میرفتم خودم هرروز بايد قبل ترم برعکس  اال دارم

 .برگرديم وغروب

 افتادم.راه به دانشگاه طرف وبه پوشیدم مباس همیشه برعکس  وصلگي وبي خستگي با جديد ترم روز اومیل

 اينکه براي بود باز هم ودرپارکینگشون.درپارکه جلوي که ديدم رو مرتضي ماشیل شدم رد که کوچه ازپیچ

 .نکنیم برخورد هم وبه نشیم چشم تو چشم تا رفتم تر پايیل کوچه يه واز کردم کج راهمو نشه مل  ضور متوجه

 مرخصي ترم ايل داشتم دوست خیلي بود مرتضي از خاطره پراز برام.که مکاني رسیدم دانشگاه.به باالخره

 .میشه تر بد  امم  تما باشم خونه تو اگه ومیگفتل نذاشتل ومهرنوش ساغر اما میگرفتم

 سمتم به هردو ديدنم با بودن مل منتظر در جلو که خورد ومهرنوش ساغر به چشمم هنر دانشکده به ورودم با

 :گفت ومهرنوش اومدن

 ديوونه بود شده تنگه برات دمم قدر چه ساره سالم_

 :گفت واروم انداخت صورتم به نگاهي دقت با ومهرنوش زدم کمرنگي مبخند

 !الغرشدي قدر چه پريده رنگت انقدر چرا_

 :دادوگفت تکون سري هم وساغر انداخت ساغر به نگاهي تعجب با هم بعد

 .نمیکنه گوش کسم هیچ  رف انداخته روز ايل به خودشو نامزديش خوردن هم.ازبه بعد_

 کردوگفت؛  لقه دورکمرم ودستشو کردتوهم اخماشون مهرنوش

 نیومده زمیل به اسمون هم  اال.ساره میزدم سر بهت  تما وگرنه خدا به نبودم ايران ومي شده چي بودم شنیده_

 ازدواج زود با.ساره میگفتل ساغر به همیشه مل اصال زياده پسر تو واسه خدا به ومي تکراريه  رفام میدونم

 قنبرک چرا نشست تو کرده روقبول تو فقط اسدي استاد شنیدم مايي ذانشجوي بهتريل تو میشه  یف داره کردن

 .اخه زدي

 نداشتم هم شنیدن  رف ي  وصله نداشتم زدن  رف ي  وصله اصال دوختم مهرنوش به غمگینمو نگاه

 :وگفت انداخت مهرنوش.به نگاهي ساغر.

  تي.که مرتضي مثله متحجري ادم يه با اونم بودي کرده ازدواج زود خیلي تو شد بهتر االن منم نظر به_

  تي اينو کرد رفتار منظق وبي خشک خیلي ومي بود قیافه خوش بود دکتر درسته نداد بهت زذن  رف فرصت

 که يکي میشه خودت مثه يکي قسمت ايشاال نبوده قسمت  تما نکل نارا ت خودتو تو پس میدونست مامانشم

 .نکنه ژفتار اينجوري سرنکردن چادر خاطر به که کنه درکت

 

 دقیقا داد بهش افشیل که عکسي اون با بیرون اومد مل از که عکسي اون بره نذاشت چادر خاطر به مرتضي

 اما نمیکنم خطايي همچیل مل داشت باور مرتضي درسته میکردم توجیهش بايد مل دمیلي چه با ديگه بود يکي
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 اي بهونه يه بود ازمل شدن جدا براي بهونه دنبال فقط مرتضي میکنم  س مل میترسید مل شدن ازعوض

 .کرد پیداش زودم خیلي.که

 :کردوگفت بهم داري معنا نگاه مهرنوش

  اال نیس قشنگت صورت  یف میشي داغون اينطوري نکني وخیال فکر بیشتر ديگه بهتره بود.که هرچي_

 .بره يادت ات وغصه غم ي همه که میکنم کاري داريم هم با ها برنامه کلي

 . بگیره خوردن براي خوراکي مقدار.يه تا ورفت زد امیز شیطنت مبحندي

 ها خیلي بود شادوخندون هاي صورت با پسرايي دختر پراز شدم خیره دانشگاه بیرون.به غذاخوري ي ازپنجره

  ال  تي بود وپردرد گرفته مل دل روزا ايل قدر چه بودن نشسته کنارهم رسمي هم ها وخیلي هم به چسبیده

 تلنگر بهم منو ي شکسته غرور انگار چیز همه. بشم بهتر کمي تا رومیز گذاشتم سرمو.نداشتم هم کردن نگاه

 سرکالس هرموقع ومل بود معلوم ازدور که پزشکي ؛دانشکده خوري؛پارکینگ دانشگاه؛غذا پسراي دختر میزد

 ..میزدم مبخند اونجاست االن مرتضي اينکه اطمینان وبا مینداختم بهش نگاهي دور از میشد تنگ دمم

 ايديل به چشمم دور از که اومديم بیرون دانشکده در از رمهرنوش ساغر با شد تموم باالخره اونروز کالسهاي

 مل ديدن با وايديل اومدن ما سمت به و سام ايديل. بزنم نیشش میخواست دمم زخمي مار.يه مثه خورد و سام

 ومهرنوش ازساغر  تي يا بدم بهش جوابي اينکه بدون.کرد سالم مب وزير پايیل انداخت شرمندگي از سرشو

 :اومدوگفت دنباممو ايديل که رفتم و کردم کج راهمو عصبانیت با کنم خدا افظي

 .باهاتون دارم  رف مل وايسید.محظه يه...خانم.ساره...خانم.ساره_

 :زد داد دوباره که میرفتم خودمو راه وبلند تند قدمهاي با بهش توجه بدون

 خاطر به واونم خورده بهم نامزديتون فهمیدم ازوقتي نمیدوني بزنم خرف میذاري نه میدي تلفل جواب نه_

 ..وايسا داري قبومش خیلي.که خدايي همون به رو تو ام  امي چه کردم مل که کاري

 باال بردم دستمو چطوري ونفهمیدم ايستاد مل جلوي سمتش برگشتم بود خراب  سابي  امم وايسادم ناچاري از

 :گفتم که شد خیره بهم وواج هاج.صورتش تو وزدم

 روت میگي؟اصال چي اومدي  اال زمیل کف ريختي میخواي؟ابرومو چي ازجونم  اال کردي نابود زندگیمو_

 ؟ بزني؟اره خرفي میشه

 گفت پايینو انداخت سرشو صورتشو روي کشید دستشو ايدبل

 

 ..برم وبعد بزنم  رفمو بذار ومي بزن تا صد بزن تا ده بیا

 ديواري انگار اما نبود تقصیراون همش میدونستم بزنه  رف شدم ومنتظر دوختم زمیل وبه گرفتم ازش نگاهمو

 . نمیکردم پیدا ازايدينم تر کوتاه

 با برم تا زدم زنگ ساغر.به مل  تي بشه درست خورده بهم رابطه ايل تا بکنم هرکاري  اضرم مل_ايديل

 دانشکده میرم االن که بگم خودتون به اومدم  اال نیستید راضي شما گفت ساغر اما کنم صحبت نامزدتون

 ...چیزو دنبامشوهمه پزشکي



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

113 
 

 :وگفتم کردم وقطع ايديل  رف

 منو بیل  رمت افتاد اختالف خانواده دوتا بیل خورد بهم مل مراسم اما ايديل اقا میکنید مطف خیلي شما_

 مردم  رف از مامانم میشه تر شکسته روز يه روز داره بابام دادم ازدست چیمو همه مل شکست مرتضي

 میگل همه همه براي گلو تو استخون يه شدم مل نمیکنه شیطنت قبل مثه ديگه کوچیکم داداش نمیره بیرون

 درياب خودتو شما نیست شما کاري فدا به الزم باختیم مونو چي همه ما داشت عیب پسره داشت عیب دختره

 داشتل همه انداختم دوروبرم به نگاهي  رف بدون دوخت چشمام به پرازنگرانیشو کردونگاه سکوت فقط ايديل

 . ورفتم برگردوندنم ورومو،ازش کردم نگاه  رص با ايديل به ذوباره میکردن تماشا مارو زدن  رف بلند بلند

 .کردن کار وچي شدن چي ساغرومهرنوش اونروز نفهمیدم اصال

 راه به که وسروصدايي اومدنشون وبا فوتبال بودن رفته ومهران سینا بود وساکت اروم خونه معمول طبق شب

 ازجدا وبعد مهران.بده نجات سنگیل جو ازيل مارو هست نفر يه باالخره که کردم شکر رو خدا بودن انداخته

 مهران شدوروي بلند ازجا اقاجون کردن سالم هردو باورودشون. میديدم که بود اول بار براي ازمرتضي شدنم

 کرد سالم اومدوبهش بیرون اشپزخونه از هم وبوسیدومامان

 نمیشد باورش اومد اتاق طرف وبه کردم اشاره بهش دست با میگیرده مل دنبال چشم با داره که فهمیدم ازتواتاق

 :کردوگفت دوروبر به نگاهي باتعجب ماست ي خونه زده ماتم خونه ايل

 .نیس کس هیچ روي به رنگ!!کردي؟ چه_

 بپاشي؟ زخم به نمک اومدي_

 :کردوگفت بلندي ي خنده مهران

 .که نداره ماتم انقدر شناخت.ديگه؟واسه همینه نامزدي دوران زخم؟خب کدوم_

 شد کار کردومشغول مهران به اخمي تواشپزخونه از مامان کنه صحبت اروم که کردم اشاره بهش دست با

 . نمیکنل فکر تواروپايي مثه میگي؟اينجا چي هست  واست_

 :زدوگفت پوزخند دوباره مهران

 .نیستل بشو درست هیچوقتم.بیرون بیان پیچیدن دورشون که هايي پیله ايل از نمیخوان ما خاندان ايل_

 بودن؟ دختر باهزارتا تو مثه يعني نداشتل پیله_

 :گفت بیرون به نگاهي وبا رفت پنجره طرف به مهران

 نامزدي؟ خوردن به بعد نديديش  اال تا_

 .ببینمش نمیخوامم نديدمش نه_

 :کردوگفت معناداري ي خنده دوباره

 تومیشل؟ شبیه میکنم ول دخترامو دوست مل يعني_
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 :توصورتشوگفتم کردم پرت دستمو کنار بامش

 مهران ندارم بازي مسخره خوصله اصال_

 .بیرون برو نداري کاري

 :وگفت روتخت کرد پرت تودستشو گرفت بامشو

 به امبته کل و ال عشق نیس خوردن غم جاي دنیا کل زندگي ادم مثه نزن قنبرک انقدر ومي!طلبت يکي_

 !اندازه

 . رفت بیرون وازاتاق رفت در سمت ازبه ندادم بهش جوابي

 !همیشه براي موند يادم اي جمله!!(اندازه به ومي کل و ال عشق)

 رفت هم شام از بعد نبود موفق زيادم اما بحندونه رو بقیه  رفاش با کرد موندوخیلي،سعي ما پیش شام مهران

 .شد قبلي وکور سوت همون خونه ودوباره

 بودم کرده عادت اورم خواب هاي قرص با دوازده ساعت تا وخوابیدن تنبلي به انقدر.داشتم دانشگاه هم فرداش

 .برام بود تراژدي بدتريل انگیزه بدون اونم رفتل دانشگاه که

 با رفتل ساغر پیشنهاد تنها االن میدونستم بیکاريم ظهر تا معمول وطبق نیومده استاد فهمیديم وقتي مخصوصا

 :گفتم بزنل  رفي اينکه قبل همیل براي کذايیه خونه قهوه اون تو و سام ايديل

 .باشم تنها میخوام دانشگاه رو روبه پارک میرم مل ندارم ايدينو بازيه مظلوم  وصله اصال جايي نمیام مل_

 به منم دادنو تکون موافقل مل با.اينکه عالمت به سرشونو  رف بدون ديدن منو قاطعیت که مهرنوش ساغرو

 نیمکت اومیل وروي خريدم هم.ونسکافه کیک يه بود نمونده برام زدن  رف  ال ديگه انگار.رفتم پارک سمت

 میگفت؛ همیشه که افتادم مرتضي  رف ياد بودن وسرسره تاب با بازي مشغول ها بچه.نشستم پارک

 مرتضي!نیست زياد تا شیش:ومیگفتم میخنديدم منم!! توباشل شبیه همشون که میخواد بچه تا شیش دمم ساره

 :ومیگفت میشد پرازشیطنت چشماش

 !شد بیشتر شايد هست کمم تازه

 ..کشوندم پارک فروشي اغذيه ي دکه سمت وبه گرفتم ها بچه از نگاهمو نشست مبخند مبم رو اگاه نا ود

 چادرم رو ريختم همشو ومل خريديم ابمیوه اينجا مرتضي با دفعه يه

 ...خاطره...خاطره...خاطره بازم

 منو صدايي که بستم چشمامو دستامو دوتا بیل گرفتم سرمو میکشید تیر سرم.مرتضي بود شده مل ذهل ي همه

 ....پروند ازجا

 

 سالم
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 ومنو بود نفس،وايساده به اعتماد وبا سرباال همیشه مثل که کرد برخورد ايديل با ونگاهم برگردوندنم سرمو

 با.ايديل مخامف طرف برگردوندم سرمو بدم جواب اينکه وبدون انداختم بهش نگاه يه  رص با.میکرد نگاه

 :وگفت نشست کنارم اومد پررويي کمال

 بديد؟ تحويلم هارو نگاه ايل میخوايد کي تا_

 :گفت که شم جابلند از وخواستم ندادم بهش جوابي

 .خانم ساره بريد بعد بديد گوش  رفام به_

 :کردوگفت تر نزديک خودشو کمي ايديل دادم تکیه صندمي پشتي به کنم نگاش اينکه بدون

 هان؟نمیخواي بکشم خودم دنبال وجدانو عذاب ايل بايد کي تا مل اخه ومي نارا تي میدونم خوري دل میدونم_

 .بزنم  رف باشوهرت برم بزار بکنم تالشمو بزار  داقل بدي جبران فرصت يه

 :گفتم کردمو نگاش پوزخند با

 هان؟ نارا تید خیلي.که کنم باور االن_

 :کردوگفت نگام کالفه

 بگم؟ راستشو_

 :گفتم کردمو نگاه صورتش به کنجکاوي با

 ايديل؟ اقا رو چي راست_

 . زدم  رف مرتضي با مل_

 :کردوگفت نگاهم متعجب خودشم ايديل هاي مب شد توجهم تمام کردن وصل بهم برق انگار  رفش باايل

 میکني؟ نگاه اينجوري چرا پس.نیس مهم برات گفتي که تو_

 پرسیدم سوامش.به توجه بدون

 :گفت چي مرتضي_

 :گفت واروم پايیل انداخت سرشو کردوبعد بهم پرازمعنا نگاه يه اول ايديل

 .اون ازنظر شده تموم چي همه گفت نداشت فايده_

 :گفتم سمتشو برگشتم وبا رص روسرم ريختل يخ اب سطل انگاريه دوباره اما همینه جواب میدونستم اينکه با

 ! رفتي چي واسه نرو گفتم که هان؟مل بشکوني منو غرور میخواستي فقط_

 :برگردوندوگفت وروشو انداخت بهم نگاه يه ايديل

 ...توخبرندار که گفتم هم مرتضي پیش بکنم کاري هر اشتباهم ايل جبراي براي بودم  اضر مل_

 :وگفت دنبامم اومد که برم پارک خروجي طرف وبه شدم بلند جا از کنم قطع  رفشو تا باال گرفتم دستمو
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 ..فقط بگم بهت اينو اومدم مل نخوري اشو غصه ديگه بهتره کرديم تالشمونو ي همه ماهم شد تموم مرتضي_

 :گفتم سمتشو برگشتم ايستادمو دوباره

 زدي  رف مرتضي با ازقبل رفتي کردي مسخره هان؟منو چیه مامه نگراني همه میرسه؟ايل شما به چي_

 باهاش؟ بزنم  رف بزار میگي اومدي شیريني خود براب شنیدي جوابشو

 مرتضي.که کنم  امیت خوب میخواستم اينو اما بودم رفته اجازت بي بفهمي نمبخواستم اما بودم.زده  رف اره_

 .کني فراموشش بهتره برنمیگرده

 .درمیاد  رف پشتتون همیشه مثله االن بريد بهتره هم شما شما به نه مربوطه خودم به اونش_

 :وگفت انداخت دارش مارک ساعت به نگاه کردويه نگاهم  رص با ايديل

 ها بچه پیش بريم بیا مونده دوساعت ظهر تا_

 :گفت دوباره که گرفتم وپیش خودم راه دوباره دادمو تکون منفي عالمت به سرمو

 .توباشي میخوام مل کنیم تمريل شاپ کافي تواون ها.بچه با میخوايم_

 

 .برگشتم سمتش به واروم وايسادم ومي چرا نمیدونم که گفت مظلومانه رو جمله ايل انقدر

 وازمل وايساده وموقعیت وقیافه تیپ باايل پسر ايل!مرزيد دمم ته ان يه.میکرد نگاه منو وکالفه کمر.به دست

 معرفت با انصافا ومي نمیومد قیافش به اصال!کرده پیدا ومنو دنبامم پارک تو.اومده ببینم تمرينشو برم که میخواد

 .بود بهش خیلیا چشم که ايديل مثله يکي اونم!ديگه دختر يه براي اونم میکرد کاري همچیل کي!بود

 :شدوگفت تر مهربون نگاهش جلو اومد ايديل

 میاي؟_

 وارد باهم وقتي افتاد راه سرم زدوپشت خوشحامي ازروي مبخندي کردم  رکت ازش جلوتر  رف بدون

 دادن تکون دست ازدور ساغرومهرنوش برگشت سمتمون به ها.نگاه همه شديم.دانشگاه روي روبه.کافه

 :جلووگفت اومد ايديل باديدن شاب کافي صاخب میزدن  رف بلند وبلند بودن.نشسته میز يه سر همشون

 .کردي خودت عالف رو همه اينجا منتظرتیم دوساعته_

 :وگفت شرمندست اينکه معني به اشو روسینه گذاشت دستشو ايديل

 .داشتم مهمي کارخیلي_

 میکرد اشاره بودن نشسته اونجا که کسايي به که در امي تعجب دوروبرکردوبا يه نگاهي شاپ کافي صا ب

 :گفت

 ازاينا؟ تر مهم_

 (ازاينا؟؟ تر مهم) شد خامي مل دل ته اما نزد  رفي ايديل
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 .ازش نمیفهمه هیچي ادم.که پیچیدست انقدر چرا پسر ايل خدايا!بوده مهم وجدانش عذاب يا بودم مهمتر مل يعني

 .پهلوموگفت به زد ارنج ساغربا نشستم ساغرو کنار رفتم

 ..کرد خام تورو که گفت چي ايل بوده موفق اقا اينکه مثه میبینم  اال نمیتوني گفتم مل اما میارتت گفت بهمون_

 :وگفتم ساغرانداختم به نگاهي تفاوت بي

 سوخت دمم کرد نگام بدبختا عیل هیچي_

 ؟؟؟؟؟!!!!!کردن نگاه وبدبخت ايديل_

 شعر همون خوندن به کرد شروع ايديل ثانیه ازچند وبعد نواختل به کرد شروع و سام  سام کنار رفت ايديل

 ايديل گرم صداي ساغروبه ي روشونه بودم گذاشته  امي ازبي سرمو منم میکردن نگاشون تحسیل با همه پايیز

 منم دل ته جمع اون پسراي دختر تموم مثه میخواست دمم. میريختم اشک اروم واروم. میدادم گوش

 منبع برام ايديل صداي فقط نداشتم خودمم ي  وصله که بودم.شکسته دل انقدر که اما یف بود پرازشورشادي

 بلند ايديل زدم دست بقیه از تبعیت به منم زدن دست براش همه شد تموم اهنگ ازاينکه بعد.بود ارامش

 کرد کوچیکي شدوتعظیم

 

 بهم داري معني ساغرنگاه شدم وپرازخجامت ريخت هري دمم زد.چشمک منو سمت برگردوند سرشو بعد

 :ساغرگفت وروبه زد پوزخندي يه ومهرنوشم انداخت

 ...بده شانس خدا_

 :گفتم کردمو نگاهش جدي

 افتادم روز ايل به که همیناروگفتي هم اوندفعه_

 .کرد ديگه ترانه يه خوندن به شروع دوباره وايديل زد مبخند شیطنت با دوباره مهرنوش

 بهداشتي سرويس وبه شدم بلند از ا منم موند خودمون اکیپ وفقط رفتل بیرون شاپ ازکافي همه ازتمريل بعد

 بود ايديل فقط چرخوندم شاپ کافي دورتادور سرمو باتعجب نبود ها بچه از خبري بیرون اومدم وقتي ومي رفتم

 :گفتم سمتشو رفتم بود درنشسته  لوي که

 ساغرومهرنوش؟ پس_

 :کردوگفت نگام باخونسردي ايديل

 رفتل با سام_

 بیام؟ مل چراواينستادن_

 منتظرت میمونم گفتم مل چون_

 دوشش رو گیتارشو که شدودر امي از ابلند ايديل نمیکردن فکر ذره يه شدم عصباني ساغرومهرنوش ازدست

 :گفت میانداخت
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 بريم؟_

 :وگفت کردم بهش گیج نگاه يه تعجب با(شده؟ صمیمي بريم؟؟چه)

 . بريم بايد ديگه ظهره_

 :کردوگفت مل به ازبغل نگاه يه ايديل رفتم مي راه کنارش معذب منم.افتاد راه وجلوتر

 داري؟ اعتقاد عشق به تو_

 :وگفتم کردم گذرا نگاه يه توچشماش غم با

 .همینطور هم عشقي شکست بودم کرده وتجربه عشق مل معلومه اره_

 .پیش سال خیلي بودم کرده تجربه منم_

 :وگفت دوباره انداختم بهش نگاه يه کنجکاوي با

 باهم هرروز داشتم دوستش خیلي بوديم همکالس.باهم بود دانشگاهم دوم ترم وقتي بودم دختري يه عاشق_

 بود رو هم واسه چیمون همه.تاشب ازصبح بوديم

 تاشب؟ ازصبح_

 .میرفت واخرشبا پیشم میومد اونم دارم مجردي خونه مل.اره_

 :وگفت گرفت خندش کردم درشت چشمامو تعجب با

 ومرتضي تو مثه بوديم نامزد کل فکر تو_

 .شده تموم بینمون صیغه االن بوديم محرم پیش هفته يه تا مرتضي منو_

 .بوديم محرم دمي ماهم_

 اصال؟ داريم دمي؟؟مگه_

 هست؟ ما مرام تو اره_

 باشید باهم دمي اينکه نه سواستفادست ايل مل نظرم.به_

 جان ساره باشه سواستفاده که نبود زوري باشه اينطوري،بامل که میخواست خودش اونم اما توشايد ازنظر_

 .داشتیم دوست همديگرو ومي همیل مانخونديم خونديد بینتون عربي کلمه دو توومرتضي شده عوض دنیا

 شديل؟ جدا شد چي پس_

 :کشیدوگفت عمیقي نفس ايديل

 .کرد ازدواج طرف اون با بعدشم کرد خیانت_
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 سمتش به نگاهمو نارا تي با ببیني توچشماش میتونستي وضوح وبه واشک شد پرازغم ايديل چشماي

 اشک نم وبادست ونشست دانشگاه جلو نیکمت سمت رفت ايديل بوديم رسیده دانشکده به ديگه  اال برگردوندم

 :کردوگفت پاک اشو گونه روي

 چون نمیبستم دل بهش بودم هم باکسي کنل مي خیانت همه میکنم  س همش باشم باکسي نتونستم بعد به ازون_

 .میترسیدم بعدش از

 

 ببینل بهتر ادم پرستل؛يه ؛پول نامردن(دوروبرکرد دختراي به اشاره بادست)دخترا ايل ي همه ازنظرم

 .میرن میذارنت

 .نیستل اينطوري دخترا همه_

 :زدوگفت کمرنگي مبخند

 .میديدم هم شبیه رو همه مل پیش ماه دوسه تا_

 چي؟ االن_

 وگفت گرفت شیطنت رنگ غمگینش نگاه

 میکردم فکر اشتباه که فهمیدم االن_

 اون ک ه میکردم فکر خودم با!درهم وهزارتافکر موندم ومل رفت دانشکده طرف به  رف بدون شدو از ابلند

 شايدم يا بوده وپومدار خوشگل خیلي  تما.ديگه يکي با بره کنه ول ايدينو اومده دمش که بوده دختري چه

 سخت خیلي براش خیانت بوده ايديل خونه تاشب ازصبح که دختري امبته سراغش اومده بهتر خیلي ازايديل

 قضاوت ادما ظاهر رو نبايد!بريزه اشک دختر يه خاطر به که باشه ا ساسي انقدر نمیومد ايدينم به ومي!نیست

 به میدونستم زندگیشو وراز میشناختمش خوب خیلي فقط مل ازاينکه.میکردن قضاوت اشتباه ايدينو همه!کرد

 !بزاره درمیون چیزو همه مل با که بودم اعتماد قابل انقدر منم  تما!بامیدم خودم

 اورد بیرون درهمم ازافکار منو میکرد بودوصدام شده اويزن دانشکده ازپنجره که ساغر صداي

 .بدوبیا ست پله راه تو استاد ساره_

 کرده پیدا کردن فکر براي سوژه يه ازمرتضي غیر به چون!بودم بهتر ومي چرا نمیدونم بود بهتر  امم

 .داشتل تلخ هاي تجريه ازيل همه میديدم چون.نبود فقط خودم هاي مشغومي دل ديگه چون.بودم

 داشت قرصا ايل بخوابم کم ويه خونه برم تا شه تموم زودتر میکردم خدا خدا نفهمیدم ازدرس هیچي سرکالس

 .بود بهتر  امم امروز منکه نخورم ديگه بود بهتر!میکرد ديوونم

 میفتاد مرزه به تنم تمام اينا مرتضي کوچه از شدن رد موقع معمول طبق برگشتم خونه.وبه شديم تعطیل باالخره

 نیفتاد اتفاق ايل هم روشکر خدا که.بشیم چشم تو چشم مبادا که

 تا ومیتونستم نداشتیم کالس فرداش خداروشکر درازکشیدم تختم وروي تواتاق رفتم راست يه رسیدم که خونه به

 .تو زدواومد در به اي تقه مامان کنم استرا ت میخوام
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 :وگفت دوخت بهم نگرانشو نگاه

 بشیل اقاجونت منو پیش بیا. میکني  بس تو ايل خودتو همش.مادر؟چیه خوبي_

 :خنديدوگفت مامان گذاشتم هم رو چشم عالمت به وچشمامو زدم کمرنگي مبخند

 .بود اومده خانم صفا امروز_

 !خانم صفا_

 .هاست جلسه قران قاري که خانمه همون ديگه اره_

 

 :گفت کردمو نگاش کنجکاو

 .هست مهندسم تازه نجیب اقا داره پسري چه نمیدوني.بزنه  رف بود اومده پسرش واسه_

 مونده دست رو انگار!بشل را ت مل ازشر میخواستل شده هرطور انگار کردم نگاه مامانو نارا تي با

 :وگفتم کردم نگاه مامان به نارا تي با.میرفتم بايد وناکسي هرکس به بود خورده بهم نامزديم چون انگار.بودم

 مقمه يه نه؟مل موافقیل شما بیاد افشینم اگه شید؟ تما خالص ازشرم میخوايد مامان نیس بیشتر سامم هیجده مل_

 براتون؟ توگلوام

 :کردوگفت نگام بانارا تي مامان بود شده پرازاشک وچشمام بودم کرده بغض

 زن زود پسربايد بره زود بايد دختر اينه ما خونوادگي رسم بمونه توخونه سل ايل تا دختر نداره خوبیت_

 !چیه موقعیتت که نمیفهمي چرا مادر که بموني عذب نمیتوني.بگیره

 بودم؟ پسرغريبه کردم؟با.کردم؟گناه شرع مامان؟خالف چیه موقعیتم_

 :وگفت باال اورد هیس عالمت به دستشو مامان

 .کردنشه شوهر به هم دختر صالح.میخوام صال تو مل.میشنوه بابات االن دختر بکش خجامت_

 سرافکندگي باعث مل بگو.ننگم ي مايه بگو..ديگه ام اضافي مل مل؟بگو مادر کنه شوهر بايد  تما دختر چرا_

 .کنید ردم زود وبايد ام

 :گفت پامو رو گذاشت جلوودست اومد مامان گريه زير زدم

 ...نداره خوبیت میخوايم صال تو اقاجونت منو ومي بمون اينجا خواستي اخرعمرتم تا تو مادر نه_

 ايل نمیخوان ما خاندان ايل میگه راست!سرافکندگیه مايع نداره زن مهران االن نداره؟مگه خوبیت چي يعني_

 .مامان میگه راست بازکنل هاشونو پیله

 پسره؟ ايل چونه نشستي،زير تو باز_

 . ام اضافي نفهمم مل انگار رفتارمیکنید جور يه همتون شما میگه درست پسر همون_
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 :شدوگفت بلند از ا نارا تي با مامان

 تو با میدونم مل شدي وپشیمون درمونده کارات ازيل فردا اگرپس ومي.شي تورا ت تا بیان نمیگم اصال_

 فهمیدي؟

 جور يه هم خواستگار ايل بود کم مرتضي ي غصه  اال.نارا تي دنیا بايه موندم ومل بیرون رفت ازاتاق مامان

 مل سراغ شرايط بدتريل تو تا بود داده هم تودست دست انگار چیز همه اصال بود شده مل گرينبارگیر

 ديدم داشتم برش سمتشو به رفتم شد بلند گوشیم صداي که درازکشیدم تخت روي دوباره وسردرگم کالفه.بیاد

 :بود نوشته کردم بازش کنجکاوي با ايديل ازطرف پیامي

 خوبي؟ سالم_

 نوشتم کردن فکر وبدون کردم نگاه پیامک به وترديد تعجب با

 خوبیل؟ شما ممنون_

 داد جواب دوباره

 !زد شور برات دمم يهو بپرسم  امتو خواستم_

 وجواب زمیل روي گذاشتم رو گوشي ثانیه چند بنويسم درجواب بايد چي نمیدونستم پیامشوخوندم ايل بار چند

 :نوشت دوباره که ندادم

 دمخوري ازم بدي؟هنوز جواب نمیخواي_

 ؟

 سمتش بردم دستمو باري چند نیومد دمم انگار اما نشید مزا م مطفا بنويسم خواستم برداشتم با رص رو گوشي

 نتونستم اما

 

 :نوشت که گوشه يه کردم پرتش ودوباره

 ببینمتون؟ میتونم فردا_

 !واقعا ايدينه!اخه میگه چي ايل خدا يا)

 : ونوشتم برداشتم رو گوشي دوباره

 ببینید؟ منو.که داره دمیلي چرا_

 میکنه تعییل قرارم محل میام مل که مطمئنه انقدر ازکجا)...( شاپ کافي.ازظهر چهاربعد فردا دارم کارتون_

 نوشتم چرا ونمیدونم نرفت ودمم دست باز اما  سابي جابیاد  امش تا نمیام بنوبسم براش خواستم! پسره

 !!!(باشه)

 ايدينو که نبود بار اومیل میجوشید سیروسرکه عیل دمم بخوابم نتونستم فردا قرار ي ازدمشوره تاصبح شب

 اونم برد خوابم که بود شیش  دود ساعت فکرمیکنم باالخره بود خامي دمم ته همش چرا نمیدونم اما میديدم
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 تسبیح همون شدوريخت پاره اما بود بي بي تودست که رنگ اي فیروزه تسبیح يه خواب میديدم خواب!بازور

 هیچ نمیتونستم اما دنبامشون ومل میرفت طرف يه تسبیح هردونه بود ترازاون زيبا خیلي اما نبود همیشگي

 ومل تواب ريختل همشون اخر میشد بیشتر تسبیح هاي دونه سرعت میرفتم دنبامشون هرچي....بگیرم کدومو

 نفس بودونفس بد  سابي  امم شدم هاخیره دونه رفتل وبه زمیل افتادم کرده عرق سرورويي با نرسیدم بهشون

 منو ونوجووني کودکي تمام انگار که اشنا انقدر اشنا خیلي ي مردونه صداي يه زد صدام ازپشت يکي میزدم

 هم ايديل!نبود مرتضي اما ست مرتضي شايد کردم فکر میشد نزديک مردونه گرم صداي چشمام جلوي اورد

 اومد ببینمش.نمیتونستم که شد ادمي به شدوتبديل نزديک مردونه صداي!بود اشنا انقدر که بود کي پس!نبود

 !روصورتم گذاشت جلوودستشو

 بود؟؟داشتم اشنا انقدر که بود کي صدا اون میکردم  س روصورتم گرمو انگشتاي جاي هنوز پريدم خواب از

 به نگاهي وگنگ گیج!ست شنبه چند امروز اصال!بودم ديده مل که بود خوابي چه ايل اصال!میشدم خل

 ازجام سريع.نکردم کاري هیچ هنوز ومل بود ازظهر بعد يک ساعت موند ساعت رو وچشمم دوروبرانداختم

 :گفت مل باديدن که بود ناهار وسايل چیدن مشغول تواشپزخونه مامان شدم بلند

 شدي کردي،بلند مطف ظهره از بعد يک ساعت_

 

 :گفت مامان که کردم درس خودم براي مقمه ويه خونه اشپز تو رفتم

 سفره سر میارم بزار خب_

 :گفتم پر دهل با

 نکنه درد دستت دارم کار کلي نه_

 کارداري؟ چي_

 بايد چي  اال. وايسادم درجا مامان سوال باايل بیرون میرفتم اشپزخونه از مقمه با.همرام داشتم که درخامي

 يا میاورذم ساغرو يااسم بايد!بیرونم باايديل بگم دروغ؟نمیتونستم میگفتم؟بازم

 :گفتم بود زير به.سرم که در امي مامانو سمت.باشرمندگي،برگشتم.مهرنوش

 (بخريم کتاب انقالب بريم) بوذم نگفته دروغ مهارت با انقدر  اال تا بخريم کتاب انقالب میريم مهرنوش با_

 برداشتم يود اي فیروزه وابي سفید که روسريم بهتريل کمد وازتو گرفتم هم دوش يه ورفتم کردم کارامو سريع

 اينکه براي بار اومیل براي اما پوشیدم مانتوي،سفید يه هم چادر زير انداختم سرم هم وچادرم بستم مبناني ومدل

 نیمي فقط بگیرم چادر با مانتومو وجلوي بپوشم توخونه چادرو شدم مجبور میرم دارم کجا که نکنه شک مامان

 وبايه کردم سواستفاده ازفرصت منم بود کار مشغول تواشپزخونه مامان بود بیرون ازچادر ازروسريم

 عامم همه میکردم ا ساس بود بد خیلي  امم.توکوچه کردم پرت وخودمو بیرون زدم ازخونه زيرمب خدا افظي

 . برم کجا قراره که میدونل

 شدم رد که مرتضي خونه از لو افتادم راه وبه کردم پاک صورتمو پشت با بود.نشسته روصورتم سرد غرق

 سمت به برگردم.اينکه بدون اومد شون درخونه بازشدن صداي کردم تند قدمهامو شد هزاربرابر قلبم تپش

 . دادم ادرس طوري چه ونفهمیدم توش انداختم خودمو داشت نگه که اي تاکسي واومیل دويدم خیابون
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 رنگم صورتي مب رژ به چشمم که سرجاش بزارم رو اينه اومدم بودم گچ شبیه رنگم برداشتم اينه يه ازتوکیفم

 مب رژ درب اروم بود کارخودش سرگرم که انداختم راننده به نگاهي وازتواينه داشتم برش ترديد وبا اروم افتاد

 بیرون ازشیشه اومد جا وروم رنگ کم يه انگار!سرجاش گذاشتم وسريع کشیدم مبم روي مقدر ويه وبازکردم

 ايديل که ديدم بیرون از شدم وپیاده داره نگه خواستم افتادازراننده شاپ کافي اسم به چشمم که کردم ونگاه

 رفتم.داد تکون دست مبخند کردوبا بلند سرشو مل ورود با.زدن ورق ومشغول دستشه تو بزرگي ومجله نشسته

 :وگفت دوخت چشمام تو نگاهشو کردم سالم همیشگي جديت با نزديکشو

 !بیاي نمیکردم فکر_

 .میام بودم.گفته بهتون که ديشب_

 :گفت گارسل به اشاره دادوبا تکون سري ايديل

 !میخوان چي خانم ببیل_

 :گفت ايديل که دادم سفارش قهوه يه منو.به کردن.نگاه بدون

 دمخوريه؟ توچشمات هنوزم_

 شدن رد وضوح.وبه زيرانداختم خجامت با سرمو میشدم اب داشتم بود داشته نگه ثابت چشمام توي نگاهشو

 نبود خیامش عیل ايديل اما میکردم  س سرمو پشت عرق درشت قطرات

 

 منه با ازاينکه ايديل نمیخواستم میکردم  س همرو نگاه سنگیني باال اوردم اروم سرمو میکرد نگاهم پررويي با

 میباختم خودمو نبايد بیاره کم

 نباشم دمخور گرفتیل ازم زندگیمو ادم تريل باارزش شما دمخورم تاابد يعني دمخورم هنوزم.بله_

 :وگفت رفت توهم اخماش

 میدوني؟ خوب خودت اينو نمیخورديل هم درد به شما_

 میديل؟ تشخیص شما اينو_

 بهت هات سنت که چیزي نه باشي خودت بايد تو داره فرق ذاتت تو نیستي ساره ايل تو.میدم تشخیص مل بله_

 میکنل ديکته

 .ايديل اقا نشده ديکته مل به چیزي میگي چي نمیفهمم_

 :خوردوگفت ازش مقدار.ويه زد هم اشو قهوه کالفه ايديل

 پسرشدي اون زن رفتي که میگذره دورت چي بودي نفهمیده هنوز تو بوديل ناجور وصله دوتا ومرتضي تو_

 .نمیخونديل باهم چون خورد هم به سرعقايدتون اخرهم

 فکرکنه وبزرگ باال خودت شبیه که باشي باکسي بايد شما داري وقت خیلي هنوز شما خانم ساره

 .فکرمیکرد بزرگ هم مرتضي_
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 :کردوگفت نگاه توچشمام عصبي ايديل

 .میزنیم  رف خودمون درباره وفقط وتويیم مل اينجا االن نزن  رفي ازش مطفا_

 :وگفت جلوم وگذاشت کیک ايديل!(شده خامه پسر خودمون؟چه)

 .والغر شدي ضعیف وقت چند ايل بخور_

 :گفت خنده ديدوبا پرازتعجبمو نگاه.ديده منو جوري چي الغر؟؟؟؟ايل!! دراومد شاخام

 دارم بصیرت چشم_

 بود زده زل ها نديده عیل هنوزم. بودوزيرک مارموز خیلي ايديل گرفت ام خنده دمم ته اما توهم کردم اخمامو

 :وگفتم کردم سربلند نیاوردم طاقت اخر میرفتیم فرو توصندمي بیشتر هرمحظه ومل توچشمام

 داشتیل؟ کارم چي بگید میشه_

 هیچي_

 هیچي؟_

 ... اما داشتم کار نه که هیچي_

 چي؟ اما_

 نیس وقتش االن اما_

 بیام؟ گفتیل نبود وقتش_

 .ببینمتون میخواستم_

 .میديديم همديگرو.دانشگاه میومدم فردا_

 نگه ثابت چشمام تو چشماشو مردمک و باال اورد سرشو کردودوباره اش قهوه به نگاه ويه پايیل انداخت سرشو

 :وگفت داشت

 ....نبینمت نمیاوردم طاقت_

 گوشم تو  رفش! رفشو کنم درک نمیتونستم!خدايا؟ گفت چي!چي؟؟؟!هشتم کشید؟؟؟ياامام سوت گوشام

 !!!(خدا ؟يا...منو ايديل چي؟يعني نمیارم؟؟يعني طاقت)پیچید

 

 بامرتضي که بودم روزي شبیه شايد نبود خودم توخال اصال میشد کنده ازجا داشت دمم کرد زدن به شروع قلبم

 به بود افتاده دستام نبودم خودم تو ال بود هرچي شبیه نبود اونم شبیه نه.زدم بار رف اومیل براي

 مونده ثابت اون صورت روي مل نگاه ومي بود دستام رو نگاهش نبود دور هم ايديل ازچشم که چیزي.مرزش

 :گفت ايديل که برم شدم بلند وازجام اومدم خودم به که گذشت قدر چه نمیدونم.بود

 ... بشیل_



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

115 
 

 گفتم؛  انب به  ق اي چهره با

 .برم بايد میشه نگران مامانم ممنون نه_

 :وگفت برداشت وسويشرتشو سويیچ شدو بلند ازجاش ايديل

 .نشه ديرت که میبرمت_

 ماشینشو دزدگیر بیرونو اومد شاپ کافي پول کردن از ساب بعد هم وايديل افتادم  رف،جلوتر،راه بدون

 :ماشینوگفتم نزديک رفتم.زد

 .میرم تنها مل با،اجازتون_

 :وگفت بودم نگرفته توعمرم تا اال که داد تحويلم اخمي چنان

 ..میبرمت بشیل_

 ...ممنو نه_

 دمم محظه اون چون گفتم دروغ اومد بدم بگم اگر کرد اشاره ماشیل صندمي دادوباسربه وتحويلم اخم اون دوباره

 کنارم اش ورزيده وهیکل اندام اون با هم ايديل.نشستم صندمي رو  امي چه با نفهمیدم که انقدر شد زيرورو

 خوشحال بودم ايديل کنار ازينکه مل بود مل ازرضايت ناشي که مبخندي. زدم مبم رو مبخندي ناخوداگاه نشست

 ايل وجود تو چي داشتم ارامش ا ساس کنارايديل نمیکردم نگاه نامحرم توچشم که توکلي ساره مل!!!مل. بودم

 اونم بشینم باارامش ايديل مثله کنارادم میتونستم چطور میکرد؟مل سست وايمونمو ديل که بود پسر

 مل؟ساره؟!جلو

 :گفت فکرم تو  سابي ديد که ايديل

 اي پرنده تومثله.باشي محدود تونمیتوني. داري توفرق. نیستي ساره اون ازجنس تو!نرو کلنجار باخودت انقدر_

 ..میفهمي؟آزادورها!آزادورها

 داشت فرق مرتضي با قدر چه بود خونده فکرمو بازم_

 اهنگي يه کردن زمزمه کرد شروع که وچشماموبستم صندمي پشتي.به دادم تکیه سرمو کنم نگاش اينکه بدون

 انقدر.بود بخش ارام فوقامعاده صداش اما.کنه ديوونه منو میخواست.کنه منوداغون پسرمیخواست ايل!زيرمبش

 .کنه قطعش ثانیه يه  تي نداشتم دوست که

 :گفتم کنم چشماموباز اينکه بدون شد تموم اهنگ وقتي

 ...همیشه.مثله بود زيبا_

 بخونم؟ دوباره که بازنمیکني چشماتو_

 ازم چشم اينکه شدوبدون روشل وماشیل وچرخوند سويیچ اروم میکرد نگام بامیخند.بازکردم اروم چشمامو

 :گفت برداره

 میکنم سوارت سرخیابونتون میاي فردا_
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 ... خودم مل نه نه نه_

 سراغت؟ بیاد پسره اون شده تنگ دمت نکنه!میکنم سوارت میاي_

 .همونم نگران_

 .دانشگاه میاي نه خونه میري نه مل بدون فقط میکنم سرش به دست مل_

 شیريل مل براي ايديل نداشتم رودرواسي باخودم بود شیريل برام چون میکنه امرونهي مل به چرا نمیپرسیدم

 داشتم دوست غیرتشو بود.شده

 

 بود؟هیچ چي جايگاهم مل. نداشت داشت؟يا دوست منو ايديل میزد  رف مل با عشق از وقتي میلرزيد دمم ته

 اتفاق يه محظه تواون مل براي ايديل اما میشدم عاشق داشتم.میدادم تله به دم داشتم مل اره.نبود مهم اينا کدوم

 ....بود خوب

 ايديل.بود دنیا تراژدي بدتريل مل وشیريني خاطره پراز روز اون براي وايل شدم پیاده وازماشینش رسیديم

 .برد همیشه براي منم ودل رفت

 دل میومد که باهرپیامي کنارگوشیم ونشستم ريختم خودم براي چايي يه مباسام کردن ازعوض وبعد توخونه رفتم

 جلوشوهم اما بشم دمم تسلیم نمیخواستم ست عالقه ازروي که نمیفهمیدم باشه ايديل نکنه که میشد زيرورو مل

 برم نمیذاشت خودم غرورنجابت اما باشم داشته ازش خبري يه شده هرطور میخواست دمم.بگیرم نمیتونستم

 .بدم پیام مل و سراغش

 .منتظرتم صبح هفت نوشت برام که بود شب يازده  دود ساعت باالخره

 تبديل موقعیتم اوردن باد به با خوشحامیم دوباره محظه همون اما دربیارم بال بود نزديک که شدم خوشحال انقدر

 چطور داشت فرق اسمون تا زمیل از دنیامون وايديل مل وقتي باشم خوشحال میتونستم چطور شد خجامت به

 فرق خیلي تو!توکلي ساره ا مقنشو.اي توساره.زد نهیب بهم درونم از چیزي کنم ارامش ا ساس میتونستم

 میفهمي.سراغت بیان مرتضي وامثال خانم پسرصفا همون بايد تو.تو براي نه اما ال ايده يه ايديل.باايديل داري

 اگه باشیم باهم نمیتونیم ما.نمیايم بهم ايديل منو باشم عاقل بايد اما میلرزيد دستم برداشتم رو گوشي!!!جايگاهتو

 انقدر که مامان بدتر شايدم مهرانه شبیه ايديل.میکنه خفم که ببینه پوشیدنشو ومباس سرووضع اون اقاجون

 .میگه چي ببینه ايدينو اگه میزنه غر مهران.به

 ....میام خودم نه بنويسم خواستم و برداشتم رو گوشي

 ...نه!ساره نه.چشمم جلوي اومد اش چهره...(نبینمت نمیاوردم طاقت) توگوشم پیچید صداش اما

 نذار،سنت..ساره داري فرق تو...)بودم نديده ايدينو هیچوقت کاش.دراومد اشکم ترکید بغضم کردم پرت گوشي

 استغرفرهللا...جذاب مباي ريشو وته چشما اون.میکرد ديوونم داشت گوشم تو صداش...(کنل محدودت ها

 بابا جهنم؟نه نرم مل خدايا!ببخش منو يا خدا...استغفرهللا!؟...پسرنامحرم به داري!اخه چته...استغفرهللا...ساره

 ساره میکني سرکوب دمتو چرا دارم دوستش خب.میپذيره رو توبه خدا
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 خودت با چرا!ازش اومده خوشت.داري دوست توايدينو.نیست گناه که شدن عاشق.نیست گناه که داشتل دوست

 بزنم زنگ.کنه راهنمايیم.کنه اروم منو نیس کسي چرا واي.میکني محدود خودتو چرا!اخه داري درواسي رو

 اونو اما..کرده رو بهت شانس درنیار بازي امل ساره میگل باز معلومه جوابشون که اونا خب.وساغر مهرنوش

 میفهمه چه... پسره اون اصال...درمیاره بازي مسخره همش که مهران؟اونم بزنم زنگ...نمیشناسل منو مامان

 خودم سمتش بردم دستمو سريع.خورد زنگ گوشیم. رف،بزنم باکي.بزنم زنگ کي به پس!میکشه چي دختر يه

 .میشکوندي دستتو کني؟داشتي فراموش ايدينو میخواي اينطوري بیا. گرفت خندم

 .بود زاده  الل مهران!نبود ايديل

 . برداشتم و گوشي شدو را ت خیامم

 مهران سالم_

 خبرا؟ چه!!عزيزم عم دختر به به_

 .بزنم زنگ بهت میخواستم اتفاقا خبرخیرسالمتي_

 :وگفت زيرخنده زد پقي

 نیست؟  رام!مل؟ به تو_

 میکني؟ مسخره_

 .نمیده.اجازه غیرتم که  رفشونزن اصال خدا يا!!بزنیم  رف باهم نامحرم مل نامحرم تو.میگم جدي بابا نه_

 .شدم پشیمون بعدش ومي بزنم زنگ خواستم اتفاقا_

 چرا؟_

 ...بگو کارتو تو  اال درمیاري بازي مسخره بودم مطمئل چون_

 دخترعمه داشتي چیکارم  اال میکردم ياداوري رو دايي خونه قوانیل چیه؟داشتم بازي مسخره_

 ..شدم پشیمون هیچي_

 ..بگو مهران جون_

 میزدم نفر رف يه با بايد که بود خامي دمم ته انقدر اما نه يا بگم نمیدونستم

 ..شدم اشنا پسري.بايه مل_

 پیغمبره؟ بچه_

 خدا افظ اصال درنیار بازي مسخره مهران_

 ..بگو عمه دختر کردم غلط نه نه_

 .. موسیقیه کارش کال موزيسینه ست خواننده پسره هیچي_
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 داريم؟ پسري؟مگه وهمچیل تو... رامه کامل که ايل!خدا يا_

 توبودي بزنم  رف باهاش میتونستم که کسي تنها میترسم ازعاقبتش فقط ازش نیومده بدم منم داريم که  اال_

 اخه؟ چیکارکنم مل بگو.مهران

 :کردوگفت مکث کم يه مهران

 میخوادت؟ اونم مطمئني_

 ..داره دوستم خیلي مطمئنم اره_

 ..نباش مطمئل پسرا از_

 میگه خودش داره دوستم خیلي اون نکل خامي تودممو مهران واي_

 :خنديدوگفت مهران

 مل میبیني اگر.اي ساده خیلي تو.نکل اعتماد هرکسي به چیه؟فقط عقايدش شکلیه چه کیه اون نمیدونم مل ساره_

 ساره اما.میدن درس منم تاي صد اونا چون بیفته اتفاق ايل که میخواد دمشون اونا چون میذارم سرکار دخترارو

 . باش مواظب خیلي داري توفرق

 .کرده خرج معرفت براي،مل خیلي ايديل_

 .اسمشون ايديل اقا! به به_

 گفتم زدمو مبخندي!!ايديل اقا.رفت ضعف تودمم

 مل نه میکنه ازونا کنه سواستفاده بخواد اگه دختره پراز دورش اون مهران اره_

 .نیستل ساده مرتضي مثله همه کل وا چشماتو هرصورت در_

 نمیخواست منو ايديل اگه.توفکر ورفتم کردم خدا افظي ازمهران

 

 منو ايديل.میخواست منو ايديل بود ازمل بهتر دختراي پراز دورش نمیکرد مل مثه يکي عالف خودشو که

 .میخواستمش منم خب اره.داشت دوست

 مباس.بود تووجودم خوبي و س بودم اروم دفعه ايل نداشتم واسترس هیجان قبل مثه ديگه.شدم بلند صبح

 عینک سمتش رفتم ديدم ماشینشو وازدور کردم کوچه پس کوچه کلي افشیل ازترس.بیرون رفتم پوشیدمو

 .کرد وسالم برداشت چشمش ازروي افتابیشو

 :وگفت کرد تعجب خودشم میدام جوابشو بامبخند که بود بار اومیل

 دراومده؟ ظرف ازکدوم افتاب_

 :گفت که.نگفتم هیچي خنديدمو
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 انقدر توکه اصال زده بارمبحند اومیل براي بهم(کرد اشاره مل به)عشقم چون مل روز،زندگیه بهتريل امروز_

 .میکني توهم اخمارو اون چي واسه ترمیشي خوشگل اينطوري

 :گفتم کردمو نگاش باشیطنت

 .میادا افشیل بريم؟؟االن میخواي_

 ايدينو مثه يکي ازاينکه بودم پرازخوشحامي دمم تو.کرد زياد وتاته گذاشت شاد موسیقي کردويه روشل ماشینو

 کیف قدر چه.ساره مامه!منه مامه سروشکل باايل پسر ايل!دمم میشد زيرورو میکردم نگاش ازبغل وقتي داشتم

 شديم پیاده هردوازماشیل رسیديم که دانشکده به... ايديل ازداشتل میکردن  سودي مل به همه وقتي میکردم

 منو دل جوري چه میدونست خوب بشم هدايت جلو به که کرد  لقه دورم ازدور دستشو مل سمت اومد ايديل

 همیشه برعکس نداشت بدي ا ساس بشه ديده مل با دانشگاه تو ازينکه میکرد  مايتم اما نمیزد دست بهم ببره

 کنه ثابت هرطورشده میخواست میرفت راه مل کنار افتخار با دفعه ايل سردربیاره کارش از کسي نمیذاشت که

 کردم نگاه دوروبرم به نگراني با پريد ازروم رنگ شديم رد که پزشکي دانشکده ازجلو داره دوستم

 ودوباره نکردم توجهي مل اما کرد توهم شدواخماشو بدم  امت متوجه ايديل داشتم ترس ازمرتضي انگارهنوزم

 اون ديدن با اما ايديل شیم رد ازونجا سريعتر تا کنم قدماموتند کردم وسعي کردم دوروبرنگاه به نگراني با

 :گفتم کردمو نگاش ازبغل میگذره چي مل تودل نمیفهمید انگار کرد کند قدمهاشو مل خامت

 ردشیم؟ زودترازينجا میشه_

 نه_

 .وگفتم کردم نگاش تعجب با برگشتم دوباره

 ...مرتض میترسم_

 .نمیزني مل جلو ازون  رفي_

 .شیم رد زودتر مطفا پس_

 :کردوگفت نگاهم شیطنت با

 .بزنیم قدم هم کنار اروم میخوام نه گفتم_

 تندکرد قدمامو اون به توجه وبدون دراومد مجم

 :وگفت رسوند بهم خودشو سريع ايديل

 میترسي؟ چي از_

 .ايديل اقا نمیديد اهمیت بهش شما که ازهرچي_

 :وگفت داشت نگه ثابت توچشمام کردونگاهشو توهم اخماشو باز ايديل

 بگه بهت چیزي نمیتونه کسم هیچ االن مني تومامه_

 دربايد جلري چرا پزشکي دانشکده ايل پايیل انداختم سرمو.بود شده وعشق پرازغیرت نگاهش ريخت هري دمم

 ....بده  امم قدرم.چه!شلوغه قدرم چه....بزرگ قدرم اخه؟چه باشه
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 اوردم ايستادسرمو هم ايديل ايستادم و نفر يه به خوردم که برم راه تند تند میکردم وسعي بود پايیل سرم

 سمتم اومد ايديل شد دوخته بهم زده و شت نگاهمون پیچید بینیم تو اشناش عطر بوي.شد ازجاکنده باالوقلبم

 گرفت تودستش دستمو وباقدرت

 ازمل اروم چشماشو مرتضي.میکرد.نگاه مرتضي توچشماي باغروروقدرت چرخوندم ايديل سمت به سرمو

 هرمحظه هم وايديل میديدم چشماشو مرزش وضوح به. دوخت بود منوگرفته محکم که ايديل دست وبه برداشت

 مرتضي بارفتل معنتي محظات اون باالخره اما گذشت قدر چه نفهمیدم میکرد تر محکم دستام دور دستشو

 باال اوردم اروم دستمو کرد باز دستم ازدور دستاشو ي  لقه ايديل مرتضي ازرفتل بعد شد تموم ما اژجلوي

 اروم بزنه دست بهم نداشتم دوست بود پرازخشم نگاهش کردم نگاه ايديل به  رص با بود قرمزشده مچم دور

 کرده کار چي ببینه تا گرفت دستمو سمتمو اومد ايديل کنم کم بود گرفته که ازدردي تا کشیدم مچم دور دستمو

 :وگفت دنبامم اومد که رفتم دانشکده طرف به وباعصبانیت کشیدم ازدستش ديتمو اما

 .اخه میکني قهر چرا دارم کارت وايسا_

 بزني دست مل.به نداشتي تو ق چون_

 :زدوگفت پوزخند ايديل

 .میکنم بخوام ک   هرکاري ومل مني تومال گفتم_

 :وگفتم برگشتم سمتش به باعصبانیت

 .االن نه باشي داشته ومدرک باسند کامل منو که کل مامکیت ا ساس وقتي دارم فرق دخترا اون بابقیه مل_

 .کني نگاه پسري هیچ توچشم ونبايد مني تومال االنشم ومي نباش اون تونگران میکنم جور سندومدرکشم_

 رو روبه وبه دانشگاه ي روپله نشستم اروم میلرزيد ودمم میشدم وخام عاشق بیشتر  رفاش باايل چرا نمیدونم

 دورتا وباچشمام کردم نگاش وترس با رص ام زيرچونه گذاشت ودستشو نشست جلوم اومد ايديل شدم.خیره

 :خنديدوگفت دستش روي زدم دست با وبعد ببینه اونو کسي مبادا که وديدم دانشگاه دور

 میارم دستت به مل کني مقاومت قدر چه هر_

 

 چي؟.باشه داشته ارامش دمم نمیذاره که المصبته وجود تواون چي اخه بزنم داد میخواست دمم

 :وگفت نشست کنارم کردواومد قیافشومظلوم

 بادستاي میخواي؟میخواي غريبه؟تواينو باشه؟دست تودستام کي دست پس رونگیرم تو دست اگه مل ساره_

 شم؟ غیرتواروم يکي

 :وگفتم کردم نگاش برگشتم اخم با

 ديگه يکي بروسراغ اره سستي انقدر اگه_

 ..ساره اخه_

 ايديل نیستیم محرم ما ساره بي ساره_
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 :.گفت سمتمو برگشت کالفه ايديل

 میشیم محرم که باالخره_

 ..شديم هروقت_

 يعني بده دستتو میگه نامحرمه شده خل پسره.توکالسم رفتم کنم نگاه سرم پشت.به اينکه وبدون ازجام شدم بلند

 وقتي بود شیريني ي محظه عجب ومي.اونور اينور بري مردم پسره تودست دست.ساره.مونده کارت همیل فقط

 که ا ساسي داشتم خوبي ا ساس قدر چه افتاد تپش به قلبم محظه اون به کردن بافکر.داشت تودست دستامو

 . کاري گناه يعني مقصري يعني داري خوبي ا ساس وقتي چرا اما. نبودم کار مقصروگناه توش

 چراايل واي!میداد  امي چه میشد قوي اعتقادش مل.مثله هم ايديل اگه يعني میکردم خودم وشبیه ايديل بايد مل

 !ديني بي از اينم زياد وايمون ديل از يکي دارن دادن براي، رص چیزي يه همش پسرا

 میخواستم خودشو فقط مل چرا نمیدونم بود توهم اخماش ها بچه عیل راهرو تمام خونه برگشتیم باهم غروب

 پیادم بداخالقي با هم اخر.بود و یاتي مهم خیلي مل دست گرفتل ايديل واسه انگار اما نبود مهم برام چیزا وايل

 دست بهش کاش گفتم خودم با افتاد شور دمم تازه رفت وقتي.بدم ازدستش میترسیدم بود گرفته دمم کردورفت

 ...بوديم هم.مامه.که ما ايديل قول به داشت فرقي چه خب بشم زنش میخواستم.منکه میدادم

 ازدستش نکنه میجوشید.سیروسرکه مثله دمم.میافتادم کردن غلط به کم کم داشتم نشد ازش خبري هیچ شب تا

 .میزنم زنگ بهش غرور گورباباي.چیکارکنم  اال يا خدا واي...که بخواد کارا ايل واسه ادمو که پسري اخه.بدم

  تما میکردم فکر االن تا دراومد بیشتر  رصم برداشت بوق دومیل با گرفتم وشمارشو برداشتم رو گوشي

 ... االن اما نزده زنگ که داره کاري

 عزيزم سالم_

 (عزيزم؟)دراومد شاخام

 خوبي؟ سالم_

 .زدي زنگ مل به تو که کنم سکته بايد ازخوشحامي_

 :گفتم زدمو مبخند اروم بود رفته يادش رو،شکر خدا

 .بود شده تنگ دمم_

 .دار فرقي چه باشیم باهم قراره که ما.ديگه ايدينه چیه نامحرم؟؟نامحرم پسر.ساره برسرت خاک واي

 .نمیخواستم ازدنیا هیچي میشد مل مامه میدادي دستاتم اون اگه فقط شده تنگ دمت که برم قربونت

 .داد ادامه که کردم سکوت!اخه اينطوري چرا ايل افتاد يادش باز خدا واي

 باشه؟ مل مامه گناهش اصال_

 ...اخه میکني اذيتم چرا ايديل_

 :خنديدوگفت
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 .تو نه مل نه وگرنه تودستمه دستات هم فردا.بگیرم دستاتو میخوام عشقمي چیه اذيت_

 

 برسه چه بودم نکرده نگاه هم نامحرم چشم تو تا اال مل اخه میزد شور دمم گذاشتم رو گوشي کردمو خدا افظي

 ..اينطوريل پسرا ايل چرا اخه نمیداد گیر مورد يه ايل به کاش بگیرم دستاشو اينکه به

 وکه درماشیل.نبود دمم تو دل بیرون زدم خونه از کرده يخ ودستاي دمشوره با صبح نبرد خوابم صبح تا

 دست به کردو نگاه توچشمام وجدي کردم نگاش ناچاري با جلو اورد دستشو کرد که کاري اومیل بشینم بازکردم

 .کرد اشاره منتظرش

 خنديدو کردم نگاه دوربرم به ترس از توماشیل وکشیدتم گرفت دستمو  رکت يه با جلو بردم دستمو ترديد با

 :گفت

 .که نمیخورمت باش را ت.نترس،ساره_

 کارا؟اروم وايل مل.مرزيد تنم تموم بوسید اروم دهنشو سمت برد دستمو میلرزيد ام وچونه بودم کرده بغض

 :وگفت زد مبخند

 .باش را ت..مل پاي گناهش_

 :وگفتم کردم نگاه دوروبر به ازترس بازم بشه گرم تا دستاش جفت تو گرفت دستمو بعد

 ...مرتض يا افشیل میترسم میشم کالفه دارم مل بريم روخدا تو_

 اوردي؟ رو پسره ايل اسم باز_

 ديگه؟ بريم_

 میکنم ول دستتو بارفتل نکل فکر_

 وپاهام بود شده عرق خیس دستم کف.کرد ازاد ازدستامو ويکي دنده رو گذاشت باهمون دستشو تو گرفت دستمو

 ايديل خب میکردم عادت داشتم ديگه کم کم اما نکرد ول هم دانشگاه خود وتا نبود بردار دست ايديل اما.میلرزيد

 به انقدر بخوام که نبود چیزي که دادن دست يه میکردن کارارو ازايل بدتر خیلي دخترا داشتم دوست و

 ...کنم خودخوري خاطرش

 خوب کمرم دور انداخت دستشو بره راه کنارم اومد شديم پیاده ازماشیل کرد ول دستمو رسیدنمون با باالخره

 :وگفتم کردم نگاش جديت با شیم رد میخوايم پزشکي دانشکده ازجلو میدونست

 ببري؟ ابرومو کاريه؟میخواي چه ايل ايديل میکنم خواهش_

 نه؟ میگي تو اونوقت دانشگاه تو بگیره کمرشونو دور ن پسرشو دوست ازخداشونه دخترا_

 .نمیاد خوشم نزار خودت رو پسرو دوست اسم مطفا_

 بفهمه نمیخواد انگار میشه بازي مل اعصاب با میره رو قدم جلومون میاد پسره بازايل بعدشم...هرچي  اال_

 .مني تومامه که
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 میفهمه؟ انداختل مل کمر دور دست با_

 ؛ گفت و بازکرد ازکمرم دستشو نارا تي با ايديل

 ...اه اصال نخواستیم بیا_

 نمیتونست ايديل چرا.بزنیم  رف باهم ادم مثه نمیتونستیم ما چرا کردم نارا تش باز

 

 با ايديل خودمون دانشکده به رسیديم.نبود اينطوري اصال مرتضي نده گیر بهم وانقدر بره راه مل کنار ادم مثه

 :گفتم تعجب با.نیمکت روي نشست رفت نارا تي

 کالس؟ سر بريم نمیخواي تو_

 :کردوگفت اشاره دستش بغل به

 .کاردارم باهات مل بشیل_

 ايل قدر چه.کردم نگاهش ازنیمرخ.کنارش نشستم میلي بي با.شدن کمر به دست سر دعوا روز يه باز خدا يا

 بهتر  امم ايندفعه.دستم رو گذاشت دستشو.بود توقع کم کمم يه کاش بود داشتني ودوست شیريل برام موجود

 :گفت اروم.بود ازقبل

 دستت به بزار خب.میکني تر ديوونه منو ونجابتت  جاب باايل اخه؟تو نمیفهمي چرا توام ي تشنه مل ساره_

 اصال میکنم  س مل میکني تورفتار که اينطوري.تو داشتل واسه بريدم دل دنیا ازهمه مل نکل اذيتم انقدر.بیارم

 ..کني ممسم يا باشه تودستم دستات نمیخواي که نداري دوستم

 .دارم دوست خودتو چون توندارم دست گرفتل به نیازي هیچ اما دارم دوستت منم ايديل اينطوري،نیست_

 :گفت مظلومانه  امتي با ايديل

 باشه؟ ردنکل منو خواسته کوچیکتريل ايل ساره دارم نیاز مل اما_

 خطبه يه با ما.بود مل مامه.داشتم دوستش ديگه بود ايديل ازم؟گناه؟خب میخواست چي مرزوند بازدممو

 ازدستش اگه میشکوندم دمشو نبايد.دل به که نیست چیزا ايل به نامحرمي محرم ساغر قول به. میشديم.محرم

 بايد بود مل مامه ايديل اما بودن کشیده صف براش اينکارا واسه ديگه بوددختراي مل مامه ايديل.چي میدادم

 زد خوشحامي ازروي مبخند فشردم اروم بود دستش تو ودستموکه زدم مبخند توچشماش اروم.میداشتم نگهش

 :وگفت

 ... مهربونیات ايل واسه میمیرم_

 .کالسامون طرف.به رفتیم باسرعت و پريد ازجا فشنگ مثله

 هیچ به که انقدر بود شده وجودم ي همه ديگه ايديل وعشق پرازخاطره دوهفته.میگذشت ما ازاشنايي دوهفته

 هست بینمون خبرايي يه که بودن فهمیده همه کالس تو تقريبا.ايديل جز کس هیچ به نمیکردم فکر ناسي ا دو

 وايل بودن شده جفت باهم  سابي هم  سام ساغرو.میشد اب قند تودمم منم.میکردن  سودي بهم وضوح به خیلیا

 .مونده کال بي سرش که میگفت مهرنوش وسط
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 ونیومده نبود پیداش ازينکه اما برده بويي هم افشیل  تما که بودم ومطمئل میومدم میرفتم ايديل با اوقات بیشتر

 .بنده سرش جايي بود معلوم سروقتم بود

 صدا کوچیک اسم وبه دورايديل دختري،از يه که میرفتیم پارکینگ طرف به داشتیم معمول طبق هم اونروز

 برگشتیم صدا سمت وبه وايساديم هردو کرد

 :گفت تمسخر وبا انداخت پام سرتا به نگاهي مل باديدن دختر

 دادي؟ ترجیح مل به اينو!بود ايل سلیقت_

 ممس دستش ي گوشه با وچادرمو جلو اومد دختر نمیگفت وهیچي میکرد نگاه دخترو اون زده و شت ايديل

 :کردوگفت

 امال؟ سراغ شدي؟اومدي خسته ازدافا_

 جلوگفت کردواومد نگاش خشمگیل ايديل

 

 ..عوضي بفهم دهنتر  رف

 :دخترخنديدوگفت

 بد ازيل ديدم که کیه اومده مل جاي که اوني ببینم اومدم فقط اما نمیکنم  ساب ادم تورو تووامثال ديگه که مل_

 !بندش اک سراغ رفتي ايندفعه منتها میخوايش کردن دستمامي واسه  تما امالست

 :گفت مل رويه و گرفت روهوا دستشو دختر اون که گوشش تو بزنه که باال برد دستشو شده سرخ ايديل

 !آيدنت اينم توگوشم میاد داره  اال شده کشیده بدنم رو قبال که دستي_

 باخشم که کنه بلندم خواست سمتمو اومد ايديل زمیل روي افتادم  ال وبي سرم تو خورد پتک مثله دختره  رف

 :وگفت توبغلش منو کشید که برم وخواستم دادم تکون سرمو تاسف ي نشانه به سمتشو برگشتم

 مرتضي زن نبودي نخورده دست دختر توهم کرديم اشتباه گذشته تو هرکدوممون مل با نکل اينجوري،رفتار_

 .شدم ادم يعني تو مثه يکي سراغ اومدم که االن که کل باورم نگیر خرده مل به پس بودي

 :گفتم کردمو نگاه توچشماش بغض با

 ....اون با تو_

 :زد داد صورتم تو

 .ساره بفهمم میخوامت مل نکل سرزنش منو پس بودي مرتضي با توهم_

 :وگفت وبوسید گرفت چادرمو ي وگوشه دنبامم اومد که برم وخواستم عقب دادم هومش

 . نسنج گذشتم با مل، میکنم خواهش دارم دوستت مل ساره نکل قضاوت گذشتم با منو_
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 نه بود عادي ايديل براي چیزا ايل بوده مل باايديل دختر اون.که نبود باور قابل برام اصال بودم کرده بغض

 اصرار وخودشم نذاشتم بگیره دستمو اومد ايديل شدمو بلند ازجام نزار  ال کنم؟با قبول میتونستم چطور.مل

 طرف وازون اومد هم ايديل بستم وچشمامو صندمي پشت به دادم تکیه وسرمو نشستم توماشیل رفتم نکرد

 باهاش هم خونه تا.نگفت هیچي واونم بردم باال  رفش کردن قطع عالمت به دستمو بزنه  رف اومد تا نشست

 .شدم پیاده کنم خدا افظي اينکه بدون.هم رسیديم وقتي نزدم  رف

 اون با ايديل اينکه تصور.نه مل اما نداشت خبر مل گذشته از اون اما بود گذشتش درسته بود شکسته دمم

 بستم خودم ودرورو تواتاق رفتم.بود بد  امم انقدر چرا نمیدونم ومي بودم مرتضي با منم خب خدا واي...!دختر

 .میکرد ترم اروم شايد!بود خواب میاورد جا  اممو که چیزي تنها وخوابیدم

 که مغرب اذان کنار،صداي انداختم گوشیمو بدم جواب اينکه بدون بود اومده ازش پیام تا چند شدم بیدار وقتي

 کردم رفتل مسجد هوس شد بلند

 

 هست هم خدايي بود افتاده يادم دوباره تازه اونروز اما بخونم نماز اونجا بودم نرفته بود وقت خیلي زد سرم.به

 چشمم جلوي اومد دختر اون قیافه کنم چادروسرم خواستم همینه اما کردم سرم مو وروسري اينه سمت به رفتم.

 میومد؟خجامت بدش داشتم چادر مل.ازينکه ايديل امل؟؟يعني(امال سراغ اومدي)توگوشم پیچید وصداشم

 مرتضي با که قبال...چادر... بود؟چادر همیل هم ايديل نظر يعني!شیم  ساب امل ها چادري ما بايد میکشید؟چرا

 ادم نداره هم دمیلي واقعا.همینه نظرش االنم  تما پس مینداخت تیکه بهم همش میومدو بدش چادر از ايديل بوذم

 تازه.نیستل چادري که همشون.ندارن  جاب بازيگرا مگه!چادر  جاب اصل که گفته کي اخه.بپوشه چادر

 باشم ايديل مثه يکي با میخواستم اگه گیرهمش وپا دست چادر میگفت راست ايديل.تره وشیک قشنگ  جابشونم

 .میدادم دوروبريهاش به بهونه نبايد

 انداختم دوباره. کنم سرم میرم مسجد االن بايد!ک نمیشه!!! نه واي.کردم نگاه خودم وبه برداشتم ازسرم چادرو

 نبودم پوش شیک اون جلوي مل نمیومديم هم به.کردم تصور خودم کنار هم ايدينو. کردم نگاه وخودمو روسرم

 .نمیاورد خودش روي به میکشیدو خجامت بخت بد  تما

 مل به اون مگه.داره دوست رو چي که چه مل به اصال!افتادم فکرش به چرا ام عصباني ازدستش که  اال اما

 .باشم داشته مل که داره توجهي

 مخت موهاي تا کردم ازاد کم يه روسريمو بودم بهتر چادر بدون انصافا کردم نگاه تواينه خودمو دوباره

 .قشنگتر خیلي شايدم میشدم اونا شبیه درست اينطوري کنه خودنمايي زيرش از ومشکیم

 :گفت تعجب با مل سروشکل اون به نگاه با کرد ودروباز تواتاق اومد مامان

 مسجد؟ بري کردي؟میخواي اونطوري روسريتو چرا_

 :گفتم کردمو نگاش دستپاچه

 میاي؟ هم شما میکردم درستش داشتم اره_

 .میري ديگه طرف ازيه پايیل میندازي سرتو ديديش اگه توهم شم ر ماني خانم چشم تو چشم میترسم نه_

 .چشم_
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 بستم ومبناني جلو اوردم روسريمو کشیدمو را تي نفس بیررن رفت ازاتاق پام سرتا به نگاه با دوباره مامان

 ومحل اونور کرد روشو مل ديدن با دربود جلوي مرتضي همیشه معمول طبق.مسجد ورفتم انداختم وچادرمم

 !مسجدرفتم وبه شدم رد کنارش از را ت خیال با نمیکردم فکر بهش ديگه که منم نداد

 و شت با کرد کوبم میخ درجا میشد روشل خاموش بار دو،سه که ايديل ماشیل چراغهاي برگشتم که ازمسجد

 وگفتم؛ کردم وباز درماشیل سمتشو دويدم

 .میبیننت میان ان توکوچه همه شده تموم مغرب اذان االن تومحل اومدي چرا سرم به خاک_

 بريم تا باال بیا_

 داشت ونگه وماشیل اصلي توخیابون وپیچید گرفت عقب دنده سرعت با وايديل شديم سوار فکر وبدون سريع

 :وگفت

 اينجا اومدم شدم نگران ندادي تلفل جواب_

 .بوديم شده بخت بد میديدت يکي ايديل میومدي تومحل نبايد_

 

 :کردوگفت نگام شرمندگي با ايدبل

 شه را ت خیامم مل تا وببخشي امروز میشه_

 .نمیشه نه_

 وايمیسم اينجا صبح تا نبخشي اگه_

 :وگفت جلوم گرفت اوردبیرونو جعبه ويه توجیبش کرد دست کردم  رص،نگاش با

 ..مل وبخشیدم تو اطمینان براي اينم_

 نگاش کرده گرد چشماي با بود نگیل تک سفید طال انگشتر يه کردم باز ودرشو کردم نگاه جعبه.به تعجب با

 :گفت و چپم دست انگشت تو دراوردوکرد وازجا انگشتر کردم

 ..خودمي ما ديگه  اال_

 :وگفت بوسید اروم مبشو سمت برد دستمو نشست چشمام تو اشک

 نشه ديرت برو_

 دمم اما در سمت رفتم بگیرم خودمو جلوي نمیتونستم.کنم بغلش که داشتم دوست واقعا محظه تواون بود بار اومیل

 سريع  رکت يه وبا خودش سمت ومنوکشید گرفت دستمو شم پیاده اينکه قبل.چمه فهمید خوب بود اونجا

 ..بود دنیا  اي تريل امل اونجا.داد جا تواغوشش

 عشق از بودم شده پر نمیرفت کنار هم محظه يه مبام روي از خنده.خونه اومدم وقتي شدم ديگه  ال يه انگار

  لقه خودم تنهايي تو تواتاق رفتم راست يه منم.بودن کاري يه به مشغول ايناهرکدوم مامان خونه تو رفتم.ايديل
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 داشتم دوستش وجود تمام با مل نبود هم زيبا اگر بود زيبا واقعا انداختم بهش نگاه ويه دراوردم جیبم ازتو رو

 برد ازبیل بینمونو وکدورت کینه تمام کارش ايل با انگار. توفکرايديل ورفتم جیبم وگذاشتم کردم جمعش.دوباره

 تا چطوري  اال نشست دمم رو عامم غم نداريم وکالس ست شنبه پنج فردا افتاد يادم.زه تا کردم جمع روکه  لقه

 .کنم صبر شنبه

 .بودم کرده تعجب خودم ازکاراي خودمم نداشتم اخالقا ازايل که مني بود کننده ديوونه نشستل توخونه روز دو

 ازش شده زودتر هرچه بايد میکردم فکري يه بايد منومیخورد داشت ايديل بدون دروديوارخونه انگار

 گرفتم تصمیم میکرد کالفم داشت ديگه هم مختلف خواستگارهاي شدن پیدا اينکه ضمل بزاره پاپیش میخواستم

 فقط بودم مطمئل تصمیمم از که خودم میرسید سرانجامي يه به بايد رابطه ايل باالخره بزنم  رف باهاش شنبه

 هم ايديل کنم جلب نظرشون تا میگرفتم کمک.شده ازهرکي بايد بود منفي نظرشون مطمئنا.که اينا مامان میموند

 کنه وچیکار مهران ايل بگم خدا!نکل قضاوت ظاهر وازروي خوبیه پسر بفهمل اينا مامان میکردتا کاري بايد

 .داده تغییر شکلي ايل پسراي.به همهرونسبت نظر کاراش باايل که

 .باشه همینا میزنم ايديل به که  رفي اومیل صبح تا کردم وجور وجمع  رفام

 خواستم که همیل اما رفتم  یاط وبه برداشتم چادرمو همیشه معمول طبق از اضرشدن وبعد شدم بیدار صبح

 سرنکردن با میخواست دمم سرانداختم پجت به ترس با نگاهي تودستم گرفتم وچادرو افتادم ايديل ياد کنم سرم

 خونه نورازدر سرعت با توکیفو گذاشتم چادرو.نکنه مخامفت خواستمم با  داقل تا کنم وسورپرايز ايديل چادر

 تعجب از افتاد مل به چشمش اينکه محص ب   ايديل سرکوچه رسوندم خودمو سرعت همون وبا بیرون اومدم

 :کردوگفت درشت چشماجو

 کو؟ چادرت_

 وگفتم توماشیل نشستم خنده با

 .عامیه  جابم همینطوريشم ديگران عقايد تابع نه ساره مثه خودم مثه بشم خوام مي_

 :زدوگفت ازسررضايت مبخندي ايديل

 دمم عزيز هستي عامیه توهمیشه_

 :کردوگفت نگاه بهم نگراني با دارم گفتل براي  رفي يه فهمید وخودش کردم بهش دار معني نگاه يه

 بگي؟ خواي مي چیه؟چیزي_

 :وگفت داشت نگه جلوتر کردوکمي رروشل ماشیل وايديل دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .گوشم سراپا مل خب،عزيزم_

 چشم بهم کنجکاوي با هنوزم ايديل.بود چي تکلیف اونوقت میکرد مخامفت.اگه.میگفتم بهش جوري چي بايد  اال

 :وگفت دوخت

 بگي؟ نمیخواي_

 .بزنم  رف خودمون درمورد میخواستم راستش_
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 خودمون؟_

 

 زودتر تکلیفم بايد بمونم وضع توايل خیلي نمیتونم دارم فرق دورت دختراي باهمه مل ايديل ببیل.ديگه اره

 ومي برم زودتر دارن اصرار اينا مامان مرتضي قضیه خاطر به خونمون میاد خواستگار همینطوري شه معلوم

 .میگم چي که میفهمي تويي وانتخابم دارم دوست رو تو مل

 کمي بده تحويلم جوابي چه میخواد االن که میجوشید سیروسرکه مثله دمم توفکر رقت و توهم کرد اخماشو ايديل

 :کردوگفت نگاه دووبرشو کالفگي با

 چه اينارو مامانم باشم داشته شرايطشو مل اگرم تازه میدوني خودت تو ساره ندارم شرايطشو االن مل راستش_

 ....بخوام مل زودي ايل به که نمیکنل باور بیان که کنم جوري،راضي

 :گفتم کردمو نگاش دمخوري با میخواست تفريح واسه منو بقیه قول به پس دراومد  رصم

 ... بودن مل ازبا هدفت که نمیکردم فکرشو اصال_

 .همربشناسیم مابیشتر تا کل صبر تومیگم يه دارم فقط مل کردي قضاوت زود باز_

 چي واسه همديگرو تو منو مطمئنا همه ديگه توخبردارن منو رابطه از دانشگاه کل ايديل میگي چي میفهمي_

 واسه مني مامه فقط تو ساره که میزدي گومم هي که موقع اون پس میزني  رف ازشناخت داري  اال میخوايم

 بود؟ دروغ میگیرم دستتو همیل

 خودم ام بچه هنوز مل اخه..کنم ازدواج بخوام میگیره ام خنده خودمم مل اخه صبرکل گفتم فقط مل عزيزم نه_

 درماشینو عصبانیت وبا خوردم  رفمو اما نیستي بچه چرا کردن سواستفاده موقع پس بگم دمممیخواستم تو

 :وگفت گرفت دستمو ايديل اما شم پیاده که بازکردم

 کجا؟_

 باشه نداشته ها عجله ازايل که بشینه اينجا يکي تا میرم_

 .دربیار،ساره بازي بچه باز_

 ؟.برام وزوده ام بچه مل میگي بعد میکني میخواد دمت هرکاري مسخرهکردي منو تو_

 :وگفت بست وباضرب ماشیل در ايديل

 .میشناسیم همديگرو داريم ما چون اره_

 بره؟ وابروم بشي ديده جا همه مل توبا که شناخته ايل_

 .ساره بزارکنار رو سنتي عقايد ايل روخدا تو_

 نخواه خودمم پس نمیخواي عقايدمو اگه_

 :کردوگفت نگاه سرشو باالي چشماش با کالفگي از ايديل
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 .میکنم صحبت مامانم با باشه خب خیله.مصبمه ال دل ايل تقصیر همش!بکشم قدر چه تو ازدست مل_

 کردوماشیل نگاهم عصبانیت با دادم فشار يه تشکر نشونه وبه دستم تو گرفتم دستشو دادن بهم دنیارو انگار

 مرتضي  تي اينطوري.میشد خودم مامه داشت ايديل باالخره کردن مي اب قند دمم تو.بیفته راه تا کرد وروشل

 میزدم مبخند اگاه ناخود...باشه مل مامه ايديل کل فکر خدا واي.میشد پشیمون کلي ورفت گذاشت منو ازينکه هم

 هرچي که میکردم کاري يه وبايد میدادم رو بهش هم به نبايد هم خیلي ساغر قول به بود توهم ايديل اخماي اما

 .شه معلوم تکلیفم زودتر

 ساغرو سام اتفاقي ماهم با همزمان شد پیاده ازماشیل گرفته ي چهره همون با ايديل رسیديم دانشکده به وقتي

 :گفت درگوشم کنجکاوي با مل خوشحال ي وچهره ايديل درهم قیافه باديدن ساغر اومدن رو ازروبه هم

 چشه؟ ايل_

 .توهم رفته قیافش خواستگاري بیا گفتم_

 :زدوگفت پوزخندي ساغر

 .شه شکلي ايل داره  ق وخواستگاري؟؟خب ايديل_

 :گفت که کردم نگاش تعجب با

 پک سیکس وهیکل سروشکل ارن با ايديل ايل اونم نمیرن مسئومیتا ايل بار سیر که پسرا..نیستیا توباغ تو_

 ...وقرتي،بازياش

 :وگفتم درباره کردم نگاش تعجب با

 باشیم؟؟ دوست باهم بايد چي براي پس خب

 :خنديدوگفت ساغر

 .نیس خودتم دست نیستي توباغ توکال هیچي_

 :وگفت کردم نگاش دمخور

 داد؟ جوابتو چي  اال_

 .میزنه  رف مامانش با گفت_

  سلم وبعد شد جمع ما به بودن ايستاده تر اونطرف که وايديل  سام توجه که طوري کرد بلند ي خنده يه ساغر

 :گفت بهش توجه بدون وساغر داد تکون چیه؟سرشو اينکه عالمت به

 .کنه صحبت تا باش_

 وگفتم دنبامش رفتم منم رفت پارکینگ در طرف وبه

 گفته دروغ يعني_

 ؟؟ وازدواج ايديل اخه کنه باز ازسرش خواسته معلومه خب_
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 چي؟ باهاشم منکه تکلیف پس_

 کمه عقلش مگه اصال.نیس خواستگاري،بیا زوديا ايل به چون کني ياومش باشید  سام منو مثه بايد يا هیچي_

 ...رفت نخواهد مسئومیت زيربار داره همینطوري تورو اون

 به داشت سرما وپشت بود  سام با  رف سرگرم کردم نگاه وايديل برگشتم روم رفتل يخ اب سظل يه انگار

 اينهمه مل يعني چي يود درست  رفاي،ساغر اگه شد عصبانیت پراز وجودم تمام.میومد خروجي درب ظرف

 .جلو بیاد خواست ونمي بود کرده سرم به دست فقط ايديل بودم؟يعني سرکار مدت

 سمت رفتم  سام ساغرو ازرفتل بعد نگم چیزي بهش نیاوردم طاقت.ما سمت به اومدن و سام ايديل

 :گفت مل به توجه بدون بود توهم اخمام دوبلژه.ايديل

 .ديگه سرکالست برو

 دارم کارت_

 کاري؟ چه_

 گفتم که کرد نگاه توصورتم وکنجکاو نشستم کنارش رفتم

 خواستگاري؟ میاي که گفتي راست واقعا تو_

 :کردوگفت نگام.کالفه

 ..ديگه میکنم صحبت گفتم_

 از نارا تیم به توجه بدون.پايیل انداختم سرمو ونارا ت نیاوردم خودم روي به ومي شد خورد اعصابم محنش از

 :شدوگفت بلند جاش

 .سرکالس میرم مل نداري کاري اگه_

 .نکرد مل به هم وتوجهي ورفت گذاشت را ت خیلي دادم تکون منفي عالمت به سرمو کنم نگاش اينکه بدون

 

 :گفت ديد منو ي قیافه اون ووقتي اومد ازدور ساغر کردم نگاه رفتنشو ناباورانه

 بود؟ درست  دسم_

 :وگفت کنارم نشست اومد ساغر کردم نگاش پرازاشک چشمايي با

  اال سخت شکست ازون بعد اما داشتم ها توقع ازيل اومم ازعشق منم میمني عادت ومي نداري عادت هنوز_

 پامو رو زد بعد) تفريحل دنبال فقط اکثرشون اما نیستل اينجوري همشون امبته.شم خودشون شبیه که گرفتم ياد

 .کنار بکش قضیه ازيل پاتو يا کل و ال عشق خودشون شبیه يا توهم:(گفت

 تو بچمونم اسم  تي مل داشتل توقعي همچیل ازمل چطور داشتم ودوست ايديل مل میکرد خفم داشت بغض

 اينهمه که ايديل.اخه ممکنه چطور واقعا.میزنل و ال وعشق موقت دوستي  رف واينا کردم انتخاب روياهام
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 هیچ به امامهران سرکار میذاره رو همه مهران بودم چي؟ديده يعني اينا براي عشق پس.میزنه ازعشق  رف

 ....کنه خرم فقط میخواست نکنه بود زده  رف مل با ايديل!نمیداد ووعده قول ايديل مثله دختري

 يه به ظهر وتا بودم نشسته هنوز مل اما رفت ساغر نداشتم رفتل کالس ي  وصله بود داغون وروزم  ال

 :گفت تعجب با سمتمو اومد  ال اون تو مل ديدن با اومد بیرون ازدانشکده ايديل وقتي ظهر خیره نقطه

 . سرکالس نرفتي تو_

 طرف به رفتم بدم سوامشو جواب اينکه وبدون شدم بلند جام از دخترونم غرور با شده قاطي بغض همون با

 اومد تعجب با زدم پس دستشو.کمرم دور بندازه دست همیشه مثه اومد رسید بهم کرد تند قدم.خروجي درب

 :کردوگفت نگاه چشمام تو کنندش ديوونه خمار چشماي همون وبا وايساد جلوم

 کردي؟ بغض اخه؟چرا شد چت_

 مقابل در خودمو.داشتم و شت دادنش دست از از میترسیدم زدن از رف اما شد سرازير چشمام از اشک

 ....بره نمیخواستم میديدم  قیر عشقش

 ماشینش سمت به وکشوند گرفت ودستمو کرد پاکشون اروم گرمش دستاي پشت با میومد هم پشت هام اشک

 اشکام تا صورتم روي وکشید برداشت کاغذي دستمال يه بعد.شد سوار وخودشم اونجا نشوند ومنو ودروبازکرد

 .نمیکردم ونگاش بود زير به سرم.شه پاک

 .ساره میشم ديوونه میکني اينجوري_

 :گفتم بغض همون با

 بچگي از مل يا میزنه دري هر به اوردنش دست به براي میخواد که رو کسي ادم دروغه  رفات همه_

 منافع دنبال همش شماها بقیه قول به.میشم پر پر دارم مل که نیس خیامت عیل تو اما گرفتم ياد اينجوري

 .خودتونید

 :وگفت توهم کرد اخماشو ايديل

 ..زده زيادي زر گفته کي هر_

 هرکي پس نمیکردي مقاومت انقدر مل خواسته مقابل در وگرنه گفته راست که میکني ثابت داري تو اتفاقا نه_

 گفته راست گفته

 ..تو از میخوام زمان گفتم فقط مل_

 .ناخاسته ازدواج به شدن وناچار مل براي خواستگار اومدن يعني تو زمان_

 :گفت فرمونو رو زد مشت با

 ...تو خواستگاري بیاد بخواد هرکي کرده غلط_

 .میان نجنبي_

 يا کرد دعوا مردم با يا ها ديوونه عیل خونه وتا کرد وروشل ماشیل  رف وبدون برگردوند ازم روشو اخم با

 با رفتم کوچه دم تا برم که شدم پیاده ازماشیل ونارا تي اخم همون با رسیديم وقتي.کنه مه رو بقیه بود نزديک
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 رو وقتي که قیمتش گرون افتابي عینک. پايیل داد رو شیشه جلو رفتم.کرد صدام ماشیل.هم پشت بوق تا چند

 :گفت اخم باهمون و موهاش رو گذاشت وبرداشت میکرد ترش جذاب قبل برابر صد بود چشمش

 ...میايم روزا همیل میزنم  رف منم اينا مامانت با کل بروصحبت_

 زد کمرنگي مبخند بود گرفته  امش کردم نگاش خنده با زد برق ازخوشحامي شدوچشمام روشل دمم تو امید نور

 :وگفت

 .خانومم باش خودت مواظب_

 بگم دنیا ي همه به.میخواستم که بود خوب  امم انقدر.کردم پرواز خونه تا نرفتم خونه تا که يادمه خوب خیلي

 ...خوبم که

 با مشغول باغچه وبا بود ومو زمیل رو تو یاط وسینا چرخیدم خودم دور  یاط تو دور ويه کردم باز درو

 :کردوگفت نگام تعجب

 ...میخونه خروس کبکت_

 خیلییییي_

 .بیرون برم مهران با کل راضي مامان اينطوره که  اال پس_

 .گیره االن خودم کار چون نخواه ازمل اينو میخواي هرچي_

 :گفتم که کرد نگام درموندگي با سینا

 میکشتت میزنه رانندگیش اون با نیس سرش تو توئه؟عقلم همسل مگه.پسره ايل_

 .کل غیبت تر کم_مهران

 دختراش دوست میداد جون قیافش از گرفت خندم.روسرشه نمدي کاله ويه وايساده سرم پشت ديدم برگشتم

 :گفت شیظنت با کردو پام سرتا به نگاه.میديدن

 چته؟ میچرخي خودت دور شدي وفلک چرخ_

 :گفتم نشه متوجه سینا که وجوري نزديک رفتم

 ..خواستگاري میخوادبیاد_

 .نداريممم جراتا ازيل که ما چون نمونه مرد میگل ايل بابا؟به نه_

 ..میخواد خودم واسه منو اون.نیس تو شبیه که اون_

 :وگفت باال داد ابرو يه مهران

 ...شد رفتني ايندفعه ما بچگي همبازي باالخره پس خوبه_

 :وگفتم کردم نگاش دمخوري با
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 .نمیرسه شعورت کني بازي فوتبال سینا امثال با بري بايد میزني؟همون مل به اخه  رفیه چه ايندفعه؟ايل_

 :وگفت خنديد مهران

 نشنوه ودعواهاتونو سروصدا و میبرم رو سینا منم گرفتي براش اي مقمه چه بگو کل صحبت دايي زن با برو_

 .نشي ناکار زياد میزنه کتکت خامه که بپوش هم زره فقط.

 دکتر يا مل شوهر ذهنش تو تو که مامان بود اي پروژه يه مامان کردن راضي میگفت راست شدم نگران دمم تو

 گیتار اون کل فکر واي! رومه کارش میگه  تما!موسیقي!!!!خواننده بگم بهش جوري چه االن.طلبه يا بود

 !!!شود چه. وببینه ايديل بساط وبندو

 .گرفتم اجازتو بريم بیا سینا. ديگه نمیشه يا میشه يا نکل اونطوري قیافت  اال خب_مهران

 :زدوگفت مل به چشمک يه

 .دخترعمه باشي موفق_

 کرد سربلند مل ديدن با بود مباس بافتل مشغول مامان رقتم خونه به نگروني دل با وسینا مهران از،رفتل بعد

 :وخنديدوگفت

 خبر؟ چه!مادر نباشي خسته_

 .مامان نیس خبري_

 :وگفتم نشستم کنارش رفتم

 بافي؟ مي بافتني_

 ..میبافم شال براي،سینا اره_

 :وگفتم کردم نگاش دار معني نگاه با بازم

 ...قشنگه_

 :کردوگفت نگاه م عینکش باالي از تعجب با مامان

 .نمیاري درش ؟چرا چروکه انقدر چرا چادرت_

 :گفتم نگراني با افتاده روزي چه به کیفم تو بودم کرده چون افتاد يادم تازه

 .شد اينطوري شستمش شد کثیف هیچي هیچي_

 بگي؟؟ میخواي چیزي ببینم.کني عوض نمیري،مباساتو چرا خب_

 :وگفت کردم نگاه مامان به ترس با دهنم تو میومد داشت قلبم بزنم  رفمو که بود وقتش االن هدف به زد

 نگفتي؟_

 .دانشگاه تو دارم خواستگار يه مل...راستش... راستش_
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 :وگفت جلو به کرد متمايل خودشو رو کنار گذاشت رو بافتني و زد برق هیجان از مامان چشماي

 رشتته؟ هم_

 نه_

 دکتره؟_

 .!!باشه ايل سوامش اومیل بايد هم  تما  اال بگم جوري چه برسرم خاک واي

 هنر رشتش اونم_

 :وگفت توهم کرد اخماشو مامان

 نقاش؟_

 .میخونه موسیقي_

 :وگفت باال داد ابروشو يه مامان

 .نیس شغل که چیه؟موسیقي شغلش_

 :وگفتم کردم نگاه مانو ما دوباره ترس با

 میشه معروفم داره تازه قیافت خوش هم خیلي.مامان خوبیه پسر خیلي_

 بشه؟ معروف که وزيره_

 .شغلش به داد گیري چه مامان واي

 بازيگر؟ نکنه_

 .گفتم کنان مل مل

 ... ست خواننده_

 :وگفت باال داد ابروشو بعد کرد اخم اول مامان

 بیاد خونوادمون به که مادر يکي دنبال برر..باشه مطرب  اجي داماد مونده همیل.نکرده الزم_

 .وخوبل مومل هم هاشونم خیلي ها خواننده ازيل داريم توتلويزيون اينهمه چیه؟خوانندست مطرب مامان_

 اي طلبه مهندسي دکتري دنبال برو کل ول مطربه  اجي داماد میگل میرن راه نیس  امیشون که مادر،بقیه نه_

 .چیزي

 وگفتم زدم زانو مامان مبل جلوي رفتم

 

 !خدا به خوبیه پسره.پسنديدمش مل مامان
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 :کردوگفت نگام اخم با مامان

 ساره؟ نشدي.که دوست_

 :گفتم هول با

 اصال نه نه نه_

 .. رف،بزنید بابام با بیايد میگي فقط گفت هرچي هرکي.ساره نزنیا  رف نامحرم با_

 توبغلش يادته!ساره برسرت خاک!نزدي  رف توهم هم دروغي؟اصال چه) مامان گفتم همینو اونم به_

 !(نفهمه کسي عامم خاک واي!بودي

 . بزنید  رف اقاجون با میکنم خواهش( گفتم ملتمسانه)  اال. رف،بزنید اقاجونم با گفتم

 .میزنم  رف باهاش ومي مخامفه میدونم بااينکه_

 :وگفتم شدم بلند از ا خوشحامي با

 هنر خیلي خدا به درمیاد پول خوب ازش وموسیقیه اهنگسازي اصلي کار داره ش ديگه شغل کنار هنرو ايديل_

 منده

 .داره کراهت پوال ايل_

 داره کار هم هنرمنده.هم اونظوري کنه کار بابا پیش بره زدم  رف باهاش شايد اصال.مامان کراهتي چه_

 باشه؟

 .میگه چي اقاجونت بروببینم  اال_

 وطول شهرستانل خوانوادش میدونستم.دادم خبر ايديل وبه برداشتم وگوشیمو اتاق سمت رفتم خوشحامي با

 که اقاجون نظر بود مونده فقط میزنه  رف مادرش با غروب که گفت هم ايديل.بیان بده خبر بهشون اا میکشه

 .میشد نور علي نورّ   میگرفتیم اونم اگه

 مامان شايد نشدم متوجه هم شب اخر تا میزنه  رف کي مامان ببینم تا بودم فامگوش همش اومد اقاجون که شب

 .تهران بیان هم اونا بود شده وقرار بود کرده صحبت مامانش با ايديل هم طرف ازون میگفت بهش خواب موقع

 ببینه خودشو بايد جلسه يه گفته اقاجون گفت مامان که بود اقاجون قضیه پرسیدم ازمامان که چیزي اومیل صبح

 .بدن اومدن براي اجازه وبعد

 !پیشرفت خوب چیز همه تصورم برعکس خداروشکر

 اومیل ازسالم وبعد شدم سوار رفتم بودم خوشحال مل اما بود گرفته صورتش هنوزم ايديل سرخیابون رفتم

 :گفت کنان مل مل ايديل بود مامانش نظر پرسیدم که چیزي

 چیکار تو.هفته اخر تا میاد که گفت باالخره ومي  رفا وازيل زوده برات اصال گفت نشد راضي که اومش_

 .کردي

 :گفتم هیجان با
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 مامان با بعد پیشش بیاي تنها بايد جلسه يه اصلي خواستگاري قبل گفت اقاجون زدم  رف مامان اقاجونو با_

 . میفرستم برات همرو وايسا نديا سوتي زد وروزه ازنماز  رف باشه  واست روخدا تو ايديل بزني  رف اينا

 :وگفت توهم کرد اخماشو ايديل

 اخه بگم چي میدونم چه نمیگیرم هم روزه نمیخونم نماز که مل_

 اقاجون که کل کاري يه تیپتم.ندي سوتي جلواقاجون که کل  فظ خوب توفقط میگم بهت رو همه مل خب_

 .بیاد خوشش

 :کردوگفت نگام کالفه ايديل

 امال عیل که نداري توقع نداره کردن  فظ ديل اصول که خواستگاري.بابايه میگیرن سخت قدر چه ساره واي_

 .بیام بپوشم مباس هم

 :وگفتم کردم نگاش دمخوري با

 تو معلومه که اينظور نده دستش بهونه میگم فقط ايديل نیس پسند امل مل باباي_

 

 هم به ما که نیستي مشتاق اصال تو معلومه که اينظور نده دستش بهونه میگم فقط ايديل نیس پسند امل مل باباي

 .کني تر موجه مباستو نمیخواي شده هم مل خاطر به  تي چون برسیم

 :فشردوگفت دستش وتو دستام رو گذاشت دستشو پنجره سمت برگردوندم رومو

 چشم اينم عشقم خاطر به ومي سخته کم يه زدن  رف اينطوري به ندارم عادت مل اخه ساره ببخشید باشه_

 ...نشکوني ايدينو دل برگردون روتو  اال میکنم قبول

 :گفت که کردم نگاش دمخوري وباهمون برگردوندم رومو

 !ها عروسیه ديگه بخند_

 جا وبوسید مپم جلوو اومد دفعه يه مل خنده با ايديل گرفت وخندم نتونستم دفعه يه اما کنم مقاومت خواستم اومش

 :گفت تصنعي اخماي با بود مونده صورتم روي مبهاش گرماي کردم نگاش خورده

 .کنم بوست.کنم بغلت  قمه میشي زنم داري که نده تحويلم اخم_

 خنده با بود صورتم روي مباش داغي هنوزم کنم پاک و جاش تا کشیدم دستمو نشست پیشونیم رو شرم عرق

 :کردوگفت نگام

 ..بريم بشیل محکم کردي ديوونه منو خجامتت باهمیل_

 رسیديم باالخره!صورتم سمت میرفت دستم بار يه دقیقه چند وهر بودم شوک تو هنوز اونور کردم رومو

 .بود ايديل اومدن خواستگاري قضیه مهرنوش ساغرو براي داشتم که نقدي به دست خبر اومیل دانشگاه

 جفتشون مل ديدن با بود گوشیهاشون تو سرشون وساغر مهرنوش رسوندم کالس به خودمو چطوري نفهمیدم

 :گفت انداختم گل هاي مپ به اشاره با ومهرنوش کردن سربلند
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 خبريه؟.میزنل برق که هیجاني؟چشماتم چه_

 ..هفته اخر براي خواستگاري میاد داره ايديل خوب خبراي_

 :گفت دراومده ازکاسه چشماي با وساغر کشیدن کوتاه جیغ يه هیجان از جفتشون

 .داري مار ي تومهره مصب ال_

 اونم گل ودسته دومادي وشلوار کت با خواستگاري بره قراره افشار ايديل کل فکر گقتي  ق که اينو_مهرنوش

 ...شود چه محله سفید ريش توکلي اقا  اج بوس دست کجا

 :گفت مهرنوش که کردم نگاشون دمخور خنده زير زدن جفتشون

 کي.کل ومش رو  رفا ايل  اال..داريم  قم واال ديگه کرديم تعجب خب نکل اونطوري قیافتو خب.خیله_

 بخوريم؟ شیريني

 خواستگاري بیان اونوقت پسنديد اگه ببینتش بابا خونمون تنها بیاد روزا همیل قراره فعال شیريني تا کو_

 :زدوگفت بهم چشمک يه ساغر

 بادا مبارک دا با بادا پس_

 بیان اينا مرتضي بود قرار وقتي زدن زهره شیواو  رفارو همیل درست شده زده ذهنم تو بک فلش يه يهو

 .مل خواستگاري

 

 ...قبل مثله هم دفعه ايل نکنه افتاد شور بدجور دمم

 بوديم شناخته داشتیم دوست همديگرو ايديل منو چون ايشاال میره پیش  وب چیز همه.ايندفعه.نکنه خدا واي

 .چیز همه میشد درست چیز همه

 ............... شديم ساکت وهمه سرکالس اومد استاد

 شور دمم همش چیه وا کامش جوري.چه نماز که بگه کجا رو چي که کردم کار باهاش دفعه هزار ازديشب

 ...کنه بدبختمون بپره دهنش از چیزي يه میزد

 .کرد صدام اشپزخونه تو از مامان.باشه موجه تیپش میکردم خدا خدا.بود بد  سابي  امم

 :گفت میکرد خشکشون تند تند که در امي مامان ست اشپزخونه اپل رو شده چیده ها میوه ي.همه ديدم رفتم

 برد ؟ ماتت چرا ظرف تو بچیل اينارو بیا_

 بهم نگاه يه مامان چیدم توظرف هارو میوه  وصلگي بي با و رفتم اروم بود سر وپام دست همه میزد شور دمم

 :وگفت انداخت

 .ديگه نمیشه يا میشه میکني؟يا اونطوري قیافتو چرا_

 ...خیلي مل اخه_
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 اگرم میکنه قبومش بابات  تما پس وعاقلیه خوب پسر میگي تو که اينطور بشنوه بابات نگو بلند  اال خب خیله_

 .بفرست صلوات کني اونطوري قیافتو اينکه جاي به.نبوده صال ت به  تما نکرد

 چیدن به شروع وبعد فرستادم هم.پشت صلوات تا وچهارده بستم چشمامو اروم.مامان میگفت صلوات؟راست

 مباسمو تا تواتاق رفتم ازظهر بعد شیش به ساعت عقربه شدن ونزديک کارا شدن تموم از بعد.کردم ها میوه

 نگام تعجب با مامان که توپذيرايي ورفتم کردم سرم.هم بنفش شال ويه پوشیدم ياسي بلند تونیک يه کنم عوض

 :گفت کردو

 محرمید؟ کرديل فکر نکنه. نیس سرت که چادرم تازه.معلومه جات همه.تنگه خیلي که میپوشي؟ايل اينو_

 بودن تر مهم اينا مامان اينجا اما گرده بر ايدينم نظر تا باشم تیپ بد نمیخواستم انداختم پام سرتا به نگاه يه

 تنم بود شده دوخته گیپور روش که تیره ابي بلیز به دفعه ايل کردم عوض مباسمو و اتاق تو برگشتم دوباره

 اينا مامان دست دادن بهونه اما اومد بد خیلي نظرم به بود سرم هم سفیدم وچادر سرم رو انداختم شامم يه کردم

 منم زدن هردومبخند مل ديدن با وبابا مامان که پذيرايي تو رفتم. نبود درستي کار اصال موقعیت ايل تو اونم

 دمم نبود خبري ازش هنوز وربع شیش بود شده ساعت.گوشیم به چشمم يه بود ساعت به چشمم يه نشستم رفتم

 شد میدوخت ساعت به معنادارشو.نگاه.دقیقه چند هر وخودشم بود متنفر ازبدقومي بابا میجوشید سبروسرکه مثله

 نشسته وبیکار بود مل به توجهشون همه بزنم زنگ بهش نداشتم جرات تر کالفه محظه هر ومل ونیم شیش

 يه  دود.نبود داغون مل اندازه به کس هیچ اما.بودوکالفه فکر تو اونم کردم نگاه مامان به چشم اززير.بودن

 :گفت بابا که شد هفت به ربع

 .نبودم خوشبیل اومم از معلومه بعدشم اينطوريه اول ازجلسه ايل نمیاد کنم فکر_

 .بگم میخواستم

 

 برد بلندشدودست از ا بابا مبل.به چسبیدم نزار  امي با نشد روم اما میاد.که مطمئنم مل نه.بگم میخواستم

 اخم با مامان نموند مخفي کس.هیچ چشم.از که کردم ذوقي چنان دراومد صدا به در زنگ که دربیاره کتشو.تا

 هر میکردم نگاه در به زده و شت.ايديل شد و واسم وزبون وگوش چشم تمام در سمت به رفت وبابا کرد نگام

 گل دسته يه با ايديل ثانیه دوسه از وبعد شد باز در باالخره بیشتر مل استرس میشد نزديک در به بابا که قدم

 نگاش ازپنجره که مامان!!پوشیدي چیه ايل! سفارش اينهمه!اومد بند نفسم خورد بهش تاچشمم تو اومد بزرگ

 کوتاه فاق کتون شلوار يه کرده تعجب ايديل سروشکل ازديدن فهمیدم انداخت مل به معنادار نگاه يه میکرد

 شیک خیلي سفید بلیز يه بود سخت براش رفتل راه که بود چسبیده تنش به انقدر که بود تنش اي سرمه براق

 يه.بود کرده درست دار مدل ژل با موهاشم معمول از د تر باز.هم اش ويقه بود پوشیده جذبم امعاده فوق ومي

 بود گردنش هم اي نقره زنجیر

 میرفت راه  ونسردي با کنارش بابا.برسه داد به خدا.بود مهران پوشیدن مباس مثله درس تیپ ايل خدا واي

 سالم خوشرويي با مامان وباديدن شد خونه دراوردووارد کفشاشو ايديل کرد تعارفش خونه به رسیدن وقتي

 :گفت مامان.کرد نگاه بهم قدر چه نديدم پايیل انداختم سرمو کرد وسالم انداخت مل به نگاهشو.هم کردوبعد

 .اومديد خوش خیلي افشار اقاي تو بفرمايید_

 خودمو سرعت با نشست مبال سمت به ورقت تو اومد باالخره!!ايديل ومي!پسرم میگفت مرتضي به!رسمي چه

 :وگفت تواشپزخونه اومد. هم مامان شدم ومو خوري ناهار صندمي روي وازترس اشپزخونه به رسوندم
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 ساره؟ ايه قیافه ريختو چه ايل رفته ور سروکلش با انقدر چرا ايل_

 داره؟ اشکال ديگه امروزيه مامان وا_

 :دادوگفت تکون سري يه مامان

 .ببربراش رو چايي سیني ايل بیا کنه قبول جونت اقا میدونم بعید جوونا شما ازدست_

 هردو مل ورود با بودن نشسته زير سربه جفتشون ايديل نه میزد  رف بابا نه پذيرايي بردم رو چايي سیني

 کل همیشگیش عطر بوي ومي نداشتم کردن نگاه جرات بابا ترس از جلوش گرفتم رو چايي سیني کردن سربلند

 رو سیني بابدبختي سرشد دستام ترس از!!!میفهمید بابا اگه خدا واي.بود توبغلش که افتاد يادم پرکرد مشاممو

 گفت که بابا سمت بردم

 

 :گفت ايديل رويه وبعد ندارم میل

 چیه؟ شما شغل پسرم خب_

 :شدوگفت خیز نیم ا ترامش به شد وارد که ومامان انداخت مل به نگاه.يه کنان مل مل ايديل

 کار وازيل وموسیقي نوازندگي هنره کارم مل راستش_

 :وگفت باالانداخت ابروشو دوباره بابا

 داري کنه زندگي باهاش دختر ايل که باشه داشته درامدي باشه داشته پول.که شغلي گفتم بد سواممو اينکه مثه_

 يانه؟

 کنه سرهم دروغي يه کاش شد عرق خیس دستام تمام

 .سرکار میرم شدم امتحصیل فارق ومي ندارم اي ديگه شغل نه_ايديل

 چیه؟ پدرت کجان؟شغل خانوادت_بابا

 .داره خونه مادرمم میکنل زندگي قزويل تو ازاده شغلش بابام_ايديل

 داري؟ وماشیل خونه_بابا

 دارم ماشینم کردم کرايه خونه يه بله_ايديل

 :شدوگفت جا جابه توصندمي بابا

 ...پسر پاشو بزنیم.باهم مردونه  رف دوکالم ما بهتره  اال.گفت چي که شنیديل خانم خب_

 پشت ايدينم تو یاط رفت بابا بره که کردم اشاره بهش چشم با دوخت مل.به نگاهشو بلندشد ازجا ترديد با ايديل

 .رفت سرش

 :کردوگفت نگاه مل به عصبانیت با مامان اونا رفتل از بعد
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 که باباش ازشغل اون.کجان نیس معلوم.که خونوادش از اونم مطربیه که ازشغلش ايل ازسروشکلش اون_

 سروريختشم چیه؟از کرايه تومیدوني ؟اصال!اي اجاره توخونه بري تو اخه.اي کرايه ازخونه اونم چیه نگفت

 . چیه نمیدونه وايمون ديل که بود معلوم

 :گفتم کشیدمو بلندي هیس

 ... بگو اينارو بعد بره بزار مامان واي_

 :گفت سرش پشت.به.نگاه يه با بود دراومده  رصش که مامان

 ..ببیل چیه؟تیپشو ايل اخه مومل ومي ست خواننده توگفتي دختر اخه_

 از میمیرم دارم مامان واي. داره وايمون ديل خودش اندازه به که خودشه مهم داري تیپش به چیکار مامان_

 نده گیر خدا رو تو استرس

 :کردوگفت درشت چشماشو مامان

 ..تو رفته کجا عقلت اخه نمیخوره ما خونواده به ايل هان؟دختر رفت دمت داره سروشکل خورده يه ديدي تا

 بازي سنگ يه با پاش با بودو پايیل سرش ايديل رفتم پنجره سمت به  رف وبدون کردم ونگاه مامان ناامیدانه

 :گفت مامان که اينور اومدم پنجره کنار از میگل چي دارن میدونستم کاش اي بود  رف مشغول هم بابا میکرد

 چه  اال اومد سرم میترسیدم که همون واي.. اخه نبود خانم صفا پسر  یف...مخامفم مل بشه راضي باباتم_

 .کل کمکم خدا اي هیچي که نه اگه ومي میشه مامانم شه راضي بابا اگه بکنم غلطي

 درست  دسم میکردم دعا دعا کنار زدم رو پرده فکر وبدون شدم کوب میخ درجا اومد درب شدن بسته صداي

 زير که در امي خوتسرد خیلي بابا شده چیزي  تما پس بود رفته خدا افظي بدون ايديل بود درست اما نباشه

 ديد مارو تا دروبابا سمت رفتیم کنجکاوي با مامان منو تو اومد میداد تکون میفرستادوتسبیحشو صلوات مب

 :گفت

 رفت فرستادمش نبود ما کف هم پسره_

 

 .بکشم شامو برم روشکر خدا خب_ مامان

 ريختل سرم رو يخ اب سطل يه انگار که مل بود نگرفته جديمون کس هیچ انگار نه انگار بودن خونسرد همه

 ي عالقه مل فکرمیکردن اوناهم نداشتم بروز جرات اما بیفتم پذيرايي وسط همون میخواست دمم شد سست پاهام

 شد سفید گچ عیل رنگم نبود خودم به چي؟؟ واسم اونم با محظه به محظه میدونستل.اگه ندارم بهش زيادي

 تعجب با شد مل متوجه که مامان يخ شده ام چهره تموم دبدم دور از بود افتاده پذيرايي ويتريل اينه تو عکسم

 :گفت

 اقاجونت بقول به که نداره شدن شوکه میاد خواستگار واست باره اومیل دختر؟انگار شدي ريختي ايل چرا_

 هر بیار بشور سروروتو برو  اال نداري عاقبت ايل با تو گفتم منم بهتر همون نبود ما ي  دواندازه پسره

 ..مادر برو سراغش میاد موقعش به که داره بختي يه دختري
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 دنیاي همه میزنید  رف دربارش را ت انقدر که اوني نمیفهمید کسي نمیکرد؟چرا درک کسي میگفتل؟چرا چي

 بغضم کرد نگاه بهم مامان دوباره وقتي بگیرم خودمو جلوي نتوستم نتونستم.نمیفهمید کسي چرا بود مل

 دوست اما میکرد صدام هي مامان کردم قفل ازپشت و بستم درو اومد سرم پشت مامان تواتاق ترکیدورفتم

 :گفتم ارو صدايي وبا برداشتم سريع رو گوشي زد زنگ ايديل که بود موقع همیل.بزنم  رف باکسي نداشتم

 .کردي اونطوري چرا!رفتي جان؟کجا ايديل..امو_

 :گفت دراومده وازچاه خفه باصدايي ايديل

 (شد کنده ازجا قلبم میزد موج نارا تي توصداش...)ساره امو_

 رفتي؟ گذاشتي گفت چي اخه؟بابام شد چي ايديل جانم_

 همینوگفت_

 چي؟ يعني_

 که هم سوااليي گفت نمیده مل به رو تو جوره هیچ چون بري بذاري بهتره گفت بهم  یاط تو اينکه يعني_

 بیرونم بعدم گرفته تصمیمشو ديده منو که اول از گفت تونشکنه دل که بوده نمايش.واسه پرسیده توخونه

 بندازي راه منو مامان تومیخواستي اونوقت نگرفتل روجدي تو اصال اونا.بود ايل بابات ديل اصول ساره...کرد

 ...ندادي گوش کارا ايل واسه زوده گفتم بهت که مل..نیان گفتم زدم زنگ االن همیل...بیاري

 :گفتم دراومده گلو ته از صدايي با خوردم دست رو هم بابا از نمیشد باورم شد خشک دستم تو گوشي

 ...بودم زده  رف مل ايديل_

 :اي،زدوگفت مسخره پوزخند ايديل

 ازسر غرورمو مل ساره..بودي زده  رف خیلي اره

 .باي... ندارم. وصله اصال فعال بزاري تنهام بهتره هم  اال بودم نیاورده راه

 با شدم بلند بست گلومو راه بغض افتاد ازدستم وبعد کردم نگاه گوشي به ناباورانه کرد قطع روم رو گوشي

 رسما زدم  رف باهاش بفهمل االنم واگر دوستم ايديل با نمیدونه کسي افتاد يادم که پذيرايي سمت برم پر توپي

 ...میشه مرتد بابا نظر از

 ريختم اشک تونستم وتا مالفه زير کردم سرمو تخت تو برگشتم دوباره

 وبابا مامان رفتار اون با ديگه بود بد  سابي  امم ونرفتم نکردم توجهي کرد صدام شام براي مامان هرچي

 همه که میخواستل؟ايديل چي مگه خب نمیگرفتم جديم چرا نمیدونم.داشتم دوست و ايديل مل که بودن فهمیده.هم

 ازدواجا همه میکردن فکر چرا کنم زندگي بايد میخوان اونا که اونجور مل  تما میکردن فکر چرا داشت چي

 هاي خونواده ايل مهران قول.به میخورد بهم ها سنت وايل خودم از داشت  امم باشه وقديمي سنتي روش به بايد

 از تر جنبه بي که هم ايديل ايل. میگرفت گريبانتو اينظوري اخرهم کني خارج ها.پیله ايل از نمیتونستي مارو

 هي نمیرن ها مسئومیت ايل زيربار امروزي پسراي ساغر قول به بود ايل رفتارش بابا  رف بايه  اال همه

 بره ايديل بودم مطمئم داشتم دوستش ا مق مل اما زد جا نشده هیچي بابا  رف يه با اخرم کرد میخوام میخوام

 مل به ايديل کنم فکر کسي به نمیتونستم مل اصال اومد نخواهد سراغم اون وجذابیت موقعیت با کسي ديگه
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 ام گريه با همراه ازافکار منو در صداي.میشد مل شوهر واخر اول بايد ايديل بود بوسیده منو بود زده دست

 مبخند مل باديدن تو اومد غذا سیني با دراتاق از.کنه بیادونصیحت میخواست  تما بود مامان اورد بیرون

 :زدوگفت

 .بخوري اوردم برات بیا. جان مادر بخوري غذا نیومدي چرا_

 .ندارم میل_

 :دادوگفت تکون کردوسرشو توهم اخماشو مامان

 توکجا؟ کجا اون ساره بفهمي نمیخواي چرا نمیخوره ما به پسره ايل_

 باهم میتونیم ايديل منو سنتي نه میکنم فکر قديمي نه ديگه شدم عوض مل میخوره هم خیلي جان نخیرمامان_

 وهي،زيرمب خواستگاريم بیاد بايد کرده کیپ ويقه ريش با يکي  تما میکنید فکر شما چرا بشیم خوشبخت

 .میدونم مل مهربونه قلبش ومي اينطوريه تیپش ايديل باشه خوبي ادم تا.بفرسته صلوات

 :کردوگفت ريز چشماشو مامان

 !زدي  رف باهاش خیلي تو پس_

 :گفت مامان که پايیل انداختم سرمو پريده بارنگ دادم سوتي فهمیدم تازه

 .زدي  رف پسره با چي واسه.میکني کارايي.چه ببیل ساره نشه برسرم خاک_

 :وگفتم پايیل انداختم شرمندگي با سرمو زدم  رف میکرد فکر فقظ بیچارم مامان

 اسم که منم خب ببینل همو عقد سفره سر پسر دختر نیس قديما مثه ديگه شده عوض چیز همه جان مادر خب_

 .کنم ريسک نمیشدکه ديگه بود مونده روم نفر يه

 فکرشو که ترازاوني را ت خیلي روت میاد اونم دختر؟اسم میشه چي ببیننت دانشگاه تو دونفر اگه میدوني تو_

 .اخه نمیندازي کار به توعقلتو چرا کني

 !!! دارن خبر عامم همه نمیدونست بیچارم مامان

 خوشحامم خیلي باواون مل مطمئنم مل میکنه خوشبخت منو ايديل خدا به.کل ول  رفارو  االايل مامان میدونم_

 پسراي باهمه ايديل.انگیزه وهیجان جذابه برام که کسي تنها اون میکنه فکر مل مثه.مبده اهمیت مل به اون

 داره فرق ما فامیل

 

 . میخواد چي اززندگي نیس،میدونه زمیل به اش کله انقدر داره فرق ما فامیل پسراي باهمه ايديل

 :زدوگفت پوزخند مامان

 بايد توکلي اقا  اج دختر تو.میخواي چي اززندگي نمیدوني تو.تويي نمیدونه که اوني میخواد چي میدونه اره_

 بشه دامادم که مونده همینم گفت کرد مخامفت گفتم اقاجونت به تا مل.رفنه کجا عقلت بشي؟اخه مطرب زن بري

 ريختي چه با پسره ديدي خودتم بديم اهمیت بهت نخواستیم نکني،که توفکر تا بیاد گفت فقط مطرب
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 داره خونه داره کار..باوقار متیل اقا میارزه پسره ايل صدتاي خانوم پسرصفا خدا به نداريم پس،خرفي.اومد

 .خون ونماز مومل

 .پسره ايل نه باشي داشته اينطوري،بايد انتخاب يه

 :وگفتم کردم ونگاه مامان عصبانیت با

 واسه ايدينم.مامان فکروعقايديه چه ايل اخه کرده گناه باشه تمیزواراسته.خورده.يه هرکي. بدن شما ازديد همه_

 ايل نديده منو اصال خانوم صفا پسر ومي داره دوست هم منو درضمل داره پیغمبر خدا داره وايمون ديل خودش

  رف،زده باشیم ديده همديگرو ازقبل بايد ادمیم مادوتا بخوريم هم به که ايم دروپنجره ما مگه ازدواج نمیشه که

 اينجا به کارم االن بشنامش خوب نبودومیتونستم روم اسمش.اگه هم ر ماني خانم پسر همون.يانه باشیم

 (چطور؟ شما.درسته  رفش و تره عاقل اينجا انگار موافقم ساره يا نويسنده عنوان به مل دوستان)نمیکشید

 :وگفت ازجا شد بلند مامان

 میاريم دووم کنارهم عمرم اخر تا میديديم همديگرو عقد سرسفره ما نمیفهمم رو امروزي جووناي شما مل_

 قرتي،بازي که رفتنم شاپ وکافي شدن دوست ايل  اال نداريم تفاهم میگید بعد ومیايد میريد دفعه صد شماها

 و کني بیرون ات کله از رو پسره ايل فردا از بهتره ونمیده ازدواج ايل اجازه اقاجون ساره ببیل. جديدتونه

 ..و بیان اينا خانوم صفا بگیم اينکه يا درست به بچسبي

 مدل   که وروسريمو اينه سمت به ورفتم شدم بلند ازجام  رص وبا کردم وقطع مامان  رف دستم بردن باال با

 :گفت که میکرد نگاه منو همینطور مامان کردم باز بودم بسته مبناني

 بیاد؟ خانوم صفا بگم بودم تو با_

 :وگفتم کردم ونگاه مامان کالفه

 ..ديگه کس هیچ يا ايديل يا مامان_

 :گفت شمرده شمرده دراتاق سمت به میرفت که در امي بعد کردو نگام کرده گرد چشماي با مامان

 نمیخوره تو در به پسره ايل.میشناسمت مل مني دختر تو_

 

 تو نیس جدي درصدم يه که بود معلوم پسره ايل. میخوام تو بخیري عاقبت مل ساره بفهمي کل سعي اينو

 چیزارم ايل ومي میکنم فکر قديمي.اگه مل کنه باز ازسرخودش.اومده که بود معلوم گیجه بود معلوم اش خواسته

 .بروبخواب بخور شامتو هم  اال.مادر کل جمع  واستو.میفهمم خوب

 چطووي بود بغض پراز گلوم کردم نگاه ومعاب رنگ خوش غذاي سیني به بیرون رفت اتاق از مامان

 قدر هرچه چیه عشق که نمیدونست مامان انگار بود داغون  سابي  امم نشستم تخت ي مبه اونومیخوردم؟رفتم

 شانس که بود کي ايل  اال!میگفت خانوم صفا پسر از میگفت ها تفاوت از مامان دارم ودوست ايديل مل میگفتم

 کشیدم دراز.ندارم شانس هیچي تو چرا.کنم چیکار مل خدا اي.مامان ي بهونه بشه تا.زندگیم وسط بود اومده مل

 فردا که شکر خدارو باز میشد کنده جا از داشت دمم نبود خبري هم ايديل از برداشتم وگوشیمو تخت روي

 زود قدر بود؟چه کي ديگه يانه؟ايل دنبامم میاد نگفت اصال راستي.ببینمش میتونستم مو داقل داشتم دانشگاه
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 اونم اما بود خوب مامان قول به پسراي دسته ازاون هم مرتضي امبته..امروزيا از اينم!بود برخورده بهش

 .کنه فداکاري خاظرم به کسي که نداشتم شانس مل کال نداد مل به خود از دفاع فرصت

 !میديد تلويزيون بودوداشت بیدار سینا فقط تويخچال وگذاشتم اشپزخونه به بردم شامو

 چشمامم کم کم ديگه نبود ايديل خبري،از اما شد خشک گوشي به چشمم اتاق به برگشتم و زدم مسواک رفتم

 شده تیپ وخوش  ذاب انقدر انصافا ومي شد رد چشمام جلوي از فیلم مثه امشب  وادث میکرد سنگیني داشت

 که بودم بسته امید امشب به قدر چه شه خودم مال زودتر میخواست دمم.رفت ضعف براش خودم دل که بود

 خورده هم به چیز همه نشده هیچي هنوز خاال اما عقدومیذارن قرار هم هفته واخر میره پیش چیز،خوب همه

 ..طورشده هر.میکردم راضي اينارو بابام شده طور هر بايد مل میدادم وازدست امیدم نبايد مل اما بود

 ايل با میدونست خوب نامرد ي پسره میذاشت تنهام که بود بار اومیل نبود ايديل خبري،از سرخیابون رفتم صبح

 نبود معلوم نبود پیداش ازديشبم نداد جوابمو اما زدم زنگ وبهش برداشتم گوشیمو میکنه ترم ديوونه کارا

  سام!دويدم موسیقي دانشکده سمت به فکر وبدون دانشگاه ورسیدم گرفتم تاکسي يه افتاد شور به دمم کجاست

 :کردوگفت نگاه سرتاپامو شدوکنجکاو از ابلند مل ديدن با میکشید بودوسیگار نشسته در جلو

 کو؟ ايديل میکني چیکار تواينجا_

 رو قضیه تاته و فهمید خودش کردم نگاه  سام درماندگي با بود نیومده اصال پس شد ناامید امیدم همه

 : وندوگفت

 .نیس پیداش همیل نه؟واسه خورد بهم! بود خواستگاري ديشب_

 دارش موهاي،مدل به دست ويه زمیل کرد پرت سیگارشو  سام دادم تکون مثبت عالمت به سرمو بغض با

 کشید

 

 وموشدم ها پله روي کالفه.نداد اونم جواب ومي.وگرفت ايديل کشیدوشماره دارش موهاي،مدل به دست ويه

 :گفت  سام

 .خورده خرخره تا  تما اينطوري وقت هر نباش نگران_

 :گفتم  سام وبه پريدم جا از خورده جا

 ؟ شده خورده؟مسموم چي_

 :کردوگفت بلندي ي خنده  سام

 !خورده چي معلومه خب دختر اي ساده تو قدر چه_

 :گفت که کردم نگاه  سام به ناباورانه افتاد هزاريم دو تازه

 نه؟ نمیدونستي البد_

 :زدوگفت پوزخند باز  سام دادم تکون منفي عالمت به سرمو
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 بگیره زن ومیخواد کرده پیدا  سابي ادم مثال که  االهم تو رو گذاشته دست چرا دختر اينهمه بیل نمیدونم مل_

 اينطوري،میکنه

 میشه؟ خوب  امش کي باشه میگي که ايني اگه  اال_

 کردوگفت؛ نگام تعجب با  سام

 ها؟ میموني؟ رامه ياهاش يعني،بازم_

 میدم ومي،ترکش شدم شوکه_

 :گفتم خنديدکه درباره  سام

 کمکت از مرسي_

 :زد داد  سام که معماري،رفتم دانشکده طرف وبه

 .برات میکنم پیداش غروب تا_

 دردودل با که نبودن ساغرومهرنوشم اونروز بود ايديل به  واسم دائم اما سرکالس رفتم سمتش برنگشتم ديگه

 . کنم دق  سابي تا بود داده هم دست به چیز،ذست همه انگار شم سبک کم يه

 خورد ايديل رنگ امبامويي ماشیل به چشمم که بیرون اومدم دانشکده از.شد تموم معنتي کالساي ايل باالخره

 با شلوار،را تي يه! جاخوردم وقیافش وريخت صورتش باديدن.شدم وسوار سمتش دويدم دادن بهم انگاردنیارو

 ....کرده  سابي،پف که چشماشم بود نکرده هم شونه و تي اش ژومیده بودوموهاي پوشیده کاپشل يه

 :گفت که قرمزش چشماي سمت به بردم دستمو اروم برگردوند ازم روشو انداختم ازسرنگراني،بهش نگاه يه

 ..بگیر تصمیمتو بگم اومدم نمیده مل به تورو بابات_

 :گفتم  رفش به توجه بدون! ايل میگه داره چي!سالم بدون!مقدمه بدون

 باالخره منم باباي اخرهفته بیان اينا مامانت اگه وبیاي بري باري چند اگر کنیم اصرار اگر جان ايديل چرا_

 .میشه راضي

 :دادوگفت تکون کالفگي با سرشو ايديل

 کنم کار نمیتونستم اصال بود خورد اعصابم صبح تا ديشبم. ندارم ازباباتو شنیدن  رف ي  وصله مل ساره_

 مل با همینطوري يا بگم همینو بهت دنبامت اومدم  االم!بودم سگ ازبس دانشگاه بیام نتونستم صبحم امروز

 ...اينکه يا.کنم وجور جمع خودمو مل که روزي تا بمون

 خواستم سمتش برگشتم  رص با!درک به برو اينکه يا ديگه اره درک به برو اينکه چي؟يا اينکه يا.کرد سکوت

 :گفت که بزنم  رف

 ديشب بپیچونم هم تورو.میخواستم اگه نداشتم اگه دارم دوستت میدوني خوب نشو عصباني مل براي خود بي_

 که توبودي ايل گفتم ازاومم نداشتم ازدواج شرايط مل میگه راست بابات اما.بابات امتماس درخونتون نمیومدم

 اينکه يا خودمو کنم راه رويه تا ومنتظر باشي مل با بايد يا  اال ديدي اومدم که هم  اال.بیا گفتي کردي عجله
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 باشمت نداشته ممکنه فهمیدم ديشب يه بیا سخته مل براي نکل فکرم سرنوشتت دنبال وبري شي خیال بي

 .ساره میگم واقعیتو دارم مل ومي نمیخوامت نکل فکر بود سگي اعصابم تاصبح

 ايديل کردن گريه کردم شروع صورتمو روي گرفتم دستامو میگفت داشت چي ايل شد بد و امم ترکید بغضم

 :گفت رودستمو کشید دست

 باشي صبور بايد فقط باش مطمئل مني تومال خره اخه. میشم ديوونه اينطوري مل بردار دستتو ايديل جون_

 .نکل گريه ايديل خب؟جون

مونو روي کبوند دستشو همیشگیش عادت به دادم ادامه بهش توجه بي نمیداد امونم گريه  که ام گريه.افتاد راه فر 

 :وگفت رودنده وگذاشت گرفت دستمو صندمي،ايديل پشتي به دادم تکیه سرمو شد کمتر

 .کنم ارومت تا خوب شاپ کافي يه میبرمت االن_

 .نمیشم اروم اينظوري_

 :خنديدوگفت ايديل

 .کاروکنم همون بگو میشه اروم مل عشق چطوري پس_

 جذاب صورتش اشفتگي انگار دنیا موجود تريل داشتني دوست شد کنده از ا دمم بهش نگاه با کردم بلند سرمو

 :کردوگفت نگاهم کالفه ايديل!کردم بغض بازم. بدم ازدستش نمیخواستم مل.بود کرده ترش

 میشه درست چي ببینم کل گريه تاصبح بشیل اصال خونتون میبرمت_

 .نبود باز نیشت اينطوري میخواستي منو منم نصفه اگه دارم دوستت قدر چه نمیفهمي تو_

 کردوگفت نگام با رص

 ا ساسم؟ بي نمیگیرم توابغوره مثه چون نمیفهمي چرا شدم ديوونه صبح تا مل_

 .کنه ارومت بخوري که هست چیزي يه چون نمیگیري ابغوره_

 :گفت جانب.به  ق کردوبعد نگاه منو خورده جا ايديل

 ساره دارم دوستت قدر چه که بفهم کل فرو ات کله تو اينو نشم ديوونه دوريت ازغم تا خوردم اونو!هست اره_

 .بفهم

 .بمیرم دوريت غم با بزار شو خیال بي يااينکه ومیخوام ايديل مل وبگو وايسا بابات جلوي يا توهم

 :گفت که شد کنده از ا دمم بود کرده بغض

 گفت وقتي رفت گیج سرم سرشد پاهام تموم نه گفت محکم بابات ندارم؟ديشب،وقتي ا ساس مل فکرمیکني_

 بودهژار نزديک خونه تا شدم ديوونه باشم نداشته تورو ممکنه فهمیدم وقتي شکوند جوونیمو غرور بیرون برو

 ندارم دوستت مل نکل فکر دادم جوابشونو ها ديوونه مثه اينا مامانم زدم زنگ شدم سگ باهمه بگیرم زير نفرو

 مل با ونجابتت  جاب نمیدوني،اون درمیاد ازجا تو براي داره دل ايل.عزيزم کنم اروم رو تو که اينم دنبال مل

 .کرده چیکار
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 ايل تموم تا بدم فشارت انقدر بغلم تو باشه مزا مم کسي اينکه بدون تا میکنم شماري محظه قدر چه نمیدوني

 به ادمم منم ساره.فقط باشي مل مال ببینم  جاب بدون خوشگلتو صورت ببینم موهاتو میخواد ذمم بره يادم روزا

 .خدا

  رفارو ايل شیم جدا ازهم بود ممکل که  اال.میخواست ازجونم کنه؟چي ديوونم میگفت؟میخواست داشت چي

 .خیلي ر مي بي خیلي ايديل واي میزد

 :گفت ايديل! گفتم بلند انگار

 داريم دوست ماهمو بگو بگوتصمیمتو بابات وبه خونه برو!ساره نیستم بي،ر م_

 .کنه دعوام اگه دانشگاه بیام نزاره اگه میمیرم تو بدون مل ايديل چي.نکنه قبول اگه_

 :گفت ايديل

 .عزيزم پشتتم منم.بزن برو رفتو تو..نمیشه که ايشاال_

 ايل میزدم  رفمو بايد مل اينا مامان پیش برم قبل برابر ده اطمینان با مبتونستم مل  اال پشتتم گفت شد گرم دمم

 ...مل میگرفتم تصمیم براش بايد بودومل مل زندگي

 

 بودن خونه وسینا مامان خونه تو رفتم  رص با بودم تل به تل جنگ ي اماده که انگار شدم خونه وارد وقتي

 سراغ اومدم کردم عوض که مباسامو.بودم پرشده ايديل ازطرف  سابي بزنم  رفمو شده هرطور میخواستم

 :کردوگفت پام سرتا به نگاه يه مل باديدن وپز،بود پخت مشغول که مامان

 میکني؟ نگاه منو اينطوري کو؟چرا سالمت_

 ...مامان سالم_

 کرد واشاره ظرفشويي سینک رو گذاشت دستشو تو چاقوي خوند ازچشمام رو قضیه ته تا پايیل انداختم سرمو

 :وگفت بشینم که

 هان؟ خونه فرستادت کرد پرت اونم ديدي رو پسره رفتي_

 .نمیزدم بودو رف پايیل سرم چنان هم

 .میکني فکر ا ساسي وهنوزم داشتي قبلي ي تجربه يه خوبه پسره ايل به چه رو تو ادم اينهمه دختر اخه_

 تا مل بگیره صورت ازدواج ايل نزاريل اگه اصال کنم فکر کسي به نمبتونم دارم دوست ايدينو مل مامان اخه_

 .بگم بهتون همینو که اومدم االنم میمونم مجرد عمر اخر

 بازيا بچه ايل.چي يعني میمونم مجرد مل. میزد  رفا ازيل کجا مل ي ساره گرفتي ياد  رفاي،تازه. به به_

 چیه؟
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 دوست ايدينو که میگم میگم بهش خودم مل نمیگید شما اگه بگید اقاجونم به اينو همینه اخرم  رف مل مامان_

 .دارم

 :گفت ديتشو کف پشت زد مامان

 تا ساره!پسرمردمم عاشق مل وبگي کني نگاه اقاجونت روي تو بري!روشل چشمم!شدي  یا بي يعني،انقدر_

 .سردرست برو کل بیرون سرت از هم رو پسره اون فکر شو دور چشمم جلو از نکردم خفت

 :گغتم میرفتم بیرون ازاشپزخونه که ودر امي شدم بلند ازجام  رص با

 .میمونم همینجا اخرعمر تا کنم ازدواج ايديل با مل نزاريد اگه هم شما خانوم مامان نمیشه عوض  رفم مل_

 بستم وچشمامو کشیدم دراز تخت روي نمیفهمید منو کس.هیچ بود خورد  سابي اعصابم ذروبستم تواتاق رفتم

 .برد خوابم کي نفهمیدم که بودم وعصبي خسته انقدر

 جدي منو که میکردم کاري يه بايد بود اقاجون با زدن  رف نوبت  اال میومد اقاجون صداي بیدارشدم وقتي

 مل به چشمش تا مامان بیرون رفتم ازاتاق خواب از کرده پف چشماي با.میشدن اگاه ازتصمیم بايد بگیرن

 فرستادن صلوات در ال که بابا سراغ رفتم راست يه چیه هدفم فهمید خوب چون رفت اي غره چشم خورد

 .بود اخبار وديدن

 ..سالم_

 :دادوگفت جوابمو خوشرويي با سمتمو برگردوند روشو بابا صداي،مل با

 ومشقت؟ درس از خبر چه. دخترم بشیل_

 :وگفتم رويي روبه مبل روي نشستم ومرز ترس با

 ..بزنم  رف باهاتون میخواستم راستش خوبه ومشقم درس_

 .دارم کارت اشپزخونه بیا ساره_مامان

 :گفت بابا که کردم نگاه مامانو وبا رص برگشتم

 بابا؟ چیه دخترم بگو خب.میاد بگه کارشو بزار داره کار مل با االن_

 :وگفتم کردم نگاش ترديد با میگفتم بايد اما بشکونم دمشو نمیخواستم اصال میکرد نگاهم مهربوني با قدر چه

 

 .باهاتون کنم صحبت افشار اقاي درباره میخواستم راستش

 :کردوگفت سربلند رفت توهم اقاجون اخماي

 بزني؟  رف درموردش میخواي بازم  اال نمیخوره تو درد به پسره اون گفتم دخترم بودم داده نظرمو منکه_

 نمیکنم ازدواج باکسي اون جز ومل منه انتخاب تنها افشار اقاي اقاجون راستش_

 :کردوگفت توهم جلوواخماشو کشوند صندمي،خودشو ازروي بابا
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 تو شده بزرگ ديگه جور يه کال نمیخوره ما درد به پسره ايل شي اذيت نمیخوام میخوام صال تو مل دخترم_

 .کني ازدواج خودت مثله يکي بايد

 چرا داره وايمون ديل.خودش اندازه افشارم اقاي اقاجون میگید اينو پوشیدنش مباس تیپ ازروي  تما_

 .وبس همیل افشاره اقاي فقط انتخابم مل میکنید فکر اينطوري

 .میخوره دردت به میگي،که  ساب چه رو اخه نمیشناسي رو پسره ايل که تو_

 .خوبیه ادم میدونم دارم شناخت ازش مل خونديم درس جا يه بوديم دانشگاه تويه ما جون اقا_

 بود ساممون چند شناخت واسه داديم ماراه اگه رو ر ماني خانوم پسره اون نیست کافي شناخت ايل جون بابا_

 بري.بیرون باهاش بري دودقیقه بزارم کنم اعتماد بهش نمیشه اصال نمیدونیم ازش هیچي اينکه نه! ايل شد تازه

  رف،بزني باهاش توماشینش

 گفتم وسريع جانب به  ق ي قیافه با

 میکرد هم قبال بکنه سواستفاده ازماشینش میخواست.اگه اون اقاجون_

 :رومیزوگفت گذاشت تسبیحشو شد گرد چشماش جون اقا!ساره توسرت خاک!دادم سوتي!شد برسرم واخاک

 شدي؟ پسره ايل ماشیل سوار.مگه چي؟تو_

 :گفت که کردم.نگاهش گرد ترس،وچشماي با

 گفتم؟ چي نشنیدي_

 :گفتم کنان مل مل

 ...که خونه برسونه منو خواست بار يه فقظ نه نه_

 :وگفت اومد بیرون اشپزخونه از موقع همیل مامان

 .بیارتش شد مجبور افشیل ايل دست از دفعه يه رسوندش که خبرداشتم مل اقا  اج نه_

 :گفت درهم اخماي همون با بابا

 . برسونه تورو داده جرات خودش به کرده غلط..ايل وصي وکیل بشه پسره ايل که بودم مرده مل مگه_

 :گفتم دادومل تکون سرشو مامان

 .عاديه ديگه چیزا ايل.شده عوض زمونه خدا به اقاجون_

 :گردشدوگفت بابا چشماي

 دانشگاه بره اينکه قبل گفتم دفعه دخترتوچند گل بگیر تحويل خانوم زري.میزني تازه  رفاي روشل چشمم_

 چیزا ايل بگه کنه نگاه مل توچشم صاف بیاد دختره ايل که شد اينظوري  اال بیا بندازيد راه رو عروسي بساط
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 نداشتیم جرات ما موقع اون بودم توماشینش مل بگه میخوام رو پسره ايل مل بگه..شده مد عاديه چیزا ايل

 واينطوري میکنل نگاه ادم چشماي تو راست راست که زمونه هاي،ايل بچه اينم مادر پدر جلو کنیم باال سرمون

 .میزنل  رف

 :جلووگفت اومد دستپاچه مامان

 وازسرت نزن  رف پسره ايل درباره گفتم باريهت چند بخواه معذرت ساره.ببخش شما اقا  اج گفت چیزي يه_

 ؟ هان.کل بیرونش

 انگار شم وساکت تواتاق برم اينکه جاي درمیومدبه داشت  رصم.مل براي وتکلیف تعییل همش تحمیل همش

 يه بود وعصبانیت پرازغیظ اقاجون چشماي کردم بلند سرمو کرد  رف به وادار بدتر منو دروني نیروي يه

 :گفت مامان که عقب رفتم قدم

 ساره تواتاقت برو_

 بیشتر هرمحظه مل اما برم کرد واشاره سمتم برگشتم باز مامان.بزنم  رفمو شده هرطور میخواستم نرفتم اما

 :وگفتم کردم باز ،بعد بستم چشمامو چشمم جلوي اومد ايدبل داشتني ودوست جذاب ي چهره میخوردم  رص

 درسته نشستم توماشینش رفتم مل میگید راست شما واجب ا ترامتون بزنید داد میخوايد قدر هرچه اقاجون_

 اومیل ايديل کردم انتخابمو مل شده عرض زمونه دوره ايل اما بوده اشتباه میدونم زدم  رف باهاش ومي  رامه

 ازدواج يا کنید مخامفت وصلت ايل با نکره خدايي اگ ه میگم بهتون االنم.کس هیچ يا ايديل يا انتخابم، واخريل

 .کنم اقدام قانوني مجبورم اينکه يا نمیکنم

 :وگفت مپش روي زد  رفم ايل با مامان

 .بفهم دهننو  رف چیه دختر؟قانوني میگي چي داري میفهمي_

 :اوردوگفت باال تهديد ي نشونه به جلووانگشتشو اومد قدم يه اقاجون

 .ديدي خودت ازچشم ديدي هرچي وگرنه.میزني  رفو ايل باشه اخرت دفعه سفید چشم ي د تره_

 زده و شت هم سینا برم میکرد اشاره سرم ازپشت داشت مامان گرفتم باال وبعد پايیل انداختم اول سرمو

 :وگفتم چشمم  لوي اومد ايديل ي چهره بازم اما میکرد مارونگاه

 گاه داد برم مجبورم يا کنید موافقت يا بود همون اخرم  رف_

 دستشو نزد اما برگردوندم صورتمو میفتاد اتفاق ايل که بود بار اومیل براي ايل بزنتم که برد باال دستشو اقاجون

 :زد داد که اتاق سمت دويدم ترس از کرد نگاهم خشم با بودن متورم گردنش عصالت تمام پايیل اورد

 براي بیاد میگیم خانومو پسرصفا هم هفته اخر خونه تو میشیني از،فردا دانشگاه بي دانشگاه

 ..خواستگاري،وامسالم

 قبول میشه اينظوري گفتم فکر بي ايديل ايل دانشگاه؟به بي دانشگاه!توسرم خورد پتک مثله اقاجون  رف

 رفتم چیز همه شد قبل از بدتر  اال.گرفت گلومو بغض!شد میترسیدم ازش که کارکنم؟همون چي بايد  اال.نکرد

 ..گريه به کردم وشروع کردم وپرت تلفل نداد جواب اما گرفتم ايدينو و گوشي سمت به

 میکردم وفراموش ايديل بايد يا نیس بده رضايت اقاجون ديگه نمیدونستم بود کشیده ومجبازي مج به قضیه  اال
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 خل ساره نه میرفتم؟واي کجا مدت ايل میگرفتم؟تو اجازه گاه ازداد بايد يعني میکرد سیخ تنم به مو تصورشم

 میشه؟همینطوريش مگه نه.کني بیرون وازسرت ايديل فکر بايد!کارا وايل نديده مهتاب دختر،افتاب تو.شدي

 ؟.کنم بیرون ازسرم فکرشو چطوري  اال.میزنه زنگ کي که خشکه گوشیم به چشمم همش

 . وبرداشتم تلفل اتاقو ته رفتم بود خودش.خورد زنگ گوشیم

 نیس؟ ازت خبري کجايي؟چرا عزيزم سالم_

 :وگفتم کردم بغض صداش شنیدن با

 ...نمیحوريم هم در به ما گفت...کنم فراموشت بايد گفت بهم...نشد راضي... بابام... ايديل_

 :کردوگفت سکوت دقیقه چند ايديل شد بلند ام گريه صداي

 .هست بگیري،وقت میسانستو تا میمونیم همینطوري  اال ما میخوايم زمان گفتم که مل نداره اشکال_

 ايديل وقتي،نیس_

 چي؟_

 خانوم صفا پسر با میذاره قرار هم هفته اخر دانشگاه بري نمیذارم ديگه گفت بابام_

 .میگیري جدي توچرا گفته چیزي يه توعصبانیت ساره؟بابا میگي چي؟؟؟؟چي_

 :گفتم بغض همون با

 بکل کاري يه ايديل پیچیده نسخمو مطمئنم کرد قیامت توبودم توماشیل که دررفت ازدهنم اقاجونومیشناسم مل_

 .داريم روز،وقت دو فقط بیاد خانوم پسرصفا هفته اخر اگه چیکارکنم مل بده منونجات توروخدا

 خانوم صفا با داشت در به چسبوندم وگوشمو کردم خدا افظي ازايدن اومد تلفل با مامان  رف،زدن صداي

 .وگذاشتل قرار.شد جدي قضیه برسرم خاک واي.میزد  رف

 :وگفت برداشت بوق اومیل با وگرفتم ايديل شماره درباره

 کردي؟ خدا افظي چرا شد چي_

 .کاري،بکل توروخدا شدم بدبخت مل ايديل گذاشت قراره صفاخانم زد زنگ مامان ايديل_

 :گفت کردوبعد سکوت کم يه ايديل

 .میکنم درستش مل به بزن زنگ اگرنه هیچي که گذاشت اگه نه يا دانشگاه بیاي میذاره بابات ببیل فردا تو_

 چیکارکني؟ میخواي_

 .بکل گفتم بهت که کاري فقظ میگم فردا اونشو_
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 هنوز خانم وصفا مامان پاي خنده صداي گذاشتم رو وگوشي کردم خدا افظي ازش درهم فکر هزار با

 از بعد مامان.ادمم مل انگار نه انگار ومیدوختل میبريدن خودشون براي خوب قدر چه زدم تلخي پوزخند.میومد

 :وگفت تواتاق اومد تلفل قطع

 .چادري،بخرم برات میخوام خريد میريم فردا_

 پتو زير کردم وسرمو ندادم محل

 گفت بابات کاري،که همون.درنیار رم اداها اون_

 

 .گذاشتم قرار شنبه فهمیدي؟پنج میکني

 بدبختي ا ساس قدر چه.خانم صفا به شد تبديل بیاد ايذيل مامان بود قرار شنبه ؟پنج شد چي میکردم فکر چي

 بیدارشدم ازخواب زود خیلي صبح.برد خوابم ودمشوره مصیبت با.بود شده عوض رنگش چیز همه میکردم

  یاط در طرف به رفتم سرعت بودبا نشده بیدار خواب از کس هیچ هنوز پوشیدم مباسمو تند تند فقظ فکر بدون

 ما درخونه نداشت سابقه!بود قفل اما کنم وباز در یاط رفتم برسونم دانشگاه به خودم، شده هرطور میخواستم

 :کردوگفت نگاه سرتاپامو بیداره اقاجون ديدم که تو برگشتم  رص بود؟با مل خاظر يعني،به! باشه قفل

 کجا؟_

 :وگفتم پايیل انداختم سرمو

 .دانشگاه میرم_

 .نري میخوام میده ياد بهت اينارو شدده خراب اون اگه تعطیل دانشگاه گفتم؟گفتم چي نشنیدي،ديشب_

 .االن همیل اتاقت میري،تو

 مامان میسوخت خودم خال به دمم نشستم روي،زمیل وار بیچاره دستشويي سمت به ورفت گفت اينو قاطع خیلي

 :گفت سرووضع اون با مل ديدن شدوبا بیدار هم

 .تواتاقت برو نکل بیشترعصبیش بابات دست بدي بهونه میخواي_

 انصافه؟ ايل اخه نرم میگید چرا کشیدم کنکور،ز مت واسه کلي مل مامان_

 :وگفت پايیل اورد صداشو مامان

 تا اقاجونتم بري میذاره اونم شوهرته با ا تیارت بعد بیان اينا خانم صفا شنبه پنج ومي،بزار نیس انصاف نه_

 .ست شنبه پنج که هم فردا مادر تواتاقت برو امروزو يه نباش نگران میشه تر اروم اعصابش موقع اون

 نه باشم ايديل با ومي نبینم و دانشگاه رنگ اخرعمر تا  اضربودم مل!میگفت چي مامان میگفتم چي مل

 رو گوشي بود ايديل فکروذکرم همه اما تواتاق رفتم کالفه اشپزخونه سمت به رفت مامان.خانم پسرصفا

 :وگفت برداشت بوق اومیل با. گرفتم وشمارشو برداشتم

 بیرون؟ بیاي گذاشت شد چي_
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 :گفت ايديل که گريه به کردم ترکیدوشروع بغضم

 میزنم  رف باهاش کارش محل میرم االن مل ساره نباش نگران هان؟اصال نذاشت پس_

 :گفتم ترس با

 .ايديل بگو ديگه راه ي   میشه تر بد.نکنیا کارو ايل ايديل نه_

 :کردوگفت فکر کم يه ايديل

 داري اعتماد مل به اگه ساره ببسل.بکنیم  امت فکري،به يه بايد که پسره ايل دست بدنت بزاريم نمیتونیم_

 .بزنم  رفمو مل داري وقبومم

 بگه؟ میخواد چي مگه افتاد شور دمم

 .مل خونه میاي برمیداري وسايلتو میري رفت اقاجونت که غروب تا_ايديل

 : زدم داد چي؟؟بلند!کردن وصل فاز،بهم سه برق انگار

 میشه؟ خونه؟مگه يه تو؟تر منو!ايديل میگي چي_

 گاه داد مااجازه تا مل خونه میاي.راهته تنها بشي،ايل اون نمیخواي،زن که تو ساره نیس اي چاره_ايديل

 .کنه قبوممون میشه توخوشبختي،راضي ببینه که اونموقع بابات بوس دست میريم کرديم ازدواج.که بعد وبگیريم

 بیام  اال نبودم دور ازخونواده شبم يه  تي مل نداره امکان اصال ايل ايديل نه_

 

 .باشیم کنارهم بتونیم نذاره امکان نامحرمیم ما بعدشم

 بکل گفتم بهت که کاري توفقظ نباش اون نگران میشیم محرم.صیغه يه با ما ساره_

 نخواد ازمل کارو ايل ومي بزن  رف باهاش بابا پیش همون برو اصال نمیشه نداره امکان ايل ايديل نه_

 غروب تا دنبامت میام غروب بخوره تکون دمت تو اب نمیذارم مل میکنه روبدبخت تو ترس ايل نترس ساره_

 باي.خانومه باباتوپسر،اون تصمیم يا گفتم بهت مل که راهي داري،يا فکر وقت

 باليي اگه!دائم عقد بدون!خونه تويه وايديل میشه؟مل مگه اخه!گذاشت تنها سوال عالمت دنیا بايه کردومنو قطع

 ...کل ر م خودت خدا واي.عقد قبل میشدم  امله اگه!چي میاورد سرام

 اونوقت.بود از ونه يهجور،فرار.نبود عملي پیشنهادشم واخه ايديل نه داشتم دانشگاه ن  . باهاش نمیرفتم اگه

 !نه خدايا واي!!فراري ددختر میشدم

 ...کنم انتخاب بايد راهو کدوم کردم گیر اي دوراهي سربد

 انتخاب رو  ونواده ؟اگه!ايديل يا چیکارمیکردم؟خونوادم بايد بودم شده انجام توعمل بودپايیل افتاده فشارم

 میرسیدم عشقم به هم میکردم ايدينوانتخاب اگه اما ازدانشگاه ودوري اجباري ازدواج بابا بود مساوي میکردم

 باهمون بود گرفته درد سرم.چیکارمیکردم بايد برس دادم به چي؟خدايا دمخونوا پس ومي میرفتم دانشگاهمو هم
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 مدرسه رفت سیناهم بودن کارخودشون سرگرم همه.نمیکرد صدام هم کسي بودم نشسته تخت روي مباسام

 .شديم تنها ومامان مل.سرکار رفت اقاجونم

 ..بود فکر بهتريل ايل!میشد راضي وبابا میشديم خوشبخت ماباهم!!برمیگرديم عقد بعد میگفت ايديل

 برداشتم پشتیمو وکومه ازجام شدم بلند.نمیاد سراغم ديگه کس هیچ نه خانم پسرصفا نه ديگه کنم عقد هم وقتي

 دست.افتاد ديوارمون رو خونوادگي عکس به چشمم که همیل اما توش انداختم مو وشناسنامه مباس دوست ويکي

 راه کدوم.میدادم گوش رو کي  رف بايد بودم اذيت مل انقدر چرا.اتاق ي گوشه کردم پرت شدوکیفو شل وپام

 مل مال همیشه براي اون.پیشش میرفتم اگه!میمردم ايديل بدون مل ايديل؟معلومه بدون ؟يا ايديل.بود درست

 ...يعني میشد شوهرم وقتي.بود شوهرم بودم

 غیر برام ايل کنم تحمل نبودنشو بخوام که که بودم ترازاوني ضعیف مل مورشد مور بودن ازفکرباايديل دستام

 .بود ممکل

 قدر چه  امم..خدايا واي.کنم دوري ازش میتونستم جوري چه میفتاد مرزه به وجودم تموم میفتادم ايدن ياد وقتي

 ...مهمي؟ ايل به گیري تصمیم ايل وقت االن اخه.بود خراب

 شايد.میرفتم بايد خونوادم خاطر به.میرفتم بايد عشقم خاطر به.کجام نمیگفتم هیچکسم به دريا به میزدم دمو بايد

 ....میرفتم بايد.نمیکردن تحمیل نظرشونو ديگه شايد نمیکردن باسینا اينکارو مل بارفتل

 میکردم سعي.کیفم تو انداختم داشتمو برش کنم نگاه عکس قاب به دوباره اينکه بدون شدم بلند ازجام ترس با

 موندم اينجا. میکردم فکر اون به بلید فقظ پس بود کس همه مل براي ايديل چشمم جلو بیاد ايديل ي چهره تنها

 ونوشتم؛ برداشتم مرزون دستاي وبا تلفنم گوشي.میکردم فکر ايديل به بايد مل شدن خانوم پسرصفا يعني،زن

 !! اضرم مل

 دوراتاق دورتا نگامو.نمیفتاد اتفاق وقت هیچ کاش اي که مل اززندگي جديدي اغازفصل شد  اضرم مل

 جدايي.گرفت گلومو بغض.میسپردم خاطو به خوب بايد.میکردم ترک ها مدت براي اينجارو بايد چرخوندم

 مامان وبازکردم دراتاق اروم. صبربده بهم خدايا.خدا افظي بدون اونم تربود سخت چیز ازهمه برام ازمادر

 پرازخنده ومبي عروي بامباس میخواست دمم قدر چه!دنیا ي چهره تريل شیريل بود درازکشیده را تي مبل روي

 هم هاي،سینا صداي،خنده!مامان بیچاره!میکشید چي ازرفتنم بعد!خبر بدون نه!!!اينطوري نه میکرد ام بدرقه

 رفت ضعف بودنش براي دمم پیچید توگوشم

 

 تودهنم گرفتم چادرمو زمیل وخوردم شد سست پاهام!بکنم دل نکیتونم خدا واي!!بابا اکبرگفتل صداي،هللا رفت

 ترک مامانو نمیتونستم مل!برم نمیتونستم مل.بود مل انتخاب تريل سخت ايل.نره بیرون ام گريه صداي تا

 بموني اگه ومي برمیگردي زودي توبه برو ارزوهات شدن خراب يعني موندنت:گفت گوشم تو صدايي يه.کنم

 .بشه چي نیس معلوم

 !!!ساره دارم دوستت گفتم.شنیدم و ايديل گرم صداي

 بود ازظهر بعد چهار ساعت شدم بلند روي،زانومو گذاشتم دستمو دوباره گرفت قوت پاهام.شد کنده از ا دمم

 پايیل  سابي فشارم بودم نخورده وهیچي بودم نیومده بیرون ازاتاق ازصبح میجوشید.سیروسرکه مثله دمم
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 ودست.بود داده دست بهم تهوع  امت اضطراب ازشدت.ودرازکشیدم تخت سمت به رفتم.میرفت گیج سرم..بود

 ...سربودن وپام

 ساره صداکرد هرچي درمیومد چاه انگارازته صدام..بود ايديل داشتم وبرش رفتم ترس با شد زده تلفنم زنگ

 اشکاي.برام اومد پیام ديدم وکه اتاق ي گوشه کردم پرت رو گوشي میکرد خفم داشت بغض.نشنید جوابي ساره

 :بود بازايديل داشتم برش و گوشي سمت به ورفتم کردم پاک چشممو

 کنارمل همیشه وبراي بیا بگیريا تصمیمتو میمونم هم ديگه ساعت تايه منتظرتم سرخیابون مل عزيزم ساره_

 .کل فراموشم وبعدش منه پیام اخريل ايل اينکه يا باش

  امت نداد امانم گريه!چرا!شماها فشارمیذاريد تحت منو انقدر ايديل؟چرا شدي نامرد چي؟فراموش؟توهم يعني

 از ام.نمیتونستم اصال نمیتونستم مل.بود محال ايديل کردن فراموش! میرفت گیج میکردوسرم خفم داشت تهوع

 هام شونه روي انداختم دستیمو کیف بود برده خوابش مامان. ذر سمت به ورفتم دوباره شدم بلند بدبختي با

 شدم خیره اش چهره ويه سرمامان باالي رفتم.دادم گوش دمم خرف به میدونستم چیکارمیکنم دارم نمیفهمیدم

 مل دل با چرا میخوام هم با همتونو مل که بزنم داد نمیتونستمم نمیداد امونم ريه.بسپارمش خاطر به کردم وسعي

 :کردم نوشتل به وشروع برداشتم کاغذ يه.میکنید اينطوري

 .....سیناي،شیطون سالم بابا سالم مامان سالم_

 مل باشم خودم کنندش انتخاب تنها که راهي دنبال رفتم وقسمتم سرنوشت دنبال رفتم رفتم همیشه براي مل

 دوباره روزي يه مل اما نیايد دنبامم خواهشا.کارکرديد ايل نذاشتیدومنومجبوربه اما میحواستم باهم همتونو

 

 گرفتم دستمو بمونم نتونستم بیشتر..ساره خدا افظ دارم دوستتون... نبودم اشتباه کنم ثابت تا میام پیشنون میام

 ي مقصرهمه اون.شديم چشم تو چشم هم با بود ايستاده توکوچه مرتضي.کوچه سمت به دويدم صورتمو جلوي

 اشاره بادست جلوکه بیاد وخواست کرد نگاه مل قرمزم چشماي به تعجب با!ببینمش نمیخواستم بود بدبختیام

 :گفتم کردوکه نگام جاخورده نیاد کردم

 ...همیشه براي میرم_

 سردرنمیاورد از رفام کرد نگام جاخورده

 اينکه محض به اما ماشیل سمت رفتم زد چراغ برام ازدور ايديل.دويدم سرخیابون وتا نشدم جواب منتظر

 ...شد چي ونفهمیدم رفت سیاهي درچشمام به رسیدم

 :زدوگفت مهربوني مبحند کرد بر ورد گرمش نگاه با نگاهم کردم باز که چشم

 عزيزم؟ بهتري_

 .بود درمانگاه شبیه کردم نگاه دوروبرم به گیجي با

 .کجام مل_

 ..نباش نگران خونه میبرمت بزنل سرمتو بیمارستان اوردمت_

 خنديدوگفت؛ خونه؟ايديل خونه؟کدوم
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 ..تو منو ي خونه.خودمون ي خونه میبرمت_

 :وگفت توهم کرد اخماشو کردم نگاش گرد چشماي با

 بموني؟ مل پیش نیومدي مگه_

 .وگفت دستام روي گذاشت دستشو کردم نگاش وبابغض دادم تکون مثبت عالمت سرموبه

 را ت توخیامت هم تا میخونیم محرمیت صیغه بیان وساغر  سام میزنم زنگ اومد  ا که  امت خونه میبرمت_

 ..مل هم شه

 میخواد پدر اذن صیغه_

 شه خونده چه چندتاکلمه ايل  اال همیم مامه يعني داريم دويت ماهمو که همیل نمیدم اهمیتي چیزا ايل به مل_

 پدر اجازه به نیازي میدي تشیخیص وخودت وبامغي عاقل که توهم میگم تو خاطر به اينم نداره فرقي نشه.چه

 .نیس

 بودم نشسته وقتي،روپاهاش بودم بچه.توذهنم اومد خاطره يه.کردم بغض بابام اسم اوردن ياد يه با

 ...باشه اطلس تنش پیرهل کس،باشه که میدم کسي به دخترمو:گفت بهم بود تودستش وموهاي،بلندم

 :گفتم بچگیم باهمون

 باشه اطلس کي تل پیرهنت اقاجون_

 .ديگه دومادم_

 دارم؟ دوماد شم خانوم عروس میره؟منم راه خانم عروس کنار که دومادهمونیه_

 :خنديدوگفت بابا

 ...بابايي خود مامه اخر تا بدم کسي به رو تو نمیاد دمم که مل داري،ومي بابا دختر اره_

 کمک با.داد مرخصي اجازه مل چکاب از اومدوبعد دکترهم که کرد پاکشون دست با ايديل شد سرازير اشکام

 :گفت ايديل که گشتم چادرم دنبال شدم بلند از ام ايديل

 .بگیر دستمو بیا بريم کنم کمکت مل بیا میگیره وپاتو دست کني سرت نمیخواد_

 کم کم داشت!!بوديم نزديک هم به قدر چه االن ازهمیل.کرد  لقه دورم هم يکي اون دسنشو تو گذاشت دستمو

 ازونور کردوخودشم ماشیل سوار منو ايديل بیرون اومديم درمانگاه ازدر.میفتاد وفشارم میشد مورم مور

 نگاه دستش تو غذايي مواد به تعجب با.کرد خريد عاممه وايسادويه مغازه جلويه جلوتر وکمي افتاد سوارشدوراه

 :وگفتم کردم

 

 چیه؟ ومیوه کمپوت اينهمه خبره چه

 .بخوري بايد همشو عروسي تازه مثال بگیره قوت مل عشق بايذ_
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 براي نبود دمم تو دل افتاد راه شدوبه ازينور،اومدوسوار کردم نگاه  رکاتش به عشق با داشت دوستم قدر چه

 که گشتم دنبامش افتادم گوشیم ياد اگاه نا ود.مقدمه بي اونم بخت ي خونه میشدم بختم ي خونه وارد بار اومیل

 :گفت ايديل

 ..ثانوي اطالع تا خاموشه_

 نماي کم صندمي،کم به دادم تکیه دوباره میکردم خاموش نبودبايد اي چاره اما مبکنل دق اينا مامان میدونستم

 اروم شم پیاده کرد واشاره توپارکینگ برد ماشیل ايديل بیشتر مل ي شدودمشوره ديده ازسرکوچه ساختمون

 . نداشتیم ديد ها همسايه بودوبراي اول طبقه خوشبختانه شدم پیاده ازماشیل

 تو گذاشتم پامو دمهره با.اومدودروبازکرد هم ايديل باالرفتم ها ازپله دستمو گرفتم ازخريدارو کیسه تا جند

 يه!بود خونه راست سمت.اش واشپزخونه چپ سمت اتاق يه.وقديمي،سازبود وکوچیک نقلي ي خونه يه.خونه

 قديمي يخچال يه فقط بودن وکم مختصر خیلي اشپزخونه وسايل.بود چیده وسط هم نارنجي را تي مبل دست

 ...رومیزي وگاز

 اتاق اينور هم به گیتارشبیه تا ودوسه اتاق ي گوشه نامرتب ي نفره يه تخت يه رفتم اتاق سمت به ازپذيرايي

 :گفت تخت به اشاره اومدوبا سرم پشت ايديل بود چیده

 ..کنیم دونفرش بايد نه نامناسبه_

 به برد رسوندودست بهم خودشو سمتمو اومد ايديل پذيرايي سمت وبرگشتم ندادم جوابشو شده اب ازخجامت

 :کردوگفت نگاهم گرد چشماي با.رودستش گذاشتم دستمو  رکت.بايه کنه بازش که روسريم سمت

 ! ساره کنیم زندگي خونه يه تو ماقراره_

 ..بیاد  سام اول بزن زنگ_

 :کردوگفت نگام کالفه ايديل

 اخه؟ بردارم روسريتو نمیذاري چرا میزنم دست بهت که مل میکشي اخرمنو تو_

 :گفتم اشپزخونه سمت میرفنم که ودر امي کردم نگاش جديت با

 وجور روجمع اشپزخونه منم وساغر  سام به بزني توزنگ تا بگیريم ازبیرون بايد نداريم هیچي شام براي_

 .میکنم

 کوتاه مکاممه.ازيه وبعد گرفت  سام ي وشماره گوشي سمت برد دستشو میلي بي کردوبا بازنگام کالفه ايديل

 :کردوگفت قطع

 ..بیان اينا تا بگیرم غذا برم مل پس_

 بود مل مامه همش اينجا کردم نگاه دورخونه دورتا به ترس وبا اومدم بیرون ازاشپزخونه ايديل ازرفتل بعد

 گرمي بوي چیزش هیچ.اي خونه.چه اونم بودم خونه ايل عروس توکلي اقا  اج دختر جاي به بعد به وازيل

 خوشبختي تموم ي اندازه به میساختم اينجارو بايد مل.روهم بودن شده ريخته موقت وسايل وانگ ارتمام نمیداد

 هستم عاقل وانقدر شدم بزرگ مل که کنم ثابت مامان اقاجونو تابه میساختم بايد.بود درانتظارم توخیامم که هايي

 نشسته مقابلشون هم ايديل منو تصورکردم خونه توايل.وکنارهم مامان اقاجونو خیامم تو بگیرم تصمیم بتونم که
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 خانوادگیمونو عکس قاب.باشم زندگي زن که بودم بلد مل اگه دورنبود خیلي روز اون.خوشحال وهمه بوديم

 سینا واقاجونو مامان تنگه.دمم نشده هیچي هنوز.روش کشیدم ودست شومینه باالي وگذاشتم دراوردم ازکیفم

 بازکردم روسريمو.داد انرژي مل تصوربه ايل!پیششون برگردم زودتر هرچه که میکردم کاري يه بايد.بود

 وجمع وسايل گیري وگرد ايدبل خراب دستي جارو با  ونه جاروکردن!کارکردم به شروع بستم سرم وپشت

 افتادم نزار  ال همون با شدم خسته  سابي کشید طول ساعتي يه تقريبا اتاق کردن ومرتب مباسا کردن وجور

 .افتاد خودم نزار ي قیافه به نگاهم ازتواينه تازه ازخوردن وبعد برداشتم هارو ازابمیوه ويکي مبل روي

 کرم ويه اينه سمت رفتم!نداشتم ک    یف اما میخواست عروس مباس دمم قدر چه!عروس،بودم خیرسرم مثال

 تو بازکردم دروکه.سررسید هم ايديل که کردم پررنگ صورتي بارژ مقدار يه ومبامم زدم صورتم به معمومي

 :وگفتم کردم نگاه جعبه به تعجب با بود سفید ي،بزرگ جعبه يه دستش

 .بودم.نديده انقدري پیتزاي_

 :کردوگفت بلندي ي خنده

 ..دارم سورپرايز برات_

 :گفتم شده گرد چشماي با بزنم جیغ بود نزديک میديدم که ازچیزي بازکردم درشو ووقتي گرفتم ازش رو جعبه

 .اورديیش ديوونه؟ازکجا چیه ايل_

 :گفت میخنديد که در امي

 برات امشبو میخوام کردم دعوت خودمم عکاس کردم.اش کرايه برات عروسه مباس مزون يه سرخیابون_

 . اضرشو برو  اال بترکوتم

 نگام شده شوکه خونه اون تو مل باديدن ساغر.رسیدن ساغرو سامم موقع همیل تواتاق بردم عروسو مباس

 :کردوگفت

 کنید؟ ازدواج میخوايد واقعا دوتا شما ديدم خودم چشم با که االن تا باورنمیکردم  سامو  رف_

 :گفت تواتاق عروس مباس به بااشاره ايديل اما نداشتم جوابي،براش مل

 .. اضرکني عروسو بهتره_

 به نگاه با تواتاق وبردم گرفتم ساغرو دست. میکردن نگاه همديگه به وفقط.بودن هنوز،توشوک ساغرو سام

 :گفت پام سرتا

 اخه؟ اينکاروکردي چرا میشم خل دارم ساره نمیشه باورم_

 .شم اماده کل کمک کارا ايل  اي به درازه ش قصه_

 مباس يه بود خوب اش سلیقه انصافا.کنه مباسوتنم کرد سعي رمق بي ودستاي شده گرد چشماي همون با ساغر

 میدونست انگارخوب پوشیده کامال اش ويقه بود بازوم تاروي هاش استیل که بود خريده پف بدون ساده سفید

 کتم يه بگیره چي



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

159 
 

 سفیدم شال يه شدم بیخیال اونم که بود مباس تنگي بديش تنها نباشه معلومه جايیم ديگه که میخورد روش کتم

! کامل  جاب با عروس شدم ايراني هاي فیلم هاي عروس مثله درست کرد ارايشم کمي ساغرهم سرم انداختم

 :کردوگفت اي تصنعي ي خنده هم ساغر زدم مبخند خودم به اينه ازتو

 ساره؟ کردي کارو ايل چرا بزنم؟بگو  رف میتونم  اضرشدي که  اال_

 :وگفتم پايیل انداختم سرمو

 عقدوازداد اجازه میخوام کنم زندگي باهاش میخوام دارم دوستش مل بود موجه دمیلم بدون فقط نپرس،ساغر_

 منو نکل سوال انقدر هم  اال.نمیداد رضايت بابا میموندم اونجا اخرعمرم تا مل بابا سراغ برم بعد بگیريم گاه

 کل ساغرکمک کل کمک اشوبه دمم ته ومي میشم عروس دارم داغونه خودم  ال خدا ننداز،به توشک

 خیر،بگذره.به

 گرفت دستمو بوسیدو سرمو ساغر نگراني،بود اشک نبود عادي اشک ايل اما.شد پرازاشک هردوچشمامون

 :وگفت

 ...باشه مبارکت_

 میکردن دعوا بستل وسرکروات بودن بازي مسخره در ال و سام ايديل اومديم بیرون ازاتاق ساغر همراه

 :گفت زدو سام مبخند مل ديدن با ايديل

 ..شده فیلما مثله درست_

 :خنديدوگفت ايديل

 اسالمي  جاب با جاا همه ديگه ست ساره_

 نباشه  جاب که اومد بدم منم مرده عکاسمون گفت ايديل اخه_

 :خنديدوگفت ساغر

 ..خوبي هم خیلي

 :گفت زنگ باشنیدن ايديل دراومد صدا دربه زنگ

 ...فرزاد_

 ازديدن اومدتووبعد شده گرد چشماي با ساغرو سام مثه درست پسرجوون ويه دربازکرد.بود عکاسمون اسم

 :گفت سرووضع بااون وايديل مل

 ... پسر نماشدم خواب کردم فکر اينجا تا میگیره زن داره افجار ايديل پس،راسته_

 :گفت اشو کله پشت زد دست با ايديل

 عکسات بترکوني،با میخوام_

 استوديو؟ نیومدي چرا_فرزاد

 .کل بگیردرستش همینجا نشد قسمت_ايديل
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 :وگفت انداخت مل به نگاه يه فرزاد

 خانوم میگم تتبريک_

 تشکر_

 بهمون فرزاد که ماوژستايي پوزخند با ساغرو سام.کرد گرفتل عکس ي اماده ووسايلشو دوربیل وبعد

 تودمم گذشت محظات واون گرفتم عکس جووي چه که نفهمیدم اصال مل اما میکردن میدادونگاه

 رفت فرزاد هم شام وبعد خورديم شامو. فرزاد ي هاي،مسخره ژست با عکسا ازگرفتل بعد پرازاسترس،بود

 بخونه رو صیغه ايل متل  سام شدقرارشد شروع صیغه دنخون يعني اصلي مراسم وتازه

 

 محظه توايل پدرومادرم ازنبود که واندوهي غم هزار با اونم گفتنم وبله سروته بي ي خطبه ازخوندن بعد

 اونا ازرفتل بعد.شديم تنها ظاهرمشتکرمون به وزندگي باخونه وايديل ومل رفتل ساغرو سامم بود توو ودم

 اغوششو تو گرفت منو ازپشت سمتمو دراومد ازبستل بعد وايديل دررفتیم دم هردوتا اشون بدرقه براي باايديل

 :گفت

 ....شد تموم چي همه_

 داشت فرق مرتضي با خیلي بود ايديل ايل اما قبلي،داشتیم ي تجربه که درسته میجوشید سیروسرکه مثله دمم

 بزنه گومش شیطون مبادا اينکه ازترس نمیشد قدم پیش معاشقه براي يا نمیکرد کارا ازيل وقت هیج مرتضي

 داشت تنش  رارت با منو.به بود چسبیده درست هم واالن داشت فرق ايديل اما میکرد  فظ ظو فاصله همیشه

 همونطور میمونم دختر رسمي عقد تا که میگفتم بايد میکندم وا سنگاموباهاش االن ازهمیل بايد میکرد ديوونم

 ي روقفسه کشیدم دستمو اروم میزد برق بودوچشماش سرخ صورتش.سمتش به چرخیدم بودم تواغوشش که

 :وگفتم سینش

 ... نمیتونم مل که میدوني_

 :کردوگفت ازاد دستشو ي و لقه توهم کرد اخماشو

 ....توزنمي ساره چي يعني نمیتونم_

 :ترکردوگفت محکم دستشو ي  لقه دوباره زدو شیطنت ازروي مبخند يه که پايیل انداختم سرمو

 ...يعني منه مامه چیزت همه يعني زنمي_

 :وگفتم کردم قطع  رفشو

 ..دختربمونم دائم تاعقد میخوام_

 :کردوگفتم نگام جاخورده

 ... ايديل میکنم خواهش_

 :وگفت دوخت توچشمام قرارشو بي چشماي

 نمیشه نه بگي االن که نخريدم جون خطروبه اينهمه گرفتما زن مثال_



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

161 
 

 :وگفتم نشستم مبل روي ورفتم زدم پسش دست با میخواست چیزا ايل واسه منو انگار دراومد  رصم

 .میخواستي ايل واسه منو فقط يعني_

 :زدوگفت بازوانم به بوسه کردويه خلقه کمرم دور ودستشو نشست کنارم کردواومد بلندي ي خنده

 دمم مهربوني،زد با چشمک يه سمتش برگشتم میکنم بگي،قبول که هرچي باش مل مامه توفقط توبخواي هرچي_

 اغوش اونجا بمونم اونجا ابد تا میخواست دمم بود ا ساس وبا گرم قدر چه.تواغوشش گرفت سرمو رفت ضعف

 روسريمو دستش يه کردوبا بازوبسته اروم چشماشو شدم خیره وتوچشماش کردم بلند سرمو.بود منم عشق

 هردودستاش ي ا اطه سرموبه وبعد دورم بازکردريخت دست همون با  بلندمو موهاي برداشت ازسرم

 :دراوردوگفت

 . ساره زندگیمي اتفاق زيباتريل تو_

 اورد صورتشو شد قرار بي اونم چشماي شدم خیره صورتش به پرازاشکم چشماي همون با شد زيرورو دمم

 و شت با بازم مل و تر نزديک کردواومد توهم اخماشو کشیدم عقب وخودمو کردم نگاش زده و شت نزديک

 روي مبهاشو واروم شم زنديک بهش کردکه وادارم کمرمو زير گذاشت دستشو نکرد معطل بار ايل.رفتم عقب

 بیشتر،مباشو هرمحظه ايديل بود اي تجريه جور چه ديگه ايل کردم تهي قامب واسترس ترس ازشدت.گذاشت مبام

 اون دراختیار کامل که تجربه کم بودمو شوکه انقدر نمیبوسیدمش مل میشدم اب بیشتر میفشردومل مبام روي

 :کردوگفت نگاه چشمام به ودوباره گرفت شدوفاصله خسته باالخره دقیقه ازچند بعد گرفتم قرار

 اي؟ اذيتي؟ناراضي_

 سخت برام زودي ايل به اونم تجربه ومي،ايل واملم وپا دست بي کنه فکر نمیخواستم کردم نگاش کرده بغض

 اروم اروم اتاق سمت به وبرد گرفت توبغل منو  رکت شدوبايه بلند ازجاش نمیزنم  رف ديد که وقتي بود

 گذاشت منو ايديل!نبودم اروم اينجا مل میخواستم واقاجونو مامان مل کرد رو خونه هواي دمم سرازيرشد اشکام

 :گفت خورد پرازاشکم صورت به چشمش اينکه محض به اما تخت رو

 .. شوهرتم میکني؟مل اينطوري ساره؟چرا چیه_

 :موهاموگفت روي کشید دست واروم نشست وکنارم اومد ريختم اشک بازم بدم جوابشو نتونستم

 سینه ايل يعني باهاتم اخرعمرت تا يعني شوهرتم مل.ساره بگیرتت مل از يا کنه اذيتت کس هیچ نمیذارم_

 هان؟ داري دوست که بچه دارمیشیم بچه میشیم خوشبخت هم با ما گاهته تکیه اسرارته محرم

 :گفتم بهش اروم!وبچه ايديل منو گرفت خندم خنديدومنم

 غلطه راهم گفت  سي يه برگرد گفت بهم  سي يه شدم اروم نا محظه يه کرده مامانو اقاجونو هواي دمم_

 :گفت موهامو روي کشید کردودستي نگام کالفه ايديل

 خانومي کني اشپزي برام بايد ازفردا اي خونه ايل خانوم ايديني کس همه االن تو میگل اشتباه  سات ي همه_

 .دختر چیه بازيا موس ايل کني

 :وگفت وکشید تودستش گرفت مو بیني

 .پاشو تنگه  سابي دمش میخواد بغل اقاتون پاشو نمیکشیم رو کسي ناز ما اينجا پاشو_
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 شلوارک دراوردويه ازتنش وشلوارو وکت پیرهل کشوي،کمدشو سمت به ورفت شد بلند ازجام اروم

 .سمتم واومد پوشید نازک طوسي،رنگ

 تخت روي اومد خیلي،را ت اون اما نداشتم کنم نگاش اينکه ؟جرات.بخوابه اينطوري میخواد يعني! واي

 :وگفت

 دراري؟ ازتنت مباسو اون نمیخواي_

 شدوباخنده فکرم متوجه ازچشمام ؟ايديل  ال تو کنم؟برم عوض کجا. گفتم دمم وتو دوختم دوروبرم به نگاهمو

 :گفت

 ..توام نمیکني؟با نگام چرا اصال کني عوض مباستو نمیشه روت نکنه_

 ونگاهم برگردوندم چشممو اروم دستم رو زد دوباره میکشیدم خجامت اما برگردم سمتش به که م شونه روي زد

 موند خیره بازوش ومحکم سفت عضالت روي

 

 :گفت بازوشو روي زد بار شدوچند متوجه ايديل مرزيد دمم چرا نمیدونم

 داري؟ دوستشون_

 .وگفت مباس زيپ بردسمت دست وبعد دوخت بهم پرازشیظنتشو ي خنده کردم نگاش گیجي با

 .شم کار به دست بايد خودم میکشي امشب منو باشه تو به_

 اون با اخه.مثال شوهرته برسرت خاک.!!میبینه کمرمو داره االن واي. پايیل کشید مباسمو زيپ  رکت يه با

 درجا شد کشیده کمرم روي داغش دستاي کردن وصل بهم فاز سه برق دفعه يه.نباشه سروته؟گناه بي صیغه

 داشتم ديگه دراورد ازتنم مباسو هردودستش دادوبا ازدست تحملشو ايديل نداشتم برگشت جرات بازم نشستم سیخ

 :وگفت گوشم سمت اومد ازپشت اروم میرفتم سکته مرز تا

 !!!برف مثله سفید_

 وبعد گوشم سمت اورد مبشو دوباره شد مور مور تنم تمام بازوهام سمت به کشید هام سرشونه ازروي دستاشو

 گفت؛ کوچیک ي بوسه ازيه

 میدما؟ کاردستت شم طافت کني؟بي شروع نمیخواي_

 واي.نداشتم تجربه اما نبود بسته وگوشم چشم وباالخره میدونستم چیزايي يه امبته.چیکارکنم بايد نبود  امیم منکه

 .کل کمک خودت خدايا

 ساره مل.بوديم هم روي جلووروبه سروضع اون با هردو  اال کرد نگاه وتوچشمام جلو اومد سرم ازپشت ايديل

 شده عاصي کرد نزديک مباشو دوباره سمتمو اومد ايديل!!اينطوري و اال میگشتم ديروز تا چادر  جاب با

 وادارم مباش فشار همون با بود بهتر  امم دفعه ايل کرد تکرار کارو اون دوباره نکرد توجهي اما کردم نگاش

 ...اومدنزديک وخودشم بکشم دراز کرد

........................... 
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 صداي،سماور نه ؟ومي!بیدارشدن صبح وهفت دانشگاه بازم بودم اقاجون اکبر وهللا سروصداي،مامان منتظر

 ازجا میخورد زنگ هم پشت گوشیش!!!ايديل. افتادم يادديشب! بودم کجا پس..بابا نمازخوندن بلند بلند نه میومد

 پیچیدم رو مالفه اروم.نیس تنم مباسي هیچ برسرم خاک واي.کنار زدم رو بودپتو خواب خواب کنارم شدم بلند

 . وبرداشتم تلفل بود افتاده ساغر اسم ايديل گوشي سمت به رفتم و خودم دور

 امو؟_

 کجاست؟ پسره ايل.تويي ساره سالم__

 .شده چي خوابه ايديل اره سالم_

 زنگ مهرنوش منو به هزاربار وايديل تو ادرس دنبال ن اوم ما ي خونه دم تا خونوادت میخواستي،بشه چي_

  سامم قضیه میترسم افتادن چپ بامل وبابامم مامان هم به ريخته زندگیم میکنه شکايت کرده تهديد بابات زدن

 .دنبامتونا میان ساره کاري،کل يه کردن عاصي مهرنوشو منو اما نکردن پیدا اونو فعال روبشه

 میگفت داشت چي کردم گوش  رفاي،ساغر به شده شوکه

 اونجا؟ بود اومده بابام يعني_

 محرمید شما نمیدونل که اينا سرخودش تو میزد مامانتم بود رفته تامرز،سکته بدبخت نبود روش به رنگ اره_

 .ديدم قبلیتم نامزد اون ماشیل  تي مل شدي فراري میکنل فکر

 ؟.مرتضي_

 بیدارش برو میکنل پیداتون يازود دير میکنه تهديدم همش بابات نبود روش به رنگ اونم بود.اومده اونم اره_

 سکوت دقیقه چند ساغر..وشوهويد زن ديگه که االن خونه ببرتت زودتر يا کنه خامتون به فکري يه بگو کل

 :کردوگفت

 .فعال برم بايد مل اومدن اينا بابات دوباره فکر،کنم بکل کاري يه بجنب ساره_

 موهاي با امود خواب ايدبل میکرديم غلطي چه بايد  اال کردم نگاه دروديوار به زده کردبهت قظع رو گوشي

 :وگفت تو ال اومد پريشون

 .بود کي!دستته مل گوشي_

 :گفتم بغض با

 .ايدبل بريم بايد اينجا میان ديريازود کنل پیدا مارو جاي میخوان مهرنوش اونو سراغ رفتل اينا بودبابام ساغر_

 :گفت میرفت اشپزخونه سمت به خنديدودر امي،که ايديل

 خیامت وساغر میدونه  سام فقظ بابات به نه دانشگاه به نه ندادم ادرسي بهشون که مل گرفتیا کم دست ايدينتو_

 .تخت

 .چي بشه چیزيش اگه ايديل رفته سکته تامرز بذه خامش میگفت ساغر بابامم نگران مل_

 .وسرکشیدوگفت برداشت رو میوه بطري،اب يه
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 چیش همه کردي،پاي انتخابو ايل وقتي تو.ساره میترسي امکي انقدر چرا نمیشه هیچي.نباش ايل نگران تو_

 .ها نشده خوب گردنت هنوززخم نسا واي مل جلوي اونجوري نکل تابي بي انقدر وايسادي

 :زد داد که اتاق سمت رفتم دويدم بودم وايساده  لوش مالفه يه با افتاد خودم به نگاهم خنديدن به کرد شروع

 .میشه ديوونه ايديل کارات باايل نکل..امهي مل برم قربونت_

 پیدا منو بابا بوداگه درانتظارم چي خدايا واي.میجوشید سیروسرکه مثه دمم.تو مام ورفتم اتاق تو رفتم

 به تواينه از!پسربود که ايدبل  ال به خوش میشديم رو روبه باهم زودي ايل به نبايد میکرد گورم به میکردزنده

 يه.بود اورده سرم به باليي چه پسره ايل نبود معلوم بود گردنم روي کبودي جاي تا دوسه.کردم نگاه خودم

 ايديل انگار.بیرون واومدم پیچیدم ودورم برداشتم  ومه يه دورشه ازم واسترس خستگي تا گرفتم گرم اب دوش

 از وبعد.پیچیدم تو ومه خیس وموهاممم وپوشیدم برداشتم بلیزوشلوار يه نمیومد سروصداش چون نبود خونه

 تو رفتم بیرون بوذ رفته ازخونه.نبود خبري،ازايديل بود درست  دسم.برگشتم  ال به صورتم به زدن کرم

 کردن واماده روتخت شده پرت عروس مباس کردن ازجمع وبعد کردم روشل کتري،رو وزير اشپزخونه

 !ساره عروسي.ت ازه مثال.فکررفتم وبه نشستم تلويزيون جلوي.صبحانه

 

 به نداشت؟نه ارزش!بود مل افشارمامه ايديل.داشت که معلومه!داشت ارزششو!ارامشي نه.اي خوشي دل نه

 پس بود خانوم پسرصفا با ازدواج با مساوي موندمم ومي نداشت ارزش اون ي اندازه به!!خونوادت ترک اندازه

 ...داره دمهره انقدر عروس تازه کدوم اخه اما.برم داشتم  ق

 :کردوگفت اشاره نون به خنده با تو اومد بربري نون يه با دربازشدوايديل

 بره صبح ايديل ازاينکه میموند دهل به انگشت تا بود اينجا االن مامانم دارم دوست فقظ.ايل يعني زندگي مرد_

 ..خانوم ساره عزيزه خاظرت قدر چه ببیل.بخره نون

 عزيزي توبرام قدر چه!دارم دوست صداي،دمنشینتو و ورزيده اندام اون مل قدر چه!اخه توشیريني قدر چه

 !قدر چه!ايديل

 :گفت تعجب با چون میکردم نگاه بهش داشتم دقیقه چند نفهمیدم

 خانومم؟ خوبه  امت_

 ي بوسه ازيه بعد سمتشو به رفتم بود پیچیده ما ي توخونه که زندگي يعني گرم نون بوي گرفتم انرژي،تازه يه

 :کردوگفت نگام گرد چشماي با گرفنم وازدستش نون صورتش به کوچیک

 .بانو دونستي قابل رو بنده عجب چه_

 ..همیل بودم شوک تو  کم يه ديشب مل فقط عزيزي خیلي،برام شما_

 :گفت برق،زدو چشماش ايدبل

 !هان داره فرق امشب پس_

 هردو کردم  اضر رو صبحونه و اشپزخونه سمت به رفتم نمیومد بیرون فکرا ازايل هم محظه يه گرفت خندم

 دمم شد بلند ايديل موبايل گوشي صداي دوباره ازصبحونه بعد خورديم تونستیم وتا کرديم ضعف ازگرسنگي
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 پشت رفتم میزد  رف خیلي،صمیمي چون.بود انگار سام برداشت رو وگوشي رفت ايديل افتاد تپش به دوباره

 !کنم گوش  رفاش به تا دراتاق

 نمیشي؟  ريف بگیر اونو دهل جلو خب نزن چونه مل با انقدر_

... 

 باشیل مطمئل کجان نمیدونیم بگید باباش ننه به کالم.يه کنم پیدا خونه ازکجا االن مل توخري،اخه قدر چه

 .چیزي نه شکايت نه بکل نمیتونل هیچکاري

... 

 نده مو ببند ساغرو دهل تو فقط شل خیال بي اينا تا نمیايم دانشگاه ما فعال نمیدونم میگي میگي همینو فقظ

 نمیدونه که مهرنوشم

 خدافظ.گفتم که همیل..اره...اره

 :گفت ديد تامنو بیرونو اومد ازاتاق توهم اخماي با ايديل

 ..بازکنه دهل کنه زرد دختره ايل میترسم کنل ازساغرشکايت میخوان نمیشم خیال توبي باباي مامان ايل_

 بود ايستاده پنجره دم.که ايديل به نگراني با میزد شور.بودودمم بد  سابي  امم افتادم شدوروي،مبل شل پاهام

 :زدوگفت اروم مبخند شدويه بدم  ال.متوجه.کردم نگاه وسیگارمیکشید

 .برسه بهت کسي دست نمبذارم مل!مني هستي؟توزن چي نگران_

 تواتاق رفتم جواب وبدون شدم بلند.نداشتم گفتل جرات اما بودم ومامان بابا نگران مل اينم نگران فکرمیکرد

 چي ونمبدونستم بودم کرده بغض.گرفتم توبغل خانوادگیمونو عکس وقاب درازکشیدم تخت وروي

 :وگفت تو اومد اتاق در به ضربه چند با ايديل.درانتظارمه

 .بگیرم جیزي يه برم مل نکردي درست برامون که ناهار

 :وگفتم کردم نگاش شرمندگي با

 ...میشم بلند االن_

 :جلووگفت اورد دستشو

 مبام بیرون میرم مل کل استرا ت نیس خوب  امت شب براي باشه نمیخواد_

 پام میترسیدم نداشتم جرات اما کنم روشنش میخواست دمم گوشیم سمت به رفتم ومرز ترس با ايديل ازرفتل بعد

 وابرويي بودن فهمیده محل کل االن تا ا تماال نبود برام برگشتي راه ديگه مل تربشم ودمتنگ تر وديوونه بلرزه

 اما!بودم کرده بازي محل معتمد بابا ابروي با بودم کرده خراب سرمو پشت هاي پل ي همه مل بود نمونده برام

 وزدم توبغلم وگرفتم برداشتم رو گوشي!اقاجون براي!براي،سینا مامان براي!بود تنگ چي؟خیلي دمم

 ايديل با فوقش نبودم اينجا مل االن نمیزد  رفي،ازون اگه نمیاورد خانمو پسرصفا اسم اقاجون کاش.زيرگريه

 دنیا انقدر چي؟چرا بودم افتاده روز ايل به مل که چي؟ اال  اال اما شه راضي بابا باالخره تا میکرديم اصرار

 ما زندگي تو چیزي يه همیشه چرا نداشتم ارامش باز چرا بودم ايديل کنارعشقم مل که  اال میگیره سخت ادم.به
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 کردن فکر شده  اال اما تپید مي ايدبل داشتل براي ديروز،دمم تا مل نکنیم خوشبختي ا ساس بشه باعث که کمه

 ...اقاجون به

 اقدام زودتر دادگاه نامه گرفتل براي يا میرفتیم سريعتر هرچه بايد نمیمونديم زنده که میکردن پیدامون اگر

 .میکرديم

 بودم عروس تازه مثال انداختم خودم به نگاهي وازتواينه میز روي گذاشتم عکسو وقاب وگوشي شدم بلند ازجام

 بازبهم ازموي بیشتر خیلي بستم اسبي ودم کردم شونه باال سمت به موهامو کرده پف وچشماي نامرتب موهاي

 مبخند مل باديدن.پیتزا،اومد دوتا با ايدينم که رفتم  ال.به زدم صورتم به وکمي برداشتم ارايشمم کرم میومد

 :زدوگفت

 ..میشي قشنگتر هردقیقه مل زيباي_

 نمیاورد روم به اما شده وترس پرازترديد توچشمام میفهمبد خوب گرفتم ازدستش وغذاهارو بوسیدم صورتشو

 باعث اصال امروز جريانات اما بود خونسردي ادم همیشه ايديل امبته بود خیال بي انقدر خودش چرا نمیدونم

 :وگفت دستم وداد برداشت ازپیتزارو تیکه يه ايديل میکردم بازي بازي داشتم باغذام.نشد ترسش

 نکني؟ فکروخیال وانقدو بخوري میشه_

 :گفت ش نوشابه شدوبعداز،سرکشیدن بلند وازجا توجعبه انداخت خودشو پیتزاي کردم نگاش غمگیل چشماي با

 ترس بدون زندگیت نبود میفهمي؟قرار دختر کردي فرار توازخونه میکردي اينجاهاشو فکر بايد ازاول_

 نه خوشحامي نه رسیديم هم مابه انگار نه انگار شه تنگ ودمت بزني جا زودي ايل به نبود قرار واسترس،باشه

 نگران مل فکرمیکني.وايسا پاش گرفتي تصمیم.میکني وزاري گريه داري اي هربهونه به ازديشبم داري ذوق

 بازي واردايل پس نبايد.ضعیفي خیلي ساره توضعیفي اما هستم پاشم کردم که وانتخابیه زندگي ايل اما نیستم

 میشدي

 :زد داد شدوازهمونجا ومو کاناپه وروي بیرون رفت ازاشپزخونه دراومد ام ترکیدوگريه بغضم

 !بابات پیش گردونم برت بگو نه اگرم ومحکم باشي اخالق خوش مني،بايد با بگیر،اگه تصمیمتو_

 :وگفتم پذيرايي تو ورفتم شدم بلند جا از شاکي

 .نمیمونم زنده برگردم کردم فرار مل فهمیدن محل کل رويي،برگردم چه با_

 :کردوگفت نگام خونسرد خیلي

 ..ايديل توبغل بیا پس:(گفت شیظنت کرد،با اشاره بغلش به.)میدوني خودت خوبه_

 اومد پاش صداي که رومیشستم کاردوچنگاال داشتم تويخچال گذاشتم پیتزاهارو تواشپزخونه ورفتم ندادم محلش

 يه بازبرام برگشتم سمتش به تعجب با وبست اب شیر سرم ازپشت اومد شدم کار مشغول برگردم اينکه بدون

 :کرد،گفت عوض چشماشو و امت انداخت پام سرتا به نگاشو داشت خیاالتي

 .تعطیل اينکارا فعال بشوري ظرف بزارم نداري،که توقع.توام ي تشنه  سابي که ومنم اومدي شبه يه تو_

 نفسم...کرد شروع مبامو رو گذاشت مباشو وباز بهم چسبید يهو با که کردم نگاش وترديد پرازسوال اي چهره با

 رها ادمو محظه يه!گرمه پسرطبعش ايل قدر چه.میفشرد بهم بیشتر خودشو هرمحظه وايديل میومد بند ذاشت



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

167 
 

 کمرش وروي کردم  لقه دورش دستمو اروم ندارم باهاش شدن همراه جز اي وچاره نداره اي فايده ديدم.نمیکنه

 روي وخوابوند برد اتاق سمت کردوبه بلند اززمیل منو دودسنش کردوبا بیشتر فشارمباشو بازم کار باايل کشیدم

 کردم رها خودمو ايندفعه اما بود شده کنترل غیرقابل دراومدم  صارش به کامل ديگه.روم اومد وخودشم تخت

 بزنم دمو شده بارم يه براي خواستم بودم کي رفت يادم که شدم غرق ايديل هم وپشت گرم هاي ي اوبوسه انقدر

 وجهنم وتوبه گناه وبه دريا به

 قدم قدرت با جلومه که راهي توتنها میخواستم کنم ازترس،رها خودمو شده بارم يه براي میخواستم فکرنکنم

 ...بردارم

 چهره کردوبا جدا ازم مباشو باالخره..وقوي قدرت پر ايديل قول به.تهش تا برم پس،بايد...منه.راه تنها ايل اره

 که میدونستم فقظ چیه  ال ايل نمیفهمیدم شد عوض  امم.بود کننده ديوون ه چشماش.کرد نگاه بهم پرازعرقش ي

 باعث  ال همون.کنه هاش بوسه درگیرخودشو منو بیشتر دارم دوست میدونستم فقظ ومیپذيره ايديل اغوش  امم

 فهمید که بعد اما کشید غقب خودشو خورده جا اومش کردم شروع که بودم مل ايل دفعه ايل شم قدم پیش مل شد

 راه بود خیلي،سخت برام اومدن بیرون که انقدر بودم شده غرق عشق ايل تو مل!شد همراه باهام چیه منظورم

 ...میذاشتم تموم سنگ براش بايد مل راه بودوتنها شوهرم هم ايديل نداشتم هم برگشتي

 شد تر ديوونه بردم گردنش سمت به هامو وبوسه کردم ازمبهاشوجدا ومبامو کشیدم کمرش روي اروم دستمو

 داغ کوره مثله تنش.تخت روي کرد دراردوپرت خودشم دراوردوبراي ازتنم مباسمو سريع وخیلي

 اون با گرم وجود ايل انگار میکرد تر ديوون   منو  رکتش هر با اون بدتراز منم عرق خیس بودوصورتش

 دمم که شدم اروم اغوش وجود توايل انقدر شد هام استرس ي همه مرهم تند هم وگاهي واروم عاشقونه نوازشاي

 پايیل سمت به تنم ازباال چشماشو زد يخ وتنم کردم نگاش نگراني با شد بلند جاش از ايديل شدم جدا نمیخواست

 فهموندم بهش نگام با بودم عقد شب تا مل سرمايه تنها ايل'!!!امانه داشتم دوستش درسته داشت برم ترس کشید

 : رف،اومدوگفت به اما بزنه  رف ندمشت دوست شد پرازامتماس چشماش مخامفم که

 .نیستي زنم مگه!چرا_

 :وگفت داشت منونگه بادستش بشم بلند تخت ازروي وخواستم پريدم ازجا فشنگ مثله

 ..توبگي هرچي قبول_

 ...خوابوند روتخت منو دوباره نزدو اون اما مبخندزدم

 پشت نکنه خدايا..بود در سام سمت به وبااسترس،رفتم شدم بلند ازجام بود خواب دراومدايديل صداي،زنگ

 :کردوگفت نگاه بهم امودش خواب چشماي با کردم وصدا وايديل رفتم باشل اينا بابام سرش

 شده؟کیه؟ چي

 .داده وادرسو باشه باهاش بابام نکنه ايديل.. سامه_

 :زد داد ايديل که پنجره سمت رفتیم وجفتموم شد بیدار درجا ايدينم

 .پنجره؟ دم میاي شکل ايل با_

 کرد اعتماد نمیشد بازم اما بود انگارتنها سرم انداختم چادرمو صورتمو روي زدم نبود ا تنم مباس میگفت راست

 :وگفت عقب اومد ايديل
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 ..خیال بي دروبازنمیکنیم_

 :زد داد  سام کرديم نگاه بیرونو جفتمون شیشه به خورد سنگ يه دفعه يه

 ..دردسر تو بندازم خودمو وکه نشدم ا مق هنوز،انقدر.تنهام نترسّ   نکل درووا بابا_

 باديدنم  سام پذيرايي تو اومدم و کردم سرم وچادرمو پوشیدم مباس رفتم ومنم باال اومد و سام دروزد ايديم

 :دادوگفت تکون سري

 اما رفت که درک به کرد فرار دخترم میگفت بود ديگه هرکي بابا!کردي اينکارو چطور اي خانواده باهمچیل_

 خونتون برو بیا میفته پس داره بدبخت نذاشته برامون وروز شب ايل باباي

 :وگفت برداشت سیگار يه ايديل

 فرار داشته  ق بده شوهرش زور به میخواست باباش ابرويي؟درضمل بي بره؟با جوري چه!!ا مق_

 کردن؟ پیدا روهم تو مگه بعدشم.کنه

 نمیتونیم که گندي،زديد يه موبره ماهم قضیه میترسه ساغر مهرنوشل ساغرو  ونه دم همش بابا نه_ سام

 .اينطوري نه داره رسم راه کنیل ازدواج میخوايل ا مقا اخه کنیم جمعش

 :زدوگفت پوز ند ايديل

 .میکردي اجرا رسمشو راه توهم تونبود توتخت درمیون شب يه ساغر اگه_

 .گفت که کردم نگاش کرده چشماي،گرد با ومل ايديل سمت به کرد وپرت مبل روي کوسل  سام

 ..بوده نديده مهتاب وافتاب پاک جونت دوست میکني فکر نکنه چیه_

 پاشید درضمل.نکل توجه خودش واسه میگه هزيون چیزي يه ايل ساره.نزن  رف ساغر سر پشت_ سام

 يه کافیه فقط نمیذارن اينطوري،زندتون دادگاه تا نرسه بهتون دستشون جايي شمامي بريد کنید جمع بساطتونو

 .وبرم بگم اينو اومدم پیداشه ازتون ردي

 :گفت که میکرد نگاه رو پنجره خونسرد ايديل شد بلند ازجا  سام

 يا میکنم عوض رو خونه مل میشیم بیچاره میکنل تعقیبت بیا نیفت هرروز،راه توهم فکري،میکنم يه باشه_

 .دار نگه هم رو دختره اون دهل جلو  ايي يه میبرم رو ساره

 :وگفتم کردم ونگاه شاکي،ايديل بیرون زد از،خونه  سام

 استاد میکنتم اينطوري، ذف دارم دانشگاه دارم درس مل چي يعني میبرم رو ساره_

 ..بري نمیتوني نکنیم عقد تا اونجاست میان که جايي اومیل بود معلوم دانشگاه کردي،میتوني،بري فکر نکنه_

 ايديل میز روي گذاشتم سرمو.کل کمکم خدا اي.. بودم کرده ازچي،فرار مثال!که میشد بدتر داشت چیز همه

 :گفت مکث مقدار ازيه وبعد وبرداشت تلفل گوشیشو سمت رفت

  واست بدهکاري مل به توخیلي... نداره توربطي به.میخوام ويالتو کلید ندارم  رف وقت ببیم...خوبي سالم_

 ...  ونه دم بیار...باشه دهنت  رف به
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 .وگفت گوشش دم گذاشت ودوباره شد پخش دختر يه صداي که بکنه گوشي،روقطع خواست

 ..نره يادت کلید فعال باشه اخه؟گفتم تو میکني ور ور انقدر چیه_

 :وگفتم کردم نگاش کنجکاوي با کرد قطع

 دختربود؟._

 

 خنديدوگفت؛ بهم

 ...دخترم دوست اره_

 :وگفتم داشتم نگه دستشو کنارشو رفتم که نواختل به کرد وشروع گیتارش سمت رفت که توهم کردم اخمامو

 دختربود؟_

 :کردوگفت نگام ارامش با

 .ريشته بیخ ايديل اخرش اول توفکرکني اوني نه ومي اره_

 . کم؟ گرفتل براي دادگاه میريم کي_

 میکني استرا ت میگذره خوش بهت کلي نباش نگران مل گل شمال میبرمت فعال میريم بیفته وازاسیاب اب_

 ...بادا مبارک بادا بادا وبعدش ومیگیريم  کم دادگاه میريم اوردمت که بعد

 يه. شم واروم بخونه برام تا روي،زانوج گذاشتم سرمو کنارشو رفتم گرفت خندم وخوندن نواختل به کرد شروع

 ...شدوشور پرازعشق وجودم تمام خوند غمگیل اهنگ

 :گفت روموهامو کشید دستشو اهنگ شدن ازتموم بعد

 ..بهمون بدي نسکافه نمیخواي،يه_

 پهل بازوهاي بلند قد انداختم بهش ازدورنگاهي تواشپزخونه ورفتم بلندشدم انرژي،میدادازجام بهم ش باهرکلمه

 چشماي دار ومدل پرپشت موهاي... يهتر خیلي ومي!اندامش بود مهران شبیه کم يه..ستبر ي سینه وعضالني

 ...جذاب دارو زاويه وصورت کشیده

 مرزيدوخودم دمم...بود مل تودستاس پیش ساعت چند تا بود مل مامه اجزاي،زيباوجذاب ايل تک تک ي همه

 وبعد ايفل سمت دويد ايديل شد زده در زنگ که گاز روي وگذاشتم کردم پرازاب رو کتري گرفت خندم

 :گفت دادن از واب

 .بگیرم کلیدوازش برم-

 ازباالي شد پیاده ازماشیل وکشیده اندام الغر دختر يه دربود جلوي رنگ سفید سه مزدا يه پنجره سمت دويدم

 وپامتوي بوت يه روشو بود انداخته کوتاه شال بودويه بیرون کامل وبلندش فرش موهاي میديدمش سرش

 بینشون نمیفهمیدم. توماشیل برگشت دوباره دخترم اون.توماشیل نشست سمتشو به رفت ايديل بود مشکي،تنش
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 داد ازتوماشیل دختر که خونه سمت به شدواومد پیاده ايديل دقیقه دوسه بعد بود جروبحث عیل ومي میگذره چي

 :زد

 میري؟ تنها_

 ...بگیربرو راهتو تو توچه به_ايديل

 .درک برويه.میذارم مايه میاقت توبي براي انقدر که کنل ا مق برسرمل خاک_دختر

 ايديل.بود ايديل میذارم؟؟؟يعني،کي مايه يعني،چي کردم نگاه رفتنش به کنجکاوي با رفت گازو رو گذاشت پاشو

 :خنديدوگفت بهم دروبازکردم پاش صداي باشنیدن باال اومد

 شمال ويالي اينم_

 دختره؟ اون بود کي_

 ..زهره_

 زهره؟_

 همکارمه موسیقیمه گروه تو اره_

 همکارباشه نمیومد بهش میداد که ازفحشايي_

 :کردوگفت نگام شاکي ايديل

 اونم خوابم دمت ور تاشب ازصبح منکه تخت خیامت ؟نخیر ام باکسي مل مثال؟فکرکردي کیه ديگه گیرنده_

 .را تم باهاش خب همکارمه

 :وگفتم گرفتم زبونمو جلوي اما ندارم دوست را تي،رو ايل بگم میخواستم

 بیارم نسکافه برا بشیل_

 هم دسته ايل شبیه مل.باشه را ت انقدر میتونه همکارش با ادم چطور اخه بود دختر اون مشغول فکرم همش

 .داشتم خیلي،فرق نبودم

 ايديل بخرم دوباره تابعدا برداشتم رو تیکه چند همون نداشتم مباسي که مل کنیم  رکت فرداش که خواست ايديل

 دمم.چیدم ساک تويه وهمرو تاکردم مباساشو دونه دونه کنم تا براش که کنار کردوريخت جمع مباساشو هم

 چمدونو روي وگذاشتم برداشتم خونوادگیمو عکس میشدم دور ازخونواده شهر يه داشتم  اال میزد شور  سابي

 .سفرشیم اماده تا بستم درشو

 چهارراه ساعت چون بود شده دمپذير برام کنارم ايديل وجود با زمستوني سرد هواي افتاديم راه زود صبح

 گرفت دستمو هم ايديل بستم وچشمامو ماشیل صندمي پشتي رو گذاشتم سرمو میومد خوابم  سابي افتاديم

 دستاي،يه مثله درست بوذن ومطیف گرم دستاش.ماشیل دنده روي گذاشت ش همیشه عادت ومثله تودستش

 ومحکمتر بلندش ناخون روي کشیدم دستمو بسته چشماي همون با بود بلند همیشه ازناخوناشم ويکي دختر

 :گفت که دادم فشارش

 ..بیارم پتو برات ازعقب سردته_
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 ..تنمه کاپشل خوبم نه_

 براي،صبحونه میکنم صدات بخواب تخت خیال با  اال:._کردوگفت وکمتر ماشیل صداي،ضبط

 خوابم کي نفهمیدم.میشد سنگیل چشمام میفتاد راه ماشیل محض،اينکه.وبه بودم توماشیل خوابیدن عاشق همیشه

 بود کرده توقف رستوران جلوي،يه ايديل کردم بلند وسرمو شدم بیدار ماشیل زياد خوردناي تکون با که برد

 :گفت بازمیکرد کمربندشو که ودر امي

 ..گرسنمه  سابي که بزنیم رو صبحونه شو پیاده_

 تنمو بیرون سرد هواي بودم خوابیده بودودوساعتي شیش خدودا ساعت شدم پیاده ازماشیل کردم پف چشماي با

 :دورکمرموگفت انداخت دستشو سمتمو اومد وايديل ترکردم پامتوموکیپ انداخت مرزه به

 .رفت يادت چادرت میدوني هیچ_

 :وگفت خنديد که کردم نگاش خورده جا بودم نکرده فکر ايل به اصال موقع ازاون میگه راست ژد خشکم درجا

 تو بريم  اال خیال بي_

 اونجا برم.که کرد اشاره تخت يه به ايديل ترکردم کیپ روسريمو تو دادم موهاي روسريمو سمتم بردم دستمو

 ..جلوتر رفت سفارش براي.وخودش

 تودستش فیش.به که ودر امي برگشت دوباره ايديل نبود رستوران تو غیرما هیچکس دوروبردوختم به نگاهمو

 :میکردگفت اشاره

 ..نیس خوب وضعمو کنه ر م خدا شده گرون چي همه

 :خنديدوگفت کردم نگاش نگراني با

 .بخوريم نمک نونو بايد کم کم_

 .کارمیکنم منم خب_

 .خنديد دوباره ايديل

 ..برس خودت به فعال تو نمیخواد_

 با شیک امعاده فوق ويالي يه درب دم رسیديم بعد دوساعت وتقريبا افتاديم راه به دوباره صبخونه خوردن بعد

 :گفت خنده با که کردم نگاه ايديل به تعجب

 .ببر ساکتو بیا.نیست بابام مال نکل ذوق_

 اما داشتیم ويال توشمال هم خودمون ما بااينکه قصر نه که ويال شديم ويال ووارد کرديم پیاده ازماشیل ساکارو

 .بود ديگه چیز يه ايل

 :گفتم ايديل به

 دخترس اون مامه ايل_
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 باباش مامه_

 دقیق؟ کیه نگفتي_

 :کردوگفت درشت چشماشو ايديل

 .زدم تويخ بريم بیا زود گیتاريسته همکارمه گفتم دخترباباشه هست هرکي اونا به دادي گیر_

 نگاه که طرف هر به بود ترازبیرونش زيبا ويال داخل شديم ويال وارد سرش پشت ومنم رفت جلوتر خودش

 :کشیدوگفت بلند سوت.يه ايديل بود شده چیده خاص دکوراسیون جور يه با مبل دست يه میکردي

 داده تغییرش بازم اومدم.بارکه ازاخريل_

 

 ..سوخته پدر داده

 سو ته؟ پدر_

 .زهره باباي نعیمي_

 میشناسي؟ خاندانشو.انگارهمه_

 ..خور مردم دزدومال بخواد دمت تا خرپوال ازون باباش بود بابام دوست اره_

 ..استغفرهللا_

 :گفت سمتمو برگشت تعجب با ايديل

 !چي_

 داري مردم.چیکاربه تو بسه غیبت يعني استغفرهللا گفتم_

 ..هللا تقبل چشم اوه اوه اوه_

 !!مسخره_

 :کردوگفت اشاره باال به خنديدو

 برينه بهشته اونجا واما_

 بريل؟ بهشت_

 ..خواب اتاق_

 داد ازپايیل که باال وبردم ووسايلم ساک ورفتم ندادم محلش ازدورفرستاد برام بوس.يه کردم نگاش  رص با

 :زد

 ...فعال خريد برم_
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 ..چي میاوردبم کم پول اگه بدبختي توايل  اال يانه داشت پول نمیدونم بیرون رفت ازخونه

 ست ملکه انگار!میگیرفتل تحويل خودشونو اينا قدر چه کرد جلب نظرمو اونجا سلطنتي تخت شدم اتاق وارد

 وشلوار ساده شرت تي افتاد خودم به نگاهم برنز،سلطنتي وازتواينه گوشه يه بردم ساکمو اروم!تختیه چه ايل!

 میخوردکه زهره خود قیافه به واقعا نداشت ووسايل اتاق اون با تناسبي هیچ پريده رنگ ظاهر با مل مشکي

 ...مل نه.کنه جايي،زندگي همچیل

 مقدار ويه کردم شونه موهامو برداشتمو برسمو میکردم درست سروکلمو بايد میزدم ذوق تو خیلي خب ومي

 قاب به نگاهم.تواينه از نداشتم ارايشي موازم هیچ خدايي.کردم صورتي رژمبم تنها با ومبامو زدم صورت به کرم

 خانمه بودن.گرفته عکس غلیظي خیلي ژست با هم کنار.که میانسال وشوهر زن يه خورد ديوار رو عکس

 عجب خوردم.غبطه بهش دمم ته از نداشت شباهت خیلي نه.مرده اما بود،مامانشه بودومعلوم زهره شبیه کامال

 اونجا ببینم اتاقشو شدم کنجکاو. کشید نمي زندگي تو منو هاي استرس هم ذره يه دختر ايل داشت موقعیتي

 اتاق بود وفوتبامیست ماشیل دروديوارعکس همه باشه پسربايد يه مامه فهمیدم رفتم اتاقو اومیشو بود اتاق چهارتا

 باشه زهره خود مامه بايد فهمیدم بازکردم روکه بعدي اتاق مهمانه مامه بود معلوم خامي اونم روبازکردم بعدي

 ...دختربود يه سلیقه وصورتي،فقط بنفش دکوراسیون

 ومباس مختلف هاس بودباژست  ودش همش بود میز روي عکساي کردم دقت که چیزي اومیل وبه تواتاق رفتم

 ديده.معلومه خب شدي ا مق باز ساره توسرت خاک.بود ديده اينارو همه ايديل يعني زننده امعاده فوق هاي

 عکسا  رص با..ديگه

 

 طرفشم بوديه عطر ارايشو پرازموازم توش کردم وبازش کشو سمت رفت دستم ناخوداگاه میزو روي خوابوندم

 :بود نوشته بازکردم دفتر.يه

 ...میفتي وپام دست به روزي يه میدونم نامرد_

 ...اون دست تو دست. همیشگي عطر همون با ديدمت دوباره امروز

 ...معنتي نمیتونم اما متنفرشم ازت میخوام

 .میکشمت نامرد..بودي اون بر دورو که بازم

 میاري؟.سراونم اوردي سرم که باليي

 که بستم دفترو.بکنه کارو ايل دختري همچیل با اومده دمش کي ونفريل معل پراز بود ترسناکي دفتر چه

 :کردوگفت نگاه بهم اخم با بیرون اومدم زهره ازاتاق شد.متوجه پايیل رفتم ها ازپله اومد ايديل سروصداي

 رفتي؟ چرا ونجا_

 داره؟ اشکال چه_

 :گفت که کردم نگاه بهش تعحب با پايیل اومد کردو وقفل ودراتاق باال رفت رومیزو خريداروگذاشت

 مردمه خونه چیه؟خب_

 مردم؟ خونه میشه اتاق اون شامل فقط_
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 : وگفتم رفتم سرش پشت.تواشپزخونه رفت ايديل

 تورو منت پول اينهمه با بايد چرا..تو دست.بده رو ويال ايل بايد غمگینه؟چرا اومده؟چراانقدر سرش باليي چه_

 بکشه؟

 :گفت روپاشو خودمونشوند سمت کشوند دستش با ومنم مبل روي نشست اومد ايدبل

 بدوني؟ میخواي_

 :وگفت گرفت تودستش ودستمو گوشم پشت داد موهامو مثبت نشونه به دادم تکون سرمو

 وتهديدش رفت کردم ردش منم داره دوسم.که گفت منو پیش روز،اومد يه ومي.بود دوستم دختر دوست زهره_

 ..میکنه قبول میگم وهرچي.میده باج مل به نره دوستم جلوي ابروش اينکه براي ومي میگم دوستم به کردم

 :وگفتم کردم ريز چشمامو

 ..منو نه کل رنگ خودتو_

 :خنديدوگفت ايديل

 داره دوست منو واقعا زهره نبستم خامي برات هم خیلي_

 .اينجا بیاي زنت با که خرابه تو ذات انقدر يعني اينجايیم ما چي براي االن داره دوست اگه_

 :.کردوگفت گرد چشماشو

 کنل میخواي،پیدات اگه بیارمت که نداشتم جايي منم فکرنمیکنه هم چیزا ايل به هست نفر هزار با االن اون_

 .تهران بريم پاشو

 خونه مسافر بريم نمیمونم اينحا مل_

 :وگفت گرفت دستمو برم که شدم بلند ازجا

 تواومدم با مل نمیدونه اونکه بازي،نکل مج انقدر میزني؟نمیشه خونه مسافر از  رف تو نداريم پول قرون يه_

 . اخه

 .ايديل نامردي خیلي_

 اخه طلبل را ت جماعت ايل قدر چه بستم خودم ودرورو زهره مامان اتاق تو ورفتم باال رفتم ها ازپله

 میشه؟.مگه

 دختر دوست زهره مثه نه کرده انتخاب منو خودش زنشم مل نه.کرد زهره با که بکنه همینکارو منم با نکنه

 .دوستش

 :زدوگفت گردنم به بوسه يه پشت واز تخت رو اومد که بودم نشسته بهش پشت تو اومد زدو در

 بیار درشون پاشو.اخه میپوشي چیه.پوشیده مباساي ايل_

 :گفت که ندادم جوابشو... میزنه خودشو  رف نارا تم مل انگار نه انگار!!وا
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 دربیارم؟ خودم_

 بغلم اززير دستشو.کرد بازشروع خدا واي

 

 مبشد زياد داشت بدنش  رارت باز باال کشید مباسمو واروم بهم چسبوند کردوخودشو نزديک سینم قفسه وبه

 هاشو بوسه میطلبید اغوششو دمم دقیقه هر که بود شده چم جديدا نمیدونم نمیومد بدم اما بودم را ت نا ازش

 ازجا جفتمونو صدايي که باال داد مباسمو دوباره.. بغلش تو افتادم سر ازپشت شدو شل کردبدنم ومحکمتر سفت

 ..پروند

 خواننده؟ اقاي میگذروني خوش به به_

 شده جمع توچشماش میکردواشک نگاه مارو  رص با!!!زهره شد سرخشک پشت به ونگامون پريديم درجا

 اره..بود اشنا قیافش قذر چه. دوخت پام سرتا به نگاهشو سمتش ورفتم کردم مرتب بلیزمو شدمو بلند ازجا بود

 مومون بره نکنه! دانشگاس توهمون ايل خدا واي،يا.شناختمش  اال توپارکینگ بود اومده...دانشگاه تو اونروز

 :زدوگفت پوزخند مل ديدن با!بده

 !عوضي کثافت وايل توباشي بايد زدم  دس!چادري دختر ي   کرده فرار يکي ازمعماريا بودم شنیده_

 ..زهره شو خفه_ايديل

 :وگفت کنارايدبل نشست موندي وبا تو اومد زهره

 شهرو کل..میکشتیم چیزي،براتون گوسفندي گاوي میگفتي خبر بي اينه؟چرا خوشبخت عروس پس_

 .اخه فرار با چرا.خبرمیکرديم

 :کردوگفت نگاش عصبانیت با ايدبل

 ..زهره میکني غلطي چه اينجا تو_

 .بیايم نمیتونیم بابامونم میکنم؟ويالي غلظي چه مل_زهره

 اومدي چي براي اينجام مل میدونستي تو_ايدبل

 :دادوگفت ايديل تحويل موندشو ي خنده همون دوباره زهره

 .بیارم روشني چشم خانم عروس براي بودم اومده_

 :وگفت گرفت روهوا دستشو زهره که باال برد دستشو سمتشو به رفت ايديل

 ي خواننده نمیچرخه پاشنه روي در همیشه بکشي منو منت بايد که تويي وايل دارم اتو ازتو که منم ايل  اال_

 .محترم

 اومدي؟ چي واسه گفتم_ايديل

 :گفت میکرد نگاه بهم که در ام ي مپمو رو کشید اروم دستش پشت با منو سمت اومد شد بلند زهره
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 دانشگاه رفتم که ديروز فیلمه همش کردنش وچارقدر چادر ايل فهمیدم خبرايیه يه فهمیدم ديدمش که اول روز_

 رفتم.پريده رنگ بااون اونم گرفتنت وکلید افتادم تو ياد شنیدم هنرو ازدانشکده پسر دختر يه شدن فراري وخبر

 ساغرومهرنوش سراغ رفتم...خورده خط ايديل اقا اسم'!بله ديدم.گرفتم صفايي وازاستاد غیاب  ضور میست

  ل معماها ي همه.نیست کنارشون پاکترشون ازگل ودوست نشستل تنها!بعله ديدم

 

 روز اج هر اومدن!معماري اول شاگرد غیبت اش روزه سه غیبت ايديل گرفتل کلید!!سادگي همیل يه شد  ل

 ..دانشگاه به توکلي اقا

 ونصبش واصل ازکجاست دختر ايل ومیدونم دارم امارتو وقته خرم؟خیلي مل میکني فکر جون؟چرا ايديل

 ي قیافه اون براي بمیرم نه؟؟اخي باشم زرنگ انقدر نمیکردي فکر چیه. نگاه قیافشو:(بلندخنديدوگفت!!)کیه

 ...مظلومت

 :گفت منو سمت برگشت دوباره

 ..خرکرد همینظوري نه؟منم کارکرده چي مل مبا نگفته بهت_

 توچي؟هرشب پاکتره ازگل میکني،ايل مقايسه ساره با خودعوضیتو تو مل به نباف دروغ انقدر شو خفه_ايديل

 !يکي،خوابیدي زير

 :گفت مل وروبه ايديل سمت به کرد پرت دهنشو اب زهره

 ..بیرون بکشه مل اززندگي پاشو کنم اگاهش میخوام پاکتره ازگل چون_

 با!!نبوده ساده ي عالقه يه موضوع دوتا؟مگه ايل چشونه شدم خیره بهش کرده درشت وچشماي ترس با

 با زهره به دوباره میکرد نگاه مل بودوبه پرازاشک توچشماش شدم خیره ايديل به سوال پرازعالمت صورتي

 :کردموگفتم نگاه و شت

 ..ازمل میخواي هستي؟چي چي؟توکي قضیه_

 ..رو قضیه که گفتم بهت ساره.. میدونه چیزه همه ساره زهره_ايديل

 :کردوگفت درشت چشماشو زهره

 ..خورده جايي به سرت داري؟شايد جرات بودي؟خیلي توبغلش واالن میدوني چیزو توهمه_

 .بودم توبغلش همیل واسه ومحرمیم زنشم االنم کنم ازدواج باهاش میخوام زياد خیلي دارم ودوست ايديل مل_

 :خنديدوگفت بلند دوباره زهره

 افشار؟؟؟ باهات؟ايديل بکنه میخواد عقدم تازه.بابا با امید محرمیم؟زنشم؟؟خیلي_

 ..میگه چي ايل ايديل....نمیفهمم منظورتو_

 :گفت زهره روبه و راهرو سمت به وبرد گرفت ودستمو تخت ازروي شد بلند ايديل

 !نکني سکته.بیرون میريم ازخونت االن_



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

177 
 

 .بپوشش مباستو برو

 :گفت زهره که برم اومدم کردمو تنم وپامتومو مباسي چوب سمت به گیجي،رفتم همون با

 .کني اعتماد بهش اگه ا مقي خیلي_

 .نعیمي دست کف میذارم رو قضیه اون يا نمیدي ساره تحويل دروغ وانقدر میشي ياخفه_ايديل

 کف میذارم ومي،مل بابام دست میذاري،کف تو گفتم هم قبال اينو دارم اتو ايندفعه که منم ايل نشد ديگه نه_زهره

 ..پلیس دست

 ا.بست ودرو اتاق کشیدوبردتو دستشو زهره که سمتش رفت تهديد با باز ايديل کردم نگاه زهره به و شت با

 چي نمیفهمیدم که بود يواش صداشون انقدر اتاق به چسبوندم گوشمو رفتم میکردم نگاشون فقط گیجا عیل

 ..میگل

 اوارگي ايل خونست تنگه دمم قدر کجابودم؟مل؟ساره؟چه مل..روش ونشستم رفتم توي،راهرو کاناپه سمت به

 کیه؟مل اينجاست که ايني.دانشگاه نجیب هنرمنند همون میخوام خودمو ايديل مل.هستل کي جماعت ايل.اخه چیه

 ..نیستم جنس ازايل مل.. بده منونجات..کل کمکم چیکارکردم؟خدايا

 اينکه بدون زهره بود اروم جفتشون ي چهره اومدن بیرون ازاتاق وزهره ايديل

 

 سمت رفت بده محل مل به اينکه بدون زهره بود اروم جفتشون ي چهره اومدن بیرون ازاتاق وزهره ايديل

 :گفت قفله در ديد تا اتاقشو

 .بده رو شده خراب ايل کلید

 کنارم اومد که شدم خیره ايديل به پرازسوال نگاهي با ومل سمتش کلیدوانداخت را تیش شلوار ازجیب ايديل

 :وگفت نشست

 میره فردا میمونه امشبو_

 :گفتم بیرونو واومدم برداشتم چمدونم ورفتم بلندشدم ازجام جرص با

 عفريته ايل با اونم نیسنم بمون اينجا مل تهران برمیگرديم االن همیل_

 _گفت اومدسمتمو عصبانیت با ايديل

 میري بگم هرجامل زنمي تو..کل توشروع  اال. کردم خرش بدبختي با!اورد پلیسو گفت؟اسم چي نشنیدي

 !!فهمیدي

 :گفتم افتادمو روي،زمیل  ال بي

 سراغش؟ میرم میکنم دک رو ساره هان؟گفتي دادي ازدواج کردي؟ تماقول خرش جوري چي؟چه يعني_

 :کردوگفت پاکشون دست با جلومو نشست ايديل سرازيرشد اشکام
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 که دارم بدي سوتي ازش مل اينم...رو ساره میخوام تورر مل میگرفتمش که میخواستم اگه.مل ا مق اخه_

 ..هستي،اخه چي نگران کردم تهديدش همون با بفهمه نبايد باباش

 ارامش؟ بود بسازي؟؟ايل بود قرار واسم که اي خوشبختي اون بود ايل_

 جان ساره تابي،نکل بي انقدر میشه درست  دا امید به چیز همه بعد کشیم مي سختي وقتي چند يه که گفتم_

 

 تخت روي.کنه خرم و رفاي،امکیش بوسه با نتونه که کردم دروقفل وايندفعه تواتاق برگشتم گريون چشماي با

 اروم میکرد کوفتگي ا ساس بدنم تموم بود تاريک هوا بیدارشدم وقتي برد خوابم کي ونفهمیدم درازکشیدم

 ساندويچ مشغول،خوردن که خورد وزهره ايديل به چشمم ها پله ازباالي بیرون وازاتاق،رفتم شدم بلند ازجام

 برگردوند روشو ديد تامنو زهره کردن ونگام باالکردن سرشونو جفتشون مل هاي قدم باصداي میز،بودن سريه

 :اوردوگفت برداشت سانويچ ويه اشپزخونه ظرف به رفت ايديل اما

 .نخوردي هیچي  اال تا ازصبح.بخور شامتو بیا_

 ايدبل به نگاه يه مل به نگاه يه زهره.بهش چسییدم رفتم زهره وازمج گرفتم وازش ساندويج غره چشم با

 دستشو ايديل وبازکردم وسانويج کشیدم نفس،را ت رفتنش با.باال ورفت شد بلند وازجا برداشت کردوگوشیشو

 :بوسیدوگفت موهامو واروم دورگردنم انداخت

 .جنگل يا ببرمت؟دريا کجا فردا_

 :گفتم کردمو نگاش عصبانیت با

 ..تفريح نه گردش نه نمیخوام هیچي مل نره بیرون ازخونه عفريته ايل تا_

 اخه؟ کنم بیرونش جوري چه اونه خونه_

 ' خودمون خونه تهران میريم بیرون میريم ما_

 چي؟ کردن پیدامون_

 بهتره مل براي جهنم ازايل درک به_

 :خنديدوگفت

 ..عاشقتم مل  سوده_

 :گفتم کردمو نگاش تعجب با

 هان؟ باشي اينجا که میاد خوشت شايدم نارا تم قدر چه نیس  امیت اينکه مثه تو_

 :گفت میرفت  یاط سمت به که دراوردودر امي وسیگارشو برداشت ازگردنم دستشو نارا تي با

 .اه نیستي کل ول نکني مل مار تازهر_

 وبرگشتم شدم نیس؟؟بلند مل با  ق.زهره شبیه اونم زندگیمه دختر،وسط نیس،يعني؟يه مل با میشه؟ ق عصباني

 بکوب،راه بزن شبي نصفه!! بود سرخوش خیلي،ديگه يکي ايل.میومد ازاتاقش زهره نواختل صداي تواتاقم
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 چادرم کردم نگاه دوباره دورمو کالفه نبود جانماز گشتم هرچي اما گرفتم ووضو تودستشويي رفتم..انداخته

 اما دروبازکرد شدواومد قطع نواختنش باصداي زدم بار چند اروم..سراغش برم شدم مجبور. سرم خیر نیارورم

 :خوردوگفت جا مل ديدن با

 ايدينه کردم فکر_

 داري؟ جانماز_

 :کردوگفت گرد چشماشو

 !چي_

 :کردوگفت نگاه بهم تفاوت بي ندادم جوابشو ديگه جانماز،بود خواستم اتم بمب ازش انگار

 ..بیرون ازساختمون برو نداريم اينجا باشه بايد قبلي سرايدار خانم زري اتاق تو

 ندادم محل بهش بود سیگاراش کردن دود مشغول  یاط تو هنوز ايديل تو یاط ورفتم پايیل رفتم جواب بدون

 :زد داد اتاق،سرايدارکه سمت به ورفتم

 سگه؟ طرف کجامیري؟نري_

 بردارم جانماز میرم نخیر_

 هواي دمم شد جمع توچشمام اشک میداد خونمونو بوي قدر چه ريخت دمم يهو بازکردم اتاقو درب واروم رفتم

 داشتم دوست نشستم شون ساده را تي مبل روي رفتم ارومم قدمهاي با بود کرده مامانو

 

 ادم تا چند نبود معلوم که خونه تواون نه نمازمیخوندم همینجا بود بهتر!بکشم تومشامم وهواشو و ال اونجا بوي

 خونه چوبي جامباسي روي چادرم يه بود گذاشته تلويزيون روي جانماز يه..دارن وامد رفت توش کاره همه

 اون با ازبودن بهتر خیلي.اينجا بیايم میشد کاش.شدم اماده نماز وبراي برداشتم اونارو هردوي بود اويزون

 بلندشدم ازجا نماز بعد!بره اون که وقتي تا اينجا بیاريم وسايلمونو که مبکردم صحبت ايديل با بايد بود عفريته

 رفته ايديل.اومدم بیرون وازونجا انداختم تشک دوتا زمیل روي کردم وجارو روتمیز خونه دوروبر و سابي

 :گفتم باالسرشو رفتم!درازکشیده ديدم که تواتاقمون ورفتم ويال به رسوندم خودمون باسرعت تو بود

 کوچیکه؟ خونه اون تو بريم میاي_

 کني؟ بس میشه_

 گفتم؛ کردمو نگاش ملتمسانه

 .برمیگرديم رفت ايل که فردا اونجا بريم بیا ما به چسبیده اتاقش بده مل  ال اينجاست ايل میکنم خواهش_

 دوني؟ خوک اون تو برم کنم وول ونرم گرم تخت ايل مل_

 .کردم پهل جا مل ديگه پاشو نداره رو دختره ايل  داقل دوني خوک تو قول به اون_

 :کردوگفت پشتشو
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 خوابیده رختخوابا اون تو کي نیس معلوم نمیام_

 ايديل؟باشه؟.باشه.بیا توفقط میبرم تشک ازينجا باشه_

 :گفت بلند وباصداي ازجاپريد دفعه يه

 گم گورشو فردا میره خب. ور ور گوشم بغل هي کردي سرويس منو هي ازصبح.ديگه بکپ بگیر نمیام گفتم_

 ديگه میکنه

 نه..وشیفته عاشق ؟همون.میزد داد سرمل که بود ايديل مل؟؟ايل بود؟؟؟ايديل ايديل ايل کردم نگاش خورده جا

 باتعجب گريونم چشماي وباديدن بود وايساده درما پشت زهره دردويدم سمت به بغض با.نمیشد باورم...نه...

 بغضم رسیدم ووقتي دويدم خونه همون سمت وبه پايیل رفتم يکي دوتا هارو پله داد تکون کردوسرشو نگام

 میگم.بیا میگه که دارم دوستش مل که نفهمیدي.بزنه داد سرم اومد چطور،دمش.زيرگريه زدم هاي ترکیدوهاي

 منت بیاد که االن نداره اشکال نمیکشید اينجا به کارمل نمیومد اگه عوضیه دختره تقصیرايل همش.بمون مل با

 ازدواجمون قبل  رفاي ياد يهو!میدم نشون بهش داشت ا تیاج بهم وقتي.کیه دست دنیا میفهمونم بهش کشي

 غلط راهو نکنه.ايدينه همون ايل نمیشه باورم داشتني ودوست جذاب قدر چه بود مهربون قدر چه افتادم

 مل خداي نه واي.برگشت بدون اومدم؟راه

 

 میشم بدبخت مل اينطوري نره ازبیل ايديل عشق کل کمکم خدا باشم نیومده غلط کل کمک!کل کمک خودت

 بودم کرده پهل براش ذوق با که تشکي.به نگاهم روم کشیدم ازپتوهارر ويکي مبل پشتي به چسبوندم سرمو

 ..بیا میکنم خواهش! بیا ايديل واي.بود کننده ديوونه تنش بوي داشتم اغوششو هوس گرفت  سابي دمم.خورد

 اينکه با يعني.برده خوابش مطمئنا امروز خستگي همه ايل با نشد ازش خبري اما گذشت شب ازيک ساعت

 خوابیده؟ نارا تم مل میدونسته

 نیس انصاف ايل شدم زنت مل که نشده هم هفته يه.عسلمونه ماه مثال.ايديل امشب شدي دل سنگ قدر جه

 . بستم چشمامو اروم اورد فشار بهشون وخواب شدن سنگیل دوباره چشمام.بزني جا اينظوري

 تو یاط ديدم که ويال برگردم خواستم پريدمو ازجام ازترسم خامي،بود جاي،ايديل همچنان بیدارشدم که صبح

 :گفت سمتمو خنديدودويد مل ديدن با میکنه ورزش داره

 گذشت؟ خوش بهت قهرکردن_

 :گفت توبغلشو کشید منو ايديل که زدم مبخند ازترسم اما بودم نارا ت دل ازته هنوزتم اينکه با

 االن میکنه جمع بندوبساظشو داره  تما االن شد صبح گذاشتي هم رو چشم نداره دوست ايديل نکنیا کارا ازيل_

 هزارتا که اون.دوستت مثه باشه؟اونم کني تلخ جفتمون به سفرو نبايد تو میره شب نره غروب میره غروب نره

 .که نداره توجه مل به اصال پسرداره دوس

 چي  رف االن!باشه کرده پاره تیکه منو سگ نشد نگران خورده يه!ديشب نزد سربهم دروغ؟يه پشت دروغ

 دادوبیدادوبلد منم وگرنه گیره کارم که  یف.میکنه اماده هراتفاقي واسه داره ؟ذهنمو میره شب نره االن!میزني

 بازيو دودوزه خانم ساره بیا.ام ساده مل قدر چه.کنم چیکار میدونستم خوب وگرنه دارم دوستش که خیف. بودم

 االن که کاري مثه.چیز يه ظاهرت.بگه چیز يه دمت بايد گذاشتي راه توايل قدم وقتي بیا باشي بلد بايد خوب
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 بوسیدمش اروم.میکني پیشرفت گفتل دروغ تو داري.خونه دمت ته اما میخندي ايديل به داري تو داري،میکني

 :خنديدوگفت بودوکینه پرازدمتنگي که اي بوسه.اي بوسه چه اما

 .بیداره هم زهره بخوره صبحونه برو ورزش برم مل_

 میخونه کتاب نشسته را ت خیال با ديدم. ساختمون طرف چي؟رفتم شده؟واسه بلند زودتر بیدار؟ازمل هم زهره

 نگام تمسخر وبا شده سبز جلوم ديدم که بشینم واومدم ريختم براي،خودم چايي تواشپزخونه رفتم سالم بدونه

 .میکنه

 :گفت که دادم تکون چیه عالمت به سرمو

 !خیلي،ساده ومي! قشنگي_

 .ممنون_

 با.شد خیره بهم زبونشودوباره زير گذاشت نون تیکه ويه عقب هاروکشید ازصندمي ويکي اشپزخونه تو اومد

 میکرد معذبم کردم نگاش زيرچشمي!!داشت فري موهاي چه.بود وخواستني زيبا انصافا. موند نگاه همون

 سردادوگفت طرفم گوشیشوبه بده ازارم نفسش به اعتماد با میخواست

 

 .بپوشم قرمزمو کاپشل ايل داشت دوست همیشه ايديل گذشت خوش خیلي دربند اينجا

 .میکرد بغل منو.که همونطور. هم توبغل بود خودشوايدبل عکس گوشي سمت به نگاهموکشوندم

 تره ديدني خونمون تو عکساي.هست بازم کل عوض_

 :وگفتم کردم نگاش  رص با

 بودي دوستش دختر دوست تو داره دوست منو فقط اما میندازه عکس اينطوري دخترا باهمه پسررا تیه ايدبل_

 .نده مل تحويل مزخرف انداخته عکس باهات

 :خنديدوگفت بلند

 . رفام با شدي اذيت ببخشید.بودم دوستش دختر دوست مل میگي درست تو اره_

 !میکني مسخره_

 .صمیمیش دوست بودم ماني دختر دوست مل گفته درست ايديل میگم راست نه_

 اصال.نمیرفت کنار چشمم از لو محظه.يه توعکس ايديل ي.چهره.بیرون رفت پوزخندزدوازاشپزخونه.دوباره

 ايل معلومه.میزنم گول خودمو چرا  د ايل تا نه اما بود را ت نبودايديل ديگه يکي دختر دوست کردن بقل شبیه

 .انتقامم ي وسیله چیه؟نکنه نقشم وسظ ايل مل. داشتل رابطه دوتا

 ..ساره کل بازي فیلم اره.سرپناهي نه دارم جايي نه چون.کنم بازي فیلم بايد بازم تو اومد کرده وغرق خیس

 :وگفتم خنديدم بهش

 میخوري؟ چايي_
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 .خانومم نه که چرا_

 با..اخه چي يعني گفت يواش.میکني چت داري.شدي  ساس خیلي تو اخه؟ساره چرا.گفت يواش رو جمله ايل

 :وگفت تواشپزخونه اومد پیداشد اون بازسروکله که خورد چايیشو نشست خونسردي

 شنا؟ بريم میاي_

 :گفت سمتشو به برگشت تفاوت بي ؟باايديل؟ايديل!جان؟؟شنا

 جنگل برم باساره میخوام نه_

 .میام منم پس_زهره

 :گفت بهم تهديد با که کردم ونگاه ايديل اخم با.تهران بره نمیخواست مگه ايل..باشه يعني داد تکون سرشو ايديل

 ..ديگه هستي توهم تازه نداره بهمون کاري نکنا بازشروع_

 به پودر کرم مامیدن به کردم شروع واز رصم اتاق تو رفتم میکرد خفم داشت بغض شدم بلند ازجام  رص با

 :دراوروگفت سمت به ورفت اتاق تو اومد زهره صورتم

 .دارما خواستي ارايش موازم_

 میخواست.مامیدن خودش به کرد رومیزوشروع گذاشت موازمو جعبه همیشگیش باعشوه..عوضي!کرد مسخرم

 معني مبخند کردويه نگاه بهم زدم صورتیمو رژ بهش تفاوت بي تواتاقش میرفت که دربیاره  رصمو

 میکردم کاري يه بايد میکرد خفم داشت  سادت  س.بودم روح بي خیلي اون جلوي.شد مشغول دارزدودوباره

 پس بودم زيباترازاون خیلي عادي در امت مل بشم بهتر ازش که

 

 با ام چهره انصافا.دادم بیرون اززيرش موهامو کم يه سرمو انداختم روسريمو.کنم زيباتر خودمو میتونستم

 روشنموهم پامتوي،رنگ رفت ازاتاق،بیرون  رف کردوبدون نگاه بهم ازتواينه هم زهره کرد فرق همیشه

 نظر تربه جذاب خیلي اما بود غريب خودم براي ام چهره کمي.کردم ست باروسري اوردمو بیرون ازساک

 :مبخندپررنگي،زدوگفت شدوباديدنم اتاق وارد هم ايديل میرسیدم

 !زيبا انقدرمباساي اونم خودت با اوردي نمیدونستم بخريم مباس برات بريم میخواستم_

 .اوردم پامتو دوتا فقظ_

 عزيزم شدي خوشگل خیلي برات میخرم نداره اشکال_

 !کنم توجه جلب تیپ باايل میتونستم خوب کردم نگاه خودم به اينه ازتو دوباره!شد اب تودمم قند ازتعريفش

 بشینم جلو خودمونو ماشیل سمت برم اومدم گوشي،بود تو اش بودوکله وايساده جلودر همیشه مثله اماده زهره

 :دادزد که

 .میريم مل ماشیل با_
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 خونمو خون.بشینه جلو که اون ماشیل سمت به کردورفت باسژموافقت ايديل کردم نگاه ايديل به جواب بدون

 نشسته راننده جاي توماشیل رفت.!فطرت پست.کرد اينکارو نشینیم جلو ايديل منو براي،اينکه میدونستم.خورد

 :زدوگفت مل براي بوق ويه

 ديرمیشه جون ساره بیا_

 .سوارشو بیا ساره زده خشکت چرا_ايدبل

 درست.میگیري  امشو موقعش به برو.اي،نداري بروچاره ساره برو!میشه مگه!!چرا نمیفهمید ايديل ايل يعني

 به  رص،رومو با.زد بهم چشمک کردويه تنظیم صورتم روي رو اينه زهره. نشستم عقب رفتم بدبختا عیل

 اينا وجود تو و یا غیرت ذره يه برام داشت زور خیلي.نشه بدم  ال متوجه ايديل تا برگردوندم پنجره طرف

 ايل کاربا يه اخر.کرد زياد ته تا وصداشو کرد روشل ضبطم اون با کردوهمراه وروشل ماشیل زهره...  نبود

 :وگفتم ايديل روشونه زدم میخورد مخمو داشت عقب باند صداي.میداد دستمون بازياش ديوونه

 .شدم سرسام کني کمش میشه_

 ايديل مل شوهر به میزنه دست عوضي اومد بند نفسم.گرفت مچشو زهره که کنه وکم ضبط برد دستشو ايديل

 :گفت سمتشو به برگشت وزهره کشید دستشو

 میکنیما  ال داريم نکل کم_

 .ازصداش نارا ته ساره_ايدبل

 :کردوگفت نگام پوزخند با اينه ازتو

 .میده  امي.چه ببیل کل گوش ازينا کمم يه نشدي خسته دادي گوش ودعا قران انقدر_

 گفت؛ ايدبل وروبه داشت سبزنگه   جنگل يه تو ماشینو زهره برگردوندم ورومو ندادم جوابشو

 . ه پیاده_

 گذاشته مل ي خرخره رو پاشو دختر انگارايل نداشتم هیچي  وصله.ادمم منم که انگار نه انگار نمیگه مل به

 ايديل.کرد اعتماد نمیشد ايديل به.بود گرفته ترس وجودمو میکردوتموم خفم داشت پناهي ا ساس،بي بودم

 کشیدم مي دوش به رو اصلي بار خودم زندگي،بايد وتوايل داشتم دوستش خیلي کنم تکبه بهش که نبود پسري

 

 ايديل کردم تر کیپ پاموتو میکرد اذيتمون سرد هواي پايیل رفتم میلي بي با ومنم شدن پیاده سريع وزهره ايذيل

 که زد قدم کم.يه زهره داشت توجه بهم که خداروشکر.شد روشل تودمم امبد نور.گرفت دستمو سمتمو اومد

 تر تند خواستم ايديل واز کردم استفاده ازفرصت ومنم شد را ت خیامم.ماشیل تو خوردوبرگشت زنگ گوشیش

 !بزنیم قدم

 .وبرگشتیم گذشت خیر.روز،به اون شکر خدارو

 نمیخواست ايل.مگه.نداشت زندگي کارو ايل چرا نمیدونم نمیرفتیم.دانشگاه ما.موندگاره اونشبم بود معلوم

 نرفتم منم  یاط تو بريم نیومد بازم.ويال تو خواب اتاق طرف به رفت را ت خیلي ايديل!دانشگاه.بره

 برد خوابمون ازخستگي وهمه خورديم سرسري چیز يه شامم گیرندادم بهش.وديگه
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 توشکمم پتومو نداشتم بیدارشدن ي  وصله ومي،اصال بود بد خیلي  امم گرفت درد شدت به دمم زير شب نصفه

 ايديل تل ازگرماي بهتره گفتم خودم با.بازکنم چشمامو شدم مجبور اخر نبود بردار دست دمدرد اما کردم مچامه

 رفته کجا.خامیه جاش که ديدم تعجب کمال با اما طرفش به برگردوندم رومو.شه بهتر  امم شايد تا کنم استفاده

 ودراتاق رسوندم در به کشون کشون وخودمو شدم بلند ازجا و شتناک درد همون شده؟با دمدرد اينم بود؟نکنه

 بودن رفته اينا يعني.بود زهره اتاق ازتوي صدا.زد خشکم درجا صحبت صداي باشنیدن اما.وبازکردم

 ايديل به چشمم در الي بوداز درباز نیمه اتاق سمت به کشوندم خودمو پاورچیل شب؟پاورچیل اونجا؟نصفه

 ايديل صداي در به چسبوندم گوشمو خوب.ببینم نمیتونستم خوب رو زهره اما بود نشسته تخت روي که خورد

 .گفت که بود

 بیدارمیشه االن.بیار،پايیل صداتم نکل شروع باز_

 نشدي؟ خسته گفتل دروغ از تو!هان شد چي هات ووعده قول_زهره

 .بردار سرم از دست بکنم زندگیمو میخوام دادم اي ووعده توقول به خوردم.گه مل_ايديل

 دادي قومي،که اون يا ايديل اقا نخیر.بردار ازسرم دست میگي  اال مل خونه تو اومدي پررويي کمال با_زهره

 بهت االن تا.وتو میدونم مل وگرنه بره شه دک بايد دختره ايل فردا.پلیسه دست کف چي همه يا میکني عملي

 داشتیم بهم که بود عشقي خاطر واسه دادم فرصت

 عشق نگو گیره کارم بگو_ايدبل

 .اوردي سرم رو بال ايل تو_زهره

 ضبط صداتو کاش خودت بازبون خواستي خودت نبود  امیت شب اون بودي مست نبود که زور به_ايدبل

 میکردم

 .داشتم خردوستت منه چون. میموني واخرپام اول میکردم فکر چون_زهره

 .ها بره  یثیتت کنل ت معاينه ببرن میگم بابات دست کف میذارم میرم نپیچ مل پروپاي به انقدر زهره_ايديل

 باليي چه میگم بهشون دادي فراري دخترو ايل میگم بهشون پلیس دست میدم میبرم رو تو مل قبلشم_زهره

 .بکشم بچمونو کردي وادارم میگم بهشون اوردي سرم

 مل وديدن در بازشدن با درو سمت دويدن وزهره ايديل افتادنم ازصداي.زمیل روي وافتادم شل پاهام!!!!بچه

 کردي،با چه.میکرد نگاهم زده بهت شدم خیره ايديل به پرازاشک چشماي با.پريد جفتشون رنگ  ال اون تو

 بخت سیاه مل چیکارکنم؟خدايا مل گذاشتي؟خدايا سرراهم بود کي نامرد ايل دروغات؟خدايا با کردي ؟چه مل

 سرجاش همون جلو نیاد کردم اشاره بهش دست با بگیره دستمو که سمتم اومد ايديل... گريه زير زدم.شدم

 يقه سمتشو به رفتم میکرد نگام گريون چشماي با هم زهره شدم بلند ازجا اروم.کرد نگام زده و شت وايسادو

 :وگفتم گرفتم اشو

 ...زهره بزن  رف... بزن  رف.......؟اره داشتي؟اره بچه ازيل ؟بچه؟تو

 وگفت گرفت دستمو سمتمو اومد ايديل!پايیل انداخت سرشو سرازيرشدو اشکاش
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 ..کل ومش بازي،درنیار بچه کرده فرق چي همه االن ساره بوده قبل مامه اون

 رفتم دوباره.روش گذاشت شدودستشو سرخ صورتش ضربه ازشدت.گوشش تو زدم سمتشو عصباني،برگشتم با

 :وگفتم زهره سمت به

 هان؟ چیه بچه میکني؟قضیه کار چي چیکارمیکردي؟االن ايل زندگي بودي؟تو توکي!بگو چیزو همه-

 :گفت ايديل که بازکنه مب کردواومد اشکاشوپاک زهره

 .میکنم پرخون دهنتو  رف،بزني_

 :دروگفت سمت داد هلم که بزنمش بارديگه يه خواستم سمتشو به رفتم عصبانیت با

 سواستفاده مل ازاخالق خود بي بابايي نه داري اي ننه نه االن سرجات میشي،ومیتمرگي خفه هم تو_

 .میارم سرتو رم بال همیل بخوام.نکل

 :گفتم کردمو نگاه بهش زده و شت چشماي با

 .عوضي کل نیستي،ومم ادم  یووني تو بردار ازسرم دست خونه برم میخوام_

 :وگفت گرفت دستامو جفت دستش يه با

 .تهران میکني گم گورتو االن همیل توهم توتختت برمیگردي االنم برم مل که میري جايي تو_

 :وگفت ايديل سمت شدواومد بلند زهره

 باالسرت میام مامور ومي،با میرم_

 .باباته دست کف چیز همه ازپاخطاکني دست اگه درضمل رفتیم ما توبیاي تا_ايديل

 :گفت پوزخند جلووبا اومد زهره

 ايل با اونم باشي داشته رفتل واسه جايي که هستي ترازاوني بدبخت فراري،باشي نمیتوني که اخرعمرت تا_

 ..خوراکته شالق نباشه هیچي مجل تو رفتي خرخرت نیستي،تا طرف بچه با.سرخرمنت مومو

  رکت ازايل.روتخت شد پرت که تودهنش زد دونه ويه زهره سمت ورفت زمیل وافتادم کرد ول منو ايديل

 تخت وبايه شدم بلند ازجام. شده و شیا عیل امشب ايل فهمیدم بود پرخون زهره دهل.کشیدم بلند جیغ يه ايديل

 مصب ال.درگیرشديم وباهم برگردوند روشو سرش تو بزنم اومدم تا بهش کردم  مله بود میز روي که شاسي

 کرد وپرت گرفت ازدستم رو تخته میکرد خفم داشت رومو بود افتاده داشت قدرت شیر يه ي اندازه

 :زد داد بود افتاده روم که اونوروهمونطور

 .بیرون گمشو زهره_

 کني،عوضي؟ کار چي میخواي_زهره

 .بیرون گمشو گفتم_ايديل
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 .ها.دردسرمیشه برات ا مق بره کل ومش باش نداشته باهاش کاري_زهره

 :زد وداد دهنم رو گذاشت دستشو کشیدم بلندي جیغ دراورد تنم از بلیزمو  رکت يه با ايديل

 .عوضي بیرون برو گفتم_

 کردم نگاش ملتمسانه میکردم تقال که در امي در سمت به رفت اروم میکرد نگاه مل به زده و شت زهره

 

 دست قدرتم نهايت با کنه بختم بد خواست ايديل در سمت به رفت زهره.کل خداياکمکم.کل کاري يه روخدا تو

 ازدست تا بشه معجزه يه میخواست دمم.نمیشدم بودم عاشقش همیشه که ورزيده اندام اون  ريف اما میزدم وپا

 وو شت ترس از چشمام ترمیشد ونزديک نزديک بهم داشت بود و شتاني ي صحنه.کنم پیدا نجات رواني ايل

 امیزي شیطنت مبخند.بگیره ازم سرمايمو تنها که االنه!کنه بیچارم که االنه!شم بخت بد که االنه بود شده درشت

 نه بود  یوون ايل.نبود ايديل اون ايديل ايل افتادم دانشگاه روزاي ياد بودم هاش خنده ايل عاشق همیشه!زد

 وزهره بازشد اتاق در.میداد نجاتم بايد خدا. کنه کمکم خدا خواستم فقط گفتم هللا بسم وزيرمب بستم چشمامو.ادم

 :تووگفت اومد

 ازينجا  اال کردم داشتنت براي،دوست که کاريه اخريل اينم میگیرنت میريزن نري!پلیس به زدم زنگ_

 .کل گم گورتو زودتر!برو

 شدو بلند ازجاش کردايديل نگام پرازاشک چشماي با زهره کردم بلند سرمو درموند به نگاهش واج هاج ايديل

 ازجام منم روي،زمیل شد،افتاد شل پاهاش زهره ازرفتنش بعد!بیرون اتاق،رفت در واز پوشید، مباساشو سريع

 بودم خیره.نقطه يه به شوکه گذشت چي دورم نفهمیدم.دورم کشیدم روتخت ي مالفه وازخجامت شدم بلند

 کردم نگاه زهره به دوباره.اومده سرم باليي چه نمیکردم درک واسم بود روز نصفه يه نفرت ايل تا ازعاشقي

 بود روياهام مرد پیش دقیقه چند همیل تا بودم.ساخته ارزوهامو کاخ ايديل با مل نه مل اما بود.کرده باور اون

!! خورده دوشکست هردو هم شديم درد هم هردو  اال. زمیل به بود شده خیره رفت؟؟زهره کجا.رفت  اال اما

 رفتم. اون ياغم کنم فکر اومد خودم سر که باليي به نمیدونستم میکنه گريه داره هنوز ديدم برگردوندم سرمو

 رو گذاشتم دستمو!تیرمیکشید بیشتر دفعه ايل شدم متوجه دوباره دممو درد تازه.پشتیش به دادم وتکیه تخت روي

 برد خوابم که شد چي نفهمیدم وبعدشم ريختم اشک شدم سیاه سرنوشت وبه بستم وچشمامو دمم

.... 

 نه؟ داشتي دوستش خیلي_

 .گذاشت صورتم وروي خیس دستمال بودويه نشسته سرم باالي بازکردم چشمامو اروم.بود زهره صداي

 !کردم نگاش پرازسوال چشن ماي با

 خیلي،باالست تبت بودي خواب االن تا ازديشب_

 :وگفتم کردم نگاه برم دورو به تعجب با

 ...!ايديل_

 :زدوگفت پوزخند
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 ..بدترازايل کردخیلي کارو همیل منم با.نمیبینیش.ديگه_

 :کردوگفت نگام پرازاشک چشماي با.بود تنم ومباس بودم زهره اتاق تو بلندشدم جام از

 امانتونستم میدادم دستش از همیشه براي زدم زنگ پلیس به که بگم دروغ به میخواستم بودوقتي سختي تصمیم_

 ..تو مثه پاکي دختر اونم.ببینم رو ديگه زهره يه

 .کردم نگاش باگیجي گريه زير زد

 باليي چه مبشي متوجه گذشت که خورده يه میگذره دورت چي نمیفهمي االن_

 

 .ببندم دراينجارو میخوام.کل جمع وسايلتو برگرديم بايد شبم اخر بخور دارتو تب قرصاي فقظ

 چیز همه برم؟ايديل؟زندگیم؟يعني توسرم؟کجا بريزم خاکي.چیکارکنم؟چه مل برگرديم؟ اال کجا برگرديم؟؟

 !!را تي همیل تموم؟به

 نگاه بهش!!دستم تو ي خلقه..غالقه ابراز همه اون..میپیچید گرشم تو صداش نقطه يه به شدم خیره بازم

 برام وقتي.دانشگاه شاپ کافي تو..بود شیريل نگاهش قدر چه..داد بهم جلوي،درخونه اورد اونروز يادمه.کردم

 ..میخوند

 هاي،معنتي واژه ايل پايیزو غروب بازم

 ..خطي خظ کاغذاي ايل سردمو دستاي بازم

 گرم عشق به دمم...دل اره..دل ته از..میزديم قهقهه... میخندديديم ساغر مهرنوشو با.میزدن دست براش همه

 گذاشتم دستمو ترکید مي داشت سرم.. را تي همیل به.. کرد رهام...نیست االن که عشقي..ايديل عشق به..بود

 زمیل کردم پرتشون دستمو بغل قرصاي به افتاد نگاهم شم را ت بمیرمو کاش بود داغ کوره مثه پیشونیم روي

 :گفت روي،زمیل شده ريخته واب قرصا ديدن وبا اتاق تو برگشت دوباره زهره.

 ؟.کني کشي خود ؟میخواي شدي ديوونه_

 کس هیچ نه ديل نه عشق نه مکان نه خونواده.نه دارم جا نه کنم؟ چیکار.برم کجا.!نمیتونم ايديل بدون اره_

 ..ديگه

 :گفت رومو به رو نشست اومد زهره گريه زير زدم

 وگور توپسرزياده وواسه برمیگرده عشقت که میدادم دمداريت میکردم بغلت ختما نبودي عشقي رقیب اگه_

 وترکم عاشقشم چهارسامه مل که همونیه دقیقا عشقت که کنم؟االن کار چي متنفرم ازت که االن اما! باباش

 جانمازت سرهمون میشد چي.کنم چیکار دادم فراريش خودم دستاي با تو کاري ندونم خاطر به.که  اال.کرده

 ..بره کنه ول چهارسامشو عشق تو خاظر نمیذاشتي،کهبه ايديل توزندگي وپاتو میشستي

 ...نمیدونس مل_

 ..نشوندي سیاه خاک به ومنو اومدي ومي.ديگه رابطه يه وسط گذاشتي پاتو نمیدونستي اره_

 .گفتم کردمو نگاش گريه با
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 زنده مبدونم ندارم برگشت جرات.برم کجا  اال رفت و گذاشت اون ومي کردم اعتماد بهش منم داغونم خودمم_

 يکي زهره کردم گريه بلند بلند.. کنم غلطي چه شغلي،جاال نه کاري نه ندارم جارو هیچ. میشم گور به

 :گفت توابو انداخت ازقرصارو

 .تهران ببرمت مبتونم ومي بري کجا نمیدونم مل.نگیر ابغوره انقدر بخور اينو بیا_

 جارو هیچ زهره ندارم جارو هیچ مل_

 

 :گفت پیشونیمو رو کشید دستشو زهره

 ..دکتر.به بزنم بزار،زنگ.مل بشم بدبخت نیاد يرت باليي  اال نمیاد پايیل تبت چرا_

 جام فامیلي هیچ خونه نداشتم کسو هیج نمیشد اروم دمم گريه زير زدم دوباره مل اما بگیره تماس رفت زهره

 کس هیچ محظه تواون مل از تر درمونده میرفتم بايد کجا میبريد سرمو.زنده.زنده میدبد منو اگه که اقاجونم نبود

 اومد زهره دکتر رفتل از بعد.ورفت نوشت وارامبخش ودوا وقرص دارو اومدوکلي ساعت نیم بعد دکتر.نبود

 :گفت بهم نگاه وبا تخت کنار

 ..نه میشل تر نزديک ادم به دوست از دشمنا اوقات گاهي_

 نیستي مل تودشمل_

 .توهستي اما_

 دادي؟ وازدست ايديل خاطرم به چرا پس_

 شي مل شبیه توهم نمیخواستم.خودم تلخ سرنوشت خاطر به فقظ_

 نه؟ نیستم دشمنت پس_

 شدورفت بلند وازجاش نداد جوابي اما زدم مبخند بهش اروم.کرد.نگاه چشمام تو تفاوت بي سمتمو برگشتم زهره

 :گفتم که اتاق در سمت به

 .شديم مي خوبي دوستاي  تما بودم شده اشنا باهات ديگه جور يه اگه_

 گذاشت تنها ومنو. بیرون رفت در از کردو تلخي ي خنده زهره

 پشت ونه شوهري نه داره اي خونه نه که اقا  اج ي دونه يه يکي دختر توکلي ساره بودم مل ايل  اال

 عشق که ايديني نه.بده نشون غیرت برام که مرتضايي نه رو کسي ونه داشتم جايي نه ازاينجا بعذ  اال!وپناهي

 پشتي کومه يه با وتنها بودم وتنها تک مل  اال..بدن پناه خودشون اغوش تو منو که مادري پدرو ونه کنه خرجم

 بايد کجا  اال میلرزرند تنمو تموم وتنهايي پناهي بي ايل  س.بود وگردنم دست تو که طال ومقداري

 !!کجا.میرفتم

 

 مرتد عشق رمان دوم فصل پايان
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 چشماي اشک نم ازگاهي وهر بوديم افکارخودمون غرق هرکدوم زهره منو گذشت سکوت تو راه کل

 ديدن.درانتظارمه چي اصال يا برم بايد کجا نمیدونستم مل بودم اززهره بدتر خیلي مل اما میگرفت هردومونو

 :وگفت انداخت يهم نگاه زهره کرد بیشتر ودمشورمو بدتر  اممو امديد خوش تهران شهر به تابلوي

 کجاست؟ خونتون_

 سکوت کردمو نگاش نارا تي با!برگرذم میتونم مگه!شده فراري دختر توکلي  اج خونه؟دختر خونه؟کدوم

 دادوگفت؛ تکون سرشو کردم

 اخه؟ کنم چیکارت.ببرمت نمیتونم خونمونم خیابون تو کنم ومت نمیتونم_

 .ندارم جارو هیچ مل_

 :کردوگفت پارک خیابون ي گوشه ماشینشو کالفه زهره

 .باورکل خونه ببرمت نمبتونم_

 بیجايي توقع میگفت راست.شدم پیاده کردمو خدا افظي مب وزير درماشیل سمت به بردم دست شکست غرورم

 ي از نده.داشتل برام هیوال  کم شهر مردم ي همه انگار. برداشتم ترديد با قدم ببره؟چند منو کجا.داشتم ازش

 داشت زهره کردم نگاه عقب وبه برگشتم ترس با داشتم وهم سرم پشت پاي صداي از میترسیدم مردا بلند بلند

 راه ابرويي بي ايل با بیارم سرخونوادم مبتونستم که بود باليي بدتريل ابرويي بي...برم کجا  اال.ترمیشد دور

 جرات اورد خودم به منو هم پشت بوق تا چند صداي.دايي ي خونه نه عمه ي خونه نه اونجا نه نداشتم برگشتي

 .شد نزديک ماشیل بود تر امل برام چادر میخواست چادرمو دمم نداشتم کردن ونگاه برگشتل

 .باال بیا_زهره

 که کردم نگاه ماشیل داخل به ازپنجره خوشحامي با مزا م نه بود زهره ماشیل شنیدم که بود صدايي بهتريل

 :گفت

 موقت امبته دوستم خونه میبرمت_

 افتاديم وراه سوارشدم سري بهتربود جايي ازبي نبود اي چاره

 گفتم زدم زنگ بهش مل کل دخامت کارش تو نه بده جوابشو نه   نشو قاطي باهاش اصال اونجا رفتي_زهره

 قبول خواست ازت هم هرکاري نپرسي ازش چیزي اصال که باشه يادت ايل فقط شد راضي بدبختي با میبرمت

 . نکني

 ادمیه؟ جور چه.مگه_

 تو ومي خالفه میکنم فکر باشه  سابي کار کارش دارم شک مل يعني نیس معمومي شغلش فقط معمومي ادم_

 نکني دخامت هیچي تو کل سعي پس ببرمت میتونم که جايي تنها اينجا اون نه بپرس مل از نه ازايل بیشتر

 باشه؟

 هیچي از که بود اخه؟هرچي بود جايي جور.چه يعني شدم فکر وغرق دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 :زد وزنگ برداشت وموبايلشو داشت نگه تهران شهر باال شیک خونه يه درب جلوي زهره.بود بهتر واوارگي
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 .خدا افظ...اره...خونه برگرده اينجاس،تا موقت...باش نداشته کارش کاربه فقط...دره جلو...اوردمش...سالم_

 :گفت مل به کردورو وقطع تلفل

 ..باال برو_

 :گفت ماشیل پنجره از زهره شدم پیاده ودمشوره ترس با

 ..بزن داري؟شمارمو موبايل_

 اينبار اما نداشتم جرات يعني نکردم روشل شب ازون بود خاموش موبايلم

 

 برام وپیام تماس تا دويست باالي کردن روشل محض به اما زدم رو زهره وشماره کردم روشنش نبود اي چاره

 ي پله رو افتادم میشه بد اونا دبدن با  امم میدونستم.!!شد تازه دمم انگارداغ بابا يا بود مامان يا همش اومد

 پیامکارو کردن باز جرات.بود برگشتي راه کاش میزدن زنگ بهم بازم کاش.شدم خیره اسمشون وبه ورودي

 زده اپارتمان ورودي در که جیبم تو وگذاشتم کردم سايلنت رو گوشي شه بدتر  امم میترسیدم نداشتم

 :گفت ايفل از شدوصدايي

 ..برده ماتت چرا تو بیا_

 خانم يه. بود باز ازوا دا يکي درب رفتم باال رو ها پله بود وخوب شیک نسبتا شدم خونه ووارد بازکردم درو

 زهره دوست نمیخورد بهش اصال بود ايستاده در جلو کوتاه خیلي وشلوارک وتاپ پیچیده خومه تو موهاي با

 :کردوگفت نگام تفاوت بي مل ديدن با باشه

 .بیاتو اومدي خوش تويي خانما خانم اون پس_

 يه فقط شدم خیره وسايلش دروديوارو به تعجب با!ارايش وموازم پرازمباس يود مد سامل يا ارايشگاه شبیه خونه

 مل ورود با بود نشسته اون روي رسمي وشلوار کت با مرد ويه بود شده چیده را تي مبل دست به خونه طرف

 :شدوگفت بلند از ا هم مرده

 داري؟ مهمون بودي نگفته پري_

 !بمونه اينجا قراره موقت ست زهره دوست اومده سرزده_پري

 :وگفت انداخت پام سرتا به نگاهي مرد

 شه دوست مثبتا بچه با نمیاد زهره به_

 ب م عینک باالي از نگاه يه برمیداشت ابروشوداشت هاي دونه تند بودوتند گذاشته روصورتش عینک که پري

 :وگفت انداخت

 اي؟؟ فراري_

 :وگفت خنده زير زد.دادم تکون منفي عالمت به میگه؟سرمو چي!!فراري

 میگید همینو همتون_
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 :گفت پري به رو ودوباره برگشت سمت خنديدوبه هم مرد اون

 .کنم فکر خورده گول که ازيناس نمیخوره قیافش به_

 :کردوگفت اشاره خودش دست بغل به بعدم

 .وايسادي سرپا اومدي،همش ازکجا ببینم کل تعريف بشیل بیا_

 :کردوگفت نگاه بهش اخم پري،با

 .بشیل اونجا برو..تو پیش بیاد قحطه مبل_

 گذاشت رو اينه که اينه پري.شکمم تو کردم جمع وپاهامو رفتم کرد اشاره پري که جايي به ترس همون با

 :کناروگفت

 !بوديل دوست_

 

 ..بوديم صیغه نه

 :گفت وپري خنده زير زدن مرد واون پري

 هان؟ رفته گذاشته قامت  تما هم  اال خب_

 فهمیديد؟ ازکجا_

 .خودمل دست زير همشون.ديگه ديدم تو مثله تا صد خب.دختر اي ساده تو قدر چه(خنديدوگفت)بهم شد امهام_

 :گفت مرد اون به پري،رو که پايیل انداختم سرمو

 !بودنا فراري بودن؟اونام خوب فرستادم برات.که اونايي راستي هوشنگ_

 کنم دکشون میخوام ندارن گرفتنم شماره يه عرضه میمونل ماست ي کاسه عیل بابا نه_هوشنگ

 :کردوگفت.اشاره مل به بعد

 .میفرستي،ديگه اينو امثال

 بود؟.چم مل مگه.توهم کردم اخمامو

 ببري؟ بدم همبنو میخواي_پري

 :وگفت گرفت اش خنده مل ي قیافه از کردم نگاه پري.به ترس شدوبا گرد چشمام

 .خوردم خر مغز بربیادمگه ازپسش نتونسته فرستادم رو از،تو تر گرگ نترس،بابا_

 که کردم نگاه پري به پرازسوال اي قیافه با شدم کنجکاو خیلي اما!چیه کارش نپرسیدم زهره  رف خاطر به

 :گفت
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 .گرسنته  تما بخور بردار هست غذا اشپزخونه تو پاشو_

 :گفت پري روبه وبعد انداخت بهم نگاه شدويه بلند ازجاش هوشنگم شدم بلند اروم

 .میخوام نیرو مل ها میخوره اشپزخونه درد به_

 .دارم نگهش اينجا نمیتونم که مل داري،ببرش نگهش میتوني_پري

 :کردوگفت نگاه مل به دوباره هوشنگ

 .جور،کني خودت واسه سرپناه يه میتوني سرکار بیارمت اگه_

 گفت؛ که کردم نگاه پري وبه دادم تکون منفي عالمت به سرمو بغض با

 .دادم قول زهره به که روز دو فوقش دارم نگهش نمیتونم مل_

 :وگفتم رفتم سرش پشت که.بره در طرف به وخواست انداخت باال هاشو شونه هوشنگ

 میشه؟ تره مهم کاربرام ومي میکنم فکري يه جا براي مل سرکار ببريد منو  اال میشه هوشنگ اقا_

 :کردوگفت نگاه سرتاپامو از دوباره هرشنگ

 میتوني؟ کني کار اشپزخونه تو بیاي بايد دارم رستوران مل_

 گفت؛ که دادم تکون مثبت عالمت.به ذوق با سرمو

 ..اونجا بیا فردا از_

 برداشت میز روي از کرم يه پري کنم پیدا کار تونستم اقل  دا که کردم شکر رو خدا کشیدورفت راهشو بعدش

 :گفت پاش.به مامید مي.که ودر امي

 نکل سروصدا میخوابم میرم منم بشور ظرفاتم خوردي شامتو بخوابي اونجا میتوني چپیه سمت اون اتاقت_

 ...چشم_

 که سوپي مقدار يه و قرص دارو جز اونروز،ازصبح خوردم ومع با که بود کباب وجوجه برنج مقدار يه شام

 اتاق سمت به رفتم نبود پري اومدم بیرون که اشپزخونه از.بودم نخورده اي.ديگه چیز بود پخته برام زهره

 تخت روي بود اتاق ي گوشه هم خواب تخت ويه جوروواجور هاي پرازمباس اتاقم تو بازکردم ودرشو

 افتاده گوشیم روي وبابا مامان اسم نمیاورد طاقت دمم بخونم رو پیاما میخواست دمم.برداشتم گوشیمو.درازکشیدم

 قربونت دارم دوست...بخیر شب عزيزم.)بود ايديل هاي اس ام اس پايیل اومدم مقدار يه گرفت گريم دوباره بود

 برم

 

 نتونستم ديگه(خوشگلم شده ذره يه برات دمم...میام چهار ساعت...دنبامت میام7 ساعت فردا...چطوره مل خانم

 رهام اونطوري اون اگه بودن ومرتضي ايديل بختیام بد تموم عامل گريه زير زدم کنارمو انداختم موبايلو بخونم

 دممو دل ساده منم خود بودم منم خود عامل نه اما نمیکشید اينجا به مل زندگي شايد شکلي ايل نمیکردوايل

 داشتم دوست.میکردم نفرينش...میخورد خونمو خون میفتادم خرفاشو ياد وقتي که واي..شیاد ايل دل به سپردم
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 منو.که میکردم مرگ ارزوي براش.بیفته براش اتفاقا بدتريل داشتم دوست ساره مل اره.بیاد بالهاسرش بدتريل

 سینا شیطونیاي مامان نوازش دمم میخواست رو بابا اغوش دمم مل.رسوند اوارگي وايل سیاه خاک.به

 ..وبدبختي اوارگي نه میحواست رو اينا دمم مل...مهران پرچونگي.

 ...ديگه پاشو خب هوشنگ رستوران نمیخواستي،بري مگه اما کنم صدات اسمي چه به نمیدونم_پري...... 

 شد نمايان چشمم جلوي غلیظش وارايش شرابي موهاي با پري ي وچهره کردم باز اروم چشمامو

 میشه ديرت پاشو_پري

 :گفت تواينه از مل ديدن با ارايشه مشغول روم روبه دختر يه ديدم که بلندشدم ازجام وکوفته خسته بدني با

 اي؟ پري ازدختراي توهم_

 :زد داد پري که کردم نگاه بهش تعجب با

 ..هوشنگه کارگر ايل نه_

 توئه ادماي از شايد گفتم خوشگله که نه_دختر

 ...برو  اضرشو زودتر نیومده تو به فوضومیش_پري

 :گفت پري که  ال تو ورفتم شدم بلند واز ام کودم نگاه تواينه از دختر به

 ...میزه رو هم صبحونه برو بگیري خواستي دوش_

 نکنه درد دستتون_

 .چیه اسمت راستي_

 :وگفتم کردم بلند سرمو نداشتم اعتماد بهشون.ساره بگم نچرخید زبونم

 !!رويا_

 ي واماده کردم عوض ومباسامو رفتم  مام به صبحونه از بعد شد کارخودش دادومشغول تکون سرشو پري

 :گفت قیافم ديدن با پري شدم رفتل

 میذاري؟  جاب انقدر همیشه_

 بله_

 :گفت تر عقب میداد روسريمو که زدودر امي پوزخند

 .برو  اال.باشي اينطوري بايد کني کار هوشنگ پیش میخواي اگه..نمیاد کارت به میري که اونجا_

 بود ريخته چتري صورت به دوطرف از وموهامو بود بازکرده وسط فرق برام کردم نگاه اينه تو برگشتم

 افتاد وراه گرفتم ادرس وازپري برداشتم کیفمو.بودم شده شکلي همون افتادم رفتنمون روزجنگل ياد.بیرون
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 اسم با رستورانو ادرس نفر ازيه برسم اونجا تا کشید طول ساعتي ونیم بود ازشهر تقريباخارج رستوران

 خانه.وسفره شاپ وکافي رستوران رفت ازسرم هوش!کردم کهبلند سرمو!کرد اشاره کوه باالي به که پرسیدم

 بود واجور  ور پرازمشتري.رسیدم وباالخره رفتم باال هاي،سنگي پله يه از!!!کنارهم اسم يه به همه سنتي

 ديدن با ازدور اما تو دروبرم کدوم نمبدونستم کردم نگاه دوربرم به گیجي با.بودن صبحانه خوردن مشغول.که

 که داد تکون دست مل ديدن با هوشنگ شدم رستوران ووارد کردم پیدا راهمو ديشب هیبت همون با هوشنگ

 ..صندوق پشت بیام

 سالم_

 .خودت واسه کردي پیدا اومدي؟جا باالخره پس.سالم_هوشنگ

 .میکنم فکري يه باالخره اما نه که هنوز_

 :گفت سرش پشت به دادوبااشاره تکون سرشو هوشنگ

 .شو مشغول برو میده  واب داشتي هرسوامي اونجاست محسل اسم به پسري يه تو برو ست اشپزخونه اونجا_

 :خنديدوگفت ديد منو تعلل وقتي زد  رف از قوق نه خواست مدرکي نه کردم نگاه بهش تعجب با

 ..میگه بهت محسل مزاياتم  قوقو_

  دس بود اون سراينو دادوبیداد مشغول که افتاد الغراندام پسر يه به چشمم دروبازکردم وتا تواشپزخونه رفتم

 کردوبعدروشو نگاهم اول کنجکاوي با مل ديدن با برداشتم قدم سمتش به اروم باشه محسل بايد ايل زدم

 :گفت دستیش بغل برگردوندوبه

  تما جاشون اورده اينو کرد بیرون دوتا اون.اورده جديد مورد بیا_

 :وگفت انداخت مل به نگاه يه دستیش بغل

 زدن؟ تیغ واسه اومدي_

 .گفتم کردمو نگاه بهش تعجب با

 بگیرم؟ رو ماهي تیغ_

 :پسرگفت وهمون  نده زير زدن جفتشون

 . کرده انتخاب خوب!بانمکي وکیلي خدا_

 :گفت جديت با محسل که کردم نگاهش گیجي با دوباره

 .میکنل خانومي اينجا شما امثال تواشپزخونه اومدي چي واسه  اال_

 ..کار براي تواشپزخونه بیام گفتل هوشنگ اقاي_

 اشپزخونه؟ بیاي گفت_محسل

 :گفت محسل وروبه تو اومد هوشنگ خود که دادم تکون سرمو
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 .بزنه بده ساالدارو اومده اشپزخونه تو کار براي خانم ايل_

 :گفت هوشنگ روبه کرده اشتباه فهمید انگارتازه که محسل

 .. تما اقا چشم_

 :کردوگفت مل روبه وبعد

 .کنم راهنمايیتون بفرمايیل_

کار  خانم دوتا غیرمل کار يه کردم وشروع ساالد میز سمت رفتم شد شروع باالخره رستوران اون تو مل ّ 

 ازسرم هم محظه يه میرفتم پري ي ازخونه بايد که فردا ي وغصه غم اما.کاربودن مشغول اونجا هم ديگه مسل

 نمیرفت بیرون

 

 ترديد با میترسوند منو داشت هوا تاريکي داشت ادامه ما کار وهمچنان بود شده شب هشت نزديکاي تقريبا

 :گفتم همکارامو از يکي صفايي خانم سمت به ورفتم انداختم پنجره به نگاهي

 بمونیم؟ بايد موقع ايل تا همیشه_

 :دادوگفت تکون سرشو

 نداشتي؟ خبر.مگه ديگه شام وقت تا_

 شب ده ش بینانه خوش اينجا خودم مل بودو شهر سر اون پري ي خونه کردم نگاش نگروني دل با دوباره

 سامل تو رفتم ترديد با.نمیداد هوشنگ رو اجازه ايل که  یف بمونم همونجا میتونستم اقال کاش میرسیدم

 میدادم فشار هم.به ازاسترس دستامو که در امي سمتشو رفتم بود سفارش وگرفتل دادن دستور مشغول هوشنگ

 :گفتم

 .کردم کارامم همه ديروقته خیلي اخه برم مل میدبل اجازه هوشنگ اقا_

 :وگفت بهش داد رو مشتري پول هوشنگ

 بموني؟ بايد موقع ايل تا نمیدونستي.مگه_

 ...ومي چرا_

 :وگفت باال داد سرشو هوشنگ

 .پري.خونه میبرمت خودم برس کارت به برو_

 اونجا هم کاري.نگفتم چیزي که شد شلوغ سرش انقدر چي؟اما فردا پس يا فردا پس بردي امشب بگم مبخواستم

 .بزنم شاپش فودوکافي فست به وسري برم گرفتم تصمیم همیل براي نداشتم

 وبا اروم.جاش میومد اشنا نظرم به قدر چه.  برداشتم قدم سمتش به اروم.بود رستوران پشت درست فود فست

 مرتضي با!!کجاس اينجا نفهمیدي چرا!ساره برسرت خاک.خورد ده شماره میز به چشمم جلوترکه رفتم ترديد

 وپريشونم داغون میکرد وصل گذشته منوبه هرچي... شد جمع چشمام تو اشک!اينجا اومديم قبومیم براي
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 صدايي که برگردم وخواستم.کردم پاکشون دستم پشت با اروم کردم  س هام گونه رو اشکامو داغي.میکرد

 کرد متوقفم

 ببیني؟ اينجارو میخواي_

 :جلووگفت اومد قدم چند میکرد نگاهم جانب به  ق ي قیافه با.بود محسل صدا سمت برگشتم

 پرازمشتريه؟ رستوران تو که االن اونم شديل اونجاخیره به چرا_

 :وگفتم شدم.دستپاچه

 محسل اقا ببخشید سرکارم میرم االن_

 نیس نفعت به کار واسه نیاي اينجا بهتره_محسل

 :گفت که برم اومدم ودوباره کردم نگاش اخم با

 ..بود گفتل مل از_

 شدم کارم مشغول ودوباره رستوران طرف به رفتم بدم جوابشو اينکه که بدون..اخه توچه به فضول ي پسره

 :اومدوگفت هوشنگ که بود گذشته شب ده از ساعت

 ..پري خونه ببرمت بیا میبنده رو دراينجا محسل میرم ديگه مل_

 وسرمو نشستم ماشیل صندمي وروي رفتم نداشتم کار به عادت اصال میشکست ودرد خستگي از داشت کمرم

 :کردوگفت داري،بهم معني نگاه شد ماشیل تاسوار هوشنگ.دادم تکیه پشتي،صندمي به

 !هان نکردي کار اصال میده نشون قیافه ايل_

 :وگفتم زدم مبخند اروم

 چیکارکنم؟ بمونم اينجا شب وقت ايل تا نمیتونم مل ديروقته تا رستوران کار هوشنگ اقا_

 نیاي؟ ديگه میخواي ديگه همینه کار خب_هوشنگ

 ..مل میشد کاش ومي نه_

 

 خونوادت؟ پیش نمیري که خرابه اوضاع کردي؟انقدر جات  ال به فکري ببینم میشه چي ببینم  اال_هوشنگ

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 ..برم نمیشه هم خونه.هنوز نکردم پیدا رو جايي مل_

 .وبرو بگو ببخشیدي يه اي خواهي معذرت.يه_هوشنگ

 .داره فرق شرايطم مل.نمیشناسیل منو پدر شما_

 :کردوگفت نگام کنجکاوي با هوشنگ
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 فرقي؟ چه_

 سفید ريش!!محله معتمد اقاجونم بگم!!میشناسنش همه که ام توکلي اقا  اج دختر مل بگم! میگفتم چي

 :گفت که کردم نگاش ترديد با..کي،بودم مل بگم!!محله

 سامته؟ چند رويا_

 ..ساممه91_

 :کشیدوگفت بلندي سوت هوشنگ

 ...کمه خیلي_

 شدم خیره پاهام به پايیل انداختم سرمو

 :وگفت داشت نگه پري خونه جلوي،در هوشنگ ماشیل

 نه؟ يا میاي نگفتي،فردا باالخره.سالمت به برو_

 ...میام_ 

 میبینمت پس_

 خودم  ال فکري،به يه بايد داشتم جا اينجا که بود شبي اخريل امشب کنم کار چي نمیدونستم.شدم پیاده ازماشیل

 :وگفت انداخت بهم نگاه بازکردويه درو پري زدم ودر رفتم باال ترديد با رو ها پله میکردم

 کردي؟ دير_

 .بودم سرکار االن تا_

 :گفت مبشو ي گوشه وگذاشت سیگار،برداشت يه کنارو رفت در جلوي از پري

 بود خوب کارت_

 :گفتم میاوردم در ازپام جورابمو خامي،که ودر مبل رو شدم ومو

 کنم؟ کار چي برم کجا نمبدونم.باشم کجا نمیدونم اصال باشم اونجا موقع ايل تا نمیتونم خیلي،سخته_

 :وگفت نشست کنارم پري.که دستام تو گرفتم سرمو

 بختي وبد اوارگي چي؟يعني يعني میدوني بیرون میزني ازخونه وقتي دختر!! خیلي.رويا بودي ساده خیلي_

 ..فروشي تل يعني زياد وکار خستگي تل پومي،يعني وبي

 :گفت که اوردم باال ترس ي نشونه به سرمو

 ..نده ادامه ومي بخر جون وبه برگشت  قارت میشنوي مل از تاريکه خیلي روته پیش که راهي... نکل تعجب_

 ..بپذيره تا بکشه منو میده ترجیح پدرم مل.داره فرق بقیه با شرايطم برگردم نمیتونم مل_

 :گفت روشو به رو بشقاب تو انداخت سیگارشو پري
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 به کل نگاه...وپز ودک خونه ايل دروديوار به نکل نگاه االنم. رسیدم اينجا تا شدم خورد رفتم رو تو راه منم_

 ..رويا نرو منو.راه تو..ام وخسته داغون که خودم

 

 :زدوگفت تلخي مبخند که کردم نگاش کنجکاوي ا

 میدوني..دختري چون!!اباده کجا نا به جلوته که راهي ات خونه برگرد میشنوي مل از..خسته خیلي..ام خسته_

 هوشنگ مثه صفتا گرگ ايل براي ظعمه يعني چي يعني بودن باکره..بودن دختر

 :وگفتم کردم ترس،نگاش با

 بیاد؟ پیش میخواد مشکلي چه!میکنم پیدا خودم براي جا میکنم کار مل_

 :گفت صورتمو روي کشید ودست خنديد_

 میرم مل.  برگرد فردا همیل...برگرد(. شدوگفت جمع اشک چشماش تو..)برگرد بفهمي تا اي بچه خیلي هنوز_

 ..بخوابم

 برگشت میومد؟فکر پیش بايد مشکلي.چه  رفاشو نمیفهمیدم.گذاشت تنها سوال دنیا يه با منو شدو بلند جاش از

 روم اصال ومي بمونم اينجا میذاشت پري کاش!! پس میرفتم بايد کجا اما برگردم نمیتونستم!!میلرزوند تنمو

 .چیکارکنم بايد پس خدايا.کرده معلوم تکلیفمو ديشب از که.خودشم.بگم چیزي بهش نمیشه

 ونامعلومي ازاسترس.زدم غلط رختخواب تو و.نحوابیدم خیال ازفکرو صبح تا زياد خستگي وجود با شبو

 کارگرا ازهمه زودتر بیرون زدم وازخونه برداشتم وسايلمو که پري،خواب،بود صبح.نمیبرد خوابم سرنوشتم

 بي با.میرفت گیج وسرم بود کرده باد زياد خوابي از،بي چشمام پشت.بود شده هوشنگ تعجب باعث که رسیدم

 .کرد صدام هوشنگ که کردم کارم انجام به شروع  امي

 گفت؛ که صندوق پشت رفتم

 .نیاد پیش مشکلي رفتم بگیر،که ياد کارو خورده يه صندوق پشت اينجا بشیل تو جايي میرم دارم ظهر مل_

 ...میخورد مخمو داشت جايي وبي شب فکر اما بود قبل بهتر،ازکار خیلي صندوق پشت ونشستم کردم قبول

 اي خنده پسربا کرد برخورد جوون پسر يه با نگام که باال اوردم سرمو کردم جلب خودش به منو توجه صدايي

 :کردوگفت نگاهم امیز شیطنت

 میشه؟ قدر چه ما  ساب_

 به میزد ديد منو وهي وايساد وهمونجا نرفت اما.دادم انجام کارشو هوشنگ کمک وبا توهم کردم اخمامو

 پسر!!پس نمیکنه اقدامي چرا ومي منه روي پسر اون توجه فهمیده که میدونستم خوب کردم نگاه هوشنگ

 :کانتروگفت به چسبید اومد دوباره جوون

 بدم؟ شماره میشه_

 وازجام دراومد  رصم نگفت کردوهیچي نگاه پسرجوون به خونسرد خیلي کردم نگاه هوشنگ به خورده جا

 :گفت هوشنگ که برم وخواستم شدم بلند
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 سرکارت بشیل_

 .شده مزا م نمیبینید_

 :کردوگفت نگاش خونسرد.هوشنگ

 ..کارت پي برو..جوون برو_

 :وگفتم کردم نگاه هوشنگ به تعجب با در ظرف به کردورفت نگام ترديد با توجیبشو دستشوکرد پسره

 .نداريم امنیت ما.که اينطوري نمیگید بهشون هیچي چرا شما_

 :گفت تفاوت بي

 ..برس کارت به_

 با بود ديگه پسر يه اينم کردن.اشاره بهم ديگه میز يه از که شدم کار ومشغول برگردوندم دمخوري با سرمو

 :گفت که کردم نگاه هوشنگ به ترديد با باز قبلي پسره وقیافه تیپ همون

 

 !ديگه برو خب.میکنه صدات نمیبیني.مگه

 ...اخه_

 ..سراغش بري بايد مشتريه نداره اخه_

 برانداز پامو سرتا هیزش نگاه با جوون پسره میز سمت به ورفتم شدم بلند میلي بي وبا پايیل انداختم سرمو

 :کردوگفت

 اومدي؟ توجديد ببینم_

 بله_

 ديگه؟ میکني کار هوشنگ واسه_

 رستوران اشپزخونه براي بله_

 :زدوگفت پوزخند

 نست؟؟ اشپزخونه اسمش_

 وگفت کانتر سمت به شدواومد بلند کردم نگاش گیجي با

 .بیا دنبامم توهم_

 :گفت هوشنگ به که صندوق پشت رفتم همراهش

 (کرد اشاره مل به چشم با)کردن پیشرفت انتخابات_
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 نیس دسته ازون_هوشنگ

 .میدم قول بهت میده جواب خوب اما_پسر

 .نیس دسته ازيل گفتم_هوشنگ

 وبعد بندازه مل به مشکوک.نگاه يه هوشنگ شد باعث که گفت چیزي يه هوشنگ جلووتوگوش اورد پسرسرشو

 :گفت پسر به رو

 .. میدم جوابتو بیا فردا نمیشه االن_

 وبي جايي بي بدم ازدست کارمم نکنه..اخه میخوادبگه چي خدايا بود مل به راجع بود هرچي افتاد شور دمم

 !اخه گفتي بهش چي کنه معنتت خدا!!کاري

 که بود غروب شیش  دود ساعت بودم کار مشغول صندوق پشت مل ازظهر بعد وتا رفت هوشنگ ظهر

 :گفت خسته.قیافه اون با ديدنم وبا برگشت

 ..برو بري میخواي اگه_

 :گفت ديد که منو تعجب بود مونده کاري ساعت پايان تا کلي هنوز کردم نگاه بهش تعجب با

 'را تتره وکارت خونه میري زود خیلي امروز.مثه کني گوش  رفمو.اگه هم ازفردا برو زود امروز_

 ايل کابوس به  اال بیرون اومدم.که ازاونجا.میزد شور جوري بد دمم ته اما ازجام شدم بلند خوشحامي با

 برمم؟؟؟ کجا.بودم شده نزديک کامال دوروزم

 میدونستم اما دادم خودمونو خونه ادرس اختیار بي داشت نگه پام جلو کسي تا ک   پايیل اومدم کوه از زنان قدم

 بیشتر تهوعم  امت میشدم نزديک خونه به که قدم هر.بود ريخته بهم و امم.میزد شور  سابي دمم نیست جام

 ..بگیرم باال محل تو سرمو میتونستم مکه اصال!تو برم میخواستم جراتي چه با اما.میشد

 ازسرما بودومبم سست پاهام شدم پیاده پوشوندمو روسري وبا صورتم داشت ونگه توکوچه پیچید تاکسي باالخره

 ..کردم نگاه خونه در دوربه واز وايسادم سرکوچه میلرزيد

 که بردارم قدم خونه سمت به اروم خواستم بود معلوم دور از هم مرتضي خونه..مرزيد ودمم رفت گلومو بغض

 دربازشد

 

 ..بگیره اروم تا م سینه رو گذاشتم دستمو!میکوبید  سابي قلبم سرجام برگشتم ترس با

 زور با رو چیزي يه بیرونو دراومد از اروم.که بود مامان!منتظرشدم دقت با بیرون بیاد ازخونه بود قرار کي

 مامان!!بود نشسته روش.که بود کي..ديدم چرخاشو!!ويلچیر يه!!ببینم تر دقت با تا کردم ريز چشمامو..میکشید

 پیر انقدر مل باباي.نبود مل باباي نه.بود نشسته روش که بود بابا.وايساد درجا قلبم!بیرون ويلچیرواورد

 روي چرا!اونطوري چرا  اال اما!بود تر پرقدرت اي ديگه باباي ازهر مل باباي!میرفت راه مل باباي!نبود

 اينطوري چرا بابام..بده نجاتم!!هشتم امام يا!!قريب امام يا!میلزه دستاش شده؟چرا کج دهنش چرا!ويلچیر

 با مامان.شدم خیره بود ترسناک فیلم يه مثه جشمام جلوي که اي صحنه وبه.زمیل وافتادم شد سست پاهام...شده

 با مل.کردم چیکار مل خدايا! چرا!!گوده چشماش چرا!شده الغر قدر.چه!مامان.میداد هل و ويلچیر زور
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 تو ازامثال اتقاممو مل.میگیرم ازت انتقاممو هشتم امام به.کنه معنتت خدا ايديل...خدا اي..کردم کار چي خونوادم

 يا..میگیرم ازت انتقاممو دنیا.زدي گول منو دروغات با تو شکوندي مل، توباباي.ايديل میکشمت مل..میگیرم

 .نبودن مل مادر پدر اينا.میخوام خوشگلمو مامان مل میخوام بلندمو وقد خوشرو باباي مل میخوام بابامو مل خدا

 

 میشدن تر نزديک.سرکوچه به داشتل وبابا مامان میشدم خفه وداشتم بود بد  سابي  امم میريختم اشک اروم

 ويلچیر روي بابا.بودم دمتنگشون قدر چه.بشل رد تا شدم قايم اشغال سطل پشت رفتم میدادم نشون خودمو نبايد

  س  تما پاهاشم بودن شده کج مباش وکمي میلرزيد شدت به دستاش از يکي خیره نقطه.يه وبه بود نشسته

 اون کجاست.انداختي روز ايل به خونوادتو.که بخوري گرم زمیل به که امهي ساره! بمیرم مل امهي!!!نداشت

 مل همیشگي اقاجون اون ايل میکشید اغوشش تو قدرت با رو سینا منو که بابايي اون هیکلم قوي باباي

 جلوي گرفتم مو وروسري تکوندم مباسمو وپشت شدم بلند ازجام اروم شدن دور ازسرکوچه وبابا مامان!!.نبود

 ازترس ثانیه چند تا کرذم نگاه سرم پشت به و شت با.بپرم ازجام شد باعث صدايي که.برم وخواستم صورتم

 ...مل روح سوهان.بود افشیل اما بود کرده قفل مغزم نباشه بابا اينکه

 :گفت مبشو ي.گوشه گذاشت وسیگارشو جلو اومد.اشفته همیشه سرووضع واون مبش روي کثیف مبخند يه با

 موهاتم بزاري رم روسري اون!فسقلي میارم گیرت باالخره که میدونستم اما...دنبامتم.وقته چند نمیدوني_

 اشاره روسري به ابروهاش با)کجايي که میگه بهش ازدوکیلومتري افشیل دل ايل بیرون بريزي

 .صورتت روي از دار برش(کردوگفت

 :وگفت گرفت جلوي،راهمو که برم واومدم کردم نگاه  رص،بهش با

 ؟اره؟ کرد ومت!کجاست؟ سوسومه پسر اون_

 :گفت که ندادم جوابشو بازم

 ..بودي نفهمیده خر توي فقظ بود معلوم اومشم اره؟از باشه کرده ومت میاد قیافت به_

 گفتم؛ سمتشو برگشتم

 بگي درمیاد ازدهنت هرچي که نبیل عوضیت دوستاي اون مثه منو کل صحبت درست_

 که سرما تو زدن ودارودستش بابات ايل عمر يه!کجا  رفا وايل کجا توکل اقا  اج دختر! اوه اوه اوه_افشیل

 شده خیابون کوچه دختر بود نديده افتابم رنگ که قرانشون قاري يدونشون يکي  االببینل.بل افشیل ال افشیل

 میدونستم.بوديم نديده اينطوري پشت زيل ،گهي زيل به پشت گهي بوديم شنیده تو داري رسمي عجب دنیا واي

 ..فرش به میرسه عرش از روزي يه توکلم  اجي

 :وگفت گرفت روهوا که توصورتش بزنم که باال بردم دستمو

 شده متنبه شايد گفتم کرده وموهاي،پريشون سروضع ايل با نه؟اخه بزنم دست بهت نیس  رام که ايندفعه_

 ..باشي

 :گفتم کشیدمو ازدستش دستمو

 .گمشو بخوابم شب کنم پیدا قبرستوني يه برم منم کل گم گورتو برو_
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 :خنديدوگفت کردوبعد نگام چشماي،گرد با

 هان؟ کني بلغور گرفتي ياد کجا از اينارو درنمیومد ازدهنتون وصلوات استغفرهللا جز شماکه_

 :زد داد که شدم رد وازکنارش ديوار سمت دادم هومش

 نه؟ نداري جا شب_

 .نداره ربطي تو به_

 . میدم جا بهت مل_

 :گفتم سمتشو وبرگشتم وايسادم درجا  رفش ايل با

 !؟هه خودتون خونه  تما نکرده الزم_

 

 :گفت که برم اومدم دوباره

 !تو به میدمش هنوز،خامیه.عمه خونه پايیل طبقه نه_

 .داري خواسته تا هزار جاش  تما نمیخوام_

 !میدي ازدست و مستقل خونه يه که میري داري کجا االن  االمثال.داني  ود میشي پشیمون_

 واي!!قیمت به نکنه...میدادش بهم قیمتي چ به اما..بود مستقل خونه اون اقل  دا..برم داشتم کجا..میگفت راست

 ؟؟.کنم چیکار!خدا نه

 .جلوم دراوردوگرفت کثیفش کلیدي ازتوجا کلید وايسادويه مل جلوتروکنار واومد شد موتورش سوار

 .کلیدش اينم اونجا برو بیا_

 وگفتم کردم نگاه تودستش کلید.يه ترديد با

 قبامش در میدم اجاره مل_

 .کردوگفت برنگاه دورو به کالفه افشیل

 ..برو نشده شب نصفه تا خونه برو.بده اجاره ندارم کاريت  اال اما بپذيري منو میشي مجبور باالخره_

 يه نبود دور زياد خونمونم به اينکه وضمل بود بهتر اژهیچي  اال کردم روشکر وخدا کلیدوگرفتم خوشحامي با

 اينجا يادمه پیش سال خیلي.رفته ورو رنگ ي زده زنگ در با قديمي خونه يه افشیل خونه ورفتم گرفتم ماشیل

 بابا توخالف بودن افتاده باباش اونو که جديدا اما میومديم زياد بود زنده افشیل مادر که اونموقع بودم اومده

 باال رو پله تا دوسه اروم.میداد نا ها،بو پله راه تمام.ودروبازکردم انداختم کلیدو.نمیشد وامد رفت به راضي

 رو خاکا دست با شکست چیزي شدويه بلند خاک عاممه يه در بازشدن محض به بازکردم رو خونه ودر رفتم

 در.بود غنیمت همینم اما!ويخچال گاز وبايه کثیف امعاده فوق اتاق يه!نبود خونه که ايل.زدم کنار بینیم ازجلوي

 يه با کوچیک نفره يه تخت يه بود غبار و پرازگرد خونه تمام!شدم خونه وارد و کردم قفل سرم پشت رو خونه

 کردم وپرت کردم وبلند تخت ي،رو مالفه انگشت نوک با اروم بود خونه وسايل تمام هم اينچ چهارده تلويزيون
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 ته مقدار با بیرونو رفتم ازخونه دوباره.کرد زندگي بشه  داقل تا میکردم خريد کلي بايد وضع ايل با.اونور

 طول اونجا کردن وتمیز کردن پاک انقدر.شدم ومشغول خريدم شوينده مواد خورده.ويه مالفه يه پومم مونده

 ..شد شب نصفه دو  دود ساعت که کشید

 

 ازتنم بودم.درازکشیده که مباساموهمونظور بود تمیز،شده خونه انصافا ومي تخت روي افتادم  ال وبي خسته

 از ام موبايلم زنگ صداي با صبح.برد خوابم کي نفهمیدم که و کلید رو زدم دستم پشت وبا دراوردم

 ومرخصي اونروز کاش گفتم خودم با. نداشتم شدن بلند میکردو س درد بدنم تمام..سرکار بازم..پريدم

 گفت دادن جواب محض وبه. برداشت خوردوکه بوق تا چند وگرفتم هوشنگ وشماره وبرداشتم تلفل.بگیرم

 پس کجايي رويا امو_

 ...مرخصي میشه.اگه گفتم ا وامم ناخوش خورده يه راستش هوشنگ اقا سالم_

 :زد داد که بشه تموم  رفم نذاشت

 ..بیاي بايد دارم باهات کارمهم.يه امروز نزن  رفشو اصال_

 هوشنگ اقا خدا.به نمیتونم اخه_

 ..بگم بهت رو مهمي موصوع بايد چون بیا  تما ومي خواستي،بیا هرساعتي_

 :وگفتم کردم نگاه دستم تو گوشي به کالقه

 .میام چشم_

 ..فعال  وبه_

 شد باعث کتري وتوق تق صداي..برد وخوابم درازکشیدم تخت روي دوباره همونطوري ومل کرد وقطع تلفل

 ديدم که شدم بلند ازجام ترس وبا بازکردم چشمامو میداد ونشون يازده ساعت مچیم ساعت بیدارشدم خواب از

 بود روم رويه که ظرفشويي سینک کردوبه بلندي ي خنده روسرم کشیدم رو مالفه و شت با!!!جلومه افشیل

 :دادوگفتم تکیه

 !میکني غلطي چه اينجا_

 ..میکنم درست صبحونه برات دارم_

 !هان مل خونه تو بیاي اجازه بدون گفت تو.به کي_

 '!(مل ي خونه)دراوردوگفت منو اداي خنديدو

 ..سرکار برم شم اماده میخوام بیرون برو کل مسخره خودتو_

 ..ندارم کاريت که مل شو اماده خب_

 :وگفتم شدم بلند ازجام



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

214 
 

 اينجا پاتو عمرا داشتي رو جايي اگه تو نترسون رفتل از منو خود بي._برم بايد نیس مل جاي اينجا اينکه مثه_

 .خانم ساره میذاشتي

 بیا گفت کارم صا ب(گفتم که رسید ذهنم به فکري يهو)دوما ساره.نه رويا بعد به ازيل بگو مل به که اوال_

 ..اونجا میرم همیل واسه کردم جور جا برات

 :گفت توهمو کرد اخماشو افشیل

 میگم توهم به بودم گفته بابات به ازاومم.پسراس بغل تو کرده جور.که جايي  تما کرد غلط کارت صا ب_

 ..شي را ت تا میکنم گم گورمو هم  اال! افشیل مامه فقظ..مني.تومامه

 بیرون رفت در از اويزون ي وقیافه دمخوري با

 دروغ گرفتي ياد خوب خانم ساره اهاي!شه کارساز بتونه دروغم ايل نمیشد باورم دادن بهم دنیارو انگار_.

 .نداشت اشکال که ايل گفتم دروغ خودم نجات براي مل نه خب ومي... اوردجديدت دست اينم.. بگي

 کردم پیدا جا ازينکه انقدر رستوران سمت به ورفتم خوردم رو همونا بود اورده وپنیر نون کم.يه افشیل

 روزي يه میکشه کجا.به کارمون ادما ما اوقات بعضي. برم پیاده رستوران تا داشتم دوست که بودم خوشحال

 زيل به پشت گهي افشیل قول به!نعمت.شده پیششون زنذگي  اال بود معضل ما براي وباباش افشیل ديدن

 ..پشت به وگهي،زيل

 

 رستوران هوشنگ پوشیدم وروپوشمو اشپزخونه سمت يه رفتم قبل روز دو معمول وطبق شدم رستوران وارد

 :وگفت جلو اومد خنده با ديدنم با محسل شدم کارم مشغول اول همیل براي نبود

 .بعدد شي خوب میذاشتي اومدي بودي؟ االچرا مريض شنیدم_

 :وگفتم پايیل انداختم سرمو داشتم شرم کم.يه پسرا با صحبت از هنوزم

 .بیام نمیخواستم مل بیام گفتل هوشنگ اقا راستش_

 :وگفت گرفت ازدستم چاقورو محسل

 .میدم انجام کارتو مل بشیل برو تو_

 معذب اينطوري!شد مل کار مشغول وخودش بشینم که کرد وادار زور به ومنو نذاشت که بشم مانعش.خواستم

 :زدوگفت چشمک ويه اومدجلو همکارام از يکي که کنم.نشسته کار.يه مشغول خودمو کردم وسعي شدم تر

 زود! میده انجام تورو کاراي.داره چطوري ببیل میگیره همروّ   پاچه.که دختر،؟؟محسني داري مار مهره_

 خبري؟ ببینم بگو باش

 وگفتم؛ کردم نگاش تعجب با

 .خبري.چه بابا نه_

 :گفت شونمو.به زد
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  رف باهم شاپ کافي جلو ديدم پنجره از ديروزم نکل خرفرض منو نبوده اينطوري کس هیچ با محسل_

 خانم؟ رويا نه يا افتاديم شیريني بگو میزديل

 :وگفتم کردم اخم بهش

 برس کارت بروبه. توئه وامثال تو توهمات همش کاري محیط تو بده نگو جايي چیزارو ايل_

 ..سرکارت زارعي،نمیري خانم_محسل

 :گفت که کردم نگاه بهش پوزخند با کرد صداش

 میکنه؟ چطوري،رفتار ما با ببیل تو پیش دمش گفتم ديدي_

 مخامف جنس ي همه منو بیل اعتماد ديوار کنم فکر کسي به نداشتم دوست اصال..بودم متنفر هرعشقي از مل

 محسل به  تي...دروغه. موقته.غلطه  رفا ي همه میکردم فکر.میگل دروغ همشون میکردم فکر.بود شکسته

 با کي بود ازايديل مهربونتر کي مگه.ايديل مثه يکي درونش ختما اما بود ساده ظاهرش کرد اعتمادي نمیشه هم

 تعصب با يکي نامردي با يکي.کردن نابود منو جفتشون!گذاشتل تنها منو جفتشون بود؟اما ازمرتضي تر ايمان

 بخوان که ايديل امثال ي همه از فکر،انتقام!بودم انتقام فکر فقط مل! بپذيرمشون میتونستم چطور..اعتمادي وبي

 خم اونطوري پدرشو وقامت بشکونل رو جووني دختر دل بخوان که...کنل رويا به تبديل ديگرو ي ساره يه

 نبود ساره جواب..نبود دل ساده منه جواب زجر همه ايل.نمیشدم اروم نمیگرفتم انتقاممو تا مل.کنل

 

 باتعجب سمتمو اومد محسل کرد خیس هامو گونه اروم شد جمع توچشمام اشک دوباره اقاجون اوردن ياد يه با

 :کردوگفت نگام

 خوبه؟  امتون خانم رويا_

 :گفت دوباره که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 . داره کارت اومده هوشنگ_

 ..میرم بريد شما..ممنون باشه_

 بیارم؟ اب براتون میخوايد_

 و سمتش برم کرد اشاره ديد منو تا هوشنگ. بیرون رفتم اشپزخونه وازدر دادم تکون منفي عالمت.به سرمو

 :گفت

 ظهر منگه اومدي باالخره_

 بده  امم گفتم.که مل هوشنگ اقا_

 .دارم کارت بشیل خب خیله_

 :کردوگفت صدا جاي،خوذش کارگرهارو يکي،از هوشنگ روشو روبه نشستم

 برابر؟ سه و قوقت شه اسونتر کارت میخواد دمت تو ببینم_
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 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 يانه میخواد دمت بگو نکل نگام اينجوري_

 میخواد دمم که معلومه دارم خرج بدم پول بايد کردم اجاره جاهم االن مل خب میخواد که معلومه_

 :گفت روپامو زد هوشنگ

 ..بده گوش پس_

 :گفت که کردم نگاه پام به تعجب با

 .کني عادت اينا.به بايد نکل اينظوري،نگاه_

 کاري؟ چه مگه_

 ..کردي کرد ومت که اوني قاپیدن واسه که کاري همون! را ته خیلي کارت_

 .منظورتونونمیفهمم_

 :گفت دادو تکیه صندمیش وبه عقب رفت هوشنگ

 بود.اومده که پسرو اون ويادته ديروز_

 گفت که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو_

 ..بود اومده خوشش ازتو_

 :گفتم قاطعیت با مل که زد کمرنگي مبخند هوشنگ

 ..اصال ندارم ازدواج قصد مل هوشنگ اقا_

 :وگفت خنده زير زد هوشنگ

 ؟ اخه چیه دخترازدواج اي توساده قدر چه_

 اومده؟ خوشش چي براي پس_

 :وگفت جلو اورد سرشو هوشنگ

 ..میلیاردره پسره.خودت مامه بقیش میگیرم مل درصدشو سي.زدي جیب به خوبي پول پیشش بري اگه شب.يه_

 چي؟؟؟؟مل؟؟؟؟چیکارکنم؟؟؟؟مل!!کرد يخ ودستام صورتم روي نشست عرق،سرد.!رفت گیج سرم

 اما میگفت چیزايي يه میشد تر تار تصويرش هرمحظه اما میکردم نگاه بهش زده و شت چشماي با!!!؟؟؟ساره

 چي يعني(پیشش برم شب يه.)میشنیدم رو کلمه.يه اون فقط مل اما میداد تکون چشمام جلو دستشو نمیشنیدم

 .مل بشم؟واي،خداي مل اخه؟يعني

 :گفت که کردم نگاه هوشنگ به زده شوک توصورتم شد پاشیده سرد اب مشت يه

 .کني کار معدن تو نه و ال عشق بري قراره کردي؟خوبه زرد چرا چته_
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 :وگفتم شدم بلند مرزون پاهاي با جام از

 هوشنگ اقا میدم انجام رو کاراشپزخونه همون مل_

 :گفت که برم اومدم

 روکرده بهت شانس پسنديده رو تو اون بپره جفتمون ازسفره مقمه ايل نزار میلیاردر پسر نزن بختت به مگد_

 .باش را ت بتیغش سال يه تا بزن مخشو برو اصال.بدبخت

  رف را ت قدر چه.بود عادي براش قدر چه کردم نگاه هوشنگ به باورانه نا

 چطوري،ايل مل.... ونمیخواست قلم يه ايل وازم بود اينا کاش واي..انگار،بنايیه..انگارکارگريه.میزد

 . اصال نه.. کارو،میکردم

 

 .. اصال نه.. کارو،میکردم چطوري،ايل مل.... ونمیخواست قلم يه ايل وازم بود اينا کاش واي..

 : لووگفت اومد که شدم بلند ازجام مخامفمو که فهموندم هرشنگ به دادن سرتکون با دوباره

 اره؟ همینه جوابت يعني_

 بله_

 ..برو کل جمع وسايلتو پس_

 :گفتم امتماس وبا جلو رفتم میکرد نگام خونسردي وبا بود ايستاده کمر.به دست کردم نگاه بهش بهت

 بزار اقا نیستم اهلش مل.. نمیتونم مل شو خیال بي منو داري دوست هرکي به رو تو هرشنگ اقا خدا رو تو_

 .سرکارم برم

 :وگفت گرفت باال سرشو پیروزمندانه

 ..اخراج يا مل يا رف_

 راه ايل تو میگفت پري،راست.داشتم مل که بود بختي چه ايل... نمیتونستم. نمیخواستم شد جمع اشک چشمام تو

 اينکارو نمیتونم مل توکل  اجي دختر ام ساره مل نه اما انتخاب يه بود شده واسم  اال..نمیمونه سامم ادم

 ..نمیتونم مل اره..کنم

 :گفت هوشنگ که بیرون اومدم ، برداشتم ووسايلمو وکیف تواتاق رفتم قدرت با

 پري مثه يکي میشي اونموقع بري راهتو االن از اگ  ومي همینجا میرسي باز راهتم اخر نزن بختت به مگد_

 نکل خريت پس زندگي هم داره خونه.هم

 

 :وگفتم کردم نگاش وبغض تاسف با

 ..قبلیم سرکار برگردم بزاريد میکنم خواهش ازتون باز اخريل براي_
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 :کردوگفت نگاهم پیروزمندانه باز

 وگوش هوشنگ  رف..کل پادشاهي خودت وواسه بیا.نکل بدبخت خودتو االن از پس همینه راهت اخر تو_

 .ست معرکه پس کالهت ندي

 محسل با که شدم خارج واز یاطش رفتم دررستوران سمت وبه دادم تکون تاسف نشونه.به سرمو دوباره

 اومد ديد که پرازاشکمو چشماي میکرد نگاهم تعجب وبا بود دستش تو بزرگ ديگ يه.کردم برخورد

 :جلووگفت

 کرد؟ اخراجت_

 :وگفت دادم تکون منفي عالمت.به سرمو

 چي؟ پس_

 ..موند اينجا نمیشه ديگه ومي بگم نمیتونم_

 :وگفت زمیل انداخت رو.قابلمه.که فهمید انگار

 کارپیدا تا بگو خودم به خواستي چیزي مامي کمک نداره اشکال..اينجا نیاوردتت طمع بي میدونستم شرف بي_

 ..کني

 :گفتم کردمو نگاش بغض با

 ..نگهدارتون  دا نیس الزم ممنون_

 دختر يه به.میاوردم گیر ازکجا کار بايد  اال بود گرفته خیلي دمم. افتادم راه خونه طرف وبه شدم رد ازکنارش

 پراز چشماي همون با.بودم کرده پیدا شانس با هم خونه همیل میداد کار کي وخانواده ضامل بدون اونم تنها

 هیکل قوي بلند قد داشتم خاطر به جوونیاشو  وب خیلي.افنتاد غالم به چشمم که بازکردم رو خونه در اشک

 :کردوگفت نگاه پامو سرتا تعجب با.نداشت غالم ايل به ربطي هیچ

 مستاجرتويي؟_

 ..سالم.. بله_

 عینک همون با ودوباره تر جلو اومد برمیداشت قدم مرزش وبا کند خیلي که  امي ودر کرد ريز کم.يه چشماشو

 :کردوگفت نگاهم استکانیش ته چرک

 تو؟ هستي کي!اشناست قیافت_

 ...توکله  اجي دختر_

 برگشت کندي باهمون غالم.پايیل وسرخوردواومد شد اويزون پله راه نرده به تارزان مثه.که بود افشیل صداي

 :گفت سمتشو

 ...توکله توکل؟همون_

 !خانوم ساره!توکل رضا  اج دختر!بلهههه_افشیل
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 :کردوگفت نگاه سرتاپامو تعجب وبا برگشت دوباره غالم

 نداري خونه چیکارمیکني؟مگه اينجا تو_

 منم ورفت کرد ومش دراومد اب از شرف بي طرفشم ازخونه فرار با  اجي اجازه بدون کرد شوهر_افشیل

 .شه خودت عروس قراره  اال.دادم سرپناهش

 :گفتم غالم وبه کردم نگاهش خشم دارخنديدوبا بلندوريتم

 قدره؟ چه مل کرايه غالم اقا_

 :وگفت انداخت افشیل به نگاه يه غالم

 کردي؟ قومنومه مگه_

 :گفت افشیل که دادم منفي،تکون عالمت به سرمو

 نمیخواد کرايه.عروسته که گفتم نکرديم قومنومه_

 :گفتم غالم وبه کردم نگاش  رص با بازم

 .بگیل کم قیمت يه مبکنم خواهش نیس خوب مامیم وضع مل_

 جلو وگرفتم دراوردم بودوازگردنم خريده برام بابا که قیمتي گرون طالي سرويس وگردنبند بردم دست بعد

 .غالم

 پیشش پول اينم_

 :برق،زدوگفت چشماش گردنبند ديدن با غالم

 ..بده کرايه صدم ماهي..بنويس رو قومنومه برو توکل  اجي خاطر به فقط_

 

 شدم مستقر اونجا ومل نوشتیم رو امکي ي قومنامه باالخره نداشتم کاري که مل ومي نبود بد تومنم صد ماهي

 اما کار دنبال رفتم اونروز غروب برم میتونستم که بود جايي تنها فعال اما نمیذاره برام اسايش افشیل میدونستم

 ايل کرايه پول  تي مل میشدم ناامید داشتم کامل ديگه بود دور خیلي يا نمیکردن قبومم يا میزدم زنگ هرجا

 وبغض درد سر با...نمینداخت بیرون منو هوشنگ کاش بودن خامي همه مباس کمد هم يخچال هم نداشتم ماهمم

 ..خونه برگشتم  ا ازهم وناامید وگريه

 فرداش از دوباره.وخوابیدم خوردم شام عنوان وبه خريدم وشیر کیک يه پومم مونده ته با بود بد  سابي  امم

 برم پیاده بهمو هاي،نزديک محل بودم ومجبور نداشتم هم تاکسي پول  تي نشد که نشد اما گشتم کار دنبال

 بد و امم میرفت ضعف دمم میشدم رد که رستوراني يا کبابي ازجلوي،هر بود اورده  سابي،زور بهم گرسنگي

 چیز همه که ازونجايي اما باشم داشته رفتل راه جون تا بده خیرات چیزي يه اقل  د يکي میکرذم دعا دعا.میش د

 شدم مجبور داشتم فاصله خیلي خونه تا.نورشد علي نور وديگه گرفت هم  سابي بارون بود مج دنده سر مل با

 وپاهام میلرزيد ازسرما  سابي تنم کرده نفوذ مانتومم زير مباس توي تا بارون میفهمیدم بردارم قدم اروم اروم

 انگشتاي ونوک میلرزيد تنم بیاد جا  امم تا وايسم کم يه بودم مجبور میرفتم راه که قدمي هرچند بودن زده تاول
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 ازناچاري شدم  اضر که بود بار اومیل براي میرسوند بودومنو اينجا افشیل  داقل کاش.گز،میکرد گز پاهام

 :وگفت.برداشت بوق دوتا با گرفتم وشمارشو برداشتم رو گوشي بزنم رو بهش

 بنال سالم_

 ..افشیل سالم_

 ساره؟ تويي_

 دنبامم بیاي میشه ندارم هم تاکسي پول موندم توخیابون مل افشیل_

 ..کجايي هستم نوکرتم_

 شد چي بعدش نفهمیدم سیاهي،رفت چشمام اما افتادم گوشه ويه دادم بهش ادرسو ناچار به

 

 به و شت با.نبود غالم ي خونه شبیه اما بلندکردم سرمو بودم ونرم گرم جاي يه انگار کردم باز که چشمامو

 !!!نیس تنم هیچي فهمیدم وتازه پريدم از ام ترس با. بود ومدرن شیک امعاده فوق خونه شدم خیره دوروبرم

........................... 

 یسازيم سرنوشتتو وناخواسته میگیري تصمیماتي يه ناخواسته میشي راهي يه وارد ناخواسته اوقات بعضي

 باشم بد که نخواستم خودم وقت هیچ نبودم مقصر وقت هیچ خودم نظر به کردم انتخاب ناخواسته مل راهم ايل

 اينطور بقیه ومي!ساخت هیوال از،مل ساخت ديو مل از که بود سرنوشت ايل کردن بد منو که بودن ديگران ايل

 اما..سادگیم فکرمو طرز به داشت بستگي خودم انتخاباي به سرنوشت ايل که بودن معتقد بقیه نمیکردن فکر

 دنبال مل اونشبم!بشل خوشبختي يا بختي بد عامل نمیتونستم ما زندگي افراد نداشتل؟واقعا نقشي ديگران واقعا

 کنه مزه توکلم ساره دهل به که بود زياد انقدر  روم نون شیريني اره دراوردم سراز روم اما رفتم  الل کار

 نزد ودم رفت پیاده پاي با خیابونو صدها کارکردن  الل براي که منو امثال که بود محکم طنابش شیطون انقدر

 شه شکسته بار يه براي  رمتش چیزا بعضي وقتي.خودش تو وبیاره بزنه گول بیفته بهش نامحرم نگاه مبادا تا

 شوک فقظ ام وصعیتي چه تو اونشب دبدم وقتي که مل مثه کرد گذر قرمزاش ازخط میشه اسون خیلي ديگه

 نگاه روم روبه به و شت با ديدم وضع اون تو وخودم شدم بلند وقتي مل.بود مل با ثانیه چند براي وتعجبش

 .برگردوند خودش سمت به منو صدايي که کردم

 شبیه تودستش میوان تو مايع!بود تنش دشامبر رب!بود روشل هوا.کردم نگاه بهش کرده گرد چشماي همون با

 ا ساس دردي!دادم تکون خودمو اروم!انداخت يادايديل منو!سرخ چشماي!پرازشیطنت ي خنده!نبود.ابمیوه

 نشست روم روبه خنديدواومد  رکتم از! چیزي نه خوني نه اما پاهام الي بردم دستمو و شت همون با نکردم

 :وگفت بوسید پیشونیمو.بردم باال صورتم تا رو مالفه

 ...اوردمت مل دنبامت نیومد کس هیچ..بود خیس خیسه مباستم زمیل رو بودي افتاده بیهوش_

 :گفتم مکنت با

 برديش؟ کجا!کو؟ مباسام_

 ..کردم وپهل شست خونه کلفت دادم همشونو..تخت خیامت_
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 .کردم دنبامش نگام با!بود اينجا يکي کلفت؟پس

 .رفت نیس،فرستادمش کسي_

 :گفتم پیچیدمو دور ودم رو مالفه

 اوردي؟ مل سر باليي_

 :خنديدوگفت

 ...گذروندم خوش باهات کم يه فقظ نیستم نامرد انقرم نه_

 :وگفتم سرازيرشد واشکام کردم نگاه بهش نفرت با

 ..برم میخوام معنتي بیار مباسامو برو_

 :میزوگفت رو وگذاشت خورد میوانش از کم.يه

 باشي؟ خونه ايل خانم بري؟نمیخواي میاد دمت_

 زده  یرت ادم که انقدر.بود قیمت گرون وسايل ها وپرازمبل.بود متر دويست  داقل کردم نگاه دوروبرم به

 خنديدوگفت.بهم میشد

 

 ..وقت چند واسه..بموني میتوني بخواي اومد؟اگه خوشت

 :وگفت دامنم تو وانداخت برداشت پول دسته يه شدورفت بلند از اش

 .پومت اينم_

 چي؟ براي پول ايل_

 ...ديشب براي_

 :اونوروگفتم انداختم پومو ترس با

 .. نمیخوامش  رومه ايل_

 :بلندخنديدوگفت

 .بمون مل با.خورده يه فقظ تو مهريه میذارم اسمشو میکنم ت صیغه االن اصال چیه  روم_

 با.اونم نبود خبري اما مباسام دنبال خونه دور ورفتم پیجیدم خودم دور رو مالفه کردم نگاه بهش نفرت با

 و میکردم وقبول کارهوشنگ نبودم خر اينظوري.کرده فکر چي راضي ازخود ي پسره.میکرد نگام خونسردي

 خواسته.چه!میگفت راست وايسادم جا در!(همینه راهتم اخر)پیچید توگوشم هوشنگ صداي..نمیشدم اواره

 میخوندم.شبه يه صیغه  اال وبردارم ديشب پول میتونستم  داقل نداشتم.هم غذا پول مل..شدم اموده.ناخواسته.چه

 ..اره..برم میتونستم خونه تا  داقل.که نبود بد اينطوري.ام مهريه میشد
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 برگشتم..بگیرم ديشبو پول میتونستم پس نداشت بهم که هم کاري بود گذشته ازسرم اب بود.ديده منو.اينکه

 کردم نگاش دقت با بهش سمتشو

 به رفتم اروم بود نوشیدنیش اون خوردم درخال هنوزم ذاشت قشنگي صورت اما بود تاس کامال سرش موهاي

 :وگفتم داشتم وبرش پول سمت

 بده مباسامو_

 :زدوگفت اي مبخندپیروزمندانه

 میکنم  ساب باهات بمون بیشتر_

 ...اهلش مل نیستم اونطوري مل_

 .. ات.مهريه پاي میذارم میکنم ات صیغه گفتم_

 کرد شروع نمیام روز وچند خوبم که دادم پیامک افشیل به.نداشتم اي چاره.میکردم قبول بايد.بود انگیز وسوسه

 ي خنده همون سرکشیدوبا ته تا میوانشو.نشستم تخت همون رو رفتم و کردم خاموش رو گوشي زدن زنگ

 وگفت؛ نزديکم اومد و شتش پراز امیز شیطنت

 هست؟ اجازه پس_

 ازتنش رو  ومه..موقت ازدواج.گذاشتم اسمشو اما!فروشیه تل میدونستم دمم ته کردم نگاه بهش بغض با

 بهم تنشو. برداشت روم از رو مالفه!توکل ساره مل!!بودم توتخت غريبه يه با..بیارم باال بود نزديک.دراورد

 (خوابیدي؟ غريبه ايل با تويي توکل ساره) گفتم خودم با بازم. چسبوند

 (اقا  اج تويي؟دختر ايل توکل ساره:گفتم خودم با بازم)کشید نیش به و شي گرگ يه مثه جلوومبامو اورد مبشو

 کرد وشروع اوردنزديک مباشو باز.بود داغ کوره مثه تنش کرد نگام.خنده با

 

 براي بودنش ناراضي رو ناخوشي بود محظه يه براي بديش.بود که هرچي اما نمیدونم يارو م میکشید درد تنم

 به کرد ترغیبم اما بود چي نمیدونستم که سراغم اومد  سي يه خواستم خودمم.بعد به جايي.ازيه بود محظه يه

 اما بود مل شهوت اونم فهمیدم اسمشو ها بعده بردنش مذت براي کردن بیشترتقال به اون به شدن نزديک بیشتر

 .شهوت نه بود شیطون طناب اون میفهمم میارم ياد به خاطراتو ايل دارم که االن

 کنم دمبري چطوري ببره مذت تا بکشم دست کجا به که میگرفتم ياد خوب داشتم میذاشتم تموم سنگ داشتم براش

 نمیخوره درد به خوب هاي راه تو بودن باهوش همیشه.بدم نشون اون همرنگ خودمو وچطور بشه راضي تا

 اون اما خسته هردو..هم کنار افتاديم  ال وبي خسته که بود ظهر دم.کردم استفاده هم اينجا همیشگیم ازهوش مل

 که فهموند بهم تلنگري انگار تازه.شدم قرار وبي داغون رو ي نظر از که بودم مل ايل و اال جسمي ي خسته

 !بردار ازپیشونیت رو پاکي ومهره شد تموم ديگه.!!ساره گذشت ازسرت اب ديگه

 :کردوگفت نگاه بهم کردش عرق ي چهره همون با

 قول پیشم بمون دوهفته میدي  ال خوب خیلي ومي اينه شغلت که  یف میگرفتمت  تما نبودي( ه......ج) اگه_

 ..کنم خرجت وخوب برسم بهت میدم
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 بلند ازجاش( ه...ج)شد شدساره عوض را تي همیل به جايگاهم.پتک مثه درست سرم تو خورد  رفش

 :وگفت پنجره سمت به شدورفت

 بموني هفته دو میتوني ترکیه رفته ماه يه زنم_

 :شدموگفتم بلند ازجام اخم با!مل وبا داشت زن!زنش

 نگفتي؟ مل وبه داشتي زن_

 : نديدوگفت

 اينه شغلت تو داره فرقي چه تو براي_

 .نمیمونم داري زن که  اال اما میکني گفتي،صیغم نیس ايل شغلم مل_

 . بپوش مباساتو وبیداد داد ايل جاي برو داري زنم به چیکار میکنم صیغت بمون بختت به نزن مگدم نشو ا مق_

 :وگفت روتخت انداخت ديگه پول دسته کمدويه سمت به رفت

 .میشه چي بموني دوهفته کل فکر  اال امروز اينم_

 هر.برداشتم پوالرو کرد مزه دهنم به اومدو خوشم. نیومد بدم اما داشتم وجدان عذاب اومد بدم بگم که دروغه

 هم با جا همه بود خوب خیلي موندگارشدم هم میرسیددوهفته بهم خیلي میدا بهم مبلغي يه بودم باهاش.که بار

 بوذم تامیل نظر.هم از.میخريد کفش میخريد مباس برام.جورواجور رستوراناي کنسرت تئاتر سینما میرفتیم

 وبا کردم خدا افظي ازش سختي شدبا نزديک زنش وسفر شد اما شه تموم دوهفته نمیخوايت دمم که انقدر

 ارايش عطروموازم وکلي مباس چمدون يه با ديگه رو یه يه با برگشتم رويا با باساره نه اما برگشتم وسايلم

 .ازيل بود اومده دستم جماعت ايل قلق تازه  سام ساغرو مثه درست بودم خوشحال باهاش اما نداشتم دوستش

 

 قبلمم ي خونه.خودم امثال خودمو انتقام بود انتقام جو يه زدنشونم تیغ ايل کنم کاسبي میتونستم خوب بعد يه

 تا موقت ازدواج.گذاشتم اسمشم.کنم قبول وکارشو هوشنگ سرغ برم فرداشم از گرفتم تصمیم بود سرجاش

 انتقاممو هم بود را ت کارم هم میشد مسیرم تو تعللي هر از مانع انتقامم شیريل طعم...بخوابه وجدانم عذاب

 نه با اما سراغم وبیاد کنه ول زنشو ومیخواست بود شده عاشقم دوهفته ايل تو  سابي که فرشید مثه.میگرفتم

 اينظوري،ازپسشون شدمیخواستم همیل تصمیم.ديگه.رسیدم انتقامم مذت ايل به کردنش وداغون بهش گفتل

 ...ادم نه بود.سا ته  یوون يه ازم روزگارم.بربیام

 

 همیشگیش.طلبکارانه  امت شدوباهمون سبز جلوم افشیل انداختم کلید تا برگشتم خونه به که.دوهفته از بعد

 :گفت

 هستي؟ گوري کدوم هست معلوم هیچ اشنا امسال دوست پارسال_

 :تووگفت اومد سرم پشت خونه تو رفتم تفاوتي بي با

 االن؟ تا گوري،بودي کدوم کري؟گفتم مگه توم با_
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 .جايي کارداشتم اخه چه تو به_

 پس؟ کنم جم نعشتو بیام نموندي زدي زنگ که اونروز چرا شدي موندگار شبم که بود کجا کارت_

 :وگفتم کردم نگاه بهش کالفه

 ..بخوابم میخوام ام خسته بیرون برو هم  اال کردم جمع خودمو نعش خودم چون_

 :وگفت نشست تخت روي رفت بره اينکه جاي

 انتظار؟ نیس بس نه يا میشي مل زن بگو کالم يه_

 :وگفتم کردم نگاش شده گرد چشماي با

 بشم؟ زنت هان؟مل مل به راجع کردي فکر چي_

 :وگفت خنديد

 فکر رفتي تومجل گلوت تا بیرون بیار وازبرف سرت..اي محجبه مهندس خانم همون هنوز کردي فکر نکنه_

 مل جز که بدون اينم بگیرمت میخوام همینم میکردي؟واسه غلطي وچه بودي کجا دوهفته ايل نفهمیدم کردي

 نه بگي اخرعمرتم تا اما میدم مهلت بهت بازم کل فکراتو خاال.کنه جمع رو تو مثه يکي نمیشه خر کس هیچ

 .کني تامینم خونت کرايه جاي بقیه مثه میتوني که  داقلش برنمیدارم سرت از دست

 :گفتم سمتشو کردم وپرت کردم بلند بود دستم بغل میوان يه

 سمتشو کردم وپرت دراوردم پول دسته يه)میدم کرايشو دارم بیرون خونم از برو..عوضي شواشغال خفه_

 ..برو کل جمع...ماهت ايل مامه اينم بیا(گفتم

 گفت؛ جیبشو وگذاشت برداشت پوالرو

 ..کرده خوب،خرجت که بودي دست خوش خیلي اينکه مثه گرم دمت ومي برمیگردم بازم_

 :گفت بیرون میرفت که  امي در اورش چندش ي خنده همون سمتشوبا کردم پرت دهنمو اب

 دارم ازمحلتون اول دسته خبر.يه راستي

 :گفتم کردمو نگاش زده و شت چشماي با افتاده اتفاقي بابا براي فکرکردم سمتش ورفتم پريدم ازجام

 ؟؟؟!!بابام_

 :خنديدوگفت

 داريد عروسي بعد هفته بخت خونه رفتل هم دکترتون اقاي!!خبرخیر نه

 شد؟بدون مرتضي؟رفت؟خوشبخت!گذاشت دروتنهام طرف به خنديدورفت.پیروزمندانه کردم نگاش جاخوده

 بغض وبا  ال بي!.زودي همبل به نمیشد باورم!!ديگه رفت؟بايکي باشه؟ اال مل بي نمیتونست که مل؟؟هموني

 روتخت گذاشتم سرمو شکست دمم وته سوخت بدجور دمم اما نداشت ربطي مل به کردم افتادموگريه تخت روي

 نگاه ديوار روي ي شکسته ي اينه تنها تو خودمو وازدور شدمو بلند شد تنگ نفسم وقتي گريستم هاي وپاي

 انگل يه کثافت يه بود ديو يه ايل نبود معصوم ي ساره ايل نمیشناختم خودمو بودم فرق،کرده قدر جه...کردم
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 منو اجبار ايل نبود اي چاره اما...زدم جیغ تونستم وتا وشکوندمش اينه به زدم میوان همون با. کل خراب خونه

 ..نامعلومم سرنوشت ايل..اشتباهم هاي انتخاب ايل بود کرده وادار کارها ايل به

 

 دست از کامل رو رفتل؟هردو همیشه براي هردو مرتضي ايديل.اومده سرم.که باليي چه ايل.کجام مل! دايا

 ..مل روجاي بود؟کي کي زنش يعني.ازدواج با.هم يکي وايل دعوا با يکي.دادم

 برداشت رو گوشي بود نشده زده  سابي درست بوق اومیل هنوز گرفتم تماس هوشنگ وبا برداشتم تلفنمو صبح

 وکفت

 

 ..بیاي اول ازهمون که نفعته به گفتم بهت کردم تربیت االن تا تورو مثه تا صد میشي پشیمون میدونستم_

 :گفتم کردمو نگاه دستم تو گوشي به تعجب با

 ...سالم_

 خنديدوگفت؛

 درسته؟ برگردي میخواي_

 بگیل شما که هرکاري به برگردم میشه اگه بله_

 فقط اينجا بیا راست يه بعد میسازتت اونجا پري خونه برو راهت اول،سر..میذارم براتون مالقات قرار يه_

 ..ها بدي انجام خوب خیلي بايد کارتو کل گوش پري هاي توصیه به خوب

 ...چشم_

 .خدا افظ میبینمت_

 چي براي.میشدم ديگه کار يه ي اماده بايد  اال شد زده توگوشم زنگ مثه تماس پايان بوق کرد قطع رو گوشي

 بود پاکیم روزاي اسم ساره؟؟ساره!ساره مونده همینت نه کنه؟واي معتادم میخواست پري؟نکنه پیش میرفتم بايد

 اسم ايل!!ابراهیم اول همسر.بود کشیده بیرون قران ازتو اقاجون که بود اسمي ساره.بمونه مقدس بزارم بهتره

 ..رويا..بود رويا مل اسم باشم راست رو خودم با بود بهتر نمیخورد دردم به ديگه

 تاپ يه با معمول ظبق.افتادم راه پري،به خونه سمت وبه پوشیدم همیشگیمو مباساي تیکه چهارتا همون

 تريل وريز رفتل راه  تي..بود شده برو دل موندوتو خیلي انصافا بود سیگارش کشیدن مشغول نازک وشلوارک

 در امي کردوبعد پام سرتا به نگاه يه تعجب با مل ديدن با کنه جذب خودش به رو هرمردي بود ممکل  رکاتش

 :گفت میداد تکون تاسف از سرشو که

 ...پس برنگشتي_

 :کردموگفتم نگاش بغض با

 ..نه_
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 :کردوگفت هدايتم  ال طرف به پشتمو گذاشت دستشو

 ...کني چیکار بايد بگم بهت تا بیل_

 همه اون  کم فهمیدم تازه برگشت ومباس ارايش موزام سري يه وبا اتاق توي دورورفت انداخت سیگارشو

 ايل بود معما زهره براي همیشه که پري کار پس..چیه هوشنگ با پري ي رابطه و ارايش وموازم مباس

 !بیشتر توجه جلب براي دخترا ما کردن بزک.بود

 :میزوگفت روي وريخت ارايش موازم بري

 .بديم تغییر ظاهرتو خیلي بايد_

 گفت که کردم نگاش پراز،سوال جشماي با

 

 ..ترشي جذاب که کنم کاري بايد موهاته رنگ ازهمه اول

 وقت هیج مل کشید موهام روي بدجوري،میسوزوند سرمو مغز که ديگه ي ماده يه وبا برداشت رو مو رنگ

 معما برام زهره  رکات تمام براي،همیل هست چي چیزا ايل اصال ونمیدونستم نبودم رفتل ارايشگاه اهل

 کامال که ديدم شستم موهامو هم وقتي کردو روشل و نازک ودخترونمو پهل ابروهاي ازون بعد.بود

 به غمگیل هردو..ازظاهرش وچه اعتقاداتش از چه شد جدا از،ساره کامال اينه تو دختر ديگه..شده بلوندوطاليي

 به نمیدي توصورتم رو سادگي اون ديکه بود رفته ازبیل چشمام معصومیت اما بودم شده زيباتر کرديم نگاه اينه

 که پري شد سرازير اشکام اروم!میکرد خودنمايي اينه رازجلوي و رمز وپر جدي افتاده جا دختري جاش

 :گفت اشکام ديدن با بزنه کرم صورتم به خواست

 که میفهمي!باشي سخت سنگ مثه بايد که میفهمي! بنداز خودت به نگاه يه... اومدي که راهیه...باش مقاوم_

 خودتو..نداره معني تواشک واسه ديگه پس..بدجنس کفتار مثه...درنده گرگ مثل..باشي قدرت با کوه مثه بايد

 رويا؟ فهمیدي..بود ديگ  روياي يه میريخت اشک که اوني! کل عوض

 مشغول ارايشش موازم همون با پري بگیرم اشکامو جلوي کردم وسعي دادم تکون مثبت عالمت.به سرمو

 :وگفت تخت رو گذاشت قیمت وگرون شیک امعاده فوق مباس دست يه.شد تموم کارش شدووقتي کردنم درست

 ..قرار سر برو مل ماشیل با بعدشم.!بپوشش موقتا_

 :گفتم کردمو نگاش نگراني با

 .نیستم بلد رانندگي مل_

 نزني،تو  رف تند کل سعي.. رويا.باش مباساتم ي همه مواظب.نباش پیاده فقط برو اژانس با نداره اشکال_

 هرکاري براي.بگیري دستشو تو کل سعي.میشه تحريک بیشتر اينظوري.بزني زل صحبت موقع پسره جشماي

 دکمه کنارشي وقتي.برو راه طمانیه با رفتل راه موقع..درنیار بازي ساده.داري جرات ببینه بزار شو قدم پیش

 ..برمیاي پسش از مطمئنم.نکل فراموش و نکات ايل..بشه ديده ات يقه از بزاري،قسمتي.کل باز پامتوتو هاس
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 بره وسفارشاتشون بشینل بیشتر پسرا اينکه براي وادا عشوه همه ايل!بود دار خنده خیلي برام! شغلي جه

 گرفتم اشکامو جلوي پري  رفاي اوردن ياد يه با اما کردم بغض بازم..میشدم  قیر بايد انقدر مل يعني!باال

 ..رفتم بیرون خونه از اينه تو خودم به کردن نگاه بار،با وبراي،اخريل

 رسوندم وخودمو تونستم باالخره اما بود خیلي،سخت بلند پاشنه کفشاي با رستوران جلوي کوه از،اون رفتل باال

 گردش چشماي با اومدم تر نزديک که وقتي اما نشناخت اول.بود محسل ديد منو که کسي اومیل بدم شانس از

 :گفت سکوت دقیقه يه از کردوبعد برانداز پامو سرتا

 ......توهم پس_

 داشته؟ عالقه بهم يعني..بود اشک پراز توچشماش شايدم..شد وغم پرازخشم نگاهش تو پايیل انداختم سرمو

 داشته؟هر عالقه بهم يعني..بود اشک پراز توچشماش شايدم..شد وغم پرازخشم نگاهش تو پايیل انداختم سرمو

 :وگفت زمیل وزد دستش تو اسکاج ونارا ت ريخته بهم بود که چي

 ... برسرمل خاک.قبلیا مثه اشغال يه توهم..بودي وبي،میاقت خیلي،سست_

 شدم خیال بي که داشتم وهیجان استرس انقدو میکني؟اما قضاوتم.که میدوني چي مل ازگذشته تو بگم میخواستم

 :جلووگفت زدواومد برق چشماش افتاد مل به نگاهش تا دخل پشت از هوشنگ.شدم رستوران وارد و

 .. پري؟محشرشدي ايل ساخته چي

 :گفتم کردمو نگاش نارا تي با

 کارکنم؟ چي بايد مل_

 .میخوري وقهوه میشیني باهاش تو میاد خرپومي،االن يه_

 :گفتم کردمو نگاش تعجب با

 همیل؟_

 :خنديدوگفت

 پومتو مل شد که هرکدوم اما نخواد ممکنه نه.اينکه يا خونش بري میخواد ازت يا میگه بهت طرف خود بقیشو_

 ..ازت میگیرم مل درصدشو سي بري،خونش گفت اگر میکنم  ساب رو

 :گفت که کردم نگاش وترس ترديد با

 زود.ترس با نه..اينطوري،ضغیف نه. نفس به اعتماد وبا باشي زرنگ بايد..نزن زل گیجابهم مثه اينطوري_

 زنشون سر رو میشي اوار نکنل راضیت اگه بدونل بزار..نمیندازنا دستت کف پاپاسي،هم يه میخونل دستتو

 ..فهمیدي...باباشون ننه روسر

 :گفت رنگ پر مبخند يه با موندوبعد خیره در به هوشنگ نگاه که دادم تکون مثبت عالمت.به سرم،

 ..عاشقت اومد بیا_
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 کت با متشخص کامال وظاهري جوگندمي موهاي با سامه چهل  دودا مرد يه برگردوندم سرمو

 :گفتم کردمو نگاه هوشنگ به تعجب با.وشلواروکروات

 چیه؟ ايل  وونست پسر اون کردم فکر_

 :گفت اون به کرد سالم سر با دور از که در امي

 .ديگه چیز نه فقظ فکرکني پومش به کل سعي داره فرقي چه تو براي_

 گفت تر صداي،بلند کردوبا اشاره مل به که کردم نگاه هوشنگ يه ترس با

 .خانم رويا بفرمايیل_

 جاش از ديد مارو تا.رسیديم مرد اون میز وبه رفتم کرد اشاره هوشنگ که سمتي به وگیجي دستپاچگي همون با

 :جلووگفت اورد دستشو خنده وبا شد بلند

 باشه بیست سلیقت انقدر فکرنمیکردم هوشنگ_

 يه  تي.نشستم کنارش مبخند وبا شدم دادن دست کردومجبور،به مگد پامو هوشنگ کردم نگاه دستش به ترديد با

 :مردگفت اون روبه مل ازنشستل بعد هوشنگ.برنمیداشت ازم چشم هم محظه

 ..کاراينه اصل میخوري چي ببینم بگو شهرام خب_

 :کردوگفت نگاه مل به شهرام

 میخوري؟ توچي_

 .نداره فرقي براي،مل_

 :کردوگفت هوشنگ به رو شهرام

 ..بیار مشتیت هاي صبحونه يکي،ازون_

 

 :کردوگفت نگاه توچشمام دستمو رو گذاشت دستشو شهرام شديم تنها وقتي.زدورفت برق چشماش هوشنگ

 انقدرمیترسي؟ که کاري تازه_

 بزنه جا میترسیدم کردم نگاه ترس،بهش با!رويام اره!!رويا!ساره خنگي که انقدر!خوند دستمو!مصب ال اي

 :خنديدوگفت جاش به.بیرون بندازتم وهوشنگ

 .نمیگي چرا،هیچي تو.نمیاد خوشم پرروها ازيل اصال میکنل مقاومت که هستم دخترايي ايل عاشق مل_

 :گفتم مکنت با

 .چي،بگم  رف،نیستم اهل زياد مل_

 بلدي؟ کار قدر کاري،چه توايل وقته چند بگو خودت از_
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 خنگ که میگفتم چي،بايد!!!!کارفرما اونم و انگارمهندسم.میزنه  رف قدر،را ت چه کردم تعجب،نگاش با

 سمتمو چرخوند سیني،رو شهرام.اوردن صبحونمونو موقع همیل خداروشکر.نکنه رو دستمو که. بازي،نشه

 :گفت

 . باشي داشته جون بايد داريم خیلي،کار هم با بخور،که_

 میاوردن پايیل انقدر خودشونو اينا که داشت ارزش قدر نیاز،چه ايل مگه.بودن کي ديگه اينا.اومد بدم از،محنش

 چند میلي بي با... اال اما بود مهندس يا دکتر نظرم به شک بدون میديدمش بیرون اگه

 جنس،مخامف خصوصیات کشف انگار کنم برقرار ارتباط تونستم باالخره اما خیلي،سخت.خوردم.تامقمه

 همش که شهرام مزه بي شوخیاي به خنديدن وامکي مسخره.صبحونه خوردن از بعد..نبود سخت برام خیلي،هم

 و داقل بشه خیامم بي کردم خدا خدا بیاد که کرد اشاره هوشنگ به شدو ازجابلند بود جنسي مسائل درمورد هم

 .شد چي جان شهرام خب: لووگفت اومد هوشنک باطل خیال زهي اما.برداره سرم از امروز،دست

 :وگفت هوشنگ به زد چشمک يه شهرام

 .گفتم که همون دوشب،قیمتم میبرمش کردم  ال خیلي مريزاد دست_

 مل رومیزوبه تراول،گذاشت يه شهرام بده اطمینان بهم که بست چشماشو اررم کردم نگاه هوشنگ ترس،به با

 :گفت

 ..بردار وسايلتم توماشیل بیا_

 :گفتم غصبانیت با کردمو نگاه هوشنگ به رفتنش از بعد رفت وازدربیرون

 .میکني قبول مل مشورت بدون شماهم میکنه اينطوري،صحبت.که جنسم.مگه_

 :وگفت شم ساکت کرد اشاره بادست بهم هوشنگ

 برو االنم نشدي توجیه هنوز اينکه مثه بفهم اينه شغلت نازمیکني که مهندسي کردي فکر ورداشتي دور چیه_

 ..برو.کل نگاه منو واينسا تامیني،برو ماهتو يه تا باش مطمئل میده خوبي،هم پول. نذار زيادمنتظرش

 مل يعني.همیل يعني.چي يعني زن ابزاري،از استفاده میگفتم وقتي که فهمیدم  اال.نبود اي چاره اما کردم بغض

 هزاران دست که وقتي مل جسم يعني رفت تاراج به بود شهرام همبستر دوشبي،که ايل تو که مل جسم يعني

 خیلي درامد روزانمو مامه بود شده چون میگرفتم پول جاش به چون.میزدم دم نبايد میکرد ممس اونو مرد

 نمیشه چیزيشون چرا خورا  روم ايل میگفت مامان يادمه همیشه بود کرده مزه هم بود داده عادتم هم خوبش

 وبمیرن نمیگیرن سرطان چرا

 

 گناهو اون بتونه که دمیلي داشتیم محکمي دمیل میکرديم که براي،هرگناهي مل مثه همشون چون فهمیدم  اال

 شديم غرق ديگه که میرسیم جايي به واخر.برداريم تر اظمینان تروبا محکم رو بعدي قدم تا کنه توجیه برامون

 !نیس نجات وامکان

 مثه داره عمرم اينجام.که و اال!کردم سر منوال همیل با ازعمرمو ودوسال رسیدم نقطه همون به رويا ومل

 رفته يادم بودن ساره که انقدر.!میشم غرق بخشودنیم نا گناه ايل تو قبل از بیشتر وهرروز میگذره وباد برق

 ديگه چیز هیچ ونه ظاهرم نه ادبیاتم نه ديگه مل نوجوونیم دوران از خوبه ي خاظره يه..غريبس يه برام ساره.
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 عامي درامدم..نیاز رفع براي اب میوان يه مثه ابزار.يه.میديدم.وسیله يه خودمو مل.نبود گذشته ي ساره شبیه م

 ايل با نداشتم رو کیي خودم جز وقتي میشدم تر داغل هرروز..سوخته دمم ته اما..وامکانت مباسا بهتريل..بود

 زمیل يا مامان پیرشدن وقتي مبدبدم دور از سینارو کشیدن قد وقتي میشدم تر داغون.نداشتم رم خدا  تي گناهام

 دست تو دست وزنش ماهش شش ي بچه با مرتضي وقتي مبشدم داغون میدبدم دور از اقاجونو شدن گیر

 گذشت از،زندگیم دوسال منوال همیل وبا نشدم قرباي مل... مل اما.میخوردن وبستني محل پارک تو میرفتل

 اون به ربطي هیچ سامه ويک بیست ايل اما.کرد سامه ويک بیست دختره يه به تبديل سامگي نوزده از و ومل

 جوون پسر برداشتم گوشام روي از دستمو!! ادبیاتش و تي معصومش ي چهره  تي اسمش  تي نداشت دختر

 گونه اشک نم کردم نگاه دوروبرم به گیجي با.بود شده قطع اذان صداي میکرد نگام و شت بودوبا خیره بهم

 نگاه بهم کنجکاوي وبا جلو کردواومد نگام دور از هوشنگ کردم پاکشون دست پشت با بود کرده خیس هامو

 :کردوگفت

 !میکني اينطوري رويا؟چرا چته_

 کردوگفت؛ نگام پوزخند با مگه؟پسرجونل کردم جوري چه

 .بازيت دبوونه ابل به نه اومت اطفار ادا اون به چیه؟نه  رکات اي؟اسگلي؟ابل ديوونه_

 :گفت که کردم نگاه هوشنگ به تعجب با ورفت برداشت سويیچشو

 .شدي ها ديوونه کردي؟عیل اينطوري چرا_

 جیکارکردم؟ مگه_

 رويا؟ نیس خوب  امت.شدن خیره نقطه يه وبه ريختل اشک کردي وشروع گرفتي گوشاتو دفعه يه_

 ازجلوي برق مثه خاطرات.تودستشويي رفتم هوشنگ به دادن جواب وبدون دادم تکون منفي عالمت به سرمو

 پیش دوسال درست..گذشتم به...دوران همون به بودم برگشته محظه چند براي انگار بود گذشته چشمم

 

 تو رفتم بود ريحته بهم وصورتم چشمم ارايش تمام اومدم بیرون دستشويي وهمونطوري،از زدم اب صورتم به

 :گفت قیافه اون با سررسیدوباديدنم غزل که استرا ت اتاق

 ..پايینه فشارت!!صورتت شده ها مرده شدي؟مثله ريختي ايل چرا_

 :غرل،گفت که شدم خیره بیرون.وبه کنارپنجره رفتم

 .. رف،میزنم باهات ؟دارم کري المي؟يا_

 ...کل کم شرتو ندارم. وصله_

 :سرموگفت پشت اومد

 .خونه برو پاشو  ب امروز چپي ي دنده رو اينکه مثه نه_

 باز،روسرم خونه برم االن..میپیچه بهم بیشتر باال زده عملش هم جديدا چیکارکنم رو رواني افشیل اون_

 ..بهتره همینجا..هواره
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 ..سرمیزنم بهت بازم..اومده جديد مورد گفت هوشنگ کار سر رفتم مل پس باشه_غزل

 اذان صداي به بود وقت خیلي بود جور،گرفته بد دمم.شدم تنها ودوباره بیرون رفت امو شونه رو گذاشت دستشو

 چون کنم فکر بهش نمیخواستم صورت هر در میخوندم نماز چطوري بود رفته يادم اصال شايدم بودم نداد   گوش

 محسل ديدم که بیرون برم واومدم کردم مرتب صورتمو کم ويه شدم بلند جام از..نداشت برام چیزي  سرت جز

 :پرسیدم سالم بدون سمتشو رفتم اومده

 شد؟ چي مامانت_

 :گفت بغض با بود غم پره ش چهره

 .کاري،کنم براش بتونم نمبده  سابي درست  قوق هوشنگم ايل میشه بدتر روز به روز  امش_

 :وگفتم کردم نگاش نگراني با

 ..قرض،بدم پول بهت کم يه میخواي_

 :شدوگفت عصبانیت به تبديل قبلش محظه چند بغض

 !خودت مامه.نمیزنم پوال جور ايل به دست مل_

 دنبال..نشستم رستوران تو یاط رفتم تفاوتي بي وبا انداختم باال هامو کانتر،شونه پشت شدورفت رد ازکنارم

 سمت به رفتم.اونروز بود پسراومده قحطي انگار بود برهوت اما کنه عوض  اممو ايل خداقل که میگشتم سوژه

 :گفتم(شاپ کافي مسئول) داوود وبه شاپ کافي

 ...داغونه اعصابم بساطت تو داري_

 جا  امم تا سرکشیدم سره ويه میوان بودن داده بهم دنیارو انگار پرکرده برام میوان يه کانترو زير کرد سرشو

 :گفت میکشید دستمو فهمیدودر امي،که از،قیافم داوود میکنم مست بدجور االن میدونستم اومد

 اتاق اون تو برو دستم رو میکني،میفتي مست االن شده خراب يه تو برو گفتم خوردن جاي اينجا االغ اخه_

 ...نیا وبیرون بشیل

 خوب خیلي هم هوا..بود شده خوب هم خیلي  امم نبودم بد هم انقدررا.اومد جا  امم انگار رفتم راه کم يه

  رص..اخه میخوردم رو  رص،چي ديگه بودم غرق،کثاقت که مل گذشتم باباي گور..بود خوب چیز همه.بود

 اتاق تو رفتم خوران تلو تلو....کثیف همونطوري خودش مثه درست میشدم بايد ونه وکثیف سیاه دنیاي ايل

 :دادوگفت تکون سرشو ديدنم وبا اتاق توي اومد داوود زمیل رو وافتادم

 خوردي اونو که میکردم نگات داشتل همه. نیاد باال کارت گند مردم جلو که وقت اخر واسه بزار غلطاتو ايل_

 خیلیه نري باد يه سرم

 

 :خنديدموگفتم بلند

 .دنبامش بردن نمیتونل که مل توشیکم بود معدني اب بگو!خريا_

 نشه شر کل گم گورتو ازينجا زود رويا بگردن میتونل زيرکانتروکه_
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 ..درارم مانتومو کل کمکم بیا بابا باشه_

 :کردوگفت نگاه بهم طمع با بود تنم سفید تاپ يه زيرش بیرون کشید از،مانتوم دستمو سمتمو اومد داوود

 مل؟ خونه میاي امشب_

 ..قیمتمو که میدوني_

 .ندارم پول.بگیر تر ارزون_

 :گفتم بازمیکردم وموهامو زمیل رو میکشیدم دراز که در امي

 ..قبل قیمت همون...نچ_

 :وگفتم زدم پسش بادست که سمتم بیاد کردوخواست نگام کالفگي با

 ..پول اول_

 :وگفت زمیل رو گذاشت پول مقدار ويه توجیبش کرد دست

 ..منتظرتم شب_

 معجزه نوشیدني،مرموز ايل واقعا اتفاقي،بود همچیل ي اماده بدنم انگار نیومد بدم خودمم..بیرون دررفت واز

 گرفتم داوود از که پومي با خونه میرفتم بودوبايد شب بیدارشدم وقتي برد خوابم کي نفهمیدم.ادم براي میکرد

 وباهم ببنده شاپو کافي داوود تا وايسادم بود صفرشده کاسبیم ازصبحش چون شد را ت کاراونروزم بابت خیامم

 .بريم

 نگه تهران نقطه تريل جنوبي تو ماشیل وتقريبا گرفتیم تاکسي يه نداشتیم ماشیل وچون بست شاپو درکافي داوود

 کم کم شديم هردوپیاده ماشیل از.باشه فقیر انقدر نمیومد اراسته سروضع اون به کردم نگاه بهش تعجب با داشت

 :وباز،کردوگفت وداغون خراب فوق،امعاده خونه يه در داوود میشد اضافه  امتام بقیه به هم ترس داشت

 ..میکني نگاه منو بروبر توچرا برو_

 :وگفتم کردم اشاره دروديوارخونه به

 تواينه؟ خونه_

 .ضايعست دروهمسايه جلو بروتو بیا اباده سعد کاخ کردي فکر پس_

 ودر جلوتر،رفت داوود.ماشیل اسقاطي وسايل پراز سومه يه شبیه نبود خونه شبیه اصال شدم خونه وارد ترديد با

 :کردوگفت روشل سوزشو زردونیم چراغ وبازکردوتک اتاق يه

 ..تو بیا_

 نگاه داوود به تعجب با میکرد نگاهم  رکت بدون که خورد ازکارافتاده پیرزن.يه به چشمم شدم که اتاق وارد

 :وگفتم کردم

 کیه؟ ايل_
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 :گفت درمیاورد کاپشنشو که در امي داوود

 ..پايیل به گردن از فلج...ننمه_

 بهم نگاه يه داوود.کنار اومدم جلوي،بینیمو گرفتم کرددستمو بد  اممو بدنش تعفل بوي شدم پیرزن نزديک اروم

 :گفت پوزخند وبا انداخت

 کرد خفه منو اينجا تا امکت بوي_

 

 ..مل دربیارنه ها باالشهري اون براي ادهارو ايل

 :گفتم کردمو نگاه بهش  رص با

 ..دارم بدبختي هزارتا خونه برم ؟بدومیخوام.بريم بايد کجا_

 :کردوگفت اشاره اتاق همون به داوود

 ..همینجا_

 میزد پلک  رکت بودوبي مل به خیره نگاهش بازم کردم نگاه پیرزن به تعجب با

 جلومامانت؟ منو؟اينجا کردي اسگل_

 رفت شه را ت خبامت تا. میپوشونم روشو ننمم ست دونه يه همیل!بغلي اتاق بريم ست خوابه پنج که نه_داوود

 :وگفتم کردم نگاه بهش تعجب با.پیرزن روسر وانداخت برداشت مالفه يه

 میشه بردارخفه_

 :گفت درمیاورد پیرهنشو که در امي

 ..بابا مردم ديگه بیا نمیشه هیچیش_

 .میشه چطور،روت تو داره  س داوود میشنوه اون_

 :گفت بازمیکرد مانتومو هاي دکمه که در امي سمتمو اومد کردو نگام کالفه

 ..شو اماده.نباشه کاريت کارا ايل به تو_

 و شتناکي هاي نامه صداي که بود نگذشته ثانیه چند هنوز!جونم به افتاد ها و شي ومثل   بهم چسبید اومد

 سعي.میکرد  مله بهم گرسنه گرگ يه نبودومثه خیامش عیل کردم نگاه داوود به و شت با بلندشد ازپیرزن

 !!!مادر!!!بود مادر.کردن نامه کرد شروع دوباره اما شم خیال بي کردم

 :توگوشم پیچید صداي،مامان

 .(بخیرکنه اخروعاقبتشو خدا  رص،میده منو سینا ايل را ته ازساره خیامم مل)
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 الال الال!الاليي،هاشش!تنش عطر!چادرنمازش بوي!مامانم!!مل اينطوري،شدم چرا امروز...کرد هواشو دمم

 .... پونه گل

 ...خوابه ساره الالال

 قطع نفسشو داشت مالفه که جون بي پیرزن يه مادر اون سمت برگشتم دوباره.شد جمع توچشمام اشک

 پوشیدم ومباسمو دورکردم وازخودم داوود  رکت يه وبا شدم ديوونه کردن وصل برق بهم انگار يهو.میکرد

 .برداشتم روازروي،صورتش ،مالفه پیرزن سمت ورفتم

 پاک اشکشو کشیدمو دست اروم.!شد خیره بهم نگاه همون با دوباره..پايیل سرازيرشد کنارچشماش از اشک نم

 وگذاشتم دراوردم جیبم ازتو پوالرو میکرد نگام بودومتعجب نشسته مخت نیمه تل با داوود سمت وبرگشتم.کردم

 :گفتم مامانشو تودامل

 .. یووني خیلي داوود پستي خیلي.برس بدبخت ايل به پوال ايل با_ 

 يه مادر اون ي چهره.سرجاش بود اومده و امم بود پريده سرم مستي،از!بیرون اومدم خونه ترکیدوازدر بغضم

 ...هاي،قشنگشو الاليي.میخواست مامانو دمم.کنارنمیرفت چشمم ازجلوي هم محظه

 اززوراعتیاد بود برده خوابش در جلوي افشیل خونه رسوندم خودمو تاکسي اومیل وبا ريختم اشک تاسرخیابون

 ...خونه تو.برم تونستم تا ديگه طرف يه افتاد بیدارشه اينکه بدون بهش زدم مگد پام با خودشو میکشت داشت

  تي بدنشد  امم امشب مثه روويلچیرديدم وقتي،بابارو  تي بودم نديده شب اون تراز دردناک اي صحنه هیچ

 .نشد االن مثله  امم ديدم دامادي تومباس اونو مرتضي عروسي شب وقتي

 

 بخوژم مشروب میتونستم کم يه کاش نداشتم کسو هیچ  وصله تخت روي افتاذم و باال انداختم قرص،مسکل يه

 در جلو ورفتم شدم بلند! عرق به ومعتاد بودم کالفه.نداشتم توخونه اما میکرد  وب  اممو بیشتر چي همه از

 وگفتم؛ واشد چشماش باالخره که.بهش زدم پا باربا دوسه بود افتاده هنوز،اويزون افشیل

 بخورم؟ امشب کم داري،يه_

 چي؟_

 .میترکه داره سرم کنم بدي،کوفت ذره يه داري ديگه مشروب خب هم تو مثله مل مگه_

 :گفت مبش ي گوشه میذاشت جون بي سیگارشو که در امي

 .بگیر ديگه قبرستون يه از برو ندارم نه_

 سردرگم انقدر که بود کم چیم اونروز نداشتم وقرار اروم چرا نمیدونم.تخت رو افتادم ودوباره تو رفتم کالفه

 داشت کال میس تا چهل گوشیم برد نمي خوابم هم ازخستگي  تي نمیکردم پیداش که میکرد ارومم چي...بودم

 اعصاب اصال اما پس،بدم جواب وبايد هوشنگ سراغ میرن میدونستم نداشتم دادن جواب  وصله اما براي،کار

 .نداشتم

 معلوم اما میدويدم وسیع بیابون توي..وسردرگم بودم کالفه توخوابم اما برد وخوابم درازکشیدم کالفگي همون با

 بد خامم بازم..میچرخیدم دورخودم داشتم بازم... میديدم  یروني..میديم سردرگمي خوابام تو همیشه...چرا نبود
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 میدويدم مل هرچي میکرد دنبامم انگار دور از اومد ماشیل يه دفعه يه..خاکي بودومباسام زخمي صورتم بود

 نزديک اون اما نیا بزنم جیغ میخواست دمم میکرد مهم داشت چرخاش با بهم اخررسید میشد تر نزديک ماشینم

 ..میشم مه دارم میکردم ا ساس میره داره ازبدنم جون میکردم ا ساس ترمیشد

 به ترس با مبداد فشار گلومو چیز،بیخ يه انگار.خوردم اب هم پشت میوان ودوسه پريدم ازخواب خفگي با

 ساعت به نگاه يه اومد جا کم يه  امم گردنم به کشیدم دست..نبود افشینم..نبود کس هیچ کردم نگاه دوروبرم

 يه میکردم ا ساس دوباره بیرون واومدم دستشويي رفتم داشتم کارنکرده يه انگار!بود صبح چهار انداختم

 وخوابیدم خواب تخت تو برگشتم نمیومد يادم اما چیزي،کمه

 

 تو بود رفته افشیل..بیرون زدم خونه واز کردم ارايش مقدار يه.رستوران برم شدم اماده همیشه ديرتراز صبح

 به اما ورواونور ايل میفتاد جون بي ديرمیرسید بهش مواد هروقت  امیجه وگرما سرما  داقل بود ايل خوبیش

 ..میپیچید پروپام وبه داشت زور غول يه ي اندازه زدن محض

 :گفت سمتمو دويد مل ديدن با بود رسیده ازمل زودتر غزل اينبار اما.همبشه مثه رستورانم

 میره راه درنمیاد هوشنگ خون بزني کارد نبودي ورفتل اومدن مال کیس تا چند نمبدوني اومدنه وقته االن_

 اخه؟ نمیدي جواب چرا گوشیتو قبرستوني کدوم رويا میره

 شانس ايل میخواستل ازماصبحونه دوازده ساعت ديروز تا واال امروز شدن سحرخیز جماعت ايل.شده چي_

 ..کردما دير روز يه منه مزخرف

 :دادوگفت تکون سرشو غزل

 . بکنه دادوبیدادشو بزار...نديا فقط جوابشو.نیفتاده راه دعواي،اساسي يه تا تو برو_

 :جلووگفت اومد برق مثه مل دبدن با هوشنگ تورستوران.رفتم

 ..ا مق دادي وازدست توپ موقعیت تا چهل ازصبح هستي گوري کدوم هست معلوم_

 ..غزل میداديل خب مريص،بودم خدا.به_

 اخراج االن تا انضباطیت بي ايل با وگرنه همینه موندنتم اينجا علت بربیاد پسشون تونمیتونهاز مثه کس هیچ_

 .. شیش میز سر برو باش زود بودي

 کالفگي با نداشتم  سشو اصال ومي خوردن ومشغول بود وامروزي جوون پسر.يه پشت.از کردم.نگاه دور از

 :گفتم کردمو نگاه هوشنگ به

 .نیس  سش هوشنگ اقا جون به مل بعديرو بره وغزل ايل میشه_

 :کردوگفت گرد چشماشو

 ..بیرون بندازمت يا رويا میکني جمع خودتو_

 :گفت که کردم نگاه بهش عصبانیت با

 ..نرفته تا بجنب کل پررنگ ومعاباتم رنگ اون_
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 پسرجوون اون سر وپشت شش میز سمت به ورفتم بیرون اومدم کردمو تجديد ارايشمو کم ويه تودستشوبي رفتم

 بلندنبودنم کار شد  سوديم بهش میزد  رف تلفل با را ت خبال بودوبا کنارنشسته میز روي غزمم ايستادم

 !خوبه ها موقع اينجور

 :پسروگفتم اون گوش نزديک وبردم صورتم اروم

 !!نمیچسبه بهم کوه ايل وسط تنهايي میديد اشنايید افتخار_

 :کردوگفت درست خودش براي املت بزرگ.مقمه يه برگرده.اينکه بدون

 .میچسبه کل استفاده قلو دو ازچسب_

 :کردموگفتم سرنگاش ازپشت خورده جا

 ..میدي ادبي بي با محترمو خانم يه وجواب انقدرپررويي همیشه_

 ...سمتم خنديدوبرگشت

 قدم يه.کرد نگاه پامو سرتا کرده گرد چشماي با...کردم نگاه بهش جاخورده.شد سیاه چشمام جلوي دنیا

 هم وپشت اب میوان چند توگلوشو پريد کارمیکرد؟مقمه چي اينجا ايل!بود شده سست پاهام!عقب.رفتم

 :کرد،گفت نگاه همونطوري،بهم خوردودوباره

 کارمیکني؟ چي تواينجا...ساره_

 منوپیدا نبايد.ببینه  امت تواون منو نمیخواست دردمم سمت به رفتم غقب عقب پرازو شت بغض يه کردم بغض

 دنبامم اومد بیرون زدم از،رستوران..نبايد.میکرد

 

 کنه معنتت خدا واي.بود شکسته غرورم مل اما..نرم که میخواست ازم ملتمسانه میکرد صدام که ودر امي

 سبز چشمم جلوي بايد چرا.داشتم مل که بود شانسي.چه ايل..کردي وادار کاري چه به منو ببیل.هوشنگ

 چرا..میشد

 !! وايسا مادرت جون ساره_

 ازکوه میکرد نگام زنون نفس نفس سمتش وبرگشتم وايسادم در ا...مادر!میدونست ضعفمو نقطه خوب.مادر

 نگاه ما رفتارعجیب به ونگراني تعجب با ومحسل وغزل هوشنگ انداختم باال به نگاهمو بوديم.اومده پايیل

 .میکردن

 ...کرد پام سرتا به نگاه شدويه خیره چشمام وبه جلو اومد زنان نفس نفس

 :وگفتم کردم.نگاه بهش عصبانیت با

 برو بکش راتو فهمیدي ديدي منو نگو کسم هیچ به زندگیت دنبال هان؟برو..ببیني بختیمو بد میخواي_

 

 :گفتم میگرفتم نشونه سمتش به اشارمو انگشت که در امي برگشتمدسمتشو
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 فهمیدي؟ اال...روياا...رويام مل میدوني خوب خودتم نیستم ساره اون ديگه مل...برو بکش راتو مهران_

 ....کارت رد اومدي؟برو خوش.هم

 ..کرد وصدام دنبامم اومد باز پايیل دويديم بدم جوابشو اينکه بدون کرد نگاه بهم تعجب با

 ...وايسا دارم کارت!رواني توام با!وايسا ساره_

 که وکسي بچگیم بازيه هم نمیخواست دمم اصال میومد سرم پشت همچنان مهرانم ودويدم نکردم توجه دباره

 وموهاي سرووضع اون شناخت؟با منو چطوري اصال..ببینه وقیافه وضع اون تو منو بودم شده بزرگ باهاش

 نه اما بود کرده تغییر چیش همه...اندامش...اش چهره.. موهاش مدل.. قیافش بود عوض،شده قدر چه!شده رنگ

 کالفه نمیشد عوض اخالقاش ايل وقت هیچ میاد پررويي با سرم پشت داره هنوز ديدم برگشتم.... مل اندازه به

 :گفتم سمتشو برگشتم

 مهران؟ برنمیداري مل از،سر دست نمیري؟چرا از،رو چرا_

 ..کني فرار نکل تالش خود بي میام دنبامت بدوي.هم تاشوش_

 :گفتم میکردم.اشاره پام سرتا به که در امي و کردم بودوکمتر بینمون که اي فاصله سمتشو رفتم

  تي بگو بود مخامف باهات انقدر که مامانم به ديدم که نبود اوني ديگه ساره بروبگو کل تعريف برو ببیل بیا_

 ديگه کردن نگاه دخترت به بگو میگفت استغفرهللا تو  رفاي با که بابام به شده بدتر مل دختراي دوست از

 برو ببیل  وب( خودموگفتم دور چرخیدم) بیا.. میشه غرق داره.مجل تو خواهرت بگو سینا به..داره کفاره

 ...کل تعريف جزيیات با.. کل تعريف

 :کردوگفت نگاه پامو سرتا تاسف دادوبا تکون سري

 بزرگتريل عوضي ي پسره اون انتخاب...اينجا به بکشه کارت فکرنمیکردم میکردم  ساب عقلت رو خیلي_

 بود زندگیت خريت

 که  اال..بود بدترم خريت باهاش ازدواح بود مل خريت ايديل انتخاب.کني؟اره اوري ياد چیه؟اومدي_

 ..برو  اال کردي ياداوري خوب!!اومد يادم نکنه درد چي؟دستت

 :وايسادوگفت جلوم اومد وبرم بشم رد کنارش از اومدم

 ..سومته خريت رستوران اون تو برگشتنت_

 :وگفتم کردم نگاه بهش باپوزخند

 ..مهران کل کم شرتو_

 :کردوگفت نگام نفرت وبا باال برد سرشو توجیبشو کرد دستاشو مهران

 ..خیلي..شدي پست خیلي.ساره میادازت بدم_

 باالي ورفتم نکردم بهش توجهي اما نه يا میکرد نگام داشت باز نمیدونم رستوران طرف ورفتم زدم پوزخند

 ديگه که چیزي..گذشتم به میکرد وصلم که دردسر يه.بود دردسر يه برام ايل  اال.نیس ديدم برگشتم وقتي کوه

 يادم گذشتمو کوچیک اتفاق.يه  تي نمیخواست دمم بودم کرده عادت جديد زندگي به تازه مل نمیخواستم اصال
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 غرق  اال چون بشم دور شیرينم گذشته از مجبورم.مل میکنل فرار تلخ گذشته از همه.بود مسخره!هه..بیاره

 !وکثافتم تلخي

 بیاد کس هیچ نمیخوام اما

 

 ..کس هیج.بشه زندگیم ايل ومزا م

 :اومدجلووگفت هوشنگ میکرد نگام تعجب با در دم محسل و هوشنگ رسیدم رستوران به وقتي

 بود؟ کي پسره ايل_

 .اجازه با..برسم کارم به برم مل.هوشنگ اقا نیس مهم_

 :وگفت داشت نگه جلوراهمو برم اومدم

 بود؟ میکردي؟برادرت فرار ازدستش چرا_

 :گفتم سمتشو برکشتم کالفه

 ..اينجا میديد منو نبايد بود فامیل هوشنگ اقا نه_

 برات؟ نشه دردسر_

 .سرکارم میرم مل.. رفاست ترازايل خیال بي اون نمیاد ديگه بره گفتم نمیشه نه_

 دوست با تلفل با  رف،زدن مشغول اونجا غزل استرا ت اتاق تو ورفتم برداشت جلوي،در از دستشو هوشنگ

 کنارم جلوونشست کردواومد وقطع تلفل سريع مل ديدن با غزل نشستم گوشه يه اتاق تو.رفتم بود پسرجديدش

 :وگفت

 بوديش؟ کرد؟تیغیده دنبامت رويا؟چرا بود کي ايل_

 ..بود عمم پسر...بابا نه_

 :گردشدوگفت چشماش غزل

 سامشه؟ چند! وشتیپي پسرعمه عجب_

 :گفتم کردمو نگاش  رص با

 .شو خیامش بي.بزنم  رف درموردش نمیخوام اصال_

 ..که نخوردمش..میگیري پاچه چرا بابا خب_غزل

 تونمیرسه به.زياده بخورنش بخوان که کسايي دورش اون_

 اي؟ انقدرکالفه چرا  اال_

 ..بودم بیادکي يادم نمیخوام.گذشته به شم وصل نمیخوام چون_
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 خنديدوگفت؛ غزل

 ..اينجام که میخوردم  سرت خیلي بود بازاري  اجي وبابام بودم پومدار بچه تو مثه منم_

 ..غزل نگیا کسي به اينارو_

 :تووگفت اومد محسل موقع دادوهمیل تکون منفي عالمت به سرشو غزل

 !داري مشتري پاشو رويا_

 :اونوروگفتم کردم پرت روسريمو کالفه

 ..اه  اال دروديوار،میباره از_

 :زدوگفت پوزخند محسل

 ..ديگه کني خرج عشوه میخواي،چهارتا..باال بندازي اجر نمیخواي خوبه_

 در امي روسريمو سمت رفت غزل بیرون دررفت زدواز پوزخند دوباره سمتش کردم پرت روسريمو همون

 گفت؛ سمتم میکردم پرتش که

 کل فکروخیال نشیل انقدر پاشو درمیاد هوشنگ صداي کارنکردي امروز،اصال بیا پاشو_

 

 کم يه نداشتم کردنم خريد  ال ومي،اصال نداشتیم.توخونه هیچي. خونه برگشتم غروب همیشه تر،از خسته

 خوشبختانه رسوندم خونه به خودمو خريدوسريع نرفتم همیل براي بود داده غذا بهمون از،رستوران هوشنگ

 وبرگرده کنل ومش ودوباره شه بازداشت همش داشت عادت کال بودش گرفته پلیس دوباره ا تماال نبود افشیل

 برم واومدم کردم ودروباز انداختم کلید.میکشیدم نفس،را تي ازدستش مل که بود ايل خوبیش.قبلیش سرجاي

 سعي.جاخوردم مهران.مندانه پیروز ي قیافه وباديدن کردم دروباز ترس با در الي گذاشت پاشو يکي توکه

 .کرد نگاه مل به وهمینطوري برنداشت  لودر از اماپاشو رو،پاش دروفشاربدم کردم

 :وگفتم دروبازکردم  رص با

 !هان افتادي راه دنبامم چي نه؟واسه نداري کاروزندگي تو_

 وشیطون طبع شوخ مهران اون به ربطي هیچ میديدمش اونطوري که بود بار شداومیل پرازخشم چشماش

 .نداشت

 اومد مهران نشه پیدا وغالم افشیل ي سروکله که کردم نگاه باال ترس،با از شد باز ضرب دادوبا دروهل

 :تووگفت

 ..تو  اجي دختر!ساره خودت با کردي کار جي...!افشیل خونه!...غالم خونه_

 :زدم داد
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 گوشیت به نگاه يه..مل دنبال نیفت راه انقدر گفتم هم قبال اينو... رويا رويام مل.مهران مرد توکل  اجي دختر_

 مهران کارت رد برو.. کارداري کلي ندادي جواب ک ه اومده دخترات دوست از اس ام اس تا صدا بنداز،ببیل

 .میندازي،بیرون منو هم ازينجا میاد غالم االن برو نلرزون منو تل انقدر

 :زد کردوداد نگاه بهم خشم با مهران

 تو بیشعور؟جاي ا مق؟اره ساره؟اره تواينجاست؟اره جاي اخه بیرون بندازه که درک به. درک به_

 تواينه؟ اينجاس؟شغل

 به متعجب نگاه تووبا واومد داد دروهول باز که ببندم سرم پشت کردواومدم دروباز بهش توجه وبدون تو رفتم

 :گفت دوروبرش

 ؟.خونت اينه_

 ..منه خونه دوني خوک همیل!!انباريشه پس،ايل نه_

 اره؟..تونستي که هرروشي به  اال ترکوندي خودتو زدي کال..شده عوض ادبیاتتم_

 .میکشید اينجا به خودت جنساي هم از،دست کارت بودي مل مثه خانمان بي دختر يه توهم_

 ..نکل قاطي اونا با منو_

 :گفتم خنديدمو بلند

 دوست چون میذاريد اسمشم نفرخودتونید اومیل میرسه که سواستفاده پاي ومي میگید اينو همتون.جامبه اره_

 گفتي دخترات دوست به رو جمله بارايل چند خودت.باشه مل مامه چیت همه پس،بايد مني مامه پس دخترمي

 هان؟ شديد صا ب دادن شماره بايه فکرمیکنید چرا

 :وگفت پايیل انداخت سرشو مهران

 میخاره تنشون خودشون اونو_

 به میکشه کارشون بعد کار ايل به میدن تل عشق خاطر به میشل خر مل عیل خیلیهاشونم مهران اقا خیر نه_

 تو دختر اون اما نبوده مهم براش سي.ن.ج ه.ط.راب جز هیچیز که عوضي،شدن يه بسته دل چون چرا اينجا

 تووايديل امثال اره..بوده کرده انتخاب بچشونم اسم تا ذهنش

 

 عجب ايل... اخ اخ که میکنید نگاه بهش  قارت با میخوره مل مثه يکي به چشمتونم وقتي اما ايد اينطوري

 میگم دروغ ااگه..گرم دمش!!دسته خوش خیلي شد سوارش میشه خوب اخ اخ را تي ايل به داد پا که خري،بود

 ..بگو بیکاروايسادي چرا ديگه بگو د.اره بگه

 :گفت درمیرفت سمت به که کردودر امي نگام بود شده پرازاشک که چشمايي با مهران

 تووامثال براي بگم میتونم فقط ديدم خودم باچشم که  اال نشد باورم اما شدي چیکاره که بقیه از بودم شنیده_

 ..خیلي کثیفي،ساره خیلي.تومتنفرم

 :زدم داد که بره اومد
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 میکنید شروع و دهر عالمه میشید جاخامي،میدبد میرسه که مردونگي پاي ما درمقابل شماهاست قضاوت ايتم_

 اشغامید همتون..مهران متنفرم شما امثال از نصیحت

 :گفت سمتمو برگشت دوباره

 . نکل بقیه قاظي منو گفتم_

 :گفتم زدمو پوزخند

 ايل به رو،چه شما زياده واستون بودن مرد اصال بود خوبتون خوب که مرتضي اون  تي شکلید يه همتون_

 ..میاد بدم ازهمتون بیرون مل خونه از گمشو شد را ت خیامت کردي قضاوتاتو.کل گم گورتو هم  اال. اسم

 :زدوگفت کناريش میز به مگد يه مهران

 شدن بزرگ پاک ومي بودن توفقروبدبختي بودن ازتوبدتر.کردن زندگي ادمیزاد مثه جامعه توايل هم خیلیا_

 ..توکل افا دختر اج توچي

 :زدم وداد کردم نگاش  رص با

 .بیرون گمشو گفتم_

 غالم ديوارورفت به داد وهل غالم دست با مهران دروايساده پشت غالم دبدم که بره دربازکردوخواست مهران

 :تووگفت اومد میکرد مانگاه به تعجب با که

 پیداکرده؟ توروازکجا چیکارمیکرد اينجا جواد پسر_

 :گفتم میکردم گريه بلند بلند که در امي

 ..برو روخدا تو ندادم جواب  وصله االن برو بیرون برو روخدا تو غالم اقا_

 مهران بود نیاورده روم به بدبختیمو اندازه ايل به کس هیچ خاال تا میکرد نگاه وبهم بود وايساده وواج هاج غالم

 ر م بي همشون مخامف جنس ايل ي ازهمه متنفربودم ازهمشون مل ومرتضي ايديل مثه بود ر م بي خیلي به

 که ايديل از ايل شه بچه شیر شیشه نگران االن که مرتضي از اون بودن کرده ونابود مل به همشون بودن

 ويال کدون تو نیست معلوم

 

 دست شیربه وشیشه پوشک صبح به صبح که مرتضي همیل.میخنده مل ريش وبه میخوره ويسکي داره ويال

 مل برام کرد عاشقي ادعاي روز يه که مرتضايي همیل نشه اذيت بچش نکرده خداي تا توخونه میدوه

 اره ترشدم راغب اما کردم گريه تونستم تا و دستام دوتا بیل گرفتم سرمو...ازهمشون متنفربودم ازهمشون

 انقدر بايد. بزنیم دست رو بهتون میتونیم ماهم که میکردم  امیشون بايد مل..ترشدم راغب گرفتل براي،انتقام

 ...میگرفتم انتقام بايد مل اره خوردن ازکجا نفهمل خودشونم که پوالشونومیتیغیدم را ت

 کردم ارايشمم تريل غلیظ پوشیدم وروسريمو مانتو وبهتريل بیدارشدم خواب از.ازهمیشه تر مشتاق صبح

 ..بدم ازدست موقعیتامو شرايطي هیچ تحت نمیخواستم بزارم تموم سنگ هوشنگ براي میخواستم

 :گفت بهم پوزخند با رسیدم خودم انقدربه که تامنوديد سرکارهوشنگ رفتم انرژي همون با
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 .میکردم دعوتش خودم کارمیدي به دل انقدر میاد پسره ايل میدونستم.اگه_

 :وگفتم کردم مصنوعي ي خنده.يه زور به

 .کنید صدام مورداومد تواتاق میرم مل_

 ومل بود پام زير شهر کل کردم نگاه بیرون به وازپنجره استرا ت اتاق تو کردورفتم نگاهم خنده با هوشنگ

 ..داشتم تسلط چي همه به کوه قله ايل باالي

.. غرور،رهايي ا ساس.داشت خوبي  س خیلي.میکردم ا ساس،بزرگي بودم خیره شهر کل به ازباال وقتي

 ... بلعیدم وجودم تمام با بیرونو هواي و کردم باز رو پنجره اروم

 ..بود خوبي روز امروز انگار.اومد جا  امم

 شبیه داشتم قدر چه...مادر مثه درست بود خوب قیافم انصافا..کردم نگاه خودم به تواينه از بستم رو پنحره

 ...عروس مباس تو.کناربابا عروسیش عکس شبیه میشدم مامان

 دوخته عقدم براي که سفیدي مباسي يعني؟همون زيرتخته هنوزم..بپوشم میخواست دمم قدر عروس؟چه مباس

 که  اال اما میشدمّ   خیلي،زيبا  تما..نتونستم وقت هیچ اما..کنم اش تجربه اونروز فقط تا نپوشیدمش..بودم

 چون!نداشتم زيبايي به خوبي  س هیچ دربیارم پول ازش اينکه غیر چي؟مل کي؟واسه واسه زيبايي تنهام انقدر

 فقط مل..برام بود غريبي ي کلمه افتخار؟چه.افتخارکنه داشتنم ،به کنه تعريف ازم که نبود کسي نبودم کسي مال

 .نذاشت سرنوشت..نذاشت سرنوشت اما افتخارباشم میتونستم..افتخار نه.داشتم خوبي رابطه( ننگ)کلمه با

 :تووگفت اومد دربازشدومحسل

 ..مشتري،داري بیا_

 باالخره نبود معلوم که جوون پسر يه بیرون رفتم وازاتاق کردم تواينه خودم.به نگاه يه برگردم اينکه بدون

 معمول طبق...سمتش ورفتم دادم تکون سرمو کرد اشاره بهش هوشنگ بود نشسته روي،میزهفت پسر يا دختره

 روي که ماشینش از،سويیچ گفتل گل و کردن صحبت کرذم وشروع جلوش نشستم همیشگي ي نازوکرشمه با

 کردم موس بیشتر،براش و ودم شدم خوشحال.داره مايه خیلي بود معلوم بود میز

 

 

 

 ..شم کاسب  سابي میخواستم

 :کردوگفت نگام شیطنت با پسرجوون

 شنبه؟ سه میاي،يا دوشنبه  اال_

 وگفتم؛ کردم ريزوپرعشوه چشمامو

 تنم تمام فکرمیکم وقتي،بهش واي.کنم تجربه واغوشتو زودتربیام دارم دوست که مل.توبگي،عزيزم هرموقت_

 ..بیام زودتر هرچي میخواد دمم میشه مور مور
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 خنده با وبعد انداخت اندامم به دورنموند چشمم ازجلوي که خريدارانه نگاه يه شد اب دمش تو قند پسرکه

 ..عزيزم نه..بهتره دوشنبه کنم فکر..کنم خامي رو خونه بايد فقط بیا بیاي داري دوست که هرروزي:._گفت

 ..میگذره خوش بیشتر تعطیلي..بهتره جمعه عزيزم نه_

 مهران شدوجلوي بلند پسره میکرد پسرنگاه اون منو به خشم با که بود مهران صدا سمت برگشتم و شت با

 :گفت عشوه وايسادوبا

 کارداري؟ چي عشقم هستي؟بامنو توکي_

 :کردوگفت نگاش پوزخند با مهران

 ..کل گوش هاتو گوشواره برو تو_

 :کردوگفتم مل رويه بعد

 ..بکنم کارمو بزار برو_

 : نديدوگفت با رص مهران

 اره؟کار؟... کار_

 مهرانو ومنو رفت در پسره کردم نگاه بهش ترس با.زمیل ريخت وسايل ي میزوهمه زير زد مگد با دفعه يه

 :گفت عصبانبت جلووبا اومد مهران گذاشت تنها

 بريم کل جمع_

 .کنم زندگیمر بزار برو برنمیداري ازسرم دست چرا عوضي نمیام جا باتوهیچ مل_

 :گفت مهران جلووبه اومد هوشنگ

 کنه جمعت بیاد پلیس.بزنم زنگ صبرکل..میکني اينطوري.که باباته مامه.مگه االغ.مرتیکه_

 :خنديدوگفت مهران

 کاري ببرم اينو اومدم فقط مل داري اي خونه کثافت چه که رواب بريزم پتتو تا بزن داري،زنگ جرات_

 .ندارم باهات

 :انداختدرومیزوگفت پول دسته يه توجیبشو کرد دست

 ..خسارت.اينم_

 بامنه اجازش منه کارمند ايل_هوشنگ

 .. بريم بیفت راه.نبس االن از_

 :کردموگفتم نگاش  رص با

 ..نکل کارم بي ازکار برو بروبیرون روخدا تو مهران_
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 :دروگفت سمت بردم زور کشیدوبانهايت جلوودستمو ارمد

 کنه جمعت بیاد پلیس نزدم زنگ تا بريم بیفت راه.ببرن کارتو اشغامتو خود شور مرده_

 :جلووگفت اومد هوشنگ

 ..کارگرمنه ايل میگم عوضي کل.ومش_

 ..میبرمش پسرعمشم میبرم اينو مل تو گمشو نشه پلمب رستوران میخواي.اگه_

 نمیشد کنم مقاومت میکردک هرچي،سعي کشید دستمو دوباره

 

 نگاه ما رفتار وبه بودن سرپاايستاده ها مشتري ي همه میبرد میکشیدوباخودش دستمو قدرتش تمام با

 زياد تقال مهران منو بیل انقدر سر اخر نمونده هوشنگ واسه ابرويي ديگه سروصدا باايل میدونستم.میکردن

 داد که ودر امي کردم نگاه بهش عصبانیت با بشیم پرت ازکوه بود ونزديک زمیل خورديم.هم با جفتمون شدکه

 :گفتم میزدم

 ..شدي چیکارمیکني؟و شي هست  امیت میدي کشتنمون به داري رواني عوضي_

 :گفتم بودم نشسته زمیل روي در امي،که سمتم اومد ودوباره شدومباساشوتکوند بلند ازجاش قاطع قیافه همان با

 . نشو نزديک پايیل میکنم پرت.کوه ايل ازباالي خودمو بخوره مل به دستت_

 :وگفتم کردم تر نزديک کوه ي مبه به خودمو ومل جلو اومد قدم يه

 برو ببینمت نمیخوام مل بابا بردار سرم از ودست زندگیت دنبال برو گفتم میکنم وخالص خودم خدا به مهران_

 ..ديگه گمشو

 دويد که رستوران سمت به برم واومدم دادم تکون ومباسامو شدم بلند ازجام اروم کرد نگام همونطوري باز

 گفتل؛ مهرانو سمت اومدن هیکل قوي پسر دوتا.کشیدم بلندي جیغ گرفت دستمو  رکت بايه سمتمو

 .مگه نداري ناموس..و مردم دختر کل ومش..االغ مرتیکه داري چیکارش_

 مهران خوردن زمیل با زمیل وافتاد داد هومش ازپسرا يکي که سمتشون بره کردواومد ول منو دست مهران

 :کردنوگفتل نگاه مل به تعجب با پسر دوتا کردم وصداش کشیدم جیغ

 میشناسیش؟_

 :گفتم دادمو تکون سرمو میکردم گريه در امي،که

 ..پسرعممه باشیل نداشته کاريش ازينجا بريد_

 :وگفت گرفت بازومو دوباره سمتمو اومد اونا به توجه بلندشدوبدون ازجاش مهران

 ..زورببرمت يابه میاي خوش زبون با_

 :وگفتم کردم نگاش امتماس با
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 دست داري دوست هرکي جون رو تو خونه هم کاردارم هم مهران را تم اينجا مل کارت دنبال برو روخدا تو_

 بیا.. میفهمي..رويام االن مل مرد ساره اون نیستم دختردايیت ديگه نیستم ساره ديگه مل مهران بردار سرم از

 اينطوري ساره ببیل(وگفتم موهام روي کشیدم دستمو)هان؟ ست ساره ايل کجاي ببییل بنداز بهم نگاه يه

 میکنم خوهش مهران برو عوض،شدم مل.که بفهم نبود ايل ساره...نه مهران میپوشید؟نه اينجوري بود؟ساره

 .ديدي منو نگو هم کسي به و برو

 :وگفت رفت غقب قدم وچند کرد ول اروم دستمو اومد شد جمع توچشماش کردواشک بغض مهران

 تو که نمیکنه قبول مهران غیرت ومي فردا پس نشه فردا فردا نشه امروز مجل تو میري بیشتر اينجا بموني_

 ..بريم کل جمع نشده ريزي ابرو ازيل بیشتر تا..ساره نداري انتخاب  ق پس باشي وضع وتوايل اينجا

 ..بیفتم راه کرد اشاره باسر. بودمش.نديده اينطوري  اال تا خشم هم اشک.هم بود.شده خون کاسه.چشماش

 نگاهمون داشتل ازباال کارکنان وبقیه وغزل ومحسل هوشنک هنوزم..سرم پشت وبرگشتم پايیل رفتم قدم چند

 ا..میکردن

 

 اومده وسحر مهران افتادم مرتضي اونروز،با ياد.سوارشم تا وبازکرد درماشیل ومهران پايیل اومديم ازکوه..

 افتاد راه  رف بدون مهران بستم چشمامو دادمو تکیه صندمي پشتي به سرمو..کردم سحر سادت به ومل بودن

 محل به داره ديدم گذشتیم که خورده يه.میکرد رانندگي اطمینان با انقدر که مشخصي،داشت انگارمقصد

 :گفتم کردمو نگاش ترس با میشه نزديک خودمون

 ؟ میبري منو داري شدي؟کجا ديوونه_

 .شم پیاده میخوام دار خودمون؟نگه خونه

 :کردوگفت نگام تفاوت بي

 .. بدم باد به خودمو کله خونه اون تو تو بردن با که نشدم ا مق انقدر هنوز_

 :گفتم کردمو نگاش پرسشگرانه

 ..خودمونه محل سمت راه میريم؟ايل کجا پس_

 نباشه توکاريت_

 :کردموگفتم نگاش امتماس با بازم

 راهم شايد رستوران بزاربرگردم اونجا برم بزار نکل خانمانم بي کردي کارم ازکار،بي خودم خونه يزاربرم_

 اخه؟ میبري کجا منو.خونه نه داري شغل نه خودت تو دادن

 :وگفت داشت نگه اشنا خونه دريه کردوجلوي نگام عصبانیت با باز

 ..شو پیاده_

 :وگفتم کردم نگاه مهران.به و شت با خورد قديمي اي فیروزه در به چشمم وتا برگشتم



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

236 
 

 بهم مل امثال ازمنو  امش االن بي بي اينجان؟خود هرروز محل شدي؟نصفه بي؟؟ديوونه بي ي خونه_

 ..میکنم خواهش غالم منوببرخونه میخوره؟مهران

 :دروبازکردوگفت اينور شدواومد پیاده ازماشیل مهران

 .پاش زود نديدت کسي تا پايیل بیا_

 وبعدهم توخونه داد هول منو کردمهران دروباز اف اف با بي بي ثانیه چند از بعد.زد رو خونه زنگ وبعد

 ..تو کردواومد وقفل ماشیل خودش

 فیلم يه مثله درست.بود مهران منو بچگي خاطرات همه ياداور اينجا. کرد ديوونم  یاط شمعدوني گلهاي بوي

 چشمم جلوي اومد

 

 بلند درختاي..بود شده پوشونده کاشان سنتي گلیم با که تخت يه دورش هاي شمعدوني با وسط اي فیروزه  وض

 زدن قل در ال سماور...میپیچید توکوچه صداشون.همیشه که  یاط ي.گوشه وخروس مرغ...توهم وپريشون

 درست عروس مباس وباهاش برمیداشتم تورو اون همیشه ومل داشت تور يه بودوروش طاليي که بي بي

 .میکردم

 زود مل میذاشت منومهران توجیب که بود هايي وشیريني نقل با بي بي خونه تو یاط مل کودکي ي همه

 تمام شديم  یاط وارد تا هرجفتمون..میکرديم تقسیم باهم وبعد میداشت نگه مهران اما میخوردم خوراکیهامو

 توچشماش واشک بود خیره  یاط  وض وسط نقطه يه به سمتش برگشتم اروم.چشممون جلوي اومد بچگي

 به وخودشو  وض تو بودم افتاده مل که روزي اون.به.میکنه فکر چي به داره فهمیدم بود.شده جمع

 ..االن شبیه شايد بده نجاتم تا خطرانداخت

 :کردوگفت نگام.خورده جا مل ديدن اومدوبا بیرون ساختمون از بي بي

 مادر؟ تويي؟اره دخترم!زمان امام يا!!!ساره!!!هشتم امام يا_

 صدام خامصانه محبت با يکي.مادر.بگه بهم يکي میخواست دمم بود دوسال.شد داغون دمم گرفت دمم شکست دمم

 بود شده داغون رو م..فروختم تل شدم ديوونه کشیدم زجر دوسال.بشه خوشحال عشق با ازاومدنم يکي.کنه

 دمم.میخواست نمازشو وچادر روسري عطر بويیدن دمم سمتش به دويدم اما جوري چه نفهمیدم چرا نفهمیدم

 نمازش چادر دمنشیل عطر مادرومیداد بوي گرفتم جون کردم بغلش تا.میخواست پناه دمم میخواست امنیت

 خودش روي به اما کرد تعجب کرد نگاه صورتم وبه عقب منوکشید اروم.شم جدا نمیخواست دمم.گرمش اغوش

 اومده اول از کاش..اونجا میکردم فرار ومل میکرد دعوام مامان که.همشیه مثله کرد.بغلم.بچگیهام.مثه نیاورد

 ...بمونم زياد بتونم نداشت امکان بود خونه دم درست اونجا نه اما.نبود يادم همیشگیم.پناه چرا بودم

 هنوز انگار میکردم قبال که کاري چشمم رو.وگذاشتم بوسیدم پیرشو دستاي اروم کرد  دا ازخودش منو بي بي

 :گفت خنديدوبهم بود نرفته يادم

 ...مخور غم کنعان به بازايد گمگشته يوسف_

 :گفتم کردمو نگاش بغض با

 میخونید؟ شعر هنوزم_
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 ..مادر عزيز کجابودي... ماهت روي قربون بودي کجا.کنه جدا ازهم نتونست کس هیچ شعرو منو_

 

 روي به بي بي خاطر.به میدونستم وسر ال شاد دوباره شد قبال شبیه اش چهره کردم نگاه مهران يه بغض با

 :خنديدوگفت.نمیاره خودش

 ..بي بي کردم پیداش مپ مپ تو از_

 .. مادر تو بیا جان ساره بیا پسر تو دست از امان_بي بي

 کرد اشاره کردوبهم تلخي ي خنده بي بي چرخیدم دورخودم خوشحامي با شد زيرورو دمم دوباره تواتاق رفتم

 جرات نه اما بپرسم سوال کلي میخواست.دمم پايیل انداختم سرمو اروم نداشتم چهرشو.به کردن نگاه روي بشینم

 مهران منو براي ازسماورهمیشگیش بي بي..روشو نه داشتم

 

 :وگفت ريخت چايي

 ايل دخترم!هیچي که پدرتم دل شد خون مادرتم دل مل تنها نه.برگردي تا شد تیکه هزار دمم_

 ..خیلي مادر رفتي خیلي،کج!نبود.راهش

 :گفت بود نشسته کنارمل که مهران بودم خیره چايي قرمزي وبه پايیل بودم.انداخته سرمو

 سر بهتون شب دوباره بیرون برم مل کنیل قايمش هم دروهمسايه جلو کنیل داري نگه ازساره شما بي بي_

 . اجازه با فعال میزنم

 :گفت مل شدوروبه بلند ازجاش

 ... عمه دختر بیرون بیا دقیقه يه_

 :گفت که توبامکل رفتیم هم با

 بشیل ادم مثه پس میام دنبامت معلق عجل عیل بري هرجا.ايندفعه میدوني خودت.ساره نخوريا جم از ات_

 ...بي کناربي

 :گفتم کردمو.نگاش  رص با

 !بي بي به سرمیزنل میان.همش که نمیبیني خودت مگه باشم اينجا میتونم کي تا_

 ..خودتو کني قايم.بودي بلد خوب که قبال.شو پستوقايم تو برو اومدنم.میموني.همینجا بگم مل که وقتي تا_

 :گفت بي بي اتاق تو برگشتم دوباره.بیرون دررفت از خدا افظي وبدون کردم.نگاش همیشگي  امت همون با

 .ومیخواستیل میومديل همیشه بامهران که جوري همون میکنم درست ماکاراني با برات شام_

 :گفتم کردمو نگاش قدرشناسانه

 . نخوردم خونگي غذاي وقته چند میدونید..بي بي مرسي-
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 مادر؟ میخوردي چي پس_

 اونجارو غذاي کارمیکردم رستوران تو_

 مادر؟ اونجا بودي اشپز_

 :گفتم دروغ به کردمو.نگاه رو بي بي شرمندگي با

 ..میزدم ساالد نه_

 :دادوگفت تکون سرشو

 شديل؟ جدا که شد چي مادر راستي!کارمیکردي شوهرتم.خونه که.خوبه خوبه کارخیلي_

 هرکسو جواب میدونستل؟بايد چي زندگیم از بود؟بقیه گفته بي بي به چي مهران!میدونه چي کي نبود معلوم

 :وگفتم کردم نگاه رو بي ترديدبي با.میدادن جوري.چه

 شدم؟ جدا.گفته مهران_

 ..کارکني شدي ومجبور رفت کرد ومت شوهرت میگل محل اهل همه جان مادر نه_

 :جلووگفتم رفتم خوشحامي با

 بي؟ بي نمیگل چیزي ديکه_

 :وگفت پايیل انداخت سرشو بي بي

 بهش ها وصله ايل خورده پاک شیر که دخترمل میدونستم مل اما مادر بود زياد پشتت ربط بي  رفاي_

 ..نمیجسبه

 .کردم نگاه رو بي بي وواج وهاج صورتم روي نشست شرم عرق

 نمیاورد خودش روي به اما میدونست  تما!میدونست

 

 

 

 :گفت برده ماتم ديد.که بي بي

 ..وبیام مسجد برم منم تا بکش پريدت رنگ سروصورت اون به دستي بگیر دوش يه برو پاشو پاشو_

 تر شرمنده اينطوري نمیاورد روم چرا،به پس.رو چي همه میدونست پس.بريم هم با بیا مسجد؟نگفت برم منم

 .میکرد ديوونم بیشتر رفتارش ايل.سرم بزنه داد میخواست دمم.توگوشم بزنه میحواست دمم بودم

 گرفتل دوش بعد ومنم مسجد رفت بي بي.ترشم داغون که اينجا اورديم چرا.کنه چیکارت بگم خدا مهران واي

 ..بیرون اومدم صورتم روي از ارايش موازم همه اون کردن وپاک
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 کرد درست ونمیشد ذات داشت فرق باساره اسمون تا زمیل ذاتم اما.سادگي همون با شدم ساره تقريباشبیه  اال

 وصله ونماز؟؟؟دو مل اصال..چجوريه که بود رفته يادم اصال نخوندم شبم اون نمازنمیخوندم بود وقت خیلي.

 کردم نگاه در به و شت با.دراومد صداي ديدم که خوردم چیزي يه گرسنگي واززور تواشپزخونه رفتم ناجور

 بود؟هرکي محل افراد يکي،از نکنه بون هام عمه يا عموها از يکي نکنه.کردم قايم اشپزخونه در پشت وخودمو

 :زد داد که کردم قايم خودمو ترس از اما میشد.نزديک اشپزخونه به داشت میشنیدم پاشو صداي تو اومد بود

 ...بي بي_

 :گفت تعجب با مل ديدن با مهران بیرون اومدم اشپزخونه واز شد رها شدم  بس نفسم

 میکني؟ قايم خودتو چرا_

 .ترسیدم باشل مخل اهل شايد کردم فکر_

 :کردوگفت نگاه دوروبر به مهران

 کو؟ بي بي_

 ..نماز رفته_

 :وگفت روي،زمیل نشست خستگي وبا دواورد سويشرتشو مهران

 میدي؟ مل به چايي يه_

 :گفتم نشستمو جلوش ورفتم ريختم براش چايي يه

 ...سینا از مامان از بگو اينا بابا از بپرسم بي بي از نشد روم! مهران_

 :کردوگفت نگاه قرارم بي چشماي به مهران

 نبودي چیزا ايل فکر چرا رفتي افتادي راه پسره اون دنبال که مهمه؟اونروزي برات مگه_

 .خب.نده جواب.پرسیدم ازت سوال يه بده  امم کافي اندازه به مل خود کني سرزنش نگفتم_

 :گفت دنباممو اومد که برم بلندشدم

 نه؟ کنار نذاشتي يودنتو موس ايل!خودتو اال نکل موس._

 کنار؟ گذاشتي کردنو مسخره تو مگه_

 :کردوگفت نگام  رص با
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 تو افتاد.بره راه نتونست ديگه بودي بیمارستان وقت چند.کرد سکته وجوش  رص از رفتنت بعد دايي_

 مريضي هم طرف وازيه تو مصیبت طرف يه از که مامانتم.میرم مل هنوزم مغازه میرفتم مل دايي جاي.خونه

 که اوايل نمیزنه  رف گذشته مثه زياد اصال.شده گیر گوشه ازونروز که هم سینا.میاره درش ازپا داره بابات

 ..بسازن بدبختیا با کردن عادت االن اما بود بدتر  امشون خیلي رفتي

 که بعد اما باشل نرفته که نبود جايي وهیج قانوني وپزشک بیمارستان هیچ گشتل دنبامت تهرانو همه وقت چند تا

 اون شمال اومدن ورفتي فرارکردي باهاش که فهمیدن اومد  رف به دوستت واون پسره مادراون به زدن زنگ

 پیدا رو ويال

 

 فرار باز وايديل تو گفت که بود مونده تهران  وون دختر يه بود خارج صا بشم نبود توش کسي اما کردن پیدا

 منم.وجوش و رص بدبختي همش هیچي که که ازونم بعد..وافتاد کرد سکته دايي اومد که فرار اسم.کرديل

 .میگردونم برت که بودم خورده قسم اما وقت هیح نکردم پیدات اما دنبامت گشتم خیلي

 :وگفتم کردم نگاه پوزخند با بهش

 ديگه مل شرايط.شدم عوض مل مهران... مرده ساره که بگم باربهت چند برگردوني میخواي رو ساره کدوم_

 اخه؟ نمیفهمي چرا.نیس تغییر قابل

 :وگفت انداخت بهم داري معني.نگاه مهران

 انقدر.ام زمیني غیرتم؟سیب بي مل توئه؟هان؟توفکرکردي میل به مگه.میگم چي مل نیس  امیت اينکه تومثه_

 .رفته يادت ومردونگي مردي که ديدي دورت رو پسرا ازون

 .میکني دخترات دوست با تو که کاري مثه نديدم دورم مردي چون رفته يادم اره_

 کردوگفت؛ نگاه بهم خشم با

 ...تو. میزنم  رف تو به راجع دارم مل.نکشي وسط اونارو پاي انقدر.میشه_

 :وگفتم شدم بلند ازجام

 به خدا نیومده کسي االنم تا نیس امل برام اينجا ثودم خونه میرم هم فردا نمیگردم برم نیستم شدني عوض مل_

 .برمیگردم فردا مل کرده ر م روم

 بري جايي میکني.غلط تو_مهران

 فهمیدي؟ باشي مل پاسبون نمیتوني تو_

 کني تکلیف تعییل خودت واسه که نیستي در دي توهم_

 .بفهم نمیگردم برم مل_

 :گفت میرفت دستشويي سمت به بلندشدودر امي،که ازجاش خم با

 توبفهمه میکنم پاتوخورد قلم منم_
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 :گفت  ال تواون ما ديدن وبا برگشت بي بي که.بدم جوابشو اومدم

 !شید بزرگ نمیخوايد دوتا ؟شما باهم شد دعواتون باز_

 تو کردورفت تهديدم اشارش انگشت کردوبا نگاه منو  رص با مهران راه اون به میزنه داره خودشو میدونستم

 گیر جايي بي کاري بي نامعلوم اينده.تلويزيون جلو نشستم خورد اعصاب با ومنم تواشپزخونه رفت بي بي. یاط

 .هم به بود ريخته اعصابمو همه مهران دادناي

 نیفتاده اتفاقي که وانگار میوه ظرف يه با نفس به اعتماد با مهران که فکر وغرق تلويزيون جلوي بودم نشسته

 :گفتم کردمو نگاه بهش تعجب با.نشست اومدوکنارم

 نمیري؟ نداري؟چرا خونه تو_

  رفیه؟ باشم اينجا میخوام بي بي ي خونه تونمیري که دمیل همون به_

 گیراوردي؟ پناه دختر،بي مهران میگي زور انقدر،بهم چرا_

 :تلخي،زدوگفت پوزخند

 نه؟ نمیاد بدت شايدم امبته.پسرامیکني اون با که هايي خوشوبش يا بدتره مل گیردادن_

 :گفت بي بي که بهش بزنم وخواستم گرفتم بشقابشو توي سیب

 دختر؟ تو چیکارمیکني داري باز_

 :خنديدوگفت الپوشوني براي مهران

 .کل ومش ديوونست بي بي بود همینطوري ازبچگي_

 ازشامم بعد روشکر خدا وبشنونم مهران  رفاي،مزخرف نمیخواست دمم.خواب اتاق تو ورفتم شدم بلند ازجام

 يه بي، امي وبا رفتم نبود خونه بي بي بیدارشدم خواب از که صبح.شديدم تنها خونشونو.برگرده شد مجبور

 ايل دمتنگ مل قدر وچه میداد زندگي بوي وجودش قدر چه برگشت داغ نون يه با هم بي بي که چايي،ريختم

 :مبخندزدوگفت مل ديدن با بودم ومحبت ومهر امنیت

 .سوخت مي يا خمیرمیشد يا میرفتم دير خورده يه اگه  اال پخته خوب چه ببیل.گرفت صبح اول وبايد داغ نون_

 .سماورش سراغ ورفت دراورد ازسرش چادرشو بي بي توسفره وگذاشتم گرفتم وازدستش نون

 بريدم پنیروکره مقداري میداد انرژي بوي چي همه انگار بود افتاده خونه هاي نیمه تا افتاب کردم پهل سفره

 .ريختم هم وداغ خوشرنگ چايي استکان ودوتا سفره تو وگذاشتم

 بمونم کنارش میتونستم اخرعمرم تا کاش اي کردم نگاه صورتش به باعشق نشست اومدوکنارم هم بي بي

 پسرايي اون وجود بدون..راضي وازخود کثیف ادماي اون ي همه  ضور بدون استرس بدون امنیت توهمیل

 به و شت با.دراومد صدا به در زنگ که بودم نذاشته تودهنم اومو ي هنوز،مقمه اما.میخواستل بدنم براي منو که

 :وگفتم کردم نگاه در
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 بي؟ بي بودي منتظرکسي_

 مهران؟  تما_

 :گفتم کردمو نگاه بي بي به ترس با بود سرکار موقع اون مهران ومي

 کنیل ردش زود بود محل اهل از اگه توروخدا..شم قايم میرم مل بي بي ست ديگه يکي ايل..سرکاره مهران نه_

 ..بره

 ازجلوي بي واي،بي.کردم نگاه پنجره ازکنار اروم تو یاط سرکردورفت دادوچادرشو تکون سري بي بي

 تو بیاد میخواست بود هرکي درکناررفت

 کیه ببینم تا کردم ريز چشمامو

 

 

 

 بود اما میکنم فکرشو که نباشه کسي میکردم خدا خدا کرد روبوسي بي بي شدوبا خونه وارد چادري خانم يه

 شکسته قدر چه...بود شده پیر قدر چه...صبوردمسوزم مامان...قشنگم مهربونو مامان...مل مامان!بود مامان.

 میکرد صحبت بي بي وبا میداشت بر قدم اروم همیشه.مثله.بود قبل از تر.تروچروکیده تیره هم پوستش...بود

 میخواست دمم کنم بغلش میخواست دمم.میريختم واشک نبودم خودم خال تو مل ومي.اتاق طرف میومدن داشتل

 مل میخورد بهم ازمل  امش.متنفربود ازم اون که فايده چه اما کنم  س تنشو بوي شده بارم يه براي مرگم قبل

 ..بودم ننگش ي مايه

 گوشمو تو اومدن بي بي مادر.اتاق توي ودويدم کردم پاک واشکامو اومدم خودم به مل شد نزديک صداهاشون

 .بشنوم صداشونو بتونم تا چسبوندم اتاق در به

 ديدت نونوايي صف تو امروز میگفت باز بگیره سینا بگم بگو خواستي چیزي نوني بي بي روخدا تو_مامان

 ..بي بي پادردت براي بده اخه

 .بدم ز مت بچه اون به چي واسه بربیام ازپسش وقتي تا مادر نه_بي بي

 .زنشه وقته ديگه..دانشجو ديگه سال ماشاال.بي بي چیه بچه_مامان

 ترم اينطوري،را ت مل مادر ومي شاهللا ان_بي بي

 وجور جمع پاي میرم وقتم تموم گیرشده زمیل اقا  اج ازوقتي سربزنم بهت زياد نمیرسم خودم خدا به_مامان

 .شرمندتم. کردناون

 گرفتارن همه مادر میدونم شرمنده دشمنت_بي بي

 اون با وچیکارمیکنه کجاست نیس معلوم دختر،که از،اون اون.برگشته بخت منه اندازه به نه اما اره_مامان

 ايل با تاشب صبح.هیچي که هم سینا اون.خونه گوشه افتاده گیر زمیل که اقا  اج از ايل.اورد سرمون که باليي

 ..دودقیقه ما کنار میاد نه میزنه  رف نه هم توخونه میرسه..اينوراونوره مهران
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 .شد اوار روسرمون ازکجا بال ايل نمیدونم مل.شدم تنها دست خیلي

 .میشه درست چي همه مادر روشنه دمم مل_بي بي

 ابرويي وبي ننگ جز شد تموم براي،ما ساره ديگه.بي بي کرد جمع رونمیشه ريخته روزمیل که ابي_مامان

 .مرزوند باباشو منو اينطورتل که.کنم نفرينش میخواد دمم.کنم اقش میخواد دمم وقتا بعضي.نذاشت برامون چیزي

 دمش نمیخوابید صبح تا شب میرفت ما توپاي خار يه که ماماني میزد مل مامان  رفارو ايل سرازيرشدن اشکام

 بي خانم ساره بیا...بمیرم میخواست دمش کنه نفريل منو میخواست

 

 ا مق بیا.اومده وپدر مادر دل ازشکستل بدبختي ايل روزيت سیاه ايل..اومده ازکجا روزيت سیاه ايل ببیل

 ...بیاوببیل

 بودم کرده زندگي پاک و ابرو با سال هفده میسوخت دمم نبود خودم دستم اما میرفت باال داشت هام گريه صداي

 به شدم کشیده گندوکثافت به مل زندگیم تو گذاشت پاشو ايديل ازوقتي اما نکردم خطا ازپا دست سال هفده

 براي اصال مل میگه اينو مادرم که  اال ندارم امیدي.ديگه مل نیست واسه بازگشتي راه ديکه.خدايا رفتم نابودي

 مل میزد  رف بغض با داشت هنوز مادر..ديگه کس هیچ ونه برادر نه پدر نه مادر نه عشقي نه ام چي،زنده

 تو زدم خودم دست با کردمو نگاه تواينه خودمو شدمو بلند.میکرد گريه مادرداشت بودم دراورده مادرمو اشک

 کثافت يه مل..میکشتم خودمو بايد میکردم نابود خودمو بايد مل بود  قم اما.پیچید وجودم تو دردش صورتم

 .. کثافت يه بودم

 گند به اونوهم مهران با وامد رفت با میکردم نجس هم رو بي بي فرش خونه اون تو قدمام با که کثافت.يه

 مباسامو موند خیره بامکل در به نگام.اصلیم وجايگاه ذات به برمیگشتم بايد که بودم اشغال يه مل میکشیدم

 رفتم ازدرخونه پاورچیل وپاورچیل اروم بودن  رف،زدن درخال هنوز ومامان بي بي پوشیدم وسريع برداشتم

 تا کارگرفتم به داشتم توان هرچي کنه پیدا مهران يا ببینه منو کسي ازينکه دويدم وتاسرخیابون.بیرون

 . خیابون به برسونم خودموزودتر

 ورفتم انداختم وکلید خونه رسیدم بعد ساعت نیم.دادم غالمو خونه وادرس داشتم نگه دست ماشیل اومیل جلو

 عادت ايل به مل اما کرد عوض جاشو غالم خونه وپوسیدگي نا بوي با دوباره عزيز و یاط داغ نون بوي..تو

 .بود مل زندگي از دوسال جا ايل داشتم

  ور برام کار کلي ش روصفحه اومد وتماس پیام تا بیست کردم روشل وگوشیمو.درازکشیدم تخت وروي رفتم

 ..بخوابم کم يه دادم ترجیح که بودم داغون انقدر اما میرفتم دونه دونه بايد که يود شده

 زود دير،يا میزدم  دس.کرد بیدارم درب،ورودي زنگ پي در پي صداي که بود نگذشته ساعت هنوز،يه

 پنجره سمت.به مل باديدن جلوي،در وايساده عصبي وديدم روبازکردم درپنجره  اي ب   پیدابجه اش سروکله

 :اومدوگفت

 هان؟ شده خراب توايل برگردي گفت کي_

 تواينجايي میشه پا به شر االن. برو خدا تورر نمیشم ادم مل گفتم که مل مهران_

 ..بمون نگفتم مگه نزدم باتو رف مل مگه اومدي چرا میگم بهت دارم مل کنه پا هرکي،شربه میکنه غلظ_



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

244 
 

 :گفتم کردمو نگاش عصبانیت با

 .بکل هرکاري،بکني میخواي  اال چیکارمیکنم مل نذاره ربطي تو چیه؟به میدوني اصال_

 :زد وداد در تو خوابوند مگد دروبا سمت رفت

 .دروبازکل ايل گمشو ساره_

 !شديم بدخت.بیرون اورد سرشو افجیل بله کردم نگاه ازپنجره سرم باال به ترس با

 مهرانوکشیدم وسريع روبازکردم ورودي ودرب دويدم

 

 :وگفتم دروبستم تووپشتش

  ق به رو تو.مهران برو باش زود.خیلیه نکنه پا به شر. بیرون اورد سرشو االن.يعني،برو برو میگم بهت_

 اينجا برو بیاد سرت باليي نمیخوام مل بشي مل کارياي کثافت قاطي تو نمیخوام مل داري،برو دوست هرکي

 .میگیره دامنتو گندش وبوي شرش

 بیرونوگفت؛ کشید بازکردوساکمو دروشو مگد کمدوبا سمت رفت

 .کل جمع باش زود میريم هم با_

 ..مهران برو بیام نمیتونم مل_

 که دستام دوتا بیل گرفتم وسژمو نشستم تخت روي کالفه شد ساک کرذن جمع مشغول کردوخودش نگام عصبي

 گفت؛ وافشیل تو اومدن وغالم افشیل بازشد باشدت خونه درب دفعه يه

 هان؟.میکرد وزوز دورت مگسي،که اون کو_

 .جلووگفتم رفتم

 جواد پسراقا مهرانه پسرعممه نیس کسي هیچ.بیرون داري،برو دوست هرکي جون روبه تو افشیل بیرون برو_

 .میره اونم االن برو

 :گفت سمتشو اومد مهران سرهم جلووازپشت اومد قدم يه عقب بره اينکه جاي افشیل

 دخترمردم؟ توخونه میندازي،میاي گاو عیل کهسرتو چه تو به.عملیت جدواباده وهفت تويي مگس_

 زنمه نیس مردم دختر_افشیل

 کنل صاف دهنتو ببرن بیان خبرنکردم پلیس تا کل کم شرتو برو!زنته  ورده گه_مهران

 :خنديدوگفت افشیل

 .برم تو با ايندفعه نمیاد بدم ومي توام هرروز،اون مل_

 :وگفتم مهران پاي به افتادم امتماس با
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 ..داري،برو دوست هرکي جون.برو مامانت جون.برو دايي جون_

 :دروگفت سمت به وکشوند گرفت کردودستمو نگام خشم با

 ..میريم باشه_

 :وگفت کرد  مله بهش سمتشو اومد افشیل اما

 .سوسول بچه تو ببري منوجايي میکني،زن غلط_

 با.مهران سمت به کنه  مله غالمم شد باعث که کشیدم بلندي جیغ زمینو خوردم مل مهران به افشیل ضربه با

 ترس با گالويز،بودن همچنان ومهران افشیل اما شد زمیل پخش  رکت همون وبا غالم به زدم دستم تو کیف

 همیل براي بدم نجات مهرانو میخواستم فقط چیکارکنم بايد نمیدونستم. میديدم داشتم دعوارو ي صحنه وو شت

 :دادزد و شت با مهران گرفتم گردنشو وازپشت افشیل سمت دويدم

 .میکنم ادمش خودم مل کل ومش برو ساره_

 برد ودستشو تخت رو کرد پرتم سمتمو چرخید  رکت يه با کردو ول مهرانو هم افشیل زيادترکردم زورمو اما

 بلندش بعد افشیل کمر تو زد مگد با زده منو افشیل ديد که مهران صورتم به کوبوند ومحکم باال

 

 بلند ناي بود شده درد پراز وجودم تمام که مل.داد وهل مهران همیل براي کنه دفاع ازخودش خواست کردافشیل

 که انگار دوباره پلیس بزنم زنگ که موبايلم گوشي سمت کشوندم وخودمو بینیم روي گذاشتم دستمو نداشتم شدن

 ديد که مهران هوا رفت دادم که شکمم زدتو پا زدوبا چنگ گوشي،رو سمتمو اومد دويد باخبرشد ازنیتم افشیل

 .تخت مبه به کوبوند سرشو ومحکم افشیل گردن انداخت دست ازپشت اينطوريه

 هنوز دستش کردم نگاه مهران به و شت با شد وگرد درشت بود مل روي روبه که افشیل چشماي محظه يه

 گشاد بیشتر،هرمحظه زردي،بود به مايل که چشماش بودوسفیدي خیره.به مل که افشیل.بود افشیل گردن دور

 عقب کردورفت رها دستاشو مهران افتاد وقتي. شد بیهوش محظه زدوتويه اوري چندش مبخند دوباره ترمیشد

 افشیل به شده شوکه که.وغالم مهران يه و شت با میاد خون داره افشیل ازگوش وديدم پريدم ازجا برق مثله

 بازم سینش رو گذاشتم ودستمو گردوندم برش..نمیزد. نبضش رو گذاشتم دستمو.شدم خیره میکردن نکاه

 گفتم؛ وو شت بغض با زيرمب ديواراروم به وچسبید رفت عقب عقب شده شوکه مهران..نمیزد

 ..کرد تموم_

 چه نمیشد باورم اصال مل.بود خیره نقطه يه به هنوزم مهران افشیل روجنازه افتاد سرشو تو زد دست با غالم

 مهران منو.اژيرپلیس صداي با همهمه صداي!اومديم خودمون به درهمه جلوي ي همهمه صداي با افتاده اتفاقي

 !!!و شت با بغض با..میکرديم نگاه هم به فقط

 

 دادوبیداد که ودر امي شد بلند پلیسا ديدن با غالم خونه تو ريختل وپلیس ومردم شد باز خونه در ضربه يه با

 :گفت میکرد

 .کشت پسرمو عوضي ايل کشت پسرمو کثافت ايل کشت پسرمو نامرد ايل_
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 :وگفت مهران سمت کردورفت زمیل رو بود.افتاده شوکه که مهران به نگاه يه مل به نگاه يه پلیس

 کشتیش؟اره؟ تو_

 وبي جون بي.وکه افشیل کردودوباره پلیس به گیجي با نگاه يه بود پرشده چشماش تو اشک ي  لقه.که مهران

 .کرد وتايید پلیس سر رف کردوبا.نگاه بود افتاده زمیل روي  ال

 : زدم داد بودم اومده بیرون  ال ازون تازه که مل

 گناهه بي اون زدمش مل.کشتمش مل سروان جناب نه نه_

 :گفت پلیس.به رو کردودوباره نگاه منو متعجب مهران

 زدمش مل میگه دروغ داره_

 کنید دستگیر منو بیايد زدم مل سروان جناب نه_

 :وگفت غالم سمت ورفت انداخت بهم تفاوت بي نگاه يه پلیس. پلیس سمت بردم دستمو

 .زد پسرتو کي_

 :وگفت پلیس سمت رفتم دوباره مل کرد وشروع کردن گريه دوباره کرد اشاره مهران.به غالم

 .زدمش مل نبريد اونو زدمش مل_

 منو که میکردم امتماس همچنان مل ومي سمتم اومد کردمهران بلندش زدواز ا مهران دست به دستبند يه پلیس

 :کردوگفت نگاه بهم بغض با مهران ببرن

 دوما بي بي بروخونه اوال میگم چي ببیل.بده گوش خوب.میزني رو  رفا ايل چرا زدمش مل.ساره کل بس_

 که کاري درنیار بازي ديوونه ساره کنه درست رو کارا خودش اون فرشاد به بدن وکامتمو بگو اينا مامان.به

 .بکل میگم

 :گفتم مهرانو پاي به افتادم

 خونوادت تو منوببرن بزار رفتم فرو مجل تو مل ندارم اي اينده مل چون نزديش بگو تو ببرن منو بزار_

 .میکنم خواهش منوببرن بزار مهران توروخدا منتظرتل

 :کردوگفت جدا ازمهران جلوومنو اومد پلیس

 .شو ماشیل بروسوار اگاهي بیايد ما سواالت به دادن جواب براي بايد هم شما_

 مل خاطر.به اون میشدم ديوونه داشتم.بود بهش  واسم تمام راه تو کردن ماشیل يه سوار هرکدوم مهرانو منو

 .زدم مل افشیل.که میکردم قانع پلیسو بايد میدادم نجاتش بايد مل.هچل ايل تو افتاد

 رسیديم اگاهي به وقتي.اومدن درمیاورد بازي کومي دائم که هم وغالم افشیل جنازه با امبوالنس ما همراه

 غالم ديدم وقتي.نشستم راهرو تو غالم با پلیس خانم.يه همراه.منم.کردن جداش وازمل تو بردن سريع مهرانو

 :جلووگفتم رفتم ما کنار واوردن

 .میکنم خواهش غالم.بده نجات مهرانو زدمش بگومل اينجا داري دوست هرکي جون_
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 :گفت پلیس روبه کردوبعد نگاه بهم نفرت با غالم

 .میشه مزا مم ببرش اينو_

 :گفتم که ببره وخواست کشید منو دست هم پلیس

 .میکنم خواهش زندان برم جاش مل بزار بده نجات مهرانو فقظ میدم بهت بخواي هرچي روخدا تو_

 گفت؛ دستموکشیدو دوباره پلیس

 .بشیل صندمي رو برو ديگه بسه_

 غالم روي روبه صندمي وروي رفتم

 

 .کردم قتل ومل نبوده مهران.بگه بلکه که کردم.نگاه بهش امتماس وبا نشستم دوباره

 کم ويه شم بلند خواستم بود بد  سابي و امم میجوشید.سیروسرکه مثه داشت دمم.نکرد مل.توجهي،به اصال اما

 .شدونذاشت مانع پلیس همون دوباره که برم راه

 

 .کرد خودش متوجه منو رارو ازته جروبجث صداي.صندمي،که روي نشستم.دوباره

 دستم بغل پلیس به کردمو.نگاه بهشون باو شت میان دارن کنان گريه جواد واقا عمه وديدم.اوردم باال سرمو

 :گفتم

 ببینل نبايد اينحا منو اينا روخدا تو کنیل قايم منو میشه_

 کردوگفت؛ بهشون نگاه يه پلیس

 .نمیشه تو بريد بايد باهم همتون.االن نه_

 نگام کرده گرد چشماي با خورد مل به چشمش تا عمه کردم نگاه روم روبه به وترس استرس همون با

 :جلووگفت کردواومد

 اي؟ ساره میکني؟تو چیکار اينجا تو_

 :گفت پلیس جلووبه اومد جواد اقا کردم سالم وزيرمب پايیل انداختم سرمو

 پسرمل؟ پرونده به داره ربظي چه چیکارمیکنه اينجا ايل_

 .داشتل  ضور.صحنه تو ايشونم_پلیس

 :کردوگفت نگاه بهم و شت با عمه
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 بیچاره وامواتت؟واي الت خواستگار اون هان؟با بوده سرتو دعوا پس میکردي غلطي.جه غالم توخونه تو_

 امهي،بمیري. ساره بمیري امهي!بده نجات بچمو خدا واي!چیکارکنم  اال خدايا واي!دردسر تو افتاد که پسرمل

 .توهچل انداختي بچمو که

 بايد نمیدونستم.مبکرد ونفرينم میگفت راه بدوبي بهم دائم بودوعمه بد خیلي  امم میشدن سرازير هم پشت اشکام

 ..میکردن اعدام منوجاي،مهران مبخواست دمم.. ودورشم برم ازونجا میذاشتل میخواست دمم کنم چیکار

 :جلووگفت شدواومد بلند ديدنش با عمه کرد صدام بیرونو اومد اتاقش از پلیس

 روز ايل به افتاده پسرنل که چیکارکرده نیس معلوم دخترفراريه ايل اينه سر زير هست هرچي سروان جناب_

 .بیرون بیاريد اونو گناهه بي مل بچه میفهمیل بندازيل قیافش به نگاه يه کارس همه ايل

 .میکنیم صداتون موقعش به بفرمايید خانم_پلیس

 رو بشینم کرد اشاره بهم ديد منو تا جناب،سروان.بست ودرو اتاق داخل کردوفرستادم بلند منو زن پلیس

 تنم گوشت تمام میگرفتم هم ادرار اختیاري بي داشتم اضطراب شدت از نشستم ومرز باترس!صندمي

 .نبود خودم دست اصال  امم.میپريدومیلرزيد

 

 :کردوگفت مل به وبعد جلوش ورقاي به نگاه يه سروان جناب

 چیکار امروز،اونجا فال ي ومهران تو.افتاده اتفاقي.چه بوده چي قضیه ببینم کل تعريف برام رو چي همه خب_

 .رسید قتل به بابازاده افشیل که شد وچي میکرديل

 

 :گفتم کردمو نگاه پلیس به بغض با

 .مستاجرم اونجا مل منه.خونه اونجا_

 :گردشدوگفت جشماش پلیس

 نداري؟.خونواده.مگه_

 :گفتم دادمو تکون سرمو

 برگشت روي ديگه کردورفت ول منو شوهرمم. کردن تردم غلط ازدواج.يه خاطر.به پیش دوسال ومي دارم_

 .داد جا بهم غالم نداشتم

 .توکرد؟ واسه کارو ايل غالم چرا_

 .بشم زنش شم راضي تا باشم زيرمنتش بود ازخداش بود مل خواستگار افشیل_

 .بود خواستگارت هم فال ي مهران_

 :گفتم دادمو تکون منفي عالمت به سرمو
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 خوانوادم پیش ردونه برم میخواست کجام وفهمید کرد تعقیبم کرد پیدا روز،اتفاقي يه ومنو عممه پسر اون نه_

 .. بده نجاتم.که

 درسته؟ میرسه قتل به وافشیل میشل درگیر وباهم میشه مانعش.هم افشیل اونوقت_

 :گفتم دادمو تکون مثبت عالمت به سرمو

 امکلي بود معتاد افشیل. همیل بده نجات منو میخواست فقط مهران درگیرشدن باهم اونا خدا.به نبود عمد قتل_

 . میکرد اذيت منوخیلي نداشت تعادل بود

 :وگفت نوشت خرفامو دقت با پلیس

 قتل بحث يه سراغت نمیاد چراکسي واالن میکردي چیکار غريبه مرد دوتا توخونه تنها دختر تويه که ايل_

 ازتهران ومي.بري همراهشون هم وبعد بیان خونوادت بزنیم زنگ بايد االن ومي بحث يه هم بابازاده افشیل

 .باشي اينجا بايد داشتیم کارت هروقت چون نمیشي خارج

 تو نديدم اونارو دوسال مل خوانوادم نزنیل زنگ سروان جناب روخدا تو:._گفتم کردمو نگاه پلیس به و شت با

 بگیريل مهران منوجاي درگیرشدم باهاش منم زدم ضربه افشیل به مل اصال يا برم خودم بزاريل روخدا

 .میکنم خواهش

 قاسمي؟.راهرو تو بشیل بیرون برو فعال دختر.بازيه بچه.مکه_

 :تووگفت اومد سرباز يه

 .بیرون کل وراهنمايي خانم ايل_

 

 زدوبعدهم صدا جواد واقا.عمه سروان  ناب ونشستم راهرو تو رفتم میريختم اشک که در امي بلندشدمو از ام

 با شدن رو روبه.میجوشید سیروسرکه مثه دمم دادم بهشون ناچار به.خواست تلفل شماره وازمل اومد يکي

 .میکشتل منو خودشون ايندفعه  تما ديگه وضعیت ايل تو اونم دوسال بعد وبابا مامان

 ايل بود چي قتل ايل..خدا میکشیدم عذاب بايد چراانقدر میشد تموم گرون بايد چراانقدر مل اشتباه يه تاوان خدايا

  قش اصال که اون.میشد چي مهران خاال.کردم عادت جديدم زندگي يه مل که روزايي تو درست اونم.وسط

 شیطونیهاي با همیشه.بودم بودونفهمیده بزرگ قدر چه.بودونمیدونستم مرد قدر چه.بیفته براش اتفاق ايل که نبود

 همیشه بودنش قدر چه.باخبرشه دمش ازغم کسي نمیذاشت وقت وهیچ کنه شاد همرو میکرد سعي شیرينش

 

 کردبا مي خوب  اممو جداشدم ازمرتضي مل که زماني قدر چه.بود ضروري ها دورهمي ي همه تو

 بامل جا همه میگرفت  قمو جا همه.بود گاه تکیه يه برام همیشه مهران گیمون بچه دوران مثه درست.. رفاش

 مثه درست االن مثه درست داشت هوامو بودم هرجاکه همیشه میکرد گذشت مل مقابل همیشه.بود

 ايل براي هم دختردنیا بهتريل.قدرشیريل.وچه واقعي،بود مرد يه مثه همش وشیطونیاش شوخي غیرتش.بچگي

 ... که دخترايي اون به برسه چه.بود کم بود مهران وجود تو که معرفتي همه
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 هیچ چرا باشه وفهیم باغیرت انقدر میکردمهران فکرشو کي میذاشتیم سرش سربه قدر چه افتادم اونروزا يادم

 .نمیديدمش چرا نمیگرفتیم جديش وقت

 .میکنم خواهش يا خدا بده نجاتش خدايا

 : دنبامشونوگفتم رفتم افتادم مهران  رف ياد يهو ببرون اومدن جواد واقا عمه

 ...که بگید فرشاد دوستش به گفت مهران عمه_

 :قطع،کردوگفت  رفمو عمه

 . دادي،بسمه کشتل به بچمو کني تکلیف تعییل مل واسه تو نیس الزم میدونم خودم_

 :گفت عمه روبه مل به پرازنفرت نگاه يه وبا عمه پشت انداخت جواددستشو اقا

 .. بريم_

 بي بي پیش همونجا امروزم کاش.نمیرفتم غالم میشدوخونه قلم پام کاش راهرو وسط موندم کس وبي تنها

 .چیکارمیکنه ازدمشوره داره االن!!بي بي واي.میموندم

 ..کجام که خبرمیدادم بهش کاش

 از پلیس خانم همون.میرفت وگیج سرم.میترکید داشت مغزم صندمي روي ونشستم دوتادستام بیل گرفتم سرمو

 :وگفت بیرون دراومد

 اي؟ فراري دختر.دادي دروغ شماره واسه. نداريم دختري همچیل گفتل بهمون خونتون زديم زنگ_

 :کردموگفتم نگاه بهش و شت با

 درست شماره قران به چیه قضیه که گفتم بهتون ببینل منو نمیخوان اونا که گفتم بهتون درسته شماره خدا به نه_

 .رفت گذاشت ،که شوهرداشتم مل نیستم فراري مل

 :داد،گفت تکون سري پلیس

 بعد اينجا نشستي که سروضعم ايل با کجان نیس معلوم که خونوادتم میکني زندگي غريبه دوتامرد خونه تو_

 .بیاي  رف به تا بازداشتگاه بفرستمت بايد.نیستم فراري بگو

 :وگفتم کرددم.نگاه پلیس به امتماس با

 خانم اون بفهمید بدم اونو شماره میگم راست خدا به میکردم زندگي پیر خانم يه با جديدا اصال مل خدا به نه_

 .محلمونه معتمد

 :فکرگفت کم يه کردوبعد مل.به.نگاه يه پلیس

 شمارشو.بده_

 

 :گفت بیرون اومد ووقتي تواتاق ورفت ودادم نوشتم سريع رو بي بي شماره
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 .کرد قبومت اوردي شانس.دنبامت میاد میگیره اژانس گفت_

  تي ريختم بهم خیلي نپذيرفتل منو خونوادم.ازينکه اما نمیشم بازداشت  داقل.که شد اروم.کم يه دمم

 داغون منو داشت مهران غصه طرفم ازيه.اومد سرم باليي چه ببینل دنباممو بیان که نبودم مهم انقدربراشون

 .میکرد

 بي بي کردم گريه وتاتونستم اغوشش تو.انداختم وخودمو رفتم ديدمش تا دنبامم اومد بي بي که گذشت ساعتي نیم

 :گفت میکرد گريه بدترازمل خودشم.که ودرخامي گرفت دستمو اومده سرم باليي.چه بود.فهمیده تازه.که

 .میخواد چي خدا ببینیم تا.خونه بريم بیا تو  اال_

 میتونستم.ديگه بار يه میخواست دمم قدر.چه خونه برگشتیم نزار  ال باهمون وبعد کرد صحبت پلیس با بي بي

 وبه پنحره پاي.نشستم فقط شب تا.باخبرشم واز امش.بزنم  رف باهاش میخواست دمم.ببینم نزديک از مهرانو

 صلوات مب زير يا.روپاش میزد میدادوازنارا تي تکون يکبارسرشو دقیقه هرچند هم بي بي شدم خیره  یاط

 نه.وجدان ازعذاب میمردم مل میشدم ديوونه مل اينطوري چي میزدن قصاص  کم مهران براي.اگه میفرستاد

 نه

 .میدادم نجاتش شده هرطور بايد بیاد سرش باليي مهران.نمیذاشتم بیفته اتفاق ايل نمیذاشتم مل

 :گفت دستم رو میذاشت دستشو که ودر امي نشست کنارم اومد بي،بي

 .دارنمیره باالي که گناه سربي میکنه پیدا نجات هللا شا ان بزرگه خدا دختر نخور.غصه انقدر_

 چیکارکنم؟ مل بیاد سرمهران باليي اگه بي بي_

 بخوايم رضايت ازش سروقتشو بريم شد اروم غالم کم يه که بايدوقتي کنیم کمکش بايد نمیاد که ايشاال_

 ..ست تشنه مهران خون به االن اون.بي بي نمیده رضايت غالم_

 :وگفت برداشت چادرنمازشو بي بي

 مسجد برم االنم.میکنم کمکت منم.جان ساره بکني خودتو تالش بايد خوردن غصه جاي به.میشه درست ايشاال_

 .کرد کارمیشه.چه ببینیم.میکنم صحبت مامانت با

 ساعتي نیم يه بودم نشسته خیره نقظه يه به همونطور منم مسجد رفت نماز براي بي بي دادمو تکون سرمو

 تعجب با مل باديدن.دربود پشت قیافه خوش وخیلي پسرجوون يه ودروبازکردم رفتم.دروزدن زنگ که گذشت

 :کردوگفت وجور جمع خودشو کردوبعد نگاه بهم

 توکل؟ خانم_

 :گفت جلومو دواوردوگرفت ازجیبش کارت.يه کردم.نگاه بهش کنجکاوي با دادمو تکون مثبت عالمت به سرمو

 .مهران وکیل هستم  یدري فرشاد مل_

 :گفتم کردمو.نگاه بهش خوشحامي با

 .بفرمايید بله بله_
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 :دوروبرکردوگفت به نکاه توويه اومد فرشاد

 نیست؟ بي بي_

 

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 اومديم زياد اينجا صمیمي،مهرانم دوست مل_

 .بفرمايید نماز رفتل نه_

 :وگفت نشست  یاط توي روتخت فرشاد

 وافشیل مهران درگیري دمیل چیکارمیکردي اونجا.اينکه.کني تعريف رو قضیه برام مو.موبه میخوام خب_

 .میدوني.که وهرچیزي بابازاده

 نگفته بهتون مهران.مگه_

 .کل شروع  اال بشنوم.هم شما زبون از میخوام ومي.گفته_

 زماني يه که مني میکردم  قارت ا ساس جلوش قدر چه کارم وجي اونجام چرا مل.میگفتم بايد جوري.چه

 نگاهم ترديد با کردم سکوت ديد که فرشاد بودم اورده کم جوري پسربد ايل جلوي االن بود زبانزد ونجابتم پاکي

 :کردوگفت

 نیستي ادم اون ديکه يعني وپشیموني اينحايي که همیل نداره شرمندگي ومي میدونم_

 :گفتم کردمو نگاش تعجب با

 گفته امروز مهران میدوني ازکجا_

 ..بود گفته قبال نه_

 :بیشترشدوگفتم تعجبم

 قبال_

 :دادوگفت تکون سرشو

 مرقعش به اما مهمه خیلي که بدوني رو چیزايي يه بايد_

 :گفتم نگراني با

 !!چي_

 

 :کردوگفت.دوروبرنگاه به ترديد با

 .کني همکاري مل با بايد که بهتربفهمي شايداينطوري.بگه بهت خودش میذارم مالقات قرار يه_
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 .هچل توايل افتاد مل خاطر به اون کنم هرکاري  اضرم مهران خاطر به میکنم همکاري شما با مل_

 :دادوگفت تکون سرشو فرشاد

 .رو چي همه بگو ازاول پس_

 :گفتم کنم تعريف اينکه قبل

 .ببینمش بتونم مل که کنید کاري يه بزاريد زودتر مالقاتو قرار میشه_

 .نمیدم قول بهت ومي میکنم سعیمو_فرشاد

 : وگفتم کردم نگاش قدرشناسانه

 .میگم بهتون بخوايد هرجي  اال فرشاد اقا ممنون خیلي-

 مرتضي با که زماني  تي افشیل هاي ومزا مت ايديل از کردم تعريف براش رو قضیه پیاز تا وسیر نشستم

 :گفت ماجرا کل ازشنیدن بعد فرشاد بودم نامزد

 کنم؟ پیدا ازکجا وبايد ايديل اقاي ايل_

 :وگفتم کردم نگاه بهش تعجب با

 چي؟ براي ايديل_

 پیدا بتونیم ايدينم اگه ومي کرد پیدا میشه که رو مرتضي بوده تو مزا م همیشه افشیل بده شهادت اينکه براي_

 ..بهتره خیلي کنیم

 :گفتم دادمو تکون طرفیل به گیجي با سرمو

 .پیش ازدوسال ندارم ازش خبري هیچ ومي وخوانندس موسیقیه توکار میدونم فقط_

 شهادت کنم صحبت هم اومتون نامزد مرتضي با برم االن بهتره فقط نباشه سخت کردنش پیدا شايد اينطوره اگه_

 .الزمه اونم

 بکنه؟ کارو ايل میشه راضي مرتضي يعني_

 .شهادت براي میاد  تما پس مومنیه ادم میگید اينطورکه_

 .میکردي زندگي جا يه باهاش که مزا میه  ور چه ايل نمیگل اونوقت بودم افشیل توخونه مل اخه_

 نیس؟ غالم اسم به قومنامه مگه افشیل نه کردي اجاره ازغالم رو خونه تو بگیم میتونیم_

 :گفت که دادم تکون مثبت عالمت.به سرمو

 کنیم رضايت به وراضي غالم ازهمه اول بتونیم اگه پیچیدس خیلي پرونده میکنیم پیدا دمیل يه اونم براي  اال_

 شاهدا دست نبود مستقیم صراطي هیچ به.اگه غالم سراغ برم میخوام اول مل.ها دوندگي ايل تا بهتره خیلي

 .میکنیم رو و افشیل هاي ومزا مت
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 :شدوگفت ازجابلند فرشاد

 .میکنم خبرت شد جور مالقات قرار.اگه_

 رفتم.مهران براي نگراني پراز دمم وتموم بود بد خیلي  امم.موندم تنها فکروخیال دنیا يه با ومل رفت فرشاد

 گیر بودوبهم  داقل کاش بود خامي مهران جاي قدر چه کنم درست شام براي چیزي يه تا تواشپزخونه

 ..بود ومي میکرد اذيتم.بود ومي میکشید داد سرم.میداد

 .میکرد نفرصحبت.يه با داشت انگار اما بود بي اومدبي در خوردن بهم صداي

 .کرد تالقي هم به نگاهمون.خورد مامان به چشمم که کیه ببینم تا بیرون کردم ازپنجره سرمو

 هم ثانیه چند کردوبعد نگام نارا تي و غیظ با فقط نکرد تعجب خیلي چون اونحام مل که میدونست ازقبل انگار

 دوسامه مل انگارکه انگارنه برگردونه ازادم روشو ادم مادر ازاينکه بدتر چي شد کباب دمم برگردوند روشو

 

 سرازير هم پشت اشکم قطرات میکرد نگاه اومدنشو بغض با.نیستم وپیششون نیومدم خونه تواون که دوسامه مل

 طاقت ديگه. تو واومدن شدن در نزديک کم کم.بود بي بي با صحبت در ال مل به توجه بي مامان اما میشد

 جاي بهتريل دنیا جاي تريل امل يعني میخواست مامان اغوش وفقط فقط دمم که بودم کشیده سختي انقدر نیاوردم

 نگاش ناباوري با.زد پسم دست با که کنم بغلش خواستم سمتشو دويدم بدم مامان به فرصتي اينکه بدون.دنیا

 اما زمیل افتادم کم وکم شد سست زانوهام نمیکرد نگاهم توچشمام و تي بود برگرذونده ازمل روشو کردم

 ببینم صورتشو بار،ديگه يه وخواستم باال اوردم سرمو اروم بود برگردونده ازمل روشو مامان هنوزم

 وتاتونستم صورتم رو وگذاشتم چادرشوگرفتم ي گوشه میلرزيد اش بودوچونه زده اشک  لقه توچش ماي،اونم

 پاشو دستم با که وبره بشه رد کشیدوخواست چادرشو امامامان شد گرم دمم بازشد نفسم اومد جا  امم بويیدم

 .:وگفتم گرفتم

 میپرستي.که هرکي روبه تو هشتم اما توروبه برنگردون ازم روتو توروخدا کردم غلط ببخش مامان ببخش_

 ايل تاوان تو دارم مل.بسمه خدا به مامان شدم داغون خدا به ندارم رو کسي خدا به نکل دور ازخودت منو

 .بگذر ازم تو داري دوست هرکي جون تورو میشم نابود اشتباهم

 بي وبه نشست گوشه يه ورفت کشید ازدستم برگردوندوپاشو روشو میکرد نگام بغض با هنوز،داشت.که مامان

 :گفت بي

 خونه تنهاست.اقا  اج سراغ برم بايد بگو کارتو زود بي،جان بي_

 :دادوگفت تکون تاسف با سرشو کردو نگاه مل به نارا تي بي،با بي

 .برگرده ومیخواد پشیمونه.که ببیني اوردمت.ببیني دخترتو که اوردمت_

 رو جاجي ريخت مارو ابروي اون.شه پاک که نمیشه ديگه.ديگه برنمیگرده شه گناه عرق که کسي_مامان

 سینه به سنگشونو که همونايي با بره. باشه خوش پسره همون با بره میخواد چي ما ازجون ديگه.گیرکرد زمیل

 .میزد

 گفتم؛ گريه وبا کرده بغض



 رمان عشق مرتد | شیما اسماعیلی | باغ رمان
 

255 
 

 میرفتم؟ کحا بايد چیکارمیکردم بايد ازدواج به کرديل مجبور منو هم شما بودم بچه مامان نمیدونستم مل_

 : رص،گفت با سمتمو باربرگشت براي،اومیل مامان

 بیاد کاردستت  ساب که کنه تحديدت میخواست فقط پسرمردم؟بابات میرفتي،با ساره؟بايد فرارمیکردي بايد_

 شعور بي انقدر تو که نمیدونست داشت اعتماد عقلت به بابات پسرنري ايل وسراغ

 

 پسره ايل بابات نمیکرديم ازدواج ايل به مجبور تورو هیچوقت ما.بزني کاري همچیل به دست که باشي ونفهم

 بگیره ازما تورو بتونه که بزنه گومت بتونه که هست بلد وکار ظاهر خوش انقدر که امیدونست اما شناخت رو

 .کنه دورت ازدانشگاه وقت چند خواست همیل واسه

 ببیل کل فکر خودت! ريختي ابرومونو تو ساره.زدي خنجر زدي زخم ما به کردي؟تو چیکار تو اما

 .نداري وجود ديگه تو.شدي تموم ما واسه تو ساره نه.داره امکان اصال ببیل هست.جاي،بخشش

 :گفت بي بي به روسرشو انداخت بود دورکمرش.که شدوچادرشو بلند ازجاش مامان

 اونم که باشه پشتش میتونست که داشت دايي يه بیچاره کنیم فکري چه بايد مهران بچه اون واسه ببینم برم مل_

 .اصال کنم چیکار بايد نمیدونم تنها دست مل رختخواب تو افتاده

 :گفتم بغض همون با

 . میدم نجات مهرانو میدم قول بهتون ومیگیرم غالم رضايت مل_

 :گفت سمتمو برگشت غیظ با مامان

 پیشکش بقیه بده نجات خودتو فعال تو_

 بچه ايل وضع ممکنه نگیر سخت شما میبخشه بندشو گناه باالسري اون نگو،وقتي بچه به اينجوري_بي بي

 .ها بدترشه

 بیاره سرخودش نمیتونست بدتر ازيل بي بي نه_مامان

 .بزرگاست ازشما بخشش مادر نکل قضاوت_بي بي

 اون دستش روي خامکوبي اون مانتوي،تنگ ايل موهاي،زرد اون بنداز بهش نگاه يه بي بي_مامان

 قرانه؟ قاري بهتريل کردم؟ايل تربیت مل اي،که ساره ايل شدش نخ ابروهاي،مثه

 بزار. بچه نکرده گناهي بپوشونه همشونوازنامحرم اگه خدا به نیس،واال ظاهر به که مومني مادر_بي بي

 .پیشتون برگرده

 :دروگفت سمت رفت کردوبعد مکث کم يه مامان

 .برم.ديگه بي،مل بي اجازت با زده دومو سکته  ا ي،ببینش اگه که فعال_

 :وگفتم رفتم درودنبامش سمت رفت مامان
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 پشت خدا به شده ذره يه براتون دمم ببینمتون بزار روخدا تو.ام ساره همون مل ببیل ببخش منو توروخدا مامان_

 ندارم کسو هیچ االن شد اينظوري که داشتم مهرانو.خدا همون جز ندارم وپناهي

 که معلومه نبینه بچشو میتونه چطور مادر يه پربود دمش خیلي.در سمت به کردورفت نگام کرده بغض مامان

 .رفتارمیکرد باهام اينظوري که بودم اورده روزش به چه

 هیچ يه غالمم بگیره مالقات قرار برام تونست باالخره فرشاد ونارا تي استرس به وهمش گذشت وقتي چند

 نه داشتم خواب نه.نمیفهمیدم خودمو  ال.بود بريده  کم مهران براي دادگاهم.جزاعدام نبود مستقیم صراظي

 وقت هیچ.نمیکرد توجهي نیفتادم پاي،غالم وبه میکردم امتماس هرچي.بود شده گود گود زيرچشمام خوراک

 میکرد دوندگي هرچي هم فرشاد.مسربود انقدر ما کردن اذيت چرابراي نمیدونم اما نداشت دوست افشینو

 وثابت غیرعمد قتل نتونستیم اما  اضرشد.دادگاه تو هم مرتضي  تي مهران.علیه شواهد تمام انگار انگارنه

 همش مل هم مدت ايل تو کنیم

 

 .کنم فکر درست بتونم که داشتم تمرکز اصال نه چیزي نه بود کاري نه.شوهرش بازنشستگي  قوق واويزون

 شدم خوشحال کم يه وقت چند توايل بار اومیل براي اورد مالقاتو خبرقرار فرشاد که وقتي

 ديدنش براي خیلي بد  سابي و امم نبود دمم تو دل چرا نمیدونم.برد زندان به منو دنباممو اومد خودش اونروز

 .بود توش صندمي ودوتا میز يه فقط که اتاقي يه تو ورفتم سرکردم چادرمو.داشتم هیجان

 به انتظارم باالخره.نمیدونم بود اورده دووم اينجا طوري چه بیچاره مهران.هواش بود وگرفته خفه قدر چه

 :گفت تعجب با افتاد مل به نگاهش تا.اتاق تو اومد سرباز بايه دست به دستبند بازشدومهران سررسیدودرب

 فرشاده؟ کردم فکر اينجا؟مل اومدي چي واسه تو_

 جذاب قبل.مثه هنوزم اما شکسته بودوصورتش شده بلند هاش ريش روم روبه.نشست اومد کردم نگاش بغض با

 :کردوگفت پام سرتا به نگاه يه کردم نگاه صورتش به بغض با بود

 ...شدي همون،ساره شبیه_

 باال اوردم که سرمو.بود قرار بي دمم انقدر چرا نمیدونم نبینه تا پايیل انداختم سرمو.شد سرازير ازچشمام اشک

 .میکنه نگام کرده بغض اونم ديدم

 کاري،بکنل نمیذارم بیرون میارمت مهران؟مل_

 :وگفت پايیل انداخت سرشو

 وقته چند میدوني کاري،بکنه ونتونسته دراومد پدرش فرشاد.ساره برنمیاد کسي دست کاري،از زدن  کممو_

 .کشتم ومل افشیل نبودم گناهم بي امبته قطعیه دفعه ايل ديگه... اينجام

 شده میکنم ثابت اينو مل نیس ايل  قت تو نزن  رفو ايل.مل دفاع براي اونم ادم کشتي،نه کثافتو يه تو مهران_

 .بیاد سرت باليي نمیذارم بیفتم غالم پاي به

 :زدوگفت تلخي مبخند
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 ...بدوني،ساره و چیزي يه بايد فقط کردم اماده چیزا خیلي.واسه خودمو مل_

 :گفت که کردم نگاش نگراني با

 کردم شیطنت مل.نبود مهم کسي براي پسربودم چون اما تو مثه درست کردم اشتباه توزندگیم خیلي مل_

 وفقط فقط مل.بود نفر يه مل عشق اما کردم وومشون شدم دوست دختر باهزارتا کردم بازيگوشي

 نمیذاشتل.نداشتل قبول منو اصال پدرومادرش چون غیرممکنه بهش رسیدن میدونستم که يکي نفرومیخواستم.يه

 داشتم دوستش خیلي مل اما سربگیره ازدواج ايل

 :گفتم کردمو نگاش کنجکاوي با

 .. میکنم پیداش سراغش میرم مل مهران.کیه بگو_

 

 .میکنم هرکاري،براي،خوشحامیت مل

 :دادوگفت تکون سرشو

 فکرمیکردم... خیلي.کمم خیلي اون جلوي میکردم  س چون بزنم دممو  رف کشیدم خجامت همیشه مل_

 دوستت مل که بگم میخوام. بگم میخوام االن اما.بود بزرگ خیلي بود باال خیلي اون چون نمیذن بهم جنازشم

 هرچي االنم.داشتم دوستت مهندس خانم شدي داشتم دوستت شدي نوجون داشتم دوستت بوديم.بچه.ساره دارم

 که کنم  امي خورد زخم تو ازظرف بارها بارهاو که المصبم ايل به نتونستم هنوزم.. دارم دوستت هنوز هستي

 بي يه چشم به همیشه بدجورترسیدم دايي وزن دايي  رفاي از خواستگاريت بیام خواستم وقتي درست نخوادتت

 اونا که دامادي اون مل چرا؟چون.تو برسه چه دستم میدادن زور يه هم سینارو  تي میکردن.نگاه مل به ايمون

 مطمئل ديدمت که اونروز ما شد اينطوري که بعدشم روتو اومد مرتضي اسم زدم هم به چشم.نبودم میخواستل

 نگفتم اينارو هم  اال.شه ختم مل مرگ به عشق ايل که نمیکردم فکرشو اما هست ديدار توايل  کمتي يه شدم

 .نیستل میکني توفکر اونجور،که پسرا ي همه بدوني که گفتم بشي وجدان عذاب اخرعمرت تا که

 ..کني اعتماد وبهش کني پیدا رو يکي بتوني ايل بعد که گفتم

 الل.بودم شده الل.بود تارکرده تصويرشو اشک ي بازبودو لقه چشمام میدادم گوش مهران  رفاي به ناباورانه

 داشته دوست منو يعني...ممکنه مل؟؟مهران؟؟؟مگه(ساره دارم دوست) رف يه.بود.شده ذهنم تمام....وکر

 نداره.نداره ظاقت ديگه مل قلب ايل خدايا... اال چرا...دير انقدر چرا.... چرا... بوده عاشقم يعني...ونگفته

 ...نداره

 بود وايساده رونبی فرشاد میرفتم راه خوران وتلوتلو میکشیدم روزمیل کیفمو بیرون اومدم زندان درب از

 ...زمیل رو وافتادم کشیدم جیغ بلند شدم خارج ازونجا تا داشت خبر مهران انگاراز رفاي

 ...عشق...اعدام  کم...مهران

 .میکشیدم جیغ فقط مل اما بود هاي،توسرم واژه تنها
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 وقتي سمت،ماشیل،رفتیم وبه شدم بلند جام از خودم و زدم پس دستشو اما کنه کمکم خواست سمتمو اومد فرشاد

 گفت؛ روفرمونو کوبوند دستشو کالفگي دادوبا تکون فرشاد،سري نشستیم

 در خودم بدن؟؟مل  کم زود انقدر میشه مگه اخه غالم با،رضايت نه قانون زدن دور با بازي،نه اشنا با نه_

 .توش موندم خودم صمیمیم رفیق کار جز بودم نخورده شکست اينجوري اي پرونده توهیچ مل...عجبم

 گفتم؛ سمتشو برگشتم پرازاشکم چشماي با

 .بکنل ممکنه ديگه دختر تا هزار که اشتباه يه براي اونم بدم تاوان بايد مل انقدر چرا میاد بالسرمل انقدر چرا_

 کنیم کاري تونستیم ايندفعه شايد غالم خونه بازبريم بیا شده.هم بر درهم چي همه که فعال_فرشاد

 جون نه بديم قسمش اونا به که بود  امیش پیغمبر خدا نه انگار نه انگار اما غالم پیش رفتیم دوباره فرشاد با

 .مهران اعدام میگفت فقط بود مهم براش کسي

 نیافتم ازپا که مل به رسیدگي بود شده کارش بیچاره بي بي خونه برگشتم سردرد عاممه.ويه ناامیدي با دوباره

 منو بیل نمیدونست هنوز بیاد جا  امم تا داد بهم سردرد قرص قندو اي کرد کاري،که اومیل ديد منو تا شبم اون

 :وگفت نشست کنارم اومد بي بي.تلويزيون به وخیره مبل پشتي به دادم تکیه سرمو.گذشته چي مهران

 .مادر میفتي ازپا اخر نکل فکروخیال انقدر_

 ..کشید اينجا به کارش مل خاطر به اون چیکارکنم بايد نمیدونم ديگه بريدن  کمشو_

 :دادوگفتم تکون سرشو بي بي

 که اي پشتوانه نه پومي نه ندارم هیچي اما.بیرون بیاد مهران تا میدم جونمم  تي کنم هرکاري  اضرم مل_

 .چیکارکنم نمیدونم. همینطور.هم بیچاره عمه نداريم هیچي کنه راضي غالمو بتونه

 :وگفت اود رسند ورق سري کمدويه سمت به شدورفت بلند ازجاش بي بي

 .کني زندگي تنها بتوني خودت واسه.که بهت بدم گفت توئه ارث سهم اورده مامانت اينارو_

 :وگفتم گرفتم بي ازبي ورقارو تعجب با

 داده؟ اينارو چي براي_

 بتوني تا.کال چي وهمه ومغازه زمیل دادن کردن جدا تورو سهم میبري ازبابات هرچي ايندت زندکي براي_

 کني زندگي جدا

 :کردوگفت نگاه بهم تعجب با بي بي پوشیدم ومانتومو سندوبرداشتم خوشحامي با

 مادر؟ میري کجا_

 میشه راضي نامش به بزنم همرو برم غالم به بدمشون برم_

 ...وپشتوانه پول چیکارکني؟بدون میخواي چي؟بعدش خودت_

 افتادم خال چیکارمیکردم؟بي بايد پس داشتم جايي نه مبپذيرفت کسي نه که منو میگفت راست زد خشکم ان يه

 :سرجاموگفتم زمیل رو
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 بي بي مهمتره که جونش اما بکنه  امم به فکري يه بیرون بیاد مهران شايد_

 :زدوگفت تلخ مبخند يه بي بي

 میکردي؟ براش کارو توايل بود مهران جاي هرکسي اگه_

 گفت؛ که کردم.نگاه بي بي به کنجکاوي با

 بگیري درمان بي درد پیري گفت_

 شدم عاشق کردومل کارسازي دعاي او

 

 ...نه که مل نه نه_

 :خنديدوگفت

 .چیزا خیلي غیرغیرت مهرانم توچشماي  وندم چیزا خیلي وجدان غیرعذاب توچشمات مل_

 :گفتم دادمو تکون منفي عالمت به سرمو

 نمیفهمه عشقي.ديگه اصال که بي بي خوردست زخم انقدر مل قلب_

 .باشه خدا به توکلت  اال.جان دختر نمیگل اينو چشمات اما_

 :وگفتم نشستم بي بي کنار رفتم

 باشه میگیل شما که چیزي ايل اگه  اال_

 .غالم.به بدم ارثمو.سهم.که.درستیه کار نظرتون.به

 :بي، نديدوگفت بي

 کاروکل همون میگه دمت هرچي_

 :گفتم که برداشت گوشي بالفاصله زدم زنگ فرشاد وبه شدم بلند ازجام زدمو تلخي مبخند

 .شد راضي شايد بزنیم  رف باغالم بريم دنبامم بیايد افشیل ديه براي وجورکردم پول مل فرشاد اقا_

 .بمون منتظر شما.میام االن ازکجا؟ تما ومي خوبه خیلي_فرشاد

 راست افتادم بچگي ياد ورفت اومد توذهنم بارها بارهاو بي بي  رف شدم فرشاد ومنتظر نشستم تو یاط

 همو هواي قدرهمیشه چه.بوديم وابسته بهم ازکودکي ما قدر چه بود عزيز مل براي مهران قدر چه میگفت

 بشه واقعي عشق يه بشه بکشه اينجا به کارش عالقه ايل نمیکرديم فکرشو اما اقتادم بچگیامون ياد.داشتیم

 ومي نزديکه بهمون انقدر عشق وقتي خبرنداريم ازش ومي کرده نفوذ وپوستمون گوشت تو که عشقي.يه

 نه!پشیموني اينهمه بعد چرا میکنیم ديرپیدا انقدر ماراهو چرا.ندارن ارزش که میشه چیزايي پرت  واسمون

 ايديل بود مصلحتي انتخاب يه مرتضي بودن نداده دادوبهم مل به مهران.که  سي کدوم مرتضي،هیچ نه ايديل

 . ازسرا ساسات غلط انتخاب يه
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 باز چشمامو که شوکي يه مل براي بود ا ساسات شوک يه مهران.بود تقدير دست به انتخاب يه مهران اما

 بپذيرم مهرانو.مثه کسي عشق بخوام که نداشتم میاقت اصال مل.نبودم ساره که مل... ديرچون خیلي اما.کرد

 بودچطوري تنهايي  قم شرايطم ايل با مل.میديدم زيادي اونو خودم مل اما نبود بقیه مثه تفکرش مهران درسته.

 باشم مردي کنار میتونستم

 :گفت منوديد تا بود درايستاده پشت  ال اشفته فرشاد دروبازکردم اورد بیرون ازافکارم درمنو صداي،زنگ

 جورکردي؟ ازکجا پول_

 بي بي به بوده داده مامانم ارثمو سهم_

 :گردشدوگفت چشماش فرشاد

 بدي؟ میخواي همرو_

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 میخواد غالم که مبلغیه درست ايل_

 

 :کردوگفت نگاه اونا به تعجب با بازم فرشاد

 .بريم پس_

 غالم همیشه معلوم طبق چشمم جلوي اونروز،میومد و شتناک هاي صحنه تمام برمیگشتم اونجا به وقتي

 :گفت درگوشش اروم رفت فرشاد بود ومشغول بود نشسه پاي،بساط

 میديم بهت پومو ايل ماهم بده رضايت تو جورکرديم میخواستي که پومي ما_

 :گفت وبعد انداخت فرشاد به نکاه ويه مل به نگاه.يه غالم

 .میخوام بیشتر نچ شد اينطور که  اال جورکنیل تونستیل پس_

 :گفت غالم.به کردوبعد نگاه مل به عصبي فرشاد

 ...نیادا گیرت همینم ممکنه نداري برش اکه_

 .میتونیل بقیشم جورکنیل اينجاشو تا تونستیل که شما_غالم

 :زدم داد سرش کالفه

 ايل هان؟وردار بود چي وکثافت عملي،ومعتاد غیريه درمیاري بازي برامون که ارزيد مي انقدر پسرت اون_

 . بیرون بیاد بدبخت اون بزار پومو

 :گفت وغالم رفت غره چشم بهم فرشاد

 کارياي کثافت نحسي که بیرون مل ازخونه گمشو پاشو بود توبهتر از بود هرچي  رفا ايل به وچه هرزه تو_

 بريد پاشید ببینم اشغامو اون شدن اعدام میخوام بدم رضايت نمیخوام اصال گرفت پسرمو دامل که بود تو
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 رو زيرو زندگیت خدا به بده رضايت بگیر پومو ايل بیا کرد غلط.هم ساره غالم اقا ببخش مارو شما_فرشاد

 ها میشه

 :وگفت دستشويي سمت به رفت دوال دوال غالم

 .اعدام يا پول اون دوبرابر يا نمیدم رضايت مل_

 سنگ به تیرمونم اخريل ايل.بیرون بريم ازخونه که کرد واشاره گرفت دستمو فرشاد که سمتش کنم  مله اومدم

 خورد بیشترازمل اعصابش فرشادم خوردم وغصه کردم گريه فقط خونه تا نداشتیم راهي هیچ ديکه بود خورده

 میگذشت که هرروز میخوره قرصاي،اعصاب دائم جوادم اقا و بستري بیمارستان هم عمه بودم شنیده بود

 زيادي کمک نمیتونست داري،بابا نگه سنگیل مخارج خاطر به که مامان میشديم نزديک مهران.اعدام به بیشتر

 !نداشتیم ديگه هم پومي  تي.نبود خوب مامیش وضع جوادم بوداقا سینا.سهم سرمايشون وتنها کنه

 بي استخون پوست بودم وشده میريخت سرم موهاي تمام ترمیشد نزديک مهران واعدام میگذشت هم پشت روزا

 .نمیشد اما کنه کاري بتونه تا وامد دررفت همش هم میکردوفرشاد ونیاز راز نماز پاي بي،دائم

 پف چشماي با فرشاد ديدم بازکردم دروکه دراومد صدا به خونه زنک که رسید نحس شب اون رسید باالخره تا

 .خوندم ازچشماش جیه خبرش میدونستم.زيرگريه زد ديد منو تا دروايساده پشت کردوقرمز

 مرزش با که بود فرشاد تودست ورق يه زمیل شدوافتاديم سست هردومون پاي که کردم نگاه بهش زده و شت

 هم بي بي شد باعث که کشیدم بلندي جیغ.درسته  دسم شدم مطمئل ديدم که دادگاهو ارم میشد پايیل باال دستش

 .بیرون بیاد

  ال اصال میشديم خیس شديد زيربارون جفتمون انگار،که نه انگار همینطور منم'میکرد گريه بلند بلند فرشاد

 نبود دستم خودم

 کرشده گوشام غرق،میشدم داشتم.تو وض افتادم اي،که صحنه همون درست.چشمم جلوي اومد کودکیم تموم

 که ديدم اخر میترسیدم مامان ازکتکاي ازهمه بیشتر ومي بگیرم نفس تا میزدم وپا دست نمیشنیدن وهیچي بودن

 بیرون ازاب سرمو وقتي بیرون کشید ازاب منو مهران کوچیک دستاي که بود موقع همیل اما میرم از ال دارم

 انداخته چنگ روبدنش ناخونام با بیرون بکشه بازور منو میکنه تالش وداره شده خیس.خیسه خودشم ديدم کردم

  وض مبه به خورد سرخودش ومي بیرون کشید منو ضرب يه با سر اخر نبود.متوجه خودش اما بودم

 ...داد نجات منو اون اما!شکالت سريه بوديم قهربود انروزم.وشکست

 اما شدم قايم بود اومده تازه که مامان پشت شدودويدم بد  امم ديدم شو وسرشکسته بیرون ازاب اومدم وقتي

 ثابت واقعا داشت  اال اما ترازمنه قوي وخیلي نشده چیزيش کنه ثابت بهم شدمیخواست بلند قدرت با مهران

 اب تاصورتشو بلندشدورفت فرشاد بود اب  وض به خیره نگاهم....قويه قدر چه میکرد ثابت داشت میکرد

 رويه در جلوي بودم افتاده همونطوري.که در امي مل میکرد قراري روپاشوبي میزد  ال بي هم بي بي بزنه

 :گفتم فرشاد

 ؟ اجرامیشه چند ساعت_

 ...صبح نزديکاي_

 که زاده امام سمت به ودويدم برداشتم بود رخت روي،بند که رو بي بي نماز وچادر سختي،بلندشدم به جام از

 ..بود تومحلمون
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 اومده بگیرم  اجتمو شده هرطور میخواستم جاها جور ازيل بودم دور دوسال مرزيد دمم خورد گنبد به چشمم تا

 بگیره اروم دمم دوباره تا کنم توبه.کنم توبه بودم

 تر تار گنبد هرمحظه پرازاشکم وچشماي بود گنبد به خیره چشمم اما زاده امام  یاط سمت به برداشتم قدم اروم

 ..ترمیديد وتار

 نمیديدم دوروبرم کسو هیجح

 

 خدا گفتم کردم گريه بلند وبلند ضريح به وچسبیدم رفتم.بود خلوت خیلي شب موقع اون.شدم زاده امام وارد اروم

 بي ادم ايل نزار ببخشو منو.بده نجات ومهرانو ببخش منو خدايا ببخش منو ام کثیفي ادم خیلي مل منوببخش يا

 اما کثیفم خیلي مل خدايا...کل ازاد مهرانو منوبخشیدي اگه ببخش بديهامو تموم خدايا بره ازدنیا اينظوري گناه

 نزا بیاد وخونوادش سرعمه بال ايل نزار..امشب  دا بده نجات مهرانو.خدا کل ازاد مهرانو بپذير  اجتمو ايل

 منو. ببخشش منو.ببخش منو خدايا.شه اضافه مهرانم دادن وازدست وجدان عذاب بدبختیام به ازايل بعد مل

 کل ازاد ومهرانو بکش

 بکنم دل نمیتونستم اصال بود داشته بودونگه کرده قفل اونجا منو اي جاذبه انگاريه زيرکريه زدم بازم

 ..شم بلند نمیتونستم..

 میکردم سبکي ا ساس بود شیريل برام توبه مذت قدر چه.میکردم دعا وتودمم ضريح به بودم داده تکیه سرمو

 دوسال بعد.نزديکم خیلي میکردم  س. رهام میکردم  س  اال نبود کم برام کشیدن دوش وبه بارگناه دوسال

 بیارم ياد به همرو تونستم خوندم کم کم اما نمیومد يادم اومش نمازخوندن کردم وشروع زمیل انداختم  انمازو

 .نمیومد يادم چرا فکرمیکردم هرچي پیش وقت چند تا نمیشد.باورم وبخونم

 انداختم ساعت به نگاهمو

 دمم بره  کم اجراي براي اينا.عمه با میخواست نماز،فرشاد مشغول هنوز ومل بود شب دونصفه ساعت

 ..صبح شدن ونزديک بود ساعت به نگاهم هرمحظه میزد  سابي،شور

 خوابم کي نفهمیدم تا کردم ودعا گريه انقدر کردم رازونیازوشروع دوباره کنارضريح برداشتمونشستم قرانمو

 .برد

 شده چي....مهران. شده؟؟ شدصبح کنده ازجا دمم خورد چشمم تو افتاب نفربیدارشدم يه دست تکوناي صداي با

 ؟.بود

 

 .میرفتل خودشونو راه ومردم بود عادي چي همه کردم نگاه دوروبرم به زده و شت بیرونو دويدم زاده امام از

 شدت وبا بي بي خونه تا دويدم.برم کجا بايد داد دستور مغزم.تازه که وبرگشتم ورفتم  یاط سروته ازسرگیجي

 يا ست زنده نمیدونستم بود مهران صورت جلوي،چشمم تصوير تنها میشنوم خبرو االن همیل میدونستم.زدم در

 بدجور دمم بگیرم تماس باهاش که بودم نبرده موبايلمم بود رفته ازخونه نداد جواب بي بي درزدم هرچي.. مرده

 ندارم اي چاره ديدم نبود کس ازهیچ خبري اما کردم پايیل باال رو کوچه سروته زنان بارقدم چند میپیچید هم به

 اروم نبودم کسي هم ما خونه دم بااليي کوچه رفتم وروي،پوشونده ومرز ترس با خودمون خونه برم جزاينکه

 درب.چیکارمیکنم دارم نمیفهمیدم اصال میزد مهرانو شور دمم بترسم برگشتم از بیشتر،ازاينکه. وزدم زنگ
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 قدم وجرات میکردم غريبي.نیس کسي وديدم چرخوندم  یاط دور تا دور سرم تو.ورفتم بازکردم واروم  یاط

 ازگلم گل ديدنش با.بیرون کرد ازپنجره سرشو سینا ديدم که دروايسادم جلوي همونجا نداشتم رو توخونه گذاشتل

 بوسیدمش تونستم تا.کرد وبغلم تو یاط دويد اسمم صداکردن با ديد منو تا بود شده وبلند کشیده قد قدر چه شکفت

 :گفتم و شت،زده چشماي با افتاد توتنش مشکي مباس به چشمم تازه کردم جداش ازخودم ووقتي

 شد؟ مهران؟اعدام_

 سینا که میدادم ازدست تعادممو وداشتم تارشدن چشمام جلوي که شد چم کردونفهمیدم نگاه بهم زده و شت سینا

 :وگفت گرفت زيربغلمو

 غالم...زاده امام دنبامت اومده هم بي بودي؟بي کجا ازصبح میگردن تو دنبال دارن چیه؟همه اعدام ساره.نه_

 همه.واوردن بردن دار چوبه تا مهران میدم رضايت گفته بودي گفته بهش که پومي همون شرظ به داد رضايت

 .پوشیدم مشکي ادبیاتمون استاد ختم برم اول میخواستم منم...عمه خونه رفتل همشون بودن خوشحال خیلي

 :گفتم کردمو نگاه بهش گیجي با

 داد نمرده؟رضايت مهران يعني_

 :خنديدوگفت سینا

 عمه خونه برو پاشو.کردن ومغو  کم فعال اما میگیره که پومي اون درازاي گفته امبته داده رضايت بابا اره_

 ..پاشو.جمعل اونجا همه

 باالخره بود شده اروم دمم.رفتم شکر.سجده قديما مثه تو یاط وهمونجا کردم روبغل سینا پريدم اازخوشحامي

 خورد فرشاد به چشمم که بیرون ازدررفتم ازسینا خدا افظي بدون خوشحامي با بديم نجات مهرانو بوديم تونسته

 :وگفت داشت درنگه جلوي ماشیل

 بده شما؟مژدگوني کجايیل_

 :گفتم خنديدمو

 .گفت بهم سینا شده قديمي خبرتون_

 گذاشتي،رفتي دفعه يه چرا بي بي هم مل هم دنبامتم ازصبح_فرشاد

 :وگفتم ماشیل جلوي واومدم زدم مبخند زاده امام رفتم نگفتم

 بگیرم مهرانو ازادي رفتم_

 هان؟ داده جواب خوب پس_

 :گفت شدو جدي فرشاد که دادم تکون سرمو

 عمتون؟ خونه بريم میايد_

 

 :گفتم کردمو نگاهش غمگیل
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 .نیس اونجا مل جاي اما دارم خیلي،دوست راستش.اونجا بیام نمیتونم متاسفانه نه_

 .دادي نجات مهرانو توبودي،که ايل اما_فرشاد

 دادن سهممو پدرومادرم که انقدر همه براي ننگم مايه االن مل کردم براش که کاري،بود کمتريل اما میدونم_

 .بريزم هم به وجشنشونو بیام میترسم نیس اونجا جام پس نرم سمتشون وقت يه که

 :شدوگفت غمگیل نگاهش فرشادکمي

 !شده مند عالقه بهتون داره دوست شمارو چي؟اون مهران پس_

 :زدموگفتم تلخي مبخند

 برام همون کردم توبه خدا پیش مل بپذيره منو  اضرنیس هیچکس عروس عنوان به نمیکنه قبول منو عمه_

 اگه توخونست هاهم سند.بگو بهش همینو.بشه خوشبخت مهرانم که امیدوارم سرنوشتم دنبال برم میخوام بسه

 .مهران براي،ازادي بکنیم وکاراشو داريم برش بروباال خونه ازديوار بیا میتوني

 محضر رفتیم و برداشتیم هارو وسند روبازکرديم درخونه زور به افتاد راه به کردودنبامم سکوت فقط فرشاد

 ودرازاش دادم تحويلش همونطوري نقدم هاي پول غالم نام به بزنم بود زمیل تیکه چند که ارثمو سهم میخواستم

 .نیومد سراغم.هم تشکر براي  تي کس هیچ.گرفتم رضايت

 .بي بي خونه برگشتم را ت خیال با غالم دادن ازرضايت بعد

 .موند مي توزندان بايد رو وقتي چند که مهرانم کاربکنم وچي برم کجا بايد نمیدونستم اصال  اال

 برام تونست بود امکتريکي قطعات تومیدي که خیريه تويه اما نداشت بیشتر بازنشستگي  قوق يه که بي،هم بي

 .شم مشغول اونجا تا کنه کارپیدا

 .مل زندگي تالطم پر قصه اخر بود شده ايل

 نبود وبد درمیاوردم خودمو خرج شدم ومشغول توکارگاه اونروز،رفتم فرداي از

 

 مامان اما خونه برگردونه منو که کرد تالش خیلي بي بي میکردم بي بي کمک وتوخونه برمیگشتم شبام

 .سرمیزدن.وبهم میومدن بار يه وقت هرچند وسینا خودش ومي نکرد قبول بابا  ال نشدن بدتر خاطر.به

 تنها نمیکردم فکر هیچي به شبا که میکرد  ستم دراوردن وپول کارگاه تو کار انقدر ومي.خیلي بودم تنها خیلي

 !بودوبس مهران ازادي روز ديديل ارزوم

 ارزوي تنها میکردم فکر مهران ازادي به وفقط فقط بودم دستگاه پاي که صبح تا وازشب شب تا ازصبح

 بود قرار بشم دانشگاه ارشیتکت بهتريل بود قرار روزي يه که توکل ساره مل وگرنه همون بود شده زندگیم

 تو ساده دست ور ي   به بودم شده تبديل االن باشم داشته را تي زندگیه پدرم زياد ثروت وبا بشم مهندس  انوم

 ..پومم نیومدن کم وکتاب  ساب نگران همش ماهم واخر.بودم بندي بسته مشغول نمور تومیدي يه

 قبول خودش اما بیام بیرون پسراش هاي ونگاه اززيرمنت تا میدادم بي بي به هم مبلغي يه میخواست دمم

 .میشد ونارا ت نمیکرد
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 ازهوشنک ديگه خبري،هم هیچ گذشت منوال همیل به مل زندگي هم بود زندان مهران که مدت اون

 .نشل مل مثه روزي يه که روبگیرم دخترا اون تموم راه جلوي میخواست دمم ومي،خبلي نداشتم ودارودستش

 اتفاق واون سال ازون خیلي  اال شنیدم فرشاد از ازاديشو وروز شد تموم مهرانم محکومیت مدت باالخره

 . چطوره و امش شده شکلي چه بدونم داشتم دوست خیلي بود گذشته

 .ايستادم درخت يه پشت و درزندان جلوي رفتم بود سرد هم خیلي که ازاديش روز

 گرفت دمم قدر چه.نشم ديده تا پوشوندم صورتمو بودن رفته براي،استقبال همه جوادوسینا واقا ومامان وبابا عمه

 . مهران منتظر دست به گل ودسته بودن ايستاده هم کنار خندون هاي چهره با همه اونجا بودم وغريب

 اومد زندان در از ومهران ودربازشد سراومد صبرمل باالخره دقیقه بعدازچند

 برمیداشت قدم طمانینه وبا اروم نبود تند قديما مثه.رفتنش راه وقارتر با ترو جذاب خیلي اما بود الغرترشده

 . رفت ضعف براش  سابي دمم دور از بود.شده مردونه  سابي.هم وتیپش

 اشکام اروم میخورد قلبم خنجري،که اخريل اينم بود ا ساساتم تیرخالصي اينم بودم ناکام همیشه عاشق يه هل

 .وتارترشد تار وتصويرمهران کرد تر هامو گونه داغیشون سرازيرشد

 با نبود دنباممم  تي میکردومیبوسید وبغل بودن اومده استقبامش به که کسايي دونه دونه داشت مهران

 بي،رفتم بي خونه سمت به زنان قدم و ترکشیدم باال گردنمو شال.شدن وسوارماشیل رفتل خوشحامي،همشون

 بي بي اگه میبودم وتنها کس بي انقدر چرابايد سوخت خودم واسه دمم بار براي،اومیل.بود گرفته دنیا يه قد دمم.

 .میرفتم کجا االن چي؟بايد نبود

 تنها فقط سال اينهمه که.زجرمیکشیدم انقدربايد..بود مل تاوان سختي انقدر واقعا

 

 سرنوشت ايل خدا چرا بودم بدبخت انقدر مل ازدورباشه؟چرا اونم عشقم مهران ازادي ديدن زندگي به امیدم

 بود؟ چي  کمتش..بود زده رقم وبرام

 وگفت؛ پايیل داد رو پنجره.بود اوردفرشاد بیرون ازفکر منو ماشیل يه بوق صداي

 .بیرون میزني يخ باال بیا_

 :وگفتم پايیل دادم گردنمو شال

 .برم پیاده میخوام ممنون نه_

 .جايي بريم بايد باال بیا نه_

 کجا؟_

 .میگم.بهت بیا_

 :وگفتم شدم ماشیل.سوار

 باشم.داشته سهمي محظه توايل اينکه بدون.گذشت را تي همیل به بودم محظه ايل منتظر سال چند ديدي_
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 :درفکرشدوگفت فرشادغرق

 که داره مهران خودتو به بستگي بعدش به ازينجا  اال بود مهران ازادي مهم نکل اذيت خودتو نیس.مهم_

 .نه يا باشید باهم بخوايد

 :گفتم کردمو تلخي.خنده

 را ت خیلي.کرده فراموش منو اون_

 !میدوني ازکجا_فرشاد

 مطمئنم_

 :وگفت شاپ رکافي.يه جلوي داشت ونگه ماشیل فرشاد

 بشیل چهار میز برو_

 :گفتم گرد چشماي با

 چرا؟_

 بفهمي تا برو_

 .خورد مهران به چشمم تعجب کمال با که شاپ کافي تو ورفتم شدم.پیاده ازماشیل گیجي با

 رفتم میکرد نگاهم مبخند بودوبا.نشسته میز پشت

 

 افتاده کنارپلکاش خط ويه بودن شده سفید کنارگوشش موهاي میبینمش ازنزديک دارم نمیشد باورم سمتم اومد

 اشکام باديدنش دوباره داشت ازادي شوک اشک چشماش ومي سنگیل غم يه بود غم يه اش توچهره بود

 اوردم اروم سرمو وسالمت بود سامم شکر خدارو.نه يا ساممه ببینم که کردم نگاه سرتاپاشو ومع سرازيرشدوبا

 :گفت که باال

 میکني؟ زاري گريه ها بچه مثه ؟هنوزم نشدي بزرگ تو_

 :کردوگفت اشاره صندمي به مهران.گونم روي سرازيرشه اشکام ي همه شد باعث که بستم اروم پلکامو

 .منتظرن بقیه که بريم بعد بخوريم چیزي يه_

 :گفتم بغض با

 کجا؟_

 .گذشتم ترفنداي ازهمون پیچوندمشون ترفند باهزار ديگه خونه_

 .نذار منتظر رو عمه برو خودت پاشو ندارم اونا پیش جايي مل_

 .بخوان تورم بايد میخوان منو اگه_
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 ..نه منو اما رومیخوان تو_

 :گفت پايینو انداخت سرشو مهران

 رفت؟ دادي اموامتو تموم چرا_

 ..تو نجات واسه_

 :گفت کردتوموهاشو دستشو مهران

 واسه کارمیکني شب تا ازصبح داري که بود گفته بهم فرشاد شرايط توايل اونم ساره کردي کاربزرگي خیلي_

 .رفت دادي زدم مل که گندي پاي ثروتتو همه اما خودت خرجي

 :گفتم زدمو تلخي مبخند

 .بسشه ديگه خدا به خورده غصه خیلي مدت توايل.عمه پیش بري بهتره هم  اال میکنم توهرکاري براي مل_

 :شدوگفت بلند ازجاش مهران

 میخواد زنمم بخواد منو هرکي.میريم باهم_

 :گفت که کردم نگاه بهش باتعجب

 بگیرتت ازم يکي بازبزارم انتظارودردسر همه ايل بعد میخواي ؟چیه؟نکنه هان_

 ...منو عمه مهران_

 .ديره زودباش خونه بريم پاشو.زورکیه مل با ازدواج اصال نداريم منو عمه_

 پشت اروم مبجوشید.سیروسرکه مثه دمم.خونه ورفتیم افتادم راه سرش پشت منگ ادماي وعیل شدم بلند از ام

 .ادم همه ايل جلوي نشم پول يه سکه میترسیدم خیلي فقط نخوره هم به تعادمم که بودم گرفته مهران

 اينکه محض به اما کنل استقبال ازش دوباره تا در جلوي اومدن همه بازشد زد،ودرخونه درو زنگ مهران

 :جلووگفت رفت قدم وچند گرفت دستمو مهران.شد جا،سکوت همه خورد مل به چشمشون

 نیس خرخره مومو. ست ساره اينم مهران منم..کرديل؟سالمکرديما تعجب چرا_

 تونگاهش اما بودومیلرزيد کج سرش.موند ثابت دار صندمي،چرخ رو بابا نگاه ورو چرخید جمعیت رو چشمم

 کنه نگاه توچشمام قدرت وبا بزنه خرف باهام قديما مثه کنم بغلش میخواست دمم قدر چه بود ناگفته پراز رف

 :گفت بابا کردوروبه دنبال نگاهمو رد مهران.بده تکون زبونشو میتونست فقط اما

 براي مل نجات براي داد ثروتشو کل که وايساد مل پشت مرد يه مثه که ها دونته يه دختريکي صادق  اج_

 نگاه اونطوري چرا دايي زن بیاره دووم تونسته که شیرزن خدا به  اجي هام عقلي بي خاطر به مل ازادي

 سارست همون ايل دخترت به میکني

 

 برگشته پشیمون.کرده توبه ومي سارست همون قبل از تر قوي برابر صد منتها
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 :گفت و عمه سمته به کرد روشو

 گفت ساره بده نجات منو که کذشت پول همه اون از که بود دختر ايل داد نجات پسرتو که کسي جان مامان_

 ازصبح ورفت داد سرمايشو تمام ساره اما. ساره نه.بود تقصیرمل افشیل مرگ ندادم گوش مل اما نرم اونجا

 همديگرو ساره منو که کنم اعالم اول همیل میخواستم همتون بااجازه هم  اال.مل نجات براي کارکرد تاشب

 ..بخوريم سبزيمونو قرمه بريم میتونیم هم  اال. داريم دوست

 :زد داد عمه

 چیه؟  رفا ايل.بسه بازي مسخره مهران_

 اخرعمر تا نمیتونیم که ما میدي؟باالخره اجازه دايي!دايي با،اجازه امبته خبرنداشتیل که نگید گفتم جدي همشو_

 .مادرمل باشیم ناکام

 بلند کم يه سرشو بابا میکردم رونگاه بابا مامانو صورت فقظ مل اما.ديگه هم سمت به برگشت ها نگاه همه

 کشید دستشو کردوبعد مل به نگاه يه بابا زد زانو جلوشو رفت مهران. کرد اشاره مهران کردوروبه

 بابا سمت برم.که کرد.اشاره زدوبهم مبخند مامان بابا  رکت ايل با.کرد اعالم موافقتشو چشم وبا روسرمهران

 وعاجزانه وبوسیدم گرفتم ومرزونشو جون بي دستاي دادن بهم انگاردنیارو رفتم وتواغوشش دويدم ووقتي

 .ببخشه منو خواستم

 ....مهران دست رو گذاشت هم بعد و مل روسر کشید دستشو هم بابا

 . پذيرفت منو اکراه با باالخره ومي بود نارا ت بوسیدم.هم رو عمه ودست بلندشدم

 ...اورد بیرون وهوا  ال ازون مارو  معیت صلوات صداي

 

 :گفتم مامان وبه کردم نگاه بهش ترس با دريا اب تو دويد کردو بغل رهارو مهران

 .نمیشه بزرگ وقت هیچ ايل اخه نداد کشتل.به بچمو اگه_

 :خنديدوگفت مامان

 داره باد ش.بیامرزکله خدا بي بي قول.به_

 .نکرده غرقش تا بگیرم رو بچه برم مل_

 .گفتم سمتشو رفتم مینداخت وپايیل باال رو بچه هي مهران. اب تو ورفتم شدم بلند از ام

 .تو کشي مي بچمو میفته ازدستت دفعه يه اينطوري نکل_

 خنديدوگفت؛ مهران

 کنه  ال بزار بابا نترس_

 :میخنديدومیگفت بلند بلند رهاهم

 ..روخدا تو کنیم بازي اب بابا با بزار روخدا تو مامان_
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 االن ازهمیل منم بود جامب عقب وبرگردم شم خیال بي شدم مجبور اصرارشوديدم وقتي اما میترسیدم خیلي

 دوباره بخره جون.به خطرو که میخواستم خوشحامیش واسه را تي همیل به بودم شده اون خواسته تسلیم

 بود؟محدود چي درست کار واقعا کردم درک مامانو تازه.نگران مل ودل بود شادي غرق رها سمتشون برگشنم

 ؟ گذشتنش ازاد ؟يا.مل گذشته مثه کردن

 بود؟ چي درست راه.میزد شور براش خیلي دمم بسازم ساره يه هم رها از خواستم نمي

 پايان

  ّ ل    ع لي اّلَلُ  ي تُوبُ  و   ّ  کیم ع لیم   اّلَلُ  و   ي شاءُ  م     

 اسماعیلي شیما:  مرتد عشق رمان  ي نويسنده

 ⇓طراح جلد رمان : سحر تهرانی⇓

website : http://sahartehrani-art.com 

email :  info@sahartehrani-art.com 

================================================================== 

ماعیلیساینستاگرام شیما ا  : https://instagram.com/shima_esmaeeli_roman 

 instagram.com/baghe__roman  : اینستاگرام باغ رمان

 ↓ کانال تلگرام باغ رمان ↓

https://telegram.me/bagheroman 
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