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 : 1 فصل

 كرده يخ هام دست كه بگم رو همين فقط كنم توصيفش واضح و درست تونم نمي زد، مي موج دلم ته شيرين استرس يه

 كردم، نگاه آينه توي رو خودم صورت به هزارم بار براي. كنم گريه بلند صداي با بود مونده كم خوشحالي شدت از و بود

 با كه خواهرم مهسا صداي با. طرفدارم پر خودم هاي سال و همسن بين در اما ندارم گيري چشم زيبايي هم اونقدرها

 : ميام خودم به زده زل بهم محبت

 . كني مي ازدواج خواد مي دلت كه اون با و رسي مي داري آرزوت به كه خوشحالم-

 كردم كاري هر و شد ظاهر گشاد و گَل لبخند يك شكل به درونيم هيجان همه و رفت غنج دلم ته برد كار به كه تعريفي از

 : گفت مهسا به رو و خنديد بلند صداي با من قيافه ديدن با تارا دايي زن. كنم جمعش نتونستم

 !! امشب آبروريزيِ ي مايه كنيد جمعش اينو خدا تورو-

 : كردم غنچه رو لبام. خنديدند هم با دوتايي و

  ام؟ آبروريزي مايه من!! نامردا-

 : بوسيد رو ام گونه و شد خم بود آرايشگرم هم خودش كه تارا زندايي

 . خانوم خوشگل كردم شوخي-

 صفحه روي علي اسم ديدن با و برداشتم آينه جلوي از رو موبايلم و شدم كنده صندليم روي از گوشيم زنگ صداي با

 : دادم جواب فورا گوشيم

  بله؟-

 : پيچيد گوشي توي علي مردونه و بم صداي

  خوبي؟. سالم-

 : كردم كنترل رو خودم شدم مي منفجر ذوق از داشتم كه صورتي در
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  چطوري؟ تو. خوبم من-

 : شد آروم صداش

 !! باشم؟ بد شبي همچين تو شه مي مگه-

 : شد سرخ هام گونه

 !! بزني ها حرف اين از بلدي هم تو پس-

 : شد جدي كمي صداش لحن

  باشم؟ سابق علي همون داري دوست نمياد؟ بهم-

 : گفتم فوري

 . ندارم دوست رو اون! نه نه-

 : خنديد بلند صداي با

 .. چيزشي همه يكي اين واسه اما, بودي خاله دختر فقط علي اون واسه. برم قربونت-

 : شكست رو سكوت علي. شد برقرار سكوت بينمون اي ثانيه چند

  دنبالتون؟ بيام كي جان مريم-

 : گفتم و شدم جدي مهسا ي برافروخته قيافه ديدن با و اومدم خودم به

 !! نيفتادي؟ راه هنوز, ديگه بيا! واي-

 : زد اي قهقهه

 . اونجام ديگه دقيقه پنج تا, چشم-



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴ 

 به طرفه يك عشق نهال دلم توي كه سال همه اين از بعد. نبودم پشيمون اصال ولي بودم داده بروز رو احساساتم زيادي

 و من بود قرار امشب حاال داشتم دوست رو علي بچگي از كه داشتن خبر دوستام ي همه تقريبا و بودم پرورونده رو علي

 رو من به علي عالقه مادرم با و مون خونه بود اومده ام پروين خاله كه بود پيش ماه همين. بشيم هم مال هميشه براي اون

 بخاطر هرچند. بود گذشته قرن يك مثل ماه يك اين. برسم امشب به تا گذشت بهم چي دونه مي خدا. بود گذاشته ميان در

 بله جواب اونها پسر به خاله، خواستگاريِ از قبل شب چون بود خورده هم به طاهري ي خانواده با ما رابطه علي با نامزديم

 عقد كه طاهري پسر و من هم اش تازه, داشت رو ارزشش علي مثل عشقي به رسيدن چون نبود مهم واسم اما بودم داده

 از بود پيام. اومدم خودم به گوشيم صداي با. نبوده بينمون هيچي... هرچي و خورون شيريني يا برون بله حتي بوديم، نكرده

 : كردم بازش ذوق با. گالره دوستم طرف

  كني؟ پشت عشقمون به خواي مي-

 : اومد لبم روي محوي لبخند

 !!! كهنه عشق خداحافظ... هم واسه ناجوريم ي وصله تو و من-

 كمبود دچار زد هم به وحيد پسرش دوست با كه اين از بعد. بوديم صميمي هم با خيلي وگالره من. نياد پيش تفاهم سوء

 شوخي با كردم سعي و رسيدم دادش به سختي دوران رفيقِ عنوانِ به من و بود شده افسردگي جور يه و نفس به اعتماد

 جاي به دم مي اس بهش وقتي تا كنه پاك گوشيش از رو من شماره خواستم ازش بنابراين. بيارم در سرش از رو وحيد فكر

 شكل اين به هم اون. دادم مي پسرونه هاي اس طرف اين از هم من و پسرم من كه كنه تصور و بيافته ام شماره اسمم

 با زد مي زنگ كه زماني حتي اون و نشد ختم اينجا به البته, داره پسر دوست هنوز كه كرد مي وانمود هاش اتاقي هم جلوي

 زنگ صداي با. دادم ادامه شوخي اين به هم من. زد مي حرف عاشقانه هم باز شنيد مي رو من دخترونه صداي اينكه وجود

 : گفت من به رو دادن جواب از بعد و پريد جا از مهسا آرايشگاه

 . عليِ پاشو-

, كردند مي بِش و خوش هم با و بود ايستاده علي ماشين كنار هم داييم. اومدم بيرون آرايشگاه از و انداختم سرم رو شنلم

 رو من لج خواست مي كه مهسا قول به يا و پر هم خورده يه داشت بلندي به رو متوسط قد بود، قد هم دايي با تقريبا علي
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 يه. بود بزرگتر ازم سال يك اش همه اومد، مي بهش خيلي كه بود زده هاش چشم به كوچكي و طبي عينك چاق، بياره در

 مهسا. كُش مريم و مردونه تيپ يك. راسته اي پارچه مدادي نوك شلوار با بود پوشيده مردونه يقه سفيد اندامي پيراهن

 : زد تنه بهم

 . زشت دايي جلو مريم، رو خودت كن جمع-

 و كرد باز رو جلو در دايي. كرد سالم همه به ما ديدن با علي. رفتيم علي و دايي سمت به و كشيدم جلو رو شنلم كاله كمي

   اومديم خودمون به علي صداي با. كرديم نگاه هم به تعجب با مهسا و دايي زن و من. فرمون پشت نشست هم علي. نشست

 . زشته, شلوغه خيابون. ديگه شيد سوار-

. من بعد مهسا بعد نشست دايي زن اول. نمياره در رو ماشينش دايي و بريم علي ماشين با همه قرارِ كه بود معلوم ظاهر از

 : گفتم خودم با ولي شد گرفته حالم خورده يه. دايي صندلي پشت يعني

 . كنم ناز واسش دارم وقت عقد از بعد نداره اشكال-

 آوري ياد با اما, نموند دور كرد مي نگاهم چشم گوشه از داشت كه علي ديد از كه اومد لبم روي لبخندي تصور اين از

 بود هم سيِد كه نه. ماسيد لبم روي لبخندم زد بهم تلفن پشت ديروز كه -محمدي خانوم -طاهري آقاي خانومِ هاي حرف

 : گفت مي. داشت برم ترس بيشتر

 : گفت مي. بشكنه رو دلت خدا شكوندي رو من پسر دل كه طور همين اميدوارم-

 . كني جمعش نتوني كه بره جوري آبروت كنم مي آرزو-

 كه امشب مثال فقط, بوديم نكرده صحبت هم با هم بار يه حتي. ببنده دل من به بخواد كه نبودم دوست پسرش با كه من

 : گفت و زد زنگ دوباره مامان... و اومد خاله كه صبحش فردا, بله بود گفته مامان بگيره جواب بود زده زنگ

 . شده عوض نظرمون-
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 دوستاش از يكي فوت خاطر به مياد يادم فقط بيارم ياد به رو پسرشون قيافه تونم نمي كنم مي فكر هرچي هم االن همين

 خودش به بعد بدن شوهر رو من بود منتظر انگار گرفت لجم هم علي دست از. داشت ريش بود گذشته هم ماه چند كه

 : گفتم دلم تو و كردم نگاه آسمون به شيشه از. كنه خواستگاري ازم و بياد

 . بگذرون خير به خودت! خدايا-

 : گفت دايي به رو و آورد زبون به رو من دل حرف دايي زن. كرد توقف حياط در جلوي ماشين

 . بيفته خوب فيلمش تو بشينه جلو مريم بذار شيم پياده ما جان كاوه-

 يه نشستن جلو حين در هم من. شدند پياده دايي زن حرف برابر در هم مهسا و دايي. شد پياده هم خودش سريع و

 -حسين -مهسا شوهر و شد باز حياط در دقايقي از بعد. زد رو در زنگ دايي زن. شدم سوار و كردم تصنعي خواهي معذرت

 ايوان روي زيادي جمعيت. درآورد حركت به رو ماشين هم علي و شد ظاهر روبرومون ديجيتاليش كوچك دوربين با

 غبغب به بادي هم مادرم و بود گرفته دستش اسفند ظرف پروين خاله كردم، مي نگاه همه به ذوق با. بودند ايستاده

 خيره خاليش جاي به, شد پياده ماشين از علي كي نشدم متوجه كه بودم تماشا غرق اونقدر. بود ايستاده كنارش انداخته

 شدم، پياده آروم. نگرفت آروم دلم هم علي توسط خودم طرف در شدن باز با كه شد خالي دلم ته يهو چرا دونم نمي. شدم

 و پاشيد صورتم به گرمي لبخند عوضش در كه خورد گره علي نگاه با نگاهم اي ثانيه واسه كردم راست رو قامتم وقتي

 فاميل تك تك صورت از رو خوشحالي تونستم مي. افتاديم راه به خونه طرف به هم با و زدم لبخندي هم من ناخودآگاه

 من آخه داشتن دوستم همه جورايي يه. داشتند شوق و ذوق هم بودند مادرم عذاب ي مايه هميشه كه هام عمه حتي بخونم،

 غرق علي و من صورت ايوان به رسيدن محض به. كردم نمي دخالت بزرگترها دعواي تو وقت هيچ و بودم آرومي آدم ذاتا

 هم با. داد مي نشون نگران اش قيافه. افتاد گالره و من مشترك دوست و همكالسيم رويا به چشمم جمعيت توي. شد بوسه

 نشسته مبل روي هم كنار علي و من بعد ساعتي. شد بيشتر استرسم رويا قيافه ديدن با چرا دونم نمي كرديم، روبوسي

 اشاره با رويا به رو. عقد خطبه خوندن براي بگيره وكالت ما از عاقد تا بوديم منتظر و بوديم كرده رو امضاهامون بوديم،

  كو؟ گالره كه پرسيدم

 شدت از بدنم تمام كردم احساس. پايين انداخت رو سرش و نگفت هيچي و داد تكون تاسف عالمت به رو سرش هم اون

 : داد نجاتم كامل بستن يخ از دستم روي علي دست گرماي. شده منجمد استرس
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  ؟!كرده يخ چرا من مريمِ-

  چيه؟ ترسم علت دونستم نمي هم خودم, شدم خيره هاش چشم به و برگشتم سمتش به

 : بود من نوبت حاال. گرفت وكالت علي از آقا

 جلد يك و شمعدان و آينه جفت يك معينِ مهريه با توكلي علي دائم عقد به را شما وكيلم بنده آيا كرامتي، مريم دوشيزه-

  بياورم؟ در آزادي بهار تمام سكه چهارده و صد و مجيد اهللا كالم

 : شكست رو سكوت مهسا صداي... سكوت

 . بچينه گُل رفته عروس-

 : گفت بانمكي لحن با بود ميزه ريزه پيرمرد يه كه عاقد

  بوده؟ كجا گل شب وقت اين-

 : خوند مرتبه دو عاقد و شد ساكت صداها! ؟!اومد نمي ام خنده من چرا. خنديدند همه

  وكيلم؟ بنده آيا... خانم دوشيزه دوم بار براي-

 : گفت مهروز بار اين. كنه باز رو در رفت) بزرگم خواهر( مهروز دخترِ. اومد در زنگ صداي

 . بياره گالب رفته عروس-

 : گفت متلك با عاقد

  ديگه؟ گردن برمي امشب ايشاهللا-

 آخه نداشت من از كمي دست هم اون انگار. كردم نگاه علي صورت به مردم؟ كه من!!! دن مي لفت چقدر اينا خدا واي

 . نداشت گرمايي ديگه هم اون دست

 : گفت آهسته و ايستاد كنارم -فاطمه -مهروز دخترِ
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 . داخل مياد داره. خاله بود گالره-

 : خواند سوم بار براي عاقد. نداشت رخ به رنگ. شدم خيره رويا صورت به گالره اسم شنيدن با

  وكيلم؟ بنده آيا...  -

 : كردم باز رو هام لب زور به و كردم جمع بله گفتن واسه رو عزمم همه. گذاشت دستم توي رو طال النگوي قاب پروين خاله

 ...  اجازه با-

 هاي چشم توي. شدم بلند جام از و شد بسته هام لب. شد خيره چشمام به, ايستاد علي و من روبروي و شد اتاق وارد گالره

 : زد داد غيظ با گالره. كردند مي نگاه نفر دو ما به تعجب با همه. بود ترجمه قابل غير بود كه هرچي گالره

 .) كرد اشاره علي به و( كردي؟ پشت من به آشغال اين خاطر به زدي؟ مي حرف ازش كه عشقي بود اين-

 : برداشت خيز گالره طرف به رويا. اومدم خودم به زد صورتم به كه سيلي با. نداشت رو گالره حرف كردن هضم توان ذهنم

 . ديوونه كن بس-

 : كه گفت مي بيراه و بد و كرد مي فرياد و داد همچنان گالره. بردش بيرون و گرفت رو دستش و

 . بمونيم هم براي هميشه واسه بود قرار ما شه؟ مي چي قرارمون و قول پس-

 اتاق تو سنگيني سكوت. نداشتم رو جمعيت به كردن نگاه جرات. بود شده داغ داغِ صورتم. نشستم مبل روي اختيار بي

 مي خدا. بود زده زل بهم ناباوري با علي. كردم نگاه علي ي زده بهت صورت به و كردم بلند رو سرم زور به. بود شده حاكم

 و شد بلند جاش از سرعت به و داد تكون راست و چپ به رو سرش بار چند فقط. گذشت مي چي ذهنش توي كه دونست

 ... شدند خارج اتاق از و شد رد كنارم از حرفي گفتن با كس هر و شدند بلند هم بقيه دنبالش به. رفت بيرون اتاق از

 سمت به و كردم جمع رو ام باقيمانده توان خاطر همين به, بود جماعت اون وسط از فرار رسيد مي ذهنم به كه كاري تنها

 بود نگفته ها فيلم مثل خوبه باز حاال. شدم اوضاع وخامت متوجه تازه نشستم در پشت, رسيدم اتاق به وقتي. دوييدم اتاقم
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 پيدا راه صورتم به هم سر پشت هام اشك و شكست بغضم. بود چي قراريم بي دليل فهمم مي حاال!! ام حامله ازت من

 . كردند

 .نشنوم رو ام خونواده هاي خواهي عذر و ديگران هاي كنايه و نيش صداي تا گذاشتم هام گوش روي رو هام دست

 :2 فصل

 به گفتن بله از قبل و بودم كرده گوش حرفش به كاش اي. بود گالره و من بين مسخره شوخي جريان در رويا شكر خدارو

 نسبت رو ام خانواده ديد حدي تا هفته يك اين تو بودم تونسته مهسا و رويا كمك با هرچند. كردم مي قانع رو گالره علي

 قرار جريان در ها همين لقيِ دهن با كه هايي آدم و بودن ماجرا شاهد شب اون كه آدم همه اون اما, كنم روبراه خودم به

 حتي كه كردم مي صاف جوري چه رو علي دل گذشته ها اين همه از ؟!!كردم مي روشن بايد جوري چه رو بودن گرفته

 بده؟ جواب هام تلفن به شد نمي حاضر

 : اومدم خودم به رويا صداي با

 !نمياد در ازت صدا, كرديم حركت ساعت سه دختر؟ ساكتي چرا-

 : كردم باز رو لبهام زور به

 بگم؟ چي-

 : گفت خنده با رويا شوهر عارف

 بكشيش؟ خواي مي جوري چه ديدي رو خانوم گالره و رسيدي كه اونجا بگو حداقل-

 : گفت دلسردي با رويا. نشست لبم روي مصنوعي لبخند. خنديد خودش و

-عفريته اون واسه خانوم بالنسبت! 
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 پيش منو تا كنن راضي رو مامان و بابا بودن تونسته سختي به شوهرش و رويا طفلك. شد برقرار بينمون سكوت دوباره

. كردم مي درست خودم به نسبت رو ديگران ديد تا شد مي پيدا راهي يه و شد مي معلوم چي همه بايد آخه. ببرن گالره

 .نشست گلوم توي اي كننده خفه بغض علي دادن دست از فكر از. دادم مي دست از رو علي هميشه واسه اگه حتي

 :اومدم خودم به عارف صداي با

 دارم؟ نگه خورين؟ نمي چيزي خانوم مريم-

 : دادم قورت رو بغضم زور به

 .برين فقط. ممنون-

 : برگشت بودم نشسته عقب كه من سمت به رويا. شد بدل و رد عارف و رويا بين داري معني نگاه

 .نيست كارساز خوش زبون مثل هيچي! كنيا كنترل رو خودت رسيديم كه اونجا مريمي،-

 باشه ي نشونه به رو سرم بشه راحت رويا خيال اينكه واسه ولي كنم كنترل خودمو كه ممكنيِ غير كار دونستم مي هرچند

 جلوي كه درحالي مدتي از بعد و گذشت مي رو ها كوچه و ها خيابون كنان جو و پرس عارف بعد ساعتي. دادم تكون

 : داشت مي نگه بلندي ساختمون

 .سه شماره ساختمون بهار خوابگاه هم اين بفرما،-

 ترم و بود ما دبيرستان دوران دوستان از هم اون كه بوديم گرفته گالره سابق اتاقي هم آالله از هم رو آدرس قدر همين

 : اومد خانومي صداي بعد اي لحظه. زد رو زنگ و شد پياده رويا. بود شده التحصيل فارغ پيش

  بله؟-

 : رويا

 .نباشيد خسته. سالم-

 بفرماييد؟, مرسي -
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 .داشتم كار رياحي گالره با ببخشيد -

 .كنيد صبر لحظه چند -

 : اومد آيفون از خانومِ صداي دوباره. كردم مي مرور رو اول برخورد بهترين ذهنم تو داشتم و تپيد مي عصبانيت از دلم

 .نداريم نام اين به كسي-

 : گفت تعجب با رويا

 !داده آدرس خودش) گفت دروغ به بعد( مطمئنيد؟ خانوم-

 .كنيد صبر لحظه چند... نداريم رياحي گالره ولي, دونم نمي من -

 : داد دست و كرد سالم رويا به رويي خوش با. شد ظاهر در جلوي راحتي شلوار و مشكي مانتوي با جواني دختر بعد دقايقي

 شما؟ بپرسم شه مي-

 : رويا

 .دوستاشم از يكي من-

 : پرسيد آرومي صداي و دودلي با دختره

 !كرامتي؟ مريم-

 : شدم پياده ماشين از من

 كجاس؟ گورش به گور خود) دادم باال رو ابروم يه. (ام مريم من-

 : زد پوزخندي دختره

 .رفته خوابگاه از شه مي ماهي يه-

 : داد ادامه لب زير بعد
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 !بدونيد بهتر بايد كه شما-

 اش يقه كه درحالي بعد اي لحظه و كردم حمله دخترِ سمت به. كنم كنترل رو خودم نتونستم. باريد مي كنايه هاش حرف از

 : كوبيدمش ديوار به بود مشتم تو

 باشم؟ داشته خبر بايد من چرا. آشغال شو خفه-

 هام مشت با بيچاره اون سر رو حرصم وقفه بي هم من و كنه جدام دخترِ از تونست نمي رويا كه بود شده زياد زورم اونقدر

 عصباني ديگه يعني كه بردم باال هامو دست عارف خجالت از. كشيد عقب رو من و كرد مداخله عارف. كردم مي خالي

 : زد داد بود كرده پيدا زدن حرف مجال تازه كه دخترِ. كرد ول منو هم عارف. نيستم

 !بدبخت باز جنس هم بميري بايد! برخورد بهت كردي؟ پاره افسار چته؟-

 قرار جلوم عارف كه كنم حمله سمتش به دوباره خواستم. بود كرده خبر رو آدم و عالم همه كه كنن گالره سر بر خاك

 : كرد پرخاش دختره به رويا. ايستادم جام سرِ بزنه دست بهم شه مجبور دوباره اينكه ترس از هم من, گرفت

 كني؟ مي قضاوت زود اينطور كه دوني مي چي تو. خانوم ديگه كن بس-

 : گفت رويا به رو عصبانيت همون با دخترِ. بود نشده جمع برمون و دور كسي و بود خلوتي ظهرِ از بعد خداروشكر

 اتاق از رو لز ي گالره چي واسه كنين مي فكر. داشتن خبر جونتون مريم عاشقانه هاي اس از ها بچه ي همه! قضاوت؟-

 بيرون؟ انداختيم

 : گفتم خودم دفاع براي

 .داشت پسر دوست اون. نبود لز گالره-

 : گفت خندي نيش با بود شده تر آروم حاال كه دختره

 نيست؟ كه وحيد احيانا منظورت-

 : داد ادامه اون و بزنه رو حرفش بقيه تا كردم نگاه بهش تعجب با
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 ديدي؟ رو وحيد خودت چشماي با تو. نداره وجود وحيدي هيچ چون-

 : داد ادامه و زد كجي لبخند من لوحي ساده اين جواب در هم اون. دادم تكون نه نشونه به رو سرم

 ...همين فقط. كيه اساطيري عشق اين ي معشوقه ببينم بيام خواستم-

 .نداشتم هم كردن گريه حال حتي. شدم ماشين سوار و نشنيدم رو هاش متلك بقيه ديگه

 : گفت ،برگرده من سمت به اينكه بدون نشست فرمون پشت عارف

 .گرفت چيزي آدرسي ازش شد مي شايد! كردي مي كنترل رو خودت كاش-

 :گفتم عارف جواب در. زد مي حرف دخترِ با جيك تو جيك داشت كه كردم نگاه رويا به

 .باش منتظر ديگه خورده يه پس داري ايمان رويا به اگه-

 : زد لبخندي عارف

 ...لعنت برمنكرش. داريم ايمان بهش ما-

 : گفتيم هم با تايي دو و

 ...باد پيش-

 هم رويا. رفت داخل و انداخت بهم نگاهي نبود، خبري صورتش توي اوليه اخم اون از ديگه كه حالي در دخترِ بعد لحظاتي

 .اومد در حركت به ماشين و شد سوار و اومد ماشين سمت به خندون هاي لب با

 :عارف

 خانومي؟ روباه يا شيري-

 : صورت پهناي به لبخندي با رويا

 .شير شيرِ-
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 : كرد من روبه

 .گرفتم رو خرابكار خانوم آدرس-

 : كرد هم تو رو ابروهاش رويا. كردم نگاه رويا به تفاوت بي داشت؟ اي فايده اصالً ناراحت؟ يا شدم مي خوشحال بايد

 .شه مي توجيه علي طوري اين. كنه صحبت علي با بتونه گالره شايد. مريمي ديگه بخند-

 منم خواستم تا, شد پياده ماشين از رويا. رسيديم نظر مورد مقصد به ساعتي نيم از بعد. نشست لبهام روي جوني بي لبخند

 : زدن داد تقريبا و برگشتن سمتم به هم با رويا و عارف بشم پياده

 ...نَه تو-

 :گفتم دلخوري با

 !نيستم كه آشام خون! شما؟ چطونه-

 : گفت من به رو عارف و رفت آپارتمان زنگ سمت به رويا

 .كنه مي درست رو چي همه خودش رويا دست به بسپار. خانوم مريم باش آروم. كنه مي بدتر شه مي تر جري ري مي-

 كه آناناسي آب داشتم كه حالي در گذشت ساعتي. شد داخل رويا و شد باز در دقيقه چند از بعد. بود زياد رويا با ما فاصله

 به نگاهم. نيست راضي نتيجه از كه زد مي داد اش قيافه اومد، بيرون خونه از رويا خوردم مي رو بود خريده واسم عارف

 : گفتم عارف به خطاب بود بيرون

 !روباه بار اين خانومت و شد اشتباه محاسباتتون گمونم به-

 هاي ميوه آب به داشت لب به مصنوعي لبخندي كه حالي در شد، سوار و رسيد ماشين به رويا بده جواب عارف اينكه از قبل

 : كرد اشاره عارف و من دست

 !رسيدينا خودتون به خوب-

 :گفتم و نياوردم طاقت. داد بهش و درآورد داشبورت از رو رويا ميوه آب عارف كرد، حركت ماشين
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 خب؟ -

 :  رويا

 چي؟ كه خب-

 : گفتم دلخوري با

 نتيجه؟-

 : رفت فرو فكر توي

 ...بوده جلوتر قدم يه ما از آقات علي-

 : پرسيد عارف

 بود؟ خبر چه ببينم بگو واضح-

 : گفت و داد بيرون قدرت با رو نفسش رويا

 نامردي هم گالره. بياره مدرك حرفهاش اثبات واسه كه خواد مي ازش و كنه مي پيدا رو گالره علي پيش روز چند گويا-

 به رو هايي اون كه كنه مي اعتراف هم خودش كه جاست اين جالبش. ده مي نشون علي به رو مريم هاي پيام و كنه نمي

 .بودن تر محكم حرفش اثبات واسه كه داده نشون علي

 ...گالره كنه لعنتت خدا. رسه نمي علي به دستم ديگه كردم احساس. شد خالي دلم ته

 عارف. بيارن برامون بوديم داده سفارش كه غذاهايي تا بوديم منتظر و بوديم نشسته رستوران توي تايي سه بعد ساعتي

 :كنه عوض رو بحث موضوع كرد مي سعي

 مياد؟ كي كنكور دوم نيمه جواب خانوم مريم راستي-

 .ديگه روز يازده, ده-
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 : گفت و زد لبخندي

 .شي قبول دور راه كنه خدا-

 : گفت دلخوري با رويا

 .شه جدا ازم مريم ندارم دوست من دور؟ راه چي واسه!! عارف !!اه-

 : دادم جواب عارف جاي به من

 .شم مي دور آور خفقان جوِ اين از طوري اين آخه. شم قبول دور راه دارم دوست هم خودم جون، رويا نه-

 : داد ادامه رويا

 ...باشيم دانشگاه يه توي هم با هم باز ليسانس دوره مثل دارم دوست من اما-

 : شكست سكوتو عارف دوباره. نداشتم غذا به ميلي هيچ. گرفت قرار ميز روي غذاها. شد برقرار بينمون سكوت

 بودين؟ صميمي چقدر گالره با-

 : داد جواب رويا

 .شد جدا ما از و دوم سال به موند گالره اما شديم، قبول اول سال مريم و من. بوديم رفيق باهم تايي سه دبيرستان تو-

 : من به رو رويا

 خوري؟ نمي رو غذات چرا مريمي-

 : دادم فرو آب اي جرعه با رو بغضم

 .سيرم من-

 : گفت لبخند با عارف

 ؟...شده كور اشتهات گالره عشق از نكنه! نخوردي چيزي كه تو شدي؟ سير چي با-



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٧ 

 : وگفتم گرفت ام خنده عارف لحن از. زد عارف بازوي به آرنج با رويا

 !داشتم دوست رو گالره بچگي از من اصال. نذاشتين كه بينمش خواستم مي! جورم چه, آره-

 طرف به و شدم بلند جام از و گريه زير زدم مهابا بي, شد تازه دلم داغ انگار داشتن دوست بچگي از آوردن زبون به با

 .دويدم بهداشتي سرويس

 

. 

 : 3 فصل

 : زد صدام بابام كه كردم مي مرتب رو ابروهام آينه جلوي داشتم

 .تلفن, مريم-

 : دادم جواب. بود خيلي كردن مي حسابم آدم هنوز كه هم قدر همين. نداشت تعجب جاي بابام جدي لحن اين

 .اومدم-

 :كرد خالي رو دلم ته رويا ناراحت لحن, برداشتم رو گوشي. رفتم بيرون اتاق از

 مريمي؟ خوبي-

 : نشستم صندلي روي, شد شل پاهام. كردن گريه به كرد شروع و

 رويا؟ شده چي-

 بد خبر شنيدن منتظر اش همه انگار ها بيچاره ام خونواده اعضاي. شد خيره بهم و اومد سمتم به بود هال توي هنوز كه بابام

 : پيچيد گوشي تو عارف صداي. بودن

 الو؟) انرژي پر صداي با! (كشتي رو مردم دختر, رو گوشي اون من به بده-
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 شده؟ چي عارف آقا سالم-

 : خنديد بلند صداي با

 برداشت به بنا كه دارم هم ديگه خبر يه اما, شديد قبول. ديديم رو نتايج االن. ايم نت كافي ما. خانوم مريم گم مي تبريك-

 .خوب هم, باشه بد تونه مي هم خودتون

 : زدم لبخندي كنه سكته بود مونده كم كه بابا به رو. خنديد دوباره و

 .شدم قبول ارشد. بابا نيس چيزي-

 :اومد رويا صداي دوباره. رفت اتاقش به و كرد پنهونش سريع اما نشست هاش لب روي محوي لبخند

 !شدم قبول ديگه جا يه من مريمي-

 : خنديدم

 شديم؟ قبول كجا بگو حاال. شدي قبول كه اينه مهم. آجي نداره اشكال-

 : داد جواب گونه بچه بغض همون با مريم

 ...تو اما شدم قبول جا همين من-

 : اومد دوباره عارف صداي. كرد مكث

 : زد جيغ رويا. كني خوب برداشت كن سعي-

 .رو دهنت ببند عارف-

 : گفت من جواب در و

 .شدي قبول اينا گالره دانشگاه تو-

 : گفت تعجب با رويا. گرفت ام خنده خودم شانسي خوش از
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 خندي؟ مي داري-

 : دادم جواب

 ...است انگيزتر غم گريه از من تلخ خنده. جان رويا نه-

 :گفت خنده با رويا. داشتن درگيري تلفن پشت انگار عارف و رويا

 چيه؟ خوب برداشت از ديوونه اين منظور دوني مي-

 چيه؟ -

 !بريزي قتلش واسه خوب نقشه يه توني مي گه مي -

 : داد ادامه رويا. خنديدم آهسته

 كي راستي. تنبلش شاگرد نوع از هم اون. كارشناسي دانشجوي اون و ارشدي دانشجوي دانشگاه اون توي تو اون از جدا-

 .مدت اين نگشتيم هم با بس از كردم دق مريمي؟ بريم بيرون مياي

 : دادم جواب

 !افته نمي هم وقت هيچ كه,) دادم ادامه آهسته و( بيفته آسياب از آبها وقت هر-

 : گفت اي مظلومانه لحن با رويا

 !كنما مي گريه, ديگه نباش ناراحت مريمي-

 : گفت رويا به خطاب بشنوم هم من خواست مي انگار كه عارف

 !باشي تو بعديش ي طعمه نكنه, نيست اعتمادي مريمِ اين به-

 :گفتم ساختگي عصبانيت با

 .كشم مي رو اون گالره از قبل واال كن ساكت رو شوهرت خودت رويا-
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 .پيچيد گوشي تو عارف ي قهقهه صداي

 

 :4 فصل

 كه نداشتم رو محبتي چنين توقع بابام از شايد شدم، قبول كه نياوردم خودم روي به اصال نام ثبت تا نتايج اعالم زمان از

 ثبت روز كه بماند. دادن مي اهميت من به كردم مي فكر من كه اوني از بيشتر خيلي ام خانواده اما, كنه نامم ثبت بخواد

 جور و جمع خونه يه كردن اجاره و روز چند گذشت از بعد حاال اما گذشت دوستاش يا گالره ديدن استرس با چقدر نامم

 . بودم شده تر آروم خورده يه

 خط با اتوبوس ايستگاه تا دو كه بود طبقه دو ساختمون يه. بدم توضيح كردم اجاره كه اي خونه مورد در خورده يه حاال خب

 چند همون در مهروز كه آماري طبق و كردن مي زندگي مسن شوهر و زن يه باال طبقه. داشت فاصله دانشگاه سرويس

 كه پايين طبقه. بودند شده معرفي ملكي معامالت بنگاه طرف از و غريبه كامال. نداشتن هم بچه بود آورده دست به ساعت

 كننده جدا ديوار كه بود شده تبديل مجزا واحد دو به و بود شده دستكاري اي ناشيانه شكل به بود بزرگي نسبتا سرويس يه

 روز اين به دانشجوها مخصوص بود معلوم...! نوش گن مي ور اون از كني سرفه ور اين يعني بود، نئوپاني هم واحد دو اين

 تنها كه من درد به اما بود جور و جمع. كوچك خيلي آشپزخونه يه و سرِهم دستشويي حموم با خوابه يه. بودنش آورده در

 به الزم. نيومدن كساني يا كسي و خاليِ هنوز بغلي سوييت. بگيرم سخت زياد بخوام كه بخرمش نبود قرار خورد، مي بودم

 و من طرف خواب اتاق و بيشترِ هم اش اجاره البته و بزرگترِ، هم اش آشپزخونه و اس خوابه دو چون, بزرگترِ اون كه ذكرِ

 بودن اومده كمكم به ها آبجي و مامان قبل روز. داشتن راه خلوت حياط به دو هر بود مشترك من اتاق با ديوارش كه اتاقي

 رو هايي لباس داشتم فقط نداشتم، خاصي كار. كلي كاري تميز يه بود مونده فقط. بودن كرده كمكم هام وسايل چيدن در و

 دو وقتي گرفتم خونه من كم فاصله اين با چرا اصال كه بدم هم رو كوچك تذكر يه. (كردم مي تا بودم آورده خودم با كه

 و نبينن رو من ريخت خواستن مي شايد كه خانواده درخواست جز نبود چيزي اون و نداشتم كالس بيشتر هفته در روز

 .)كني مي پيدا بيشتري آرامش دوري توي جان مريم كه بود اين شون بهونه

 دراز كه تخت روي كردم، نيمرو مرغ تخم خودم واسه شام براي. شد تموم كاريم تميز كه بود شب يازده بر و دور ساعت

 مدت اين تو چقدر. شد رد نظرم از فيلم يه مثل وقته چند اين اتفاقات تمام دادم، خودم به كردن فكر مجال تازه كشيدم
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 بودم ناراحت اين از همه از بيشتر بود، زده پسم جوره همه اون اما علي با كردن صحبت واسه بودم كرده سبك رو خودم

 مورد در خورده يه كه نداشتم رو اين ارزش حتي من يعني! گالره سراغ رفته بخواد توضيح من از اينكه جاي به علي چرا كه

 دونه يه اتفاق اين با كه كنم نگاه مامانم هاي چشم تو كشيدم مي خجالت اون از جدا كنه؟ فكر گيره مي كه تصميمي

 به اينها همه. نكردم دريافت جوابي هيچ و دادم پيام علي به تا هزار چند كه بماند. بود كرده رابطه قطع باهاش خواهرش

 صاحب شدم، بلند جام از در صداي با. بشه خنك دلم زدنش با حداقل كه نبود ازش خبري ديگه هم نامرد گالره حتي كنار

 صحبت باهم اي دقيقه چند. اومد هم اون كردم دعوتش داخل به و كردم سالم رويي خوش با. بود -خانوم ريحانه -خونه

 با تا مياد صبح فردا و خونه مي درس دانشگاه همين توي كه گفت ليال اش زاده خواهر مورد در هاش حرف البالي كرديم

 روي رمق بي هم من. رفت و گفت بخير شب خورد رو من مغز قشنگ كه ساعتي نيم از بعد خالصه بريم، دانشگاه به هم

 .شدم بيهوش و افتادم تخت

 ديگه چون و گرفتم دوش يه شدم بلند جام از زور به. داشتم كالس يك ساعت من و بود دوشنبه روز صبح ده ساعت

 چروك بس از بود اومده در گرگ دهن از انگار كه رو ايم سورمه مانتوي. شدم صبحانه خوردن خيال بي بود ناهار نزديك

 سرخ سوسيس خودم واسه خورده يه و كردم مختصر آرايش يه. رو رنگش هم مقنعه طور همين كردم اتو رو بود شده

 پر واسه خاصي وسايل. بيام در كچلي حالت اون از تا دادم پوش رو موهام جلوي يكم. شدم آماده خوردن از بعد و كردم

 ام تيره آبي شلوارلي. يادداشت واسه هم خودكار و دفتر يه و آرايشم لوازم كيف و پولم كيف فقط. نداشتم ام كوله كردن

 شيشه توي رو خودم آخر لحظات. كردم پام هم رو بود ست ام كوله با كه برفيم اي سرمه كتاني هاي كفش و پوشيدم رو

 و ساله سه و بيست دختر يه كه اومد نمي بهم اصال كل در. ها دبيرستاني بچه شبيه بودم شده كردم برانداز ورودي در

 سرمو, شد باعث ايوان روي از دختري صداي داشتم خروج قصد و گذاشتم حياط به پا وقتي. باشم ارشد دانشجوي

 : برگردونم

 .بريم هم با همسايه وايستا-

 خانوم ريحانه يعني اش خاله هم رو سنش و بود تر درشت من از اندامش. بود ساله يك و بيست يا بيست تقريبا دختر يه

 پريد پا جفت هم آخر پله و كرد طي يكي تا دو رو ها پله دختر. بدني تربيت ناپيوسته كارشناسي سه ترم. بود گفته بهم

 : گرفت سمتم به رو دستش, من جلوي درست
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 .هستم ليال من سالم-

 :دادم دست بهش

 .مريم. سالم-

 در, زد مي حرف نفس يك مسير كل توي. بود شيطوني خيلي دختر ليال. شديم خارج حياط از و زديم هم روي به لبخندي

 به و نيست اينجا بچه گفت مي. كنم تاييد رو هاش حرف حداقل داد نمي فرصت من به اش خاله از بدتر چيز همه مورد

 پيش اومدم مي بودم ليال جاي من اگه ولي, خودش جاي هركس البته. گرفته خوابگاه اينجا باشه هاش دوست با اينكه خاطر

 ساعت سه اولي كالس. شديم جدا هم از بعدش و كنم پيدا رو كالسم كرد كمكم رسيديم كه هم دانشگاه به. اينا ام خاله

 كالس البالي هرچند. رسه نمي ترم آخر به اين گفتم خودم با كه جوري بود، مسن خيلي خيلي پيرمرد يه استاد. كشيد طول

 .بعدي كالس واسه كنم تازه جوني تا رفتم بوفه سمت به كالس از بعد. بود كننده خسته واقعاً ولي داد آنتراك

 از كه هايي فروشي كتاب شماره با داشتم بود، گذشته دقايقي. نشستم و كردم انتخاب رو اي گوشه و خريدم كيك و چاي

 گفت شون يكي آخر دست كه نه يا دارن كرده معرفي استاد كه كتابي ببينم تا گرفتم مي تماس بودم گرفته هام همكالسي

 كه شديم نمي هم نفر بيست كال كردم، فكر كمي كالس امروز جو به. بخرم و برم غروب تا داره نگه خواستم ازش و داره

 سي تقريبا خانوم با. زدم مي تر كوچيك همه از من بازهم كه بوديم جوون نفرمون هشت هفت فقط جمعيت همين بين از

 بره خواست مي اون. داديم هم به رو هامون شماره و شدم صميمي كمي بود نشسته كنارم كه طاهره اسم به اي ساله

 آوردم باال سرمو ليال صداي با. داشتيم مشترك هم با هم رو بعدي كالس واال بوديم جدا هم از االن خاطر همين به كتابخونه

 :كرد اشاره روبروم صندلي به خنده با

 هس؟ اجازه-

 : زدم لبخندي

 گالره به كه ها تيپ طور اين به كه بود خاطر اين به شايد نشست، نمي دلم به چرا دونم نمي ولي بود خوبي دختر. (بفرما-

 يهو هيجان با گذشت كه اي دقيقه چند. حرفي پر به كرد شروع و نشست روبروم.) بودم كرده پيدا وسواس داشتند شباهت

 به كه دختري ديدن با و كردم نگاه سرم پشت به هم من كارش اين با. داد تكون من سر پشت به و كرد بلند رو دستش
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 به لبخند با ليال. بودمش زده من كه بود گالره سابق اتاقي هم همون دخترِ. كنم تهي قالب بود مونده كم اومد مي سمتمون

 : گفت من

 بشينه؟ ما پيش نداره اشكال, نازيِ خوابگاهيم هم-

 : گفتم كردم مي جمع رو وسايلم كه حالي در و شدم بلند جام از

 .شه مي شروع االن بعديم كالس, رم مي دارم ديگه هم من. عزيزم نه-

 اي موذيانه لبخند با. شناخت بدشانسيم از و ديد منو آخر لحظات در اما نبينه منو دختره كه كنم عجله كردم سعي هرچقدر

 : گفت

 ؟!خانوم مريم احوال, سالم-

 .كردم خداحافظي ليال از و دادم سردي سالم جواب منم

 بودنش باز از خيالم اينكه از بعد و گرفتم تماس فروشي كتاب با دوباره شد تموم شب هفت ساعت كه دومي كالس از بعد

 تا داديم سفارش هم رو اي ديگه كتاب و خريديم خواستيم مي كه رو كتابي. كرديم حركت سمتش به طاهره با شد راحت

 بخاطر شايد. كردم تعريف واسش رو اخير اتفاقات جريان و كردم اعتماد طاهره به چرا دونم نمي. بيارن برامون بعد هفته

 غريب شهر تو دوست يك حضور به خيلي. بشه اعتماد بي بهم و بشنوه اي ديگه كس زبان از نداشتم دوست كه بود اين

. بود شوهرش حسابرسي شركت كارمند. بود خوبي زن هم طاهره البته. بود حل چي همه بود كنارم رويا اگه. داشتم احتياج

 و ظهر از بعد ياد ليال، و خونه آوري ياد با. افتادم راه خونه سمت به و شديم جدا هم از كه بود نه يا هشت بر و دور ساعت

 درست مشغول و كردم عوض رو هام لباس اينكه از بعد و شدم داخل نبود حياط توي كسي. شد خالي دلم و افتادم بوفه

 لبش رو ديشب كه ژكوندي لبخند اون از ديگه. بود خانوم ريحانه كردم باز رو در. اومد در صداي دوباره شدم شام كردن

 گل دست نازي شد خبردار شصتم. نداد جواب كردم سالم كه بماند. بود صورتش رو رنگ كم اخم يه جاش نبود، اثري بود

 :گفتم بود سرتاپام كردن برنداز حال در كه خانوم ريحانه به تعجب با. كرده رسوام ليال جلوي و داده آب به رو نظر مورد

 داشتين؟ امري -
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 : گفت و داد هم تو بيشتر ابروهاشو

 .بدم بايد كه هست تذكرات سري يه-

 :گفتم جوني بي لبخند با هم من

 .كنم مي گوش, بفرمايين-

 : داد ادامه حالت همون با

 .كنيد خودداري هاتون دوست آوردن از پس, داديم اجاره شما يعني نفر يك به رو خونه اين ما-

 : گفتم خاصي واكنش هيچ بي

 بعدي؟, چشم-

 تا بيارم خودم روي به نداشتم دوست اصالً ولي بودم فهميده رو منظورش. نداره تذكري ديگه فهميدم و كرد ومن من كمي

 .بعدي هاي صحبت واسه باشه اي بهونه

 با و رفت در كوره از بود شنيده چشم فقط من از چون اما دستش بدم بهونه تا بدم جواب بد من داشت دوست انگار

 : گفت عصبانيت

 .كنم رد رو خانوم مستاجرهاي بايد حاال! كردم؟ رد تو خاطر به رو پسر و مرد مستاجر تا چند وقته چند اين من دوني مي-

 : دادم باال ابروهامو

 !بله؟-

 : كه زد مي غُر لب زير رفت مي باال ها پله از كه حالي در و شد جدا من از سريع

 ...شده آخرالزمون دوره, كنه اعتماد تونه نمي هاشم چشم به ديگه آدم-
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 زندگيم كه كردم مي هركاري. تركيد مي داشت دلم اومده پيش وضعيت از اما, بود گرفته ام خنده كه درحالي شدم داخل

 از غذا به رو ميلم. كردن مي كجي دهن بهم داشتن انگار هام كرده سرخ زميني سيب. شد نمي برگردونم عادي روال به رو

 و انداختم بودم خريده كه كتابي به نگاهي. شستم رو ها ظرف و كردم خالي آشغال سطل تو رو همه. بودم داده دست

 هاي عكس ديدن به كردم شروع بعدش و گذاشتم صبح شش روي رو گوشي ساعت. كردم خاموش رو المپ بعدش

 ادبي قطعه پيام يه علي شماره به بعدش. بود گرفته ازم مهسا آرايشگاه توي مراسمم شب كه هايي عكس. گوشيم

 منو و شد ظاهر گريه شكل به كرد مي ام خفه داشت شب سر از كه بغضي. نكردم دريافت جوابي هميشه مثل اما, فرستادم

 .سپرد خواب دست به

 

 : 5 فصل

. باال سن و بودن مرد استادم تا چهار هر. بود شده تشكيل كالسم هر از جلسه دو. بود گذشته شب اون از اي هفته يك

 تو منو اگه هم ليال. كرديم مي سالم هم به فقط غريبه همسايه تا دو عين. بودن سرد خيلي من با شوهرش و خانوم ريحانه

 روز چند كه بود گرفته بيشتر اين از حالم كنار به ها اين ي همه. برنخوريم هم به تا كرد مي كج رو راهش ديد مي دانشگاه

 به كه خواسته ازش و گرفته تماس باهاش خاله كه گفت كردن بارم بيراه و بد كلي از بعد و بود زده زنگ بهم مامان پيش

 به كه بود قدر همين يعني چيزشم همه گفت مي كه اون. نشه علي سر بر خاك. نزنم زنگ و ندم پيام علي به ديگه بگه من

 اما ره مي دار پاي گناه بي سر گفتن قديم از! چيز همه بي لياقت بي بشه؟ خيالم بي راحتي اين به ديوونه دختر يه خاطر

 اگه و سفيد رو من و شن مي سياه رو جماعت اين كه روزِ اون و شه مي ثابت گناهيم بي روزي يه باالخره, ره نمي دار باالي

 شه؟ مي واقعا يعني خدايا. كنم نمي نگاهش بشه هم پام خاك علي موقع اون

 داده سفارش پيش هفته كه هايي كتاب تا فروشي كتاب رفتيم طاهره با, شد تموم كالس پنج ساعت و بود غروب شنبه سه

 رو بغلي واحد كه بود گفته صبح خانوم ريحانه. كردم بازگشت عزم زني گشت ساعت دو يكي از بعد. بگيريم تحويل بوديم

. برم بعد بشه جا جابه جديد همسايه تا دادم لفت خورده يه خاطر همين به هم من. بياد كه بوده قرار امروز و داده اجاره هم

 مردونه صندل جفت يه. داد مي رو ام همسايه اومدن از خبر و بود روشن بغلي واحد هاي المپ. انداختم قفل توي رو كليد

 خونه وارد. دادي اجاره مرد به رو خونه و كردي رو خودت كار كه خانوم ريحانه ذاتت اون بر اي. بود اش خونه در پشت

 اين صداهاي مياد بوش كه طور اين پس. حموم بود رفته كه بود معلوم, اومد مي كناري واحد از آب شر شُر صداي شدم كه
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 كه اومد آب شدن قطع صداي حين همون در زدم حرف تلفني رويا با اي دقيقه چند. شه مي شنيده واضحي همين به هم ور

 نويس پاك به كردم شروع و گذاشتم ويگن از ماليمي آهنگ كامپيوتر با شام خوردن از بعد. شد تموم كردنش حموم يعني

 فاز از محكمي تق تق صداي با يهو... كردم مي زمزمه باهاش رو آهنگ تيترهاي گداري گه هم خودم. درسيم مطالب كردن

 : پريدم بيرون صداييم خوش

 كيه؟-

 : اومد نئوپان پشت از جووني مرد صداي

 .سالم-

 : دادم جواب زد مي تند قلبم هنوز كه درحالي

 .بفرماييد, سالم-

 : داد جواب

 .ام خسته واقعا من! آرومتر كنم خواهش شه مي-

 و كردم خاموش رو كامپيوتر و شدم بلند جام از. كرد تشكر هم اون و گفتم چشمي. بود گرفته لجم خودم مالحظگي بي از

 .دادم ادامه كارم ي بقيه به صدا بي

 با بخوام يا باشم داشته خريدي اينكه مگر بودم خونه اصوال روزها مابقي داشتم كالس كه شنبه سه و دوشنبه از غير به

 مي تذكر هم به گاهي گه نئوپاني ديوار پشت از فقط و بودم نديده رو محترم همسايه هنوز بنابراين. بيرون برم طاهره

. بخوابم تا بودم رفته خوابم تخت به زودتر داشتم كالس زود صبح شنبه سه يعني فردا چون و بود شب دوشنبه. داديم

 :حس توي رفتم و گذاشتم ماليمي آهنگ

 شده رد نفر يك راهرو اين از

 زني مي تو كه همونِ عطرش كه



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢٧ 

 درآوردنم زانو به براي

 زني مي جلو حتي مرگ از تو

 شده رد نفر يك راهرو اين از

 ناراحتي تو كه وقتايي مثل

 وجود تمام با كشم مي نفس

 لعنتي زده خوبي عطر عجب

 برات شه مي تنگ دلم جوري يه

 كني تصور بتوني محالِ

 خودت حتي توني نمي گمونم

 كني پر دلم تو رو خاليت جاي

 ....برات شه مي تنگ دلم جوري يه

 بشنون همه تا كنم مي صدات

 نيست پژواك غير صدام جواب

 كنم مي حس كه شكستم اونقدر من

 نيست خطرناك ارتفاعي هيچ كه

 بشنون همه تا كنم مي صدات

 برات شه مي تنگ دلم جوري يه

 كني تصور بتوني محالِ
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 خودت حتي توني نمي گمونم

 كني پر دلم تو رو خاليت جاي

 )لهراسبي علي(

 صداي با. كردم مي گريه داشتم و بودم كرده فرو بالش تو رو سرم, بود اشك غرق چشام هم من شد تموم كه آهنگ

 : گفتم اي دورگه صداي با و آوردم بيرون بالش از رو سرم حالم و حس تو زد گند كه بهش بزن گند كه همسايه

 بله؟-

 :گفت

 كنم؟ خواهشي يه شه مي. شم مي مزاحم خوام مي معذرت-

 : گفتم سردي با بده تذكر بهم دوباره االن بودم منتظر كه من

 .شنوم مي-

 : داد جواب

 بفرستين؟ رو آهنگ اين شه مي-

 توي برم دوباره و بشم خالص شرش از فعال شده جور هر داشتم دوست فقط. داشت خوشي دل چه ديگه اين!! الها بار

. افتاد گوشيم روي پارسا اسم كردنsearch از وبعد زدم رو بلوتوث با ارسال آهنگ روي و باشه گفتم بنابراين. حس

 :كرد صدا ور اون از. فرستادم براش

 ديگه؟ شمايين توتيا-

 : بگم خواستم مي

-نَ پ كرد تشكر هم بعدش. گذشتم ازش ساده بله يه گفتن با اما!! كنه مي بازي بلوتوث باهات داره خانوم ريحانه پ .

 آهنگ اين بار پنجاه. بدم گوش رو آهنگ تا بودم نذاشته گوشم تو هندزفري چرا كه فرستادم لعنت خودم به صبح تا يعني
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 روز چند اين توي. بودم داده آب به خودم كه بود گلي دسته آخه بدم، تذكر بهش حتي تونستم نمي. كرد گوش گذاشت و

 جمعه. گرده برمي نه اوقات گاهي هشت ساعت هم ها شب و شه مي خارج خونه از هفت ساعت ها صبح كه بودم فهميده

 صداي شنيدن با. شدم بيدار خواب از گوشيم صداي با شش ساعت صبح. نبود خونه اصال گمونم به اومد نمي صداش هم

 حس توي شد مي باعث ديروز تا كه آهنگي. كرد مي زمزمه خودش با رو ديشبيِ آهنگ همون داشت گرفت ام خنده اونور

 كفشم بند داشتم و بودم شده خم در جلوي. شدم خارج خونه از هفت ساعت راس و شدم آماده. داشتم تنفر ازش حاال برم

 : داد بااليي بلند سالم شد خارج ام همسايه و شد بسته و باز دربغلي كه بستم مي رو

 .سالم-

 تيپ و ورزيده اندامي با بلند قد و جوون پسر. بود آشنا وحشتناكي طرز به اش قيافه بدم رو جوابش تا كردم بلند رو سرم

 مي بهش خيلي واقع در. بود ريخته پيشونيش رو نامنظم و پرپشت شكل به رو مشكيش موهاي كه گندمي پوست با, مردونه

 رنگ چون كردن وصل فاز سه برق اون به انگار چرا دونم نمي. دادم سالم دودلي و شك با. بود نكرده جلفش اصال و اومد

 داخل رو پاش پشت هنوز كه حالي در و كرد پاش رو هاش كفش سرعت به, داد هم تو رو ابروهاش و كرد تغيير صورتش

 .رفت نكرده خداحافظي, بود نكرده كفش

 .كردم حركت دانشگاه سمت به و انداختم باال رو هام شونه تفاوت بي هم من ؟!بود چش اين

 تعجب با كنه ارسال خواست مي وقتي. بفرسته آهنگ تا چند خودش براي تا گرفت رو گوشيم ازم طاهره كالس دو بين

 : گفت بهم

 كيه؟ پارسا! بال-

 : گفتم خيالي بي با ديده رو اسمش ارساليم حافظه از كه شدم متوجه

 .ام همسايه-

 : كرد نازك چشاشو

 جوونِ؟-
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 : خورد جرقه ذهنم يهو ذهنم تو اش قيافه تصور با

 !پارسا من خداي-

 : تعجب با طاهره

 چي؟ پارسا-

 : گفتم بلندتري صداي با دوباره

 !پارسا-

 : زد ام شونه به طاهره. رفتم وا صندليم توي بار اين و

 كيه؟ پارسا دختر؟ شد چت-

 : گفتم زور به صفرِ زير فشارم كردم مي احساس كه درحالي

 !طاهري پارسا-

 :پيشونيم به زدم دست پشت با بعد

 !! بودا كرده تغييري چه تراشيدن ريش يه با ناكس ولي! نشناختمش؟ چطور, كنن خنگم سرِ تو خاك-

 : خنديد مي بهم داشت كه كردم نگاه طاهره به

 كيه؟ طاهري پارسا! داري درگيري خود چته؟-

 .خورد بِهم كه بودم داده اين به بدم بله جواب ام خاله پسر به اينكه از قبل -

 :پرسيد تعجب با طاهره

 بودين؟ دوست هم با-

 :دادم جواب فوري
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 جواب, كرد نمي فرقي واسم چون بودمش ديده خواستگاري شب فقط هم من. بود كرده معرفي بهش منو مادرش! بابا نه-

 .دادم بله

 : پرسيد طاهره

 ؟!كنه مي كار چي اينجا نيست؟ همشهريت مگه-

 : زدم كجي لبخند

 !!منه شانسيِ خوش از هم اين البد! دونم؟ مي چه من-

 

 : 6 فصل

 نزديك كه در به. رفت مي ضعف دلم هم گشنگي از. بود كننده خسته واقعا امروز هاي كالس داشتم، برمي قدم سختي به

 خانوم ريحانه ي برافروخته قيافه با كردم باز كه رو درِحياط. شده ام همسايه پارسا كه اومد يادم و افتادم صبح ياد تازه شدم

 كه سالم. ترسيدم ازش خورده يه ؟!دروغ چرا. اومد درنمي خونش زدي مي كارد, بود دويده صورتش به خون. شدم روبرو

 : شدنش منفجر واسه شد اي جرقه انگار كردم

 صاحب يه گير بود خوب كردم؟ بد. بدم اجاره بهت رو خونم شدم حاضر كه بودم خورده رو آرومت ظاهر گول احمق منِ-

 افتادي؟ مي ظالم خونه

 : گفتم تعجب با آوردم نمي در سر چيزي پيري اين هاي حرف از كه من

 .شم نمي منظورتون متوجه-

 : برداشت خيز سمتم به

 بره؟ اينجا از خواد مي كه گفتي پسرِ اين به چي-

 : گفتم بودم شوك تو هنوز كه درحالي گفت؟ مي چي اين من خداي
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 .هيچي-

 : گفت داد مي تكون هوا تو رو هاش دست كه حالي در كرد، قاطي بيشتر

 بمونه؟ خالي من هاي خونه تو خاطر به بايد كي تا. ديگه جاي يه دنبال ري مي فردا همين-

. كرد مي نگاهمون ايوان رو از داشت كه زنكش خاله شوهرِ به افتاد چشمم كه ترسيدم ازش نكنه فكر تا آوردم باال سرمو

 : زد داد دوباره

 شدي؟ متوجه حاال-

 دلم. بود خاموش پارسا واحد هاي المپ. كردم تموم رو موضوع باشه يه گفتن با اومدم مي ام خونه سمت به كه حالي در

 كه بود شب ده تقريبا ساعت. برد خوابم در پشت جا همون. كردم گريه بلند صداي با و نشستم در پشت تركيد مي داشت

 :  دادم جواب. كرد مي گز گز فرش با تماس بخاطر صورتم. شدم بيدار خواب از گوشيم صداي با

 بله؟-

 :پيچيد گوشي تو مادرم صداي

 خوبي؟ سالم-

 :دادم جواب اون از تر سرد هم من. گرفت دلم سردش لحن از

 .خوب خوبِ آره-

 : داد ادامه كنه صحبت من با تا بودن گذاشته گلوش رو چاقو انگار كه مامان

 !نزدي زنگ كه علي به ديگه خبر؟ چه-

 : گفتم بلند صداي با عصبانيت با بگيرم آتيش تا بودم تلنگر منتظر فقط

 .نكشن سختي وجودم از قدر اين بريام و دور ديگه كه بميرم من الهي. درك به بره علي! نه-
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 كاذب ديوار به لگد يه هم آخر دست خودم به گفتن بيراه و بد به كردم شروع. كردم گريه دوباره و كردم قطع رو گوشي

 : گفتم و زدم

 .شي راحت شرم از هم تو تا رم مي فردا لعنتي،-

 : گفت ناكي غضب لحن با ور اون از پارسا

 !نَكَني رو ديوار حاال-

 حالت به مدام حموم توي. حموم تو دوييدم و نگفتم هم ببخشيد حتي. دهنم جلو گذاشتم رو دستم. بزنم جيغ خواستم مي

 بايد اينكه فكر با. بينيم نمي رو هم ديگه و رم مي فردا نداره اشكال ولي كشيدم خجالت خورده يه. خنديدم مي خودم

 .خزيدم پتو زير صدا بي اومدم در كه حموم از. گرفت دنيا يه قَد دلم بگم ام خونواده به رو رفتنم موضوع

 صداي درحياط به شدنم نزديك محض به. دراومدم خونه از طاهره يدن د قصد به آماده و حاضر يازده-ده حدود صبح

 : اومد خانوم ريحانه

 ري؟ مي كجا-

 لبخند كه اش قيافه ديدن با كه بدم بهش شكني دندون جواب برگردم خواستم! ديوار به بكوبم سرمو گه مي شيطونِ! خدايا

 : گفتم دروغ به و خوردم رو بزنم خواستم مي كه حرفي داشت لب به

 .بنگاه-

 : كرد نگاهم عصبانيت بدون بود افتاده هاش شونه روي چادرش و بود گذاشته دست روي دست كه درحالي

 .نيست رفتن واسه اي عجله حاال-

 : باال دادم ابرومو

 !وقت؟ اون چرا-

 :انداخت پايين سرشو خجالت با
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 چيز علتش كه گفت و شد عصباني گفتم بهش وقتي ولي بره اينجا از خواد مي تو خاطر به طاهري آقاي كردم مي فكر من-

 .بوده اي ديگه

 مي دونستم مي كه من. بزنم گول تونستم نمي كه رو خودم اما داده، خانوم ريحانه به جوابي چنين كه كردم ذوق دلم ته

 .بره من خاطر به خواد

 : دادم جواب اشم خونه لَنگ نكنه فكر خانوم ريحانه اينكه براي

 .باشم جديد جاي دنبال بايد كنم گمون اما, شده برطرف ظن سوء كه خوشحالم-

 : گفت نشه معلوم ضعفش كرد مي سعي كه درحالي خانوم ريحانه

 .بگردم مستاجر دنبال نيستم مجبور منم طوري اين بموني، جا همين توني مي. ندارم كارت به كاري ديگه من جون دختر-

 : گفتم لبخند با!! داشتا غروري عجب ولي, بمونم كرد مي التماس بهم زبوني بي زبون با داشت

 .روش هم يكي اين خب بگردي، بغلي واحد واسه خواي مي كه شما-

 : گفت تعجب با

 !رن نمي ديگه كه طاهري آقاي بغلي؟ واحد چي واسه-

 : پرسيد استيصال با خانوم ريحانه. رفتم در طرف به و نباختم رو خودم اما كردم تعجب

 ري؟ مي كجا-

 : زدم زل بهش عصبانيت با. ديوار به بكوبم رو سرم بايد واقعا ديگه دفعه اين نه

 دربيام؟ خونه از نبايد-

 : گفت و زد لبخندي

 بنگاه؟ بري بازم خواي مي كه اينه منظورم نه-
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 رو اثاثم شه مي عصباني گم مي چيزي يه گفتم خودم با. نكنم كشي اسباب كه بود خدام از من تازه. كنم اذيت نيومد دلم

 : گفتم و زدم لبخندي خاطر همين واسه. كوچه تو كنه مي پرت

 .دوستم پيش رم مي, نه-

 : پرسيد شك با

 !دخترِ؟-

 : گفتم بلند صداي با و ديوار به كوبيدم پهلو از رو سرم و دادم تكيه ديوار به

 !گما مي بهتون چيزي يه-

 يه. گرفت درد خورده يه سرم. دراومدم خونه از هم من داخل، رفت و كشيد هم تو رو ابروهاش چون. ترسيد ازم كنم فكر

 من مورد در شوهرش با طاهره. كردم حركت طاهره كار محل طرف به و زدم كمرنگي لبخند و ماليدمش دستم با كم

 جيب توي دستم داشتم دوست آخه. كنه پا و دست كاري واسم بتونه شايد تا برم ديدنشون به بود قرار و بود كرده صحبت

 ...ديگه خب اما نكرده كوتاهي وقت هيچ اون البته كشيدم مي خجالت بابام از باشه، خودم

 كردم مي تصور من, شوهرم شركت گفت مي طاهره وقتي! بود چي اين كردم مي فكر چي من. رسيدم ساعتي نيم از بعد

 وارد كه در از. پايين از سوم طبقه بود متري هفتاد يا شصت نهايتا ساختمون يه اينجا اما باشه داشته اتاق و كارمند چقدر

 : كرد سالم ادب با و آورد باال سرشو. كردم سالم بود جووني پسر كه منشي به شدم

 .بفرمايين-

 : دادم جواب

 .هستم كرامتي-

 : داد نشونم رو مديريت اتاق و شد بلند جا از ادب رسم به

 .هستن منتظرتون مظفري آقاي, بفرماييد-
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 هم كنار ميز تا دو. كردم باز رو در داخل از شدن دعوت صداي شنيدن با و زدن در بار چند از بعد و كردم تشكر لبخند با

 به پشت, بود نشسته پشتش) بود ساله هشت-هفت و سي حدودا مرد يه كه( طاهره شوهر و بود بزرگتر كه يكي كه بودند

 رو من لبخند با و پريد جا از فنر مثل ديدنم با طاهره. بود در با درجه نود صورت به بود طاهره مال كه ديگري و بود پنجره

 :كرد معرفي هم به رو ما طاهره. كرد باهام گرمي پرسي احوال و سالم و شد بلند جا از هم شوهرش. كرد دعوت داخل به

 .گفتم مي كه مريمِ دوستم اين, جان حميد-

 بحث حميد بعد و عادي و اي حاشيه مسائل مورد در كرديم صحبت كمي. بنشينيم كه كرد تعارف و زد لبخندي هم حميد

 : دادن توضيح به كرد شروع و كشوند كار سمت به رو

 دارين؟ هم كاري تجربه خانوم مريم خب-

 : شدم مسلط خودم به

 .ليسانسم كارورزي روزه چهل دوره فقط. رسمي صورت به نه-

 : پرسيد جدي

 كردين؟ مي فعاليت قسمت كدوم تو دقيقا بدين توضيح شه مي-

 : دادم جواب

 بيمه، به مربوط كارهاي. كردم كمك حسابداري نيروهاي تك تك به روز چهل اين تو اما بودم حسابداري قسمت اصلش-

 .كردم كمك اموال دار جمع به هم رو روزي ده حتي و عيدي, وام

 : وگفت زد لبخندي

 !ايد آماده قسمتي هر تو كردن كار براي پس-

 : دادم تكون رو سرم

 .تقريبا-
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 : داد ادامه و ريخت چاي استكانها توي نشست، مي ميز طرف اون يعني روبروم مبل روي حالي در و شد بلند جا از

 مي اجازه بهتون ايد آماده كنم احساس وقت هر كنيد، كار آزمايشي صورت به رو ماهي يك-روز بيست باشيد موافق اگه-

 مي گردن كه دفاتري اساس بر بلكه, كنيم نمي مشخص حقوق پايه هم حقوقتون مورد در. ببرين خونه به رو كارتون كه دم

 .شه مي حساب گيرن

 : داد ادامه اون و كردم تاييد رو حميد حرفهاي سر عالمت با من. نشست كنارم و شد بلند ميزش پشت از طاهره

 بلكه نيستن، نفر چند همين فقط ما كارمندان نكنيد نگاه اينجا ظاهر به. بدم توضيح كمي كارمون مورد در بذاريد خب-

 سمت به انگشت با( و گيرم مي تحويل من. دن مي انجام خونه و گيرن مي تحويل رو كارها كه شن مي نفر بيست از بيش

 مي انجام جا همين رو كار كم و كوچيك دفاتر كمالي و رضوان.) ده مي نشون رو بغلي اتاق فهميدم كه كرد اشاره راست

 .كنه مي دوباره بررسي يه آخر دست كه هم طاهره دن،

 : زد پهلوم به طاهره

 .كنه مي كمكم هم خودش البته-

 :  گفتم و زدم لبخندي كردم مي گوش فقط لحظه اين تا كه من

 .استادي پا يه خودت تو نكن نفسي شكسته-

 : گفت و زد لبخندي حميد

 .البته صد كه اون-

 : داد ادامه من به خطاب دوباره و

 هست؟ سوالي كرامتي خانوم خب-

 : دادم جواب

 بيام؟ تونم مي كي از بگين فقط ممنون،-
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 : گفت طاهره به رو و داد باال ابروهاشو

 !!ان فعال بيش خودت مثل هم دوستات-

 : گفت من به رو و كرد كوتاهي اخم بهش طاهره. خنديد خودش و

 .بري توني مي شدي خسته هم وقت هر. نگير سخت خودت به زياد, آزمايشيِ. اينجا بيا شدي بيدار كه ساعتي هر فردا از-

 مي ميز سمت به و بود دستش تو ليوانش كه حالي در و كرد ريزي ي خنده شوهرش. كردم نگاه طاهره به تعجب با من

 : گفت كنه نگاهمون اينكه بدون رفت

 !منم رئيس مثال!! بوق كه هم ما-

 : گفت شيطنت با طاهره

 !بدي رو جوابش خودت خواستي مي-

 : گفت طاهره به رو حميد. برداشتم رو ليوانم هم من. بخورم چاي تا زد تعارف من به و

 دين؟ مي اجازه حاال-

 : گفت من به رو حميد و برد پايين آره معني به سرشو طاهره

 زود ساعت يك تا تونين مي شما كه دو ساعت كار پايان و بياين، هم نيم و هشت تونين مي شما. كارِ شروع هشت ساعت-

 .تعطيلِ هم ها جمعه– پنجشنبه. برين هم تر

 .كردم خداحافظي ازشون چاي نوشيدن از بعد و كردم تشكر

 به ساعتي از بعد و كردم خريد كمي. شنبه يعني ديگه روز سه تا موند مي و تعطيلِ كه فردا. بود چهارشنبه كه امروز خب

 قانع رو خودم ولي نه يا كنم تشكر پارسا از آيا كه كردم تحليل و تجزيه خودم با كلي راه توي. افتادم راه به خونه سمت

 كه كنه خواهي معذرت من از بياد بايد اون تازه. بياد در پشتم بره نخواستم كه من نيست، تشكر واسه دليلي اصال كه كردم

 .اومدم خونه به و خريدم ساندويچ خودم واسه هم كوچه سر ساندويچي از. كرد صحبت بد باهام خانوم ريحانه خاطرش به
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 با. برد خوابم كي نفهميدم و انداختم نگاه رو ليسانسم حسابداري كتابهاي خورده يه و كردم جابجا يخچال تو رو ها وسايل

 گوشيم به بود، تاريك اتاق. پيچيد مي سرم توي كه بود بلند قدر اون صدا. شدم بيدار خواب از فوتبال گزارشگر صداي

 و گرفتم وضو رفتم، دستشويي به و شدم بلند جام از اومده، پارسا فهميدم. بود گذشته شب هشت از ساعت انداختم، نگاه

 و فهمه مي خودش از كي ببينم تا ندادم تذكر اما نفهميدم صدا و سر خاطر به نمازم از چيزي هرچند خوندم، رو نمازم

 : دادم جواب بود رويا خورد، زنگ تلفنم. كنه مي قطعش

 جانم؟-

 !عيزَم سالم. بال بي جونت-

 : شنيدم مي زور به صداشو

 .كن صحبت تر بلند, سالم-

 : برد باالتر صداشو

 خبر؟ چه-

 : بردم باالتر صدامو رويا از تبعيت به هم من

 خبر؟ چه تو سالمتي،-

 كه گفت چيزي يه رويا. بود كرده زياد قصد از حتما نامرد!! پارسا روحت تو گفتم باخودم. شد بلندتر تلويزيون صداي

 :گفتم بلند صداي با نفهميدم

 .بگو دوباره نفهميدم-

 : زد داد تقريبا

 !استاديومي؟ تو-

 : خنديدم بلند
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 !تلويزيونِ صداي, بابا نه-

 : گفت زدن داد حالت همون با

 گذره؟ مي خوش دانشگاه-

 : دادم جواب. بزنيم حرف وضعيت همون تو هم ما بود واجب حاال

 گذره؟ مي خوش چي تو به. خالي شما جاي آره-

 : داد جواب

 : گفت عصبانيت با بعد.) افتاد سرفه به زد مي داد چون( آره-

 !خورد جِر گلوم كن قطع قارقاركو اون صداي-

 : گفتم فرياد با و دادم فشار هم به رو دندونام حرص از

 .خداحافظ زنم، مي زنگ بهت خودم فردا من جان رويا-

! بود جونوري چه ديگه اين. شد كمتر هم تلويزيون صداي كردم قطع رو تلفن اينكه محض به. نشنيدم رو رويا صداي و

 آقاي. كردم پا و دست مختصري شام يه خودم واسه بذارم؟ دلم كجاي رو يكي اين خدايا بود؟ گرفته جنگ سرِ من با يعني

 آزار قصد فقط و كرد نمي نگاه هم شايد هاشو، تبليغات حتي كرد مي نگاه تلويزيون داشت بلند صداي با همچنان همسايه

 و گرفتم قابلمه يه آشپزخونه توي از. داشت برش مثلثي حالت به گاز لوله شدن رد خاطر به نئوپان از اي گوشه. داشت منو

 انگشت سر روي با زور به و گذاشتم قابلمه روي هم رو بودن قطور كه هام كتاب از تا دو رسيد نمي قدم. پام زير گذاشتم

 دادم دست از رو تعادلم و خوردن سر هم روي از ها كتاب ببينم چيزي اينكه از قبل اما رسوندم، برش به رو سرم ايستادن

 چند از بعد. بشه قطع تلويزيون صداي شد باعث و داد وحشتناكي صداي تلق تلق ديوار. زمين افتادم و خوردم ديوار به و

 : اومد سوالي حالت به پارسا صداي ثانيه

 بله؟-
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 هم بود گرفته دردم هم زمين رو نشستم اومدم، آشپزخونه سمت به كنان لي لي و چسبيدم بود گرفته درد كه رو پام مچ

 .كمتري شدت با دفعه اين البته رفت باال تلويزيون صداي دوباره!! گرفت ام خنده

 .كنم مي استراحت كار سر ره مي كه صبح فردا نداره اشكال گفتم خودم به. شد قطع شب يازده حدود تلويزيونش صداي

 اين فهميدم، نمي رو علتش من و بود اعصاب رو خالصه, كوبيد مي هم به رو درها و رفت مي راه پاشنه با هم ساعتي يك

 گوشم تو رو هندزفريم چون داد ادامه هاش بازي لوس به چقدر دونم نمي! بود بعيد اش قيافه و تيپ از ها بازي بچه

 .خوابيدم و گذاشتم

 

 

 : 7 فصل

 هم شب بيرون بود رفته كه شنبه پنج پيش هفته مثل پارسا. شدم بيدار صبح هفت ساعت من و بود شبنه روز صبح

 به رو خونه نيم و هفت ساعت خوردم رو ام صبحونه كه اين از بعد. خونشون ره مي ها جمعه البد. نبود هم جمعه برنگشت

 جوان من با زمان هم شدم آپارتمان حياط وارد وقتي. رسيدم ربع و هشت ساعت معطلي كمي با و كردم ترك شركت مقصد

. شد رد و گرفت پيشي من از ببخشيد يه با اومديم مي باال كه ها پله از. شد وارد بود تر بلند من از كمي فقط كه نقشي ريز

 حميد براي شركتش مالي مشكالت دادن توضيح حال در مردي و بود باز حميد اتاق در شدم شركت وارد دقايقي از بعد

 : شد خيز نيم ديدنم با شركت منشي. كردم آرومي سالم. بود

 .كرامتي خانوم سالم-

 ميز روي رو فالسك. كرد سالم بهم رويي خوش با و اومد بيرون چاي فالسك با آبدارخونه از منشي صداي شنيدن با طاهره

 : گفت طاهره به و كرد كوتاهي سالم من به لبخندي با حميد كرد، اشاره حميد به رو من و گذاشت

 صورت به ميز تا سه اتاق اين در. برد بغلي اتاق به و گرفت رو دستم هم طاهره. بده توضيح رو كارشون كرامتي خانوم به-

 پنجره به پشت كه كناريش ميز و بود نشسته در به رو ميز پشت ديدم حياط توي كه جووني همون داشتن قرار هم به قائمه
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 سالم بلند صداي با طاهره. بود توپر كمي و داشت ريش ته كه بود ساله هشت يا هفت و بيست حدودا جووني به متعلق بود

 : كرد اشاره كوچيكترِ به دست با طاهره. ايستادند و دادن سالم جواب دو هر. شد جلب ما به نفر دو اون توجه و كرد

 .حسابداري ليسانس رضوان، پويا آقاي-

 : كرد اشاره يكي اون به بعد و

 .بازرگاني مديريت ليسانس, اميركمالي آقاي-

 :كرد معرفي اونها به رو من بعد و

 .جديد همكار, حسابداري ارشد دانشجوي, هستن كرامتي خانوم هم ايشون-

 شوهرش كارمندهاي رخ به رو من بودن ليسانس فوق كه گفت هم رو هامون مدرك قصد از, بودا بال هم طاهره اين(

 به كرد شروع كمالي و نشستم ميز پشت. كرديم خوشوقتي اظهار هم با آشنايي از و كرديم سالم هم به لبخند با.) بكشه

 براي خونه مسير توي. شدم خارج و كردم خداحافظي همه از يك ساعت و گذشت يادگيري به اول روز. كارم دادن توضيح

 من اينكه با حتي بود بينشون صميمي جو كه كاركنان از هم محيط از هم بود، اومده خوشم. كردم مرور رو چي همه خودم

 تو هاشون شخصيت تقريبا ساعت چند اين توي. كردن مي رعايت رو ادب البته كردن نمي غريبگي من با بود اولم روز

 شركت منشي كاميار. ذاشت مي كاميار و پويا سر سربه مدام و بود طبع شوخ جوون يه كمالي امير. بود گرفته شكل ذهنم

 اتاق از بار هر و كرده نامزد تازه و سالشه سي بود گفته طاهره و بود جدي خيلي كاميار! فاميلش يا اسمشِ نفهميدم كه بود

 يا باشه من همسن يا خورد مي بهش, بود ساكت خيلي هم رضوان پويا. ره مي ور گوشيش با داره ديدم مي شدم مي خارج

 آبي سبز چهارخونه پيراهن يه بود ريخته پيشونيش روي هم رو كميش و بود زده باال طرف به موهاشو از نيمي كوچكتر،

 مي شوخي امير وقتي فقط و بود خودش تو خيلي. بود پوشيده رنگ دو خاكستري و سير اي سورمه جين شلوار با اندامي

 كاش اي گم مي خودم با كنم مي فكر كه حاال, خيال بي! بودم؟ كرده دقت يكي اين به قدر اين چرا. خنديد مي صدا بي كرد

. نباشم بلد هيچي ها خنگ مثل و باشم ارشد دانشجوي من كه بود ضايع جورايي يه طوري اين, بود نگفته رو مدركم طاهره

 گيره مي ياد كار محيط تو آدم كه چيزي اون كه دارن قبول همه كه اينه خوبيش. بودم بلد چيزايي يه نه كه هم هيچي البته

 .متفاوت گيره مي ياد دانشگاه و درس تو كه چيزي اون با
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 مي پيش طوري اين, كردم مي خوراكم واسه اساسي فكر يه بايد. شدم كوچه داخل و خريدم ساندويچ ناهارم واسه بازم

 بزرگترين تو و شدم ظهر از بعد خواب خيال بي استراحت ساعت يك و ناهار خوردن از بعد. گرفتم مي تغذيه سوء رفتم

 خنك كمي از بعد و كردم درست سبزي قورمه و قيمه خورشت نوع دو) نبودن بزرگ هم چندان كه( داشتم كه هايي قابلمه

 بيشتر فود فست از اما نبود استاندارد همچين هم يكي اين هرچند. گذاشتم فريزر تو و كردم وعده وعده صورت به شدن

 نشسته هاي لباس. حموم رفتم شستم كه رو ها ظرف. شد تموم كارم شش ساعت بر و دور تقريبا. بود سازگار ام معده به

 از و كردم آويزون حموم همون توي هامو زير لباس. بود شده تاريك هوا بيرون اومدم وقتي و شستم حموم داخل هم رو ام

 رو پارسا واحد خاموش هاي المپ وقتي. شدم بند روي هام لباس كردن پهن مشغول و رفتم حياط پشت خواب اتاق در

 خودم با هم هام لباس كردن پهن حين در و بيرون اومدم شلواركم و تيشرت همون با نيست كه شد راحت خيالم و ديدم

 گوشيم. خوندم بلندتري صداي با رو آهنگ بقيه و داخل اومدم شد تموم كارم اينكه از بعد. كردم مي زمزمه رو آهنگي

 گوشي. گذشت مي قرارمون از كه بود روز سه االن و بزنم زنگ بهش بود قرار اومد يادم تازه رويا اسم ديدن با خورد زنگ

 : دادم جواب رو

 جانم؟-

 : گفت عصبانيت با

 ! بزني زنگ كشه مي هوشت كي ببينم نزنم زنگ خواستم. كوفت و جان-

 : خنديدم

 ؟!باشه, ديگه آشتي زدي، زنگ كه حاال. عزيزم شرمنده-

 : كرد مكث كمي

 خبر؟ چه!! قزوينِ پا سنگ! نيست كه رو بگم؟ چي-

 خبر؟؟ چه تو سالمتي، -

 ديدي؟ وقت چند اين تو رو گالره. نيست خاصي خبر هم جا اين -
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 .ديدم رو ديگه يكي عوضش ولي, هنوز نه -

 : گفت هيجان با رويا

 كي؟-

 : دادم جواب

 .پارسا رو، طاهري آقاي پسر-

 : گفت متعجب لحن با رويا

 دانشگاه؟ همون تو جدي؟-

 .ديوارم به ديوار همسايه شده, نه -

 : خنديد بلند صداي با

 .داغِ داغ تنور كه رو خمير بچسبون. ديگري در گشايد رحمت ز دري، ببندد زحكمت گر خدا. دختر كن نگاه-

 : دادم جواب فوري

 .نداره رو من ديدن چشم يارو! بابا شو خفه-

 : گفت نگراني با رويا

 گرفته؟ دل به يعني-

 !ديگه بوده برخورده بهشون خيلي كه معلومه پس, كنه مي نفرين زنه مي زنگ مادرش وقتي پس، نه -

 : اومد پارسا صداي

 كنين؟ صحبت خودتون مورد در شه مي-

 : گفتم و بدم نشون خونسرد خودمو كردم سعي زنم؟ مي گند اش همه من چرا! واي



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۴۵ 

 !واميستين فالگوش كه زشته خيلي-

 يعني نفهميدم؟ من كه اومد كي اين اصال. نداد جواب كرد مردونگي خداييش. كردم عوض رو بحث موضوع ناشيانه كامال

 بوده؟؟؟؟ هم كردم مي پهن لباس كه موقعي

 هاي آزار و اذيت از ديگه. دادم توضيح كارم محيط و كار مورد در و زدم حرف تلفني مهسا با خورده يه شام از بعد

. نبودم كل كل واسه خوبي پاي من چون بود شده خسته گذاشتن من سر به سر از انگار. نبود خبري پارسا شب چهارشنبه

 چه اونور ببينم بودم كرده تيز گوش نداشتم خاصي كار كه اونجايي از, اومد مي چيزي كاغذي يا رفتن راه صداي هرازگاهي

 .خوابيدم, نشد دستگيرم هيچي چون كه, خبر

 

 :8 فصل

 : اومدم خودم به كمالي امير صداي با

 كرامتي؟ خانوم شدين موفق-

 : كردم اخم بهش و آوردم باال رو سرم

 .شم مي موفق-

 دفتر اشكال ثانيه چند توي داشت توقع. بود آور حرص العاده فوق لبخندش. كرد نگاه خيره بهم طور همون و زد لبخندي

 ! حد چه تا ام حوصله من ببينه كه بود كرده حساب اشتباه قصد از كنم فكر. كنم پيدا رو

 : پرسيد اي دوستانه لحن با بار اين

 ستونِ؟ كدوم از اشكال دونين مي-

 : دادم جواب

 .بستانكار-
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 : داد ادامه لبخند همون با

 !كنين نمي شروع چرا داره؟ كردن فكر ديگه اين خب-

 نمي, كردم مي رو كار اين كه نبود بارم اولين من. زد مي درجا داشت مغزم كه خودم از بيشتر. اومد مي در داشت لجم

 : گفتم كامل نفس به اعتماد با. داد نمي فرمان مغزم و زدم مي خنگ امروز چرا دونم

 .دم مي تحويلتون ديگه دقيقه چند تا نكنين پرت رو حواسم و بدين اجازه شما اگه-

 : داد باال ابروهاشو

 !زدم حرف ديگه اگه من.) گذاشت دهنش جلوي دستشو( چشم-

. كردم حس رو جفتشون نگاه سنگيني بودم مشغول كه طور همين. بستانكار ستون ي دوباره كردن حساب به كردم شروع

 : شكست رو سكوت امير بازم. انداخت پايين رو سرش فورا شدم كه چشم تو چشم پويا با آوردم، باال رو سرم

 ! ها فرزِ تون دست ماشاهللا-

 رو موضوع خودش كردم نگاش كه چپ چپ زدم، مي اشتباه رو همه و شد قفل هام انگشت انگار. تركوند! نبود كه چشم

 : خنده زير زد و فهميد

 !زدم چشمتون شد چي-

 : گفت من به رو و شد باز پويا زبون باالخره

 هميشه واسه بايد كنه تعريف ازتون اگه چون نكنين استفاده هاتون توانايي از امير جلوي كنم مي توصيه كرامتي خانوم-

 .كنيد خداحافظي باهاشون

 : گفت پويا به رو شده ضايع كرد مي حس كه امير. گرفت ام خنده بيانش طرز از

 !شورِ؟ چشمم كجا من حسابي مرد! شد باز آقا زبون كردن خودشونو كار كفترها تخم باالخره-
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 با همراه ساختگي اخم با امير خنديدم، مي همچنان من. انداخت پايين رو سرش داشت لب به لبخند كه طور همون پويا

 : گفت بهم رو خنده

 !كرد ام مسخره پويا نيومد بدتون هم شما اينكه مثل نه-

 همچنان من و شد تموم زدنم جمع دقيقه چند از بعد. شدم كارم سرگرم دوباره ببخشيد يه با و كردم جمع رو ام خنده

 با رو روزنامه دفتر و كردم انتخاب رو بعدي راه بنابراين. بگم بهش داد نمي اجازه هم غرورم. بودم نكرده پيدا رو اشكال

 اضافه صفر يه كل توي كه بود كل به روزنامه از نقل به مربوط و بود اول صفحات تو اشكال خداروشكر. دادم تطبيق كل

 : گفتم لبخند با و گرفتم طرفش به. داشت

 .كردم پيداش, بفرماييد-

 : گفت گرفت مي ازم رو دفتر كه حالي در

 .كردم پيدا ربع يك توي صبح امروز رو مشكلش من-

 : گفتم تعجب با. دادم لفت دقيقه پنج و چهل كه بود من به منظورش ناكس

 بودين؟ ننوشته رو دفتر خودتون مگه-

 .كنه اشتباه كه ممكنه هركسي باالخره. چرا-

 : داد ادامه و زد رضايت از لبخندي

 .كنيد چك مجددا رو من كارهاي كه نيست احتياجي ديگه. خوبه حوصلتون معلومه-

 : داد بهم رو كلي و روزنامه دفتر و شد خم

 .بگيريد تراز و بزنيد جمع و كنيد منتقل كل به شما نوشتم، شو روزنامه-

 برم باهاش غروب و مون خونه بياد طاهره بود قرار. گذشت شكل همين به هم ام يكشنبه. شدم مشغول و گفتم چشمي

 رسيدم كه خونه به. افتاديم راه به خونه سمت به و كرديم خداحافظي همه از شد تموم كه كارم نيم و يك ساعت. دكتر
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 رفته طاهره ديدم دراومدم كه آشپزخونه از. كردم درست هم سفيد برنج و آوردم در رو خورشتم هاي وعده از يكي فوري

 : پرسيدم آروم زنه، مي ديد رو بغلي واحد داره و ايستاده آشغال سطل رو

 خبرِ؟ چه اونور-

 : پرسيد مشكوك حين همون در و چرخوند چشم دوباره. ببينه گفتم و نذاشتم كه پايين بياد خواست مي شد هل

 ؟!نديدي رو ور اون بحال تا بگي خواي مي يعني-

 : گفتم و گرفت ام خنده قابلمه روي از سقوطم يادآوري با

 .موندم ناكام اما كردم سعي-

 : گفت بود ور اون به حواسش كه طور همون

 ! باسليقه اينقدر پسر اومد، خوشم نه-

 : گفت خنده با و اومد پايين سطل روي از

 : دادم باال رو ابروهام. كرد اشاره بودن پخش زمين رو كه هام كتاب به و ترِ مرتب دختري كه تو واحد از-

 !بگير رو اون طرف هم تو حاال-

 : پرسيدم حين همون در. بچينم اتاق گوشه رو ها كتاب كردم سعي و شدم خم

 بري؟ خواي مي چي دكترِ حاال-

 : كشي آهي

 .نازايي) مكث كمي با( زايمان و زنان-

 : كردم نگاه بهش تعجب با

 نداري؟ بچه مگه-
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 : كشيد بار حسرت آهي

 ...محروميم نعمتش از كه ساله دوازده. نه-

 : نشستم كنارش. سوخت حالش به دلم...! آخي

 هس؟ كدومتون از مشكل حاال. شه مي درست نكن، ناراحت رو خودت-

 .من از-

 : كردم دراز طرفش به رو دستم و گذاشتم شادي نسبتا آهنگ كنم عوض رو جو اينكه واسه

 بزنن؟ ما سر به هامون بچه كه زديم هامون مامان بابا سر به گلي چه ما. عزيزم خيال بي-

 با. افتاد در روي خانوم ريحانه خپل هيكل ي سايه اومد، در صداي. رقصيديم كلي هم با تايي دو و شد بلند جاش از و خنديد

 : كوبيدم سرم به دست

 !كنه مي فكر چي خودش پيش االن! واي-

 روي حتي كه رو بلندم شال. كرد قطع رو آهنگ صداي و پريد فوري. شد مضطرب من مثل بود جريان در كه هم طاهره

 : زد زل بهم غضبناك خانوم ريحانه. كردم باز رو در و انداختم سرم پوشوند مي رو باسنم

 داري؟ مهمون-

 : گفتم خونسردي با

 .دارم مهمون بله.سالم-

 : گفت غيظ با و نداد رو سالمم جواب بازم تربيت بي زنَك

 دختر؟ هم اون-
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 در اومده؟ زود اينقدر چي براي اين شانسم؟ گند اينقدر چرا من خدايا. شد وارد پارسا و شد باز حياط در لحظه همون

 : گفتم هم باز خانوم ريحانه جواب

 .بله-

 : گفت عصباني يهو

 خونه؟ تو بياري نبايد رو هات دوست نگفتم من مگه-

 ريحانه به رو. كنه باز هاشو كفش بند شد خم و داد سالم هم خانوم ريحانه به و كرد من به سردي سالم رسيد، ما به پارسا

 : گفتم خانوم

 .نكرديم صدا و سر كه ما-

 : برد باال اشو نكره صداي

 !كردين مي چيكار داشتين دونه مي خدا! بدتر ديگه-

 : بردم باال رو ابروهام

 كرديم؟ مي چيكار داشتيم مثال! نشدم متوجه-

 : داد ادامه غيظ با خانوم ريحانه. شد واحدش وارد پارسا

 !دوني مي بهتر خودت-

 .)زديم مي حرف بلند نسبتا صداي و غيظ با دو هر! (چيه حرمتي بي اين علت دونم نمي نه-

 !كني مي در به راه از و مياري رو مردم دخترهاي كه همين-

 :  زدم داد! گفت مي چي اين خدايا

 كردم؟ در به راه از رو كي من. زنيكه بفهم رو دهنت حرف-
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 : اومد بيرون خورده تير گرگ عين طاهره حين همين در

 .كنيد بيرون سرتون از هم رو داريد من دوست مورد در كه باطل فكر اون بهترِ دارم، شوهر من, محترم ظاهر به خانوم-

 : گفت و شد تر جري دراومده پشتم خودم از تر قاطي يكي ديد كه خانوم طاهره

 !بودم نكرده بو رو دستم كف كه من. خبردارن همه! گم نمي من-

 : كرد لحنش چاشني بيشتر عصبانيت خورده يه

 اين! (عاديه واستون چيزا طور اين كه هستين اي خانواده كدوم از نيست معلوم. مياد من سمت رونده جا هر از كي هر-

 .)گفت طاهره به رو حرفها

 : اومدم در طاهره پشت من

 .منم شما حساب طرف, كنيد صحبت درست دوستم با-

 : گفت من به رو

 گندي هر تا خدا امون به كردن ول رو مريضشون دختر طوري همين كه نداري خونواده اصال معلومِ. روشنِ حسابت كه تو-

 .بياره بار به خواست دلش كه

 و اومد بيرون پارسا و شد باز بغل واحد در يهو. نشست گلوم به بغض. پايين مياوردم رو فكش نبود سنش خاطر به اگه

 : ايستاد خانوم ريحانه جلوي

 نمي خونواده اين به اي وصله هيچ و هستم كرامتي خانوم آشنايان از من. داريد نگه رو خودتون احترام براري خانوم-

 !چسبه

 كه اون. زدم زل رسيد مي زور به پارسا سينه تا قدش كه خانوم ريجانه به كنم نگاه پارسا به اينكه بدون. شد آب دلم تو قند

 :گفت پارسا به رو آروم صداي با رو, آورد كم شديم يك به سه ديد

 !نداري خبر هيچي از كه تو -
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 : گفت و نداد امون پارسا

 .نداريد سرمون به منتي ديم مي اجاره! باشيد كه ايد صاحبخونه. برديد باال رو صداتون باشه آخرتون بار هست، كه هرچي-

 : گفت لب زير و رفت ها پله راه طرف به شده ضايع حسابي ديد كه خانوم ريحانه

 .خودش مثل يكي هم تو. اليق هرچه خاليق-

 به رو. كرد نمي ولم غروب تا زن اين واال دراومد پشتم مرد يك كه داد بهم حالي چه واي. اومد باال در شدن بسته صداي

 : گفتم پارسا

 .رسيديد دادم به واقعا, طاهري آقاي ممنون-

 : گفت شد مي اش خونه وارد كه حالي در كنه نگاهم اينكه بدون تمام خشكي با

 .بود پدرتون با پدرم دوستي خاطر به-

 كنم؟ مي خواهش گفتي مي آخريِ جمله اين جاي به مردي مي! بودي كرده خوشحالمون كه تو آخه. بست رو در و

. كرديم پهن رو سفره. دارمش نگه مخفي سكوت با داشتم سعي كه بود گلوم توي خفني بغض. شديم خونه وارد طاهره با

 : گفت مهربوني با طاهره. رفت نمي خوردن به ميلم اما كشيدم غذا جفتمون براي

 .نكن ناراحت رو خودت! خيال بي گلم، آبجي-

 :  دادم جواب

 نشم؟ ناراحت چطور آخه-

 : دادم ادامه گريه همون با و كردم گريه بلند صداي با و شكست بغضم و

 ببرن خونوادش براي رو گالره هاي تيكه تيكه الهي. دم مي پس تاوان دارم كه كردم خدا درگاه به گناهي چه دونم نمي-

 .داد رو من دلسوزي جواب طوري اين كه
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 : گفتم دلم تو سريع

 .نكنه خدا-

 : گرفت اش شونه به رو سرم و نشست كنارم طاهره

 .بشه درست زودتر چه هر چي همه كن دعا كردن نفرين عوض-

 ... شنوه مي رو صدام پارسا كه نبود مهم واسم چرا دونم نمي. شدم سبك تا كردم گريه كمي حالت همون به

 ذهنم اونقدر هم شب. افتادم راه خونه سمت به و كرديم خداحافظي هم از و اومديم در داروخونه از كه بود هفت ساعت

 .خوابيدم زود خيلي كه بود درگير
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 و دادم رو جوابش هم من روح، بي و سرد بازم. كرد سالم اون اول. اومد بيرون هم پارسا, كردم قفل كه رو واحدم در

 لحظه چند هنوز. موندم اتوبوس منتظر و رسيدم ايستگاه به.  گذاشتم خيابون به پا و اومدم در كوچه از. كردم حركت

 : گفتم. پارساست ديدم كردم خم رو سرم كرد، توقف پام جلوي اتومبيلي كه بود نگذشته

 .شم نمي مزاحم-

 : زد كمرنگي لبخند

 ! رسونمت مي باشه يكي مسيرمون كه جايي تا-

 دونستم نمي اصال. شدم سوار و نياوردم در بازي لوس ديگه هم من. نيست بلد هم رو خانوم يه به زدن تعارف الحمدهللا

 ماشينش البد بود خونه صاحب مال هم اون و شد مي جا حياط توي ماشين يه فقط و بود كوچيك حياط كه نه. داره ماشين

 نگاهم شدم مجبور پارسا صداي با! چه من به اصال. ذاشته مي ديگه جا يه دونم مي چه اي همسايه ي خونه اي، كوچه تو رو

 : بگيرم بيرون از رو
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 بپرسم؟ سوال يه تونم مي-

 .بفرماييد-

 : كرد صاف رو صداش

 كنه؟ صحبت شكلي اين شما با بده اجازه خودش به خانوم ريحانه كه شده باعث چي-

 : دادم جواب آرومي صداي با و كردم خفه خودم تو رو ام خنده! بود كلي بود نمرده فضولي از

 .كرده باور اينم, بود گفته اش زاده خواهر پرتي و چرت يه-

 : پرسيد بار اين. كردم سكوت من اما, دادم مي ادامه بايد يعني. چشام تو كرد زوم شك با

 خوبه؟ حالشون بابا-

 .خدا شكر هستن خوب-

 : زد آتيشم بعديش سوال با

 !بيان نديدم وقته چند اين چطورن؟ آقاتون-

 : گفتم دروغ به هم من. بود نشسته هاش لب روي كجي لبخند. شد گرفته اساسي حالم. داره خبر چيزايي يه از شد معلوم

 .شلوغِ روزها اين سرش خوبه،-

 تعجب با بعدي اتوبوس ايستگاه ديدن با. گذشت اي ثانيه چند. داد كمرنگ اخم يه به رو جاش و شد محو لبخندش

 : پرسيدم

 كجاييم؟ االن-

 : گفت خونسردي با

 ريد؟ نمي دانشگاه مگه-
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 : گفتم. برگردم رو راه همه اين بايد حاال واي

 .داريد نگه كنارا همين, كار سر برم بايد. نه-

 : گفت بهم رو و كرد توقف

 طرف؟ كدوم از-

 كنده جا از فنر مثل. ديدم منتظر جمعيت الي البه رو گالره و افتاد ايستگاه به چشمم يهو بدم رو جوابش خواستم همين

 نداشتم قصد. دوييدن به كرد شروع و شد من متوجه گالره كه برسم بهش بود مونده قدم چند. دوييدم طرفش به و شدم

 ما به توجهشون همه شد باعث دوييدنش با اون اما بزنم حرف باهاش خواستم مي فقط بود زشت خيابون تو آخه بزنمش

 از رو تعادلش هم اون كشيدم و كيفش سمت به بردم دست كه بوديم نشده دور ايستگاه از قدمي چند هنوز. بشه جلب

, كردم دراز سمتش به رو دستم. شدن خيره ما به و موندن ثابت جاشون تو پياده عابرهاي. زمين خورد عقب از و داد دست

 به داشت و بود جا همون هنوز كه خورد پارسا ماشين به نگاهم. كرد مرتب رو مانتوش. شد بلند و زد پس رو دستم اون اما

 : چسبيدم محكم رو دستش كه بره خواست گالره. كرد مي نگاه ما

 كجا؟-

 : كشيد رو دستش

 .نداره ربطي تو به-

 : كردم نازك رو چشمام

 !كثافت كردي تباه رو زندگيم نداره؟ ربط من به واقعاً-

 : گفت و كرد نگاه چشمام تو تمام وقاحت با

 .كني مي بازي مردم احساسات با كه تويي كثافت-
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 و داد رو جوابم و نكرد نامردي اونم. صورتش توي زدم محكم و كردم آزاد رو دستم! پرروئه بشر بني اين چقدر من خداي

. كنن جدامون كه نزديكمون ميان دارن طلب فرصت مردهاي سري يه ديدم كه بزنم رو بعدي خواستم. صورتم تو زد

 پياده كنار و كرد حركت آهسته پارسا ماشين حين همين در. نداريم دعوا ديگه كنن فكر كه گرفتم فاصله گالره از سريع

 : گفت اي دوستانه لحن با كرد مي باز رو ماشين در و شد مي پياده كه حالي در خودش و كرد توقف رو

 شين؟ سوار نيست بهتر-

 و شد سوار من همراه و نكرد تقال زياد هم اون. كشيدم ماشين سمت به رو گالره دست و كردم استفاده فرصت از هم من

 زنم مي حدس. بود فكر توي جوري بد كردم، نگاه پارسا صورت به بودم، نشسته جلو من. كرديم حركت بعد لحظاتي

 صداي با! نحسم چقدر من كنه مي فكر البد بود، كرده سوار منو صبح امروز اينكه از فرستاد مي لعنت خودش به داشت

 : گفت مي عشوه با داشت كه برگشتم سمتش به گالره

 صبحي؟ سر بردي رو آبرومون چطوري كن نيگا-

 : گفتم نفرت با

 .كنم ات خفه خودم اينكه از قبل شو خفه-

 كنم سعي اينكه بدون نشست گلوم به بغض. شد خيره بيرون به بگه چيزي اينكه بدون و كرد نگاه چشمام تو ثانيه چند

 : گفتم لرزان صداي با كنم برطرفش

 چرا؟ بگو فقط-

 : گفت آرومي صداي با بود شده قرمز هاش چشم كرد نگاه بهم گالره

 .كردي بازي احساساتم با آخه-

 : گفتم عصبانيت با كردم مي گريه كه حالي در و رفتم در كوره از

 .داشتم دوستت بيشتر بسا چه مهروز، و مهسا مثل رو تو من االغ آخه كردم؟ بازي احساست با من-
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 :كرد مي گريه هم اون حاال

 ...دادي بازيم اما-

 شوخيه؟ يه اين كه نكردم روشنت اول همون مگه-

 عين. داد مي انجام داشت استرس وقتي رو اينكار. هاش ناخن جويدن به كرد شروع و شد خيره بيرون به و نداد جواب

 خودي بي داشت طفلك. داد بيرون كالفگي با رو نفسش بعد و كرد نگاهم چشمي گوشه. كردم نگاه پارسا به. دبيرستان

 : گفتم شرمندگي با. داد مي ويراژ ها خيابون توي

 ...كه خوام مي معذرت طاهري آقاي-

 : گفت اون و شدم ساكت هم من. نگو هيچي يعني كه گرفت باال اشو اشاره انگشت

 .خيال بي-

 : كردم صداش و برگشتم گالره سمت به. بود خلوتي ي كوچه. داشت نگه ها اول همون و ها كوچه از يكي توي پيچيد

 .كن نگاه من به گالره،-

 : گفتم غيظ با و گرفت لجم حالتش اين از. كرد نگاه بهم متورمش هاي چشم با

 ؟!منه خاطر به ات گريه-

 : گفت تعجب با و كرد پاك رو هاش اشك سريع

 !شدم عاشقت كردي فكر هم شايد يا كنم گريه دختر يه خاطر به كه احمقم اينقدر كردي فكر-

 : گفتم و شدم عصباني

 !مراسمم؟ به زدي گند چي واسه پس نشدي عاشقم اگه-
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 لحظه هر كه گالره با داشتم پروا بي اينقدر جلوش چرا دونم نمي. كرد مي گوش تا دو ما مكالمات به باز دهن با پارسا

 !كردم مي صحبت بره در دهنش از چرندي بود ممكن

 : گفت من جواب در گالره

 .بودم احمق موقع اون-

 : آورد هجوم وجودم به دوباره بغض

 ...پيشت اومد علي كه بعدش چرا پس-

 : شكست رو سكوت پارسا. شدم خيره بيرون به و گرفتم ازش رو نگاهم. شد سرازير اشكم

 .كن صدام شد تموم حرفاتون منتظرم پايين من-

 حلقه گردنم دور گالره هاي دست گرفت فاصله ماشين از پارسا اينكه محض به. شد پياده اون و گفتم باشه سر عالمت با

 صداي با, كردم نگاه بود گوشم نزديك حاال كه هاش چشم به و كردم كج رو سرم فقط كردم تعجب حالتش اين از شد،

 : گفت آرومي

 ..مني آبجيِ تو دارم، دوستت كه معلومِ ديوونه باشم، راحت تونستم نمي يارو اين جلوي-

 : كردم باز گردنم دور از رو هاش دست تعجب با

 !كردي؟ ام ضايع هم علي جلوي بعدش و كردي رو اينكار شب اون همين بخاطر پس آبجي؟-

 : داد تكون رو سرش سريع

 مي فكر. بودم كرده باز حساب هات حرف رو من!...بمونيا من با نخوام اينكه نه. بودم شده گير جو فقط... من... من!...نه-

 ...باالخره من و مني مثل هم تو كردم

 : گفتم و رفتم حرفش بين

 توام؟ مثل كه چي يعني-
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 : گفت لرزاني صداي با و انداخت پايين رو سرش

 پيدا دخترها با ارتباط و كردن صحبت از كه حسي يعني. ندارم مخالف جنس به نسبت احساسي هيچ نيست، خودم دست-

 ...ترِ بخش لذت واسم كنم مي

 : داد ادامه و كرد من من كمي

 تونيم مي و كنيم ازدواج نيستيم مجبور ديگه باشي من مثل هم تو اگه كه كردم فكر خودم با اما ايه احمقانه فكر دونم مي-

 ...و كنيم اجاره خونه يه هم با

 : گذاشتم هام گوش روي رو هام دست

 .نده ادامه ديگه بسه-

 حالش به دلم. بود گرفته پايين رو سرش و بود داده تكيه ديوار به كه كردم نگاه پارسا به شيشه از. شد ساكت هم اون

 : پرسيدم گالره از. بود ده نزديك ساعت, كردم نگاه ساعت به, سوخت

 داري؟ كالس چند ساعت تا-

 .برسم بعدي به حداقل بذار, گذشت كه يكيش.) زد لبخندي( دو تا-

 چون كار سرِ برم كرد نمي صرف ديگه آخه برسونه ايستگاه به رو ما خواستم ازش. شد سوار هم اون زدم، صدا رو پارسا

 با بعد و رم نمي گفتم و گرفتم تماس طاهره با بنابراين دانشگاه برم زودتر بودم مجبور و داشتم كالس هم يك ساعت

 وضعيت از البد. كردن مي نگاه من به تنفري چه با شدن مي رد كنارمون از كه بعضيا كه بماند. رفتيم دانشگاه به گالره

! ترسيدن مي ازش دخترها كه بود وخيم اوضاعش اينقدر يعني, سوخت حالش به دلم لحظه يه واسه داشتن، خبر گالره

 مي شوخي و صميميت حساب به رو كردناش بغل و هاش درازي دست هم شايد. بودم نشده متوجه دبيرستان تو چطور

 من طاهره شد تموم كالسم كه هفت ساعت. نديدمش ديگه و كتابخونه رفتم هم من و رفت كالسش سمت به گالره. ذاشتم

 حداقل! نشد هم بد كشيدم، خجالت صبح آبروريزي يادآوري با. بود خاموش پارسا واحد المپهاي. رسوند خونه در دم تا رو

 !اما پرروئي آدم عجب هم من. شد ارضا فضوليش حس كه بود اين داشت واسش كه خوبي تنها گفت شه مي
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 صداي. بود اومده پارسا قبل ساعت يك و بود شب ده ساعت. اومدم بيرون آشپزخونه از و كردم خشك رو هام دست

 كه بود يازده تقريبا ساعت و كردم مرتب رو اتاق خورده يه. اومد چوبي درهاي از يكي صداي بعد و شد قطع تلويزيونش

 به چسبيده يعني( بود نئوپاني ديوارش يه كه بود كرده اتاقي همون رو خوابش اتاق كنم گمون. كشيدم دراز تخت روي

 به. خوره مي وول خواب توي چقدر كه بزنم حدس تونستم مي. داشتم واضح خيلي ها شب نيمه رو صداش چون ،) من اتاق

 : پرسيد صميمي خيلي و آرومي به پارسا. كردم مي فكر امروز وقايع به و بودم شده خيره سقف

 مريضِ؟ گالره-

 : دادم جواب كنم غريبگي احساس اينكه بدون اون از تبعيت به هم من

 .شايد. دونم نمي-

 : پرسيد آهستگي همون به

 بپرسم؟ سوال يه تونم مي-

 .بپرس-

 : پرسيد پروا بي خيلي

 بوديد؟ باهاش حال به تا شما-

 : دادم جواب فورا! شد پسرخاله نخورده چايي

 !!نه-

 :  پرسيدم دقيقه چند از بعد. شد ساكت

 ...من كه كردين فكر چرا-

 : گفت جدي لحن با و پريد حرفم وسط

 .كنم نمي فكر شما مورد در من-
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 !!داشتا درگيري خود هم پسره اين

 : گفت مكث كمي از بعد

 .بخير شب گرفتم، رو وقتتون شرمنده-

 ضايع به اما ندادم جواب چرا كه گرفت لجم خودم ادبي بي از صبح تا كه هرچند. ندادم هم رو بخيرش شب جواب! ادب بي

 ...ارزيد مي شدنش

 

 : 10 فصل

 قدر اون هم االن. داشتم كالس غروب پنج تا صبح هشت از كه هم امروز, سركار نرفتم خانوم گالره خاطر به كه ديروز

 چك از حرف كرد، مي دعوا يكي با داشت. مغزم تو ره مي داره برقي اره مثل پارسا صداي كنم مي احساس كه ام خسته

 تونستم نمي بود، كامپيوتر ديپلم فوق و داشت كامپيوتري خدمات يادمه كه جايي تا بود، حرفها اين و كسري و اشتباهي

 ! چيه حساب و چك جريان بفهمم

 : بخورم تكون شد باعث كه كرد صدام يهو گذشت شدنش ساكت از كه اي دقيقه چند

 !خانوم مريم-

 : دادم جواب! كنم مي صداش طاهري آقاي من... پررو چه

 بله؟-

 : گفت مكث كمي با

 !نه يا هست مهم واستون اصال يا بگم بهتون بايد دونم نمي-

 : داد ادامه كه,كردم فكر جور هزار خودم با

 .اومده پيش مشكلي شوهرش براي. ديدنم ميان فردا شوهرش و خواهرم-
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 : گفتم تفاوتي بي با وقت؟ اون داشت من به ربطي چه اين

 خب؟-

 .مياد همراهشون هم مادرم آخه-

 !گرفت نفرينم ديدي گه مي بينه مي رو من مياد شه مي پا حاال. گذشت شه نمي يكي اين از! اوه

 : داد ادامه پارسا

 .كردم مي اشتباه هم شايد. بشين روبرو هم با باشي نداشته دوست شايد كردم فكر خودم با-

 : گفتم بشنوم خودم خواستم مي فقط كه آرومي خيلي صداي با

 .كردين فكر درست اما-

 : گفت من جواب در

 كنين؟ خاصي كار خواين مي حاال خب-

 مونن؟ مي روز چند-

 .باشن رو روز سه يا دو حداقل كنم نمي فكر اما. دونم نمي-

 : گرفت رو حرفش ي دنباله خودش كردم؟ مي چيكار بايد واقعاً

 به من هم تماس اون بابت. نيست وحشتناك كنين مي فكر كه شكلي اون مادرم. كنين كاري نيست هم احتياجي البته-

 ...نبود هم خاصي مساله همچين واال, حساسه زيادي...! ديگه مادره خب خوام، مي معذرت جاش

 : حرفش وسط پريدم! كنه مي زياد هيزم داره گرفتم آتيش بينه مي اينم. كنم خورد سرش روي رو ديوار گه مي شيطونِ

 !)ببند رو دهنت يعني. (كنم مي بابتش فكري يه خودم-

 : گفت خونسردي با
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 .خوش شب. مايِلي جور هر-

 : دادم جواب سردي با هم من

 .همچنين-

 توضيح رو چي همه طاهره براي SMS با و زدم رو زدن حرف تلفني قيد بود تيز گوشش زيادي پارسا آقا كه جايي اون از

 .ها اون ي خونه برم رو روز چند اين شد قرار و دادم

 .گذاشتم ساك يه داخل هم رو الزمم وسايل سري يه و حجاب با لباس دست دو و هام كتاب

 .شركت رفتيم هم با بعدش اونجا گذاشتم رو ساكم و خونشون رفتيم هم با اول. دنبالم اومد طاهره صبح

 خوب! گرفته اشتباه حساب ماشين با و من پررو ي مرتيكه. دادم مي فحش امير به دلم تو داشتم و بودم كار درگير حسابي

 از كي نشدم متوجه اصال! بودم بلد خودم كه رو گرفتن تراز ديگه. ده نمي ياد بهم رو ديگه كارهاي و كرده راحت خودشو

 : آوردم باال رو سرم پويا صداي با رفت، بيرون اتاق

 اين؟ حوصله بي امروز چيه كرامتي خانوم-

 : گرفت اش خنده من قيافه از. كردم نگاهش غمزده هاي چشم با

 .زدن جمع جز به كنم هركاري حاضرم من كنم، مي دركتون-

 : گفتم, دادم مي قوس و كش بدنم به كه حالي در و شكستم مخالف جهت در رو انگشتهام

 .بگيرم ياد هم رو ديگه كارهاي دارم دوست بياد، بدم زدن جمع از اينكه نه-

 : گفت من به رو خنده با و شد اتاق وارد چاي فالسك با امير حين همين در

 .آسته آسته فقط, ايشاهللا-

 : كرد اشاره من ليوان به بعد و ريخت چاي پويا ميز روي ليوان توي
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 بريزم؟-

 : گفتم و دادم تكون بله ي نشونه به رو سرم

 .ممنون-

 : گفت بودم مخاطبش من كه حالي در پويا به رو و نشست ميزش پشت چاي ريختن از بعد

 .بگيرين ياد سرعت به رو چي همه دارين توقع! مياين مرتب خيلي كه نه-

 : گفتم دلخوري با. گذاشت نمايش به رو دندونش تا دو و سي عريض لبخند يه با و كرد من طرف رو روش بعد

 .بيام ها شنبه سه نميده اجازه هام كالس نيستم، فراري كار از من-

 : داد جواب امير

 !نيومديد هم دوشنبه آخه-

 : شد گرفته ام قيافه دوشنبه يادآوري با

 .اومد پيش واسم مشكلي-

 : گفت و شد جدي كمي

 . باشه شده برطرف انشاهللا-

 : كرد صدا رو من دوباره ثانيه چند از بعد. كرد مشغول كارش با رو خودش فورا و

 بلدين؟ رو excel با كار-

 : دادم جواب و آوردم باال رو سرم

 .بله-

 : گفت و زد لبخندي
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 .بگيرين كمك ازش تونين مي بشه باز پويا زبون و بندازه نظري خدا دوباره اگه-

 :  گفت اخم با و آورد باال رو سرش فورا پويا

 !نيستم كه الل ديگه-

 : زد قهقهه امير

 ...خوري مي حرص مياد خوشم قدر اون-

 تاسف ي نشونه به رو سرش. شد خيال بي و زد لبخندي هم اون من لبخند ديدن با اما بده رو جوابش خواست مي پويا

 : گفت امير به رو لبخند با و داد تكون

 .دم مي رو يكي تو جواب بعدا... كنم مي رو كرامتي خانوم حضور رعايت-

 : كرد نازك رو صداش لودگي با امير

 كنم؟ چيكار بايد حاال! سرم بِه خاك اوا-

 ! نبود ست اخالقشون و رفتار با هاشون قيافه كدوم هيچ من بر و دور هاي آدم چرا كردم فكر خودم با

 .بدم توضيح واستون من پيش بياين شد تموم كارتون اگه كرامتي خانوم-

 من از و داد بهم كننده تكميل توضيحات سري يك هم اون. پيشش رفتم شد تموم كه كارم. زد رو حرف اين كه بود پويا

 مرده چند ببينه معروف قول به تا كنم كار excel برنامه با رو بود كرده چك خودش قبال كه رو دفاتر از يكي كه خواست

 خداحافظي امير و پويا. كرديم جور و جمع رو كارهامون همه كه بود دو ساعت. براومدم پسش از شكر رو خدا كه. حالجم

 كه ماشين توي. شديم خارج خونه مقصد به شركت از شوهرش و طاهره و من بعدش و كاميار بعد دقيقه چند و كردن

 : گفتم حميد به رو نشستيم

 .شدم مزاحمتون من, ها شرمنده-

 : گفت بهم زد مي سر ازش كمتر شركت توي كه صميميتي با حميد
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 !بياد خوشش ازش طاهره كه خونمون بياد مهمون يه كه بهتر اين از چي! مزاحمتي چه بابا نه-

 : كرد نگاهش غيظ با طاهره

 !اومده بدم مهمونمون كدوم از حال به تا من-

 ...خنديد آروم حميد

 

 

 :11 فصل

! نحسِ پاقدمم واقعا من نكنه كه كردم مي فكر اين به. كندم مي پوست سيب خودم واسه داشتم و بودم نشسته ميز پشت

 رو طاهره رفتن دكتر جريان حميد ورودم از بعد شب يعني قبل شب و گذشت مي طاهره خونه به من اومدن از روز دو

 شده جور هر بايد. بخوابه من پيش رو ديشب طاهره شد باعث كه بود افتاده اتفاق شون بين سختي دعواي و بود فهميده

 اين بايد جوري چه اما, بود زشت بقيه جلوي وقت اون سركار رفتيم مي بايد و بود شنبه فردا چون. دادم مي شون آشتي بود

 : كرد پاره رو طاهره بيمه دفترچه عصبانيت با حميد. گذشت چشمم جلوي از ديشب دعواي هاي صحنه كردم؟ مي رو كار

 .داد مي سال دوازده اين تو بده بچه بهمون خدا بود قرار اگه دكتر؟ رفتي چي واسه-

 : گفت اي خفه صداي با طاهره. داره مي نگه زور به رو خودش داره كه بود معلوم وضوح به, لرزيد مي حميد صداي

 !شد دفعه اين و اومد-

 : زد فرياد قبل از تر عصباني حميد

 .گذشتم بچه خير از من كني؟ مي اميدوار رو خودت خودي بي چي واسه-

 : شد بلند طاهره هق هق صداي

 .بمونه دلت به بچه حسرت خوام نمي-
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 .كوبيد هم به محكم رو در و رفت خواب اتاق سمت به و داد تكون رو سرش تاسف با حميد

 و زن دعواي تو نداشتم دوست بترسم، اينكه نه. بشم خارج كردم نمي جرات و بودم شاهد آشپزخونه از رو چيز همه من

 .كنم دخالت شوهري

 : زد كمرنگي لبخند. برگردوندم رو سرم حميد ي سرفه صداي با

 شدين؟ بيدار-

 : دادم جواب. برداشت اي تكه هم اون و كردم تعارف سيب بهش

 .خوابيدين خوب شما اينكه مثل ولي نخوابيدم اصال من-

 : داد بدنش به قوسي و كش. كردم اشاره كردش پف صورت و سر به و

 .چسبه مي خيلي جمعه اونم ظهر از بعد خواب-

 : رفت هم تو ابروهاش كمي... سكوت

 خوابه؟ طاهره-

 : دادم جواب و زدم لبخندي

 ...ديشب چي واسه كنيد ناراحتش نمياد دلتون كه شما-

 : حرفم وسط پريد

 با كه ساله دو نزديك طاهره خاطر به حتي من. كرديم حجت اتمام هم با بار چند قضيه اين بابت ما دونيد نمي آخه-

 .كردم رابطه قطع ام خانواده

 : پرسيدم

 چرا؟-
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 :گفت شده پشيمون زده كه حرفي از كه باشه اين از ناشي تونست مي كه مكث كمي با و خاروند رو سرش

 گم؟ مي چي كه فهمين مي... زنكي خاله هاي حرف از سري يه خاطر به-

 يهو. پايين انداختم و دادم تكون فهميدن نشونه به رو سرم. هاس حرف اين و مجدد ازدواج منظورش كه زدم حدس خودم

 آدمي مثل من ديدن محض به كه روم كرده زوم ديدم كه كنه آشتي طاهره با بخوام ازش مقدمه بي تا باال آوردم رو سرم

 :گفت و شد بلند جاش از سريع باشن گرفته رو مچش كه

 .بزنم بيرون چرخي يه رم مي من-

 سريعم حركت اين خاطر به خودم از حال هر به اما بودم من نگاهش جهت فقط و نبود من به اصال حواسش بود معلوم البته

 طاهره با بهتره... هيچي كه هم حاال. گرفتم مي رو حرفش ي دنباله و كردم نمي سكوت دقيقه هر كاش. گرفت لجم

 .كنم صحبت

 : زد چرخي جاش تو طاهره

 .بود نكشيده داد سرم طوري اين وقت هيچ-

 : نشستم كنارش. درخشيد اشك وجود خاطر به هاش چشم

 كني؟ مي ناراحت رو خودت چي واسه ديوونه-

 : زدم اي بوسه موهاش روي به

 دين؟ مي كش قدر اين چي واسه رو ساده دعواي يه-

 خواب اتاق تو ره مي ببينم كه كشيدم سرك اتاق در الي از هم خودم, بيرون انداختمش اتاق از بود مكافاتي هر با باالخره

 موفق كه شد تبديل يقين به ديگه البته...! كنم فكر تا اتاق توي برگشتم راحت خيال با هم من داخل، رفت ديدم كه! نه يا

 خوشحالي از هاش چشم شديم جمع دورهم صبحانه خوردن واسه كه هم صبح. نشد طاهره از خبري صبح تا چون شدم

 .زد مي برق
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 :پيچيد گوشي توي خانوم ريحانه صداي سوم بوق از بعد

 بله؟-

 : دادم تغيير كمي رو صدام

 كنيد؟ صداشون شه مي دارم كار طاهري آقاي با ببخشيد هستيد؟ خوب. سالم-

 :پرسيد ظن سوء با خانوم ريحانه

 ندارن؟ گوشي خودشون مگه-

 : دادم جواب لحن همون با

 .شده قطع كه ديروزِ از اينكه مثل ولي چرا-

 : پيچيد گوشي توي زني صداي گذشت اي دقيقه چند

 بفرماييد؟, بله-

 آقاي گفتم من ببخشيد: گفتم و نياوردم خودم روي به اما, بدم تشخيص رو آشنا صداي اين كه نبود سختي كار زياد

 !طاهري

 : داد جواب مهربوني با

 .گم مي بهش اومد سركار از بگو داري كاري دخترم. مادرشم من-

! نداشتم كاري كه من گفتم؟ مي بايد چي حاال. خونه مياد بعد به شب هشت ساعت اون كه نبود اين به حواسم من چرا آخ

 : كرد دستي پيش خودش
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 .زدم حرف باهاش پيش ساعت يه همين من آخه گيري؟ مي درست شو شماره مطمئني-

 : دادم جواب من و من با, كردم مي چيكار رو يكي اين

 .تحقيقاتيم كار واسه... دادن رو شماره اين خودشون...  آخه-

 : حرفم وسط پريد

 !گيري مي اشتباه شايد بدم؟ رو شمارش دوباره من خواي مي-

 : دادم جواب خونسردي با. داشتم احتياج اش شماره به! همينه! آره

 .شم مي ممنون-

 در و كردم قطع رو تلفن. كردم خدافظي تشكر با و پروندم چيزي يه پرسيد رو فاميليم كه جوابش در و گرفتم رو شماره

 : گفتم لب زير كردم مي سيو رو پارسا ي شماره داشتم كه حالي

 !شده خراب اون تو برگردم بايد كي فهمم مي حاال آخيش،-

 مي باز رو يخچال در كه حالي در داره، لبش به لبخند كه پوياست ديدم آوردم باال كه رو سرم. كردم حس رو كسي حضور

 : كرد

 .باشي خوش هميشه-

 : گفتم و زدم لبخندي

 .هم شما, ممنون-

 :گفت لب زير ذاشت مي بشقابش توي شيريني يخچال از كه حالي در و شد گرفته اش قيافه

 ...اميدوارم -

 : كردم صميميت احساس يهو. داشت غم خيلي لحنش
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 كنه؟ مي ناراحت رو شما كه چيه اين بپرسم شه مي رضوان آقاي-

 : كشيد آهي. برداشتم يكي هم من گرفت، تعارف نشونه به سمتم به رو ها شيريني

 ...شه مي خراب ديگه جا يه كنم مي درست رو هرجا مياد، فشار بهم جورِ همه. نيست خوب حالش بابام-

 : پيچيد شركت توي امير صداي

 !!بياريا چايي يه رفتي-

 : زد داد امير جواب در و گفت من به كوتاه ببخشيد يه و داد تكون رو سرش پويا

 !كن كم ماهم اين حقوق از جناب ببخشيد-

 !نشه تكرار كه شرطي به گذرم مي گناهت از رو بار يه اين-

 : شد بلند كاميار صداي

 !دادين؟ قورت گو بلند خبره؟ چه-

 : گفت و داد تكون خنده با رو سرش پويا. گذاشتن كاميار سر به سر كرد شروع و شد پويا خيال بي امير

 !كاميار به چسبيد گذشت خير به بار اين-

 : گفتم عريضه نبودن خالي واسه و خنديدم هم من

 .كنه مي اذيتتون كه داره دوستتون كمالي آقاي ولي-

 : گفت كنايه با و داد باال رو ابروهاش

 .نيست من خاطر به اون-

 : گفتم تعجب با. خنديد ريز ريز خودش و

 چطور؟-
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 : گفت آروم و شد نزديكم كمي

 .خواهرم با... خورونشه شيريني هفته آخر احتماال, نيارين روش به-

 : گفتم هيجان با و كردم ذوق چرا دونم نمي

 !افتاديم حسابي شيريني يه پس, سالمتي به واقعا؟-

 : گفت و زد لبخندي

 ؟!چه من به, بگيريد خودش از-

 : گفتم و دادم تكون تهديد نشونه به رو انگشتم

 .گيرم مي شيريني ازش رم مي االن, خواستيد خودتون پس-

 : گفت و خنديد بلند

 .بگيد برين كنه جدا تنم از رو من سر خواين مي اگه-

 .شديم خارج آشپزخونه از هم با تايي دو و زدم لبخندي منم

 با كال كنه؟ مي فكر چي خودش پيش بزنم زنگ بهش اگه! نه يا بزنم زنگ پارسا به كه بودم دل دو. بود دو نزديك ساعت

 : كنه مي نگام لبخند با داره امير ديدم آوردم باال كه رو سرم داد، مي نشون ام قيافه كه طوري. داشتم درگيري خودم

 ؟!درگيري كرامتي خانوم چيه-

 امير جواب در! درآوردم بازي ضايع چرا كه گرفت لجم هم گرفت ام خنده هم امير لحن از. كرد بلند رو سرش هم پويا

 : گفتم

 .كنم مي حلش, نيست چيزي-
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 دوباره. كنه پنهونش كار با خودش كردن سرگرم با كرد سعي كه بود بسته نقش سوالي و كمرنگ اخم پويا صورت توي

 مي رو كار اين رفتم شركت از وقتي, خواستم هم اگر بگيرم تماس پارسا با كه شدم منصرف هم من و شد برقرار سكوت

 . كنم

 زور به نيام من كه گفتم هم چي هر بده كنون آشتي ناهار خودش قول به كه رستوران رفتيم حميد اصرار به شركت از بعد

 .بزنم زنگ پارسا به كه كردم فراموش كل به كه شدم سرگرم قدر اون و بازي شهر رفتيم تايي سه هم غروب. بردنم

 چي همه باز, رفته پارسا مادر مگه خودمم خونه توي چي واسه من اصال كردم، نمي پيداش گشتم ام جزوه دنبال هرچي

 مي ور حمله طرفم به من ديدن با! محمديِ خانوم كه اين من خداي. بيرون ميام, مياد هال از زدن حرف صداي. شده نحس

 : شه

  بدنام؟ دخترِ كني در به راه از رو من پسر كه اومدي-

 : ده مي تكون رو من هاي شونه, شده قفل زبونم اما كنم دفاع خودم از خوام مي, گرفته بغضم

 !آره؟, هستين هم با بوده؟ پيشت بار چند بزن حرف-

 آره مياد در صداي, شه مي باز هام لب فقط اما كنم صداش خوام مي. ده مي نجات رو من اون, كنم صدا رو پارسا بايد

 مي جمع رو قدرتم تمام, گه مي رو چي همه اون كنه كمكم تونه مي اون آره, مياد ما سمت به داره نگراني با كه پارساست

 :زنم مي داد بلند صداي با و كنم

 .پــــــارســــــــــا-

 : نشستم جام توي. بود عرق از خيس تنم تمام. ام طاهره خونه اتاق توي ديدم هام چشم كردن باز با

. بده نجاتم تونه مي كه كسي, حاميِ يه حس, داشتم پارسا به خوبي حس خواب توي چقدر. بود خواب كه شكر رو خدا-

 همون پريد سرم از خواب كامال وقتي و دقيقه چند گذشت از بعد اما كردم مي احساس خودم توي رو خوب حس اون هنوز

 .نبود خبري كابوس از بار اين اما برد، خوابم دوباره و خوردم آب و شدم بلند جام از. برگشت پارسا با غريبگي حس
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 از امير صداي با. نه يا كنم برقرار تماس كه بودم شك به دو هم باز گذاشتم، اتصال دكمه روي رو انگشتم بار چندمين براي

 : پريدم جام

 !)مزاحم... اَه! (خواهيما مي امروز واسه رو چايي كرامتي خانوم-

 : شد بلند كاميار صداي

 !گرفتي؟ كار به هم رو كرامتي خانوم پررويي بشر تو چقدر-

 : گفت اعتراض با امير

 !باشن نشده پشيمون اگه البته) داد ادامه آرومتر صداي با و. (كنن لطفي چنين خواستن خودشون! بابا نه-

 : دادم جواب آشپزخونه توي از خنده با

 !كنيد صبر بلدين كمالي آقاي-

 !بلديم... بله ميارين تشريف باالخره بدونيم اگه-

 : زد داد لرزه مي خنده از بود معلوم كه لحني با پويا

 !كمك بيام خواين مي-

 : گفتم دلخوري با بود ديدم توي حاال كه پويا به رو و كردم خارج آشپزخونه از رو سرم

 !ديگه فالسك تو بريزيم چايي يه نيستيم بلد ما يعني! نكنه درد شما دست-

 : گفتن با منم داد تحويلم نما دندون لبخند يه
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 در شدن باز از نشون كه شد اضافه جمع به هم حميد و طاهره صداي. آشپزخونه توي برگشتم دوباره... ديگه دقيقه پنج تا-

 : گفت حميد. بود اتاقشون

 !سرتون رو گذاشتين رو اينجا كه شده چي-

 : داد جواب كاميار

 .كنن مي اذيت ها بچه, كرامتيِ خانوم با امروز چاي-

. ايستادم سماور كنار. كشيد مي نشون و خط امير و پويا واسه داشت طاهره كه شنيدم همچنين داشت ادامه هاشون صحبت

 وارد طاهره. بودم نرفته ام خونه به كه شد مي روز چهار امروز با آخه. بزنم زنگ بهش كه گرفتم رو تصميمم دفعه اين

 : شد آشپزخونه

 خانوم؟ عروس خبر چه-

 :آوردم باال رو سرم. بود گرفته رو وجودم استرس

 !مرض و خانوم عروس-

 : شد نزديكم

  پريده؟ رنگت چرا تو؟ چته-

 : گفت بدجنسي با و كرد ريز رو چشماش

 نيستي؟ بلد واقعا نكنه-

 : كردم هم در رو ابروهام

 !!نذار سرم به سر مريم جونِ طاهره،-

 : گفت سرش دادن تكون با و ايستاد كنارم
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 كني؟ مي چيكار-

 : دادم جواب لب زير

 !نه يا بردن رو تشريفشون مخدره اوليا ببينم پارسا به بزنم زنگ خوام مي-

 : صورتش رو نشست پهني لبخند

 دلخسته؟ عاشق همون! جنتلمنِ آقا همون-

 : بازوش به زدم

 ...بكنه فكرايي خودش پيش بزنم زنگ بهش ترسم مي. ميرم مي دارم استرس از طاهره شو خفه-

 : حرفم وسط پريد

 .كنه مي فكري چنين داده رخ بينتون كه اي قضيه با صد در صد-

 : كردم گرد رو چشمام

 .دلگرميت از ممنون-

 و طلبكارانه لحن با ديد رو ما كه پويا. اتاقش طرف به برد خودش با كشون كشون منو و بيا من با گفت و گرفت رو دستم

 : گفت امير به رو داري خنده

 !شد چي چايي پس, برن مي دارن كه اينو-

 : دراومد امير صداي

ـــي- پاشو... پاشو) زد داد بعد. (خوريم مي چايي كرامتي خانوم دست از زديم صابون رو دلمون خودي بي چه ما... هـ 

 .بوسه مي رو خودت دست امروز چايي كنار بذار رو گوشي اون جان كاميار

 : اومد كاميار صداي اما بست رو در طاهره و شديم اتاق وارد ديگه ما
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 ...حلقت تو كنم مي رو لنگم شم مي پا امير خدا به-

 : كرد احترام اداي مثال و خيزشد نيم جاش تو حميد

 : گفت جوابش در طاهره! كردن رنجه قدم خانوم مريم نگو شد روشن يهويي چرا اتاق گم مي من-

 .داري ماموريت, نكن لوس رو خودت-

 بگه؟ شوهرش به خواست مي چي! بودا كم تختش يه طاهره اين. ريخت هوري دلم

 : انداخت باال رو ابروهاش حميد

 ماموريتي؟ چه-

 !نه يا رفته مادرش ببيني مريم همسايه همون پارسا به بزني زنگ گوشيت از بايد-

 : كردم نگاه طاهره به باز دهن با! زمين به بچسبه فكم بود مونده كم. موندم اصال گي مي رو من

 !طاهره-

 : كرد نگاه بهم ريلكس خيلي

 !ديگه گفتم بهش چي؟ كه خب-

 خودم به طاهره صداي با گفته؟ شوهرش به رو چيزايي چه ديگه يعني. كردم مي نگاش داشتم واج و هاج طور همين من

 : اومدم

 !!باشي داشته رو شمارش بايد چي واسه ببينم واستا داري؟ رو شمارش اصالً بدي؟ رو شمارش نداري قصد-

 : گفت اعتراض با و اومد در صداش حميد

 گذره؟ مي بد بهتون ما ي خونه يعني-
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 اين با الهي كه طاهره خواهش با و زد زنگ گوشيش از حميد. دادم رو شماره بعد و كرديم پاره تيكه تعارف هم اون با يكم

 : اومد پارسا صداي بوق تا چند از بعد بلندگو رو گذاشت رو گوشي بگردم دورش اش جمله

 بله؟-

 : گفت اعتراض با طاهره. كرد قطع رو گوشي فرتي كنه مي چيكار داره فهميد تازه انگار حميد گفت بله وقتي

 كردي؟ قطع چرا... اه-

 : گفت داده باال ابروهاي با حميد

 هستي؟ كي تو پرسه نمي بعد خونشون؟ رفتن مادرتون. عليك سالم بگم طوري همين! شم كاره چي بگم بگم؟ چي بهش-

 داري؟ چيكار من مادر با اي؟ كاره چه

 : گفت آرومي صداي با حميد. نشستيم مبل روي درمونده طاهره و من. گفت نمي هم بد

 كنيد؟ صحبت خودتون نيست بهتر-

 : داد جواب من جاي طاهره

 .كنه تالفي داره احتمال هم يارو بزنه زنگ اگه كرده اش ضايع زده داده رد جواب چلغوزش ي پسرخاله خاطر به پسرِ به-

 : گفتم بلند كمي صداي با... بابت هم پارسا بابت هم بود ربط بي خيلي طاهره حرف

 بود؟ علي چلغوز از منظورت-

 نگاه شدم دلخور علي بابت فهميد كه طاهره. قويِ طاهره خبرگذاري ماشاهللا. خبرداره كه معلومه بود طبيعي حميد قيافه

 : گفت حميد به رو آرومي لحن با و انداخت بهم باري سرزنش

 .داري خبر چي همه از بدونه كه كن صحبت هم جدي مريمي طرف از بگو بزن زنگ خودت-

 : داد جواب پارسا خورد بوق بيشتري تعداد دفعه اين. گرفت رو شماره دوباره و نكرد مخالفتي ديگه هم حميد
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 بله؟-

 : كرد صاف رو گلوش حميد

 .نباشيد خسته طاهري آقاي سالم-

 .بفرماييد, ممنون, سالم-

 .همسايتون, هستم مريم برادر من-

 : گفتم آرومي صداي با پيشونيم به زدم دست با

 . ندارم برادر اصال من-

 :كرد تهديدش انگشت با طاهره

 بگي؟ نسبت گفت كي اصال-

 : ببينم هم گوشي پشت از رو پارسا پوزخند تونستم مي

 كرامتي؟ آقاي هستين خوب-

 :داد وادامه نياورد خودش بروي هم حميد. بود شده دير حميد سوتي كردن جمع واسه ديگه

 ديگه؟ زدم زنگ چي واسه دونيد مي خودتون البد, شدم مزاحم ببخشيد-

 .خونشون ببرن رو تشريفشون شب تونن مي خواهرتون. شن مي راهي غروب امروز. بله مزاحمتي؟ چه-

 : شد بلند طاهره صداي كردن قطع محض به. خداحافظي و كردن تعارف باهم كمي هم بعد

 آره؟, داداششي كه-

 ضايع پارسا جلوي كه داشتم كم رو همين فقط. شدم خارج اتاق از و كردم تشكر هم من. شد ولو صندلي رو خنده از حميد

 : شدم متوقف بود گوشيش تو سرش كه كاميار صداي با كه رفتم مي آشپزخونه سمت به داشتم. بشم
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 .بردم واسشون من كرامتي خانوم نكشين زحمت-

 : ايستادم جام تو

 .شرمنده واقعا-

 : گفت لبخند با و آورد باال رو سرش

 .برين مي چاي شما هم من نوبت عوضش, شرمنده دشمنتون-

 .رفتم كارم اتاق سمت به و زدم لبخندي هم من

 

 :14 فصل

 : گفت و برچيد رو هاش لب ها بچه مثل. كردم جدا خودم از زور به رو طاهره

 !بموني پيشمون روز چند بياي تو بياد مادرش بازم خداكنه-

 : كردم گرد رو چشام

 .پيشت ميام طوري همين من نكن دعاها اين از. بياد مامانش باز خدانكنه-

 : گفتم و برداشتم رو دستيم كيف بعد

 .منتظرِ بيرون وقته خيلي شوهرت كه برم شدم، مزاحم روزه چند اين كه گلم شرمنده-

 .بيرون دوييدم بده جواب وايستم اينكه بدون و

 : شكست رو سكوت حميد. بوديم راه تو كه بود اي دقيقه چند

 شين؟ نمي ناراحت بپرسم سوالي يه خانوم مريم-

 : گرفتم بيرون از رو نگاهم
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 .بفرمايين-

 :  كرد من و من كمي

 سر از طوري همين. نكنين بدي فكر خودتون پيش وقت يه ببخشيد. گفت مي چيزايي يه دوستتون و شما مورد در طاهره-

 جورين؟ چه آدمها طور اين. داره حالتهايي چه بدونم خوام مي كنجكاوي

 : انداختم باال رو ابروهام! ننداختي قلم از رو هيچي كه طاهره نكنه ذليلت خدا

 اولين نامزديم شب. باشه آدمي چنين گالره كه نكردم شكي كوچكترين وقت هيچ يعني. دونم نمي حاالتش از هيچي من-

 .بود بار

 زل بهم جوري چه گالره حرف از بعد كه اومد نظرم جلوي علي چشمهاي, برگشت دلم به غم نامزديم شب آوري ياد با

 : گفت حميد. كشيدم آهي... بود زده

 .كردم ناراحتتون اگه شرمنده-

 : داد ادامه مكث كمي با

 ميارن بازي همجنس به رو و شده متنفر مخالف جنس از اتفاق يه اثر بر بعضياشون يعني... آدمها طور اين خوندم جايي يه-

 .بشن درمان كه داره امكان و

 : پرسيدم خاطر همين به. شد ساكت اون اما بياره زبون به كنه مي مزه مزه دهنش تو كه رو حرفي تا كردم نگاه بهش

 بگين؟ خواين مي چيزي شما-

 : كرد نگاه بهم چشمي گوشه

 تونه مي بشه درمان اگه مسلما. بدين نشونش روانپزشك يه به دوستي در از تونين مي شما. پيشنهاد يه فقط اين البته-

 .برگردونه بهتون رو شما رفته آبروي

 : گفتم دلم توي
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 ...رو علي طور همين و-

 : گفت, گذره مي چي دلم تو بفهمه كه انگار

 .نداره كردن فكر ارزش ديگه سابقتون نامزد... گم مي رو اين كه ببخشيد-

 : داد ادامه كه كردم نگاه بهش بهت با

 همين به هم زندگي توي بعدا كه باشين داشته اطمينان پس گذره مي شما از غريبه يه حرف روي راحتي اين به كه كسي-

 ...كنه مي خالي شونه راحتي

 كه بود درگير ذهنم قدر اون. بود تر گذار تاثير حميد لحن انگار اما بودم گفته خودم با بارها هم خودم رو حرفها اين

 پياده هم خودش. شدم پياده ماشينش از تشكر كلي با و نذاشتم كه داخل بپيچه خواست مي. سركوچه رسيديم كي نفهميدم

 رو كليد خواستم مي كه همين, رفت و كرد خداحافظي هم اون كردم الكي تعارف يه آورد، خونه در دم تا رو ساكم و شد

 تا من, ابروشِ تا دو بين عميق اخم يه كه پارساست ديدم برگشتم. كردم احساس سرم پشت رو اي سايه در تو بندازم

 كه چشمي زير. كردم سالم اختيار بي! ديدمش مي من كه وگرنه اومده خونه سمت به كوچه ته از البد.شدم مي اش شونه

 خواست مي دلم كه بود گرفتم لجم قدر اون لرزيد مي دستم وضوح به. داد رو سالمم جواب بينه مي رو رعيتش داره انگار

 جريان انگار. هم به خورد هامون دست اي لحظه واسه كه بگيره دستم از رو كليد كه جلو آورد رو دستش, بزنم رو خودم

 خودش و كرد باز رو در و چرخوند قفل تو رو كليد تفاوتي بي با اون اما, كشيدم رو دستم سريع باشن كرده وصل بهم برق

 لب زير بياره در رو هاش كفش كه بود شده خم كه حالي در. شدم وارد سرش پشت و آوردم در رو كليد منم. شد وارد

 : گفت

 !تو بياد كه داداشت, نكردي تعارف بيشتر چرا-

 توضيح كه چه اين به اصال گفتم خودم با كه بود همكارم بگم خواستم مي, انداخت مي متلك من به داشت پررو ي پسره

 : دادم جواب آهسته هم من! بدم

 .شه نمي مزاحم گفت داشت كار-
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 صورتم تو بود زده كشيده يه جاش اگه كه گفتن خوش شب يه با و انداخت بهم كوتاهي نگاه و برگردوند رو سرش آروم

 .شد واحدش وارد بود بهتر

 از رو شالم. بهترِ مردم خونه از اما نيست خودم مال هم اينجا هرچند...! آخي. شدم وراد و آوردم در رو هام كفش هم من

 برداشتم رو ام حوله هم بعد. دادم ماساژ رو كشم جاي و دادم تكون رو سرم بار چند و كردم باز رو موهام و برداشتم سرم

 .شدم بيهوش بالش به نرسيده سرم كه بودم خسته قدر اون اومدم در هم وقتي. حموم رفتم و

*** 

 توي تغييري يه بايد من بود كافي صبر. كردم مي فكر حميد ديشب حرفهاي به داشتم و بودم كشيده دراز جام توي

 با و ايستادم سرپا تخت روي! بشه روبراه خودش اوضاع كه ذاشتم مي دست رو دست بايد كي تا. كردم مي ايجاد زندگيم

 : گفتم و گرفتم باال رو دستم يك انرژي

ـــررچ صداي كه برداشتم تخت پايين سمت به بلندي قدم و "جديد زندگي سوي به پيش"- تو شلوارم درز شدن پاره, قـ 

 : شدم ولو خنده از زمين رو و چسبيدم رو دلم. پيچيد اتاق

 ...جديد زندگي سوي به قدم اولين اينم-

 يه مطب از واسم كه خواستم ازش طور همين و سركار نميام امروز و موندم خواب كه گفتم و گرفتم تماس طاهره با

 روز دو يعني چهارشنبه واسه گفت و زد زنگ ساعتي از بعد بود جريان در انگار كه هم اون بگيره نوبت حاذق روانپزشك

 .كنم صحبت گالره با كه بود مونده فقط حاال. گرفته نوبت عصر ديگه

**** 

 مي. سالم: كه فرستادم مضمون اين با گالره واسه اس يه طاهره نگارش با. بوديم نشسته بوفه توي طاهره با كالس دو بين

 )كنون آشتي جور يه( ببينمت؟ تونم

 : داد جواب دقايقي از بعد. نگرفتم سخت ديگه اما ننشست، دلم به دوميِ جمله اين هرچند

 كجا؟ ساعتي؟ چه عزيزم باشه! عجب چه. سالم-
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 : دادم جواب هم من

 !تو؟ با جاش امشب، هفت ساعت از بعد-

 .من خونه بيا كه داد جواب هم اون

 :دادم نشون طاهره به رو اس

 كنه؟ دعوت اش خونه به رو من كه خواستي مي رو همين! بيا-

 ا:داد تكون هوا تو رو دستش

 كه دي مي نشون طوري اين! بهتر اتفاقا. سالته چند رفيق جون بابا. نيست پسر خوبه حاال. رو خودت كشتي هم تو! اوه-

 .نيستي اعتماد بي بهش

 :دادم تكون رو سرم

 !تو دست از! واال؟ بگم چي-

 شيريني كه گذاشت اصرار بناي طاهره راه سر. افتاديم راه گالره خونه سمت به طاهره با شد تموم كه هم بعدي كالس

. رفتيم باهم و خريدم هوله هله خورده يه! كشي منت برم بخوام كه نيستم مقصر كه من نيومدم، كوتاه ديگه منم. بخر

 به اين بر بنا! بزنم رو زنگ كدوم بايد دونستم نمي ، ايستادم در جلوي. شدم پياده من و نشست منتظرم ماشين توي طاهره

 : اومد صداش آيفون از بعد اي لحظه كه زدم تك گوشيش

 .راست سمت واحد دوم طبقه بيا جون؟ مريم اومدي-

 .هستم اينجا من برو كه فهموند دستش دادن حركت با كه انداختم طاهره به نگاهي برگشتم. كرد باز رو در و

 .شدم وارد و زدم لبخندي
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 نفره سه جمع تو بگم رو راستش بخوام اگه بود، بسته اسبي دم هم رو موهاش و بود پوشيده صورتي شلوار بلوز يه گالره

 همديگه و نكردم اش ضايع هم من و كرد باز رو دستهاش من ديدن با. بود تر قشنگ تا دو ما از اون, خودش و رويا و من

 ...كرديم بغل قديم مثل رو

 

 : 15 فصل

 : بوسيدم رو طاهره گونه شدم خم. داشت نگه رو ماشين كوچه سر

 . شدي معطلم كه شرمنده-

 : زد لبخندي

 .ره مي در تنم از خستگي منم بشه حل كه تو مشكل عوضش جونم مريم كنم مي خواهش-

 اومدم نه ساعت از بعد كه داد نمي راهم بابام اال و نبودم خودمون خونه كه شكر رو خدا. شدم پياده و كردم تشكر ازش

 شوهر گفت، نمي بهم تر نازك گل از كه بابام بود، شده تنگ داشتم ام خونواده با قبال كه صميميتي واسه دلم چقدر. خونه

 كه علي و بود سرشار من به اعتماد از كه مادرم و بودند دوستانم بهترين كه خواهرام, ذاشتن مي سرم به سر كه خواهرام

 ابري هوا و نبود هم ستاره دونه يه كردم نگاه آسمون به. شايد بوده اين قسمت. نداره اشكالي! آه... شد مي من مال داشت

 كه بود شده خوشحال من ديدن از قدر اون. شد حيف. افتادم گالره ياد! ديديم شهر اين به رو پاييز رنگ ما باالخره بود

 كرده طي رو كوچه مسير! بشم تر صميمي باهاش يكم بذار گفتم خودم با بيارم، چيزا اين و روانپزشك از حرفي نتونستم

 : وايستم جام تو شدم مجبور خانوم ريحانه صداي با شدم وارد و كردم باز رو حياط در. بودم

 .سالم-

 :  گفتم و آوردم باال رو سرم

 هستيد؟ خوب سالم-

 : كرد باز رو هاش لب. فهميدم رو چي همه خودم من بگه چيزي نبود احتياج. بود هم در اخماش
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 .شبه ده نزديك ساعت-

 : اومد لبم روي نشدني جمع لبخند ناخودآگاه

 .بودم ديدينش كه دوستم همون خونه-

 : گرفت باال رو سرش. شد باورش خانوم ريحانه انگار چون نيومد بدم گفتم كه دروغي از

 پايين به و( بخوره بر بعضيا قباي تريش به كه بگم چيزي كه هم خوام نمي. كني مي كار چه و بودي كجا نپرسيدم من-

 محيط بذار، نصيحت حساب رو رو اين برگردي، تر زود كن سعي ولي.) پارساست بعضيا از منظورش فهميدم كه كرد اشاره

 .نيست سالم

 كنه مي نگاهم پنجره پشت از داره پارسا ديدم آوردم پايين كه رو سرم. كوبيد رو در و رفت داخل اي ديگه حرف بدون و

 !كرد مي سالم سر حركت با حداقل! ادب بي چه. انداخت رو پرده سريعي، واكنش هيچ بدون

**** 

 آسمون به اي دقيقه چند پنجره كنار دوييدم. بود صبح شش نزديك ساعت. شدم بيدار خواب از بارون شرشر صداي از

 ساعت و شدم آماده. بود خيس خيس حياط چون باره مي داره هاست ساعت بود معلوم و بود كم بارون شدت شدم، خيره

 شلوار ي لبه خيسي از زدم، قدم اتوبوس ايستگاه تا بارون زير آهسته و بودم برداشته رو چترم. شدم خارج خونه از هفت

 كه بودم ايستگاه نزديك! چيه هدفم دونستم نمي هم خودم ببينم رو پارسا كه رفتم مي آروم قصد از. بردم مي لذت جين

 پيش. بود خيس هاش سرشونه تا لباسش كه بود پارسا. گرفت جاي ايستگاه توي و شد رد و دوييد كنارم از شدت با كسي

! ان قوي كه كنن ثابت همه به خوان مي شرايطي هر تحت پسرا اين! نيومده ماشينش با يا برنداشته چتر چرا گفتم خودم

 گيره نمي تحويلم گفتم خودم با اما كنم تعارف بهش رو چترم خواستم مي. ايستادم اي گوشه و زدم نديدن به رو خودم

 مي پياده من وقتي چون شد پياده كي نشدم متوجه. شدم سوار سريع اتوبوس اومدن با و شدم بيخيال پس. شم مي ضايع

 .نبود اتوبوس توي شدم

**** 
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 حياط جلوي تا طاهره! چاشنيش بود شده هم برق و رعد تازه بود، شده زياد خيلي بارون شدت شد، تموم كالس پنج ساعت

 و درآوردم رو هام لباس شدم خونه وارد اينكه محض به. شست منو قشنگ بارون واحدم تا متر چند همون. رسوند رو من

 احتمالي مريضي يك از سرماخوردگي قرص يه خوردن با و شستم داغ آب با رو خودم و حموم دوش زير رفتم سريع

 .كردم جلوگيري

 با. كردم مي توجه كه بود كنجكاويم از بيشتر نبودم نگرانش. نميومد پارسا واحد از صدايي اما بود گذشته ده از ساعت

 بدون و شد داخل كشيده آب موش مثل پارسا. كردم نگاه بيرون به پنجره پاي رفتم و شدم كنده جام از حياط در صداي

 طوري همون يعني. نيومد حموم صداي موندم منتظر هم هرچي. درنياورد هم رو كفشهاش بود معلوم. تو رفت معطلي

 كردم باز زور به رو هام چشم... برد خوابم دقايقي از بعد و كشيدم دراز جام تو و انداختم باال رو هام شونه خيال بي! خوابيد

 بود درست حدسم, چسبوندم كاذب ديوار به رو گوشم. كشيد مي نفس سنگين كسي انگاري بود، سينه خس خس صداي

 :كوبيدم ديوار به و كردم مشت رو دستم آروم. بود پارسا صداي

 ...طاهري آقاي-

 ي ناله صداي اما, كردم صداش خالي پارساي هم آخر دست كردم تكرار رو كارم باره سه و دوباره نشنيدم صدايي چون

 اما بخوابم و باشم تفاوت بي كردم سعي. كردم دريافت كه بود جوابي تنها بود شديد سرماخوردگي يه از نشون كه خفيفش

 در پشت رفتم و كردم باز رو خلوت حياط در و شدم بلند جام از بود، شده كم بارون شدت!! گذاشت درد وجدان اين مگه

 در روي از رو كليد كه كردم مي فكر چي خودم پيش دونم نمي نكردم، دريافت جوابي هم باز اما, زدم در بار چند و اتاقش

 هم قفلشون بايد هم به ها در شباهت خاطر به كردم مي احساس زدم، پارسا پشتي اتاق در قفل به و برداشتم خوابم اتاق

 كردم مي فكر كه طور همون انداختم اتاق به نگاهي. شد باز اتاقش در كليد چرخوندن با و بود درست حدسم و باشه يكي

 عميقي خواب به بود آويزون تخت از هم پاش يك كه حالي در شكم به پارسا. بود نئوپاني ديوار به چسبيده خوابش اتاق

 يه. انداختم تيپم به نگاهي يه. خورد مي پيچ استرس از دلم ته. كشيد مي نفس سنگين و كرد مي ناله همچنان و بود رفته

 قول به پوشيدم مي لباس مدلي اين سرد هاي روز هميشه. پام هم سفيد تريكو شلوار يه و بود تنم رنگ خاكي گشاد پليور

 واسش هم ببينه منو كه بده حالش اونقدر طفلك اين گفتم خودم با بود لخت هم سرم. تابستون پايين زمستون باال مامانم

 :زدم صداش آروم و شدم صورتش نزديك. نيست مهم
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 ! پارسا آقا-

 :گذاشتم بازوش روي رو دستم

 !پارسا-

 طوري اين گفتم خودم با! بود مرده انگار دادم تكونش كلي! كردم؟ مي چيكار بايد من. سوخت مي داشت تب تو من خداي

 يخ فريزرش توي چون. كردم پيدا لگن يه كردن برانداز كلي از بعد و اش خونه توي رفتم. بشم كار به دست بايد شه نمي

 :پروند بار يه گفت مي كه چرندياتي البالي كردنش، پاشويه به كردم شروع آروم و برداشتم خودم واحد از رفتم نداشت

 ! اينجايي تو نگار-

 روش بودم ديده و بودم خونده چي هر خالصه و كردم كنترل رو خودم اما كنم خالي سرش تو رو لگن خواست مي دلم

 .برد خوابم تختش كنار وقتي چه كه نشدم متوجه اصال من و اومد پايين تبش كم كم ساعتي از بعد و كردم پياده

**** 

 خوابم نشسته من كه بود اين خاطر به كرد، مي درد گردنم. بود خواب هنوز كردم نگاه صورتش به و كردم باز رو چشمام

 نگاه رو زيرم نياز و نذر هزار با. داد دست بهم بد احساس يه نبينه بد روز چشمتون كه شم بلند جا از خواستم. بود برده

 هيچ يهويي؟ چرا! دختر بزنن گندت. بود خون از خيس زيرم فرش, شد اشك پر چشام تو كنم؟؟ چكار حاال!! واي... كردم

 ! اولم روز نميومد شديد طوري اين وقت

!  نه اما, گريه زير بزنم قوا تمام با كه بود اين رسيد مي ذهنم به كه كاري تنها! كردم؟ مي چيكار بايد حاال ايستادم، جام تو

. بود خريده هم فرش شامپو بهداشتيم وسايل تو مامان كه اومد يادم. كردم مي تميز رو اونجا شدنش بيدار از قبل تا بايد

 به دوباره شلوارم كردن عوض از بعد و برداشتم اسفنج يه و كردم قاطي آب با شامپو خورده يه و واحدم توي دوييدم سريع

 باال رو سرش. بود شده خيره فرش روي خون به و بود نشسته جاش توي پارسا بود، شده دير اما برگشتم، پارسا واحد

 : كرد اشاره لكه به انگشت با و انداخت بودم شده خشك مجسمه مثل كه من به نگاه يه و آورد

 !چيه؟ اين-



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٨٩ 

 نشنيدن به رو خودم و ندم رو جوابش دادم ترجيح. نشستم زمين روي جلوش و كردم سالم لرزون صداي با گفتم؟ مي چي

 صداش با كه شم بلند جام از خواستم. شد پاك سريع بود تازه لكه چون شكر خدارو. كردن تميز به كردم شروع. بزنم

 : شدم متوقف

 ! اينجا اومدي جوري چه بگي خواي نمي-

 : گفتم برگردونم رو سرم اينكه بدون

 .نبود خوب حالتون-

 : گفت تمام پررويي با كه برم دوباره خواستم

 ! نبود من سوال جواب اين اما-

 مي نشون بهش و مياوردم در قفل تو از رو كليد كه حالي در و انداختم بهش گذرايي نگاه و برگشتم و باال دادم رو ابروهام

 : گفتم, دادم

 .اين با-

 : پرسيد فوري

 داري؟ كجا از رو من اتاق كليد-

 :دادم فشار هم به رو هام دندون!! پررو چه

 : دادم ادامه مكث كمي با و خوره مي هم شما اتاق به متاسفانه كه خودمه اتاق كليد-

 .گذاشتم همايونيتون حريم به پا اجازه بي كه ببخشيد ضمن در. كنيد عوض رو درتون قفل اگه شم مي خوشحال-

 : گفت جوابم در خونسردي با

 عوض رو خودتون اتاق در قفل تونين مي ناراحتين اگه هم شما! نشه وارد اجازه بي كسي اگر البته ندارم قفل با مشكلي من-

 .كنيد كمكم كه نخواستم ازتون من نذاريد من سر منت ضمن در, كنيد
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 هم آماده كردم مي غرغر خودم به كه حالي در بستم كه رو در. شدم خودم اتاق وارد و انداختم بهش باري سرزنش نگاه

 و كردم كجي دهن ديوار به رو هم آخر دست. بخرم بهداشتي لوازم خودم براي سركوچه ماركت سوپر از برم كه شدم مي

 از هم ظهر از بعد تمام و نرفتم كار سر. نداشت حد كه بودم عصباني خودم خودشيريني اين از قدر اون. شدم خارج خونه از

 كه بودم خواسته ازش. شدم خارج خونه از داشتم گالره با كه قراري طبق چهار ساعت و پيچيدم خودم به پهلو و كمر درد

 اصرار با ولي, ببرمش زودي اين به نداشتم قصد من البته. بود دكتر به بردنش هدفم ولي بزنيم دور هم با بيرون بياد باهام

 مطب نزديك فروشگاه تو كم يه و زديم قدم هم با خورده يه. داشتيم دكتر نوبت شش ساعت. شدم مجبور طاهره هاي

 داشتيم كه قدمي چند همون توي. بردم مطب سمت به و گرفتم رو دستش كه بود شش به ربع يك ساعت و زديم چرخ

 : گفتم گالره به رو شديم مي مطب نزديك

 بكنم؟ خواهشي يه تونم مي-

 : زد نمكي لبخند يه گالره

 .جون آبجي بخواه جون تو-

 : دادم فشار دستم تو رو دستش

 دي؟ مي انجام بخوام چي هر ولي, خودت واسه جونت-

 : كرد نزديكم رو صورتش

 .باشه هرچي-

 :دادم نشون بهش رو تابلو رسيديم مطب جلوي

 مياي؟ من با-

 : خنده زير زد پقي و انداخت تابلو به نگاه يه

 !شدي ديوونه الحمدهللا-
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 : زدم لبخندي. گم مي خودم واسه كرد مي فكر اين

 اس؟ ديوونه روانپزشك پيش بره كي هر گه مي كي-

 : كرد نگاه بهم و ايستاد جاش توي. چيه نيتم شد خبردار شصتش ديد رو من مصمم قيافه وقتي, خنديد مي داشت هنوز

 !مريضم؟ من كني مي فكر هم تو-

 : دادم تكون رو دستم سريع

 .ندارم اصراري باشي نداشته دوست و نخواي تو اگر. باشم كرده كمكمي خوام مي فقط من!! نه-

 : بود پايين سرش كردم، نگاه بهش و برگشتم نخورد، تكون اون اما كردم رفتن عزم مثال و گرفتم رشو دست

 .ندارم حرفي هم من خواي مي طوري اين تو اگه-

. فرستاد داخل رو گالره منشي كه بوديم ننشسته بيشتر دقيقه پنج. شديم ساختمون وارد هم با و بوسيدم رو صورتش سريع

 گالره براي و زد رو هامون نوبت منشي بياد هم ديگه جلسه چند بايد بود گفته دكتر. اومد بيرون گالره ساعتي نيم از بعد

 اومد راه به گذاشتم سرش به سر كه بس از بعد اما بود گرفته خورده يه اولش. شديم خارج دوتايي و داد تشكيل پرونده

 .شد جدا ازم خنده با آخر ولحظات

 

 : 16 فصل

 پايين تخت از صدا بي و انداختم دوشم روي شال يه و كردم باز و هام چشم آروم. مياد صدا هال توي از كردم احساس

 و شدم خشك جام تو. خونه مي نماز هال توي داره كه ديدم رو پارسا ناباوري نهايت در. شدم سرازير هال سمت به و اومدم

 كجي لبخند شد باعث كه كشيدم عقب رو خودم. اومد طرفم به و برداشت رو مهرش داد كه رو سالمش. زدم زل بهش

 : گفتم تعجب با و كردم باز رو هام لب. رفت پشت باريك حياط در طرف به و شد رد كنارم از و بده تحويلم

 !)صبح موقع اين كنيد مي كار چه اينجا كه يعني!! (ببخشيد-
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 : شد خيره بهم و چرخيد پاشنه رو

 رو زحمتش شما كه هم خواب اتاق. نداره فرش هم اونوري اتاق. هال فرش روي بودم رفته خيس كفش با خودم واحد-

 .شه قضا نمازم خواستم نمي كشيدي،

 دلم توي رو اينا البته. شنويم نمي صدايي كه ما كو؟ خوني؟ مي سروقت رو نمازت صبح روز هر كه نه! خودت جون آره

 : گفت آروم و انداخت داخل يعني پشت به نگاهي سرشونه روي از, ايستاد جاش توي كرد باز كه رو در. گفتم

 .خوام مي معذرت كردم، صحبت بد باهاتون صبح. ممنون ديشب بابت-

 : گفتم لب زير

 كني؟ خواهي معذرت نبايد اي ديگه چيز بابت كه مطمئني-

 : كرد نگاه رو پام تا سر و داد باال رو ابروش يه و كرد سمتم به رو روش

 نماز نتونم اونجا كه وقتي تا كه كنم عرض خدمتتون بايد, ورود كال منظورتون اصال نه يا اس اجازه بي ورود منظورتون اگر-

 .داره ادامه وضع اين بخونم

 مي فكر خواستگاري شب كه باش و من. كردم مي در حال به فكري يه بايد. نشستم تخت روي. شد خارج جوابي هيچ بي و

 .حرفهاست اين از پرروتر خيلي بينم مي حاال كه ايني اما, بزنه حرف نيست بلد اصال و اللِ پارسا كردم

 صداش و بيرون رفتم بيدارِ خانوم ريحانه كردم حس و اومد صدا باال طبقه از اينكه محض به و شدم مطمئن رفتنش از صبح

 به اون البته كه كرديم پرسي احوال هم با كمي. شد خم من سمت به ايوان روي از و اومد بيرون دقيقه چند از بعد. كردم

 : كه كشيدم پيش رو بحث بعد داد مي جواب زور

 كنين؟ عوض داره راه پشت حياط به كه رو من اتاق در قفل شه مي ببخشيد خانوم ريحانه-

 : كرد نگام چپ چپ
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 تعمير بايد خودت جون دختر نه.) داد ادامه خودش بدم جواب بايسته اينكه بدون( كردي؟ خرابش زدي زودي اين به-

 .كني

 .بگيرم اجازه خواستم مي فقط, كنم مي عوض خودم باشه ولي نكردم خرابش-

 : كرد صدام كه داخل برگردم خواستم

 كني؟ عوض خواي مي چي واسه نشده خراب اگه-

 : پروندم ندونسته

 !يكيِ طاهري آقاي واحد با قفلش آخه-

 : گفت تعجب با و انداخت باال رو ابروهاش

 ؟!دوني مي كجا از تو-

 : خنده زير زد يهو. كردم نگاش درمونده طوري همين بدم؟ داشتم جوابي چه واقعا! كنه جمعش رو اين بياد يكي حاال واي

 !خانومم بسيارِ دست باال دست! نه, بودي نكرده رو اينجاش فكر-

 : داد ادامه اون و كردم نگاش و كشيدم هم تو رو ابروهام, نشدم منظورش متوجه

 .پايينيم سوت سه رضا آقا و من بكشي جيغ كافيِ كنه كاري بازم خواست اگه-

 : گفتم تعجب با!!! اين داشت راحتي افكار چه. افتاد دوزاريم تازه

 !رفتم من! كه نيومد اون خانوم؟ ريحانه گين مي چي-

 : خنديد بازم و داد باال رو ابروهاش. زدم گند باز

 !!!نه نداره فرقي پسر و دختر برات-
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! شه مي تموم خنديدنش كي ببينم كه كنم نگاش ايستادم طور همين. ندم جواب كه رو خودم كردم كنترل خيلي خداييش

 : گفت خونسردي با شد آروم خورده يه كه دقيقه چند از بعد

 .نشه قفل چهل ديگه كنم يكي رو واحد دو بخوام بعدا شايد چون. كني عوض خواد نمي رو در قفل عزيز، نه-

 : گفتم دلخوري با

 !كنم عوض تونم مي گفتين كه شما-

 !كني عوضش اينكه نه, كن تعميرش كردي خراب كه رو قفلي گفتم من-

 چي؟ نباشين شب يه شما اگه پس-

 . نداره كاري اون باشي نداشته كار اون با تو اگه پس رفتي اونجا تو گفتي خودت دوما. بريم نداريم جا هيچ ما كه اوال-

 اصال. كنم عوض نبايد كه هم رو قفل خب. بودم گفته كه اساسي فكر از هم اين. تو پريد سريع و كرد خداحافظي هم بعد

 ...استغفراهللا... كه اين به برسه چه نداشت هم رو من ديدن چشم حتي اون. داره كار چه تو با پارسا بگه من به نبود يكي

 :بيرون بيام دوباره شدم مجبور و كرد صدام خانوم ريحانه كه بودم نبسته رو در هنوز داخل اومدم

 داشتين؟ كارم بله-

 : گفت خونسرد خيلي

 چند اين ريم مي داريم كه امشب از بگم خواستم مي خواهرم، خونه ليال با بريم خوايم مي روزي چند رضا آقا و من راستي-

 .باشه هم باال به حواستون روزِ

 : گفتم قوا تمام با بود شده باز تونست مي كه جايي تا تعجب از دهنم

 !برين ندارين جايي گفتين كه شما!! جان-

 : باال داد رو ابروهاش
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 !نيستيم كار و كس بي كه هم قدرها اون ديگه-

 كنم؟ چيكار من پس كه بود اين منظورم نه-

 !نكن عوض رو در قفل فقط داني خود ديگه-

 بنابراين نميومد شنبه تا پارسا و بود شنبه پنج كه دونستم مي. اومدم داخل هم من! بود؟ كي ديگه اين. داخل رفت باز و

 بود گذشته هفت از ساعت. خوندم درس كمي و كردم مرتب رو خونه غروب تا. باشم تنها خونه رو شب دو اين بايد خودم

 رو موبايلم شماره اينكه از بعد و بيرون رفتم و كرد صدام خانوم ريحانه حين همين در. حموم برم برداشتم رو ام حوله كه

 درحموم چون دراومدم، حموم از و پيچيدم دورم رو ام حوله عادت طبق... حموم رفتم و كردم خداحافظي ازش, گرفت ازم

 بدن كردن خشك مشغول و كردم باز دورم از رو حوله ريلكس خيلي. شدم خواب اتاق وارد ابتدا بود متصل خواب اتاق به

 داد مي داشت رو نمازش سالم كه هم پارسا. برگردوندم هال طرف به رو سرم يهو چرا دونم نمي. شدم سرم موهاي و

 خفن بنفشِ جيغ يه يهو. كرديم نگاه رو همديگه واج و هاج دوتايي اي ثانيه واسه. كرد طرفم به رو سرش من با همزمان

 : كشيدم

 ...! اونور بكن رو روت-

 قشنگ كه دقيقه چند از بعد. روم كشيدم رو پتو و تخت رو پريدم كنم چيكار بودم مونده كه منم گرفت رو نگاهش سريع

 مگه اصال ؟ اومده كي اين. شده خارج در اون از كه بود معلوم و شنيدم رو هال در شدن بسته صداي. شدم عرق خيس

 كشون و شدم بلند جام از بودم پيچيده دورم رو پتو كه حين همون در خونه؟ اومده چي واسه, نيست شنبه پنج امروز

 : گفتم عصبانيت با. خورد ضربه هال در به دوباره كه هال توي اومدم كشون

 چيه؟ باز-

 : گفت مياد در كجاش از نبود معلوم كه صدايي با پارسا

 .قفلِ اينور در. ندارم كليد من شرمنده-

 :گفتم حرص با
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 . برو اينور از بيا-

 :گفت لحظات آخرين در شد مي رد اتاقم تو از داشت كه شنيدم پاشو صداي. روم كشيدم رو پتو و تخت رو پريدم دوباره

 ...معذرت -

 : پريدم حرفش ميون

 .برو فقط-

 لباس تند تند و شدم بلند جام از سريع, رفته كه شدم مطمئن و آوردم بيرون رو سرم. شنيدم رو در شدن بسته صداي و

 مي فحش بهش داشتم لب زير اينكه ضمن و كردم درست ميكس كافي خودم براي بود، گرفته درد سرم. پوشيدم رو هام

 :گفتم, بشنوه پارسا خواستم مي كه طوري لب زير. خوردم, دادم

 ...بگو ياهللا يه الاقل پررو ي پسره-

 :اومد صداش ور اون از

 .نشنيدين بودين حموم شما! گفتم-

 :گرفت درد فكم كه دادم فشار هم به حرص با چنان رو هام دندون

 ! كردي نجس رو فرش كه خودتي مقصر كه بگو باز...! حاال خب خيلي-

 : كردم بلندتر رو صدام

 ؟!خوبه. شورم مي رو فرش ميارم كارگر يه فردا همين. جون آقا باشه-

 : داد جواب فوري

 !گيره مي گند بوي هفته يه تا اتاق, شه نمي خشك خوب فرش داره رطوبت هوا. نكرده الزم-

 : گرفتم دهنم جلوي شده مشت صورت به رو دستم
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 بدي؟ ادامه آمدت و رفت به همچنان داري قصد كه بگي خواي نمي. ها داره رويي عجب-

 : گفت ريلكس خيلي

 وقتي نيست درست! بگردي بهتري وضع با خونه تو كن سعي هم شما. تو ميام بعد شنوم مي رو صدات اول بعد به اين از-

 .تنهايين خونه تو

 فيصله رو مسئله غضبناك لحن با اونم باشه يه گفتن با و شدم خيال بي. زنه مي چونه صبح فردا تا بدم ادامه بخوام ديدم

 مي صحبت من با روحي بدون كالبد مامان جاي به انگار بار اين گرفت تماس مامانم كه بود گذشته شب ده از ساعت. دادم

 : كرد

 ؟!مادر خوبي, سالم-

 : ريخت هوري چرا دونم نمي دلم

 خوبي؟, مامان سالم-

 كني؟ مي كارا چه چطوري؟ تو, آره-

 شده؟ طوري مامان) پرسيدم و نياوردم طاقت. (خوبم منم-

 .كرديم آشتي هم با و زد زنگ ات خاله امروز. امانِ و امن چي همه اينجا نه-

 :گفتم سردي با. ذاشت نمي استرس اما شدم مي خوشحال بايد طبيعتا

 گفت؟ مي چي, شكر رو خدا!! جدي-

 : داد جواب من و من كمي با. بود مجبور اما بزنه رو حرفي باشه نداشته دوست انگار لرزيد مامان صداي

 .خواستگاري علي واسه برن هفته آخر خوان مي-

 كه كردم كنترل رو خودم سختي به ولي انداخت چنگ گلوم به بغض كرد خالي سرم روي جوش آب ظرف يه يكي انگار

 : نبودم موفق هم چندان
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-هست؟ كي سالمتي به...! ا 

 : گفت شنيد رو من غمگين لحن كه مامان

 .نداشت رو ارزشت. نكنيا ناراحت رو خودت, است غريبه-

 : افتادم گريه به

 .خوام مي رو خوشبختيش من. شم نمي ناراحت-

 : افتاد گريه به هم مادرم

 ...مادر بميرم برات الهي-

 داشت دلم ريختم، اشك خودم خلوت تو صدا بي و گذاشتم فرش روي رو صورتم و نشستم هال وسط. كرد قطع رو تلفن و

 با و شدم بلند جام از... رفت دستام از هميشه واسه علي يعني كه دستم رو ريخت رو پاكي آب خبر اين با مامان تركيد، مي

 .برد خوابم تا كردم گريه قدر اون و بردم پناه خوابم تخت به عجيب سردرد يه

**** 

, بود كوتاه چي همه از دستم من بودند، خوشحال همه و زد مي لبخند داشت دوباره. عليِ عروسي مراسم ديدم مي خواب

 نمي باال نفسم كردم، مي گريه اش همه من. دادند مي نشون انگشت با رو من و كردند مي نگاه من به بار سرزنش همه

 هام چشم... خيلي كرد، مي درد گلوم. بود نشسته تختم كنار پارسا. كردم باز رو چشمام اومد دستم به كه تكوني با... اومد

 :كرد نزديكم رو صورتش آروم. كردم نگاهش درمونده. سوخت مي

 خوبه؟ حالت-

 من ديد كه بعد. كشيد عقب رو خودش كمي ترسيد طفلك. كردن گريه به كردم شروع بلند صداي با و شدم منفجر يهو

 : نشست تخت روي كنارم و شد بلند جاش از ميكنم ناله طور همين وقفه بي دارم

 افتاده؟ اتفاقي-
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 : كردم فرو بالش توي رو صورتم

 ...!نه...نه-

 لبخند يه. برگردوندم طرفش به رو روم كردم مي گريه داشتم هنوز كه حالي در. كردم حس موهام روي رو دستي نوازش

 : داد تحويلم كمرنگ

 .كن توكل خدا به, شه مي درست هست كه هرچي, نخور غصه-

 نشون واكنشي اولش. بغلش توي انداختم رو خودم و خزيدم طرفش به ناخودآگاه. داشتم احتياج محبت به. داشتم احتياج

 از و گذشت كه دقيقه چند. دادنم دلداري به كرد شروع و كشيد موهام روي رو دستش آروم لحظه چند از بعد اما نداد

 نگاه بهش و كردم بلند رو سرم. خنديد مي داشت كه انگار, لرزه مي داره اش سينه كردم احساس شد، كم ام گريه شدت

 : گفت آروم و شد تر پررنگ كنم مي نگاهش دارم ديد وقتي كه بود نشسته هاش لب روي شيطون لبخند يه كردم،

 !!نشم واجب حموم امشب من گذاشتي دختر تو اگه-

 : گفتم و كردم پاك رو هام اشك و كشيدم بيرون بغلش از رو خودم سريع

 ؟!اينجا نياي نشنيدي منو صداي تا نبود قرار مگه! ببينم كن صبر-

 : گفت, خنديد مي داشت هنوز و شد مي بلند جاش از كه حالي در

 .نبيني كابوس ديگه تا بخواب بعد بخون رو نمازت پاشو هم تو. خوندم رو صبحم نماز كه االن, بعد سري از باشه-

, كنه پنهون رو شيطانيش لبخند كرد مي سعي كه درحالي و اومد دستش كار حساب خودش كه كردم نگاش چپ چپ

 :گفت

 !بكن داشتي دوست هركاري اصال! نبود يادم آهان-

 : گفتم لب زير. رفت در طرف به بعد و

 .ممنون-
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 : داد جواب آهسته هم اون

 .كنم مي خواهش-

 خواب يه به اومد كجا از كردم تعجب هم خودم كه عجيبي آرامش يه با بعد و خوردم آب ليوان يه و شدم بلند جام از

 .رفتم شيرين و عميق

**** 

 : بيارم بيرون ام جزوه تو از رو سرم شد باعث در تق تق صداي

 بله؟-

 داخل؟ بيام شه مي. منم-

... بود ديده رو نبايد كه چه اون پارسا ديگه نپوشوندم، هم رو سرم روي. خوبه بود، بلند بلوزم قد انداختم، تيپم به نگاه يه

 : دادم جواب

 .بفرما-

 واقعا من زدم، زل بهش طوري همين. ايستاد نماز به و رفت هال سمت به و كرد كوتاه سالم يه, داخل اومد و كرد باز رو در

 رو كيسي همچين يه اومد دلم چطور واقعا من زدم، پوزخندي... دن مي اهميت نمازشون به جوونها بينم مي برم مي لذت

 مي تقريبا يا بود توپر علي بود، تر بلند علي از سانت ده راحت پارسا! كجا علي, كجا اين بدم؟ بله جواب علي به و كنم ول

 با رو علي داشتم چرا من خدايا. بود سر پارسا كال شونه، چهار ورزشكاري و درست استيل پارسا اما بود چاق گفت شد

 از بعد حاال و داشتم دوست ريختيش بي همه با رو علي من بگم، دروغ تونستم نمي كه خودم به! كردم؟ مي مقايسه پارسا

 زير رو بودم پرورونده وجودم توي بچگي از كه عشقي و غرور علي كردم مي احساس. بود گرفته قلبم ديشب خبر شنيدن

 : اومدم خودم به پارسا صداي با. كرده له پاش

 كني؟ نگام فردا تا و اونجا بشيني طور همين داري قصد-

 :اعصابم رو رفت پاشنه با بعديش جمله با. انداختم زير به سر شرمنده و خوردم جا كردم نگاش شده متوجه اينكه از
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 بخوني؟ نماز خواي نمي -

 : زدم زل بهش آتيشي

 .فهمم مي خودم! نيستم كه كافر ندي؟ من خوندن نماز به گير اينقدر شه مي-

 : آورد باال تسليم نشونه به رو هاش دست

 !ببخشيد, ببخشيد-

 !قرمزه وضعيتم دونست مي خوبه

, خونم مي درس دارم كردم وانمود مثال و بردم هام جزوه تو دوباره رو سرم. كرد شروع رو بعديش نماز و شد بلند سريع و

 رو صداش كه كردم مشغول جزوه با رو خودم, اومد اتاقم سمت به و شد بلند جاش از. بود پارسا به حواسم چشمي زير ولي

 : شنيدم

 .نده عذاب رو كتاب و دفتر اون خودي بي-

 شيريني خود سرِ از هم شايد دليل بي چرا دونم نمي يهويي رفت، مي در طرف به داشت آوردم باال رو سرم. گرفت ام خنده

 : پروندم

 خوردين؟ ناهار پارسا آقا-

 جاش تو ناباوري كمال در اما زدم تعارف كه بودنم مودب حساب به ذاره مي و ره مي و آره گه مي االن بودم مطمئن انگاري

 : گفت زد مي برق خوشحالي از هاش چشم كه حالي در و برگشت

 ناهار؟ داري چي... نخوردم... نه-

 : كشيد داخل رو نفسش, عميق بينيش با بعد

 !!كرد مي غافل نماز از داشت رو ما, مياد كه خوبي خوب بوهاي-
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 از. شه مي باز موقع بي كه زبوني بسوزه مامانم قول به! كردما غلطي عجب. شد سرازير آشپزخونه طرف به طوري همين و

 فرو ماكاروني قابلمه تو رو سرش. كردم نگاش و ايستادم آشپزخونه در چهارچوب توي رفتم، دنبالش و شدم بلند جام

 : گفت ژكوند لبخند يه با و برگشت سمتم به يهو زدم، لبخند ناخودآگاه. بود كرده

 !خوشحالي؟ پيشت، موندم من-

 : كردم جمع رو خودم سريع. رفت وا ام خنده

 .ميارم برات كشيد دم خودت، واحد برو پاشو-

 : شد آويزون اش لوچه و لب

-نه يا شدي خوشحال نگو خب!! حال ضد... ا! 

 : شدم پررو يهو

 !!تو با سفره, دم نمي كسي به الكي ناهار من-

 واحد شدم؟ صميمي باهاش يهويي چرا نشستم، هال توي و اومدم خيال بي منم. شد خيره بهم و كرد نازك رو هاش چشم

 !!تو! خودت؟

 دو نهايتا خوبه حاال, كنه پهن سفره لشگر يه واسه خواد مي كرد مي فكر دونست نمي يكي! نگو كه انداخت راه صدايي سرو

 رو سفره اي دقيقه دو و كمكش رفتم و شدم بلند جام از.بود جاظرفي توي هم اش همه كه, ليوان و بياره چنگال و بشقاب تا

 به پا و كردم فراموش رو غمم كال بود پيشم كه ساعتي نيم خداييش. آورد هم نوشابه خودش واحد از پريد. كرديم پهن

 شورم مي خودم, خواد نمي گفتم چي هر و ايستاد شويي ظرف پاي رفت هم آخر دست. خنديدم هاش تيكه ي همه با پاش

 : گفت و نكرد قبول

 !رفت و گذاشت هاشم ظرف, خورد ناهارمم اينجا اومد نگي بعدا كه بشوريم هم رو تيكه تا دو اين بذار-

 ميوه خورده يه عادت طبق ناهار از بعد! كرد مي فكرايي چه موردم در دونست مي خدا واال نبود خانوم ريحانه شكر خدارو

 : گفت خنديدن حين در يهويي, شديم خوردن مشغول و نشستيم هم كنار و شستم
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 !!شمام نزديك اينجا من بفهمه مادرم اگه-

 : كردم جمع رو هام لب. خنديد باز و

 زنه؟ نمي من از حرفي ديگه-

 : زد زل چشمام به

 !نه بگيريم، فاكتور رو كردنش نفرين اگه-

 : گفتم آرومي صداي با و شد گند كال ام قيافه و گرفت دلم

 !قضيه اون از بعد شدم دار مشكل كافي اندازه به, بشه من خيال بي بگو بهش خدا رو تو-

 : كرد ريز رو هاش چشم

 قضيه؟ كدوم از بعد-

. بودم انداخته پايين رو سرم كارش؟ پي رفته شده ماليده نامزديم كه نداشت خبر يعني. خوردم جا ناگهانيش سوال از

 : گرفت رو حرفش دنباله خودش

 بزنم؟ حرف تر صميمي خورده يه تونم مي-

 : گفت كه كردم نگاه بهش

 من ولي برخورد غرورم به كرده تغيير نظرت گفت مامان وقتي شايد. بيفته براتون اتفاقي چنين نداشتم دوست من-

 .بيارم در بازي خل خودم از دونم مي چه و بشم ناراحت بخوام كه نداشتم وابستگي

 : داد ادامه. داشت خبر پس

 اي قضيه چه سر دونم نمي... خوام مي عذر خيلي... اي قضيه چه سر دونم نمي من. كردم شوخي من خانوم مريم-

 .كنه نفرين رو كسي دل ته از كه نيست آدمي اون, نگيريد دل به من مادر از ولي خورد هم به نامزديتون
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 : گفتم, بود پايين سرم كه حالي در

 .خورد هم به كه بود گالره خاطر به-

 بله؟-

 : برد باال رو ابروهاش. كردم تكرار رو حرفم دوباره

  ؟...!نامزدتون با گالره-

 : كردم قطع رو حرفش سريع

 ؟!هستين گالره مشكل جريان در كه خودتون... همه كه كرد وانمود جوري همه جلوي... نه-

 : گفت انگيزي ترحم لحن با و داد تكون آره معني به رو سرش

 !!!بد چقدر-

 :پرسيدم, خودم با كردن سنگين سبك كلي از بعد من بعد،. شديم ساكت هردو

 بپرسم؟ سوال يه شه مي-

 : زد لبخند

 .خدمتم در نباشه خصوصي زياد اگه-

 :پرسيدم بعد! بپرسم؟ دارم تو از خصوصي سوال چه من آخه. شدم سفيد و سرخ حرفش اين از

 بذارين البته, گذشت مي رفيقتون فوت از ماه سه دو اش همه و هستين عزادار شما گفت مادرتون نهايي خواستگاري شب-

 بعد بگذره بيشتري مدت يه حداقل نكردين صبر چرا نداشتين من به نسبت حسي گي مي كه شما! كنجكاوي حساب به

 بياين؟

 : زد لبخندي
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 ازدواج زود داشتم دوست و ظاهر حفظ واسه اي وسيله شد بعدش اما بود رفيقم خاطر به واقعا اولش شايد وضع و سر اون-

 . كردم مي ثابت يكي به رو خودم بايد چون كنم

 باالخره. نه يا بپرسم دونستم نمي كه كرد مي مورمورم داشت كه سوالي واسه مردم مي فضولي از داشتم. شد ساكت بعد و

 : پرسيدم و دريا به زدم رو دل

 كنين؟ ثابت نگار به رو خودتون خواستين مي-

 از كه نداشت توقع شايد هام چشم تو زد زل و خورد جا حرفم از!! شدم پشيمون هم زرتي و گفتم آروم خيلي رو جمله اين

 : گفت مصنوعي لبخند يه با و شد بلند جاش تو, چپ علي كوچه به زد رو خودش قشنگ. بدونم چيزي نگار

 .رفت در طرف به و شدم مزاحم زيادي كه برم ديگه من. چسبيد خيلي, ممنون ناهار بابت-

 ؟!كنه ات ضايع كه خواستي مي رو همين!! بيا. رفت اون و كردم خداحافظي شده ضايع منم

 .خوندن درس به كردم شروع كنم متمركز عنوان هيچ به تونستم نمي كه افكاري با و كردم جمع رو ها پيشدستي

 

 :17 فصل

 كه حالي در. كرد اشاره ميزش روي شيريني جعبه به دادن سالم جواب ضمن كردم، سالم كاميار به و شدم وارد در از

 : پرسيدم داشتم برمي شيريني جعبه از داشتم

 مناسبت؟ چه به-

 : زد مرموزي لبخند

 !مزاحم شر شدن كم-

 : موند شيريني روي دستم

 !نشدم متوجه-
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 : گفت سختي به و شد خارج اتاق از بود كرده باد ممكن حد تا هاش لپ و بود پر دهنش تو كه حالي در امير

 .ام باقي هميشه من, شرمنده-

 : خنديد كاميار. كرد سالم سر عالمت با و بزنه لبخند من به كرد سعي پر دهن همون با و

 .داره خوردن شيريني اين كه بخورين. اميرِ دوماديه مال شيريني. نرفته دستتون از تا كرامتي خانوم بردارين-

 تبريك و كردم سالم هم من. كرد سالم و شد خيز نيم جاش تو پويا. رفتم اتاق سمت به و برداشتم دونه يه و خنديدم

 كردم مي نگاه بهش كه طور همين. بود سنگين غم يه دهنده نشون باشه خوشحال داشت سعي كه حالي در اش قيافه گفتم،

 افتادم پارسا ياد دليل بي. كردم مي بررسي خودم با رو باباش به شد مي مربوط صد در صد كه هم رو ناراحتيش علت داشتم

 بخونه، نيومد هم صبح نماز و گرده برمي ديروقت شب و بيرون ره مي داره گفت ديوار پشت همون از غروب ديروز كه

 : گفتم دلم تو و انداختم باال رو هام شونه!!! بود شده ناراحت بودم پرسيده نگار درمورد من اينكه از يعني

 . جهنم به شه ناراحت-

 : دادم جواب. كرد مي خودنمايي صفحه روي گالره اسم خورد، زنگ گوشيم

 بله؟-

 چطوري؟. خودم جونِ مريم احوال!! به-

 : زدم لبخندي

 خوبي؟, عزيزم سالم-

 : دادم ادامه كنه، مي نگاه بهم چشمي زير داره پويا كه شدم متوجه

 كردي؟ ما از يادي عجب چه-

 زني؟ مي زنگ ما به راه به راه تو كه نه-

 : خنديدم ريز
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 خبر؟ چه. رو خودت نكن لوس-

 : گفت بازي لوس با گالره. بهم بود زده زل مستقيم و بود زده و كردن نگاه چشمي زير قيد پويا

 چهار ساعت امروز كه كنم آوري ياد خواستم داري من درمان دوره شدن طي به شديدي عالقه خودت كه جايي اون از-

 .دارم نوبت

 : زدم لبخندي. بود رفته يادم كل به اصال

 .پاساژِ همون جلو چهار به ربع يه ساعت. عزيزم ميام حتما-

. رفته در بد پارسا اسم! نيستا فضول كم اينم گفتم خودم با. كردم نگاه پويا به پهن لبخند يه با كرديم خداحافظي كه هم از

 و ها شوخي دست از گاهي از هر و بوديم كار سرگرم بيشتر روز اون. شد كارش مشغول دوباره و زد لبخندي هم اون

 كردن دعوت امير نامزدي جشن بابت شب شنبه سه براي رو همه پويا و امير هم آخر دست. خنديديم مي امير هاي متلك

 : گفت بهم رو كه وقتي امير هاي چشم برق از و

 راه و كردم خداحافظي همه از كه بود نيم و يك ساعت. نفهميدم هيچي هم "!منتظريم ما, بياين حتما كرامتي خانوم"-

 در رو هم گالره ديدن با. افتادم راه به مطب طرف به و شدم آماده تند تند سرپايي، دوش يه و ناهار خوردن از بعد. افتادم

 كه كردم نمي فكر خودم با هيچ بكشمش تا گشتم مي دنبالش در به در كه روز اون. رفتيم باال ها پله از و كشيديم آغوش

 پاشم گفت بهم و بيرون اومد گالره كه بودم نشسته راحتي روي بيرون ساعتي يك. بشم صميمي باهاش دوباره روزي يه

 از بود سالي ميان مرد كه دكتر آقاي شدم داخل كه در از. نشست بيرون خودش كنه، صحبت باهام خواد مي دكتر, تو برم

 ...شناسه مي منو ساله چند كه انگار كرد پرسي احوال باهام گرمي به و شد بلند جاش

**** 

 بود انداخته بيرون ماشين از رو اش تنه نيم بود فرمون پشت كه مردي. پريدم جا از متر سه ماشين وحشتناك بوق صداي با

 : گفت اي طلبكارانه لحن با و

 زني؟ مي قدم پاريس هاي خيابون توي داري مگه-
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 هام چشم. رسوندم رو پياده به رو خودم ها شده مسخ مثل من. بره و كنه حركت شد باعث سر پشت هاي ماشين ممتد بوق

 مي دكتر چون گالره، بابت بودم خوشحال طرفي از. زد مي آتيشم داشت دكتر هاي حرف, سوخت مي داشت گريه زور از

 به ميلش تونه نمي چون و باشه شوك يه تونه مي هم دليلش و مخالف جنس از ترسش بابت گراييش همجنس كه گفت

 گالره چرا دونم نمي كرد، داغونم هاش حرف مابقي به فكر اما بازي، همجنس به آورده رو كنه سركوب رو جنسي رابطه

 همه اون بين گالره چرا كه بود اتفاق اين بررسي حال در هم دكتر و بود داده توضيح دكتر براي رو خودش و من بين اتفاق

 دوباره بغضم. كوبيد مي سرم تو پتك مثل راهنماييم خاطرات يادآوري و هاش حرف. كرده رو كار اين من با دوست

 اين گالره كه بودم من مقصر, بود گالره مهم برام, كنن مي نگاه بهم دارن جوري چه ديگران كه نبود مهم برام, شكست

 كه افتادم مسجدمون قرآن معلم خانوم محبوبه حرفهاي ياد نداشت تمومي ام گريه. بود من از كرم اولش از, شده شكلي

 بچه يه فقط من فهمم مي حاال اما كُلم، عقل كردم مي فكر خودم با موقع اون گرفتم، نمي جدي رو هاش حرف وقت هيچ

 چهار سه نزديك و بود هشت ساعت, كردم نگاه ساعتم به. كردم خراب رو گالره آينده خودم حماقت با كه بودم كودن

 نوشابه يه و ساندويچ تا دو ساندويچي از كوچه سر. زدم مي قدم ها خيابون توي هدف بي و گريون من كه بود ساعت

. نگرفتم بيشتر تا دو ولي, بخورم تونستم مي گرفتم مي هم ديگه تا ده اگه كه بود ام گشنه قدر اون. گرفتم خانواده

 شير سر رفتم شدم داخل كه حياط توي. بياد كش صورتم پوست شه مي باعث ام شده خشك هاي اشك كردم مي احساس

 سريع و زدم رمق بي لبخند يه ام خونه توي اونم نماز حال در پارسا ديدن از.شدم خونه وارد و شستم رو صورتم و آبخوري

 و ميومد خودش واسه قشنگ ديگه. رفتم اتاقم سمت به و گذاشتم آشپزخونه توي رو ها وسايل. كردم وجور جمع رو خودم

 به گذشته هاي فكر دوباره. آمد و رفت اين نيست درست, مجردم دختر يه من بابا كرد نمي فكر خودش با و رفت مي

 ام لوچه و لب از آب سكسي هاي عكس ديدن با, بودم شهوت اوج تو و بودم رسيده بلوغ سن به تازه. آورد هجوم مغزم

 مي سالم كه برگردوندم رو سرم پارسا صداي با! بودن من مثل ها بچه از خيلي نبودم طور اين من فقط! شد مي آويزون

 دستشويي توي رفتم و آوردم در پام از هم رو جورابم. آوردم در رو ام مقنعه و مانتو و كردم سردي سالم هم من. كرد

 و كردم پهن سرش پشت رو كوچكم ي سفره. بود شده بعديش نماز خوندن مشغول, بيرون اومدم و شستم رو پام و دست

 رفتم دوباره. بشه تموم نمازش كه نشستم منتظر كنارش هم خودم و سفره روي گذاشتم رو ليوان دوتا و نوشابه و ساندويچ

 يه مدرسه حياط پشت بود تر درشت هاشون هيكل كه ها بچه بعضي ديدم مي ها موقع اون... راهنمايي سوم سال فكر توي

 من از هاشون هيكل چون. اونا با نه اما كنم تجربه هم من داشتم دوست, كردم مي نگاهشون هم من كردن، مي كارايي

 ديگه دختر يه و بودم دوست گالره با من و نبود ما مدرسه تو راهنمايي تو رويا. بزنن آسيب بهم بود ممكن و بود تر درشت
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 و بود ورزش زنگ روز يه. بود توجه بي بهشون نسبت گالره اما, زديم مي ديد رو دخترها اون هميشه بيتا و من. بيتا اسم به

 .نبود هيچكس كه كالس توي رفتيم و كرديم استفاده فرصت از بيتا و من بودن حياط توي ها بچه همه

 شده؟ چيزي-

 و دادم تكون راست و چپ به نه معني به رو سرم و كردم نگاه بود نشسته من به رو حاال كه پارسا به و خوردم تكون

 : گفتم بالفاصله

 .شام بفرما-

 : گفت كمرنگ اخم يه با و كرد ها ساندويچ به نگاه يه

 خريدي؟ من براي چي واسه-

 : دادم جواب ولي, تو نه خريدم خودم براي بگم خواستم مي

 !چسبه نمي بهم تنهايي-

 و رسيد سر گالره... كردم اخم نبودم متوجه كه بود درگير ذهنم قدر اون. جلو اومد و نبود كردن تعارف اهل خداروشكر

 گالره نداشتم دوست ولي باشيم هم با خواستم بيتا از خودم اينكه با گريه زير بزنم بود نزديك من. گرفت رو بيتا و من مچ

 نياورده در رو هامون لباس ها بچه و معلم و ناظم از ترس خاطر به بود باقي شكرش جاي باز ببينه، هم با رو بيتا و من

 من و زد چشمكي من به بيتا كشيد، عقب خودشو گالره كرد، گالره نزديك رو صورتش و رفت گالره سمت به بيتا. بوديم

 و كرد گالره نزديك رو صورتش دوباره بيتا و كردم بغل رو گالره پشت از و رفتم سمتشون به و گرفتم رو مطلب هم

 ...بودم گالره هيكل هم موقع اون من. بود فايده بي گالره تقالهاي

 خوري؟ نمي چرا-

 خودم از بيشتر كردم مي فكر هرچي بود، پريده اشتهام. بودم نزده هم گاز يه حتي هنوز كه انداختم ساندويچم به نگاهي

 ازش دكتر كه شوكي يعني! بودم كرده سكوت كه كردم خوبي كار يا گفتم؟ مي دكترش به رو اينا بايد آيا. ميومد بدم
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 ملحق ما جمع به بلكه نيومد بدش تنها نه گالره بينم مي كنم مي فكر كه حاال ولي, بود بينمون اتفاقاي همين زد مي حرف

 : پرسيد شك با! كنم فكر دقيقه دو من گذاشت پارسا اين اگه. شد

 بگي؟ خواي مي چيزي! افتاده؟ اتفاقي-

 توي هم االن و بشه تموم نمازش تا كردم صبر و خريدم ساندويچ واسش كنه؟ مي فكر چي خودش پيش حاال خدا يا

 !!واويال... فكرم

 : كردم نگاه بهش تعجب با! بود نخورده هنوز هم پارسا كردم، اون مال به نگاه يه و زدم ساندويچم به گاز يه

 نخوردي؟ چيزي چرا تو-

 : زد لبخندي

 !بچسبه بهت كه كنم شروع تو با خواستم هم من, چسبه نمي تنهايي گفتي-

 مي فكر ها موقع اون كه سال يك اون از بعد. نكشيد سرك كه كجاها به فكرم دونه مي خدا اما زدم لبخندي جوابش در

 از و كرد نامزد بيتا, شديم دبيرستان وارد گذشت خوش بهمون خودمون نظر از هم كلي و دخترها بين طبيعيه چيز كرديم

 دست و ها شوخي به همچنان ولي تر كمرنگ شايد گالره اما گرفتم پيش در رو عاديم زندگي روال هم من شد جدا ما

 بعديم گاز. نكشيد باريك جاهاي به كار و بود معاشقه حد در فقط هامون بازي كه خداروشكر. داد مي ادامه هاش درازي

 چيكار من لرزيد، ام چونه. افتادم زدم اتوبوس ايستگاه توي روز اون گالره صورت به كه سيلي ياد. زدم ساندويچ به رو

 كه بگم چيزي كه كردم باز رو دهنم. پارسا خيره نگاه بعدش و كردم حس ام گونه روي رو اشك گرماي بودم؟ كرده

 : رفت هم توي پارسا هاي اخم. گريه زير زدم و بغضم تركيدن با شد همزمان

 كرده؟ اذيتت كسي مريم؟ شده چيزي-

 هنوز اون اما, كردم نگاه خيره بهش طور همين. رفت ويلي قيلي دلم ته!! مريم!! جــــان. شد خشك اشكم ي چشمه يهو

 : داشت رو قشنگ لحنِ همون

 !كرده؟ اذيتت كسي گم مي! توام با-
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 خواستم مي چي واسه افتاد يادم دوباره و دادم تكون نه معني به رو سرم. ندارم جنبه من نده ادامه بگو بهش. جون خدا واي

 : گفتم شرمنده لحني با و پايين انداختم رو سرم. كنم گريه

 .كردم اذيتش من-

 نياورد، طاقت هم آخر دست بگه بهم چيزي نگاش با خواست مي انگار, بود شده تر عميق اخمش. كردم نگاه بهش دوباره

 : كنه پنهان رو كنجكاويش حس تونست نمي داشت افاده چقدر هر برم قربونش

 كردي؟ اذيت رو كي-

, زدم من رو گالره بازي همجنس جرقه بفهمه پارسا كه بود مونده همينم گفتم؟ مي چي. شد بسته دوباره نشده باز دهنم

 مشكي هاي چشم, روشن سبزه پوست كردم، وارسي رو صورتش خوب. كردم نگاه بهش طوري همين. پيش سال نه اونم

 يه, كرد جلب رو توجهم بينيش بيشتر همه از, كوچيك نه بود درشت نه كه فرمي خوش هاي لب با پهن ابروهاي و درشت

 : گفتم موقعيت به توجه بدون آگاه خود نا مردونه و فرم خوش استخوني بيني

 كردي؟ عمل رو ات بيني-

 : گفت آهسته و كرد ترش جذاب خيلي كه نشست لبش گوشه لبخند يه و شد كمرنگ هاش اخم

 .قشنگه زادي مادر! نه-

 داشتم، فرمي خوش بيني منم كه بود اين خوبيش. بود شنيده رو حرف اين زياد من از قبل انگار. بود نفس به اعتماد كوه

 دقيقه هرچند چون داشته نگه خيلي رو خودش بود معلوم اما نزد حرفي ديگه اونم. شدم خوردن مشغول و زدم لبخندي

 .رفت و كرد خداحافظي دوستانه خيلي تشكر يه با هم شام از بعد. گرفت مي رو نگاش كردم مي نگاش تا و كرد مي نگاهم

**** 

 بود اومده, شد سرازير هال سمت به كوتاه سالم يه با و داخل اومد. دادم رو جوابش و نشستم جام توي. كرد صدام آروم

 جام توي دوباره. خوند مي سروقت رو نمازش بود شده كه هم من واحد به كشيدن سرك واسه اگر خوبه بخونه، صبح نماز

 كردم تعريف براش رو دكتر قضيه و گرفتم تماس رويا با برگشتم شركت از اينكه محض به ظهر. خوابيدم و كشيدم دراز
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 خيلي و بخشيدم رو گالره كه كرد تشكر ازم و كرد آرومم كلي رويا. كردم سانسور رو خودم گذشته و افكار قسمت البته

 قطع از بعد مامان مهربون لحن خاطر به بار اين و گرفتم تماس مامانم با هم شب. كنم مي كمكش دارم كه شد خوشحال

 صميمانه لحني با رفت مي ام خونه از داشت كه موقعي. بود برجا پا هنوز خوندنش نماز و پارسا. نكردم گريه ديگه تماس

 ديدم مي اينكه از. كردم قبول آخر دست ولي كردم تعارف كلي اولش. اش خونه شام برم شب فردا كه كرد دعوت ازم

 مي وِل منو مادرش نفرين وجدانِ عذاب طوري اين شايد. بودم خوشحال نگرفته دل به اي كينه ازم و ايه فهميده پسر پارسا

 .كرد

**** 

 : بيارم باال رو سرم شدم مجبور پويا صداي با كه دانشگاه برم كه كردم مي جمع رو وسايلم داشتم. بود ظهر دوازده ساعت

 دانشگاه؟ رين مي دارين-

 : دادم جواب حال اين با. دونست مي كه اون!! بود سوالي چه اين

 .بله-

 :  گفت و كرد پنهون رو چيه واسه نفهميدم كه رو نگاهش شرم كه زد پهن لبخند يه

 مياين؟ شب فردا-

 : دادم جواب. گيره نمي سر مجلس نرم من انگار حاال! برم من كه داشتن امير و اين اصراري چه دونم نمي من

 .ميام منم, بياد طاهره اگه-

 : گفت و انداخت بهم شناسانه قدر نگاه يه و كرد جمع رو لبخندش

 .نباشين خسته-

 بودن كردن بحث حال در باز كه كاميار و امير از سالن تو. بيرون اومدم و كردم تشكر و شدم بلند جام از هم من

 شد مرگ ذوق كلي خونه كرده دعوتم شام واسه پارسا كه كردم تعريف واسش. افاديم راه به طاهره با و كردم خداحافظي
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 هاي چراغ. بود هشت نزديك خونه رسيدم تا و شد تموم هفت ساعت كالسم. دونه مي خدا كه كرد برداشتهايي يه و

 پز پارسا شام يه آماده ديروز از رو خودم خودي بي چه من! نبود هم خودش اينكه! باطل خيال زهي بود، خاموش واحدش

 : كرد خودش متوجه رو من پارسا صداي اومدم در كه همين. حموم رفتم راست يه شدم كه وارد! بودم كرده

 ؟!خانوم مريم! مريم؟-

 : گفتم و كردم جمع رو شدم باز دهنِ

 ؟!جانم-

 دقيقه چند از بعد. گرفتم گاز رو پايينم لب! خركيت احساسات ابراز اين با مريم بميري اي اومد؟ در كجام از اين! خدا يا

 : گفت باشه اومده يادش حرفش تازه انگار كه جوري سكوت

 ديگه؟ مياي. منتظرم ديگه ربع يه تا آهان... چيزِ-

 : زدم لبخند اراده بي. كردم حس رو غذا بوي تازه. بود نرفته يادش پس

 !نبودي خونه كه تو پختي؟ زود چه-

 : داد جواب و نكرد ام ضايع اما! داره رو من خونه آمار دخترِ كنه مي فكر خودش پيش االن. كردم ضايع باز... اَه

 !بگيرم غذا بيرون از بودم رفته. نداشتم وقت اومدم كار سر از دير هم اش تازه نيست، خوب آشپزيم من-

 : گفتم و كشيدم خجالت هنگامم زود قضاوت از

 .ورم اون ديگه ربع يه تا. نبوديم زحمت به راضي ما-

 .بيا چينم مي رو ميز تا. منتظرم من! همسايه زحمتي چه-

, بود پام ساق وسط تا قدش كه براق مشكي برموداي شلوارك يه. برسم خودم به داشتم دوست ولي علت چه به دونم نمي

 هاي لباس توي رو خودش بدجور اندامم اما بودم الغر نسبتا اينكه با. كردم تنم هم سفيد جذب شرت تي يه و كردم پام

 .مجلسيم هاي لباس از غير به البته پوشيدم؟ نمي تنگ لباس وقت هيچ من چرا راستي. داد مي نشون تنگ
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 ام شونه روي از و كردم جمع رو همه و گذاشتمش باز و كردم خشك سشوار با هم رو موهام. كردم مختصر آرايش يه

 مي نشون نور توي بيشتر رو رنگش كه بود تيره خرمايي و شد مي كمرم تا موهام. پوشوند رو چپم سينه روي و جلو ريختم

 دل آينه از شدم مجبور خوند مي فرا رو من كه پارسا صداي با. بودم راضي ظاهرم از, كردم نگاه آينه توي رو خودم. داد

 در. شدم وارد پارسا صداي شنيدن از بعد و زدم در به ضربه تا دو. بيرون رفتم پشتي اتاق در از و برداشتم رو گوشيم, بكنم

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با, دارم نگه بازي خاله اين بابت از رو ام خنده كردم مي سعي كه حالي

 ...سالم, صابخونه -

 : شد مي نزديك بهم داشت كه اومد صداش

 ...داره نگه سرمون باال رو اش سايه خدا كه خانومِ ريحانه صابخونه-

 باال از باال تا پايين از. كرد نگاه بهم خاصي حس هيچ بدون اي ثانيه واسه و گرفت قرار در چوب چهار تو اش جمله پايان با

 اش آشپزخونه سمت به. داديم دست هم به و شد نزديكم, كرد جمع رو خودش سريع و كرد كمرنگي اخم پايين، تا

 علي شايد كه كردم مي ذوق ناشناس شماره ديدن از چقدر اوايل بود، ناشناس شماره. خورد زنگ گوشيم. كرد هدايتم

 : دادم جواب پارسا ي گرانه پرسش نگاه مقابل در و كردم كنترل رو خودم اما نشدم خوشحال كم هم االن باشه،

 بله؟-

 : گوشي توي پيچيد خانوم ريحانه صداي

 ؟ خوبي, سالم-

 نشونه به بينيم جلوي رو انگشتم بعد, خانومِ ريحانه يعني كه دادم نشون رو باال انگشت با پارسا به و زدم جوني بي لبخند

 واحدم به پارسا آيا اينكه و گرفت رو خونه سراغ خانوم ريحانه. كرد نگام صدا بي و كرد تاييد سر با اونم. گرفتم سكوت

 داشت من به توجه بي كه بود پارسا به حواسم ي همه من ولي, برگردن كه هستن عازم فردا اينكه و حرفا اين و نه يا اومده

, كنه نگاه صورتم به شد باعث كه كردم صاف رو گلوم. شد مي خيره ام سينه و گردن به بدجور و كرد مي برانداز رو اندامم

 كه خانوم ريحانه از. گرفت فاصله ازم و اومد دستش كار حساب خودش كه دادم تحويلش فضايي اخم يه هم من

 دعوتم. بذاره خاصي حساب به رو دعوتش پذيرفتن نداشتم دوست بود، معلوم پيشونيم رو اخم آثار هنوز كردم خداحافظي
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 و كردم تشكري, بيرون كشيد واسم رو اش نفره چهار كوچك ميز هاي صندلي از يكي خودش و آشپزخونه سمت به كرد

 سمت به شدم بلند كه شام از بعد, خوردم كم كالس حفظ واسه ولي بود ام گشنه كلي, بود كباب جوجه غذا. نشستم

 : گفت جدي جلوم، پريد برم ظرفشويي

 . شورم مي خودم آخرشب بخوريم فعالًميوه بشين برو. بشوري تو بذارم اگه عمرا-

 ميوه خوردن مشغول. نشست كنارم و اومد ميوه بساط با بعد دقيقه چند. نشستم هال توي اومدم و كردم الكي تعارف تا دو

 : كرد باز رو حرف سر خودش كه بودم

 رسيد؟ كجا به گالره ماجراي-

 : دادم جواب

 .هست اميدواري جاي. روانپزشك پيش برمش مي دارم-

 : زد لبخند

 .كني مي كاري خوب-

 : گفت لب زير آروم

 ...كه حيف ولي خوشگليه دختر-

 مشغول ميوه با رو خودم. زنه مي بال بال طور اين كه كرده گير گالره پيش شازده دل! چيه؟ دعوت جريان بگو پس! آهان

 : شكست رو سكوت دوباره كه كردم

 بپرسم؟ سوال يه تونم مي-

 : داد ادامه اون و بپرسه كه شدم منتظر و كردم نگاه بهش

 من؟ به زد زنگ كه بود كي يارو اون-

 : دادم جواب
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 .همكارم-

 : چشمام تو زد زل مهابا بي و كرد اخم دوباره

 !پري نمي اي ديگه كس با حاالها حاال و داشتي دوست رو نامزدت خيلي كردم مي فكر-

 : شد بلند صداش دوباره, رفتم در سمت به غليظ اخم يه با تشكر ضمن و شدم بلند جام از گفت؟ مي داشت چي اين! بارالها

 شدي؟ ناراحت هام حرف از نكنه! كه نخوردي چيزي هنوز شد؟ چي-

 جواب گرفت درد فكم تمام هام دندون فشار بابت از اينكه از بعد و چرخيدم سمتش به غيظ با. بود كنايه از پر لحنش

 : دادم

 خيلي چون اما بدم توضيح تو واسه بينم نمي دليلي هرچند ضمن در. كنه نمي پيدا دلم توي جايي بشه هم پام خاك علي-

 .بود دوستم شوهر يارو اون گم، مي مشتاقي

 : شدم ميخكوب سرجام بعديش ي جمله با بار اين كه رفتم در سمت به دوباره و

 شي؟ مي تر جذاب شي مي عصباني وقتي بود گفته بهت كسي بحال تا-

 !بذاره سربم به سر چلمنگ اين حاال كه شدم اون و اين دست ملعبه من اينقدر چرا! خدايا! خدايا! خدايا

 :گفتم خودم با بود، گرفته دلم. شدم خودم واحد وارد و كوبيدم هم به رو در

 !ست فهميده اين كردم فكر كه احمقم چقدر من-

 .پتو زير رفتم جوري همون و نداشتم كردن عوض لباس حوصله

 

 : 18 فصل

 باز رو در وقتي. اينا پويا خونه بريم دنبالم بيان هشت ساعت تا شم آماده تندي گفت طاهره. بود كننده خسته واقعا كالس

 : كردم ذوق ناخواسته خانوم ريحانه ديدن با كردم
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 .خير به رسيدن, سالم-

 : گفت لبخند با و كرد سمتم به رو روش, داد مي آب رو ايوون رو هاي گلدون داشت

 .سالم-

 : كشيد آغوش در رو من ناباوري كمال در و اومد پايين ها پله واز

 ...رو پررو ي پسره خيابون توي رو اثاثش بندازم تا بگو! ها؟, نكرد خطا پا از دست كه, پسر اين خوبي؟ تو-

 : گرفت ام خنده

 رو؟ راه همه اين ره مي كي! اوه-

 ريحانه! من واسه اونم, نگراني و خانوم ريحانه بود عجيب. خنديد بود شده راحت خيالش حاال كه هم اون. خنديدم باز و

 روسري يه كه سوغاتيم دادن از بعد و كرديم بش و خوش هم با خورده يه!! جسارتـــــا چه! من با اونم مهرباني و خانوم

. شدم شدن آماده مشغول و گرفتم نيك فال به رو اتفاق اين. رفتم خونه داخل و كردم تشكر ازش بود آبي رنگ به بزرگ

. بودم نياورده خودم با مجلسي لباس هم من بپوشم پوشيده لباس همين واسه, ان حجاب با پويا خونواده گفت مي طاهره

 سشوار رو موهام حموم از بعد. بودم خريده كلفت ساپورت با مجلسي تونيك يه و بيرون رفتيم طاهره با غروب همين واسه

 بقيه چون اما بشه ديده حدي تا لختم سرشونه شد مي باعث قايقيش يقه بود، طاليي و مشكي از تركيبي تونيكم. كردم

 با مشكي هم ساپورتم بود زانوم باالي وجب يه قدش و بود ربع سه آستينش. اومد نمي چشم به زياد بود پوشيده لباسم

 رو موهام. كوتاه دنباله با و مشكي نازك چشم خط روش و كشيدم طاليي كلفت خط يه رو چشمم پشت. بود طاليي خطوط

 داشتم حوصله و وقت اگه شكستم حدي تا بيرون طرف به اتو با رو موهام از طبقه هر سر و كشيدم اتو سطحي صورت به

 به رو اكليلي آجري گونه رژ. كردم جمع مشكي درشت سر گل يه با هم رو موهام بقيه كشيدم، مي بابليس رو موهام

 سر باال تاقچه كلي خوبه حاال. چشمام به اساسي ريمل يه و زدم مسي رژ هم رو هام لب, زدم ام گونه به رنگ كم صورت

 عين خودم با!! كردم مي درست رو خودم جوري چه دونست مي خدا وگرنه ندارم مهموني حوصله كه بودم گذاشته طاهره

 اون كه اين نه. علي خواستگاري از قبل يعني بود، پيش ماه چند همين قبال از منظورم. نبودم طوري اين قبال خنديدم، ها خل

 حس, نشست نمي دلم به چندان آرايش, بودم نبرده صورتم به دست چون موقع اون خب اما رسيدم نمي خودم به ها موقع
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 ام قيافه بود شده باعث واين بودم برداشته رو ابروهام كه بود اين نامزدي مزيت تنها. افتاد نمي سرم به هم كردن خوشگل

 .بره باالتر هم نفسم به اعتماد البته و بشه زيباتر

 عوضش جا اون تا كنم پام لي شلوار و بيارم درش شدم مجبور بود پام ساق وسطاي تا قدش و نبود بلند كامال ساپورتم چون

 توي رفتم هام صندل برداشتن و بلندم پاشنه هاي كفش پوشيدن از بعد و پوشيدم رو مشكيم كبريتي مخمل مانتوي. كنم

 : زدم لبخندي. روم باال همون از شد خم و ايوان روي اومد خانوم ريحانه زدن صدا دوبار از بعد, حياط

 .سالم-

 : انداخت بهم برانگيز تحسين نگاه يه

 ري؟ مي جايي. سالم-

 .بدم خبر خواستم خونه، برگردم دير شب شايد. همكارا از يكي نامزديِ مراسم رم مي دارم خانوم ريحانه. آره-

 : دادم جواب بود، حميد خورد زنگ گوشيم كه بوديم خداحافظي حال در نداره؛ اشكال گفت و زد لبخندي

 بله؟-

 .بيرون بيا هم تو, داخل ميام دارم ام كوچه سر من. سالم-

 .شه مي سختت, تنگ كوچه, داخل بياي خواد نمي نه-

 خداحافظي خانوم ريحانه از و كردم قطع رو گوشي. كنم جلوگيري اومدنش كوچه داخل از تا رفتم در طرف به سريع و

 نگاه يه اول كشيدم، عقب رو خودم سريع. شديم سينه به سينه پارسا با شدم خارج حياط در از همين. بيرون پريدم و كردم

. داد مي چراغ داشت و بود ايستاه كوچه اول حميد كردم، دنبال رو نگاهش رد. رفت هم تو ابروهاش سريع و كرد بهم مات

 ماشين سمت به ميومد در حدقه از عصبانيت شدت از داشت كه پارسا هاي چشم به توجه بي و دادم تكون دستي براش

 نگاهمون داشت و بود ايستاده در جلوي همچنان كه پارسا به دوباره و كردم سالمي نشستم كه جلو ماشين، توي. دوييدم

 .انداختم نگاهي كرد مي

 كو؟ طاهره پس-
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 .شما دنبال بيام اول گفتم بودم بيرون من. خونه-

 !!رئيس آقاي كردينا تيپ خوش-

 : زد ذوق روي از لبخندي

 .ديگه است طاهره ي سليقه-

 پويا خونه سمت به و نشست جلو اومد طاهره و نشستم عقب رفتم من خونه در جلوي. افتاديم راه به و كردم تاييد خنده با

 : برگشت من سمت به ذوق با طاهره. افتاديم راه به اينا

 !بال شدي خوشگل چه-

 : زدم نمايي دندون لبخند

 ..شدي خوشگل بيشتر كه تو, جوجو ممنون-

 : شد خبيث لبخندش

 !كنه مي كُپ ببينتت وضع سرو اين با اين با اگه پارسا-

 : انداختم باال رو ابروهام

 !كنه مي كُپ هم واقعا آره-

 : پرسيد يهو. خنديديم ريز دوتايي و

 نه؟ يا درآورد بازي گدا داد؟ بهت چي خبر؟ چه ديشب شام از راستي-

 : خنده زير زد حميد. كردم اشاره حميد به ابرو با و كردم نگاش واج و هاج

 خوره؟ نمي خيس دهنش تو نخود طاهره كه نيومده دستتون هنوز خانوم مريم يعني-

 : داد ادامه رو بحث حميد. كشيدم نشون و خط طاهره واسه ابرو و چشم با و خنديدن دو هر و
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 كنين؟ تعريف خواين نمي خب-

 .بود ساده و خوب شامش. بود خريده جوجه كباب بگم؟ چي-

 نياورد؟ من روز اون تلفن بابت از روتون به چيزي-

 .دوستم شوهر گفتم هم من. كنايه از پر لحن با هم اون بود؟ كي زد زنگ بهم كه اون پرسيد! اتفاقا چرا-

 : گفت اعتراض با طاهره

-بميره فضولي از ذاشتي مي دوستم؟ شوهر گفتي چرا... ا! 

 :داد ادامه حميد هم باز خنديديم، تايي سه و

 زود خيلي كه دم مي حق برتون و دور پسرهاي به و هستين سيمايي خوش و خوب دختر شما گذشته، شوخي از ولي-

 .بشن جذبتون

 : گفت حميد به رو داده باال ابروهاي با طاهره

 !!!!!!روشن چشمم-

 : داد ادامه بازم طاهره حرف به توجه بي حميد

 اين البته و داشتم نظر زير كاميار توسط رو رفتارتون شركت توي طور همين و ،خودم بودين ما خونه كه روزي چند اون-

 .دارين رو چيزها بهترين لياقت شما مطمئنم بهش هم كامال و منه شخصي نظر

 : اومد سوسه طاهره بازم

 !!روشن چشمم-

 : زدم زير به سر لبخندي من

 !!نديد بغلم زير هندونه قدر اين حميد، آقا لطفتونه نظر-
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 : انداخت بهم نگاهي آينه توي از حميد

 ...شما مثل اي كرده تحصيل دختر من عقيده به. زنم مي رك رو حرفم اصوال كنم، نمي تعارف كسي با من-

 : گفت طاهره باز

 ...چشمم-

 : طاهره حرف وسط پريد حميد

 !نسوخت؟ روشنِ؟ تو چشماي هنوز بابا اي-

 : خنده زير زد خودش و

 .عشقم بزنم رو حرفم بذار-

 : اومد خَركي عشوه يه طاهره

 .باش راحت, عزيزم بگو-

 : داد ادامه و كرد پاك انگشت با بود اومده در خنده از كه رو چشمش اشك حميد و

 . خونه ببرين رو كارتون و كنين رسيدگي هم تر بزرگ هاي پرونده به تونين مي شما من نظر از بگم خواستم مي-

 : گفت سريع حميد. شد باز بناگوش تا نيشم ذوق از

 ...اما-

 چي؟ اما-

 هم و دم مي ثابت حقوق هم, كنم مي تون بيمه هم كمِ كار حجم هم چون, بمونين من شركت توي خوام مي ازتون من اما-

 .اين بنده خانوم قلب قوت اينكه

 : من سمت به طاهره. كرد لوس شوهرش واسه رو خودش هم طاهره, شد خيره طاهره به شده باز بناگوش تا نيش با و
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 جونم؟ مريم گي مي چي-

 : گفت حميد به رو طاهره, "كنم فكر يكم بذار" كه بگم خواستم تا

 ... كرد قبول-

 سبك كار بهتر؟ اين از چي هم اش تازه خنديدم، و نكردم كور رو ذوقش ديگه هم من. پريدن پايين و باال به كرد شروع و

 كردم تشكر حميد از. كنيم آمد و رفت هم با كه دارم برمي طاهره با هم هام كالس. كنه مي كه هم ام بيمه و ثابت حقوق و

 يه فقط و نبود كثيفي نگاه اصال آشپزخونه توي روز اون حميد نگاه فهمم مي حاال, داد رو جوابم رويي خوش با هم اون و

 و خوب بندگان از رو برم و دور هاي انسان كه ممنونم خدايا. زد رو هاش حرف رك كه خوشحالم بوده، مردونه كنكاش

 : گفتم حميد به رو افتاد يادم چيزي يه يهو. نشست هام لب روي عريضي لبخند. دادي قرار مهربونت

 خريديدن؟ رو من هديه راستي-

 : گرفت سمتم به, بودتش گذاشته زيبا قاب يه توي آورد، در جيبش از بخره گفتم كه رو اي سكه ربع و زد لبخندي حميد

 .بود يادم بله-

. بودن خريده بهار تمام سكه يه اونا. بودم داده طاهره به غروب رو پولش. كيفم توي گذاشتم كنان تشكر و گرفتم ازش

 جلوي. كنن علَني رو نامزديشون مثال كه بود كوچيك جشن يه اين و بودن كرده عقد پيش هفته همون گفت مي طاهره

 هنوز. برد داخل به رو ماشين جووني مرد راهنمايي با خودش و شديم پياده طاهره و من. داشت نگه رو ماشين بزرگي حياط

. بود شده تيپ خوش كه حقا. بود مونده باز دهنمون طاهره و من. اومد سمتمون به پويا كه بوديم نگذاشته حياط داخل به پا

 كراواتش و روشن خاكستري بلوز با بود پوشيده مدادي نوك شلوار و كت يه حاال بود اسپرت تريپ هميشه كه پويا اون

 كه بودم شده زيباييش محو قدر اون. بود كرده فشن قشنگي خيلي شكل به هم رو موهاش. بود كتش از تر تيره كمي

 طاهره. كردم جور و جمع رو خودم زد پهلوم به طاهره كه اي ضربه با شه، مي نزديكمون داره و بهم زده زل نشدم متوجه

 : گفت گوشم در

 !ناكس زده تيپي چه, باال و قد وجب يه-
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 و صحبت مشغول ايستاده جا همون و كرديم سالم هم ما. كرد سالم ريز لبخند يه با و رسيد بهمون پويا. خنديديم دوتايي و

 وارد نفري چهار و شد اضافه ما جمع به حميد حين همين در, بود شده كليد روم پويا نگاه. شديم كردن پاره و تيكه تعارف

, بود حميد با حق. بودند چيده صندلي و ميز رو دورش تا دور و بود بزرگي نسبتا حياط. بوديم جلوتر طاهره و من. شديم

 به بلندي دامن و كت با ميانسالي زن. بوديم ما جمع ي غريبه انگار و رسيد مي نفر دويست به زور به و بود كم مهمونا تعداد

. كرد معرفيمون پويا و رسيدند ما به حميد و پويا. داد دست ما به رويي خوش با و اومد سمتمون به پيازي پوست رنگ

 : انداخت خانومِ هاي شونه دور رو دستش

 هم ايشون و) من به بعد و كرد اشاره حميد و طاهره به و( خانومشون و خان حميد مظفري، آقاي جون مامان, گلمِ مامان-

 . كرامتي خانومِ مريم

 : كشيد آغوش تو رو من دوباره و زد برقي مادرِ هاي چشم من معرفي با

 .عزيزم اومدي خوش-

 خدا صدا بي آسمون به رو و كرد اشاره پويا به سر پشت از خنده با حميد و شد بدل و رد حميد و طاهره بين داري معنا نگاه

 .كرد شكر رو

 و كاميار كه كرد اشاره اي گوشه به پويا. كردند راهنمايي مهمونا بقيه طرف به رو ما و اومدم در پويا مادر آغوش از

 :پرسيد پويا به رو حميد. نشستيم كنارشون پرسي واحوال سالم از بعد و رفتيم سمتشون به. بودن نشسته خانومش

 كجاس؟ امير پس-

 .بيرون ميان االن. بابام پيش داخل، رفتن-

**** 

 يا آبجيمِ گفت مي, كرد مي عليك و سالم باهامون ميومد هركي چون, هستن ها جمعيت پر خونواده اون از بود معلوم

 گذشت كه اي دقيقه چند. برادرن و خواهر تا هفت-شش بود معلوم هاشون، بچه يا خواهرمِ شوهر يا داداشمِ يا زنداداشمِ

 خود به شبيه خيلي پريسا پويا، خواهر. كرديم پرسي احوال و سالم و ايستاديم همه. شدند اضافه جمع به هم داماد و عروس



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٢۴ 

 پشت ماماني عروسك يه مثل پرنسسيش صورتي لباس با و داشت برويي دل تو و جذاب صورت و بود نقش ريز بود، پويا

 شك هام چشم به اول نگاه تو كه بود زده تيپي يه و بود كرده اي تيغه شيش يه! نگـــــو كه هم امير. بود شده ويترين

 بودم فهميده حاال كه كاميار زن كيانا و طاهره با بود مجلس صدر كه مبلي روي نشستن اينكه از بعد. باشه خودش كه كردم

 از يكي راهنمايي با بعد و داديم رو هامون هديه و رفتيم داماد و عروس سمت به كاميارِ فاميليش و عليرضاست اسمش

 و بود پوشيده براق روشن آبي دامن و كت يه طاهره. كنيم عوض رو هامون لباس كه ها اتاق از يكي به رفتيم پويا خواهراي

 تنش گيپور و حرير از تركيبي سفيد بلوز يه كيانا. بود كشيده سشوار بيرون طرف به بود كوتاه نسبتا كه هم رو موهاش

. ريخت دورش باز صورت به رو بود اش شونه تا كه رو بلوندش موهاي و زانوش روي تا تنگ مشكي دامن يه با بود كرده

 و كردم پام رو ساپورتم و كردم جمع شُل صورت به گيره با و كردم مرتب رو بود ريخته هم به خورده يه كه موهام هم من

 بهم، بود زده زل لبخند با و نگرفت ازم رو نگاهش آني واسه بود چسبيده ما به آدامس مثل كه خواهرش. بيرون اومديم

. بود شده خيره من به مبهوت پويا كه بگم اگه نيست دروغ بيرون اومديم وقتي. دادم مي تحويلش ژكوند لبخند هي منم

 بود شده قرمز خجالت از هام گونه من. بازوش به زد آرنج با خودمون كاميار همون يا عليرضا كه كرد عمل ضايع قدر اون

 : گفت گوشم در حميد نشستيم كه كنارشون. بودم مقنعه و مانتو با اش همه اينا جلو آخه

 !برد ياد از رو دينش و دل مون بچه-

 گذشت كه خورده يه. كردم نگاه رقصيدن مي وسط كه هايي جوون جمع به و كردم بهش كوچيكي اخم منم, خنديد ريز و

 پويا به نگاهي چشمي زير دقيقه چند هر رقصيديم كه رو اول آهنگ. رقصيديم هم با دوتايي و وسط رفتم كيانا پيشنهاد به

 برگشتم. بايستم شدم مجبور صدايي با كه بشينم خواستم شد تموم كه آهنگ. كرد مي نگاه بهم لبخند با كه نداختم مي

 پشت درست كه پويا صداي با بدم جوابي اينكه از قبل. برقصم باهاش برم خواست مي من از كه بود سيمايي خوش جوون

 : گفت مردونه لبخند يه و كمرنگ اخم يه با پسره به رو كه برگردوندم رو روم بود سرم

 . گرفتم رو قولش من-

 پايه احسان "عاشقي درس" آهنگ با دوتايي و دادم مثبت جواب پويا رقص پيشنهاد به و نياوردم در بازي لوس هم من

 كه شدم متوجه تازه شد تموم كه آهنگ. بود آورده وجد به هم رو من كه رقصيد مي مردونه و جذاب اونقدر. رقصيديم

 نگاه به توجه بي و كرديم تشكر ديگه هم از و زديم لبخندي. نكردم فكر برم و دور بد اتفاقات به دقيقه چند اين تو اصال
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 و من اصول و ادا با حميد و كاميار چقدر كه بماند. نشستيم جامون سر مرده ذليل حميد خصوص به اطرافيان دار معني هاي

 كه گفت مي چي حميد گوش در پويا دونم نمي. كرديم رفتن عزم پذيرايي از بعد باالخره... كردن زده خجالت رو پويا

 در نزديك, كرديم خداحافظي داماد و عروس از. بود سرخ صورتش تمام هم پويا و بود باز بناگوش تا نيشش حميد

 : گفت طاهره به رو حميد كه بوديم خروجي

 اونجا؟ بريم. بيمارستان بردنش اينكه مثل, نيست خوب حالش مامانم عزيزم-

 : گفت طاهره

 .ريم مي بعد, برسونيم رو مريم اول خب-

 : گفت طاهره به رو پويا

 .رسونمشون مي من-

 :  دادم جواب من

 !رم مي آژانس با خودم, نيستم زحمت به راضي-

 : گفت من به رو طاهره

 .رسونيمت مي ما, آژانس با چرا-

 : فرستاد بيرون هاش دندون الي از رو صداش حميد

 ...عزيزم-

 رو من و كرد نگاه حميد به غضب با طاهره. كرد اشاره حميد به و داد باال رو ابروهاش پويا كرد، پويا به نگاه يه طاهره

 چرا! بابا اي. داد نشون طاهره به رو پويا و انداخت باال رو هاش شونه حميد. كشيد نشون و خط ابرو و چشم با و داد نشون

 بودن قهر چون, الكيِ حميد مامان قضيه دونستم مي كه من, بود گرفته لجم! شبِ دوازده ساعت كنن؟ مي اجرا پانتوميم اينا
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 سه اين چشم از كه زدم لبخندي خودآگاه نا ؟!دن مي عذاب رو خودشون اينقدر پس چرا, بفرسته پويا با رو من خواد مي و

 : گفت عادي غير مهربوني با و اومد سمتمون به پويا مامان حين همين در. نموند دور نفر

 !!رين مي دارين زود چقدر!!وا-

 : كرد مادرش به رو سريع پويا

 .دارن تشريف كرامتي خانوم, رن مي دارن خانومشون و حميد آقا-

 و لب طاهره. ندادم نشون ساده لبخند يه جز العملي عكس هيچ! بوقم اينجا كه منم دوخت و بريد خودش قشنگ چقدر

 : گفت من به رو پويا. رفتن و كردن خداحافظي شوهرش با. بود شده آويزون اش لوچه

 . بيارم رو ماشين سوييچ برم كنين صبر اي دقيقه چند يه-

 : شد وا مادرش نطق شد دور اينكه محض به. رفت خونه سمت به دو حالت به و

 گذشت؟ خوش دخترم-

 .نكنه درد شما دست ممنون،-

 .رقصيدي مي قشنگ خيلي-

 بگم؟ تونستم مي اي كلمه چه ديگه "ممنون" جز به

 : زدم لبخند هم باز

 .دارين لطف شما مرسي،-

 : زد داري منظور لبخند

 .برسون ات خونواده به رو من سالم عزيزم، كنم مي خواهش-

 .رسونم مي رو بزرگيتون-
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 به و كردم خداحافظي, داد فشار بغلش تو رو من حسابي اينكه از بعد مادرش از پويا اومدن با. برگشت پويا شكر رو خدا

 بي پارسا همه از بيشتر. بود نشسته كنارم كه كسي به جز كشيد سرك جا همه به فكرم نشستيم كه ماشين توي. افتاديم راه

 ها آدم دسته اون از كردم، مي بررسي رو يِهوييش مهربوني طور همين و ناگهانيش خشم خودم با مدام بود ذهنم توي دليل

 : شدم كشيده بيرون فكر توي از پويا صداي با. دن مي بروز خودشون از دوگانه رفتار مدام و ندارن شخصيتي ثبات كه بود

 خونين؟ مي روزانه-

 : گفتم گيجي با نبودم باغ تو اصال منكه

 هوم؟-

 : زد لبخندي

 !دانشگاه منظورم-

 : دادم جواب. باشه روزانه تونه مي ديگه چيز چه دانشگاه جز آخه گيجم چقدر من

 .انتفاعيِ غير, نه-

 : پرسيد دوباره. داد تكون تاييد ي نشونه به رو سرش

 موندين؟ هم كنكور پشت-

 .نه-

 !بودين زرنگ شاگرد پس-

 : داد ادامه. زدم كمرنگي لبخند

 بهتره؟ بخونم رو كتابهايي چه شما نظر به, حسابداري رشته همون. كنم شركت ارشد امسال خوام مي-

 همينا خب بپرسه ارشد منابع مورد در كه كرده ماشينش سوار كردن بازي حميد با كه تئاتري اون با رو من اُسكُل ي پسره

 : دادم جواب, بدم نشون عادي رو خودم كردم سعي. بپرسه تونست مي هم شركت تو كه رو
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 .خوندم رو قبل سال چند كنكور سواالت فقط من آخه, دونم نمي-

, بود گرفته ضرب فرمون روي انگشتاش با. گشتم برمي اينا طاهره با كاش. رفت سر ام حوصله. داد تكون رو سرش بازم

 : گفت و چرخوند دهنش تو رو حرفش ولي بگه چيزي خواست مي انگار

 سالتونه؟ چند بپرسم شه مي-

 : گفتم كنم دقت سوالش به اينكه بدون

 !!بپرسين بله-

 : نشست لبش روي لبخند بعد و كرد نگام چشمي گوشه

 سالتونه؟ چند خب-

 : زدم لبخند اختيار بي و شدم سرخ خجالت از, بود كرده درك رو قبلي سوال ذهنم تازه كه من

 .نبود حواسم من شرمنده-

 : گفتم هم من. بدم رو جوابش تا دوخت چشم بهم منتظر و شد تر عميق اش خنده زدم لبخند ديد كه اونم

 .هفتم و شصت متولد-

 : زد پلك آروم

 .هستيم سن هم پس-

 : گفتم عريضه نبودن خالي براي. اومد خوشم خودم از بودم زده حدس درست رو سنش كه اين از

-جالب چه... ا! 
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 دليلي يه به االن اينكه تصور از. گذشت نظرم از پارسا عصباني قيافه. انداختم نگاه گوشيم صفحه به! چه من به حاال خب

 سكوت پويا دوباره. شد باحالي جور يه دلم ته كنه قشنگا اخم اون از باز و ببينه غريبه ماشين تو رو من و باشه كوچه توي

 : پرسيد جدي خيلي و شكست رو

 !اس؟ خونه كدوم تو خيابونتون-

 : دادم نشون رو نظر مورد خيابون دست با و گرفتم ام خنده. نشي الل اي

 !خونه اون تو-

. خنديدن آروم به كردم شروع بودم داشته نگه رو خودم زور به كه هم من. خنديد ريز ريز و گفته برعكس فهميد خودش

 : گفت و زد شيريني لبخند و كرد نگاهم چشم گوشه از آروم

 !بخندين شما شديم باعث شكر خدارو-

 :گفتم, زدم مي لبخند كه حالي در و كردم جور و جمع رو خودم

 .شرمنده-

 : كرد صدام شدم مي پياده ماشين از داشتم وقتي. رفت خونه سمت به و دادم بهش رو آدرس آروم آروم

 خانوم؟ مريم-

 : گفت كالفگي با لب زير و داد قورت رو دهنش آب. كردم نگاهش. كرد مي صدا اسم به رو من كه بود بار اولين

 ...ام عرضه بي چقدر من-

 : زد موهاش به دستي. كردم نگاهش طور همين! نيست شكي كه اين در خب

 .كنم صحبت باهاتون بايد-

 : دادم تكون رو سرم
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 .بفرماييد-

 كنيم؟ صحبت جايي بريم هم با بدين اجازه شما اگه... شه نمي كه اينجا-

 !االن؟-

 : زد لبخندي

 . نبود منظورم كه االن, نه-

 : رسيدم دادش به. ميره مي زدن حرف كلوم دو واسه داره طفلك ديدم

 .مايلين شما موقع هر-

 : گفت لبخند همون با اون. بودم كرده اخم كوچولو يه كالس حفظ واسه من البته زد، دل ته از لبخندي

 .باشم خدمتتون در ناهار شركت از بعد فردا باشين مايل شما اگر پس-

 آويزون ام لوچه و لب نبود پارسا اينكه از اومدم، كوچه داخل و كردم خداحافظي ازش و گفتم اي باشه سر عالمت با هم من

 در هم طوريش همين اين. نيست شكر رو خدا!! نه مهمه؟ واسم مگه ببينه؟ منو پارسا بايد چرا اصال ببينم كن صبر. شد

 ...!! گردونه مي برم ديگه يكي بره مي منو مياد يكي ببينه كه اين به برسه چه كنه مي فكر بد من مورد

 و نكردم روشن رو ها المپ. خودم واحد داخل رفتم صدا بي. بود خاموش واحدش هاي المپ. داخل رفتم و كردم باز رو در

 به لبخندي بوده من خونه توي پارسا اينكه فكر از, بود خونه توي هنوز تندش عطر بوي. خوابم اتاق داخل رفتم راست يه

 دادم تكون رو سرم! كنم مي رو اينكارا چرا من خدايا. كشيدم هام ريه داخل به رو عطرش بوي عميقي نفس با, نشست لبم

 ...كنم روشن رو المپ تا بردم كليد سمت به رو دستم و آوردم در رو مانتوم. بيرون بياد سرم از افكارش تا

 .نكن روشن-

 به تنفسم تا گذشت اي ثانيه چند. بود كشيده دراز تخت روي تاريكي توي پارسا. كردم نگاه تخت به و كشيدم اي خفه جيغ

 : نشست تخت روي آروم بده نشون واكنشي من جيغ به نسبت اينكه بدون. برگرده عادي حالت
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 !!برگشتي عجب چه-

 : گفتم و دادم باال رو ابروم گرفتم، نديد رو اش كنايه

 !شه مي برگزار تخت روي بعد به اين از خوندنتون نماز مراسم انگار!! جالبه-

 لحظه يه واسه ببينم، رو اش نشسته خون به هاي چشم تونستم مي تاريكي توي حتي. زد زل بهم و آورد باال رو سرش

 : گفت عصبي ولي آروم صداي با و كشيد موهاش به دستي كالفه. عقب رفتم قدم يه و ترسيدم

 شناسيش؟ مي كجا از رو نگار تو-

 سمتم به و بره در كوره از شد باعث كه نشست لبم كنج كجي لبخند عمد غير. بپرسه كه اومده يادش روز چند از بعد تازه

 : چسبوند ديوار به رو من حركت يه با, كنه حمله

 ...كنم مي حاليت حاال ؟!بچه كني مي مسخره منو-

 : گفتم پته تته با نلبعكي قد بود شده چشام ناگهانيش حركت اين از كه من

 ...شناسمش نمي... من... من-

 :گرفت بينيش روي رو انگشتش. حرفم وسط پريد

 ...نشنوم رو صدات, هيــــــــس-

 : گفت لب زير و كرد نگاه هام لب به

 .كن تعريف كثافت اون ي واسه جزييات با و بسپار خاطرت به رو لحظات اين تك تك-

 كردم غلطي عجب!! بود چش اين دونم نمي. هاش دكمه كردن باز به كرد شروع و برد پيراهنش دكمه سمت به رو دستش

 :  شدم پاچه دست. خنديدما

 ...نبود خوب حالت كه شب اون! آوردي رو اسمش خودت تو, شناسمش نمي اصال من كن گوش هي هي-
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 : داد سر عصبي ي قهقهه يهو اما, دادم بيرون رو نفسم شده خيال بي اينكه خيال با ايستاد حركت از اي لحظه واسه

 از بعد هوا رو طوري همين هم اون پس) كرد نازك رو چشماش پشت( ؟!مخمليه گوشام پشت هوم؟ خرم؟ كني مي فكر-

 ؟!بپرسه رو حالم زد زنگ بهم امشب ماه چند

 : كرد گوشام نزديك رو صورتش و آورد فشار ام شونه به دستش با و زد جستي سمتم

 ؟!آره, بخندين ريشم به هر هر بشيني آشغال نگار اون با بعد ؟!نه, كني ام ضايع كه دادي نه جواب بهم شكلي اون-

 فشار سينش به رو هام دست. كرد مي بد رو حالم گردنم و گوش به داغش هاي نفس خوردن و كشيد مي نفس تند تند

 مي فشار ديوار به اش برهنه ي تنه با رو من داشت قدرتش همه با چون بود فايده بي اما كنم دورش كردم سعي و دادم

 رو لباسم داشت سعي داد مي فشار من به رو خودش كه طور همين. اومد نمي باال نفسم شدن، مي له داشتن هام سينه داد،

 عصبانيِ قدر اون اين ديدم. پريد سرم از برق خورد لختم پهلوي به داغش دست اينكه محض به بود فايده بي تقال, باال بزنه

. ديوار گچ شده رنگم االن بودم مطمئن. آورد صورتم جلوي رو صورتش. مياره سرم باليي يه زنه مي نكنم كاري االن كه

 : زد نيشخندي

 ...شه مي خراب داره هاتون نقشه آخي! كوچولو ترسيدي-

لرزيد مي شدت به صدام كه حالي در و كردم باز رو هام لب! سوخته دهن و نخورده آش!! بيا د : 

 .نديدم بحال تا رو نگار من... كني مي اشتباه خدا به-

 : تركيد بغضم كه بود ام سينه نزديك درست. آورد باالتر بدنم روي رو دستش

 قسم خوني مي كه نمازي همون به... شناسم نمي رو نگار...  گفتم راست من... باش نداشته كاري بهم... پارسا خدا رو تو-

 ...گفتي خودت رو اسمش... خورم مي

 صورتش به نگاهي. اومد صورتم سمت به بود ام شونه روي كه اش ديگه دست. افتادم هق هق به. ايستاد حركت از دستش

 رو صورتم. گذاشت اشكم جاي روي رو دستش. جون كم اخم يه فقط نبود، خبري آتيشي عصبانيت اون از ديگه كردم

 ديوار به آدامس مثل ولي, اومد باال نفسم تازه. گرفت فاصله ازم حركت يه در و فشرد هم به رو هاش دندون. كشيدم عقب
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 ترين كوچيك من. بود بهم نگاهش هنوز. رفت مي پايين و باال اش برهنه ي سينه. كشيد مي نفس تند تند. بودم چسبيده

 با و كردم دستي پيش من ولي بگه چيزي و كنه باز رو دهنش خواست. كردم مي هق هق همچنان ولي خوردم نمي تكوني

 : گفتم زد مي موج توش ضعف كه صدايي

 .بيرون برو-

 : رفت باالتر صدام. رفت هم تو اخماش دوباره

 ... بندازم راه بيداد و داد اينكه از قبل گمشو-

 : انداخت بهم نفرت سر از نگاهي

 ...كنم نمي رحم بهت ديگه دفعه باشه بوده درست هام حدس بدونم اگه چون, باشي گفته راست كه كنه خدا-

 از بود گذشته خوش بهم شب سر از چي هر. كردم گريه زار زار و نشستم زمين روي. كوبيد هم به رو در و رفت تند و

 فحش آدم و عالم به كردم شروع لب زير و كشيدم دراز تخت توي ها لباس همون با. دار مشكل ي پسره آورد در دماغم

 .برد خوابم كي نفهميدم و دادن

 

 : 19 فصل

 چشم دوباره گوشي زنگ صداي به توجه بي بود، تاريك هوا هنوز. كردم باز كمي رو هام چشم ميومد، گوشيم زنگ صداي

 ...برد خوابم و بستم رو هام

**** 

 شر شُر صداي شدم، بلند تختم روي از سختي به اتاق؛ سر اون از بود، كيفم توي از صدا اومد، گوشيم زنگ صداي بازم

 باعث و كشيد تير يهو ام شونه اما دارم برش تا كنم مي دراز كيف سمت به رو دستم. رسيد مي گوش به هم بارون شديد

 : دادم جواب بود طاهره شماره برداشتم؛ رو گوشي ام ديگه دست با. كنم كوتاه ي ناله يه شد

 .)بود شده دورگه هم صدام داشت، وحشتناكي سوزش گلوم(  بله؟-



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٣۴ 

 كجايي؟ تو, دختر سالم-

 سحر؟ كله ديدي خواب ام خونه. سالم-

 شدي؟ مريض شده؟ شكلي اين چرا صدات! سحرِ كله كجا-

 : شد تا چهار هام چشم. داد مي نشون رو نيم و نه ساعت. انداختم ساعت به نگاهي

 !شيشِ پنج، ساعت هنوز كردم مي فكر تاريك، هوا ديدم من!! واي-

 : گفت طاهره

 ؟!رسي مي بلوغ سن به داري نكنه! شده؟ كلفت چرا صدات نباشي، خسته. هه-

 : گفتم. خنديد بلند بلند و

 !ندارم حوصله گمشو, كوفت-

 : شد كم اش خنده

 زده؟ حرفي ديشب پويا نكنه گوگول؟ شده چت-

 : اومده يادش چيزي انگار يهو

 حواسش اصال هم االن. گرفت رو سراغت حميد از دوبار يكي كردي؟ چيكار مردم بچه با ببيني نيستي!! پويا گفتم راستي-

 چيزي من از شه نمي روش! كمروئه ام بچه) خنده حاوي كنايه با. (اتاق تو ره مي هي آشپزخونه ره مي هي نيست كار به

 .بپرسه

 : گفتم و شدم اون خيال بي كه بود خراب حالم قدر اون. اومد يادم به داشتم پويا با ديشب كه قراري

 .شدم مريض كنم فكر نيام؟ امروز بگي حميد به كنم خواهش شه مي جان طاهره. نداره گناهي اون بابا نه-

 : گفت اي كنايه لحن با
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 خبرها اين از اينجا كنم يادآوري خانومي اما گذرم مي رو بار يه اين شد؟ شروع گرفتنت مرخصي اول روز از... آفرين-

 .شم نمي ات پارتي ديگه منم. نيستا

 : زدم جوني كم لبخند

  خوره؟ مي دردي چه به دوست پس-

 : گفتم بعد كردم، مي تظاهر بيشتر من البته. خنديديم هم با دوتايي و

 .شدم دلگير اون از نكنه فكر. خوردم سرما بفهمون هم پويا به جوري يه-

 بشي؟ دلگير دستش از كه بوده گفته چيزي مگه-

 ندادم؟ جواب زدي زنگ تو هم قبل دفعه راستي. منتظرمه گفتي چون! نه-

 .دادي جواب هم تو. زدم زنگ كه اولمِ بار خوب دختر نه-

 ديگه؟ گي مي شوهرت به پس-

 .كن استراحت برو عزيزم، آره-

 ام شونه روي. آوردم در سختي به رو بودم خوابيده باهاش ديشب كه رو تونيكم. كردم خداحافظي و كردم تشكر ازش

 و شد نمي خيال بي اگه اينكه تصور از ترسوندم، مي كردن فكر حتي گذشت، خاطرم از ديشب هاي صحنه بود، شده كبود

 توي از شرتي تي تا شدم مي خم كه حالي در. باشم تفاوت بي كردم سعي و دادم تكون رو سرم داد؟ مي ادامه كارش به

 ساعت بود، علي شماره. رفت باال قلبم ضربان ديدم مي كه چه اون از كردم، باز هم رو گوشيم missed call بردارم كشو

 دست تو گوشي داشته؟ كارم چي! خورده دستش يا داشته؟ كار باهام واقعا يعني بود، صبح چهار ساعت بر و دور مال تماس

 : كردم مي نگاه علي ي شماره به شده مسخ من و بود لرزونم هاي

 بزنم؟ زنگ بهش بايد بود؟ خودش دست گوشي يعني-
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 هم با كه روزي اون از. بود گالره ي شماره, كردم نگاه بهش استرس با آوردم در بيرون فكر از دستم توي گوشي لرزيدن

 رو گوشي, نداشتم رو يكي اين حال. ندادم جواب كه بود گرفته تماس هم ديگه بار چند بوديم رفته روانشناسي مطب به

. كردم وحشت دستشويي آينه توي ام قيافه ديدن از. رفتم دستشويي سمت به و كردم تنم رو لباسم و تخت رو گذاشتم

 خنك آب مشت چند صورتم به.ميومد كش شده خشك هاي اشك خاطر به صورتم پوست و بود كرده ورم هام چشم دور

 كاري اگه نكنم كاري گرفتم تصميم آخر دست و بود علي تماس پيش فكرم اش همه. بشه مور مور تنم شد باعث كه زدم

 و خوردم رو ام صبخونه. بشه خُرد بهش زدن زنگ با كه بود نمونده غروري ديگه گيره، مي تماس دوباره خودش داشت

 !!خوندني درس چه هم اون خوندن، درس به كردم شروع

. كردم عملي رو فكرم و شدم بلند جام از. ترسوندتم مي پارسا بعدي احتمالي اقدام بيشتر همه از بود، درگير حسابي افكارم

 رو هام كتاب و تاپم لپ جمله از هم رو وسايلم بقيه. گذاشتم اي گوشه و هال توي آوردم تخت روي از رو بالشم و تشك

 موند مي فقط. گرفت ام خنده بود ذهنم تو كه خبيثي فكر از. بود لباسم دراور نياوردم كه چيزي تنها. هال توي گذاشتم

 در بيرون آوردم كامل كه رو وسايلم. كنم باز رو در برم، خواستم مي كه هايي موقع تونستم مي اونم كه بهداشتي سرويس

 : انداختم كوچيكم هال به نگاهي. كردم قفل رو اتاق

 حوصله چون. خونم مي درس تر راحت خيال با حاال. كافيه برام اتاقم يه همين, نيستم بيشتر نفر يه كه من نداره اشكال-

 هم ديگه دوبار ظهر از بعد تا. رفتم حموم هم ناهار از بعد. خوردم نون با و درآوردم خورشت وعده يه نداشتم پختن ناهار

 زدم زنگ رويا به هم آخر كه, نه يا كنم صحبت علي تماس مورد در كسي با بودم شك به دو. ندادم جواب و زد زنگ گالره

 :  داد جواب بوق تا چند خوردن از بعد

 بله؟-

 .رفيق سالم-

 !!كردي فقرا فقير ياد!! عجب چه. عزيزم سالم-

 : خنديدم بلند

 .بود خواهي و بودي من عشق هميشه تو-
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 .ديگه شد هوايي طفلك اون كه زدي گالره به رو ها حرف همين. كن بس مريمي-

 : پرسيد بعد خنديديم، دوتايي

  نشده؟ شروع ها ترم ميان ها؟ درس از خبر چه-

 چطور؟ تو. دارم امتحان تا دو هفته اين اتفاقا چرا-

 !كنم نمي باور كه بگيري رو خبرم خواستي مي نگو فقط خبر؟ چه حاال, شده شروع هم ما مال-

 !بگم چيزي يه بهت خواستم مي راستش. سرمون تو بكوبون رو ما معرفتي بي هي حاال-

 : شد نگران لحنش

 شده؟ چيزي-

 .زده زنگ بهم علي, فقط.نه-

 : گفت بدم، فاصله گوشم از رو گوشي شد باعث كه كشيد خوشحالي از جيغي

 افتاديم؟ عروسي يه يعني ؟ آشتي گفت؟ مي چي-

 !ندادم جواب بودم خواب! گرفتي؟ رو گازش خبرته چه-

 : شد شُل لحنش

 !حال ضد... اَه-

 در صداي حين همون در. نكنم كوچيك رو خودم و نزنم زنگ علي به كه كرد تاييد هم اون و كرديم صحبت هم با كلي

 خودم با اما دستشويي برم خواستم مي, بود هشت نزديك كردم قطع وقتي. داد مي رو پارسا اومدن از نشون كه اومد حياط

 استرس داشتم، دستشويي هم طوريش همين من كه كنيد تصور حاال. رم مي بعد بخونه رو نمازش بره اول بذار گفتم

, گذشت بدبختي همون با ربعي يه. شم منفجر بود مونده كم!! شود چه, ديگه طرف از هم در بودن قفل از پارسا واكنش

 كنترل رو خودم تونستم نمي ديگه چون. ميومد ورودش محض به هميشه چون ور اين بياد نداشت قصد انگار نشد خبري
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 با. ريخت دلم. اومد خوابم اتاق در صداي شستم مي رو هام دست داشتم وقتي. سرويس رفتم و شدم بلند جام از كنم

 صداش كه هال تو بيام خواستم كردم سالم هولم از بود، داده تكيه دستشويي به رو كاذب ديوار به بيرون، اومدم استرس

 : كرد متوقفم

 .)كرد اشاره خاليم تخت وبه( ده؟ مي معني چه كارا اين نيست كفشت به ريگي اگه-

 : گفتم باشم، خونسرد كردم سعي و كردم نگاه بهش

 ...ندارم امنيت وقتي-

 : رفت هم تو ابروهاش

 كردم؟ خطا پا از دست حال به تا من-

 : دادم باال رو ابروهام. كرد تَرَكم زهره جوري چه ديشب آورد نمي هم خودش روي به پررو

 !مياورد در رو بازيا وحشي اون رضا آقا ديشب البد پس-

 : ايستاد جا همون. رفتم عقب قدم يه ترسم از. گرفت ديوار از رو اش تكيه

 !نشدم مطمئن ازت هم هنوز اما,رفتم تند ديشب... قبول-

 : شدم مي سرازير هال سمت به آهسته كه درحالي شه مي پررو داره ديگه ديدم

 .نيست مهم واسم اصال چون كن، فكر داري دوست هرجور-

 به و گرفت رو بازوم كه بودم نكرده رد در از رو بعديم پاي هنوز برداشتم محكم رو بعديم قدم و گرفتم ازش رو روم

 : گفتم و كشيدم بيرون مشتش توي از رو بازوم كشيدتم، داخل

 .زني مي دست من به كه باشه آخرت بار طاهري، آقاي كن گوش-

 ابروهاش گذشت لحظه چند داشت، تعجب موج هاش چشم چون بوده، بلند صدام چقدر فهميدم تازه شد تموم كه حرفم

 : كرد نزديك صورتش سمت به رو من و گرفت رو بازوم دو هر سريع واكنش يه در و رفت هم تو
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 كني؟ غلطي چه خواي مي مثال-

 زد، مي صورتم به قدرت با رو بازدمش و كشد مي نفس تند تند. شدن مي له داشتن بازوهام بودم، ايستاده پام انگشت روي

 زل هام چشم توي هم اون. كردم مي نگاه بهش طور همين و بودم شده ميخكوب داشت؛ گيرايي صداي و داغ نفس عجب

 هاي رگ تپيد، محكم بس از شلوارم توي افتاد قلبم. شد ثابت هام لب روي و چرخوند صورتم توي رو نگاهش بود، زده

 : گفتم, شنيدم مي زور به خودم كه اي خفه صداي با بودن، متورم گردنش

 .كن ولم-

 ول رو هام دست بالفاصله و كرد نگاه هام چشم به دوباره, بود چسبيده محكم منو هنوز اون. دادم قورت رو دهنم آب و

 :  گفتم و گرفتم قدرت كمي نامعلوم جاي يه از خورد زمين به پام كف وقتي. كرد

 سر هيچ زني مي حرف ازش كه نگاري و من بين كه دم مي اطمينان بهت اما نيست مهم واسم افكارت اصال كه هرچند-

 .شناسمش نمي اصال من و نيست وسري

 ازم رو نگاهش و كشيد حالتش خوش و پرپشت موهاي توي رو دستش. هام چشم به بود زده زل و بود عميق اخماش هنوز

 : زدن حرف به كرد شروع آروم و نشست خالي تخت همون ي لبه و گرفت

 ...بود چيزم همه داشتم، دوستش خيلي زماني يه-

 : داد ادامه اون و شنوم مي مثال كه دادم نشون و دادم تكيه اتاق در به!! مشتـــاق كه منم. كرد نگاه بهم دوباره

 رفيق پيمان كنم، صحبت خواستم مي ام خونواده با تازه, خوايم مي رو هم چقدر كه داشتن خبر همه بوديم، همكالسي-

 گفتم مي حجابش مورد در وقتي و شده رنج زود خيلي نگار كه ديدم مي اواخر اين داشت، خبر چيم همه از و بود فابريكم

 : دوخت زمين به رو نگاهش كالفه گرفت، مي خُرده بهم

 ...داشتني دوست غيرت گفت مي بهش اوايل كه گرفت مي خورده چيزي به-

 : داد ادامه و زد پسش عميقي نفس كشيدن با سريع اما قرمزِ چشماش كردم فكر لحظه يه واسه
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 متوجه ها بچه طريق از كه بود نگذشته ماه يه هنوز. شدم داغون صميميم رفيق مرگ با مرد، تصادف توي پيمان كه اين تا-

 ...عشقم هم رفيقم هم كرد داغونم بيشتر اين بوده، رابطه پيمان و نگار بين كه شدم

 : آوردمش بيرون فكر از صدام با. كشيد مي عذاب خاطرات اون آوردن ياد به از داشت انگار شد، ساكت

 خب؟-

 : كرد نگاه بهم و كرد پيشونيش گاه تكيه رو دستش. قرمزِ چشاش شدم مطمئن بار اين. انداخت بهم نگاهي

 از اينكه از بعد اما كردم نمي توجه بود نگار پيش دلم چون من اما گفت مي بهم تو درمورد هي هم قبلش وقت چند مامان-

 ديدم هم من داد، نشونم دانشگاهتون مسير توي رو تو بار يه و دادم مثبت جواب پيشنهادش به شدم خبردار نگار خيانت

 پوز كه بودم خوشحال شد جور و جفت زود چي همه وقتي. كردم موافقت داري خوبي خونواده هم اي قيافه خوش هم تو

 منصرف كه گفت و گرفت تماس مامانت فرداش وقتي اما كنم، مي ترميم رو ام شده خورد غرور و مالم مي خاك به رو نگار

 كردم خواهرام و مامان بار دراومد دهنم از چي هر و كرد ديوونم زده ات خونواده پيش رو زيرآبم كسي اينكه فكر شدين

 .اينجا اومدم و بزنم نت كافي اينجا كه كارام دنبال افتادم كه هم بعدش خونه، نرفتم ماه يك تا و بيرون خونه از زدم و

 : زدم پوزخندي

  دستم؟ هم نگار با من كردي فكر كه شد چي حاال-

 : رفت هم تو ابروهاش دوباره

 اين و آشتي و دوباره دوستي از حرف, زد زنگ بهم ماه هشت, هفت گذشت از بعد رفتي تو اينكه از بعد غروب ديروز-

 جواب جريان از كه گفت بهم متلك با هستم اي ديگه كس با كه گفتم و كنم بازش سرم از خواستم وقتي زد مي ها حرف

 باشه شايان كار تونه مي فقط حاال اما برد، تو به شَكَم فقط بودي پرسيده ازم موردش در تو چون. داره خبر خواستگاريم نه

 .دادم خبر بهش گفتين بله شما كه شبي همون داشت، خبر خواستگاري جريان از اون چون

 :  گفتم كالفگي با كرد بهم پا سرتا از نگاهي. بودم داده تكيه ديوار به طور همون

 !مياد بدم نكن نگام طوري اون-
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 : گفتم سوخت؛ مي حالش به دلم. گرفت ازم رو نگاهش و لبش گوشه نشست لبخندي

 !شده كم مزاحمتون شر كه حاال كني؟ نمي آشتي باهاش چرا-

 : گفت جوابم جاي و زد پوزخندي

 .شه مي خوب داره گالره كه حاال كني؟ نمي آشتي علي با چرا تو-

 : كردم هم تو رو هام اخم, شدم ناراحت جاش بي سوال از

 تو قضيه توي اما, باشيم هم با دوباره كه نكردم تالش هم كم و بودم مقصر من ما ي قضيه تو كنه، مي فرق تو با من قضيه-

 .ببخشيش كه اينه بكني بايد تو كه كاري تنها و نگارِ مقصر

 : كرد نگاه بهم و كشيد موهاش به دستي كالفه و شد بلند جاش از

 كني؟ مي قبولش تو بياد سمتت به علي اگه يعني-

 : گفتم مصمم. بودم كرده فكر جوابش به وبارها بارها من بود؟ سوالي چه اين

 )؟!زدم دل ته از رو حرفم واقعا. ( دارم غرور خودم واسه هم من. افتاده چشمام از اون, نه-

 : اومد سمتم به قدم يه

 .بيام كنار قضيه اين با تا كشيدم چي دوني نمي تو, ببخشمش و بذارم پام زير رو غرورم كه نخواه هم من از پس-

 رفت مي داشت كه موقعي رفت، بيرون در از و گرفت ازم رو نگاهش سريع, زد برق اشك حضور خاطر به هاش چشم

 : گفت لب زير بيرون

 .خوام مي معذرت-

 و رفتم هال سمت به. سوخت حالش به دلم هم طرفي از و شد راحت اعصابم خورده يه كردم احساس رفت اينكه از بعد

 به علي اگه يعني. كردم فكر تصميمم به اطمينان با بار اولين براي كردم، پهن تخت روي دوباره و برداشتم رو خوابام رخت
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! بوده زده زنگ بهم چي واسه اصال. ميارم در رو اشكش كنم قبولش بخوام هم اگر كنم؟ نمي قبولش واقعا من بياد سمتم

 !!شد هم بدتر بود مشغول ذهنم كم! خواستگاريشه مراسم هفته اين آخر كه گفت مي مامان

 اش خونه از داشت پارسا وقتي بعد روز صبح شدم، موفق هم حدي تا و كردم درسم به معطوف رو ذهنم بود بدبختي هر به

 خودشون خونه بره خواد مي نيست هم جمعه و گرده برنمي شب كه گفت دادم رو جوابش وقتي و كرد صدام شد مي خارج

 رخت توي وقتي بود، شب يازده بر و دور ساعت تقريبا ، بود گرفته گرده برنمي اينكه بابت از حالم غروب تا. رفت بعد و

 شب موقع اين مهسا كه بود علتي چه شدم نگران بود، خواهرم مهسا خونه شماره خورد زنگ گوشيم گرفتم قرار خوابم

 : دادم جواب. بود علي خواستگاري پيش حواسم اعظم بخش هم طرفي از زده؟ زنگ

 بله؟-

 .خوشگلم آبجي خدمت سالم-

 شده؟ طوري خبر؟ چه. عزيزم سالم-

 .بپرسم رو حالت زدم زنگ مگه؟ بشه بوده قرار خبري چه! هم تو! اوه-

 : فرستادم بيرون آسودگي سر از رو نفسم

 پرسيدن؟ حال واسه زنن مي زنگ شب موقع اين خوب دختر آخه-

 : زد اي قهقهه

 !دادم مي بهت رو مهمي خبر بايد كنم، صبر صبح تا تونستم نمي-

 خبري؟ چه-

 شب امشب كه گفت تو به دروغ به مامان اما خواستگاري جايي رفتن مي علي واسه كه هست رو وقتي چند اينا خاله-

 .بود برونش بله امشب كه صورتي در, خواستگاريشِ

 : داد ادامه مهسا دادم؟ اميدواري خودم به خودي بي روزِ دو اين يعني گرفت، دلم
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 .مهم اتفاق اما و-

 : گفتم حالي بي با باشه مهم واسم تونست مي كه بود افتاده اتفاقي چه ديگه

 اتفاقي؟ چه-

 رو چي همه كرده قاطي يهو هم علي گرفته، باال بحث مهريه سر گفت مي بود، رفته باهاشون تر بزرگ عنوان به هم مامان-

 !!شده فيكون كُن وصلت كال و زده هم به

 : گفتم حوصلگي بي با من. خنديد بازم و

 .كنه مي قهر مامان با خاله باز حتما. نخند مهسا زشته-

 .شن ضايع بذار... حقشونه نداشت، رو لياقتت علي ؟!داره ربطي چه مامان به-

 چقدر. كردم خداحافظي و كردم صحبت مهسا با خورده يه و نياوردم خودم روي به اما كردم ذوق كوچولو يه دلم توي شايد

 هم به از بايد كه قدر اون چرا كرد، مي نظر اظهار كه حالي در بياد ور اون از پارسا صداي تماسم از بعد داشتم دوست

 : شدم خيره سقف به كشيدم، دراز جام توي و انداختم باال رو هام شونه ؟!نشدم خوشحال علي نامزدي خوردن

 داره روز هر كه علي به احساسم طرف يه از نداره، رو برم و دور اتفاقاي كشش ذهنم ديگه. شده پر ام پيمونه واقعا خدايا -

 به كه اي ناشناخته حس هم ديگه طرف از و نداره تمومي كه وجداني عذاب و گالره فكر طرف يه از شه، مي تر رنگ كم

 زخم با,  ام طايفه پيش و شهرم به برگردم دوباره شم مجبور و بشه تموم درسم كه ديگه سال يك! كنار به اينا دارم، پارسا

 .سپردم خواب دست به رو خودم و بستم رو هام چشم... كن كمكم خودت خدايا كنم؟ چيكار آشناها و فاميال زبون

 كسل بگم تونم مي جرات به شدم، خوندن درس مشغول صبحانه خوردن از بعد و شدم بلند جا از حالي بي با بعد روز صبح

 از كرد، باريدن به شروع مجددا بارون كه بود غروب شش ساعت تقريبا. داشتم عمرم توي كه بود تعطيلي روز ترين كننده

 دقايقي هنوز. دادم گوش باران ملودي به دنيا از فارغ و كشيدم دراز جام توي نداشتم خوندن درس حس ديگه كه جا اون

 لب زير و كردم نگاه گوشيم صفحه به بود گالره شماره آورد، بيرون فكر از رو من گوشيم زنگ صداي كه بود نگذشته

 : گفتم
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 ... نميومد يادم به گذشته كاش اي-

 :دادم جواب رو تلفن و

 بله؟-

 ؟ خوبي تو, سالم-

 چطوري؟ تو خوبم من گُلم، سالم-

 : داد بيرون دار صدا رو نفسش

 گفت؟ چي بهت دكتر مگه بيرون؟ زدي يهويي مطب از روز اون چي واسه-

 : بياد در حرصش شد باعث كه خنديدم آروم

 گفت؟ چي بهت دكتر گم مي خندي؟ مي چي واسه!! كوفت-

 : گفتم خونسردي با

 .بود خودم به مربوط! بابا هيچي-

 دارم، نوبت عصر فردا كه بگم زدم زنگ فقط. كنم نمي اصراري بگي نداري دوست اگه خُب ولي نكردم باور چند هر-

 مياي؟

 نداره اشكالي اگه نخوندمشون درمان درست كه دارم ترم ميان امتحان يكي روزي شنبه سه و دوشنبه من شرمنده، عزيزم-

 ...برو تنها بارو يه اين

 : حرفم ميان اومد

 نداري؟ كاري. رم مي خودم من پس اشكالي؟ چه! آبجي نه-

 .خداحافظ شرمنده بازم-
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 .نگهدار خدا. كنم مي خواهش-

 توي رو روز تمام هم با بيتا و من و بود گالره تولد كه روزي برگشتم، پيش سال نه, هشت به دوباره كردم قطع كه رو تلفن

 عصر بود قرار, خريديم پشمالو گنده خرس يه و گذاشتيم هم روي رو هامون جيبي تو پول آخر دست و بوديم گشته بازار

 روز اون بود، دختر تك گالره دارن، و داشتن خوبي مالي وضع نبود، خونه كس هيچ گالره جز رسيديم وقتي. خونشون بريم

 رو كيكمون تمام بازي لوس با باشيم داشته دخترونه ظهر از بعد يه خودش قول به تا بيرون بود فرستاده خونه از رو همه

... حموم رفتيم تايي سه بود شده نوچ و شيرين هامون كله و سر تمام چون و ماليديم صورتمون سرو به رو همه و خورديم

 شدم بلند جام از و زدم پس رو ام احمقانه افكار بود، تاريك تاريك هوا آورد، حال زمان به رو من آسمون وحشتناك صداي

 بودم خوندن درس غرق حسابي, نشستم درسام سر دوباره شام خوردن از بعد و كردم پا و دست سبكي شام خودم براي و

 برم ترس ولي هستن باال اينا خانوم ريحانه دونستم مي اينكه با شد، قطع هم ها برق آسمون رعد صداي با همزمان يهو كه

 : گفتم خودم با و كردم درك رو پارسا حضور نعمت هم باز داشت

 .بود اينجا كاش اي-

 همه و شدم نمي موفق اما كنم منحرف ترس از رو ذهنم بلكه تا گذاشتم ماليمي آهنگ سيستمم با و بودم نشسته جام توي

 خورد هال در به كه اي ضربه صداي. بگردم ترسيدن واسه اي سوژه دنبال تاريكي توي هام چشم با كردم مي سعي اش

 رو خانوم ريحانه قامت وقتي. كردم پرواز در سمت به تخت روي از تقريبا بعدي ضربه با و بخورم شديدي تكون شد باعث

 بياد كردم تعارفش و رفتم كنار در جلوي از شده نازل آسمون از كه ايه فرشته كردم احساس ديدم در چهارچوب توي

 : گفت مهرباني لبخند با و نشست اي گوشه و اومد داخل هم اون. داخل

 .نترسي تنهايي وقت يه, پايين بيام گفتم رضا آقا به-

 : زدم لبخندي

 .كردين لطف-

 : گفت سكوت ثانيه چند از بعد نشستم، كنارش شد، مانعم اما بيارم خوردن واسه چيزي تا رفتم آشپزخونه سمت به

  چطوره؟ ات همسايه-
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 : گفتم دلم تو زدم جون كم لبخند

 ... نري خونتون وقت هيچ ديگه كاش اي پارسا-

 : دادم جواب

 .هستن خوبي مرد طاهري آقاي-

 خانوميِ، خيلي زن مادرش: گفت ببينم، خوب رو صورتش حالت تونستم نمي بود تاريك خونه چون و انداخت زير به سر

 .هست هم سيد

 : داد ادامه. گرفتم دهن به زبون ولي ايشونِ خانومي از كشم مي چي هر من بگم خواستم مي

 همشهري هم با طاهري آقاي و تو راستي) چشام به زد زل يهو. (گرده مي پسرش براي خوب دختر يه دنبال گفت مي-

 !نه هستين

 : زدم لبخندي

 .هستن پدرم دوستان از يكي ايشون پدر و بله-

 :داد ادامه

 شايد گفتم خودم با) كردم شكر خدارو دلم توي( , مجرد دختر يه پسرش همسايه كه نزدم طاهري آقاي مادر روي به من-

 .كردم نمي كاري محافظه اينقدر كه آشنايين هم با دونستم مي اگه البته نباشه، درستي كار

 : گفتم فوري

 .كردين درستي كار خانوم ريحانه نه-

 : كرد مي نگاهم متفكرانه كه حالي در

 گي؟ مي رو راستش بپرسم سوال يه-
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 : بردم باال رو ابروهام

 !!باشه چي سوالتون تا-

 : داد ادامه. هم من خنديد،

 نداري؟ كردن ازدواج با مشكلي تو-

 : گفت كرد درك رو حالتم كه او و بگه تر واضح رو سوالش شدم منتظر و رفت هم توي سوالي حالت به ابروهام

 اس؟ دخترونه داخليت اندام يعني كني؟ ازدواج پسر يه با توني مي تو كه اينه منظورم-

 كردم مي كاري هر و اومد در اشكم كه خنديدم قدر اون. خنده زير زدم بلند بود خانوم ريحانه ذهن توي كه تصوراتي از

 منتظر و كرد مي نگاه من به داشت تعجب با خانوم ريحانه اومد، هم برقها حين همين در شدم، نمي كردنش مهار به موفق

 : گفتم خانوم ريحانه به رو شد كم ام خنده شدت از كه خورده يه بدم، درمان درست جواب يه بهش بود

 دوني؟ مي چي من مورد در بگو دقيقا-

 : گفت بود آروم صداش كه حالي در خانوم ريحانه

 !داري جنسي رابطه دخترها با تو گفت ليال-

 : پرسيدم آهسته و خوردم تاسف خودم حال به دلم توي و دادم تكون طرفين به رو سرم

 كنم؟ تعريف براتون دارين حوصله-

 مختصرا كردم شروع و نذاشتم منتظرش ميره مي فضولي از داره االن دونستم مي كه من داد، تكون آره معني به رو سرش

 : كردن تعريف

 آره( , نداشتم جنسي رابطه دختري هيچ با من اوال كردين، برداشت بيشتري اشتباه با هم شما رسوندن عرضتون به اشتباه-

 كه من دوستان از يكي كه قراره اين از جريان. دخترونست كامال خارجي چه داخلي چه اندامم همه من دوما!) ام عمه جون

 .شد وابسته بهم و كرد عالقه ابراز من به بودن جون ليال خوابگاهي هم سابقا
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 : زدم لبخندي. اش ديگه دست پشت زد دستش با خانوم ريحانه رسيد كه حرفم اينجاي به

 به رو چي همه و اومد خانوم اون نامزديم شب درست نگرفتم جدي رو مسئله اين من چون و بيماريِ جور يه شايد اينها-

 ...رو نامزدم هم دادم دست از رو ام طايفه اعتماد هم هوا، رفت شد دود آبروم و زد هم

 با كنم، سكوت دادم ترجيح اما بودم متنفر ها نگاه دست اين از باريد، مي ترحم نگاهش از خانوم ريحانه. كردم سكوت

 : پرسيد اي دلسوزانه لحن

 ؟!كرد ولت نامزدت-

 : گفتم و دادم تكون آره معني به رو سرم

 ...نبود كار در محرميتي يا عقد هنوز البته-

 : داد بيرون آسودگي با رو نفسش

 . گرفتم گردن رو گناهت چقدر من دونست مي خدا. كردم صحبت باهات شد خوب. شكر رو خدا پس خب... طور اين كه-

 : گفت بوسيد مي رو پيشونيم كه درحالي و شد خم سمتم به

 دخترم؟ بخشي مي منو-

 : پاشيدم صورتش به دوستانه لبخندي

 .بوده تفاهم سوء اش همه شما واكنش كه دونم مي چون, ببخشمتون بخوام حاال كه بودم نگرفته دل به اي كينه شما از من-

 : گفت و شد خوشحال دل ته از عميقا بگم تونم مي شد، خوشحال

 .بشنوم خودت از خواستم مي اما باشم كرده اشتباه شايد كه بودم كرده شك كه بود وقتي چند هم خودم-

 هم نماز حتي. آوردم جا به شكر نماز هم بعدش و خوندم رو نمازم و گرفتم وضو رفت، و كرد خداحافظي ازم هم بعدش

 صبح چون اما, بشم مشكوك داد مي رخ قلبم و ذهن توي كه تغييراتي به شد باعث اين و انداخت مي پارسا ياد به رو من

 .خوابيدم زود شركت رفتم مي بايد زود
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 : 20 فصل

 داخل به حميد. بود باز در رفتم، حميد اتاق سمت به بندازم نگاهي خودم كار اتاق به اينكه بدون و كردم سالم كاميار به

 به رو اي پوشه حميد صحبت كلي از بعد. دادم دست بود شده بلند جاش از كه طاهره با و دادم سالم هردو به و كرد دعوتم

 : گرفت سمتم

 .بگو نظرته مد اي ديگه مبلغ اگه و كن امضا موافقي اگه بخونش, نوشتم زيرش هم رو پيشنهادي حقوق داد، قرار متن اين-

 سالم بلندي نسبتا صداي با بود، غرق كارش تو و بود پايين سرش پويا. اومدم خودم اتاق سمت به و گرفتم ازش رو پوشه

 : داد رو سالمم جواب رويي خوش با امير. كرد نگاه بهم و آورد باال رو سرش, كردم

 !!هستينا مرخصي ريز يه كلفت پارتيتون خوب, عزيز كرامتي خانوم احوال!! به-

 : زدم لبخندي

 شه؟ مي حسوديتون نكنه كمالي آقاي چيه-

 مي نگاهم داشت دلخور نگاهي با و بود اومده بيرون تعجب حالت از كمي حاال كه كردم پويا به هم نگاهي حين همين در

 : گفت جوابم در امير, كرد

 .ندارم پارتي به احتياجي كارمم عاشق من... عمرا بشه؟ حسوديم من ؟!كي-

 : كردم مي نگاه سقف به كه حالي در و خنديدم

 .شكر رو خدا-

 امير كه نشدم متوجه و شدم قرارداد متن خوندن مشغول و نشستم ميزم پشت هم من. نشست جاش سر و خنديد آهسته

 : گفت آهسته صدايي با كرد تالقي پويا نگاه با نگاهم و كردم بلند رو سرم شده، خارج اتاق از

 شد؟ برطرف كسالت-
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. بود نهفته خودش منظور بيشتر ظاهري نگراني اين پشت زدم مي حدس ولي نبود متلك بود كه چي هر لحنش مطمئنم

 : زدم شرمگين لبخندي

 .نبود خوب زياد حالم. خوام مي معذرت چهارشنبه بابت-

 : شد متمايل جلو به كمي و گرفت صندلي از رو اش تكيه نشست مي لبش گوشه لبخندي كه درحالي

 .ترِ مهم شما سالمتي كه مسلمه حرفيه؟ چه اين, كنم مي خواهش-

 : داد ادامه مكث كمي از بعد

 .باشم خدمتون در ناهار كه منتظرم و هستم سرحرفم هم هنوز من بدونيد قابل اگه و-

 سر از رو نفسش كه حالي در و كنه برداشت لبخندم از خواد مي كه رو جوابي اون شد باعث كه زدم لبخندي اختيار بي

 : گفت داد مي بيرون آسودگي

 .هستم خدمتتون در اداري ساعت از بعد امروز پس-

 شايد كنم رد رو درخواستش هم دوم بار براي اگه كردم حس هم طرفي از اما بخونم درس و خونه بمونم داشتم دوست

 با رفتم، مديريت اتاق طرف به و شدم بلند جام از دست به پوشه و موافقم كه دادم نشون سر عالمت با بنابراين باشه زشت

 حاال كه امير برگشتم، اتاقم به دوباره كردنش امضا از بعد بنابراين بودم موافق پيشنهادي حقوق همچنين و قرارداد محتواي

 : پروند ديدنم با بود نشسته ميزش پشت

 !گردينا مي روسا رئيس با خوب-

 كارمنداش سال به سال كه الملليِ بين شركت يه كنه مي فكر ندونه يكي كه گرفتن مي تحويل رو خودشون همچين

 : وگفتم زدم لبخندي! بينن نمي رو رئيسشون

 !!!ها داره نيش زبونتون خوب هم شما كمالي آقاي-

 : دادم ادامه من و شد باز بناگوش تا نيشش
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 !كنيم اذيت رو ديگه هم نيست درست باشيم همكار هم با رو بيشتري زمان مدت قراره كه حاال... نيست درست-

 اومد امير. نكنم نگاه بهش كه داشتم نگه رو خودم اما چيه ام جمله اين به نسبت پويا العمل عكس ببينم داشتم دوست

 : حرفم وسط

 ديگه؟ وقت چند تا يعني! بيشتر؟ مدت-

 : شد اتاق وارد طاهره حين همين در

 .شدن شركت رسمي كارمند كرامتي خانوم يعني-

 ديده توش خوشحالي برق راحتي به حاال كه افتاد پويا صورت به نگاهم كه برگردونم رو روم شدم مجبور طاهره صداي با

 : گفتم هم با همزمان امير هم پويا هم. شد مي

 .مباركه-

 : داد ادامه امير و

-شيريني؟ و 

 : اومد بيرون از كاميار صداي

 !فكرشي به اش همه كه شيكم اون به بخوره كارد اي-

 : گفت اعتراض با امير

 !!شه مي رگ به رگ هات لُپ كه قدمي پيش چنان خوردن موقع خوبه خوري؟ نمي تو باشه وسط شيريني كه نه حاال-

 :  گفت امير به رو و شد اتاق وارد كاميار. خنديديم مي آروم هم طاهره و من و رفت هوا به پويا و كاميار خنده صداي

 .نكش رو خودت بابا باشه-

 : گفت من به رو و
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 .خوام مي شيريني و موافقم رو مورد يه اين استثناعا جان امير با من البته. كرامتي خانوم گم مي تبريك-

 : گفت نشوندن كُرسي به رو حرفشون كه هايي بچه مثل امير. كردم تشكر لبخندي با

 !قدمه؟ پيش خوردن موقع گفتم ديدي-

 قانع شيريني جعبه يه به كدوم هيچ البته بعد روز به كردم موكول رو شيريني گرفتن و گرفت ام خنده امير حالت اين از

 به رو به همه فردا كه گفتم ظاهر حفظ واسه ولي!! بودم گرفته مهمي پست چه انگار حاال... ديگه خوردني يه گفتن و نبودن

 ساعت تا. برسيم كارمون به كه دادن اجازه باالخره و شدند قانع حدي تا حرف همين با و كنم مي مهمون وعده ميان يه

 و داد مي خبر بهشون رو من شدن رسمي ذوق با امير ميومدن، كه شركت از خارج هاي حسابرس از نفري چهار سه يك،

 چنين هم پويا كنم مي حس كنم، جدا تنش از رو سرش خواست مي دلم و خوردم حرص كلي من. گفتن تبريك بهم همه

 امير كه بود نيم و يك حدودا. كشيد مي نشون و خط واسش ابرو و چشم با حسابي چون داشت امير به نسبت رو حسي

 بلند جاش از پويا بعد. رفت و كرد خداحافظي همه از زد مي پويا به داري معني لبخند كه حالي در و كرد تموم رو كارش

 : گفت من به رو داشت برمي صندليش پشتي از رو كتش كه حالي در و شد

 .منتظرتونم پايين-

 خوبي وِجهه شدن خارج هم با اينا حميد و كاميار جلوي كه كشيد مي شعورش شكر رو خدا كردم، اش بدرقه لبخندي با

 هم پويا ساختمون جلوي رسيدم وقتي. شدم خارج خداحافظي از بعد اي دقيقه چند فاصله به و كردم جمع رو وسايلم. نداره

 حرف كاري مسائل جز راه حين در. كرديم حركت و شدم سوار. كرد ترمز پام جلوي بود درآورده پاركينگ از رو ماشين

 بعد اي ثانيه چند فاصله به. داشت نگه بود ساختمون دوم طبقه كه شيكي رستوران جلوي ساعتي نيم از بعد نزديم، خاصي

 در ميزي كه دختر تا چند ورودمون، محض به. شديم رستوران وارد هم با تايي دو و شدم پياده هم من شدنش پياده از

 مالمت منو بعد و شد ميخكوب پويا روي نگاهشون سپس و ما سمت به توجهشون بودن كرده احاطه رو سالن از اي گوشه

 رو اون رنگش كرم اسپرت كت با كه بود تنش سفيد رنگ به هفتي يقه پليور, كردم نگاه پويا تيپ به. كردن نگاه بار

 كرده مرتب فشن هميشه مثل هم رو موهاش داد، مي نشون تر كشيده رو پاهاش كه اي تيره جين شلوار و بود پوشونده

 نگاه خودم به كرد، مي چندان دو رو جذابيتش كه بود شده مخفي نامنظمش هاي چتري زير حدي تا ابروهاش از يكي. بود

 حق ها دختر اون به بود؛ شده بيشتر پويا با قديم اختالف حاال كه اسپرتم كفشهاي و مشكيم شلوار و مقنعه ديدن با كردم
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 اومده آرايشگاه از االن همين نفر چهار هر كه انگار و بودن ناز اشون همه دخترها. كنن نگاهم بار مالمت طور اون كه دادم

 بسيار پنجره كنار كه ميزي سمت به رو من و ديد نمي رو ها اون انگار پويا اما! پسركُشم تيپ اين با سرم بر خاك بودن،

 داخل به نگاهي. ببينن رو هردومون رخ نيم تونستن مي دخترها كه نشستيم طوري. كرد هدايت بود خيابون به رو بزرگ

 داد، مي من به آرامشي حس اين و بود خلوت كل در ولي بودند شده اشغال هم ديگه ميز سه دو ما جز انداختم رستوران

 رو كتش اينكه از بعد و شد بلند روم به رو صندلي از پويا گذشت كه اي ثانيه چند. ذاشتن مي نفر چهار اون اگه البته

 با دخترها، به پشت و خيابون به رو يعني نشست، من كناري صندلي روي و اومد گذاشت، صندلي همون روي و درآورد

 : گفت من به رو ماليمي لبخند

 شد؟ خوب حاال-

 سرمون باالي دست به منو گارسون حين همين در. انداختم زير به سر زده خجالت بود برده درونيم حس به پي كه اين از

 خيره بيرون به هدف بي گارسون رفتن از بعد. داديم سفارش رو غذامون سكوت در, داد دستمون به رو ها منو و شد ظاهر

 به رخم نيم به رو پويا نگاه سنگيني گذشت سكوت همين به اي دقيقه چند. بود كرده باريدن به شروع مجددا باران شدم،

 جذابي لبخند با برگشتم سمتش به من و كرد صاف رو گلوش پويا كه بودم شده كالفه سكوت اين از كردم، مي حس خوبي

 : گفت

 !!كنيم سكوت ديگه موضوع يه مورد در بيا-

 : گفتم و اومد هام لب به لبخندي

 .كنيد صحبت بود قرار شما-

 : گفت آرومي صداي با و داد تكون بار چند حرفم معني به رو سرش

 !،بعد بشه سرو ناهار اول دم مي ترجيح-

 : داد ادامه هم باز اون و بردم باال رو ابروهام

 .داريم تفاهم سكوت توي كه شدم متوجه خوب چون نكنيم سكوت فقط-
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 متفرقه هاي صحبت با گشت؟ مي تفاهم دنبال داشت چرا. نيومد خوشم تفاهمش اصطالح از اما خنديدم حرفش به اينكه با

 بزنم خواست مي دلم. كرد حركت هدف بي و شديم اتومبيلش سوار بعدش و خورديم رو ناهار شركت، و درس مورد در

 ... دارم ترم ميان امتحان دوشنبه من بابا كرد، مي كشي وقت كه بس پايين، بيارم رو صورتش استيل

 گوشه كه حالي در و نشست لبش روي لبخندي شد، من نگاه متوجه شدم، خيره رخش نيم به و گرفتم بيرون از رو نگاهم

 :گفت, كرد مي نگاهم چشمي

 شناسيد؟ مي رو خانوم طاهره و حميد آقا كه وقته چند-

 .ماهه سه به نزديك دانشگاه، اومدم كه موقعي از-

 : دوخت چشم رو به رو به دوباره و كرد نگاهم برگشت لحظه يه

 .داشت شناخت روتون خيلي آخه شديد آشنا هم با تر پيش خيلي كردم مي گمون من-

 : گفتم موقعيت سنجيدن بدون

 شناسه؟ مي رو من حد چه تا كه دونيد مي كجا از شما-

 : گفت و زد سردرگمي لبخند

  كنم؟ صحبت رك اگه شيد نمي ناراحت-

 : گفتم گيجي لبخند با! بزنه حرف رك خواد مي روشكر خدا

 طور؟ چه-

 : گفت و گرفت دندون به اي ثانيه واسه رو پايينش لب

 از. بنا پدرم و بود دار خونه مادرم. نداشتيم خوبي مالي وضع. آخريم به مونده يكي من كه برادريم و خواهر تا هفت ما-

 ازدواجشون از بعد كدوم هر برادرهام و خواهر. كردم مي كار هم خوندم مي درس هم وايستادم، خودم پاي روي بچگي
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 اوضاع به تونستم هم شكر رو خدا. بود من دوش روي زندگي خرج پدرم بيماري از بعد و خودشون زندگي پي رفتن

 .خودم زندگي به هم, بدم ساموني و سر ام خونواده

 ادامه با بود؟ بودنش رك االن اين! خواست نمي اجازه ديگه كه اينا زد؟ مي من به رو ها حرف اين داشت چرا دونم نمي

 : داد پاسخ ذهنيم سواالت به هاش حرف

 تُخسي دختر نظرم به ولي خوام مي عذر خيلي نظرم به كرد معرفي موقت همكار عنوان به رو شما خانوم طاهره كه روزي-

 حركاتتون همه شما و كردم جايي بي قضاوت فهميدم بعد روزهاي اما. ببينمتون روز هر ماه يك تا بودم مجبور كه اومدين

 يه چشم به بخوام فقط اينكه يا باشم تفاوت بي بهتون نسبت تونم نمي كه كردم احساس ذره ذره. حياست و حجب روي از

 و بريد مي رو اَمونم كنجكاوي بودين خودتون توي وقتي و شدم مي شاد دل ته از خنديدين مي وقتي ببينمتون، همكار

 حرف كم و گير گوشه بچگي از كه اينه دارم كه گندي ذات اما كنم برطرف رو ناراحتيتون شده كه هرجور داشتم دوست

 موضوع اين مورد در امير با. بيارم دست به رو دختري دل راحتي به ديگه هاي جوون از خيلي مثل تونستم نمي و بودم

 شب. كرد تاييدتون داشت ازتون كه شناختي به توجه با هم حميد و پرسيد شما به راجع حميد از هم اون و كردم صحبت

 ...بكنم درونيم حس متوجه رو همه و بيارم در بازي ضايع بود مونده كم ديدم جديدي چهره با رو شما وقتي امير مراسم

 كم رو ماشين سرعت, كردم مي نگاه بهش عميقي اخم با من و بود روبرو به نگاهش زد مي حرف داشت كه مدتي تموم

 :گفت آرومي صداي با و بندازم پايين رو سرم شدم مجبور كه كرد بهم طوالني نگاه ثانيه چند براي و كرد

 ...بلرزه دلم شدين باعث كه هستين دختري اولين شما... شما-

 طور اين در كه خوشايندي حس اما كنه مشغول رو ذهنم بخواد مساله اين كه بود اين از درگيرتر خيلي افكارم كه اين با

 : داد ادامه پويا. كردم اخم زير سربه طور همون و كردم حفظ رو ظاهرم ولي دويد، پوستم زير به داره دختر يه مواقع

 هاي حرف به اينكه با. بود ديده رو شما پنجره پشت از كه پدرم حتي گفتن آفرين انتخابم به ام خونواده اعضاي همه-

 ...دارم اعتماد بيشتر كرده پذيرش رو شما كه خودم دل و چشم به اما دارم اعتماد بود شما از تعريف اش همه كه حميد

 جوان اون من نظر از. كنم فكر بهش آزاد ذهني با و كنم نگاه پويا به باز چشم با داشتم دوست بود عادي شرايط در اگر

 به پي اگه اما داشت، قبول شرايطم همه با رو من خودش نظر به اون كه درسته كرد، مي فرق من شرايط اما بود، اي برازنده
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 بخواد دختري با كه پسريِ كدوم! نه مسلما كرد؟ مي عالقه ابراز من به هم باز ببره آشنايانم بين من اجتماعي موقعيت

 خفه بغضي اختيار بي! رفته؟ و كرده ولش عقد سفره سر هم نامزدش و باز همجنس گن مي بهش همه كه كنه ازدواج

 كرد متوقف اي گوشه رو ماشين افتاد من زده غم صورت به نگاهش تا بلرزه ام چونه شد باعث و نشست گلوم توي كننده

 : گفت دستپاچگي با من به رو و

 .نداشتم رو كردنتون ناراحت قصد ابدا من, ببخشين خانوم مريم-

 بغضم هام لب كردن باز محض به بودم مطمئن كه چرا نزدم، حرف اي كلمه اما دادم تكون حرفش نفي معني به رو سرم

 حدي تا و كشيدم عميق نفس تا چند. شدم متنفر خودم از بودم شده نارنجي نازك و ضعيف اينقدر كه اين از تركه، مي

 كردنش اخم با بگم اگه. بود شده خيره رو به رو به غليظي اخم با و بود كالفه كردم، نگاه پويا چهره به. شدم آروم

 : گفتم آهسته صدايي با شدم ناراحت بودمش آزرده دليل بي كه اين از. نگفتم دروغ بود شده برابر چند جذابيتش

 .نشدم ناراحت دستتون از من-

 :دادم ادامه من و برگردوند من سمت به رو نگاهش

 رضوان آقاي اما, ممنونم ازشون حال هر به! زنيد مي حرف مطمئن طور اين شما كه گفته چي شما به حميد آقا نميدونم من-

 ...ماليمون وضع و فرهنگيمون شرايط از, ام خونواده از نداريد، من از واضحي شناخت شما

 : گفت مصمم خيلي و اومد حرفم بين

 .كنه نمي ايجاد تغييري من تصميم توي اما هستن مهم فرمودين كه هايي اين-

 ...بايد شما اما-

 : گفت اون و شدم ساكت اجبار به من و آورد باال سكوت ي نشونه به رو دستش

 .بدين رو جوابم بعد و كنين فكر جدي پيشنهادم روي دارم دوست-

 : گفت و دوخت من به رو نگاهش بعد
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 باشه؟-

 مطب خيابون نزديكي در كه فهميدم توقفمون موقعيت دريافت با. كردم نگاه بيرون به و دادم تكون باشه نشونه به رو سرم

 : گفت بهت با كردم باز كه رو در داره، نگه خواستم ازش كنه حركت مجددا خواست تا. هستيم روانشناسي

 !نشدين ناراحت گفتين كه شما شين؟ پياده خواين مي چرا-

 : گفتم گرفت، ام خنده

 .برم خواستم مي كه هستيم جايي نزديك نيفتاده اتفاقي. رضوان آقاي نه-

 : گفت فورا

 .رسونمتون مي خب-

 : گفتم سريع جوابش در

 .رم مي خودم, ممنون-

 خيره هام چشم به معصوم هاي بچه مثل و داد تكون تاييد ي نشونه به سري. بشه قانع كه بودم داده پاسخ قاطع قدر اون

 : شد

 كنيد؟ مي فكر هام حرف به-

 : گفت هيجان با و شد باز هم از صورتش. دادم تكون سر لبخندي با بهش رو و شدم پياده

 .مونم مي پاسختون منتظر بگين شما كه وقت هر تا-

 همراهش به بودم گفته گالره به اينكه با. شد دور نظرم از تا ايستادم جا همون و بستم رو در و كردم تشكر ناهار بابت ازش

 حدود ساعت, رسيدم مطب به تا كشيد طول اي دقيقه بيست حدودا. افتادم راه مطب سمت به بودم نزديك چون اما رم نمي

 منشي به سالم از بعد و رفتم باال ها پله از باشه دكتر پيش گالره كه شد مي ساعتي نيم بايد قاعدتا و بود عصر نيم و چهار

 : گفت شناخت مي رو من تقريبا كه جا اون از و كرد نگاهم سوالي حالت به منشي خانم. نشستم مبل روي
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 نداشتين؟ خبر. كردن كنسل رو قرارشون دوستتون-

 : گفتم داشتم لب به مصنوعي لبخندي و شدم مي بلند جام از كه حالي در

 .كرده كنسل رو امروز قرار نيومدم باهاش من چون حتما. اوه-

 : گفت جوابم در

 .بيان خوان نمي ديگه كه گفتن و كردن كنسل رو قرارهاشون همه ايشون اما-

 !نه يا كردم خداحافظي منشي با اصال دونم نمي كه شدم خارج مطب از عجله با و شدم عصباني قدر اون

 زدم زنگ اينكه از بعد دقيقه چند رسيدم كه در پشت. افتادم راه گالره خونه طرف به و كردم دربست تاكسي عجله با

 : اومد گالره صداي

 بله؟-

 : گفتم بالفاصله

 .رو در كن باز! كوفت و بله-

 كردم احساس كردم باز رو واحدش در وقتي و دويدم باال سمت به عجله با كرد، باز رو در بعد و كشيد طول اي ثانيه چند

 دو گوياي راحت نبود نخ دو نخ يه كار دود اين بود، كرده پر رو فضا همه سيگار تند بوي رفتم، فرو دود و ابر از اي هاله تو

 آخر تا و دوييدم پنجره سمت به بودم گرفته بينيم و دهنم جلوي ام مقنعه با كه حالي در بگردم اينكه بدون. بود بسته سه

 تاپ يه. بود نشسته اُپن زير گالره. كردم نگاه رو خونه داخل بيشتري دقت با بعد و كشيدم عميق نفس تا چند. كردم بازش

 موقت فر موهاي. داد مي نشون خوبي به رو زيباش اندام كه بود پوشيده جين كوتاه خيلي شلوارك يه با صورتي ي بنده دو

 لب و خمار هاي چشم بود، شده داغون العاده فوق اش قيافه. بود ريخته دورش باز و پال و پخش صورت به هم بلندش و

 : گفت گنگي صداي با و نشست لبش روي كجي لبخند بزنم حرفي خواستم تا. كبود هاي

 !شدم؟ سكسي-
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 : گفتم بلندي نسبتا صداي با و شدم هم تر عصبي وضعيت اين ديدن با بودم، عصباني

 نرفتي؟ مطب چرا. سرت توي بخوره بودنت سكسي-

 : گفت آرومي صداي با و زد پكي سيگارش به, بود اشك پر هاش چشم

 .برم ندارم دوست-

 : گفتم كالفه

 نري؟ گرفتي تصميم كه شد چي-

 : گفتم تعجب با و گرفتم ازش رو كارت. گرفت سمتم به حرفي هيچ بدون و برداشت رو دعوتي كارت كنارش از

 چيه؟ اين-

 : بود عروسي جشن براي دعوت كارت. كردم باز رو كارت خودم نداد جوابي چون و

 .سونيا و مهران-

 خودش اون كه بپرسم رو سوالم تا آوردم باال رو سرم. بود شده دعوت مراسم اين به كه بود گالره اسم پاكت روي كه

 : داد رو جوابم زودتر

 ميومد شكسته پا و دست همچنان اما داره نامزد عوضي سونياي كه ماهه دو. فهميدم االن من و كردن عقد كه ماهه دو-

 .من پيش

 مي نگاه نامعلوم نقطه يه به كه حالي در داري بغض صداي با و كرد خاموش اُپن سنگ روي رو سيگارش و شد بلند جاش از

 : كرد اشاره خودش به دست با كرد

 ميام هم عروسيم از بعد گه مي. باشه پيشم تونه نمي هرشب كه طوريه كارش شوهرم گه مي گه؟ مي چي من به دوني مي-

 !پيشت

 : گفتم بود لحنم روي ناخواسته اي طعنه كه حالي در و گذاشتم كناري رو كارت و شدم بلند جام از. اومد دستم كار حساب
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 ...كه طوري همون بزن هم به رو مراسمش خب-

 : گفت فرياد با و شد خيره من به زده بيرون حدقه از هاي چشم با و رفت باال وحشتناكي طرز به صداش

... نيستم پشيمون هم كارم از اي ذره حتي و بزنم هم به داشتم دوست اصال. زدم هم به رو تو مراسم كه طور همون. آره-

 ...كردي كمكم اومدي كردي؟ چيكار احمق توي اما

 بر گالره هاي حرف معني بفهمه تونست مي هم بچه يه حتي. لرزيد مي صداش. داد هلم عقب به و كرد حمله طرفم به و

 حالي در و شد مچاله خودش توي و نشست زمين به پا كف روي لرزيد، مي بدنش تمام. آورد زبون به كه چيزيه اون عكس

 : كرد مي زمزمه خودش با رو چيزي نامفهومي صداي با, ريخت مي اشك ريز ريز كه

 ...كي تا آخه... بميرم كنه خدا... شدم خسته-

 : گفتم داشت بغض هم صدام و كشيدم مي موهاش روي رو دستم كه درحالي و نشستم كنارش. سوخت حالش به دلم

 آوردي؟ در روز اين به رو خودت ارزش بي دختر يه خاطر به ديوونه گالره؟ خودت با كني مي چيكار-

 : گفت و داد تكون راست و چپ به رو سرش

 عاشق تونم نمي... معمولي دختر يه دخترم، منم بابا. هستم شرايطي چه توي من فهمه نمي كس هيچ كه اينه من مشكل-

 !!هيوالم يه من انگار. كرده پنهون من از كه ام عصباني اين از من! ؟...باشم خودم همجنس

 : گفتم خفه صدايي و كالفگي با. كرد فرو هاش دست حصار توي رو سرش دوباره

 گالره؟ شدي اين كه شد چي-

 : گفت لرزون هاي لب با و شد خيره بهم اشكش غرق هاي چشم با و آورد باال رو سرش

 ؟!دوني نمي تو-

 : زد پوزخندي. نباشه كردم برداشت من كه اوني منظورش داشتم دوست. كردم نگاه بهش طور همون و پايين ريخت دلم

 !يادته پس-
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 : رفت باال صداش يهو

 ؟!داد نشون من به رو جنسي رابطه روي اين كي يادته پس-

 : گفتم آرومي خيلي صداي با. بود اومده درد به خاطرات اون آوردن زبون به از قلبم

 .كن بس-

 : رفت باالتر صداش و شنيد گالره

 بردي؟ مي لذت كه بودي خودت من از بيشتر كه يادته پس-

 : زد داد دوباره. شد تار اشك شدت از هام چشم و انداختم پايين رو سرم

 يادته؟. باشيم خوش مدت يه قرارِ فقط گفتي گفتي؟ چي تو اما ميومد؟ بدم چقدر من كه يادته-

 : داد تكونم و گرفت رو بازوهام دستش دو با

 !نه يا يادته بگو ساكتي؟ چرا-

 : گفتم لرزاني صداي با, خوردن سر هام گونه روي هام اشك

 .كن بس كنم مي خواهش-

 : زد جيغ

 ؟!نكردم امتحان رو پسرش با كني مي فكر كنم؟ بس رو چي ها؟ كنم؟ بس رو چي-

 : گفت دردآوري گريه با همراه عصبانيت با و شد بلند جاش از و كرد ول رو هام دست. كردم نگاه بهش تعجب با

 چيزي تنها اما كنم امتحان هم رو پسرش با شد باعث نداره باور رو اش خارجي وجود كس هيچ كه كثافتي وحيد همون-

 ...عفتي بي و بود درد فقط شد عايدم كه

 : شد نزديك بهم دوباره
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 !داره بيشتري حال دخترها با رابطه كه بودم فهميده بيتا و تو لطف به اما-

 : گفتم التماس با و چسبيدم رو هام گوش. كذايي خاطرات اون از يكي كردن يادآوري به كرد شروع و

 .كن بس خدا رو تو... گالره بسه-

 : برداشت هام گوش روي از رو هام دست

 ...نزني سركوفت بهم ديگه تا بياد يادت بايد-

 : گفتم, بودن شده كوتاه كوتاه و منقطع هام نفس گريه شدت از كه حالي در و كردم نگاه بهش

 .كنم كمكت... خواستم مي بودم مقصر چون... شي مي راضي... كردم غلط... بگم... اگه-

 : زدم داد شدم مي خارج خونه از فرار حالت به و داشتم برمي رو كيفم كه حالي در

 . بكن خواي مي كاري هر. ندارم كارت به كاري ديگه-

 تاكسي رسيدم خيابون سر اينكه محض به, شدم مي اول بود مسابقه اگر كنم فكر كه دوييدم تند قدر اون. بيرون دوييدم و

. بود گرفته درد بغض فشار از گلوم كه طوري بودم داشته نگه رو خودم زور به ماشين توي. اومدم خونه تا و گرفتم دربست

 بقيه كه نموندم منتظر اما دادم زياد كه دونستم مي. انداختم جلو رو پولم طوري همين داشت نگه سركوچه اينكه محض به

 رفتم ورودم محض به و خونه توي رفتم اطرافم ديدن بدون, انداختم قفل توي رو كليد. خونه سمت به دوييدم و بده رو اش

 گريه بلند تونستم مي كه جايي تا و دادم ريختن فرو اجازه بغضم به و تخت روي انداختم رو خودم و خواب اتاق توي

 احساس بود، شده تنگ براش دلم چقدر گرفت، جا قاب توي پارسا و شد باز شدت با خوابم اتاق پشت در يهو. كردم

 من و نداشت تاثيري ام گريه شدت توي اما بود اون ديدن باشه خوشايند لحظه اون توي تونست مي كه چيزي تنها كردم

 : گفت نگراني حاوي تعجب با. بود راه به ام گريه همچنان كردم مي نگاهش كه طور همون

 شده؟ چي-

 : دادم تكون رو سرم
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 ...هيچي... هيچي-

 كه داشتم نگه رو خودم اما بغلش توي بندازم رو خودم ديدم مي كابوس كه شبي همون مثل داشتم دوست. شد نزديكم

 : رفت باال صداش بار اين

 ؟!رسوني مي لبش به رو آدم جون و كني مي گريه طور اين هيچي خاطر به-

 : گفت عصبانيت با كه بيرون زد تعجب از چشمام بعديش جمله با! من هاي گريه خاطر به! پارسا كي؟ جونِ

 ؟!شم مي نگرانت گي نمي ؟!االن تا بودي كجا ؟!شه نمي تموم كارِت دو ساعت تو مگه اصال-

 حركت بي و دادم قورت رو دهنم آب! بوده؟ منتظرم و بود كرده حفظ منو كاري ساعت اون شنيدم؟ مي درست من خداي

 به دستي كالفه. بود شده قطع بخش لذت تعجبي شدت از فقط هم صدام و باريد مي صدا بي هام اشك حاال. كردم نگاهش

 : گفت عصبي صداي با و كشيد موهاش

 ...بود شده تنگ واست دلم-

 رو پارسا خروج كه حياط در شدن بسته صداي بعد لحظاتي و اومد اتاقم در شدن بسته صداي كه اومدم خودم به زماني

 !!!بود؟ چي از ناشي ها حرف اين خدايا. داد مي نشون

 از اي ديگه چيز هر و موقعيتم و گالره و پارسا لحظه يه براي گوشيم صفحه به كردن نگاه با, شد بلند گوشيم زنگ صداي

 آورد هجوم ذهنم به افكار دوباره زدم رو پاسخ دكمه كه همين! بزنه زنگ بهم علي االن كه داشتم كم فقط. كشيد پر ذهنم

 گذاشتم رو گوشي بزنم حرفي اينكه بدون كنم، قطع كه بود بد حاال و بود شده دير ديگه اما شدم پشيمون لحظه يه واسه و

 : پيچيد گوشي توي علي بم صداي ثانيه چند از بعد. گوشم روي

 ...مريم الو؟-

 خودم. بود شده دورگه العاده فوق صدام. نداد دست بهم قشنگ حس اون علي، زبون از اسمم شنيدن از ها گذشته مثل چرا

 : دادم نشون خونسرد رو

  بله؟-
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 خوبي؟-

 .ممنون-

 .بزنم حرف باهات بايد مريم-

 : گفتم سردي با

 مورد؟ چه در-

 : گفت مكث با و شنيدم رو بازدمش صداي

 ...مورد در... افتاد بينمون كه هايي اتفاق مورد در-

 : رفتم كالمش بين

 .ام آماده من... بگو بشنوم؟ خودت زبون از حاال شنيدم مردم دهن از كه هايي توهين خواي مي-

 : گفت دلخوري لحن با

 افتاده؟ اتفاقي گرفته؟ چرا صدات چته؟ تو مريم-

 كه بود اين داشتم كه حسي تنها لحظه اون اما كنم، مي خالي علي سر خودي بي رو هام ناراحتي دارم دونستم مي هم خودم

 ...حقشه

 : دادم جواب

 .بزن رو حرفت ؟!بدم توضيح شما به بايد-

 : رفت پايين صداش

 ...نيست خوب حالت انگار االن زنم مي زنگ بهت ديگه وقت يه) سكوت( ؟!شما-

 : رفتم در كوره از
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 چي واسه اصال. ندم جواب تماست به ديگه شايد بعدا چون بزن االن رو حرفت. طوريه همين هميشه يكي تو واسه حالم-

 خبر مگه!! ها بازم؟ همجنس يه من دوني نمي تو مگه نترسيدي؟ مردم حرف از! واي!! داره خبر مامانت من؟ به زدي زنگ

 ...من سرِِ پشت مردم نداري

 : گفت من فرياد الي به ال بلندش صداي با

 ...كردم اشتباه موردت در كه دارم خبر-

 : گفت آرومي صداي با... سكوت ثانيه چند. شدم ساكت

 ...نبودي باز همجنس تو كه... فهميدم... من-

 : گفتم گنگي صداي با

 !چي؟-

 .كرده نامردي حقت در دوستت كه گفت. بود شنيده دوستت رويا و خودت از كه چي هر, رو چي همه. گفت بهم مهسا-

 : گفتم انزجار حس با. بشنوم رو هاش حرف بقيه نداشتم حوصله اصال چون كالمش بين رفتم هم باز

 چيه؟ دوني مي-

 هوم؟-

 مريم گفت مهسا امروز, كردي قبول بيمارِ مريم گفت گالره ديروز. خوره مي هم به حالم تو مثل بيني دهن هاي آدم از-

 !كني قبول چرا و چون هيچ بي تو و بگه بهت چي قرارِ كي فردا دونه مي خدا, كردي قبول بيمارِ دوستش, سالمِ

 : اومدم نمي كوتاه اما بودم افتاده نفس نفس به

 من) گفتم داري كش لحن با و. (بود گفته گالره كه شدم چيزي اون من االن كن، قبول تو گم مي بهت چيزي يه من حاال-

 .بــازم جنــس هــم يه
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 هجوم ذهنم به پارسا فكر. نشدم پشيمون دروغي چنين گفتن از بار اولين براي!! گفتم بود چي اينا. كردم قطع رو تلفن و

 روي رفت مي دستم مدام. پنجره لبِ رفتم. داد مي نشون بهم رو خودش تر واضح حاال كه من درونِ در احساسي و آورد

 بي دخترِ گه مي خودش پيش بزنم زنگ بهش اگه داشتم؛ دوگانه و بد حس يه, كشيدم مي پس رو دستم هي و اش شماره

 از و نباشه هم من ياد اصال و بگذرونه خوش هاش دوست با جايي يه االن داشت امكان و بزنم حرفي يه من بود منتظر جنبه

 اون چي؟ بود زده دلش از رو هاش حرف و داشت احساسي من به واقعا و نزنم زنگ بهش اگر گفتم مي خودم با هم طرفي

 !گفته چي اون كه نبوده مهم اصال واسم يا نمياد خوشم ازش من كنه مي فكر وقت

 و گالره فكر شب آخر تا. نزدم زنگ بهش و ندادم انجام كاري هيچ واقع در يعني. دادم انجام رو دوم عمل هم آخر در

 كه بودم پارسا نگران هم طرفي از و رفت رژه ذهنم توي بود زده بهم پارسا كه هايي حرف و زدم علي به كه هايي حرف

 .برنگشت پارسا بودم بيدار كه موقعي تا اما بود برده خوابم كي دونم نمي. بود برنگشته هنوز

 

 :21 فصل

 االن اينكه فكر با. ميومد صدا پارسا واحد از و بود صبح شش نزديك كردم، نگاه گوشيم ساعت به و كردم باز رو هام چشم

 من. نشد خبري اما گذشت دقيقه چند. نشستم منتظر ام سجاده روي و گرفتم وضو و پريدم سريع ور اين مياد نماز بهونه به

 كه بس زدم مي نوك رو زمين و بودم كالغ مثل گفت مي ديد مي رو خوندنم نماز بابام اگه. خوندم رو نمازم و شدم بلند هم

 صدايي, زدم در آهسته پارسا، واحد در پشت رفتم بيارم در رو چادرم اينكه بدون. نبود خودم دست اعمالم اصال. خوندم تند

. شدم اش خونه وارد و كردم باز رو در. نبود قفل شانسي خوش از كه دادم تكون رو دستگيره شانسي طوري همين نيومد

 ميومد بغل اتاق از گفتنش ذكر صداي. نبود هم جا اون, هال توي رفتم آروم بود، خالي تختش و نبود خوابش اتاق توي

 نشسته حالت در و بود شده تموم نمازش شده، فرش اتاقش كه ديدم ناباوري كمال در كشيدم سرك هم اونجا به وقتي

 همون با. دويد پوستم زير به گرمي خون داد، تحويلم لبخندي و برگشت سمتم به. گفت مي ذكر, داشت دست به تسبيح

 : گفت لبخند

 فرش منظورش. (نشم مزاحمت خوندنم نماز بابت ديگه كه آوردمش خودم با گشتم برمي خودمون خونه از كه ديروز-

 .) بود
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 : گفت لب زير, كرد مي نگاهم پا تا سر و بود شده قطع صداش

 !مياد بهت چادرت چقدر-

 به فقط بود، سرم عقد سفره سر كه عروسي چادر بودم، كرده سرم رو چادرم اين چرا!! من خداي. كردم چادرم به نگاهي

 اين االن و بود ديگه يكي چادرنمازم اصل در, نخوره غصه و نبينتش وقت يه مامان كه بودمش آورده خودم با خاطر اين

 پارسا نگاه حالت چون پريده رنگم وضوح به االن بودم مطمئن. كردم سر رو كدوم نشدم متوجه كه بودم كرده هول قدر

 : گفت جوني كم اخم با و شد عوض هم

 شده؟ طوري-

 سرم از رو چادر بستم رو در اينكه محض به. خودم واحد برگشتم حرفي هيچ بي و گرفتم ازش رو ام شده گرد هاي چشم

 : گفتم لب زير و كردم پرت اي گوشه به و كردم گلوله و درآوردم

 ...هست زندگيم توي ازت اثري يه كنم مي هركاري! لعنتي-

 در آهسته شد، مي اتاقم وارد داشت تازه كه خورد گره پارسا نگاه به نگاهم و برگشتم, كردم حس سرم پشت رو اي سايه

 : گفت, رفت مي چادرم سمت به كه حالي در و بست رو

 .نيست معمولي نماز چادر يه مال طرحي چنين كه زدم مي حدس بايد-

 : گفت, كرد مي تاش كه حالي در و برداشت زمين روي از رو اون و شد خم و

 ...كني پرتش شكلي اين خوندي نماز باهاش وقتي نيست درست-

 .انداختم پايين رو سرم و شدم زده خجالت كارم از

 !افتاده؟ اتفاقي, نبودم من وقتي-

 : گفتم بشم اش كنايه حاوي لحن متوجه اينكه بدون و آوردم باال رو سرم

 ؟!چطور... نه-
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 : نشست لبش ي گوشه كجي لبخند

 !شده الل زبونت... الل زبونم كردم فكر شكر رو خدا-

 : گرفت سمتم به بود، هاش دست توي هنوز چادر. ماسيد لبم روي دوباره و اومد لبم به لبخند

 .نباشه ديدت جلوي كه جايي بذارش كنه مي اذيتت ديدنش اگه-

 : گفت مرموزي لبخند با و عقب كشيد رو دستش بگيرم، ازش كه كردم دراز رو دستم تا

 .كنم مي دور هات چشم جلوي از اونو و كنم مي كمكت فكرتم به خيلي و هستم خوبي همسايه من كه اونجا از-

 : گفت هميشگي شيطنت همون با و رفت در سمت به و خنديد

 .اس آماده هم من صبحونه بشي آماده تو تا-

 مي حس كه بود شده داغ صورتم اونقدر! رفت شكر خدارو... آخيــــــش. برد خودش با هم چادرم شد، خارج اتاقم از و

 پشت. واحدش به رفتم بعد ساعت نيم و زدم آبي صورتم به! بيرون بزنه پوستم منافذ از خون بود ممكن لحظه هر كردم

 بعد بيام من نكرد صبر حداقل نبود، مرامش تو بازي رمانتيك اصال مياد خوشم خورد، مي صبحونه داشت و بود نشسته ميز

 !لُمبوندن به كنه شروع

 : گفت پر دهن با و شد خيز نيم شدم كه نزديكش

 .كردم شروع ببخشيد... كردي دير-

 بودم ساكت من اما كرد مي پروني مزه گداري گه اون البته خوردم رو ام صبحونه سكوت در و نشستم!! بود شده مودب چه

 رسيدم كه اتوبوس استگاه به. بيرون زدم خونه از و كردم تشكر ازش صبحانه از بعد. دونستم نمي رو دليلش هم خودم و

 بيان رو دلتنگيش واسم چطور غروب ديروز نياورد هم خودش روي به اصال! تودارِ چقدر حالش به خوش فكر، توي رفتم

 كه كرد اشاره بهم بود، كرده توقف ايستگاه از جلوتر فاصله كمي با پارسا. دربيام فكر از شد باعث ماشيني بوق صداي! كرد

 رو شيشه و گرفت عقب دنده. كردم تشكر سر عالمت با خاطر همين به نَرَم و كنم رد رو تعارفش داشتم قصد, بشينم برم

 : گفت لبخند با همراه كشداري صداي با و پايين داد
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 .بفرماييد-

 : گفت پارسا. شد نزديك ايستگاه به اتوبوس موقع همون

 .راهم جلو شو سوار زود جان مريم-

 .بود كرده پر شد مي پخش كه ماليمي موسيقي صداي رو ماشين فضاي, بود بيرون به نگاهم. شدم سوار سريع منم

 ناراحتي؟ چيزي از تو-

 : گفتم خيالي بي با, بدم نشون ضعف نداشتم دوست. بود روبرو به نگاهش. كردم نگاه بهش

 چطور؟. نه-

 : كرد نگاه بهم چشم گوشه از

 زني؟ نمي حرف باهام چرا پس-

 اون كه حسي تنها ولي, چيه طبيعي غير تپش اين علت دونستم نمي واقعا من و كوبيد مي ام سينه به محكم رو خودش قلبم

 با چون شد طوالني سكوتم كنم فكر كنه، نگاه چشمام به و برگرده زنه مي حرف باهام داره وقتي كه بود اين داشتم لحظه

 :گقت كالفگي

 داره؟ ربطي من به ناراحتيت علت-

 : گفتم سريع

 !نيستم ناراحت اصال من... ابدا. نه-

 : گفت نبود شوخي سرِ از اصال كه لبخندي با

 ؟!بودي من دلتنگ نكنه.) گفت خنده با همراه تري پايين صداي با و( بود؟ چي بابت ديشبت هاي گريه علت پس-
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 لحظه يه واسه, بزنم لبخند سختي به كردم سعي و نباختم رو خودم اما ريخت فرو دلم شد، خيره هام چشم به و برگشت و

 : دادم جواب. گذشت ذهنم تو ديروز اتفاقات

 .دوستام از يكي به شد مي مربوط... نبود خودم بابت ديروزم هاي گريه علت-

 !باشه هاش چشم گوشه از اگه حتي شم، مي ذوب سنگينش نگاه زير دارم كردم احساس گرفتم، ازش رو نگاهم و

 : گفت داري كنايه لحن با

 !شكر رو خدا-

 : داد ادامه كنه نگاهم اينكه بدون. كردم نگاه بهش برگشتم

 !بزني؟ حرف باهام خواي نمي و شدي ناراحت من دلتنگي ابراز از شايد كردم فكر-

 جمله با اما بزنه حرف احساسش مورد در و بده ادامه داشتم دوست. بدم تشخيص رو چيزي اش چهره حالت از نتونستم

 : گرفت اساسي رو حالم بعديش

 بايد.) كرد سمتم به مجددا رو روش و. (نكرده بدي برداشت حرفام از و دارم اي فهميده ي همسايه شدم متوجه حاال اما-

 مي تنگ دلش بود من جاي هم ديگه هركي كرديم زندگي خونه يه توي تقريبا كه اي خورده و ماه دو از بعد, بدي حق بهم

 ...شد

 : بگم و بكشم داد سرش داشتم دوست, بشنوم نداشتم دوست رو حرفش بقيه

 .كردم رو گفتي كه برداشتي همون دقيقا و نيستم فهميده هم اصال-

 : گفتم مصنوعي لبخند با و پرسيد آدرس ازم

 .شم نمي مزاحمت. رم مي خودم ممنون-

 : گفت چون برخورد بهش فهميدم كه كرد نگاهم چپ چپ

 بفهمه؟ كسي رو كارت محل آدرس ترسي مي چيه-
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 : دادم جواب و گرفتم بد منظور به رو حرفش قاطي طعنه

 ...ميارم در پول راهي چه از بفهمه كسي ندارم دوست كنم مي كار بدنامي جاي كه نه... آره-

 مي مثال كه عصبانيتي با كنه مي ولز و جلز داره قشنگ بود معلوم كه حالي در و داشت نگه اي گوشه رو ماشين سريع

 : گفت بياره در رو من حرص خواست

 !بشه باز جاها جور اين به پام ندارم دوست چون برو خودت پس-

 : گفتم حرص با هم من

 ...چشم-

 و بود داشته نگه خوبي جاي شكر رو خدا. اومدم تر عقب ماشين از كمي. كوبيدم هم به رو در و شدم پياده ماشينش از

 دربست به دست چه روزه چند اين كردم فكر خودم با كردمش، دربست اداره در دم تا هم من اومد، گيرم تاكسي سريع

 به كردم فكر كه بودم خيال خوش چقدر ماسيد، لبخندم پارسا حرفهاي يادآوري با اما گرفت ام خنده بود؛ شده فرز كردنم

 ...پروندم هم رو علي موقع بي دلتنگيِ ابراز يه روي!! بيا! رفتما در كوره از خودي بي البته! داره احساسي من

 كرد وادار منو درون از حسي يه انگار شدم مي شركت وارد داشتم وقتي شدم، پياده و كردم حساب رو تاكسي كرايه

 نگاه بيشتري دقت با همين ي واسه نكردم باور ديد مي هام چشم كه رو چيزي اون كنم، نگاه رو خيابون سر و برگردم

. رفت و زد دور برسه شركت به كه بود مونده كمي. پارساست خود كه شدم مطمئن ماشينش شدن تر نزديك با كردم

 بگم اگه دروغِ. شدم شركت وارد مشغول ذهني با! باشه؟ همسايگي عادت همون سر از تونست مي تعقيبش اين آيا خدايا

 كاميار شكر رو خدا نبود، جمع افكارم هم بگيرم شيريني كه دادن گير همكارا وقتي حتي. نبود پارسا درگير فكرم روز اون

 نگرفته حسابي و درست حقوق هنوز رو ما جيب كه شكماشون به بخوره كارد. من پول با ولي بكشه رو زحمتش كرد قبول

 مي غُر اينقد كه كرده خرج ميليون چند انگار حاال!! گدا اي. (بستم مخلفاتش و كباب با رو دهنشون باالخره! كردن خالي

 !!)زنه

**** 
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 : كنم نگاه سرم پشت به شد باعث صدايي گذاشتم قدم كه كوچه مسير تو

 ؟!كجا كجا خانوم آي-

 باالخره داد و جيغ و بغل و بوس كلي از بعد. پريدم پايين و باال و كشيدم جيغ خوشحالي از عارف و رويا ديدن با و برگشتم

 :اومد در عارف داد

 !!ليسن مي, بوسن مي همو اينا فردا تا! گم نمي هيچي من هي حاال ديگه، بسه....! بهه-

 :شدم سرخ خجالت از

 .بفرمايين... شدم زده ذوق خيلي آخه عارف آقا ببخشيد-

. بيرون ببره غروب رو ما كه كنه استراحت تا كشيد دراز هال توي عارف ناهار خوردن از بعد كردم، دعوتشون داخل به و

 ديروز اتفاق طور همين و كردم تعريف واسش مو به مو رو علي هاي حرف. نشستيم صحبت به من اتاق توي هم رويا و من

 : كرد بغل رو من ها بچه عين رويا شد تموم كه هام صحبت. رو صبح امروز و

 ...ديدم-

 : گفتم تعجب با

 رو؟ چي-

 .ديدم هات چشم تو... رو عشق-

 : گرفت ام خنده

-شكليه؟ چه! من؟ مرگ 

 : كرد نگاه هام چشم به و اومد بيرون بغلم تو از

 مي رو پارسا موضوع وقتي اما شدي رد ازش و گفتي تند تند رو چي همه كردي مي صحبت علي مورد در داشتي وقتي-

 ...كني مي مرورش داري ذهنت تو انگار كردي مي مكث اش همه گفتي
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 : رفتم حرفش وسط

 نمي همين واسه كردم صحبت تلفن پشت از علي با كه بود اين تفاوتش اما! گفتم جزييات با هم رو علي قضيه من اما-

 .بدم توضيح رو اش چهره حاالت تونستم

 : پيشونيم به زد دست باكف و كرد ترش رو اش قيافه

 .داري رو خپل علي همون لياقت فقط تو. كنم ات سليقه كج سر تو خاك-

 :رگفتم اختيار بي

 !!باشا زدنت حرف مواظب! هوي-

 : بهم دوخت چشم اي زده غم نگاه يه با رويا

 ...داري احساسي بهش هنوز كه نگو!! مريمي-

 اولين با ديدم مي تار رو رويا, آوردم باال رو سرم. كنم دفاع علي از خواستم نمي من بود ارادي غير واكنشم. رفتم فكر تو

 : چكيد چشمم از اشك زدم كه پلكي

... بود شكسته دلم خيلي... اون بخدا... ندارم دوستش ديگه من... من... بذارم احترام بچگيم عشق به خواستم فقط من-

 ...موردم در خواستم نمي... من... بهش نزنم زنگ و ندم اس بگه بهم كه گفتن مامانم به وقتي مخصوصا

 : كشيد آغوش در محكم منو رويا. زدم مي حرف گريه با داشتم و بود رفته باال صدام بخوام خودم اينكه بدون

 قشنگت هاي چشم نكن گريه خدا رو تو بگيرتت، بياد پارسا الهي... ناناسم فهمت مي... خودم مريميِ الهي، برم قربونت-

 .شه مي خراب

 : بيايم در هم بغل از شد باعث عارف شاكي صداي

 !!ها شه مي حسوديم بهش داره من رويا-
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 حجابي چه عارف جلو حاال بودم زده گشت جوره همه پارسا جلوي(  كشيدم جلو بود رفته عقب كه رو شالم. گرفت ام خنده

 : كرد ها بدبين پيرزن عين رو اش لهجه!!) كردم

 .كرد درت به راه از آخر! مادر نگرد دختره اين با گفتم دفعه صد-

 : كشيد جيغ رويا

 ...عارف-

 : داد ادامه لبخندي با بعد. نداره بدي منظور عارف دونستم مي خنديدم، بلند صداي با من

 .بيرون بريم بشين آماده پاشين! بذارم پلك هم رو دقيقه دو نذاشتين كه رو من-

 ايم سورمه مانتوي همون من. كردن آرايش به كرد شروع تندي هم رويا. شد بهداشتي سرويس وارد حرفش بند پشت و

 : گفت اعتراض با رويا, كنم تنم كه برداشتم رو

 ؟!كه بپوشي رو اين نداري قصد-

 : كردم نگاه مانتوم به تعجب با

 چطور؟. دارم رو قصد همين اتفاقا چرا-

 :كشيد دستم از رو مانتو و شد بلند جاش از

 ! زنه مي رو ها اي مدرسه بچه تيپ من واسه كردي غلط-

 به داد و برداشت ايم قهوه شلواركتان همراه به رو رنگم كرم مانتو گشتن كلي از بعد و رفت هام لباس كشوي سمت به و

 : كردم نگاه رويا به مظلومانه حالتي با نبود تشخيص قابل بودن چروك شدت از هام لباس مدل. دستم

 ...خيال بي! چروك چقدر ببين من جون-

 : وگفت زد لبخندي من ديدن با و اومد بيرون دستشويي از عارف
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 خانوم؟ مريم كني مي گريه چرا-

 :گفت كرد مي پخش صورتش روي رو كرمش كه حالي در رويا

 .ميايم شيم مي آماده ديگه ساعت يك تا ما هال تو برو تو. كنه مي نمايي مظلوم نخوريا رو گولش-

 :گفتم. شد تا چهار عارف و من هاي چشم

 كنيم؟ چيكار خوايم مي ساعت يك-

 كه بود كافي من به رويا نگاه همين كه هم عارف. بودم تر سنگين شو خفه گفت مي بهم اگه كه كرد نگاه منو طوري رويا

 يه از بعد. شدم هام لباس كردن اتو مشغول و بستم رو در. كنه ترك رو اتاق حرفي هيچ بي و بياد دستش كار حساب

. كردم كامل بود اي قهوه بيشترش كه كرم، اي قهوه مشكي رنگ سه از تركيبي دار طرح شال يه با رو تيپم ماليم آرايش

 خانوم رويا منتظر تخت روي و برداشتم هم رو بودم خريده ست كيفش با كه رو ايم قهوه بلند پاشنه ورني هاي كفش

... خانوم عروس بود شده كنم عرض چه كه رويا. شد آماده بود گفته كه ساعتي يك همون راس دقيقا ايشون و نشستم

 بلند جام از. شدت اين به نه اما كرد مي آرايش هم دانشجويي مدت. نكرد توجهي اما زياده آرايشش كه دادم تذكر بهش

 :گفت لوندي با و بيرون اومد هم رويا پوشيدم كه رو هام كفش بود، حياط توي عارف. بيرون اومدم اتاق از و شدم

 عارف؟ شدم قشنگ-

 : گفت و رفت توهم هاش اخم يهو بودن حركت بي ثانيه چند از بعد هم عارف

 .كن كمش برو-

 :گفت مصنوعي لبخند يه با رويا. پايين انداختم رو سرم و داشتم نگه رو خودم زور به اما بود گرفته ام خنده

-شناسه نمي رو ما كسي كه اينجا عارف...! ا! 

 : رفت باال عارف صداي

 .كن كمش برو باش زود, باشن محرم مرداش كه شه نمي دليل اين. نشناسه كه شناسه نمي-
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 ؟!كرد برخورد شكلي اين كه بود خودمون ذليل زن عارف اين بابا نه خونه، تو رفت غيظ با و كرد جمع رو هاش لب رويا

 :گفت مي هميشه كه افتادم مهروزمون حرف ياد

 .فهميد راحتي به غيرتشون روي از شه مي رو زنشون به مردها عشق-

 سرم شد باعث حياط در صداي كه بودم فكرا همين تو! داره دوستمون بفهميم نشد غيرتي ما واسه يكي چطور... خواهر هي

 برگردوند پارسا طرف به رو سرش عارف. كرد نگاه عارف و من به مشكوكانه و شد حياط وارد كه بود پارسا بگيرم، باال رو

 معرفي سريع پسه هوا ديدم موند ثابت عارف روي نگاهش داد رو سالمم جواب سردي به. كردم سالم اختيار بي من و

 : كردم

 .هستن طاهري آقاي من ي همسايه ايشون عارف آقا-

 مي گداخته آهن پارسا اگه دادني دست چه اما دادن دست هم به نكرد، خداروشكر كه نكنه ضايع پارسا كردم مي خدا خدا

 : گفت و داد دست گرم و عريض لبخند يه با عارف اما كردنش نگاه طرز اون با بود بهتر عارف دست كف ذاشت

 !!شمايين پارسا آقا پس-

 يه پارسا... خوره نمي خيس دهنشون تو نخود و ان همديگه اصل برابر كپي طاهره و رويا كه نبود يادم. رفتم وا يخ مثل

 : باال داد رو ابروش

 شناسيم؟ مي رو همديگه ما-

 : زنم مي بال بال دارم كه ببينه تا ننداخت من به نگاهي نيم حتي عارف

 ...شناسم مي خانوم مريم هاي تعريف از رو شما و خانومم مريم دوست همسر من-

 كنه اما, بود نشسته لبش روي پارسا تحمل قابل غير پوزخند و كرد جمعش شد نمي كه زد گندي واقعي معناي به ديگه

 ناز داشت اما بياد كه نميومد بدش انگار هم پارسا. بياد ما با كه زد تعارف پارسا به رو و نشد ختم جا همين به عارف بازي

 با و اومد بيرون هم رويا حين همين در. بياد كه شد راضي پارسا كه زد تعارف قدر اين و شد تر كنه هم عارف كرد مي



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٧٧ 

 كمرنگ رو لبش رژ خورده يه فقط. كرد پرسي احوال و سالم پارسا با بعد و كرد اشاره و ايما من به كلي اول پارسا ديدن

 :گفتم گوشش در نشنوه كسي كه طوري آروم, ننداخت هم نگاهي عارف به اصال, رو اش سايه و بود كرده

 !كني مي پاك كامل رو آرايشت بياي هم اگر يا نمياي يا كردم فكر من تو رفتي تو كه طوري-

 :گفت و خنديد

 .باشم خونه تو بايد همش كه كنم قهر كوچيك چيزاي اين خاطر به باشه قرار اگه من-

 رفتن اون ماشين با بر مبني عارف اصرار رغم علي. اومديم بيرون خونه از آقايون سر پشت و خنديديم ريز ريز دوتايي و

 و بودم پارسا نگاه تيررس در درست من و نشستيم عقب رويا و من. رفتيم پارسا پرشياي با آخر دست و نكرد قبول پارسا

 قطره يه صبح از و بود تاريكي به رو هوا. كرد آبرو بي پارسا جلوي رو من طور اين كه دادم فحش عارف به لب زير مدام

 دارم كه بودم نشده متوجه اصال. امروز هواشناسي اخبار از هم اين... ابري قسمتي تا بود صاف آسمون و بود نزده هم بارون

 بعد ديدنم با پارسا. خورد گره آينه توي مشكي چشم جفت يه با نگاهم و آوردم باال رو سرم ناخودآگاه. خندم مي لب زير

 كه نيشگوني با كه بودم مونده خيره آينه به حركت اين بهت در هنوز من و گرفت رو نگاهش و زد چشمكي ثانيه چند از

 : گفت عارف به رو پارسا. اومدم خودم به گرفت ازم رويا

 كجاست؟ مقصد جان عارف خب-

 : گفت و انداخت باال رو هاش شونه عارف

 .بگن خانوما كه هركجا-

 : گفت پارسا به رو رويا... هپروت عالم تو كه من

 خريد؟ بريم-

 : گفت رويا به عارف

 !بخوره هم ما درد به كه بگو چيزي يه عزيزم-
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 سمت به دوباره كه كرد وادار رو عارف و بود بدتر كتك تا صد از رويا نگاه اما, برگشت رويا سمت به ژكوند لبخند يه با و

 رو جو جاش به نظر اظهار با پارسا. اومد هامون لب روي لبخند و كرديم نگاه هم به آينه توي از پارسا و من, برگرده جلو

 : داد نجات

 !پسندم مي رو خريد و موافقم شما خانومِ با من-

 :داد ادامه عارف به رو كه كرديم نگاه پارسا به تعجب با سه هر

 هم شما و من شه مي باعث خانوما كردن باز سر از البته و بخوريم هم دور دوستانه شام يه بعدش كه شرطي به البته-

 .كنيم پيدا بيشتر آشنايي واسه فرصت

 : گفت اعتراض با رويا

 !كنين باز سر از رو ما خواين مي, چسبيديم شما به ما كه نه-

 : گفت خنده با پارسا

 ! نبودين شما منظورم-

 : شد گرد هام چشم

 ؟!كنين بازم سر از خواين مي كه ديگه مزاحمم من فقط يعني-

 : آورد باال تسليم ي نشونه به رو هاش دست پارسا

 !كردم غلط رسما. گيرم مي پس رو حرفم-

 عارف و رويا ولي. شدم خيره هاش چشم قاب و آينه به غضب با و نباختم رو خودم اما گرفت ام خنده حالتش اين از

 غميش و قر آينه از من واسه چه حاال, ام شكفته تازه و نشكفته احساس هرچي به زد گند كه صبح خوار پاچه. خنديدن

 ...هللا اال اله ال... بزنم برم ميگه شيطونِ!! مياد
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 من دست, شد پياده ماشين از نكرده خريد هاي زده قحطي اين مثل هم رويا, داشت نگه طبقه چند بزرگ پاساژ يه جلوي

 به چشمش يهو, كرد مي وارسي و زد مي Stop يه ويتريني هر جلوي, كنن نگاه مارو همه شد مي باعث كه كشيد مي رو

 : افتاد مي بعدي مغازه

 .نگاه رو جا اون مريمي!! واي-

 دنبالش كش عين بود چسبيده محكم رو دستم چون كه هم من و رفت مي بعدي مغازه سمت به كرده رم اسب مثل باز و

 ! گيالس قد زد تاول منم پاي كف و شد خالي پولش كيف كنم فكر اول طبقه همون تو خالصه! شدم مي كشيده

 رويا به و كردم نگاهش التماس با و كردم عارف به رو, كرد موافقت رويا با چرا كه كردم نفرين و لعن رو پارسا دلم توي

 دست از كاري يعني كه انداخت باال رو هاش شونه گرفت نمي تحويلش رويا كه اونجا از اما فهميد رو منظورم. كردم اشاره

 ...برنمياد من

 هام چشم و شم كار به دست كردم قصد هم خودم بنابراين! شد اومدني تفريح چه اين كه برم دنبالش هي بخوام اگه ديدم

 كه ازاونجايي شديم مانتوهاش وارسي مشغول و ايستاديم فروشي مانتو يه جلوي. بندازم نگاهي ها ويترين به و كنم باز رو

 : شد رويا توقف باعث سر پشت از پارسا صدا. نشد نصيبم لذتي هم باز و خورد سنگ به من تير نداشت سيري رويا

 ببخشيد؟-

 : گفت لبخند با رويا. ما نزديك پارسا و بود ايستاده تر عقب قدم چند عارف. برگشتيم سمتش به هم با

 بله؟-

 : گفت رويا به رو و كرد اشاره من به پارسا

 .دارم كار باهاشون بدين؟ قرض من به رو دوستتون شه مي-

 :زد عريضي لبخند رويا

 !نه كه چرا. البته-
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 حالت به رفت عارف سمت به رويا اينكه محض به. رفت مالوندي هم رو مونده آبروي ذره يه همون كه بميري رويا اي

 :كرد نگام متعجب. بزنه رو حرفش خواستم مي مثال. كردم نگاه پارسا به سوالي

 !دادم؟ نجاتت كردم بد-

 جلو به دست با نكنه، درد دستش بازم ولي ندارم ازش خوشي دل كه چند هر. كنه ول رو من رويا كه گفت دروغ پس! اَوه

 خدا بازم زدن مي لبخند ما به رو هم با داشتن دوتايي, انداختم عارف و رويا به نگاه يه. كنيم حركت يعني كه كرد اشاره

 : درآورد فكر از رو من پارسا صداي كردن، آشتي هم با پارسا و من خاطر به حداقل روشكر

 گفتي؟ چيا عارف پيش ما از حاال خب-

 :گفتم خونسرد خيلي

 .هيچي-

 : انداخت باال رو ابروهاش

 دونست؟ مي كجا از رو من اسم پس-

 : دادم جواب حالت همون با

 كه دادي تذكر بعدش و شنيدي و بودي ديوار پشت خودت كه گفتم قدري همون هم رويا به. نگفتم چيزي عارف به من-

 .نزنيم حرف موردت در

 :گفت خودش با لحظه چند از بعد كنه مي مرور خودش با داره كه انگار كرد تنگ رو هاش چشم

 .آهان-

 لوازم از يكي وارد عارف و رويا كه ديدم. چرخوندم مي هم رو سرم زديم مي قدم كه طور همين... شد خالي فسش آخيش

 يكي ويترين پشت, بوديم ساكت تايي دو قدر اين كه بود عجيب باال، طبقه رفتيم هم پارسا و من. شدن ها فروشي آرايش

 دنبالم به هم پارسا, رفتم سمتشون به و شدم جذبشون اول نگاه همون تو كه بود قشنگي خيلي هاي شب لباس ها مغازه از
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 بنفش رنگ به بود ساتن و حرير از تركيبي بلند لباس يه. كرد خودش جذب رو من بقيه از بيشتر ها پيراهن از يكي. اومد

 چشم به تر درشت كمي ها سينه شد مي باعث كه بود خورده چين هاش ركاب و اش سينه روي, داشت باز هفت يقه كه

 بلندش دامن انتهاي و بود خورده سينه از تر پايين كمي ي فاصله به درست مليله از پر و اي نقره درشت بند كمر يه و بياد

 و مهسا مراسم فقط, كم خيلي يعني بودم نپوشيده اي خانومانه لباس چنين يه حال به تا من ولي. داشت دنباله حرير از كمي

 از رو نگاهم شد باعث كه بود پارسا صداي بازم ؟!بپوشم كجا بخرمش هم اگر تازه. كشيدم كوتاه آه يه... خودم مراسم

 : بگيرم لباس

 كني؟ امتحانش خواي مي-

 با هم من, داشت نگه باز رو در و رفت مغازه در سمت به ندادم جوابي چون... كنم تنم كه نميومد بدم. كردم نگاه بهش

 دور زيبايي شكل به رو روسريش يكيشون كه بودن جوان خانوم تا دو فروشنده. شدم وارد و كردم حركت مكث كمي

 وحشتناك به, داد مي قورت رو پارسا هاش چشم با داشت ورود بدو همون از كه يكي اون ولي بود بسته حجاب با سرش

 رو ايم سورمه مانتو نذاشت كه كردم رويا اموات نثار صلوات يه دلم توي. بود كرده درست رو خودش ممكن شكل ترين

 : گفت رويي خوش با و اومد سمتمون به حجابِ با خانوم. بپوشم

 برمياد؟ دستم از خدمتي چه. سالم-

 : داد جواب ما مرگ مكش لبخندي با پارسا

 .بيارين ايشون سايز به شه مي اگه رو ويترين پشت بادمجوني پيراهن اون-

 !!ديدي بنفش رنگ به رو اون تو وقت اون بادمجوني گه مي پسرِ پارسا اين كه مريم برسرت خاك گفتم دلم تو

 : گفت و كرد بهم پا سرتا نگاه يه خانومِ

 .عزيزم هستي مانكن ماشاهللا-

 : ماسيد لبخندم, گفت گوشم در كه پارسا جمله با كه شد باز بناگوش تا نيشم

 !كنه مي گرمي بازار, نشو جوگير-
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. بود نشسته مسخره لبخند يه هم لبش گوشه و زد زل نامعلوم نقطه يه به كنه نگاه من به اينكه بدون. كردم نگاش غيظ با

 يه و بود ايستاده ميزش پشت همچنان هم دخترجلف. كرد هدايتم پرو اتاق سمت به و داد دستم به رو پيراهن خانومِ

. كرد مي برانداز رو پارسا و جوييد مي داشت ممكن وضع ترين آور چندش به و دهنش تو بود انداخته كيلويي نيم آدامس

 كفش شكر رو خدا, پرو اتاق تو رفتم... نيست دله برم قربونش. ننداخت هم نگاهي نيم ورود لحظه از حتي بهش پارسا اما

 غش دلم آينه توي خودم ديدن با و كردم جمع دوباره هم رو موهام و كردم عوض رو هام لباس تندي. بود پام بلند پاشنه

 : اومد, خانوم صداي, خورد در به مشتي. بخرمش داشتم دوست واقعا, رفت

 ببينمت؟ شه مي پوشيدي؟-

 : شد نمايان در جلوي خانومِ و كردم باز درو

 ...دوختنش تو مناسب انگار مياد بهت چقدر عزيزم واي-

 مي اغراق داره خانومِ كردم فكر همين خاطر به, گرميشه بازار گفت كه ذهنم تو اومد پارسا جمله اما كنم ذوق خواستم مي

 بگم كه كردم پيدا ايراد يه خب. بود نمايان حدي تا ام سينه و بود باز حد از بيش اش يقه. كردم نگاه آينه به دوباره, كنه

 پارسا به رو,  شد نظرم اظهار مانع جاش بي خودشيريني با خانومِ كه كنم ترك رو مغازه شدن ضايع بدون و خرمش نمي

 :گفت

 .اس برازنده خانومتون تن به چه ببينين بياين آقا-

 دستم تو رو گردنبندم و رفت ام يقه طرف به دستم ناخودآگاه. شد ظاهر جلوم پارسا ببندم رو در بخوام و نه بگم رفتم تا

 پارسا و نبودم موفق چندان اما كنه نگاه لباسم به نتونه, كنم مسحورش كه كردم مي نگاه پارسا هاي چشم به فقط. گرفتم

 :گفت لب زير و كرد مهمونم گرم لبخند يه آخر در و كرد براندازم كامال

 .مياد بهت خيلي-

 پيراهن. بستم رو پرو اتاق در سريع شكسته پا و دست تشكر يه با و زدم گيجي لبخند. شه مي گرمم داره كردم احساس

 : گفت عشوه با. بود در پشت كه خانومِ دست به دادم و درآوردم رو
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 عزيزم؟ شد پسند-

 : دادم جواب

 . بازه خيلي اش يقه نه-

 .هام لباس پوشيدن به كردم شروع و بستم رو در

 ترشي صورتش به انگار دخترِ اما بود لبش رو گشاد و گل لبخنده يه خانومِ. نبود مغازه توي پارسا بيرون اومدم وقتي

 كو؟ بود پيشم كه چناري اين پس پرسيدم چشم با. بودن مالونده

 : گفت زد مي هم به رو حالم داشت حاال كه لبخندي همون با خانومِ

 ؟!نه دومادين عروس تازه معلومه-

 : زدم لبخندي

 چطور؟-

 .خريدن و كردن حساب رو لباس پول ايشون اما نكردين پسند شما گفتم من آخه-

 : داد ادامه. موند باز دهنم

 رفته كنم گمان هم االن. هست فروشي كفش مغازه طبقه همين ته خوان مي هم رو لباس ست كفش اگه گفتم بهش تازه-

 .بخره رو كفشش

 تقريبا سمتش به ديدنش محض به و گشتم فروشي كفش دنبال چشم با, بيرون اومدم و كردم تشكر! بود بعيد ديگه

 :گفتم تعجبي حالت با. بود مغازه توي پارسا. دوييدم

 !پارسا-

 :برگشت سمتم به
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 .بزن پا يه بيا! چنده؟ پات سايز دونستم نمي عزيزم اومدي شد خوب-

 :زد صدام دوباره كه بودم مونده مات طور همين من عزيزم؟!! جانم

 پسندي؟ مي رو ما سليقه ببين بيا-

 كه بود منتظر و بود گرفته دستش توي رو پارسا پسند هاي كفش بود جووني پسر كه فروشنده. سمتش رفتم شل پاهاي با

 كردن نزديك با كه بگم چيزي گوشش نزديك تا شدم بلند پام روي كمي و شدم پارسا نزديك. بگيره دستش از يكي

 نموندم بعدي واكنش منتظر ولي كشيدم عقب رو خودم سريع. گوشش به بخوره هام لب شد باعث دهنم به سرش ناگهاني

 :گفتم آروم صدايي با فوري و

 چيه؟ كارا اين معني بپرسم شه مي-

 : گفت بده دست از رو مهربونا شوهر اون حالت صورتش اينكه بدون

 !كه نكردم كاري-

 در نقيضش و ضد رفتارهاي از سر واقعا. زد زانو پام جلوي و گرفت فروشنده از رو ها كفش و برد عقب رو سرش سريع و

 :كشيدم عقب رو خودم كرد، مي روي زياده داشت حال هر به. آوردم نمي

 . خوام نمي كفش من-

. ايستاد جلوم و بيرون اومد دنبالم و كرد عذرخواهي پارسا. ايستادم پاساژ وسط فاصله كمي با و كردم ترك رو مغازه و

 :گفتم بزنه حرفي خواست كه همين

 .بده پس رو پيراهن برو-

 : رفت هم تو اش قيافه

 مريم؟ شد چت-

 :شد گرد هام چشم
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 !نيومده خوشم ازش من وقتي بخري رو لباس اون بايد تو چي واسه شده؟ چم كه چي يعني-

 :زد پوزخندي

 .خريم مي ديگه يكي ريم مي. بگو اينو خب-

 : گفتم تعجب با, باشه خنگ اينقدر نمياد بهش

 بخري؟ بايد تو چرا گم مي راه؟ اون به زني مي خودتو چرا-

 اين. باشه اين نبايد, نه, نه, نه! فهميدم من كه همونيِ نگاهش معني يعني خدايا. كرد نگاه بهم فقط و شد جمع لبخندش

 : گفتم لب زير و گرفتم ازش رو نگاهم. كنه مي نقض رو حركتاش ي همه باز اون و بندم مي دل باز من, نيست

 .عارف و رويا پيش بريم-

 از پر هاشون دست. شد پيدا اشون سروكله عارف و رويا كه بوديم نرفته قدمي چند. دراومد حركت به كنارم حرفي هيچ بي

 مصنوعي لبخند يه من اومدن؛ ما سمت به. من برعكس درست بود فرز خريدش به دست رويا كه مياد خوشم بود خريد

 :اومد پارسا نزديك عارف. بود هم در اش قيافه همچنان پارسا اما زدم

 !نيومديم در پا از تا بريم بدين رضايت شما اگر شد، خالي حسابي ماكه جيب-

 : پهلوم به زد آرنج با كنارم اومد رويا و شدن قدم هم باهم عارف و پارسا

 شده؟ آويزون پِرتينگش مريمي گفتي بهش چي-

 : گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 خريدي؟ چيا. خيال بي-

 چون نكردم گوش رو هاش حرف از كدوم هيچ من ولي. شد زدن حرف مشغول و كردم منحرفش موضوع از راحتي به و

 داره بهم حسي اگه چرا كنه؟ مي رو كارا اين چرا اَه نه؟ مگه نكردم بدي برخورد كه من. بود پارسا به حواسم ي همه

 مي دلتنگي ابراز و كنه مي تعقيبم و خره مي پيراهن ره مي كنه مي غلط پس نداره حسي اگرهم پيچونه؟ مي رو خودش
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 و بود فكر تو اش همه خونه بريم كه موقعي تا هم رستوران رفتيم وقتي. شه مي تنگ واسم دلش كنه مي غلط اصال و كنه

 وقتي همين خاطر به باشه منقلب حالش طور اين من كلوم دو همون خاطر به واقعا كردم نمي فكر آويزون، هاش شونه

 :گفتم پرسيدن علت ازم رويا و عارف

 .دونم نمي واقعا من-

 كه چي اون از عارف رفته در بد خانوما اسم فقط و هاس خانوم از تر وخيم آقايون اجتماعي روابط اوضاع كه جايي اون از

 فعاليت پاساژ توي بس از هم رويا خوابيد، پارسا واحد توي رفت هم شب و شد صميمي پارسا با تر زود رفت مي انتظار

 ممكن غير تقريبا امشب اتفاق به نكردن فكر هرچند خوندم، درس شب هاي نيمه تا من و برد خوابش زود خيلي داشت

 نيم و سه نزديك ساعت. بودم آماده رو امتحانم تا دو هر البته گرفتم مي خوبي ي نمره بايد و بود مهم هم درس اما بود

 ايستادم پنجره پشت و شدم بلند جام از و كردم جمع رو هام جزوه خوندم درس چقدر هر بسه ديگه كردم احساس كه بود

 رو اي شاعرانه فضاي و ريختن مي زمين روي فاصله با و ريز برف، هاي دونه مياد، برف داره كه ديدم ناباوري كمال در

 لباسم، حاوي پالستيك به خورد چشمم كه بشم مطمئن رويا بودن خواب از تا كردم نگاه داخل به دوباره بودن، كرده خلق

 بزرگ ابريشمي شال يه. نداشتم رو هاش سوال به دادن جواب حوصله اصال واال خوابيد زود و بود خسته رويا شكر رو خدا

 قدم چند حياط؛ توي رفتم و كردم باز آهسته رو هال درِ هام شونه و سرم روي انداختم و درآوردمش كشو از سريع, داشتم

 رو هام چشم, گرفتم آسمون به رو صورتم و كردم باز هم از رو هام دست رسيدم حياط وسط به و گرفتم فاصله در از كه

 : گفتم لب زير و بستم

 .چيز همه بابت... شكرت خدايا-

 .داشتم خوشايندي حس صورتم با برف ريز هاي دونه تماس از

 ؟!نه مگه, قشنگيه شب-

 گيج طور همين شم مي خياالتي دارم كنم فكر خدايا بود، بسته. كردم نگاه پارسا واحد در به و كردم باز رو هام چشم

 : شنيدم سرم پشت از رو صداش كه كردم مي نگاه بسته در به داشتم

 .اينجام من-
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 شده قرمز بينيش نوك. كرد مي نگاهم داشت و بود نشسته اينا خانوم ريحانه هاي پله روي نشدم، حضورش متوجه چطور

 : زدم لبخندي. بياد نظر به ها بچه پسر مثل اش چهره شد مي باعث اين و بود

 اينجايي؟ وقته خيلي-

 دست بهم گرما احساس سرد هواي اون توي كه زد مهربون لبخند يه ثانيه چند از بعد... كرد نگاهم فقط و نداد رو جوابم

 : كرد متوقفم جام تو صداش كه داخل برگردم خواستم. داد

 !مياد؟ بدت من از-

!!) كنم مي فكر تازه. (بياد هم خوشم ازت كنم مي فكر... هيچ نمياد كه بدم بگم خواستم مي پرسيد؟ سوالي چنين چرا

 : گفتم پاچه دست

 پرسي؟ مي اينو چرا... نمياد بدم... نه-

 نوبت! بگه؟ بهم رو احساسش مستي توي و بخوره مشروب ها داستان مثل نداشتيم شانس چطور. انداخت پايين رو سرش

 خونه تو لباس اون با ها پله روي برف اون توي, انداختم بهش پا سرتا نگاه يه. رسوند رو نمازخونش يه خدا رسيد كه ما به

 : گفتم آرومي صداي با! رحميم دل اينقدر كه كنيم چكار ببينيش؟ ناراحت مياد دلت مريم. بود شده نقاشي تابلوهاي به شبيه

 .خوام مي معذرت پاساژ توي رفتارم بابت-

 :دادم ادامه من شد، خيره بهم و آورد باال رو سرش

 .خريديش تو كه مخصوصا. بود اومده خوشم ازلباسِ هم خيلي حقيقت در-

 شد؟ راحت خيالت زدي گند مريم خب! گفتم؟ بود چي اين

 اعتراض با. دويدم خودم واحد سمت به سريع پسه هوا ديدم اينكه علت به شد، بلند جاش از و زد نما دندون لبخند يه

 : گفت

-پس؟ ري مي كجا.. . ا 
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 :  گفتم و واحد تو پريدم

 .بخير شب-

 : گفت بشنوم من كه طوري آروم بعد ميومد اش خنده صداي. بستم رو در و

 !كه زديم مي قشنگ قشنگ هاي حرف داشتيم تازه-

... كني مي روشن جديد احساسي به رو قلبم داري كه ممنون خدايا. كشيدم دراز جام توي رفتم و خنديدم آروم صداي با

 ...بود فكرم موضوع پارسا لحظه آخرين تا دونم مي بود كه هرچي ولي كردم فكر چقدر دونم نمي

 

 :22فصل

 : دادم جواب رو گوشيم. شده بيدار رويا كه معلومه, شده مرتب تختم. شدم بيدار خواب از گوشيم باصداي

 بله؟-

 : پيچيد گوشي تو طاهره صداي

 .دارم سوال كلي كن باز رو در بدو. سالم-

 .اومدم-

 : زدم صدا شدم، بلند جام از و كردم قطع رو تلفن

 رويا؟-

 : اومد آشپزخونه تو از صداش

 .اس آماده صبحونه بيا شدي؟ بيدار-

 .كنم باز رو در رم مي, اومده دوستم. سالم-
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 برف جاهاش بعضي ديوار، كنج حياط هاي گوشه. داشت سردي سوز هوا. اومدم بيرون خونه از و كردم سرم رو چادرنمازم

 تا ولي پيشم بود اومده كه داشت درسي مشكل مثال. شد خونه وارد پرسي احوال و سالم از بعد كردم، باز رو در. بود نشسته

. بود شده كرخت بودم خوابيده زمين رو اينكه خاطر به بدنم زدن، فك به رويا با نشست نپرسيد، ازم سوالم يه حتي ظهر

 نزديكاي و گرفتم دوش يه.) خوابيدم زمين روي و بودم گرفته پارسا از پتو يه فقط نداشتم اضافي خواب رخت چون(

 و نكرد قبول بياد باهامون كرديم اصرار رويا به چي هر. افتاديم راه دانشگاه سمت به و شديم حاضر هم با دوازده ساعت

 .بود رفته پارسا با زود صبح هم عارف. كنه استراحت خواد مي گفت

**** 

. خورديم مي قهوه و بوديم نشسته دانشگاه بوفه توي طاهره با بود شده تموم زودتر هم ساعت يه كه اولي كالس از بعد

 با ايستادن، سرم پشت نازي يعني بودمش زده كه دخترِ همون همراه به ليال ديدم برگردوندم رو سرم. زد صدام كسي

 به. بود عادي اش قيافه نازي اما, كشه مي خجالت كه خورد مي بهش بود، انداخته پايين رو سرش ليال. كردم سالم سردي

 :كردم نگاه نازي به سوالي حالت

 امرتون؟-

 : گفت و گرفت سمتم به رو كاغذي تكه نازي

 گالره؟ به بدي اينو شه مي-

 : گفتم بگيرم رو برگه اينكه بدون و انداختم باال رو ابروهام

 بينيش؟ نمي خودت مگه-

 دستش برگه به( ايشون اگر. بود نيومده داشتم مشترك باهاش ديروز كه هم كالسي تا دو اون جداست واحدامون بيشتر-

 .شدم نمي شما مزاحم هم من نداشتن اصرار و عجله) كرد اشاره

 مي دستش از بود شده نوشته موبايل شماره يه توش كه رو برگه كه حالي در! زنه مي حرف من واسه هم قلم لفظ چه

 : پرسيدم, گرفتم
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 !چيه؟ شماره اين جريان بگم بهش-

 : آورد پايين رو صداش

 .در دم رفتم كنجكاوي سر از هم من گرفت، مي رو گالره سراغ خوابگاه بود اومده جووني آقاي يه ديروز-

 !كردم پذيرايي ازت جانانه كه منم... اومدي من واسه كه طور همون. فضولي و نه كنجكاوي بگم خواستم مي

 : داد ادامه

 گالره ي شماره حداقل كه كرد التماس كلي اونم. بود داده ما به رو آدرسش گالره كه نياوردم خودم روي به بود مرد چون-

 حتما كه بگم گالره به گفت و داد رو اش شماره خودش هم آخر دست نداشتم، رو اش شماره واقعا من ولي بدم بهش رو

 .ببينتش بايد

 : پرسيدم ؟!باشه تونست مي كي يعني, بودم كرده تعجب

 نكرد؟ معرفي رو خودش-

 : گفت لب زير و داد تكون تاييد نشونه به و انداخت پايين رو سرش

 .وحيد بگم گالره به گفت-

 :كردم جمع رو خودم. نموند پنهون نفر سه اين از كه نشست لبم روي لبخندي ناخودآگاه

 .بري توني مي. دم مي بهش باشه-

 : كنم نگاش دوباره شدم مجبور كه نازي صداي بعد و خورد ام شونه به دستي. برگردوندم رو روم سريع و

 .بدهكارم بهت خواهي معذرت يه كنم فكر-

 بابت؟-

 .شنيدم ليال ي خاله از... نيست گالره شبيه رفتارت تو-
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 : زدم لبخند بازم

 . نداره اشكال-

 .رفتن و كردن خداحافظي و زدن لبخند يه نازي هم ليال هم

 : كشيد دستم از رو برگه كنجكاوي با طاهره

 كيه؟ وحيد-

 :گفتم دروغ به و انداختم باال رو هام شونه

 .دونم نمي-

 با, گرفتم رو تصميمم مغزي تنش يه در شد، مي تشكيل چهار ساعت بعدي كالس و بود دو نزديك كردم، نگاه ساعت به

 : داد جواب بوق تا شش, پنج خوردن از بعد. گرفتم تماس وحيد شماره با و اومدم بيرون بوفه از طاهره از خواهي عذر يه

 بله؟-

 : كردم بيدارش خواب از بود معلوم, بود گرفته صداش

 وحيد؟ آقا ببخشيد. سالم-

 شما؟. هستم خودم بله. سالم-

 .ام گالره دوست من-

 : گفت كالفگي با, بشه تموم حرفم نذاشت

 ...خودتون اينكه نه گالره به بدين رو شماره گفتم-

 : حرفش وسط پريدم

 .مريمِ اسمم! نه؟ يا شناسيد مي دونم نمي... هستم گالره صميمي دوست من. نكنيد اشتباه نه-
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 : مشكوك لحن با

 مريم؟ كدوم! مريم؟-

 : گفتم شك با, بود درست حدسم كنم فكر

 .كرامتي مريم-

 : كرد اي خنده تك

  شد؟ پيداتون باالخره پس-

 : زد قهقهه بلند صداي با

 !! من عشقيِ رقيب-

 : گفت دقيقه چند از بعد. بنده مي رو دهنش كي ببينم بودم منتظر خط ور اين سكوت در من و داد ادامه خنديدن به

 امرتون؟ خب-

 .بدونم رو شما اصرار علت بايد من ولي باشه داشته ديدنتون به اي عالقه گالره كنم نمي فكر-

 !بايد؟-

 .منم صميميش رفيق تنها االن چون بدونم بايد من. بله-

 :گفتم دلم تو

 !!هستيم صميمي هم با االن هم چقدر خودم جون آره-

 : گفت مكث كمي با

 !ببينيم؟ رو همديگه گالره و من تا بدين ترتيبي... جوري يه شما شه نمي-

 .بدونم رو علتش بايد اول-
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 : كرد پوفي

 ...كه نيستيد هيچي جريان در شما آخه-

 .هستم خورده يه چرا-

 چي؟ مثال-

 ...كشين مي خجالت گفتنش از شما كه هموني-

 .مسئولم گالره برابر در كه گفت مي بهم درون از مسئوليتي حس اما پررويي در به بودم زده دونم مي

 : گفت آرومي صداي با

 ببينيم؟ رو همديگه شه مي! بگم؟ جور چه آخه... بايد من-

 .دم مي خبر بهتون آينده روز چند تا. نيست مقدور اومده مهمون برام چون هم بعدش. بيكارم چهار ساعت تا فقط كه االن-

 : پرسيد

 ؟!اينجاييد االن-

 : دادم جواب

 .خونم مي درس گالره دانشگاه توي من بله-

 : گفت شده زده ذوق انگار كه صدايي با بعد

 بيكارين؟ چهار تا گفتين-

 : گفتم تعجب با

 چطور؟ بله-

 باشه؟. دانشگاهتونم نزديك پارك نيم و دو من. دوِ ساعت االن-
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 : گفتم تاخير با خورده يه كالس حفظ براي

 .باشه... گالره خاطر به-

**** 

 حتي من. چوندم پي رو طاهره مكافاتي چه با دونه مي خدا. رفتم مي پارك طرف به سالنه سالنه من و بود نيم و دو ساعت

 چشم پارك؟ مياد كي اُسكل تا دو شما جز سرد هواي اين تو ظهر از بعد دو ساعت آخه شكليه؟ چه وحيد دونستم نمي

, ايستادم, باشه همون كردم شك. بود نشسته ها نيمكت از يكي روي تيپ خوش العاده فوق و هيكلي جوون يه چرخوندم

 نزديكش. خودشِ فهميدم بود اي ديگه سمت روش اومد، در من موبايل صداي بعد و برد گوشش سمت به رو گوشيش

 : شد بلند جاش از و كرد قطع, برگردونه سمتم به رو روش شد باعث گوشيم صداي شدم

 .سالم-

 طلبكارها اين مثل من اما, دوخت چشم رو به رو به زير به سر به و انداخت بهم گذرا نگاه يه. نشستم و كردم سالم هم من

 : اومد در صدا به بعد لحظه چند. كشيده باال رو اموالم تمام انگار كه كردم مي نگاش

 كنيد؟ مي نگاهم شكلي اين چرا-

 : گفتم اي ادبانه بي لحن با

 ببينيدش؟ كه دارين اصرار اينقدر علت چه به بدونم كنجكاوم واقعا-

 : برگردوند طرفم به رو صورتش, كرد نازك رو هاش چشم پشت

 .نداد بهم جبران فرصت گالره. كردم اشتباهي يه من-

 : انداختم باال رو ابروهام

 بكنيد؟ خواستيد مي جبراني چه. گرفتيد ازش رو دختر يه زندگي چيز ترين مهم-

 : كرد نگاهم مشكوك
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 .فهمم نمي رو منظورتون-

 : گرفتم باال رو سرم پيروزي با

 !نزنين راه اون به رو خودتون, گم مي دارم چي دونين مي خوب-

 : كرد بلند كامل رو سرش

 چيه؟ چيز ترين مهم از منظورتون. فهمم نمي رو منظورتون واقعا من. نه-

 : زد پوزخندي باشه شده من منظور متوجه تازه انگار بعد ثانيه چند. نگفتم هيچي و انداختم بهش سفيه اندر عاقل نگاه يه

 !!نيستيد جريان در كنيد مي ادعا كه طور اون پس-

 : انداختم بينيم به چيني

 ؟!چطور-

 ميدان, كنار بكشين رو خودتون اگه يعني... بردارين سرش از دست و بذارين شما اگه. ام گالره عاشق من كرامتي خانوم-

 ...شه مي باز هم من براي

 : گفتم گيجي با! بردارم؟ گالره سر از دست من, موند باز دهنم

 دونيد؟ مي من از چي شما-

 : زد لبخندي

 بهم باهام داشت وقتي پيش ماه هفت يعني آخر روز رو اين, زد پس رو من شما با جنسيش رابطه تجربه خاطر به گالره-

 !گفت زد مي

 : دادم جواب. گالره كنه لعنتت خدا

 .پسرش چه دخترش چه. نداشتم كس هيچ با جنسي رابطه هيچ وقت هيچ من-
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 : دادم ادامه من. كرد مي نگاهم گيجي با

 انسان يه من. بود گرفته جدي گالره اما بكنن هم با ممكنه هم آقايون حتي كه شوخي. بود بچگانه شوخي يه فقط ها اون-

 .خورد هم به خانوم گالره حماقت يعني مساله همين خاطر به نامزديم كه ام طبيعي

 گفتم وحيد جلوي ظاهر حفظ براي اما معاشقه گن مي گالره و بيتا و من رابطه به كه دونم مي نياد پيش تفاهم سوء البته(

 : گفتم ام جمله تكميل براي.) كنم كم شدتش از تا شوخي

 .شنوم مي, بزنين رو حرفاتون شما تا اومدم من-

 : كرد هم تو رو ابروهاش!! بِكَن جون ممنوع اضافي زر يعني

 !فهمم نمي رو گالره رفتار علت پس باشه درست شما حرفهاي اگه-

 : رفتم در كوره از

 ...كردين تجاوز بهش كه شماست ناشايست حركت رفتارش علت-

 : گفت وار زمزمه لب زير و كرد نگاه بهم واج و هاج. كرد اتصالي پيچم سيم چرا دونم نمي خودمم

 !تجاوز؟-

 : داد ادامه و

 گفته؟ بهتون رو اين خودش-

 : گفت زمزمه حالت همون به اون. شدم خيره رو به رو به اخم با بگم چيزي كه اين بي من

 بودن لذت خواست مي. خودش درخواست به اصل در يعني, بود خودش اجازه با هم ذره يه همون. نكردم كاري من اما-

 ...نگرفتم ازش رو دختريش و نكردم گوش حرفش به من اما, كنه تجربه رو مرد با

 : كردم نگاه بهش تعجب با
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 !دخترِ؟ هنوز گالره يعني-

 : گفت كالفگي با

 .آره باشه نداده خودش دست كار اگه-

 به كرد شروع اون كردم مي مرور رو گالره حرفهاي داشتم ذهنم تو و بودم بهش كردن نگاه منگ كه دقيقه چند از بعد

 : كردن تعريف

 گالره دخترا بقيه برعكس. بودن ثابتم هاي مشتري از دوستاش از يكي و گالره. بيروني هاي لباس. دارم لباس بوتيك من-

 رو گالره هام دوست از يكي نامزدي جشن تو! درختم من كه انگار, رفت مي و كرد مي خريد ميومد نداشت توجهي من به

, شده دعوت مهموني به شب اون كه منه دوست دايي دختر دوستش كه فهميدم درآوردم رو آمارش اينكه از بعد و ديدم

 بعد داد، نشون خوش روي بهم دادن قرار واسطه و دوندگي كلي از بعد خالصه, گرفتم رو اش پي و ننشستم خيال بي ديگه

 و نبودم قانع ساده دوستي يه به ديگه من. شديم تر صميمي هم با و اومد در خودش سرد حالت از امون رابطه مدتي از

. داره وحشت جنسي رابطه از كه كشيدم زبونش زير از رفتن كلنجار كلي از بعد, ترسيد مي گالره اما بودم ازدواج خواستار

 بهم گالره خود روز يه اينكه تا. بگذرم موضوع اين از اي مساله چنين خاطر به نبودم حاضر و بودم شده عاشقش من

 از بعد. پذيرفتم كنم راضيش ازدواج براي بتونم اينكه واسه ناچار به اصرارش از بعد اما نكردم قبول اولش, داد پيشنهاد

 ولي بشم خيالش بي كردم سعي. كرد حذف زندگيش از كامال رو من هم بعدش و گرفت فاصله ازم كم كم هم قضيه اون

 ...ام گالره عاشق من... من نبود عادت سر از گالره به من عالقه, نشد

 فضولي از اينكه براي شد؟ مي چي گفتي مي مثال حاال لوس ي پسره. كرد سانسور رو بودم منتظرش كه اي صحنه نامرد اي

 : گفتم نَميرم

 بود؟ چي بابت زد مي حرف ازش گالره كه دردي پس-

 از كه گفت رو اي جمله و پررويي به زد بعد. سرم فرق تو كوبيد مي مشت با بود جاش اگه كنم فكر كه كرد نگاهم طوري

 : شدم سرخ خجالت

 !!تو رفتم پشتي در از-
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 يكي واسه يا بعدا خبرمرگت مرغِ حد در ات كيو آي كه تو مشنگ مريم بگه نيست يكي بريزن، سرم بر خـــاك يعني

 .انداختم پايين شرم از رو سرم, بپرس گالره خود از يا بفهم و كن تعريف ديگه

 : داد ادامه آهسته وحيد

 با كه سالي دو اين تو من. بدم انجام رو بگين كه كاري هر آوردنش بدست خاطر به حاضرم و دارم دوستش هنوزم من-

 .كردم تجربه رو عمرم روزهاي بهترين بودم گالره

 : شدم مي بلند جام از كه حالي در, بود نيم و سه. كردم نگاه ساعتم به. باريد مي صداقت صداش از

 .كرد شه مي چكار كه دم مي اطالع بهتون كنيد، سيو رو شمارم-

 چند هنوز. ببينم هاش چشم تو رو شادي برق تونستم مي. افتادم براه و كردم خداحافظي. اومديم هم با پارك ورودي در تا

 : آشنا صدايي بعدش و ماشين بوق صداي كه بودم نشده دور پارك از قدم

 .شو سوار بيا-

 تاريكي توي چه ترسم مي عصبانيش ي قيافه از كه كنم اعتراف بايد. كرد مي نگاهم غضب با داشت كه بود پارسا برگشتم

 : زد صدام دوباره. روشن روز تو حاال چه

 .ام تو با-

 : پرسيد كه ببندم رو در كامل نذاشت.شدم سوار و دادم خودم به حركتي

 بود؟ كي اون-

 : راه اون به زدم رو خودم بود؟ اين اخمش علت پس

 كي؟-

 : كرد نگام موشكافانه

 !نشستي دلش ور ساعت يه كه لندهوري همون-
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 : پرسيدم, بدم حرصش يكم نميومد بدم يعني نياوردم خودم روي به

 كني؟ مي چكار اينجا-

 : كنم خيس رو جام روتون به گالب بود مونده كم كه كشيد دادي سرم يهو

 بود؟ خري كدوم اون گم مي, نكن عوض حرفو-

 كردم مي سعي كه صدايي با ؟!منه ي چيكاره اين اصال فهميدم، رو موقعيت تازه بعد كردم نگاهش شده گرد هاي چشم با

 : گفتم نشه معلوم لرزشش

 .نداره ربطي هيچ تو به-

 : رفت باال پوزخند به لبش طرف يه

 .شو پياده... نداره ربطي من به گي مي راست... روشن سرهنگ جناب چشم-

 هم اش تازه, بود ادب از دور به و زشت برخوردم. شدم دانشگاه محوطه وارد. كوبيدم هم به رو در و شدم پياده ماشين از

 چرا بود؟ كي كه نگفتم آدم بچه مثل چرا. بود سرهنگ پارسا باباي ولي بود سرگرد و بود نشده سرهنگ هنوز من باباي

 ...اَه كردم؟ ناراحتش

 : دادم جواب. بود رويا خورد، زنگ گوشيم

 بله؟-

 ديدي؟ رو پارسا خوبي؟, سالم-

 اينجا؟ بود اومده چرا اين. آره-

 نداد؟ رو غذاتون بهت مگه وا-

 : گفتم تعجب با
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 غذامون؟-

 تو كه نه. دادم بهش هم رو ات شماره. نموني گشنه بعديت كالس واسه گفتم شد دير شرمنده. فرستادم برات ناهار آره-

 ...خوردي نمي دانشگاه غذاي از هم ليسانس دوره

 رو قضيه شسكسته پا و دست واسش. شنيدم مي زور به رو رويا صداي و نداشت حد كه بود گرفته لجم خودم از قدر اون

 .سركالس رفتم داغون اعصابي با و كردم قطع رو تلفن. گم مي رو اش بقيه شب گفتم و دادم توضيح

 

 

 :23فصل

 فضاي بيشتر رويا كردم، باز رو هام چشم دادم، فشار رو گردنم چپ سمت دست با. پيچيد گردنم ناحيه تو درد احساس

 دو هر هم عارف و پارسا. ده مي نشون برفك داره و روشنه تلويزيون نشستم، زمينه، روي من سر و كرده اشغال رو بالش

 سينه روي از رو كنترل و شدم خم. بود تخمه پوست پر هاشون لباس روي هم و دورشون هم و بودن خوابيده باز طاق

 تمام چون نفهميديم ازش هيچي رويا و من و بود بزن بزن اش همه فيلمش كردم، خاموش رو تلويزيون و برداشتم پارسا

 زشت حركت اصال كه پارسا ديشب برخورد آوري ياد با بوديم، هم تا دو اين اعصاب رو تازه و زديم مي حرف هم با مدت

 خوام نمي ديگه. كن ولش... كه حيف فقط پسرخوبيه، اون مياد، لبم روي لبخند كرد ظاهر حفظ و نياورد روم به رو ديروزم

 وجود تمام با من ولي باشه كمي زمان احساس يه گيري شكل براي ماه سه شايد, شدم مند عالقه بهش واقعا من كنم انكار

 : كرد باز رو چشمش يه. كنم مي حسش دارم

 ديدنم؟ از نشدي سير-

 : كردم هول

 !چي؟-

 جاش از انداخت عارف و رويا به كوتاه نگاه يه كه اين از بعد و نشست جاش تو. كرد باز رو هاش چشم آروم و زد لبخندي

 : شد بلند
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 .بيا دنبالم-

 تختش روي و بست رو در شدم كه وارد. رفتم اتاقش به اون دنبال به و شدم بلند جام از و كردم اطاعت بار اين منم

 چشم از. دادم تكيه ديوار به و دادم تحويلش جون بي لبخند يه منم بود لبش روي هم شيطون و عريض لبخند يه, نشست

 براندازم خوب كه دقيقه چند از بعد. بزنيم حرف هم با شب نصفه بوديم مجبور انگار حاال, باريد مي خواب جفتمون هاي

 :دراومد صدام ديگه, كرد

 كني؟ نگاهم كه بيام كردي صدام-

 داره؟ اشكالي-

 .پايين انداختم رو سرم و كشيدم خجالت صريحش جواب از

 بكشي؟ بلدي هم خجالت-

 : گفتم حالت همون با

 .داشتم بدي برخورد من... خوام مي معذرت-

 : داد مي آزارم بود كنايه حاوي كه صداش

 ؟!نه, داري عادت-

 : داد ادامه. كردم نگاش سوالي و آوردم باال رو سرم

 ؟!كني مي خواهي معذرت بعد, كني مي يخ روي سنگ رو آدم-

 هم اين. كن فكر زدن حرف از قبل, نزن حرف كردن فكر از قبل كه گرفت مي خرده بهم هميشه هم بابام گفت مي راست

 :داد انرژي بهم, شد خنده حاوي كه صداش. دارم گندي اخالق چه من كه فهميد

 .بده توضيح بهم خودت بيا حاال ولي گفت بهم چيزايي يه رويا, كني ناراحت رو خودت خواد نمي حاال-
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 خنده به هام لب بره، مالش دلم ته شد باعث مهمه براش ديدم مي كه اين ولي داشت؟ ربطي چه اين به آخه دونم نمي من

 : شد باز

 بدم؟ پس جواب بهت بايد من كه كني مي فكر چرا-

 : داد جواب جدي خيلي

 . شه مي مربوط منم به مربوطه تو به كه چي هر-

 !بود؟ عالقه ابراز االن اين. شد خشك ام خنده

 : پايين انداخت رو سرش

 .آوردم كم مامانم حرف برابر در هميشه مثل-

 : كرد نگاه صورتم به

 كنم اعتراف بايد... من و... گه نمي بد هم كسي از, كنه نمي تعريف كسي از الكي و خوبيه خيلي زن مامانم چيه؟ دوني مي-

 .نداره حرف تو مورد در اش سليقه كه

 : داد ادامه. آوردم نمي در سر هاش حرف از

 ناراحتي و زده زنگ تو به كه شنيدم خواهرام از هم من نگفت رو بدت من جلوي وقت هيچ دادنت نه جواب قضيه از بعد-

 .نيست هيچي دلش ته دونم مي ولي كرده

 : كردم جمع رو هام لب

 گي؟ مي رو ها اين چرا-

 : شد بلند جاش از

 !؟...بگم چطور راستش... ندارم وقت هم زياد كنم، چيني مقدمه نيستم بلد زياد من-
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 : شد خيره هام چشم توي

 كني؟ فكر بهم راجع بخوام ازت شه مي-

 : چپ علي كوچه به زدم رو خودم شدن مطمئن براي. افتادم مي پس داشتم

 كنم؟ فكر چي به-

 : چشام تو زد زل مصمم خيلي, خوره مي حرص دستم از داره كه دونستم مي. كشيد موهاش تو دستي كالفه

 .من با ازدواج به-

 يهويي؟ چرا ولي, نگـــــو كه شد پا به عروسي دلم ته. افتاد فشارم واقعا ديگه

 : داد جواب چون, پرسيدم بلند صداي با رو سوالم كنم فكر

 و كنم اقدام زودي اين به نداشتم قصد اما كنم مي فكر جدي صورت به موضوع اين به دارم كه هست اي هفته دو يكي-

 .بشم مطمئن خودم به هم تو احساس از خواستم مي اول, بگم بهت

 : گفتم تعجب با

 گذاشتي؟ جلو پا كه مطمئني االن يعني-

 : گفت... تلخ اما خنديد،

 ديدنت؟ اومده يهويي و خبر بي چي واسه رويا دوني مي-

 حرف گفت من به اشاره با و گذاشت بينيش جلوي رو انگشتش پارسا كرديم، نگاه هم به پارسا و من. اومد صدا در پشت از

 : گفتم. بزنم

 من؟ ديدن نيومده مگه-

 : شد مي نزديك در به كه حالي در
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 .هست هم ديگه علت يه ولي چرا-

 علتي؟ چه-

 عارف اگه كه شدن اتاق وارد عارف و رويا همزمان كه كرد باز رو در و چرخوند رو دستگيره معطلي بي, رسيد در پشت به

 : گفت پارسا به رو دلخور مثال عارف. شد مي پخش اتاق وسط رويا بود نگرفته رو رويا

 ...نداشتيم آمادگي ما شايد بده اطالع يه كني باز رو در خواي مي آقا-

 : گفت رويا به رو و خنديد بلند صداي با پارسا

 .بدين توضيح بهش رو اومدنتون علت خودتون-

 : گفت يهو عارف و كردن نگاه من به لبخند با رويا و عارف

 . خانوم مريم گم مي تبريك-

 : گفتم و كردم نگاش دلخور

 .ندادم جواب هنوز كه من-

 : گفت كنايه با و پارسا پشت زد دست با

 .نمياد خوش رو خدا, نلرزون شبي نصف رو مردم جوون دل قدر اين بابا-

 : گفت عارف به رو و كرد بغل رو من رويا. زدم شرم روي از لبخندي من و نگفت چيزي پارسا

 .داريم حرف هم با ما بيرون بريد االنم... نكن اذيت رو من دوست-

 : پارسا گردن دور انداخت دست هم عارف

 ...ريم مي كه چي پس-

 : داخل آورد رو سرش بست مي رو در كه درحالي عارف. بيرون رفتن اتاق از
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 ! نگرفتن هم رو خدا روز البته-

 : كرد فروكش اش خنده يهو رويا بعد و خنديديم هم رويا و من. رفت و

 !دادن بله جواب تقريبا هم ات خونواده كرده؟ خواستگاري دوباره ازت علي دونستي مي-

 : گفتم سختي به و شد خالي دلم ته. كرد خالي سرم رو جوش آب ديگ يه يكي انگار

 چي؟-

 :  رويا. رفتم وا

 .عـــارف... عــارف شدي؟ چي مريمي-

 :كردم باز رو هام لب سختي به

 .خوبم-

 .اتاق تو پريدن پارسا هم بعدش و عارف

 : رويا به رو عارف

 كردي؟ كارش چي! بيرون؟ رفتيم ما كشيد دقيقه به-

 : دستپاچگي با رويا

 ...ديگه گفتم بهش-

 : گفتم رويا از دفاع براي ولي بود كرده ضعف دلم ته. كردن نگاه رويا به غضبناك پارسا و عارف

 .نيست چيزيم بابا-

 طوري اين خبر شنيدن از خوشحالي شدت از من كنه فكر خودش پيش نكنه. بود گرفته سرزنش رنگ نگاهش پارسا

 : گفتم رويا به رو بالفاصله! شدم؟
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 .شده چي ببينم بده توضيح دقيق... كرده خواستگاري كرده غلط-

 : داد توضيح رويا, خوردم مي رو آب كه حالي در و كردم تشكر. برگشت آب ليوان يه با و رفت پارسا

 هم مامانت. كردتت خواستگاري دوباره و گفته مامانت به ات خاله كه گفت. كردم مي صحبت تلفني مهساتون با پريروز-

. هستن راضي وصلت اين به همشون كل در. شي عصباني تو بگه بهت ترسه مي مامانت خود ولي, بگه مريم هرچي گفته

 مي جمع هم مردم دهن از حرفتون طوري اين گه مي, راضيه هم بابات گفت مي مهسا... مهسا از غير به البته بابات، حتي

. كنم راضيت كه خواست ازم و ديدنت اومدم من كه شنيده مهسا از گفت و گرفت تماس من با ظهر امروز هم مامانت... شه

 بهت تصميمت گرفتن تو و بذارمت جريان در كه بود اين ام اصلي علت ولي اومدم بود شده تنگ واست دلم چون بيشتر

 .كنم كمك

 صداي با پارسا. كنم نگاه پارسا و عارف صورت به شد نمي روم, پايين انداختم رو سرم و زدم روش به مصنوعي لبخند

 : گفت آرومي

 ...كرد تعريف رو موضوع اين خانوم رويا برگشتم دانشگاهتون از من كه اين از بعد-

 : داد ادامه رو پارسا حرف ي دنباله عارف خندون صداي. شد ساكت

 !پريده قفس از مرغ بجنبم دير اگه گفت هم شازده اين-

 : گفت لب زير و عارف پهلوي به زد دست پشت با پارسا. خنديد بلند و

 !بردي رو آبروم, ديگه شو ساكت-

!! هستن بوق تا دو اون و بوديم اتاق تو تا دو ما فقط انگار... هم اون. شدم خيره پارسا هاي چشم به و آوردم باال رو سرم

 : شكست رو بينمون سنگين سكوت پارسا, بود هامون چشم تو حرف چقدر

 .هستم آخرش تا پامِ، هم راهم رفيق بدونم اگه سرسختيم، آدم من-

 : عارف. زدن دست تمام بازي مسخره با رويا و عارف
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 .محكم شعار يه گن مي اين به براوو،-

 : گفت من به رو بعد

 .داري پيش در سختي راه كه ببند همت كمربند خانوم مريم پاشو-

 : زدم لبخندي

 .نيست سختي راه كه دادن علي به رد جواب ديگه-

 : گفت آروم رويا

 نرفته؟ كه يادت... هست هم پارسا آقا خونواده. نيست اين فقط آخه-

 اگه موقع اون بودم، نكرده فكر اينجاش به, اومد ذهنم توي محمدي خانوم هاي حرف ي همه شد، خالي دلم ته دوباره

 بي, درازتر پا از دست نامزدي يه خوردن هم به از بعد چي؟ حاال اما بودم عروسشون محترمانه خيلي بودم داده بله جواب

 : گفت لبخند با پارسا. رفت هم تو اخمام اختيار

 .داري امتحان هم فردا. بكني استراحتي بهتره, زياده وقت حاال-

 : گفت گوشم در رويا

 .دارن رو زنشون هواي چه مردم نشده هيچي هنوز-

, بود لبش روي لبخندي كه حالي در و داد تكون رو سرش هم پارسا. رويا پهلوي به زدم آرنج با و شدم سرخ خجالت از

 : گفت پچ پچ شبيه صدايي با عارف. كرد ترك رو اتاق و گفت بخير شب

 ...مباركه ديگه حاال-

 همون و خنديديم هم رويا و من. هال تو دوييد سريع عارف. كنم پرت سمتش به كه گرفتم تخت رو از رو بالش شدم خم

 . برد خوابمون بعد و كرديم صحبت كمي جا
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 سرك هال تو. اومد مي صدا خودم واحد از و بودن خواب رويا و عارف. شدم بيدار خواب از هميشه از تر انرژي با صبح

 : گفت مودبانه خيلي من ديدن با چيده صبحانه سفره ديدم و ور اون رفتم. منه واحد توي كه فهميدم نبود پارسا, كشيدم

 .اينجا اومدم اجازه بي كه ببخشيد. كنم سروصدا نيومد دلم, نشدن بيدار هنوز ديدم-

 : گفتم پوزخندي با و دادم تكيه در به

 ؟!اينجا نيومدي اجازه بي حال به تا كه نه... آخي-

 : ايستاد سينه به دست و انداخت باال رو ابروهاش

 .ميام اجازه بدون هم بعد به اين از-

 : بردم باال رو ابروم هم من خودش از تبعيت به. پرروئه چقدر ديگه اين

 علت؟ چه به وقت اون-

 : ضعفم نقطه رو گذاشت دست

 !خواد نمي اجازه داره دوستش كه كسي پيش بياد اينكه براي آدم-

 : گفتم آرومي صداي با و فشردم بهم رو هام لب. سابيدن مي قند دلم تو انگار! گي مي رو من

 .بشورم رو صورتم رم مي-

 درست رو جاش اين تا... شكرت خدايا. خنديدم ها ديوونه عين و كردم نگاه خودم به آينه توي شدم دستشويي وارد وقتي

 ...كن درست خودت بعدشم به اين از, كردي

 و سالم پارسا با و ديد رو ما و بود منتظرم ورودي جلوي طاهره. رسوند دانشگاه تا رو من خودش و خورديم صبحونه هم با

 : پريد بهم وحشيا مثل رفت پارسا اينكه محض به, كرد اي مودبانه پرسي احوال

 .ببينم كن تعريف رو چي همه سريع... روشن چشمم-
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 : گفت زده غم قيافه با اما شد خوشحال خيلي چند هر. كردم تعريف واسش رو موضوع كليت و خنديدم

 دي؟ مي رو جوابش كي, كرده خواستگاري ازت پويا گفت مي حميد-

 : كردم معوج و كج رو هام لب

 خبر هم چيزم همه از كه اس گزينه بهترين پارسا كنم مي فكر افتاده واسم كه اتفاقاتي به توجه با ولي خوبيه خيلي پسر-

 .داره

 .افتاديم راه به كالس سمت به هم با و كرد تاييد هم طاهره

 

 

 :24 فصل

 اذيت العاده فوق استاد ظهر از بعد كالس اما بود خوب بود اول ساعت كه امتحانم البته, بود سختي روز العاده فوق امروز

 اينا رويا با هم من داشتم دوست. بعد هفته دوشنبه اونم ديگه امتحان يه فقط مونه مي. بده نمره هامون تحقيق به تا كرد

 بياد رويا كه منتظرم من و رفت و كرد خداحافظي ازم طاهره. بودم اينجا اش همه اومدم كه ترم اول از. شهرمون برم فردا

 .گالره خونه بريم هم با تا دنبالم

**** 

 : زد مي غر لب زير, حياط توي اومد رويا سرم پشت و كردم باز رو در, قفل تو انداختم رو كليد خسته

 ميري؟ مي نزني حرف اگه تو-

 : گفتم كالفگي با

 .رويا خيال بي ات آينده هاي بچه جون-

 !كشتمت مي, ريختي مي هم به رو هام نقشه اگه خدا به. مار زهر-
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 : برگشتم سمتش به عصبانيت با

 اينجا اومدي كه روز دو اين توي تو كه كنه نمي خريد اينقدر مرزي بازار ره مي آدم. كشيدنت نقشه با كشتي رو خودت-

 ...خريد بريم فردا.) درآوردم رو اداش كجي دهن با( ريختي؟ مي ديگه برنامه يه مردي مي حاال. كردي خريد

 : درآورد رو هاش كفش و شد خم

 .نياي توني مي ناراحتي!! هست كه همينه اصال-

 .نميام باشه-

 .كردي غلط تو-

 : گرفت جا در قاب تو عارف و شد باز پارسا واحد در. درآوردم رو هام كفش

 روباه؟ يا شيرين. حاضره شام, ور اين بياين. سالم-

 : گفت عارف به رو و زد كنار رو من و من بازوي به زد كيفش با رويا

 .باشيم روباه خانوم اين دراز زبون خاطر به بود نزديك-

 : گفت خنده با من به رو عارف. داخل رفت و انداخت من به نگاهي غيظ با و

 دادي؟ آب به گلي دسته چه باز-

 : گفتم دلخوري با

-گه مي چيزي يه اون حاال, نكنه درد شما دست! ا . 

 : گفتم شدم مي رد جلوش از كه حالي در و

 !راهه به رو چي همه كه فعال-
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 هاي چشم از كه گرفت ام خنده وضع اون با ديدنش با, بود ايستاده گاز پاي و بسته بند پيش پارسا ديدم شدم كه داخل

 : نموند دور تيزبينش

 ...بخندي بايدم, كار به وايستادم بدبخت منِ گردش پي رفتن ها خانوم... داره هم خنده بله-

 :كردم مي خم رو سرم كمي كه حالي در, داره ادامه صبح تا بزنه حرف بخواد اين ديدم

 .سالم عليك-

 : كرد نگاهم شيطون

 .سالم ؟!ذاري مي آدم واسه هوش مگه-

 صداي) جهاني جام حد در بازي اسكل يعني. (كنم عوض رو لباسم واحدم داخل برم اونجا از كه خوابش اتاق داخل رفتم

 : اومد پارسا

 ...هستا بخواي رنگي چادر-

 يهو. نبود اي بامزه شوخي اصال نظرم به بود؛ عروسم چادر منظورش. خنده مي داره ديدم, كردم نگاهش غيظ با و برگشتم

 : گفتم بيارم در رو حرصش خواست دلم

 !بپوشمش دوباره شدم مجبور ديدي وقت يه دار نگه رو اون-

 .شدم دور جرم صحنه از و زدم بهش لبخند يه منم, كرد نگاه بهم داده باال ابرو يه با و شد خشك اش خنده

**** 

 : رويا به رو عارف, شام ميز سر

 .شد چي نتيجه ببينم كن تعريف خب-

 : خنده با رويا
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 مثال ولي تيرخورده گرگ تا دو عين.) بوديم گالره و من منظورش! (كردن مي نگاه بهم جوري چه دوتا اين ديدي مي اگه-

 .دوستن هم با كردن مي وانمود اينا و بودم خبر بي جا همه از من

 : خنديد عارف

 كردي؟ كار چه-

 : داد فرو رو اش لقمه رويا

 .كنيم خريد و بزنيم دور بيرون بريم گذاشتيم قرار مثال ديگه هيچي-

 : گفت خنديد مي كه حالي در و كرد گير گلوش تو لقمه عارف

 خودت؟ بابت يا ريختي اي برنامه چنين گالره خاطر به بگو رو راستش رويا من جون-

 : گذاشت بشقابش تو رو قاشقش رويا. گرفت مون خنده پارسا و من

 دارم؟ خريد ضعف من گي مي يعني. نكنه درد دستت-

 : كرد جمع رو هاش لب عارف

 .اختياريد صاحب شما. بزنيم حرفي چنين بكنيم غلط ما-

 : گفت من به رو باشه افتاده چيزي ياد انگار بعد. خنديد عشوه با رويا

 ...مريمي راستي-

 چيه؟-

 .بگير رو بوتيكش آدرس بزن زنگ هم وحيد به-

 چيني؟ زمينه بدون يعني فردا؟ واسه-

 .شب فردا تا نهايتا, كه بمونم اينجا ابد تا نيست قرار كه من-
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 و نياوردم خودم روي به. فكره تو و همه تو اش قيافه ديدم انداختم پارسا به نگاهي چشمي زير. گفتم اي باشه سر با ناچارا

 رو ميوه بساط هم پارسا, بشوره رو ها ظرف كه شد داوطلب خودشيريني واسه عارف شام از بعد. دادم ادامه خوردنم شام به

 : گفتم آرومي صداي با رويا به رو. نشستيم هال تو هم رويا و من و كرد آماده

 .هستين من هاي مهمون مثال شما... پارسا طفلك-

 : گفت من به رو تري آروم صداي با و خنديد رويا

 ...كه ندارن رو حرفا اين كه شوهر و زن ديگه-

 !كوفت اي-

 : برداشت اُپن روي از رو گوشيم رويا. نشست كنارمون و اومد ميوه ظرف با پارسا. خنديد ريز

 .كن هماهنگ, بزن زنگ يه هم قُزميت اون به بيا-

 : برداشت رو گوشي بوق دومين با. گرفتم رو وحيد ي شماره و گرفتم رو گوشي خنده با

 خبر؟ چه. خانوم مريم سالم-

 .خنديدم بلند صداي با

 : گفت ارادي غير اخمي با پارسا يهو

 !بسه. خب خيله-

 : شد خشك ام خنده. چسبيد رو دلش و زمين رو كرد غش خنده از رويا

 .وحيد آقا سالم-

 : گفت دلخوري لحن با

 .نبود من از بهتر حالتون داشتين رو من شرايط هم شما اگه-
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 .نبود خودم دست خوام، مي معذرت-

 خبر؟ چه بگين حاال خب-

 بوتيك آدرس شه مي اگه خواستيم مي, خريد بيان خوان مي فردا گالره و هام دوست از يكي راستش نشده، خاصي خبر-

 .ببينيد رو ديگه هم اتفاقي مثال كه بدين رو تون

 : كرد تلخي خنده

 .افته نمي اتفاقي من ديدن با. گرفته فاصله ازم قبل دفعه از بدتر بار هر اما ديدم رو گالره زياد مدت اين تو من-

 : گفتم عصبانيت با همراه تعجب با

 كنم؟ جور مالقات قرار جوري يه داشتين اصرار قدر اين چرا بپرسم شه مي پس-

 .اتفاقي نه بياد خودش ميل با خواستم مي من-

 .كنسل فردا قرار ندارين دوست اگر خب-

 : گفت شده هول يهو

 مياين؟ ساعتي چه فقط. براتون كنم مي اس رو آدرس االن. نه, نه-

 مي نشات بود شده اضافه جمعمون به حاال كه عارف و پارسا كردن نگاه طرز از بيشتر لبخندم البته. (اومد لبم به لبخند

 : گفتم.) گرفت

 .ظهر از قبل احتماال-

 .منتظرتونم پس-

 ندارين؟ كاري. باشه-

 .ممنونم فقط... فقط. نه-
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 .نكردم كاري كه هنوز. كنم مي خواهش-

 .خداحافظ ندارين امري اگه. حال هر در-

 .خداحافظ. نيست عرضي-

 : گفتم رويا به رو و كردم قطع رو تلفن

 !بدم؟ توضيح باز يا شد؟ چي به چي فهميدي ديگه-

 : داد تكون رو دستش

 كار؟ سر بري خواي مي فردا! شكسته غول شاخ انگار, هم تو بابا برو-

 .گرفتم پوست خودم براي پرتقالي و دادم مثبت جواب سر عالمت با

 : بود اومده در لجش كه رويا

 نمياي؟ باهامون يعني-

 : گفت يهو. نه يعني كه دادم تكون راست و چپ به رو سرم

 دي؟ مي جواب فردا هم پويا به-

 رويا به بهت با پايين رفت وقتي. پشتم زد مشت با رويا. شدم مي خفه داشتم واقعي معناي به و گلوم تو پريد پرتقال تكه

 : گفت مي تعجب با كه, گرفت رويا از رو من نگاه پارسا صداي كه كردم نگاه

 كيه؟ پويا-

 : گفت لب زير دم مي قورتش نگام با دارم ديد كه رويا!! كشتم مي رو رويا لحظه اون بايد يعني

 . رفت در دهنم از, نبود حواسم ببخشيد-

 : اومد عارف معترض صداي بار اين
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 ان؟ كي پويا آقا كه بگين خواين نمي-

 :داد جواب من جاي به رويا

 .مريمِ همكار-

 ادامه و گرفت ازم رو روش ديد رو من اخم چون ولي نه يا بگه رو بقيش كه بود دودل انگار كه كرد نگاه من به طوري بعد

 : داد

 .بود كرده خواستگاري مريم از كه-

 : گفت من به رو طلبكارانه پارسا و

 درسته؟, كنين فكر بهش كه گرفتين فرصت ازش هم شما و-

 رو من پارسا كه شدم ناراحت اين از بيشتر ولي گرفت لجم نيست مخفي زندگيم توي چيز هيچ اينكه از بار چندمين براي

 :دادم جواب خونسرد خيلي. كرد خطاب شما

 االن, كنم مي فكر روز چند گفتم خودش اصرار به اما دادم رو رد جواب موقع همون من. قبله روز چهار مال پيشنهاد اين-

 .نكنه خوش دل خودي بي كه بدم جواب خوام مي موعد از زودتر بهش اين واسه هم

 : گفتم پارسا و عارف به رو و شدم بلند جام از. كرد مي نگام كالفه هنوز اما

 .ممنون امشب بابت-

 : رويا به رو و

 .بيا خواستي موقع هر, كنم نمي قفل رو اتاق در. بخوابم رم مي من-

 : گفت هم در اي قيافه با عارف

 .خانوم مريم كه نداره ناراحتي-
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 .خداحافظ. نيستم ناراحت اصال من-

 داشتن و بودن داده تشكيل دادگاه من واسه. شدم ناراحت هم خيلي اتفاقا. كردم ترك رو پارسا واحد بلند هاي قدم با و

 : زدم نهيب خودم به... شه خنك دلم دم مي رد جواب هم پارسا به اصال. كردن مي ام محاكمه نشده هيچي هنوز

 شه؟ مي خنك دلت واقعا-

 آروم. زدم خواب به رو خودم. اومد رويا بعد دقيقه چند. شدم نمي شنيدن به موفق من ولي اومد مي پچشون پچ صداي

 : گفت مي گوشم در, كرد مي نازم كه حالي در و كشيد دراز تخت روي كنارم

 نشد بدم خودمونيما ولي... پريد دهنم از, خوام مي معذرت... نكن باز رو هات چشم ولي نيستي خواب دونم مي مريمي؟-

 .نبودي اون پيشنهاد معطل تو فهمه مي پارسا طوري اين... كه

 : موهاش تو انداختم رو دستم و كردم باز رو هام چشم

 . رويا كُشم مي رو تو من-

 : خنديد مي كه حالي در

 ...ديوونه كندي رو موهام آي, آي-

 : عارف صداي بعد و خورد ديوار به مشتي. خنديد مي بلند صداي با و

 !سرت رو گذاشتي رو خونه كني؟ مي كار چي رويا-

 : گفتم رويا گوش در. خنديديم ريز هم با و دهنش جلوي گرفت رو دستش

 !مياد چسي ما واسه چه شوهرت حاال-

 : كرد نگام چپ چپ رويا

 !داشتيم؟ مريمي-
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 بررسي رو خانواده احتمالي برخورد و بود علي صحبتمون جنبه بيشتر, كرديم صحبت رويا با شب هاي نيمه تا شب اون

 ناراحتي بدون تا كنم صحبت علي خود با كه شد اين گزينه بهترين و تره مناسب من جانب از واكنشي چه كه اين و كردن

 ...گرفت بر در رو من خواب ساعتي چه دونم نمي و كردم فكر بازم من خوابيد رويا اينكه از بعد. كنيم جمعش رو قضيه

 

 :25 فصل

 اما نيست نگراني و دودلي جاي ديگه كردم احساس داد ازدواج پيشنهاد بهم پارسا وقتي بيزارم، ترديد و شك همه اين از

 عارف قول به و نيست مطمئن احساسش از هم خودش كنم مي حس بينم مي رو پارسا ي دوگانه رفتار و سردي وقتي

 كردن رفع براي تا شد مي روشن زندگيمون, دادي مي بهمون اساسي حال يه شد نمي خدايا. بپره قفس از مرغ كه ترسيده

 !نيارم؟ فشار ام نداشته مغز به قدر اين ابهاماتم

 .سالم!! عجب چه-

 :شدم خيز نيم كمي, شد مي اتاق وارد داشت كه بود امير. برگردوندم در طرف به رو روم

 .بخير صبحتون. سالم-

 : داد ادامه و زد لبخندي

 !ديديمتون مي بيشتر شدنتون رسمي از قبل باز-

 : زدم شرمگيني لبخند

 بتونم مدت اين تو نكنم فكر ديگه, شه مي شروع ترم امتحانات روز بيست تا هم ديگه روز هفده, شونزده. امتحاناته ايام-

 .بيام

 : داد تكون حرفام تاييد معني به رو سرش

 .باشين موفق انشاءاهللا, خوبه-
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 .ممنون-

 .سالم-

 از چاي كردن آماده براي كه امير. شديم كار به مشغول روزانه هاي صحبت كمي از بعد و دادم رو سالمش جواب. بود پويا

 : گفتم پويا به رو شد خارج اتاق

 رضوان؟ آقاي ببخشيد-

 : آورد باال رو سرش

 بله؟-

 :فرستادم هام ريه داخل به رو هوا بينيم با كمي احتمالي دستپاچگي از جلوگيري براي

 .كنيم صحبت هم با بايد-

 : گفت و داد تكون رو سرش گرمي لبخند با

 .بگين شما موقع هر! حتما-

 خيال پويا به دادنم منفي جواب با من. دونستم نمي رو استرسم علت هم خودم. شدم كارم مشغول و زدم ولي و شل لبخند

 رو بره و بده پيچ رو من راحت تونه مي اون و نيست برم و دور پسري هيچ حاضر حال در كه كردم مي راحت رو پارسا

 با. لرزيد هام دست اراده بي هاش حرف آوري ياد با. شركت رسوند مي رو من داشت كه صبح امروز مثل, اعصابم

 : گفت مقدمه بي و كرد مي رانندگي داشت خونسردي

 كني؟ مي فكر ازدواجم پيشنهاد به-

 : برگشتم سمتش به

 چطور؟-

 : گفت من و من كمي با
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 ؟!كه متوجهي. بدي فوري رو من جواب همكارت مثل ندارم دوست من-

 : دادم تكون رو سرم

 .كنم مي فكر واضح باش مطمئن, نه-

 : گفت نشه نگاهم توي از دلم راز متوجه كه بزنم زل بيرون به دوباره خواستم تا

 .بود بله جوابت اگه حتي... كه اينه منظورم-

 : داد ادامه اون. كردم نگاه بهش تعجب با

 .بشيم آشنا هم روحيات به بيشتر تا بديم فرصت خودمون به دارم دوست-

 من از كه بود سرت رو تير هفت مگه االغ ي پسره. بجوئم رو اش خرخره داشتم دوست كه بود گرفته حرصم قدر اون

 كني؟ خواستگاري

 :گفت شدنم پياده موقع فقط نزديم، حرفي شركت به رسيدن تا و گفتم نامفهوم باشه يه سرم كردن خم با و كردم اخم

 .باشي نشده دلخور نظرم اظهار از اميدوارم-

 : كردم نگاهش گيجي با بودم نفهميده رو هاش حرف از هيچي چون و اومدم بيرون كردن فكر از امير صداي با

 بله؟-

 : بهم انداخت سفيه اندر عاقل نگاه يه

  كرامتي؟ خانوم كجايي-

 :  كردم نگاهش شرمندگي با

 ؟!بگين دوباره شه مي. خوام مي معذرت-

 : داد ادامه. شد افزوده شرمندگيم به من و شد بدل و رد پويا و امير بين دار معني نگاه يه
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 كار شركت حسابداري افزار نرم با بعد به اين از شما. برميام پسشون از تنهايي به خودم, كمه دفتري كارهاي گم مي-

 .كنيد

 : كرد اشاره پويا به دست با

 .كنين شروع تونين مي بخواين كه موقعي هر از. ده مي ياد بهتون پويا-

 : زد بهم نما دندون لبخند يه. كردم مي نگاه بهش ها مشنگ مثل داشتم هنوز من و

 !بهتره باشه امتحاناتون از بعد كنم فكر. برسيد كارتون به-

 مي كه حاال يعني. بشم مطمئن خودم به پارسا احساس از كه بكنم كاري يه گرفتم تصميم. نشست ميزش پشت و رفت و

 !گفتم؟ چي. كنم مطمئن احساسش از رو خودش كنم كاري يه بايد داره هايي حس يه من به دونم

**** 

 خانوم؟ مريم-

 : زدم لبخندي. كرد مي حركت آرامي به كنارم ماشينش با پويا. برگردوندم رو سرم

 بله؟-

 .لطفا شين سوار-

 هم سرده هوا هم. نداشتم شدن سوار اتوبوس حوصله اصال چون شم سوار بود خدام از خداييش. كرد باز رو جلو در و

 : زدم الكي تعارف يه!) داشتم نانازي دليل عجب. (گرمتره ماشين

 .شم نمي مزاحم ممنون-

 .بفرماييد حرفيه؟ چه اين-

 تو بازم ولي بود شده تر پرحرف قبل دفعات به نسبت پويا سكوت، به نه البته گذشت، اي دقيقه چند. شدم سوار هم من

 مثل يكي, زنه مي سرباز اين ده مي پيشنهاد بهش دخترِ كه وحيد مثل يكي. شده برعكس زمونه و دوره خدايا. كاري مسائل
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 نشسته اش عالقه مورد مثال دختر كنار كه پخمه اين مثل هم يكي, كشن مي پيش پا با زنن مي پس دست با كه علي و پارسا

. كنم راحت خودم دست از رو ملت يه بكشم رو خودم بزنم گه مي شيطونه اَي. ره نمي كاريش مسائل از فراتر ذهنش و

 : بود پارسا كردم بازش. اومد پيام گوشيم ي واسه

 .دنبالت بيام بگو شد تموم كارِت وقت هر. سالم-

 : فرستادم واسش

 داري؟ باهام كاري-

 : داد جواب

 .خونه ببرمت بيام گفتم. نه-

 : دادم جواب. بيارم در رو صبحش گيري حال تالفي خاريد جام يه نموره يه همچين

 بياي؟ بخواي تو حاال كه دنبالم اومده كسي كي ماه سه اين تو!! نفله آخه-

 .كيفم توي گذاشتم و كردم سايلنت بالفاصله و دادم رد هم من. زد زنگ گوشيم به سريع

 : گفتم خودم با بشنوه كه طوري لب زير نكنه بد فكر پويا وقت يه اينكه براي

 .بزنه حرف ساعت يه خواد مي بدي جواب. پرچونه ي دختره-

 :گفت لبخند با و كرد نگاهم چشمي گوشه

 شين؟ مي ناراحت شما زنم، مي حرف زياد هم من نكنه-

 : خنديدم

 ؟!زنين مي حرف زياد االن شما-

 : خورد فرو آرامي به رو اش خنده ثانيه چند از بعد. خنديد هم خودش
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 !بگين؟ بهم چيزي خواستين مي شما-

 خدايا. زد شرمگين لبخند يه به رو جاش و كرد فروكش ام خنده, بدم منفي جواب بهش خواستم مي اينكه آوري ياد با

 نداره؟ كردنش رد واسه دليلي كه حالي در بده رد جواب پسري به كه هست اين از تر سخت كاري دختر يه واسه يعني

 : كرد صاف رو گلوش

 شده؟ طوري-

 :دادم تكون نفي معني به رو سرم

 .كردم فكر پيشنهادتون به... بگم خواستم مي... واقع در نه-

 ريش روي دست آرومي به چپش دست با. برد موضوع به پي ام قيافه ديدن با چون شد حل قضيه درصد صد كنم فكر

 : كشيد اش نداشته

 بدونم؟ رو علتش شه مي-

 : گفتم بود خم سرم كه حالي در كنم نگاهش اينكه بدون

 .نيست شما با ازدواج مناسب موقعيتم من اما... خوبين جهت همه از شما-

 : زدنم حرف ميون اومد

 چيه؟ مشكلتون-

 : انداختم زير به رو سرم دوباره. بود شده مهربونش هميشه صورت مهمون عميق اخم يه, كردم بهش گذرا نگاه يه

 !مشكله اتفاقا چرا يعني... من... گفت شه نمي كه مشكل-

 خودم از تر الل يكي به بود قرار كلمه دو يه چي؟ كه اومد درمي زبونم سر از داشت بود شده جمع پام كف از جون يعني

 .بگم
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 : گفت يهو

 گيد؟ مي سابقتون نامزد خاطر به-

 : كردم سمتش به رو سرم شدت با

 ها؟-

 : انداخت بهم گذرا نگاه يه چشم گوشه از

 .ندارم مشكلي قضيه اين با من... شه مي مربوط ايشون به مشكلتون اگه اما خوام مي معذرت-

 : داد ادامه. برداره زمين رو از رو نسلتون خدا طاهره حميد، يعني

 .ندادم ازدواج پيشنهاد بهتون نشناخته و ندونسته من-

 : كردم باز رو هام لب سختي به

 بوده؟ چي نامزديم خوردن هم به علت دونين مي يعني-

 .داد تكون آرامي به رو سرش

 مي تكون رو شوهرش و خودش يه قبلش! نه. زنم مي هم به طاهره با هميشه براي رو دوستيم و رم نمي كار سر ديگه من

 ...!!بعد دم

 باال صدام كردم مي سعي كه حالي در. بوديم خودمون كوچه نزديك خيابون توي. لرزيد مي هام دست, خيلي, شدم عصبي

 : گفتم, نره

 .دار نگه-

 : گفت تعجب با

 چرا؟-
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 : فشردم هم به رو هام دندون

 .دار نگه گفتم-

 بعد و هاش قدم صداي. برداشتم تند رو هام قدم ممكن حد تا و شدم پياده سريع من و كرد توقف اي گوشه آرامي به

 : خودش صداي

 ...كنين صبر, خانوم مريم... كرامتي خانوم-

 : شد قدمم هم اول. گذشتم هم خيابون سر اتوبوس ايستگاه از. رفتم مي همچنان و نبود بدهكار گوشم من اما

 خانوم؟ مريم شد چي يهو-

 : كرد سد رو راهم جلوي, نكردم هم نگاه بهش حتي من كه جايي اون از اما

 .شمام با-

 : گفتم آرومي صداي با. كشيدم مي نفس تند تند عصبانيت از

 ...اين از بيشتر. رضوان آقاي كنه نمي تغييري من جواب-

 ناراحتيد؟ دارم خبر شما گذشته از من كه اين از شدين؟ ناراحت يهو چرا-

 : شدم خيره هاش چشم توي و دادم تكون رو سرم كالفگي با

 و شوهرش دست كف ذاره مي رو چيم همه صميميم رفيق اينكه از. كنه دل و درد كسي با كلوم دو تونه نمي آدم اينكه از-

 ...بدتر اون از هم شوهرش

 :كشيد داخل رو نفسش بينيش با و بست رو هاش چشم

 شدين؟ نارحت اين از-

 چيزيه؟ كم-
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 : گفت و انداخت چين پيشونيش به

 ...زندگي توي روز فردا كه اينه از بهتره خيلي باشم داشته خبر چي همه از اول همين اينكه-

 : رفت باال ناخواسته صدام و زدم قاط يهو

 !بكش سرك من خصوصي زندگي تو بعد بشي مطمئن من بله جواب از بذار اول-

 :كردم نگاهش دوباره نرفته قدمي و گذشتم ازش

 .ممنون محبتاشون همه بابت بگين هم مظفري آقاي به-

 : شد قدم هم باهام دوباره. افتادم راه به سرعت همون با باز و

 .شدين متوجه اشتباه شما خانوم مريم, كنين صبر-

 : گفتم غضب با

 .بشنوم چيزي خوام نمي-

 : گفت سماجت با

 . بگم بايد من اما-

 : گفتم بلند صداي با و ايستادم جام تو

 .برين بهتره هم شما. بشنوم چيزي خوام نمي گفتم-

 سرم كالفگي با. بشه طوري اين آخرش نداشتم دوست اصال. شدن خيره بهمون و ايستادن نفري چند. شد گرد هاش چشم

 خيلي صداي با, كرد مي نگاهم داشت دلخور. كردم نگاه بهش دوباره شد، جمع هام چشم تو اشك. پايين انداختم رو

 : گفتم آرومي

 .برو لطفا... خوام مي معذرت-
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 كه كوچه وارد. نشد اما بره فرو بلكه دادم قورت رو دهنم آب. كرد مي ام خفه داشت سنگيني بغض. افتادم راه به دوباره و

 سركوچه پارسا ماشين كه شدم متوجه رسيدم كه در دم. شدن جاري ام گونه روي به هام اشك و تركيد صدا بي بغضم شدم

 به خودم و اي گوشه كردم پرت رو كيفم ورود بدو همون. شدم خونه وارد سريع و نديدن به زدم رو خودم اما كرد توقف

 پارسا واحد در صداي. گذاشتم روشون رو سرم و كردم جمع بغلم توي رو زانوهام. گريه زير زدم و دادم تكيه كاذب ديوار

 در درست و زد جستي و شد اتاق وارد پشتي در از پارسا كه كنم قفل رو خوابم اتاق در كه شدم بلند جام از سريع. اومد

 : گفت اخم با و كرد نگاه خيسم صورت به گرفت، قرار جلوم و داشت نگهش بستم مي داشتم رو در كه آخر لحظات

 شده؟ چي-

 : گفت نعره با بدم جواب خواستم تا

 بود؟ كي اون-

 : گفتم عصبانيت با هم من, اومدم عقب به قدم يه من بلكه نخورد تكون جاش از اون البته دادم، هولش دستم كف با

 !!محل كالنتر اي؟ كاره چه تو اصال عوضي؟ چه تو به-

 : زد پوزخندي سپس. شد بسته و باز بينيش هاي پره عصبانيت از

 نه؟. بود دوستت شوهر اينم آهان-

 .بود پسرم دوست) فشردم هم به رو هام لب... (يكي اين... نه-

 ديوار به خورم مي االن كه راحت خيال با هم من. داد هولم عقب به گلوم زير از دست يه با و فشرد هم به رو هاش دندون

 دودستي كردم، ضعف خورد، اش منگوله به سرم. نصبِ ديوار به فلزي اي حوله جا كه نبود يادم اصال اما كردم ول رو خودم

 : شد دستپاچه. نشستم زمين روي و خوردم سر ديوار به تكيه و چسبيدم رو سرم

 مريم؟ شد چي-

 : گفت برداره سرم روي از رو هام دست كرد مي سعي كه حالي در و نشست كنارم
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 .باشه نشكسته ببينم بذار-

 : گفتم غيظ با و كشيدم محكم و موهاش توي انداختم دست حرصم از

 !گرفت درد سرم. آخ-

 : ماليد رو سرش دستش با آروم و كرد نگاه من به تعجب با. كردم ول رو موهاش و

 آري؟ درمي بازي وحشي چرا-

 : گفتم لب زير و خوردم رو ام خنده سريع اما گرفت ام خنده

 .پويا... بود همكارم-

 : گفت, نشست مي زانو چهار كه حالي در و خنديد

 كنه؟ مي درد خيلي سرت حاال بدي؟ جواب آدم مثل اول مياد دردت-

 : زدم كجي لبخند

 !نداريا اعصاب... نيست چيزي-

 : بود آدم اين بار يه و نمرديم

 گفتي؟ چي بهش حاال. خوام مي معذرت-

 !كردم قاطي هم من كنه، مجابم خواست. دادم منفي جواب بهش هيچي-

 : انداخت باال رو ابروهاش

 كردي؟ مي گريه داشتي مساله اين واسه-

 : گفت كمرنگي اخم با. انداختم باال رو هام شونه

 گي؟ نمي بهم كه ام غريبه كني مي حس هنوزم يعني-
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 : كردم ريز رو هام چشم

 من واسه هم تو ام غريبه تو واسه من كه وقتي تا بگم بهتره نه يا. اي غريبه از تر غريبه تو كنم مي احساس من! هنوز؟-

 .اي غريبه

 : گفت جانبي به حق با

 منظور؟-

 : دادم تكون كالفگي با رو سرم

 از قبل هم اون, كنار بذاريم رو غريبگيمون ي همه باش نداشته توقع پس خب بديم؟ زمان خودمون به نخواستي مگه-

 .قطعيمون تصميم

 : انداخت باال رو هاش شونه

 ...من... نبود اين منظورم من اما-

 چي؟ تو-

 ...كردم فكر من -

 كردي؟ فكر چي تو-

 .نيست مشخص خودم با تكليفم من گي مي راست تو. نكردم فكر اصال من) داد بيرون رو نفسش... (كردم فكر من-

 : گفت لودگي با و كرد عوض رنگ يهو فكر، توي رفت

 .خيال بــــي-

 جمع سرم باالي گيره با رو هام چتري چون كه كشيد بيرون پيشانيم روي از مو اي دسته و ام مقنعه زير انداخت دست و

 : رفت هم تو ام قيافه درد شدت از شد، موهام كشيدگي باعث بودم كرده
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 !كندي رو موهام... آخ آخ-

 : گفت نخنده كرد مي سعي كه حالي در. شدم خيره بهش غيظ با

 اومد؟ دردت-

 : خنديد بلند صداي با و شد منفجر هم بعدش

 !شده باحال خيلي ات قيافه-

 : بازوش به زدم مشت با

 !بخندي آب رو-

 : گفتم دلخوري با و فرستادم داخل آرامي به, بود مونده هوا رو طور همون كه رو موهام بعد

 .مياد بدم خيلي, نكش رو موهام ديگه-

 : زد لبخند تمام خباثت با

 .گفتي رو ضعفت نكته كه خانوم دختر نكردي خوبي كار-

 پس رو دستش. عقب بره ام مقنعه شد باعث كه كشيد مقنعه روي از سر پشت از رو موهام و انداخت دست دفعه اين و

 :كردم مي جيغ جيغ تيز صداي با. كشيد رو هام چتري باز, زدم

 !نكش ديوونه... نكن گم مي, ا... نكن-

 : رفت عقب شد كه خسته. آوردتم در قيافه و شكل از كه داد ادامه كارش اين به قدر اون

 ؟!نخوردي كه ناهار-

 : زدم مي نفس نفس كه حالي در

 ...نه-
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 بيرون؟ بريم-

 : رفتم بهداشتي سرويس سمت به

 .نيست حسش-

 : اومد خواب اتاق داخل دنبالم به

 بخوريم؟ خونه تو, بگيرم برم-

 : كردم باز رو دستشويي در

 .دارم كوكتل فريزر تو. خواد نمي نه-

 .كنم مي آماده هم من كني عوض رو هات لباس تو تا پس-

 : گفتم. كنم تعارف بخوام كه بودم اوني از تر خسته

 .باشه-

 : اومد اينا رويا از يادم تازه. ميومد آشپزخونه از روغن ولز جلز صداي و بود كرده پهن رو سفره اومدم بيرون وقتي

 كجان؟ رويا و عارف راستي-

 : كرد سمتم به رو روش

 !!بذارم سند اومدم مي داشتم ديگه اومدي؟ در عجب چه-

 : داد ادامه. كردم نگاش اخم با

 .مغازه گذاشتم هم رو عارف.) اومد ابرو و چشم هم كلي جمله اين اداي حين در( خريد رفتن گالره با كه رويا-

 خونه؟ اومدي روز موقع اين چي واسه تو-

 .بودم گذاشته جا رو افزاريم نرم دي سي يه-
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 : گرفت سمتم به و ريخت بشقاب توي, آورد در تابه تو از رو ها كوكتل

 .است آماده سرآشپز مخصوص غذاي-

 : رفت هال در سمت به هم اون اومدم سفره سمت به تا

 كنم؟ زحمت رفع, بنده با نداري كاري اگه خب-

 : گفتم تعجب با

 !نخوردي چيزي هنوز كه تو كجا؟-

 : دهنش تو انداخت فوري و برداشت بشقاب تو از تيكه چند و شد خم سمتم به

 ...سوختم... سوختم-

 خانوم ريحانه صداي يهو كه كردم مي نگاهش داشتم و بودم زده تكيه هال در به. بيرون رفت و كرد باز رو در. خنديدم

 : كرد خشك برق مثل رو جفتمون

 .سالم-

 و من به دار معني لبخند يه. دادم رو سالمش جواب سختي به. ديوار گچ شد رنگش پارسا. شد منجمد مغزم تو خون كه من

 . شد خارج حياط در از و زد پارسا

 : گفتيم همزمان و كرديم نگاه هم به پارسا و من خروجش محض به

 !واي-

 : دادم ادامه من

 .دنگه مي داريه بي هم طوريش همين اين كنم؟ چيكار حاال-

 : گفت لب زير پارسا
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 چي؟ واسه بره خواد مي بيرون ظهر از بعد وقت اين سگ پيرِ اين-

-زدن حرف مدل اين زشته! ادب بي! ا! 

 : زد جون بي لبخند يه

 .عزيزم ببخشيد... اوه-

 : گفت خنده با رفت مي در سمت به كه حالي در. كرد پاش رو هاش كفش

 .باي فعال. داديم انجام رو خودمون كار ما خب-

 .داخل اومدم و كردم خداحافظي هم من

 : آوردم بيرون هال در الي از رو سرم. اومد حياط در صداي كه بود نگذشته ساعتي

 كيه؟-

 : اومد رويا صداي

 .كن باز رو در! كوفته-

 : گفتم دلخوري با. كردم باز واسش رو در و كردم سرم رو شالم

 .سالم عليك-

 : داخل اومد

 دي؟ نمي جواب چرا رو گوشيت بپرسم شه مي-

 : پيشونيم به زدم

 .شرمنده. بود سايلنت. آخ-

 : گفتم بهش رو. داخل اومديم هم با. داد مي نشون آويزون اش قيافه
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 خوردي؟ ناهار-

 : كرد مي باز رو مانتوش هاي دكمه كه حالي در

 .گالره با, آره-

 : پرسيدم داد؛ تكيه ديوار به

 خبر؟ چه-

 : آورد در رو مانتوش

 .نبود بد همچين... هي-

 .گه مي اي ديگه چيز ات قيافه-

 : زد كمرنگي لبخند

 . درگيره فكرم خودم, نيفتاد بدي اتفاق. گم مي جدي نه-

 : كردم آويزون جالباسي به و گرفتم دستش از رو شالش و مانتو

 !درآر لج ديگه، كن تعريف آدم بچه مثل-

 : كشيد دراز زمين روي و هال تو اومد و برداشت تخت روي از رو بالش

 طفلك نذاشت، محل حتي وحيد به. گذاشت رفتن بناي و شد عصباني وحيد ديدن از گالره زدم مي كه حدسي طبق خب-

 ...سر بر خاك اين دويد، مي دنبالش يه وحيد

 : دادم تكون رو بازوش فكر، توي رفت رويا

 !بود بد كه جاش اين تا شد؟ چي نتيجه-

 : پايين داد رو لبش طرف دو
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 زير از و ننشستم بيخيال شناسي؟ مي كه منو ولي شد سنگين خورده يه هم من با البته گالره، ي خونه رفتيم اونجا از-

 .داره دوست رو وحيد هنوزم كه بيرون كشيدم زبونش

 : گفتم تعجب با

 چيه؟ دردش پس-

 .باشه ديگه چيز يه كنم مي احساس من ولي ها گفت بهم يعني. دونم نمي-

 : پرسيدم! باشه كرده تعريف رويا واسه رو گذشتمون حماقت نكنه. ريخت فرو دلم

 گفت؟ بهت چي-

 .كردين شروع جايي بد از جون بابا گفتم كردم، نصيحتش كلي هم من ترسه، مي دردش از... گفتي تو كه همون-

 ...رابطه اولين تو عاقلي آدم كدوم آخه نداره؟ حسابي و درست عقل هم وحيد داري قبول) گفت من به رو و(

 : داد ادامه رويا و كردم تاييد سر با

 عارف و من مگه. بخشه لذت برات هم همون باشي داشته دوستش رو طرف اگه تازه داره، درد اولش ديوونه گفتم بهش-

 .بده فرصت وحيد به شد راضي آخرش تا زدم فك كلي خالصه نيستيم؟

 : گفتم تعجب با

-كنه؟ ثابت بايد رو چيش وحيد فرصت اين تو يعني چي؟ فرصت 

 : داد تكون رو سرش رويا

 كردي؟ چيكار رو پويا خبر؟ چه تو. كردم كم كيلو چند جاشم همين تا كنيم مي فكري يه حاال واهللا؟ بگم چي-

 : شد آويزون ام قيافه

 .دادم رد جواب بهش, ديگه هيچي-
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-دونستم مي خودم كه رو اين, بگو رو جزييات آدم بچه مثل... گفتي شد خوب! بابا نه!!  ا! 

 يادم بعد. بگيرم رو گشادم دهن جلوي دارم قصد ديگه. گفتم هم رويا به رو بودم گفته پارسا به كه رو چيزي همون هم من

 : افتادم خانوم ريحانه

 ؟!رويا راستي-

 چيه؟-

 !ديدمون خانوم ريحانه بيرون رفت مي من واحد از داشت پارسا-

 : باال انداخت رو ابروهاش رويا

 كرد؟ مي كار چي جا اين پارسا وقت اون! جانم؟-

 : بازوش به زدم

 .زد من به هم سر يه, بود گذاشته جا خونه رو اش دي سي منحرف-

 : كرد نگاهم مشكوك حالت با

 ! ها هم دل ور برين هي زِرت و زِرت رفتيم ما كه نه هوي كنم؟ باور يعني-

 : گفتم اخم با

 نامرد؟ شناختي رو من قدر همين تو يعني-

 : كرد جمع رو هاش لب

 اينه؟ غير. نيست اين غير آخه-

 ...دادم قلقلكش تونستم تا و روش انداختم رو خودم و شدم بلند جام از
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 برم بعد هفته هم من بود قرار كه اين با كردن، رفتن عزم اينا رويا و اومدن هم عارف و پارسا كه بود پنج ساعت بر و دور

 در رويا رفتن موقع. نرم كار سر هم شنبه از داشتم قصد كه مخصوصا كردم، دلتنگي احساس رويا رفتن با نهايت بي اما

 : گفت گوشم در و ام شونه رو گذاشت رو سرش بود كرده بغلم كه حالي

 !نپوش لباس شلخته قدر اين, برس خودت به خورده يه خدا رو به تو جون مريم-

 : گفتم دلخوري با

 ؟!خرابه وضعم قدر اين يعني-

 : گفت و بوسيد رو صورتم خنده با

 بي بيرونت ظاهر به نسبت قدر اين, برس خودت به بيشتر و كنار بذار رو شلختگيات اين خورده يه فقط, خوبي تو عزيزم-

 !نباش تفاوت

 كافي رفت دوباره پارسا, رويا و عارف رفتن از بعد. بودم كرده فكر زياد مساله اين به هم خودم, گفت مي هم راست البته

 رويا گُهربار نصايح از هم اين( كرديم آشتي همديگه با و گالره به زدم زنگ البته. بودم تنها خونه تو شب تا من و نت

 از دوبار گوشيم. كرد قبول خواسته خدا از هم اون, پيشم غروب تا بياد شنبه پنج يعني صبح فردا كه خواستم ازش) جونم

 تابم لپ با بزنه، علي از حرفي و باشه مامان ترسيدم مي يعني نداشتم، دادن جواب حس من و خورد زنگ خونه جانب

 ي بهونه من اشك درآوردن واسه اما خورد نمي مناسبتش چند هر, گذاشتم رو پاشايي مرتضي "ميگي راست تو" آهنگ

 كه بودم سفره چيدن حال در. كردم درست كتلت شام واسه هم بعدش شدم، سبك تا كردم گريه سير دل يه. بود خوبي

 كه كردم مي نگاهش داشتم خنده با. ور اين اومد پشتي در از بعد شد خودش واحد وارد اول البته رسيد، راه از هم پارسا

 : پرسيد

 كني؟ مي نگام شكلي اين چرا چيه،-

 !خودت؟ واحد رفتي اول كه كني ظاهر حفظ خواستي مي مثال االن-

 : گفت و خنديد
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 !ديد هم با رو ما خانوم ريحانه كه اين از بدتر اي فاجعه چه! گيا مي راست-

 : كرد نگاهم مشكوك پارسا سايلنت، رو گذاشتمش خورد، زنگ خونه جانب از گوشيم مجددا كه بوديم شام خوردن درحال

 بود؟ كي-

 .مامانمه حتما. ست خونه از-

 : گفت تعجب با

 دي؟ نمي جواب چرا پس-

 : انداختم باال رو هام شونه

 .دونم نمي-

 : گفت گرمي لبخند با و داد بيرون رو نفسش

 .نترس. بده جواب-

 : داد ادامه و انداخت غبغب به بادي و

 !اينجام من-

 : خنده زير زدم پقي

 ...!اي دلگرمي عجب-

 : كرد نگام دلخور

 .ديگه بده جواب. هم تو حاال خب-

 : گفتم پارسا به رو و كردم نگاه گوشيم صفحه به

 .شد قطع-
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 جواب هم من. بردار كه كرد اشاره ابرو و چشم با پارسا خوردن، زنگ به كرد شروع گوشيم دوباره حرفم اين با همزمان

 : دادم

 بله؟-

 : مامان

 خوبي؟, جان مريم سالم-

 : دادم جواب. بود تر بشاش قبل دفعات به نسبت مامان صداي

 چطوره؟ بابا خوبي؟ شما. ممنون-

 : مامان

 .رسونه مي سالم. خوبه باباتم-

 خبر؟ چه. باشين سالمت-

 : مامان

 اونجاست؟ هم رويا. سالمتي-

 .كردن حركت ظهري از بعد, نه-

 : مامان

 نيومدي؟ باهاشون چرا تو-

 .بمونم خونه امتحانات شروع تا بيام اون از بعد ديگه گفتم دارم، ترم ميان امتحان يه دوشنبه-

 علي خواستگاري جريان به اي اشاره ترين كوچك حتي مامان كه بود اينجا جالب نكته كرديم، صحبت هم با خورده يه

 : گفت خنده با كردم قطع كه رو گوشي, كرد جمع رو سفره هم پارسا زدم مي حرف مامان با داشتم اينكه حين در. نكرد
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 !بكني دل دادي نمي رضايت اينكه به نه, برداري خواستي نمي كه اولش به نه-

 

 

 :26 فصل

 : گالره

 .بدهكارم بهت قلمبه خواهي معذرت يه من مريم-

 :من

 چي؟ واسه-

 : چرخيد من سمت به پهلو به بود كشيده دراز تخت روي باز طاق من مثل كنارم كه گالره

 مي خودم با كنم مي فكر شب اون به كه االن. كردم اي احمقانه كار واقعا من... برسي بچگيت عشق به نذاشتم اينكه واسه-

 ! داره مي برم ترس ماه چهار گذشت از بعد االن حتي كردم؟ كاري چنين چرا واقعا من گم

 : زدم پوزخندي

 !نشد نفعم به هم كم اما رسيدي؟ نتيجه اين به كه خوبه-

 : گفت تعجب با

 ؟!چطور-

 به موقع اون اگر. نداشت دوستم داشتم دوستش من كه قدر اون نيست، هميشگي يار علي بفهمم كه شد باعث قضيه اون-

 .كرد نمي اقدامي هم اون دادم نمي بله جواب طاهري آقاي پسر

 : افتادم عارف جمله ياد يهو

 !شكر رو حكمتت خدايا برعكس، بار اين اما شد تكرار دوباره اتفاق اون جالبه،... بپره قفس از مرغ ترسيده-
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 : گالره

 ؟!فكر توي رفتي ؟!شدي ساكت-

 : چرخيدم سمتش به پهلو به هم من

 بود؟ چي اسمش دخترِ؟ اون... امـــــ.. داشتي؟ رابطه كسي با بازم مدت اين تو گالره-

 : كشيد دراز باز طاق دوباره گالره

 .سونيا-

 ...بازم... آره-

 : اومد حرفم ميون

 .ندادم راهش خونه به ولي طرفم اومد... نه-

 : زدم لبخندي

 .واجبيه صفت زن براي غرور باشي، داشته نفس عزت كه بگير ياد. آفرين-

 : گفتم. خنديد

 .زن براي نه اما خوبيِ صفت فروتني گه مي كه پيغمبرِ حديث گفتم، جدي. نخند خره-

 ؟!جدي-

 .اوهوم-

 : گفتم, بود هام لب به خبيثي لبخند كه حالي در

 ندادي؟ راهش چرا واقعا ببينم، بگو رو راستش! كلك اي-

 : زد نمكي با لبخند
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 .شده راكد خيلي. بدم زندگيم به حركتي يه بايد-

 : گفتم شك با

 !چيه؟ حركت اون و-

 : گفتم بهش تعجب با. شد قرمز صورتش

 !!ابوالعجايب يا كشيدي؟ خجالت تو گالره-

 : زدم سيخونك پهلوش به انگشت با. زد لبخند بازم و بازوم به زد

 كشيدي؟ خجالت طور اين كه چيه حركت اون ببينم بگو-

 : گفت آرومي صداي با

 .كنم ازدواج خوام مي-

 : خنديدم بلند صداي با

 شد؟ عوض تصميمت حاال تا ديروز از كه داشت تاثير رويا قدر اين يعني... جونم خدا-

 : زدم جستي تخت روي از

 !كنه مي غش خوشحالي از بدم خبر بهش االن-

 : گرفت رو دستم و پريد سريع

 .كنم فكر بايد بيشتر يعني. كنم فكر كه گرفتم تصميم تازه نگو، كس هيچ به فعال. مريم نه-

 : گذاشتم اش شونه روي رو دستم و برگشتم سمتش به

 درست و درنياري بازي خُل اينكه شرط به ولي, گم نمي كس هيچ به... باشه راحت خيالت اما, سخته برام خيلي چند هر-

 .كني فكر آدم مثل
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 : گفت آهسته گوشم در و كرد بغلم و شد اشك پر هاش چشم

 علي به ديگه اگه حتي. بياري بدست ات طائفه توي دوباره رو احترامت تا دم مي انجام الزمه كاري هر جونم، مريم مرسي-

 .نرسي

 : پشتش زدم دست با

 ...خواهش يه راستي, عزيزم ممنون-

 : برداشت ام شونه روي از رو سرش

 جونم؟ مريم چي-

 .باشيم هم با رو امشب-

 : شد گرد هاش چشم

 چي؟ واسه-

 : خنديدم بلند صداي با

 صبح( كردم؟ مي صحبت مامان با صبح نديدي مگه, يلداست شب امشب يعني, آذرِ ام سي امروز كه اينه منظورم ديوونه-

 نگيره جو رو ها اون وقت يه كه دوستامم با گفتم دروغ به و نكردم قبول من اما خونه برم رو امشب كه زد زنگ مامان

 .)بيان پاشن

 : داد تكون رو سرش

 .نزنيم صابون رو دلمون خودي بي ما كن صحبت واضح بابا-

 : گفتم غيظ با و كردم نگاش چپ چپ

 !گالره-
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 : خنديد

 .نه خواب واسه اما مونم، مي چشم زني؟ مي چرا حاال باشه-

 !بخواب دلم ور من خواب تخت تو هم شب بمون بيا خدا رو تو نه-

 ...خنديد مي بلند صداي با گالره

 رو كوچيكش نزنن دل به چنگي ها هندونه زديم مي حدس چون خريديم، هوله هله و ميوه كلي و بيرون رفتيم هم با

 : شد ظاهر ايوان روي جادو چراغ غول مثل خانوم ريحانه بستم كه رو حياط در برگشتيم، وقتي. خريديم

 .مبارك يلدات. جون مريم سالم-

 : گفت ما به رو خانوم ريحانه. كرد سالم هم گالره. كردم سالم و گرفتم باال رو سرم

 !شهرت برگردي كردم مي فكر-

 : زدم مصنوعي لبخند

 !ديگه نرفتم-

 خوابگاه تو گفت اما بياد زدم زنگ هم ليال به البته. تنهاييم هم رضا آقا و من. باال بياين شام بگم خواستم مي. نداره اشكالي-

 مياين؟ شما. زنم مي زنگ هم طاهري آقاي به. اينجا مياد سر يه فقط و باشه خواد مي دوستاش با

 : گفتم لبخند با

 .دارم مهمون من اما دارين لطف شما خانوم ريحانه نكنه درد دستتون-

 : گفت گالره به رو بشه تموم من حرف نذاشت خانوم ريحانه

 .داريم دوست مهمون خيلي رضا آقا و من دخترم، بيا هم تو-

 : گفت فرتي, فكر بي ي گالره
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 .ميايم حتما. چشم-

 :شد باز گوش بنا تا نيشش خانوم ريحانه. كردم نگاه گالره به شده گرد هاي چشم با من

 .خداحافظ فعال, منتظرتونم پس-

 :گفتم گالره به خشم با. تو رفت و

 !باشه؟ گفتي چي واسه!! زهرمار-

 : كرد مظلوم رو اش قيافه

 !داشتن دوست مهمون طفلكيا آخي! كرد مي اصراري چه نديدي گندگي اين به زنِ داشت، گناه-

 : بود پارسا كردم بازش, اومد پيام واسم. شديم واحد وارد و خنديدم حالتش اين به

 .بيام منم ري مي تو اگه ؟ باال ري مي شام هم تو-

 : فرستادم براش

 مياي؟ هم تو مگه-

 : داد جواب) ها ها يو... ميده حال خباثت قدر چه ها(

 .كوچولو برات دارم-

 : فرستادم

 .ببيني خواب به-

 كرد صدامون خانوم ريحانه وقتي و كردم سرم هم شاد و رنگارنگ شال يه و پوشيدم تونيك يه جاش و آوردم در رو مانتوم

 خبيث لبخند يه گالره ديدن با. اومد هم پارسا بعد دقيقه چند. باال رفتيم گالره با و برداشتيم رو خوراكيامون از مقدار يه

 : گفت گوشم در, كرديم مي جمع رو سفره داشتيم وقتي و نياورد طاقت هم آخر. كرد مي اشاره هي و زد بهم
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 ؟!كردين چيكارا صبح از, بگو رو راستش-

 : دادم جواب هستم مريضي آدم هم من كه جايي اون از

 !خوب خوب كاراي-

 كه اين بر مبني خانوم ريحانه اصرارهاي خالف بر. نگفت چيزي ديگه و كرد نگام چپ چپ. خنديدم ريز ريز شيطاني و

 پيوست، جمع به هم ليال كه بود آجيل خوردن موقع شام از بعد. شستيم رو ها ظرف گالره و من نزنيم سفيد و سياه به دست

 به و كردم تشكر خانوم ريحانه از نيست راحت گالره ديدم كه هم من. بود كرده اخم گالره به اما بود خوب نسبتا من با

 رو كلش خواست مي دلم كه( ليال هاي نگاه دست از كه هم پارسا. كرديم ترك رو جمعشون بره، بايد گالره اينكه ي بهونه

 خودش يعني. برسونيم رو گالره بياد كه خواستم ازش. پايين اومد و كرد خداحافظي ما بند پشت بود شده كالفه.) بكنم

 تعجب با. كرد منحرف رو مسيرش راه توي رسونديم رو گالره اينكه از بعد. كردم قبول خواسته خدا از هم من زد تعارف

 : گفتم

 ريم؟ نمي خونه-

 : كرد نگاهم چشمي گوشه

 داره؟ اشكالي. بزنيم دور كم يه بريم... نه-

 : انداختم باال رو هام شونه

 .خوبه هم خيلي اتفاقا-

 همين. نشديم پياده ماشين از خاطر همين به داشت سردي سوز هوا. نزديم حرفي ديگه بود شهر از خارج كه مقصد تا و

 لبخند يه با و شكست رو سكوت پارسا كه كرديم، مي نگاه بود شهر ازباالي نمايي كه روبرو به تايي دو سكوت توي طور

 : گفت من به رو مرموز

 ؟!كردين مي خوب خوب كاراي كه-

 : گرفت ام خنده
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 !داشتي نگه سرشب از رو خودت چطور تو موندم-

 خيره محو، لبخند يه با كه افتاد پارسا به نگاهم شد تموم كه ام خنده. اومد چشمم گوشه از اشكم كه طوري. زدم قهقهه و

 : آورد باال رو صورتم آروم و ام چونه زير آورد رو دستش. پايين انداختم رو سرم و شدم معذب. كرد مي نگام داشت

 ...خندي مي قشنگ خيلي شدي؟ ساكت چرا-

 : كنم نگاهش دوباره شد باعث پارسا نگران و آروم صداي. شدم خيره روبرو به و كشيدم عقب رو صورتم

 ...مريم ترسم مي-

 چي؟ از-

 : دوخت روبرو به رو نگاهش

 سمتش به دوباره علي ديدن با و تون خونه بري تو شم مطمئن احساسم از و بكنم اقدامي من اينكه از قبل ترسم مي-

 ...بشي كشيده

 !بشه مطمئن احساسش از خواد مي تازه آقا و باختيم دل ما گفتم خودم با و زدم كجي لبخند

 : كرد گرم رو دلم بعديش جمله اما

 من... بري علي سمت به تو زور به شده اگه حتي نكرده خدايي موقع يه اگه... مرگمه چه كه دونم مي هم خرم خود اما-

 چيه؟ دونم مي رو كنم مي پيدا موقع اون كه حسي

 : گفتم آرومي صداي با

 چيه؟-

 : گفت من به رو

 .دادم دست از رو تو اينكه از... پشيموني-
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 رو صورتش هام، لب روي خورد سر نگاهش و كرد نگاه هام چشم به هم اون. كردم نگاهش طور همون و زدم لبخندي

 : شد خارج گلوم از صدام ناخواسته كه بود من صورت سانتيمتري چند در درست جلو آورد

 !!زوده نه-

 : نشست صاف و كشيد عقب رو صورتش يهو باشه اومده خودش به انگار تازه كه پارسا

 بريم؟-

 : گفتم شنيدم زور به هم خودم كه صدايي با

 .بريم-

 پياده در جلوي رو من پارسا. كردم نگاه طرف يه به بس از گرفت گردنم هاي رگ هم من نزديم حرفي كدوم هيچ خونه تا

 و گذشت ذهنم از دوباره پارسا هاي حرف شدم خونه وارد وقتي. كنه پارك كوچه ته رو ماشين كه رفت خودش و كرد

 باشه، داشته نفس عزت بايد آدم گفتم گالره به غروبي همين! ببوستما نذاشتم شد خوب بياد، هام لب به لبخند شد باعث

 !بوسيد مي منو كن فكر

 توي و گرفتم وضو هم من. شد واحدش وارد هم پارسا حين همين در. كردم عوض رو هام لباس بعدش و دستشويي رفتم

 كردن تا حال در و زدم تا رو جانمازم... بشه قضا كه بود نزديك و بود شده دير خورده يه ،هرچند ايستادم نماز به هال

 : فرستادم بيرون رو نفسم پارسا ديدن با و برگشتم يهو سرمِ، پشت كسي كردم احساس كه بودم چادرم

 ...گي نمي مياي؟ يهويي چي واسه. ترسونديم ديوونه-

 قدر اون. چسبوندتم ديوار به تا داد مي هم هولم عقب به طور همون و دوخت هام لب به رو هاش لب و زد جستي سمتم به

 هام لب قدرت تمام با اون اما بدم هولش عقب به كردم سعي بازوش گرفتن با و شد ول دستم از چادر كه بودم شده شوكه

 هام لب كردم احساس برداشت رو هاش لب وقتي و كرد رو اينكار تمام دقيقه يك درست كشد، مي داغش هاي لب با رو

 در قاب توي دويد، خواب اتاق سمت به سريع گوشش توي بخوابونم كنم آزاد رو دستم من اينكه از قبل. نداره حسي ديگه

 : گفت نما دندون لبخند يه با و ايستاد
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 .ممنون. بود مونده دلم به جوري بد-

 : گفتم عصبانيت با

 !آشغالي خيلي-

 : انداخت باال رو ابروهاش

 !گم مي بهت موقع اون. بگيرمت بابات از بذار... خانومي ديدي رو كجاش تازه-

 از هم اين بود؛ شده داغ حاال كه كشيدم هام لب به رو دستم. شد خارج پشتي در از دو به هم اون دوييدم سمتش به تا

 شد كشيده لجن به كه نفسم عزت

 .نشست دلم به نافرم آخريه جمله اين خودمونيما اما

 

 : 27 فصل

 بود، طاهره كردم نگاه گوشيم صفحه به. شدم بيدار خواب از گوشيم زنگ صداي با جمعه ظهر بگم بهتره يا جمعه صبح

 : زدم رو اتصال دكمه بازم اما نداشتم، دادن جواب حس هرچند

 بله؟-

 : طاهره

 دي؟ نمي جواب چرا كجايي؟ هست معلوم هيچ. بال و بله-

 : گفتم سردي لحن با

 مگه؟ داشتي كاري. ام خونه-

 : شد شل لحنش
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 خوبي؟ خبر؟ چه-

 : گفتم كنايه با

 !دوستان لطف به خوبم-

 : گفت مشكوكي حالت با

 كني؟ مي صحبت طوري اين چرا مريم؟ شده چيزي-

 !كنم؟ مي صحبت شكلي اين چرا دونه مي كي واقعا. دونم نمي-

 .چته ببينم كن تعريف شركت بيا فردا. نيست خوش حالت انگار-

 : گفتم عصبانيت با

 !بگه پرسيد من مورد در ازش كه هركي به اونم تا شوهرت؟ دست كف بذاري باز كه كنم تعريف بيام-

 : گفت تعجب با

 .كنم مي ادبش زده سر ازش خطايي اگه بگو شركت اومدي فردا! گفته؟ چي كي پيش حميد. مريم شم نمي متوجه من-

 : دادم جواب

 .خدانگهدار, ممنون. بزن زنگ من به ديگه نه بيار شوهرت روي به نه كن لطف هم تو. آم نمي شركت اون به ديگه من-

. دونستم نمي رو ام عجوالنه كارهاي از بعضي علت هم خودم كنم، برخورد جوري اين نداشتم دوست. كردم قطع رو تلفن و

 : اومد پيام برام

 )پارسا.(باش خودت مواظب. برگردم شب تا كنم مي سعي بود اومده پيش مشكلي دوستام از يكي براي, بخير صبح. سالم-

 ...شم راحت طاهره احتمالي تماس شر از تا گذاشتم سايلنت روي رو گوشي بدم جواب بهش اينكه بدون
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 برمي كي كجايي؟: مثال بود حرفي كه هايي اون. دادم پيام بهش باري چند, نيومد پارسا بودم بيدار كه موقعي تا شب آخر تا

 سراغم به نقيض و ضد احساس همون بازم. داد نمي جواب رو ام عشقوالنه هاي مسيج اما داد مي جواب رو اينا گردي؟

 روزها اين داشتم دوست, گالره خونه رفتم و كردم كاله و كفش شنبه يعني بعد روز صبح. خوابيدم استرس همين با. اومد

 كه كرد مي نگاهم تعجب با داشت, شد نمي باز خواب شدت از هاش چشم اش خونه رسيدم وقتي. باشم پيشش بيشتر

 : پرسيد. شدم خونه وارد

 اومده؟ در طرف كدوم از آفتاب! كني؟ مي ما ياد زود زود عجب چه-

 : گفتم خنده با

 .شدم بيدار درست دنده از بار اين من ولي. آد درمي هميشه كه سمت همون از-

 : خنديد

 خبرا؟ چه-

 : دادم جواب. كرد روشن رو ساز چاي و رفت خونه آشپز سمت به

 .گرفته دلم, هيچي-

 : گفت شيطنت با

 !گرفته؟ دلت بپرم اينكه ترس از و شدي عالقمند من به نكنه شيطون اي-

 : گفتم, باشم داشته اي كينه دلم ته كه اين بدون

 .بريزم هم به رو چي همه بيام برسه عقدت شب منتظرم اتفاقا آره-

 : نشست كنارم مستاصل

 .پشيمونم سگ مثل خودم بخدا, نيار روم به رو ام احمقانه كار اون قدر اين-

 : زدم لبخندي
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 .گرفته اي ديگه چيز بابت دلم. كردم شوخي بابا نه-

 :  پرسيد شك با

 شدي؟ عاشق نكنه چي؟ از-

 : پريد باال هيجان با. كردم تاييد سر با

 .زود بگو كــــي؟-

 : پرسيدم

 بمونه؟ خودمون بين دي مي قول-

 نه يا داره دوستم پارسا بفهمم تونم نمي كه موضوع اين چنين هم و كردم تعريف براش مختصر طور به من و گفت اي باشه

 ...و

 : گفت و كرد كج رو هاش لب گالره شد تموم هام حرف وقتي

 .داره دوستت كه تابلوئه جورايي يه-

 : گفتم سوالي حالت به

 مثال؟ جورايي چه-

 بده؟ ازدواج پيشنهاد بهت بايد چرا اال و. ديگه داره دوستت اينكه يعني كرده خواستگاري ازت كه اين خب-

 : نشدم قانع من اما

 !نيست؟ معلوم خودش با تكليفش گفت كه اين يا. نگيرم تصميم سريع خواست ازم كه اين چي؟ بعديش هاي حرف پس-

 : داد تكون رو سرش گالره

 .كنيم امتحانش بيا گم مي! واال؟ بگم چي-
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 : گفتم هيجان با

 رسه؟ مي ذهنت به خاصي فكر طوري؟ چه-

 : گفت لبخند با

 داري؟ دوستش ببينم بگو اول تو-

 : گفتم بالفاصله

 .معلومه آره-

 : شد گرد هاش چشم

 ...!شد مي سرشون خجالتي, حيايي يه دخترا قديما-

 : گفت شد مي بلند جاش از كه حالي در. خنديدم

 .نكن سبك و خودت نگرفته تماسي خودش كه هم وقتي تا, باش اينجا غروب تا رو امروز تو-

**** 

 : گفت جيغ حالت به گالره يهو كه بود ظهر نزديكاي

 .يافتم-

 : پرسيدم

 رو؟ چي-

 : گفت

-رو حل راه! 

 : كردم جمع رو هام لب
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 كني؟ مي فكر موضوع اين به داري صبح از يعني كشي؟ نمي خجالت واقعا گالره-

 : كشيد آغوش در رو من

 براش ادبي قطعه يا جوك پيام يه اول قدم براي. دم مي انجام برمياد دستم از كاري هر كه بودم گفته بهت! چي پس-

 !!كن خاموش رو گوشيت بعدش و بفرست

 چرا؟-

 .بگم بهت تا بده انجام رو گفتم من كه كاري تو-

 ناهار مشغول. كردم خاموش رو گوشي تحويل پيام دريافت محض به و فرستادم پارسا براي كبير كوروش از سخن يه

 : گفتم گالره به رو شديم كه خوردن

 داشت؟ رو قدم يه همون فقط ات نقشه-

 : خنديد

 . دادم انجام خودم رو بعدي قدم دو. عشقم نه-

 : گفتم تعجب با

 كردي؟ كار چي-

 : گالره

 اگه كه كردم هماهنگ و رويا به زدم زنگ و اتاق توي رفتم من بودي كردن درست ناهار سرگرم كه موقع همون اول-

 هماهنگ وحيد با هم طرفي از. كردم پهن تور تو براي من كه بگه بهش گرفت رو تو خبر و گرفت تماس باهاش پارسا

 .دستمه دم مهره تنها فعال ولي زدم زنگ بهش كرد كُپ وحيد كن فكر اينجا؛ بياد شب كه كردم

 : شد گرد هام چشم

 .ايه احمقانه نقشه خيلي بشه؟ چي كه چي؟ واسه ؟!كردي كار چي تو-
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 : بشقابش تو گذاشت رو قاشقش

 .نكردم تعريف كامل تو براي. ره نمي درزش الي مو ام نقشه من! دربياريا بازي نحس ديگه نشد قرار مريم... اَه-

 : گفتم حرص با

 زنگ عارف به زنه نمي زنگ رويا به بشه من نگران پارسا اگه بعدشم! ديگه كن تعريف هم من واسه آدم بچه مثل خب-

 .زنه مي

 : داد جواب

 يه بله بينه مي و آد مي ديگه, شد اينجا راهي پارسا كه بعدشم و كنه نگراني اظهار و بهش بزنه زنگ گيم مي رويا به خب-

 مي كشه مي باريك جاهاي به داره كار ديديم نهايتا كنيم مي فكري يه آخرش واسه حاال ديگه... و اينجاست غريبه پسر

 چيه؟ نظرت هوم؟. بوده چي هدفمون گيم

 : انداختم باال رو هام شونه

 كرد؟ قبول گفت؟ چي وحيد. خطرناكيه كار دونم، نمي-

 : گفت خنده با

 دارم ديد كه بعد. حرفا اين از و كنيم بازي غيرتش با نيست درست و اشتباهيه كار دونم نمي كه كرد زر زر خورده يه-

 .بگيره تماس پارسا با موقع همون گم مي هم رويا به. اينجا بياد شب نه ساعت كه كرد قبول شم مي دلخور

 دو از ساعت كه لحظه همين از. بسنجيم رو خودم به پارسا عالقه تا كردم قبول و دادم گالره نقشه اين به تن ناچار به

 : مضمون اين با داد اس گالره گوشي به رويا كه بود ربع و هشت تقريبا ساعت. برگرفت در رو من استرس بود گذشته

 ترسم از من گرفت، و دربدرر مريم اون خبر و زد زنگ عارف به االن پارسا. آبكيت نقشه اين با گالره سرت تو خاك-

 .بيارم دووم تونم مي نه ساعت همون تا نهايتا. نگفتم چيزي هنوز
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 محض به درست و رسيد بعد ساعت نيم تا هم اون و وحيد به زد زنگ گالره بالفاصله. گراييد زردي به رنگمون گالره و من

 دعواتون چقدر هر آرين؟ درمي بازي بچه چي براي كاريه؟ چه اين كه تا دو ما كردن نصيحت به كرد شروع رسيدنش

 و ريم مي تهش تا اومديم اينجا تا كه حاال كه داشت پا يك مرغمون گالره و من اما خورد رو مغزمون اوه... و حقتونه كنن

 : داد پيام گالره گوشي به رويا دوباره بعد دقيقه بيست. دونه مي خدا بود كجا تهش

 : بفرست برام مضمون اين با پيامي تو فقط بگم، خوام مي االن-

 .نيستم هيچي جريان در من نره يادتون فقط "زور با نشد محبت با رسم مي مريم يعني واقعيم عشق به امشب"-

 .فرستاد رويا براي رو بود گفته رويا كه چه اون فاصله بال هم گالره

 بعد ساعت نيم تا درست و سوم و دوم بار. داد تماس رد گالره و گالره گوشي رو افتاد عارف شماره نكشيد دقيقه پنج به

 : گفت من به رو بعد و داد جواب و شد بلند سراسيمه گالره. اومد آيفون زنگ صداي

 اي؟ آماده. پارساست-

 با گالره به رو بعد و انداختم نگاهي كرد مي نگاهم عصبانيت با داشت كه وحيد به زد، مي پر پر داشت ام سينه توي قلبم

 : پارسا صداي بعد و زنه مي لگد داره كسي كه بود اين ي دهنده نشون كه شد بلند هال در صداي. دادم تاييد سر

 .رو در كن باز-

. كنه باز رو در تا رفت هال در سمت به گالره دوختم، چشم بيرون به در الي از و اتاق توي پريدم سريع گالره اشاره با

 : گفت آرومي صداي با وحيد

 .كنيم مي اشتباهي كار داريم ما ولي-

 : گفت التماس با گالره

 .بره پيش درست مون نقشه بذار, وحيد كنم مي خواهش-
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. كنه باز رو هال در گالره تا موند منتظر و شد نزديك بودم توش من كه اتاقي به و داد تكون تاسف روي از رو سرش وحيد

 محض به طاهره. شدن داخل هم طاهره و حميد سرش پشت و شد وارد خورده تير گرگ مثل پارسا در شدن باز محض به

 : گالره صورت تو خوابوند كشيده يه ورودش

 كردي؟ رو خودت كار هم آخر, هرزه ي دختره-

 مشت توي رو بلوزش ي يقه و دويد وحيد سمت به پارسا. نگفت هيچي گالره. داشت گناه طفلك گالره اومد، درد به قلبم

 : گرفت

 كجاست؟ مريم-

 اتاق اين به و كرد جدا لباسش ي يقه از رو پارسا هاي مشت حركت يه توي و انداخت گالره به خشمگين نگاه يه وحيد

 : كرد اشاره

 .اينجاست-

 مانتو با من ديد وقتي و كرد باز رو در و اومد سمتم به پارسا. بوديم كرده بهت سفارش همه اين ما, وحيد سرت تو خاك اي

 وحيد به رو و خورد تكون هاش شاخك يهو بعد و كرد نگاه من به تعجب با ايستادم گنده و مر و سر اتاق وسط شلوار و

 : گفت

 نيستي؟ وحيد تو ببينم بذار-

 : گفت و داد تكون رو سرش وحيد. ديده رو وحيد قبال پارسا كه نبود يادم واي

 .خودمم بله-

 : گفت گالره به رو پارسا. بخونم پارسا صورت از رو شدن گيج تونستم مي

 !خبره؟ چه اينجا فهمم؛ نمي من-

 : كرد دستي پيش وحيد, بده جواب كه كرد باز رو دهنش گالره تا
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 كو ولي دادم تذكر بهشون البته ، خوام مي معذرت شما از جا بي شوخي اين بابت كوچولو خانوم تا دو اين جاي به من-

 شنوا؟ گوش

 شد من شامل عصبيش نگاه پارسا دوخت، وحيد به رو آلودش غضب نگاه گالره كردن، نگاه هم به تعجب با طاهره و حميد

 : پرسيد دودلي با و اومد سمتم به قدم يه و

 ؟!كردي شوخي گه؟ مي چي اين-

 رسيد هام لب به كه چيزي تنها كنم، پيدا مناسبي جمله نتونستم آوردم فشار مغزم به چي هر و دادم قورت رو دهنم آب

 : بود اين

 .ببخشيد-

 از چهارتاشون هر هاي چشم. كرد نثارم محكم گوشي تو يه و كرد جمع رو هاش لب بعد و كرد تنگ رو هاش چشم

 : برداشت خيز پارسا سمت به حميد. شد گرد تعجب

 پسر؟ كني مي كار چي-

 : توپيد وحيد به گالره. دوختم چشم پارسا به زده بهت و ام گونه روي گذاشتم رو دستم

 شدي؟ سبك حاال-

 پارسا. كنم نگاه طاهره به شد نمي روم اصال.گرفتم رو خودم جلوي غرورم خاطر به اما داشت گريه هواي جور بد دلم

 من و گرفت رو دستم مچ. رفتم عقب قدم يه ترسم از اومد سمتم به دوباره و كشيد بيرون حميد دست توي از رو دستش

 : گفت حميد به رو و آورد باال ايستادن نشونه به رو دستش برداره قدمي خواست حميد تا. كشيد دنبالش به رو

 . شدي اذيت خيلي امشب داداش شرمنده-

 : گفت من به باري سرزنش نگاه با حميد

 .بودم خانوم مريم نگران شما اندازه به هم من. بود ام وظيفه-
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 مي تحقيرم بود افتاده اتفاق كه چه اون از بيشتر جاش بي نظر اظهار اين با داشت بكشم، داد سرحميد خواست مي دلم

 پارسا. بود نشده صاف ازش پويا به كردنش لقي دهن خاطر به دلم هنوز كه حالي در, بشكنه رو غرورم خواست مي, كرد

 توي. رفتم دنبالش به و نكردم ايستادن واسه تقاليي هيچ هم من. رفت خروجي در سمت به و داد تكون تاسف با رو سرش

 كه قسمتي روي داشتم ام اشاره انگشت با گذشت؛ اي دقيقه چند. دراومد حركت به حرفي هيچ بدون و نشستيم ماشينش

 رو سكوت پارسا صداي. كنه فروكش بغضم تا دادم مي قورت رو دهنم آب مدام و كردم مي نوازش رو بود زده سيلي

 : شكست

 مريم؟ بود كاري چه اين-

 : داد ادامه. ندادم جوابي

 جات به دارم من خبردارشد، هم عارف حتي ديوونه ي دختره! كشيدم خجالت دوستت شوهر جلو قدر چه خدا واي-

 ...كشم مي خجالت

 : پارسا. ندادم جوابي بازم

 !كني شوخي من با كه ريختي نقشه العقل ناقص ي گالره اون با نشستي دختر؟ كردي فكري چه خودت پيش واقعا تو-

 : گفت بيشتري هيجان با سكوت ثانيه چند از بعد باز

 بدين؟ ادامه احمقانه بازي اين به خواستين مي كجا تا شناختمش نمي من يا داد نمي لو وحيد اگر-

 : شد خارج صدام هام لب الي از زور به

 !بدونم رو واكنشت خواستم مي-

 : گفت حرص با و كرد متوقف اي گوشه رو ماشين

 !من؟ واكنش-

 : داد پاسخ رو سوالم خودش ندادم جوابي چون
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 خواستم مي حتي. نكردم تصور رو هايي صحنه چه كه دونه مي خدا. برسم گالره خونه به تا شدم زنده و مردم بار هزار من-

 .بزنم زنگ پليس به

 : كردم نگاه بهش آلودم اشك هاي چشم با

 بودي؟ شده نگرانم واقعا يعني-

 : شد گرد عصبانيت از هاش چشم

 !مريم شدم مي ديوونه داشتم من-

 : زدم داد و رفتم در كوره از

 رخ به رو قدرت شرايطي هر تحت بايد پس مردي چون! بودي شده نگرانم چون صورتم؟ توي زدي چي واسه پس-

 !نگرانمي كه وقتي حتي بكشي؟

 : داد جواب بلند صداي همون با من تبعيت به هم اون

 شوخي باهام فهمم مي كنم ناكار رو يكي بزنم خوام مي كه زماني درست و كردم پيدات كندني جون چه با بينم مي وقتي-

 ؟!كنم بغلت بيام كردي

 : گفتم, كردم مي باز رو در كه حالي در و گريه زير زدم

 !شدي مي ناراحت كمتر تو نبود شوخي اگه كنم فكر-

 : كرد صدام. شدم پياده ماشين از

 !وايسا نگو چرند مريم-

 هر كه پاهاش صداي بعد و اومد ماشينش در شدن بسته صداي. شدم مي دور ماشين از و داشتم برمي بلند هاي قدم من اما

 : كرد مي صدام طور همين. شد تبديل دو به تقريبا و رفت باال سرعتم هم من. گرفت مي سرعت لحظه

 .نيار در بازي ديوونه. مريم وايسا-



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٢۶١ 

 :گفتم گريه با

 .نيا دنبالم. ام ديوونه من آره-

 : گفت گوشم در و كشيد آغوش به و برگردوند رو من و ام شونه روي انداخت دست يهو

 ...گلم بازياتم ديوونه همين ي ديوونه-

 .دادم باريدن اجازه بود رضايت از ناشي حاال كه هام اشك به و گذاشتم اش سينه روي رو سرم

 : گفت آهسته صدايي با و كرد جدا خودش از رو من آروم گذشت كه اي دقيقه چند

 بريم؟-

 :  گفتم لب زير

 .بريم-

 : من به بعد و كرد نگاه صفحه به, خورد زنگ گوشيش شديم كه ماشين سوار

-،كردم نگران هم رو ها بيچاره اون عارف. 

 عارف به و داد پايان تماسش به وقتي. است نقشه جريان در هم رويا خود كه دونست نمي كردم، قايم زور به رو ام خنده

 : پرسيدم ازش, گذشته خير به كه گفت

 كردي؟ پيدا كجا از رو طاهره و حميد تو-

 : پارسا

. نه يا رسيدن بهت كه نشدم متوجه بود شلوغ سرم چون اما فرستادم تا چند برات منم دادي پيام بهم كه موقعي همون-

 خودم با. زدم زنگ هم ديگه بار چند خاموشي، ديدم زدم زنگ بهت نرسيدن، بهت شدم متوجه كه بود هفت تقريبا ساعت

 كارت وسايلت توي از خونه برگشتم. تعطيله ديدم شركت رفتم موندي، جا همون كشيده طول شركت تو كارت شايد گفتم

 نرفتي؟ چي واسه راستي! نرفتي سركار امروز اصال كه گفت اونم زدم، زنگ حميد به و كردم پيدا رو شركت
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 : كردم نگاه روبروم به

 .زياده هام رم،درس نمي ديگه-

 : كردم نگاه بهش دوباره

 شد؟ چي بعد خب-

 ازت كه گفتن هم ها اون و زدم زنگ عارف به. شدم نگران بيشتر نداره خبر ازت گفت هم حميد وقتي ديگه هيچي-

 مي اشكم افتم مي پيش ساعت يه ياد االن وقتي مريم واي خاموشه، گوشيت ظهر از كه گفت هم خانوم رويا و ندارن خبري

 .درآد خواد

 : گفتم اي دلسوزانه لحن با من. شد ساكت

 .خوام مي معذرت, الهي بميرم-

 : كرد نگام لبخند با

 ...بكشه اينجا به تو شك ذاشتم مي نبايد, نبودم مقصر كم منم عزيزم، نكنه خدا-

 : پرسيدم

 كردي؟ پيدا كجا از رو اينا حميد خب-

 خواست ازم ان سركوچه خانومش با گفت دادم كه جواب, زنه مي زنگ بهم داره حميد ديدم وقت يه. اومدن خودشون-

 .اي گالره خونه گفت كه شد مانع عارف تماس كه بديم خبر پليس به بريم خواستيم مي بگرديم، دنبالت هم با همه

 : گفت عصبي و متعجب لحن با من به رو باز

 !كردي عالف ساعت سه رو مردم دختر بود؟ كاري چه اين آخه-

 : گفتم حرص با
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 .ديگه ببخشيد گفتم. كرديم اشتباهي يه ما حاال! ديگه كن ول! اَه-

 : گذاشت سرم روي اي بوسه و كرد نزديك سرم به رو سرش و گردنم دور انداخت دست يهو و كرد جذابي ي خنده

 .خوردم حرص جفتمون اندازه به غروب از من كه نخور حرص برم قربونت-

 : گفتم شيطوني لحن با و انداختم بهش نگاهي نشستم مي صاف جام توي كه حالي در و كردم باز گردنم دور از رو دستش

 !زنيا مي دست بهم حد از بيش داري باشه حواست-

 : خنديد بلند صداي با

 !تازونم مي من شديم رسمي اينكه از بعد... فعال بتازون... خانـــــوم باشه-

 .شد بلند اش خنده صداي و

 

 :28 فصل

 بگم؟ چيزي يه-

 .بگو-

 خودت؟ واحد بري شه مي-

 .نچ-

 : پرسيدم دوباره, گذشت دقيقه چند

 كني؟ مي فكر چي به-

 !چه تو به-

 !پارسا-
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 جــــونـــَم؟-

 به و برگشتم بود اش سينه روي سرم كه طور همون, لرزه مي داره اش سينه ديدم. نگفتم هيچي و زدم زل سقف به دوباره

 : كردم نگاه صورتش

 خندي؟ مي چي واسه-

 : پارسا

 !داريم فضولي تو, باشيم نداشته تفاهم هرچي توي-

 : گفتم و كردم اخمي

 من چون نكني پنهون من از رو چيزي كه الزاماته جزو و نيست كنجكاوي دوما كنجكاوي، بگي بايد زشته فضولي لفظ اوال-

كردنم جبران استاد. 

 : كرد تنگ رو هاش چشم

 !كني پنهون من از رو چيزي بخواي كه عزيزم كني مي جا بي خيلي شما-

 : كردم تنگ رو هام چشم خودش از تبعيت به منم

 .كردي مي فكر چي به داشتي بگو پس-

 : گرفت ازم رو نگاهش

 .پيش ماه چند به-

 ها؟ قسمت كدوم-

 : كرد نگاه صورتم به

 .خواستگاري شبِ به-
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 : كردم اخم ناخودآگاه

 كردي؟ مي فكر چيش به-

 : پارسا

 تا كردم مي ازدواج بايد اما كردم فكر گونه بچه شايد, بود ازدواج قصدم فقط كنه پيدا دختر واسم كه گفتم مادرم به وقتي-

 يا داشتم دوست فقط باشه كي كنه مي پيدا مادرم كه دختري كه كرد نمي فرقي واسم, نيستم پابندش كه بفهمونم نگار به

 چون كردم قبول ببينمت اينكه بدون بابا همكار كرامتي آقاي دختر گفت مادرم وقتي باشه، اون از باالتر يا نگار سطح هم

 اون و بودن شده جدا هم از پدرش و مادر اما بود خوب نگار مالي وضع شايد بود، نگار خونواده از باالتر خونوادگيتون سطح

 مسير توي وقتي بردن، مي سر به كشور از خارج سفرهاي در اش همه مادرش چون, كرد مي زندگي مادرش با اسما فقط

 عجله اين از بود كرده تعجب هم مادرم خوبه؛ گفتم سطحي نگاه يه با نكردم، دقت ات قيافه به اصال ديدمت دانشگاهت

 .من

 : بردم باال رو ابروهام. زد لبخند بهم و شد ساكت

 .برم مي لذت واقعا من, كني مي اعتراف من به نسبت احساست به داري قشنگ خيلي باش راحت-

 : شد كم اش خنده شدت بكشم؛ دراز دوباره شدم مجبور, كشيد آغوشش تو رو من و زد اي قهقهه

 وقتي پركشيد؛ ذهنم از هام نقشه و افكارم همه لحظه يه واسه شدي پذيرايي وارد وقتي خواستگاري شب اينكه تا-

 با ديگه، يكي با لجبازي سر از دارم شايد گفتم خودم با ديدم صورتت توي گونه بچه و كمرنگ اخم اون با رو معصوميتت

 مي طالئي ساتن روسري توي صورتت قاب كه مخصوصا. كنم خوشبختت تا كنم مي رو سعيم همه اما كنم مي ازدواج تو

 .درخشيد

 : زدم لبخندي

 .نبود يادم روسريم رنگ خودم-

 : كرد اخم
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 .بود ديگه جاي حواستون شما آخه-

. بستم دوباره و كردم باز رو پيراهنش دوم دكمه دستم با و گذاشتم اش سينه روي رو صورتم راست سمت و نگفتم هيچي

 : پرسيد

 نرفتي؟ كار سر امروز چرا-

 : دادم جواب رفتم مي ور پيراهنش دكمه با كه طور همين

 .طوري همين-

 : كرد تغيير لحنش

 !نكنيم پنهون هم از رو چيزي شد قرار-

 : گفتم ناچاري سر از

 .قهرم هم طاهره با كار، سر برم شه نمي روم كردم صحبت بد پويا با-

 : پارسا

 كردي؟ قهر طاهره با چي واسه دوما باشه، آخرت بار كني؟ مي صدا كوچيك اسم به رو همكارت چرا اوال-

 : گفتم

 من اسرار كه اين خاطر به هم طاهره با دوما كنم، مي صدا فاميليش با رو خودش, آوردم رو كوچيكش اسم تو جلوي اوال-

 .كردم قهر گفته پويا به رو مقداريش يه هم اون و گفته شوهرش پيش رو

 : حرص با پارسا

 گفته؟ رو اسرارت كدوم كوفت، و پويا-

 : كشيدم عميقي نفس
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 ...خورد هم به و داشتم نامزد اينكه-

 لبخند با و درآورد شلوارش جيب از رو گوشيش نشستم، جام تو و برداشتم رو سرم. خوردن زنگ به كرد شروع گوشيش

 : گفت

 !ماميِ-

 : گفت من به رو

 .نگو هيچي-

 : داد جواب

 .سالم-

-... 

  خوبي؟ تو برم قربونت-

-... 

 !كار؟ و كار جز باشه خواي مي خبر چه هيچي-

 : نوشتم روش خودكار با و برداشتم رو دفترم كنم، اذيتش كم يه بذار گفتم خودم با گرفت، ام خنده

 .خدا به فيلمي خيلي-

 : كنه مهارش سرفه با شد مجبور و گرفت اش خنده

 .گلوم تو پريد دهنم آب نه-

 : نوشتم

 !ات عمه جون آره-
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 : تلفن جواب در پارسا

-؟!جدي! ا 

 : پرسيد و بلندگو روي گذاشت رو گوشي

 ديدي؟ چي ببينم كن تعريف رو خوابت خب-

 : محمدي خانم

 .بدي بهم خوب خبر يه خواستي مي و بودي خوشحال ديدم مي خواب-

 : پارسا

 خب؟-

 : مامانش

 .ديگه همين-

 : تعجب با پارسا

 .رسيد نمي هم دقيقه يه به كه اين ديدي رو من خوابِ شب كُل گفتي كه تو-

 : خنديد مادرش

 بدي؟ بهم خواستي مي خوشي خبر چه بگو حاال بود، خوابم موضوع اين-

 : گفت خنده با پارسا

 شه؟ مي تعبير بالاستثناء هاتون خواب همه كه كني مي فكر چرا من مادرِ-

 : گفت اي گرفته لحن با مادرش

 زدم؟ صابون رو دلم خودي بي پس-
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 :  پارسا

 بپرسي؟ ازم اومده يادت شب نيم و يازده ساعت االن گذاشتي گذاشتي صبح از ديدي، خواب ديشب شما-

 : مامانش

 كنم مي حس كنم مي فكر بهش هرچي اما نداره تعبير شايد اينكه و خواب حساب به گذاشتم شدم بيدار صبح وقتي آخه-

 .بود واقعي خيلي

 : نوشت و گرفت دستم از رو خودكار پارسا حين همين در

 بگم؟ بهش-

 : نوشتم سريع

 بگي؟ خواي مي رو چي. نه-

 : گفت مادرش جواب در و زد گرمي لبخند

 .نشي خوشحال شما شايد اما نيستم هم خبر بي البته-

 :  گفت نگراني با مادرش

 مادر؟ شده چي-

 : گفتم مي لب حركت با و زدم مي بال بال ور اين من

 .نگو, نگو-

 : گفت پارسا

 .خواستگاري برين واسم جايي خواستم مي-

 : گفت هيجان با مادرش كرد، يخ سرم
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 كيه؟ بگو نشم؟ خوشحال چرا برم قربونت-

 : نوشتم برگه رو و دادم تكون رو سرم و كردم نگاه بهش درموندگي با

 كني؟ خواي مي كار چي-

 : گفت مادرش به و زد لبخند بازم

 .نيست غريبه شناسيش مي-

 : مامانش

 .ديگه بگو كيه؟-

 : اومد خط ور اون از هم جووني دختر صداي

 مامان؟ گه مي چي-

 : گفت پارسا خواهر جواب در محمدي خانوم

 .خواستگاري بريم خواد مي-

 : گفت تعجب با پارسا. اومد هم خواهرش خوشحالي از جيغ صداي

 ؟!كشه مي جيغ شكلي اين نسترن ست خونه بابا مامان-

 : گفت خنده با مامانش

 كيه؟ بگو, نكن عوض رو حرف نيومده، هنوز داشت بازنشستگي جشن همكاراش از يكي نيست، نه-

 .كردم مي نگاه پارسا به زده بهت فقط, شد نابود و نيست فشارم و ايستاد حركت از خونم كنم فكر ديگه

 : پارسا

 .مريم كرامتي، آقاي دختر-
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 : گفت و كرد تغيير مامانش لحن يهو

 پارسا؟ شنيدم درست گه؟ مي چي اين ببينم باش ساكت بچه-

 : زد لبخندي پارسا

 .مامانم شنيدي درست-

 : محمدي خانوم

 اون؟ چرا, دختر همه اين داد، رد جواب ما به قبال كه اون-

 : پارسا

 درس شهر همين تو هم االن كردم، مي تحقيق موردش در اش همه مدت اين كنم، فراموشش تونم نمي كنم مي كاري هر-

 .بينمش مي زياد من و خونه مي

 : مامانش

 نرفته؟ كه يادت, داد نه جواب تو به ديگه يكي خاطر به اون هم بعدش! كردم صحبت بد و زدم زنگ بهش من آخه-

 : پارسا

 .دارم دوستش حاال من كه اينه مهم كنه اشتباه زندگيش تو ممكنه آدمي هر هم بعدش بود اتفاق يه اون مامان، نيست مهم-

 : مامانش

 زدي؟ حرف باهاش نكنه, مطمئني مثبتش جواب از انگار زني مي حرف جوري يه پارسا-

 : خنديد پارسا

 .خواستگاري برين بايد, گم نمي بهتون اما آره، جورايي يه-

 : گفت وِلي و شُل لحن با مامانش
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 بزنم؟ زنگ كي داري، دوست تو جور هر باشه واال، بگم چي دونم نمي-

 : اومد نسترن صداي بزنه حرفي پارسا اينكه از قبل

 .من به بده رو گوشي! باشه؟ و چي چي-

 : اومد نسترن صداي و

 پارسا؟ گي مي چي هست معلوم هيچ-

 : اخم با پارسا

 .سالم عليك-

 : نسترن. نذاشتم من برداره پخش روي از رو گوشي خواست مي

 دخترِ؟ اون خواستگاري بريم خواي مي باز. سالم-

 : داد جواب اخمو همچنان پارسا

 .مريمِ هم سمش داره،ا اسم دختره-

 : نسترن

 .كنن مي شوهر حديثي و حرف هيچ بي هم بعدش گردن مي آدم و عالم با! واال دارن شانس مردم-

 : پارسا

 .نيومده تو به فوضوليا اين-

 : حرص با نسترن

 .ديگه لياقتي بي بگيري، رو ديگه يكي مونده پس حقته-

 :  زد داد پارسا
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 .دستت كف زارم مي رو حسابت ميام افتم مي راه االن همين, نسترن شو خفه-

 : داد ادامه صحبتش به عصبي لحن همون با و برداشت پخش رو از رو تلفن

 .مامان به بده رو گوشي-

 رو مامانش داشت كه پارسا هاي صحبت به كردم سعي و كشيدم عميق نفس تا چند! مونده پس گفت من به گرفت، بغضم

 .بود گرفته درد ناجور سرم ندم، گوش كرد مي سرزنش نسترن حرف خاطر به

 : اومد سمتم به شد تموم كه تلفنش

 .نگيريا دل به رو عقل بي اون حرفاي وقت يه برم قربونت-

 : آورد باال و صورتم و گرفت رو ام چونه دست با بودم، شده خيره پاهام به و انداخته زير به سر حرفي هيچ بدون

 شدي؟ ناراحت-

 : زدم پس رو دستش

 .باشم تنها دارم احتياج خودت؟ واحد بري شه مي-

 : گفت درموندگي با

 !نذاشتي خودت بردارم اسپيكر رو از خواستم مي كه من-

 : دادم تكون رو سرم

 .باشم تنها خوام مي االن نيست، مهم-

 : زد لبخندي

 !تنهايي كني فكر تو كه نزنم حرف صبح تا دم مي قول كني پهن هم ها موشه گوشه همين رو من جاي-

 : گرفت ام خنده
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 !تنهام كنم فكر من ذاري نمي نزني حرفم تو-

 : گفت شيطوني با

 چطور؟-

 :  بردم باال رو ابروهام

 !كشونم مي مسائل طور اون به رو حرف كردي فكر اگه پسر آقا خوندي كور-

 : رفت مي در سمت به كه حالي در و خنديد بلند صداي با

 .بود خوبي شب اما دهنمون تو آوردي رو جيگرمون استرس و ترس فشار خاطر به غروب از اينكه با-

 : گفتم لبخندي با

 .طور همين هم من واسه-

 : گفت لب حركت با و صدا بي و كرد فوت سمتم به و بوسيد رو دستش و ايستاد در قاب تو و كرد باز رو در

 .بخير شبت-

 : دادم تكون رو سرم

 .بخير شب-

 : گفتم لب زير و بستم رو هام چشم نكردم، گريه اما بودم عصبي رفت، لبم از هم خنده رفت وقتي

 نه؟ مگه... شه مي درست چي همه خدايا-

 

 :29 فصل
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 از بعد كه بودم گفته مامانم به, گشتم برمي خونه سمت به داشتم و دادم رو ترمم ميان امتحان آخرين من و بود دوشنبه

 احترام همچنين و دوستي خاطر به هم من و اومد سمتم به, ديدم رو طاهره دانشگاه توي گردم، برمي خونه به امتحان

 از بعد كرد، خواهي عذر هم حميد طرف از و مقصره حميد كه گفت هم خودش و زد حرف خيلي نكردم، ادبي بي سنش

 شركت به كه كردم حجت اتمام باهاش اما زديم حرف هم با طاهره جلوي كلي و زد زنگ گوشيم به حميد هم امتحان

 هم آخر طاهره چند هر, كشيدم مي خجالت پويا از هم درسم حجم هم خاطر به بينمون، كدورت خاطر به نه, گردم برنمي

 هامم خريد حاال ، دارم خريد گفتم و نكردم قبول برسونه رو من كرد هم كاري هر. كرد قبول اجبارا اما نشد راضي كامال

 به ايستاده، سركوچه آشنا ماشين يه كردم احساس كه كردم مي فكر خودم با داشتم طور همين... ديگه خب ولي نبود زياد

 : كردم نگاه پالكش

 .بابامه ماشين من خداي واي-

 به آروم انگشتم با مونده، منتظر خيلي حتما الهي بميرم. بود برده خوابش راننده صندلي رو بابام رفتم، ماشين سمت به

 باهام بزنه لبخندي يا بشه زده هيجان من مثل اينكه بدون شد، پياده سريع و برگردوند طرفم به رو سرش زدم، شيشه

 خيالم افتاديم، راه خونه سمت به هم با.) بود منش نظامي مهروز قول به, بود پدرم خاص اخالق اين البته. (كرد روبوسي

 و شدم وارد اول خودم و هال در توي انداختم كليد. بود پنج ساعت االن و خونه آد نمي هشت ساعت تا پارسا كه بود راحت

 : اومد خوابم اتاق از پارسا صداي بست رو در بابا اينكه محض به سرم، پشت هم بابام

 !اومدي عجب چه-

. كرد تپيدن به شروع ممكن شكل ترين وحشتناك به قلبم و موند باز نيمه دهنم و شدن گرم به كرد شروع صورتم پوست

 :رسيد گوش به دوباره پارسا صداي كرد، حركت آهسته خوابم اتاق طرف به بابام نداشتم، رو بابام به كردن نگاه جرات

 ...خو مي رونما نكنه پس؟ كجايي-

 ثانيه چند از بعد و شد خيره بابا به شده گرد هاي چشم با پارسا. گرفتند قرار هم روبروي در قاب توي بابا با زمان هم

 : گفت آرومي صداي با پارسا كشنده سكوت

 .عمو سالم-
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 : كرد نگاه من به و برگشت عقب به پريده رنگ با بابام

 مريم؟ خبرِ چه اينجا-

 گفتم نامفهوم جمله تا چند فقط اما كنم هم سر چيزي يه خواستم شد؛ جاري اشكم و شكست بالفاصله و اومد گلوم به بغض

 .شدم ساكت و

 : گفت آرامي به ديد رو من وخيم اوضاع كه پارسا

 ...واستون رو چي همه من عمو-

 : كشيد داد بابام

 .بشنوم خوام نمي هيچي-

 : دوخت پارسا به رو بارش سرزنش نگاه بابا. شد خيره بابا به ميخ مثل پارسا و شد خفه من هق هق صداي

 !پارسا آقا كردي، سفيد رو پدرت روي خوب-

 : گفت حرص با پارسا

 .بشه زده خجالت پدرم كه نكردم خالفي هيچ-

 : زد فرياد دوباره پدرم

 خوابش؟ اتاق توي مني؟ دختر خونه توي تو كه باالتر اين از خطايي چه-

 : باال برد رو صداش هم پارسا

 ...نزنم اي صدمه دارم دوستش كه كسي به كه دارم غيرت قدر اون هنوز-
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 از هم رو نگاهش حتي هيچ نخورد تكون كه صورتش پارسا پيچيد، خونه فضاي تو زد پارسا گوش به بابا كه سيلي صداي

 اشك و بودم ايستاده هال وسط ها شده مسخ مثل اما نكن، بحث و جر بابام با بسه، بگم بهش داشتم دوست, نگرفت بابا

 .ريختند مي صدا بي هام

 : شكست رو سكوت بابا دوباره

 .بيرون گمشو-

 به رو غمگينش نگاه پارسا) گفتم دلم تو رو اينا. (نكن خورد من جلوي رو غرورش نزن، حرف پارسا با جوري اين بابا نه

 : بابا دوباره. دوخت من

 .حاال همين-

 : اومد من سمت به بابام شد، خارج هال در از بلند هاي قدم با پارسا. برو كه كردم اشاره ابرو و چشم با

 .مريم كردي استفاده سوء اعتمادم از خوب-

 گريه بلند صداي با و صورتم روي گذاشتم رو دستم كرد، نوازش هم رو من صورت پدرم سيلي بگم چيزي خواستم تا

 : گفتم هام گريه الي به ال و كردم

 .كرده خواستگاري ازم خدا به بابا-

 : كشيد فرياد بابا

 .خونه بريم كن جمع رو وسايلت برو نگو هيچي شو، خفه-

 و افتاد راه جلو جلو بابام اومدم، بيرون اتاق از و برداشتم, بودم كرده آماده قبل از كه رو ساكم و رفتم اتاقم سمت به سريع

 : كردن صدا به كرد شروع و بيرون اومد

 ...براري آقاي... براري آقاي-
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 آقا. بيرون اومدن هم با خانوم ريحانه و رضا آقا بود، راه به فسم فس بساط همچنان و كردم پام رو هام كفش در جلوي

 : گفت بابا به رو رضا

 .عزيز كرامتي آقاي سالم به-

 : گفت خشم با بابا

 عليكي؟ چه, سالمي چه-

 : رضا آقا

 !شده؟ چي-

 : اخم با بابا

 ؟!باشي داشته خبر من دختر خونه به ها آمد و رفت همه از شما نبود قرار مگه-

 : جلو اومد كامل نفس به اعتماد با خانوم ريحانه

 .داريم خبر كه بله-

 : بابا

 من؟ دختر ي خونه تو اومده چطور آقا اين بپرسم شه مي پس-

 : هم با رضا آقا و خانوم ريحانه

 كي؟-

 : آوردم باال رو سرم

 .گه مي رو طاهري آقاي-

 : من قيافه ديدن با خانوم ريحانه
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 كردي؟ گريه چرا دخترم الهي، بميرم-

 : گفت رضا آقا. بود جواب منتظر همچنان بابا

 .هستند من مستاجر ايشون-

 : انفجار حال در باروت بشكه شد بابا

 بفهمم؟ بايد االن من وقت اون دادي؟ اجاره مجرد مرد يه به رو كناري واحد تو-

 كني؟ ثابت خواي مي رو چي اومدنت با پارسا واي بود، پارسا, برگشتم اومد؛ حياط در صداي

 : گفت رضا آقا انداخت، پارسا به نگاهي غضب با بابا

 !نكرده كه شرع خالف شده، دخترت دلبسته مردم جوون كني؟ مي شلوغش چرا من؟ برادر شده چي مگه حاال-

 : بابا

  شده، چي فهمي مي وقت اون كردم شكايت همتون از وقتي-

 : من به رو و

 .بيفت راه-

 .دنبالش به هم من و شد خارج حياط در از خودش و

 : گفت آروم گذشتم، مي پارسا كنار از كه آخر لحظه

 .متاسفم من مريم-

 : زد گرمي لبخند حال اين با, زد مي موج اضطراب نگاهش توي. كردم نگاهش و برگشتم

 .كنم درست رو چي همه دم مي قول-

 .شدم خارج در از و شدن سرازير هام اشك دوباره و دادم تكون رو سرم
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 :30 فصل

. برم دانشگاه ذاره نمي ديگه گفت مي و بود كرده لج بابام بودم، كرده گريه رو امروز و ديروز تمام كرد، مي سنگيني سرم

 التماس با فقط, كنه صحبت باهام خصوصي نداشت حق كس هيچ و بود گرفته ازم رو گوشيم, نظامي حكومت بود شده خونه

 سمت به رفتم. سوختن مي هام چشم بده، اس نه بزنه زنگ نه گوشيم به بگه بهش و بده پيام پارسا به تا خواستم مهسا از

 مكعب جعبه ديدم زيپش كردن باز محض به بيارم، در رو هام وسايل تا نكردم بازش حتي بودم اومده كه ديروز از, ساكم

 : گفتم خودم با گرفته، قرار ساكم روي شده كادوپيچ

 داده؟ جاش جوري چه رو اين, بودم كرده پر رو كيفم كه من-

 خريده برام خودش كه لباسيِ همون ست كفش كه ديدم تعجب كمال در و كردم بازش, پارساست طرف از دونستم مي

 از تا دو و كتان شلوار ديدم, انداختم هام وسايل به نگاه يه. كردم بغض هم گرفت ام خنده هم بود، ام اندازه زدم پا بود،

 : گفتم لب زير خنده با, بشه جا جعبه اين تا برداشته رو ام حوله همراه به رو مانتوهام

 !پارسا تو دست از امان-

 : دادم جا تخت زير رو اش جعبه و كفش سريع بود در پشت كه مامان صداي با

 .داخل بفرما-

 : گفت و كرد نگاه ساكم به ننداخت، نگاهي صورتم به حتي تو، اومد مامانم

 كردي؟ بازش االن-

 : من

 .آره-

 : كرد نگاه هام چشم به
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 ام؟ غريبه باهات من-

 : دادم تكون طرفين به رو سرم

 زده؟ حرفي چنين كي-

 : كرد بغض

 نگفتي؟ بهم چرا پس-

 : لرزيد صدام

 خواستم نمي, بود شكسته من از دلش بابا. كنيم كشي اسباب دوباره خواستم نمي. بود تازه دردسر يه گفتم مي اگه-

 .نيستم بدي دختر من مامان... باشه من به اش همه حواسش

 توي انداختم رو خودم هم من و كرد باز رو هاش دست مامانم. كردم مي گريه داشتم و بود رفته باال صدام كي از دونم نمي

 از ماه چهار از بيش كه آغوشي. داشتم احتياج مادرم آغوش به قدر چه بلندم، موهاي نوازش به كرد شروع آروم و بغلش

 : شكست رو سكوت مامان صداي ربع يك تقريبا از بعد. بودم نصيب بي نعمتش

 .مريم دارم بد خبر يه-

 : گفت و پايين انداخت رو سرش كرد، نگاهش اضطراب با و باال آوردم رو سرم

 .گذاشتم خواستگاري قرار ات خاله خونواده با ظهر از بعد امروز پدرت درخواست به-

 : دادم تكون ها منگ مثل رو سرم

 ؟!چـي-

**** 

 چشم ديدن محض به و ريخت مي اشك داشت سرم باالي مامان. كردم باز رو هام چشم آهسته, صورتم خيسيِ احساس با

 : كرد بغل رو من بازم هاي
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 مادر؟ شد چت-

 و بودم خودم اتاق تو شديم؛ آروم دو هر تا گذشت دقيقه چند كردم، مي گريه هم من حاال. كرد گريه بلند صداي با و

 هوشم به صورتم به آب قطرات پاشيدن با مامانم و نرسيده دقيقه پنج به هوشيم بي زمان مدت كه داد مي نشون ساعت

 .آورده

 : گفت مي رو جمله اين اش جمله هر آخر مامان و زديم حرف هم با كلي

 مريم؟ نگفتي بهم چرا-

 : كردم نگاه ملتمسانه بهش

 .داره دوستم پارسا مامان-

 : كرد نگاهم غمگين مامان

 چي؟ تو-

 : آهسته صدايي با مامان. انداختم پايين رو سرم

 !داري دوستش پس-

 : زد كجي لبخند مامان. كردم نگاه غمگينش هاي چشم به

 ...داشتي دوست هم رو علي يادمه-

 : داد ادامه و كرد سكوتم به وادار دست عالمت با بزنم حرفي خواستم تا

 منفي جواب پارسا به و اومدي در پدرت حرف رو و داري دوست رو علي گفتي گذر، زود و آتيشيِ تو هاي شدن عاشق-

 هست؟ كه يادت دادي،

 : گفتم آروم صدايي با
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 .بود گرفته شكل ذره ذره كه بود عمر يك حاصل نبود، آتيشي علي به من عشق-

 : حرفم توي اومد

 كنار؟ ذاريش مي طور چه ماه سه, دو حاصل كه يكي اين, كنار گذاشتيش طور اين بود عمر يك حاصل كه اون-

 : پرسيدم نداشت، جواب حساب حرف

 بري؟ علي سمت به دوباره بودي حاضر بودي من جاي اگه مامان-

 : زد لبخندي مامانم

 .نه-

 : بوسيدم رو مامانم صورت و نشستم جام تو

 .دارم دوستت خيلي مامانم، ماهي خيلي-

 : كرد جدا من از رو خودش

 !شي نمي بزرگ وقت هيچ كه دختر تو دست از-

 : پرسيدم خواهش از پر نگاهي با. شد بلند جاش از

 كني؟ مي صحبت بابا با-

 : داد تكون رو سرش

 !بخواين كمك من از بعد كنين كاري خراب اول دارين عادت ها بچه شما-

 : گفت, كنم مي نگاه بهش دارم هنوز ديد كه بعد

 علي و تو كنم مجاب رو بابات كنم مي رو خودم سعي بعدا اما سرجاشه، هم امروز قرار. دم نمي قولي هيچ پارسا مورد در-

 .خورين نمي هم درد به
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 .كرد ترك رو اتاق و كردم تشكر مامان از بازم

 

 

 

 :31 فصل

 : مهسا

 .مريم كن وا رو هات اخم-

 : كردم نگاه مهسا به غضب با

 ؟!كنم بغل رو علي برم بيرون رفتم در از همين طوره چه-

 : باال داد رو ابروهاش

 !چيزيه خوب هم خجالت خُرده يه خدا، به داري رو خيلي مريم-

 پف هام چشم كه اين خاطر به فقط نبود، خبر اي ذره آرايش از ديدم، آينه تو رو خودم دوباره و گرفتم ازش رو نگاهم

 بلوز داد، مي تشكيل زرشكي رنگ به شلواري و كت هم رو لباسم بودم، كشيده مداد رو چشمم داخل خورده يه بود كرده

 دادم مي گوش مهسا غرغرهاي به داشتم طور همين. بود سفيد رنگ به و چروك مدل هم شالم, بود رنگ سفيد كتم زير

 يك ، داشتم وحشت مرگ حد به نامعلوم دليلي به علي با شدن روبرو از دهنم؛ تو اومد قلبم شد، بلند در زنگ صداي كه

 : نبود دوستانه همچين مهسا لحن البته كنارمون، بشين بيا كه دنبالم اومد مهسا كه بود گذشته اومدنشون از ربعي

 .كنارمون بِتمرگ بيا هم تو گه مي مامان كوفتي مريمِ-

 سمت به نگاهي حتي اومد، سمتم به و شد بلند مبل روي از ديدنم محض به پروين خاله شدم، خارج اتاقم از مهسا سر پشت

 : كشيد آغوش در منو ام خاله! پوشيده چي ببينم كه نكردم علي

 خوبي؟ بگردم، دورت الهي-
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 : گفتم فقط خاله جواب در و بود آويزون كنارم هام دست مداد مثل من

 .ممنون-

 : اومد علي صداي دادم، رو سالمش جواب كرد، سالم و شد بلند جاش از هم -ام خاله شوهر -محمد عمو

 مريم؟ خوبي-

 : دادم مادرش به كه جوابي مثل, كنم نگاهش كه اين بدون

 .ممنون-

 كردم فرصت تازه شد، گرم هاشون چونه دوباره سكوت دقيقه چند از بعد بود، نشسته بابا كنار مهسا گرفتم، جا مامان كنار

 اي خجسته دل چه( حرفا اين و باشه شده الغر من دوري از مثال بود، نكرده تغييري ترين كوچك كنم، نگاه علي صورت به

 بلوز يه بود، شده تر بامزه پيش ماه چهار به نسبت اش قيافه و بود كرده كوتاه ممكن جاي تا رو موهاش فقط!) من دارم

 و روم شده ميخ كه نبود مهم واسم اصال, پايين انداختم رو سرم مدادي، نوك لي شلوار با بود پوشيده اسپرت و سفيد كتان

 اصال كه بود پارسا پيش حواسم ي همه. نداره رو قبل ماه چهار تاثير نگاهش كه بفهمه داشتم دوست كنه، مي نگاهم داره

 به جمع صلوات صداي با! كنه مي رو عاديش زندگي داره نيستم كه حاال و داده بازيم مدت اين نكنه هست؟ يادش رو من

 : كرد مي ادا رو زجرآوري جمالت داشت كه دوختم چشم بابام خندون هاي لب به و كردم بلند رو سرم اومدم، خودم

 هاشون حرف قبال هم جوون دوتا اين و زديم هم رو هامون حرف قبال نداريم، مخالفتي كه ما ممد، حاج بگين، شما هرچي-

 .خانوما با كارها مابقي ديگه, زدن رو

 : گفت لب زير آروم كه كردم نگاه مادرم به بهت با

 .نگو هيچي فعال-

 : گفت افتاده اتفاقي قبال انگار نه انگار كه اي قيافه با ام خاله

 .باشه عقدشون هفته همين آخر باشين موافق اگر-
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 : انداخت باال رو هاش شونه مامانم

 بگم؟ چي من-

 : گفت بابام به رو بعد

 بشه؟ برطرف هست بينشون كدورتي و كينه نكرده خدايي اگه كه بكنن؟ صحبت هم با علي و مريم نيست بهتر-

 : گفت و كشيد باال رو نفسش مخالفه مامانم حرف با درصد صد بود معلوم كه اي قيافه با بابام

 . دونم نمي من-

 : گفت علي به رو بعد و

 آقا؟ علي گي مي چي خودت-

 : گفت بابام به رو و انداخت من به نگاهي علي

 .موافقم خاله با هم من اجازتون با-

 : گفت من به رو بابام بعد

 .كنيد صحبت هم با اتاقت تو برين علي با جان مريم شو بلند-

 روي من شد، وارد سرم پشت علي داخل، رفتم و افتادم راه به اتاقم سمت به مكث اي لحظه بدون و شدم بلند جام از

 .تمرگيد تختم ي لبه هم علي و نشستم ام مطالعه ميز صندلي

 : شكست رو سكوت علي كه بود پايين سرم طور همين

 ؟!نيستم هم كردن نگاه اليق حتي يعني-

 :گفتم و كردم اخم

 كني؟ مي فكر چي خودت-
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 : فرستاد بيرون رو نفسش

 .كرد نمي كار مغزم اصال بگيرم، درستي تصميم تونستم نمي من من، جاي بذار رو خودت لحظه يه واسه-

 : گفتم آهسته صدايي با شد، ساكت علي. نشست لبم روي پوزخندي ناخواسته

 .بخواي توضيح خودم از بود كافي-

 : دادم ادامه شو؛ ساكت يعني باال آوردم رو دستم بزنه حرف خواست تا

 جاي رفتي نگذشته مدت يه هنوز كه بودي پايبند من به قدر اون و) گفتم كنايه با( گالره پيش رفتي كردي؟ كار چي اما-

 شه نمي پيدا من از تر احمق آدمي زمونه و دوره اين تو بگم، خودم بذار آهان ؟!خورد بهم چرا راستي خواستگاري؛ ديگه

 نه؟ مگه, سكه چهارده و صد بندازه رو اش مهريه كه

 : كردم اخم زد، لبخندي

 ؟!داشت خنده حرفم كجاي-

 : زد زل هام چشم به

 بودن؟ گفته سكه تا چند اونا دوني مي-

 : داد ادامه خودش كردم؛ نگاهش فقط و ندادم جوابي من

 . تا چهارده و صد بودن گفته-

 : گفتم و انداختم باال رو ابروهام

 بديم؟ قرار مهريه شما براي ما دفعه اين طوره چه! باال رفته تون توقع پس-

 : كرد اخم
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 به هم جاش همون تا كردم، ترك رو جمع رسيدن توافق به از قبل من ؟!خورد هم به مهريه خاطر به مراسم گفته كي اصال-

 ...كنم راضي رو خودم نتونستم كردم كاري هر ولي بودم نشسته ام خونواده اصرار

 : گفت حرفش انتهاي در كرد، مي قانعم داشت خونسردي با اون ولي بودم بهونه دنبال, كنه مجابم نداشتم دوست

 كني؟ فكر كه خواي نمي يا كني؟ فكر من به توني نمي ديگه چيه؟ حاال-

 : گفتم سردي خون با

 !خوام مي نه و كنم فكر تونم مي نه-

 : گفتم سردي خون همون با. شد بلند جاش از يهو

 ؟!شد چي-

 : كرد نگاهم غليظي اخم با

 .بيرون رم مي باشه، مونده حرفي كنم نمي فكر-

 و مهسا شدم، خارج علي از بعد اي دقيقه چند ي فاصله به شد، خارج اتاق از و دادم تكون حرفش تاييد نشونه به رو سرم

 كرده، رو خودش كار علي شد خبردار شصتم. بود اخمو چنان هم علي و كردن مي نگاه من به لبخند با بقيه و شك با مامان

 : گفت مامان به رو كذايي لبخندي با خاله نشستم، مامان كنار و رفتم

 .بزنيم رو خودمون هاي حرف بيا خواهر خب-

 : پرسيد من از آهسته مامانم. كرد تشكر ازم و زد لبخندي من به رو هم محمد حاج

 موافقي؟ كامال االن يعني جان مريم-

 كه اين بدون مامان. نگفتم هيچي و كردم نگاه ملتمسانه رو مامان فقط. كنه مي گوش مامان و من مكالمه به داره خاله ديدم

 : گفت محمد حاج و خاله به رو كنه اجازه كسب هميشه مثل و كنه نگاهي بابا به

 .ديم مي رو قطعيمون جواب شب ما بدين اجازه اگه-
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 : گفت تعجب با بابام

 ؟!پوران-

 : رفت هم تو اش قيافه خاله

 كني؟ فكر چي به مثال شب تا خواي مي! زني مي حرفا چه جان پوران! وا-

 : گفت, بده دست از رو بودنش تر بزرگ منش اينكه بدون مامانم

 .كنيم فكر كمي كه الزمه كنه، مي فرق دفعه اين-

 : گفت تعجب با هم باز پروين خاله

 چرا ندارن، مشكلي هم با كه هم جوون تا دو شناسين، مي رو من خونواده شناسين، مي رو من علي كه شما فهمم، نمي من-

 ؟!بياري نه كارشون تو خواي مي

 لبخندي با شه مي عصبي داره زنش لحن ديد كه محمد حاج. گفت چيزي بابا گوش در مهسا. كردم نگاه مهسا به ملتمسانه

 : گفت مصنوعي

 .نمونده چيزي كه شب تا جان؛ پروين-

 :گفت جمع به رو بعد و كرد نگاه مهسا به چپ چپ بابا

 .موافقم پوران نظر با هم من-

 آويزون لوچه و لب با و شد تموم خواستگاري مجلس بود جور هر خالصه كرد، مي نگاه من به اخم با علي مدت اين تمام

 : گفت مامان به رو برگشت، خونه داخل به بابا و شد بسته حياط در كه اين محض به رفتن،

 !كردي خراب رو چي همه زدي تو, ترسيدم مي) كرد اشاره رو من( بچه اين رفتار از من بود؟ چي كار اين زن آخه-

 : گفت جانبي به حق با مامان
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 .خانوم كرده، تحصيل سالم، و صحيح ؟!چشه دخترم مگه نكردم، خراب رو هيچي-

 : گفت كنايه با بابام

 ؟!خانوم-

 : گفت و شد عصبي مامانم

 .خودمه خواهر پروين رو بحثم من, نكن عوض هم رو حرف نساز، حرف خودت دختر واسه الكي-

 : گفت عصبانيت با بابا

 ؟!باشه خواي مي بهتر علي از كي خواي؟ مي چي تو فهمم نمي من-

 : داد جواب مامان برد، اتاقم سمت به و گرفت رو من دست مهسا

 ؟!نيستي متوجه چرا سوارن، دخترمون رو ديگه روز فرداي كنيم موافقت راحت اگه-

 :گفت مهسا شديم، اتاق وارد مهسا و من

 .مهروز ي خونه بريم شو آماده-

 : خنديد مهسا كرد، پيدا راه اتاقشون به بحثشون ادامه بود معلوم و شد كمتر مامان و بابا صداي

 .نرمش فاز تو رفت مامان-

 : گفتم و زدم لبخند تلخ

 !نيومده امروز مهروز كه داره تعجب جاي-

 : داد جواب مهسا اوردم، در تنم از رو كتم حال همين در و

 :گفتم ذوق با گيره، مي من از مسيج با رو اينجا آمار هم بعدش اونه، به حواسش همه مهروز روزشه، دومين فاطمه-

 ؟!شده بزرگ هم فاطمه يعني جونم خدا واي -
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 : گفتم, داشتم برمي رو كيفم كه حالي در و پوشيدم رو بيرونم هاي لباس

 .بخرم كادو فاطمه واسه دار نگه جا يه راه بين پس-

 : گفت من به رو و داد جواب مهسا, اومد آيفون صداي. شديم خارج اتاق از هم با

 .اومد حسين بريم-

 : كرد صدا رو مامان بعد

 ؟ نداري ما با كاري جونم مامان-

 : گفت من به رو و شد خارج اتاق از مامان

 ري؟ مي باهاشون هم تو-

 : گفتم مامان جواب در. بيرون اومد هم بابام

 .بله-

 : گفت مهسا به رو تحكم با بابا

 .مياريش هم خودت بريش، مي خودت-

 : انداخت پايين رو سرش مهسا

 .بابا چشم-

 نسبت طور اين ديد نمي ام خونه توي رو پارسا اگه گرفت، خيلي دلم اتاق، داخل رفت بندازه من به نگاهي اينكه بدون بابا

, هميشه مثل درست كرد، پرسي احوال و سالم ريلكس خيلي حسين شديم، خارج خونه از مهسا با شد، نمي اعتماد بي بهم

 :گفت حسين دقيقه چند از بعد افتاديم، راه به و نشستم عقب من افتاده، اتفاقي انگار نه انگار

 .دنبالمونه خونتون در دم از سفيد پرشياي يه -
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 : گفت مهسا كيه، بزنم حدس تونستم مي نبود، كردن نگاه به احتياجي

 . شه رد بذار برو آروم حسين-

 من به نگاهي پارسا عبورش، محض بشه،به رد سري پشت ماشين تا شد توقف به نزديك كمتر و كم حسين ماشين سرعت

 : گفت خنده با حسين كرد، ام حواله چشمكي و كرد

 ؟!نبود ما آينده باجناق اين-

 : گفت حسين به رو و خنديد مهسا

 .بگو بابا جلوي داري جرات اگه-

 مي لباس ازش هميشه كه هايي فروشگاه از يكي جلوي مهسا با اومده، هم پارسا پس نشست، لبم روي لبخندي هم خودم

 رفته پارسا افتاديم، راه به و خريدم دخترونه عروسكي شلوارك تاپ يه مهروز دختر فاطمه براي و شديم پياده خريديم

 .بده گرمي دل من به كه بود اين فقط كارش اين از هدفش كه بفهمم تونم مي بود،

**** 

 كالس من اومد دنيا به وقتي كشيدمش، آغوش در و رفتم سمتش به بود، كشيده دراز تخت روي خودش اتاق توي فاطمه

 هم بود شده تقريبا كه هم فهميد،االن مي بود سال يازده كه سنش از بيشتر چون داشتم دوستش خيلي بودم، راهنمايي اول

 : كرد ذوق كلي و ديد رو كادوش) ؟!شدن درشت چقدر االن هاي بچه كردين دقت اصال( من، هيكل

 .نكنه درد دستت جون خاله-

 : اومد سرم پشت از مهروز صداي

 جان؟ مريم كشيدي زحمت چرا-

 جورايي يه بود شده مادر هم سالگي بيست و بود كرده ازدواج سالگي نوزده چون ولي بود بزرگتر سال هشت من از مهروز

 : برگردوندم رو سرم باشه، تر بزرگ خورد مي رفتارش به
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 .جون آبجي وظيفمه-

 : بوسيد رو پيشونيم و شد خم

 .برم قربونت-

 شوهر الياس بده، جواب رفت مهسا, شد بلند تلفن صداي. كرديم بدل و رد رو گزارشات و كرديم صحبت هم با ربعي يه

 : گفت خنده با و داخل اومد مهروز

 ببينيم؟ رو پاچالقمون قراره كي ما پس-

 : گفت و زد لبخندي مهروز خنديد؛ بلند صداي با بعد

 ؟!خوشحالي چيه-

 : گفت من به رو الياس

 .نمياد خوشم اين از من بياد بدشون من از آدم و عالم همه اگه يعني! آد مي بدم علي پسره اين از خيلي من-

 : گفت مهروز

 !پسرخالمونه باشه هرچي, نشو پررو الياس، زشته-

 : گفت الياس به رو خنده با حسين نشست، تختش رو فاطمه شد، داخل و زد در حسين

 .دنبالمون بود افتاده شد، روشن پاچالق جمال به چشممون راه توي كه ما-

 : خنديد مهروز زد، تعجب روي از لبخندي الياس

 .شه مي ناراحت مريم پاچالق، نگين بابا-

 : پرسيد مهروز شد، اتاق وارد آويزون قيافه با مهسا بخندن، سه هر شد باعث كه شدم، قرمز شرم از

 مهسا؟ بود كي-
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 : مهسا

 .زده زنگ پارسا مامان رفتين شما كه همين گفت مي بود، مامان-

 : مهروز شد، خشك مون خنده

 گفت؟ مي چي خب-

 : مهسا

 .داده رد جواب هم مامان و زده زنگ خواستگاري واسه-

 : گفت و زد شيطاني لبخندي مهروز ريخت؛ فرو دلم

 !گرم مامان دم-

 : گفت مهسا. كرديم نگاه بهش تعجب با همه

 !داده رد جواب مامان گم مي من مهروز-

 : گفت نفس به اعتماد با مهروز

 رو مريم دستي دو خواد نمي مامان كه اينه هم دليلش و كرده رو كار اين چرا مامان دونم مي من گفتي، چي فهميدم-

 .بشكنه رو شاخشون خواد مي مامان شده، كشيده ها اون سمت به مريم كه بلنده زبونشون طاهري خونواده االن كنه، تقديم

 : خاروند رو لبش پشت مهسا

 !سياست ايول-

 : گذاشت اش سينه رو رو دستش الياس

 !هستيم هم زنمون مادر مخلص-

 : گفت الياس به رو فاطمه
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 .كن خودشيريني مادرجون خود جلو بذار حداقل بابا-

 ...خنده زير زديم همه فاطمه حرف اين با

 

 :32 فصل

 داشتم اش همه اش، كلمه يك حتي درك از دريغ اما بخونم، درس خودم حساب به مثال كه كتاب توي بودم برده رو سرم

 بگيره، قطعي جواب كه زد زنگ پروين خاله شب اون كردم، مي مرور رو اينجا بودم اومده كه رو روزي ده اين ذهنم توي

 خودم دست از واقعا من كردن، مي بحث تلفن پشت خواهرش با ساعت يك تا كه بماند داد؛ رد جواب قاطعانه هم مامان

 مهروز و مهسا با پيش روز چند شم، مي بابام و مامان و خواهرش و مامان بين ناراحتي ايجاد باعث داشتم كه بودم شرمنده

 كلي شديم، سوار اصرار كلي با ، كرد توقف پامون جلوي علي بگيريم تاكسي خواستيم مي برگشت موقع وقتي, خريد رفتيم

 آدم علي خداروشكر خوريم، نمي هم درد به ما آقاجون كه كنيم مجابش تونستيم خواهر تا سه ما آخر دست و زد حرف

 كرده، رد دليلي يه به مامانم بار هر و زده زنگ هم ديگه دوبار حاال تا محمدي شد،خانوم مي قانع راحتي به و بود نرمي

 همين متقابال هم من و گيره مي رو خبرم حسين و مهسا طريق از پارسا روز ده اين تو كنه، مي مجبورش پارسا مطمئنم

 به و بيارتم يكي ببرتم ام خونواده اعضاي از يكي اينكه شرط به بدم رو امتحاناتم بذاره كه كرده راضي رو بابا مامان طور،

 : شد نزديكم دست به گوشي مهسا اومدم، بيرون فكر از مهسا توسط اتاقم در شدن باز با... نرم خودم خونه به وجه هيچ

 بپرسم؟ سوال يه بيرون، رفتن مامان و بابا خب-

 .بپرس-

 . زنه مي حرف سنگين و مودب خيلي آخه سالشه؟ چند پارسا-

 "!كردن؟ صحبت سنگين و پارسا"گفتم دلم تو و زدم خندي نيش

 : دادم جواب

 .مهروزه همسن, سال يك و سي-
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 : انداخت باال ابرو تعجب با

  ؟!تره بزرگ هم حسين از يعني-

 : داد ادامه ها گرفته برق مثل بعد

 در لطفي چنين دارم كه باريه آخرين اين كن حجت اتمام هم باهاش و كن صحبت آدم بچه مثل زنه مي زنگ پارسا االن-

 !بگيرتت بياد زودتر بگو كنم، مي حقتون

 : كردم بغلش خنده با

 .گلم آبجي برم قربونت-

 : دادم جواب سريع, خوردن زنگ به كرد شروع گوشي

 .سالم-

  برم؟ قربونت خوبي مريم، سالم،-

 .عزيزم نكنه خدا ، سالم-

 : نگراني با پارسا

 ...بود من تقصير اش همه ام، شرمنده واقعا من مريم-

 : كالمش ميون رفتم

 .نبودي تو مقصر فهميدن، مي زود يا دير باالخره-

 : گفت آرومي صدايي با پارسا

 .كرد مي تغيير چيزها خيلي شايد افتاد نمي اتفاق اون اگه ام، شرمنده بازم هرحال در-

 : شد بلند كمي صداش تن يهو
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 !دين؟ مي رد جواب هي چرا راستي-

 : كردم مظلوم رو لحنم بگم، دروغ خواست دلم

 هم من بهتره نيستن راضي پارسا خونواده وقتي گفت هم مامان كردم تعريف رو آبجيت برخورد مامانم واسه راستش-

 .كنم فراموشت

 : گفت دلخوري با پارسا

 !همين يعني مريم؟ گي مي چي هست معلوم-

 : گفتم ساختگي مظلوميت همون با بعد

 .نيستم مطمئن هم خودت عالقه از حتي من تازه-

 : كشيد داد حرفم ميون يهو

 شَكت اين به نزن، رو حرف اين قدر اين ؟!نكردم كه كنم ثابت بهت جوري چه رو خودم بايد مريم، ديگه كن بس-

 .شدم حساس

 : گفتم ترس با

 ؟!پارسا شد چت يهو-

 : پارسا

. باد بادا هرچي كنم، مي صحبت بابات با رم مي كنم ثابت بهت كه اين واسه اصال. كه ذاري نمي آدم واسه اعصاب-

 .خداحافظ

 !كردما غلطي عجب بود، خاموش گرفتمش هم چي هر, پيچيد گوشي تو اشغال بوق صداي بگم چيزي رفتم تا

**** 
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 نتيجه دادم جواب برگه داخل چي هر دانشگاه، برد رو من بابام كه بود امتحانم روز اولين ماه دي پونزده يعني بعد روز سه

 مي حس اصال كه رو سواالت از يكي بدم، جواب خوب زياد نتونستم كه بودم، خونده ترم ميان تو كه بود چيزي همون

 : طاهره رفتم، سمتش به منتظرمه، طاهره ديدم بيرون، اومدم سالن از وقتي. نيست كتاب تو كردم

 بود؟ چطور-

 : گفتم كالفگي با

 .نيفتم كنه خدا بود، گند-

 : گفت تعجب با طاهره

 بودي؟ نخونده مگه بود، خوب خيلي كه اين-

 : شد ناراحت كلي هم طاهره كردم، تعريف حدي تا و كردم بغض و دادم تكون رو سرم

 .شه مي درست چي همه حتما خوبيه، پسر پارسا نداره اشكالي-

 خبرش از بگيرن، بچه پرورشگاه از حميد با خوان مي گفت طاهره, كرديم حركت دانشگاه ورودي در طرف به هم با

 هاشون قيافه از شد نمي هيچي كرد، مي صحبت بابا با داشت پارسا زد، خشكم بيرون ي منظره ديدن با.  شدم خوشحال

 و سالم از بعد هم طاهره رفتم، بابام سمت به بعد. شد جدا بابا از پارسا تا كرديم صبر قدر اون طاهره با جا همون. خوند

 .افتاديم راه به و شدم سوار شد، جدا ازمون بابا از پرسي احوال

 داري استرس كه حالي در كه نيست اين از آورتر عذاب چيز هيچ من نظر به و داد مي گوش راديو داشت بلند صداي با بابا

 : كرد صاف رو گلوش و كرد كم رو پخش صداي بابا بدي، گوش راديو به رو طوالني مسير يه ماشين تو

 بود؟ طور چه امتحان-

 : دادم جواب بود خم سرم كه حالي در

 .نبود خوب-
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 : فرستاد بيرون رو نفسش كالفگي با بابا

 .دادي نمي امتحان خوب هم بايد داشتي تو كه شرايطي با-

 : داد ادامه لب زير و

 !شوهر دنبال فرستاديمش كه خيالشه به دخترمون خونه، مي درس بهتر تنهايي دخترمون كه خيالمونه ما-

 : گفتم لرزون صدايي با و كردم بغض

 ...كنم مي دق من, نزن حرف جوري اين باهام خدا رو تو بابا-

 : گفت لب زير بابام. گريه زير زدم و

 ..هللا اال اله ال-

 به كرد شروع آرامش با بابا بعد شد، كم ام گريه شدت از و گذشت اي دقيقه چند. كرد متوقف جاده كنار رو ماشين و

 :كردن صحبت

 و ، علي بال و اال كه) كردين يكي رو فكراتون يعني. (گذاشتي مادرت سر رو سر بودم پارسا و تو ازدواج موافق من وقتي-

 جلوي كامل ديگه آورد بار به دوستت كه رسوايي اون با شدم موافق كه هم بعدش كردين؛ شرمنده همكارم جلوي رو من

 ...كه هم حاال شدم، روسياه آشنا و دوست

 حس رو بود پدرم دوش روي لحظه اون تو كه رو باري عمق تونم مي ولي نيستم مرد من شد، خيره روبرو به سكوت توي

 مي قشنگي هاي حرف چه هم مهروزمون اين(بده، رو بلندش بخت اول دي مي دختر كي هر به خدايا مهروز قول به كنم،

 !)ها زنه

 : داد ادامه بابا

 كه كاري كه كن قبول اما خوبيه، پسر من نظر از گرفت، رو جلوم پسرش هم االن و زد زنگ خودش طاهري جناب صبح-

 .بود محض اشتباه كردين
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 : كردم نگاه اش خسته چهره به

 .بابا خوام مي معذرت-

 : برد پايين و باال رو سرش

 .شرط يه به اما موافقم-

 : گفت كردم، نگاه بهش بزنم حرف كه اين بدون

 باشه؟ زنيم، مي حرف موردش در امتحانات از بعد بگذروني، خوب رو امتحاناتت بقيه و درسات سر بشيني اينكه شرط به-

 هم اون كردم، تعريف رو قضيه مامان براي رسيديم كه خونه به نزديم، حرفي خونه تا. گريه زير زدم دوباره و زدم لبخندي

 : گفت و زد لبخندي

 .دارم خوب خبر يه هم من-

 : داد ادامه كه كردم نگاهش تعجب با

 اون, باشه راحت خيالت كردم، پذيرايي ازشون رودربايستي تو هم من, اينجا اومدن خبر بي پارسا خواهرهاي و مادر صبح-

 .رفت بين از بود بينمون كدورت و كينه چي هر كه زديم حرف قدر

 : كردم بغل رو مامان و پريدم

 .دنيايي مامان بهترين تو, برم قربونت-

 : گفت غرغر با كرد مي جدا خودش از رو من كه حالي در مامانم

 شوهر؟ به چه رو تو كني، مي رفتار ها بچه مثل-

 

 :33 فصل



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٠١ 

 و آيينه جفت يك معين مهريه به را شما وكيلم بنده آيا, خوانم مي آخر بار و چهارم بار براي كرامتي مريم دوشيزه-

 بياورم؟ در طاهري پارسا دائم عقد به آزادي بهار تمام سكه پانصد و شمعدان

 لبخند روشون به و انداختم بودن ايستاده هم كنار كه طاهره و رويا و گالره خندون صورت به نگاهي چادر زير همون از

 : شنيدم گوشم در رو پارسا صداي زدم،

-شدم مرگ دق ديگه بگو د! 

 : گفتم رسا صداي با

 .بله بزرگترا اجازه با و خدا به توكل با-

 و فرستادن صلوات هم بعضيا و زدن دست هم با همه و كشيدن كل به كردن شروع پارسا خواهرهاي نسرين و نسترن

 رو مدت اين اتفاقات كه شد فرصتي كرد، قرائت رو مربوطه آيات لب زير عاقد و گرفت فرا رو جا همه سكوت دوباره

 ذره حتي شايد كه شدم كسي ي بسته دل و بودم نرسيده هم بلوغ سن به حتي كه شدم عاشق كردم حس زماني كنم، مرور

 كه هركس كردم حس گذروندم، پوچ و گانه بچه عشقي پاي به رو نوجوانيم تمام كوركورانه و نداشت عالقه من به اي

 قول به اينكه از غافل اما تريه، محكم گاه تكيه و شه مي عاشق بهتر باشه داشته صحبتش لحن توي تري قشنگ جمالت

 كرد ثابت من به رو خودش پارسا ترن، عاشق برابر هزار ولي ندارن رو همسرشون كردن رام زبون مردها از خيلي مهروز

, من پاي هم, من كنار در حاال و داشت نگه رو خودش بياره سرم بخواد كه باليي هر و بكنه تونست مي كاري هر كه زماني

 .خاك جنسِ هم خودم، جنسِ هم يكيه پارسا بنديم، مي آسماني پيوندي هم با

 : پارسا

 ).ع(رضا امام پابوس بريم بشه درست چي همه اگه كردم نذر من-

 : زدم لبخند صورتش به

 ...انشااهللا-

 : بوسيد رو ام گونه و شد خم و زد لبخند صورتم به بود، خانوم ريحانه برگشتم، خورد، ام شونه به دستي
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 ...كردين ازدواج هم با كه بودين من مستاجر سومين شما بشين، خوشبخت ايشاهللا-

 .خنديد بلند صداي با خانوم ريحانه و كرديم نگاه هم به تعجب با پارسا و من

 

 :آخر فصل

 : 1390 اسفند 27

 جواب. بود گالره برداشتمش، مطالعه ميز روي انداختم دست شد، بلند گوشيم صداي كردم، چك رو وسايل آخر بار براي

 : دادم

 گالره؟ جانم-

 : گالره

 .در دم يام مي بزن زنگ شدين نزديك ام، آماده من-

 .اينا رويا دنبال ريم مي اول كنيم، مي حركت داريم ديگه هم ما آجي، باشه-

 .منتظرتونم پس, باشه-

 سمتم به ديدنم محض به كرد، مي جا به جا رو وسايل بقيه داشت پارسا ايوون، رو رفتم بدست ساك و كردم قطع رو گوشي

 .شدن وارد دست به شيريني مهسا و حسين و زد رو آيفون مامان, شد بلند حياط در زنگ صداي گرفت، رو ساك و اومد

 : بلند صداي با حسين

 .خانه اهل بر سالم-

 : گفت تعجب با پارسا كرد، باز رو جعبه در حسين داديم؛ رو سالمش جواب پارسا و من

 مناسبت؟ چه به شيريني-
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 : انداخت باال شونه مرموز لبخندي با حسين

 .طوري همين-

 : گفت خنده با هم پارسا

 .مناسبت بدون شيريني واسه ميرم مي من-

 نگه رو جعبه در كه اش ديگه دست با حسين دهنش، تو چپوند رو هردو و برداشت هم با شيريني تا دو و انداخت دست و

 : پارسا پشت زد بود داشته

 چي؟ بياد كم اگه, بودم شمرده تعداد به شيريني من بشه، كوفتت-

 : داد جواب پر دهن با بود شده كم دهنش محتويات حجم از خورده يه كه پارسا

 .نخور خودت پاره، شكم بشه خودت كوفت-

 : گفت حسين

 ؟!طورياست اين-

 : گفتم خنده با دهنش، تو گذاشت و برداشت بزرگ رولت دونه يه بعد

 .برسه بقيه به كه خورم نمي من نكنين، خفه رو خودتون بابا-

 : گرفت من سمت به و برداشت يكي مهسا

 . كنه مي شوخي داره حسين-

 سمت به دوباره پارسا و خونه داخل رفت حسين اينكه محض به. كردم تشكر و گرفتم ازش گرفت، سمتم به رو شيريني و

 : گفتم مهسا به رو, رفت ماشين

 چيه؟ مناسبتش بگو حاال-
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 : گفت و زد لبخندي مهسا

 .مثبته گرفتم، رو آزمايشم جواب امروز-

 از اما بود دومش نوه كه اين با بابا فهميدن، همه كه كردم صدا و سر قدر اون و كردم بغلش و كشيدم جيغ خوشحالي از

 بر نبود معلوم هم جنسيتش و نيومده دنيا به هنوز كه اين با مهسا بچه وجود يمن به و شناخت نمي پا از سر خوشحالي

 من دست بدم، دست بهش تا رفتم سمتش به كه اي لحظه و كرد خداحافظي مهرباني با پارسا و من با ديگه روزهاي خالف

 : گفت آرومي صداي با بوسيد رو پيشونيم اينكه از بعد و كرد بغلم و كشيد رو

 .دعا التماس دخترم، باش خودت مواظب-

 : كرد سفارش كلي باز مامان كردم، شكر رو خدا دلم تو و شد جمع هام چشم تو اشك

 !بشه مسموم بخوره هوله هله نذاري اس، بچه خيلي مريم اين جان پارسا ، بپوشين گرم لباس-

 : گفتيم هم با همزمان مهسا و من

-كردي؟ شروع بازم مامان! ا 

 : دادم جواب بود، طاهره خورد، زنگ گوشيم

 بله؟-

 : طاهره

 كجايين؟ شما، منتظر جلينيم، اول ما سالم،-

 .نرفتيم گالره و اينا و رويا دنبال هنوز ما رسيدين، زود چقدر جان طاهره شرمنده سالم،-

 : حرص با طاهره

 چيزيش نكرده خدايي تا بيارين رو نامزدش بردارين كرد، گالره گالره كه بس كشت رو ما وحيد آقا اين ديگه، بياين-

 .نشده
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 : خنديدم

 .ميايم االن چشم، چشم-

 مهروز با وقتي كردم، روبوسي و رفتم سمتشون به دو به رسيدن، هم فاطمه و الياس و مهروز, كردم قطع كه رو تماس

 : گفت گوشم در آروم, كردم مي روبوسي

 .كن گوش حرفش به پس, بگيره تري عاقالنه تصميمات اون كه شه مي باعث پارسا با تو سني اختالف جان، مريم-

 : بازوم به زد خنديدم،

 خندي؟ مي چرا! كوفت-

 .كردم ياد بارت گهر نصايح از خيلي مدت اين تو آخه-

 : كرد صدام پارسا نفهميده، هام حرف از چيزي بود معلوم مهروز قيافه از

 .منتظرمونن خداها بنده اون مريم، ديگه بيا-

 مامان شديم، خارج حياط در از و اومديم در حركت به اينكه محض به شدم، ماشين سوار و اومدم بيرون مهروز بغل از

 .كرد خالي سرمون پشت رو بود دستش كه رو آبي ظرف

 گالره خونه در جلوي گالره، دنبال رفتيم بعدش نشست، جلو عارف و نشستم عقب رفتم من عارف، و رويا دنبال رفتيم اول

 : دادم جواب بود، طاهره خورد زنگ گوشيم دوباره كه بوديم، منتظرش

 بله؟-

 پس؟ كجايين مرض، و بله-

 .ببينيم رو هم ديگه جا يه باز كنين، حركت آهسته شما خواين مي گالره، دنبال اومديم-

 : خنده با طاهره
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 .آره نمي طاقت وحيد آقا ولي داريم، قصدي چنين هم ما-

 : خنديدم

 نيم بايد االن چرا, ما خونه اومدين مي اول از بايد خودتونه، تقصير اصال آيم، مي هم ما باشين منتظر ديگه كوچولو يه پس-

 ؟!باشين معطل جلين تو ساعت

 : طاهره

 .برگشت راه تو ايشاهللا! توهم حاال خب-

 .ايشاهللا-

 جا به جا رو گالره چمدان پارسا كرديم، پرسي احوال و سالم شديم، پياده همه در، جلوي اومدن باباش و مامان با گالره

 : گفت و كناري به كشيد رو رويا و من گالره مامان كرد،

 پدر به من, باشه چي همه به حواستون خودتون نامحرمن هنوز چون اما نامزدن گالره و وحيد كه درسته ها بچه ببينيد-

 .نكنم سفارش ديگه من مياد، داره هم وحيد كه نگفتم گالره

 نرين تند كه كردن، نصيحتمون كلي هم گالره باباي اينكه از بعد و كرديم آروم رو گالره مادر تا ريختيم زبون كلي رويا با

 .كرديم حركت... و نكيند توقف هرجا و

 كه آورديم در شكل اين به قصد از رو چيدمانمون يعني نشست، ها اون ماشين تو رفت گالره رسيديم، اينا طاهره به وقتي

 از و رويا شونه رو بودم گذاشته رو سرم من بوديم، راه توي بشه، تر دوستانه شوهرش و طاهره با وحيد و گالره بين رابطه

, خورد مي چين چشمش هاي بغل و شد مي شيطون گاهي از هر كه كردم مي نگاه پارسا هاي چشم به ماشين جلوي آينه

 به, بشينه من االن جاي بياد خواست مي هم گالره و پارسا واحد ببرم بود قرار رو وسايلم زنه، مي لبخند داره كه بود معلوم

 ريزي برنامه طوري رو درسم از باقيمونده سال يك اين و كنم جا به جا رو وسايل برم بايد عيد از بعد كه كردم مي فكر اين

 كلي و بودم افتاده يازده نمره با رو امتحانم اولين كه مخصوصا كنم، عمل هم نمراتم بابت دادم بابا به كه قولي به كه كنم

 : گفت گوشم در آروم رويا. بودم شده شرمنده بابا جلوي
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 !نشي؟ وحشي دي مي قول بگم چيزي يه-

 : كردم نگاه بهش

 چي؟-

 : گفت گوشم در شرمگيني لبخند با

 .نگفتم هم عارف به حتي هنوز ولي شم مي مامان دارم من-

 : كوبيدم هم به رو هام دست ذوق با

 .كردم دريافت شكل يك خوش خبر تا دو امروز جونم خدا واي-

 : گفت لبخند با پارسا

 !گم مي تبريك خانوم رويا-

 : كرد نگاه من به تعجب با رويا

 تا؟ دو-

 : دادم تكون تاييد ي نشونه به رو سرم

 .مهسا تو، از قبل-

 : جويد مي رو هاش لب حرص از كه حالي در

 !كشم مي رو تو من باشه، مباركش-

 : برگردوند عقب به رو سرش عارف

 ؟!بود چي واسه تبريك ببينم، وايسين-

 : گفتم عريضي لبخند با
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 ...شما شدن بابا تبريك-

 : آورد در دوباره بودم، شده دوال خنده از دهنش، تو گذاشت رو انگشتش تا چهار هر تمام مسخرگي با عارف

 كنين؟ نمي اذيتم من؟ جونِ-

 : گفت, كرد مي روشن رو ماشين پخش كه حالي در پارسا

 .شه مي بابا داره كه عارف آقا افتخار به شاد آهنگ يه-

 .خوندن به كرديم شروع همه و كرد پر رو ماشين فضاي منصور "چيست زندگي" آهنگ صداي و

 : گرفت من سمت به خورد، زنگ پارسا گوشي

 .بده جواب جان مريم-

 : دادم جواب بود، حميد

 .سالم-

 : حميد

 اونجا؟ بريم اَمان؛ بابا گه مي خانوم گالره داريم، نگه كجا بپرسين پارسا آقا از خانوم، مريم سالم-

 : گفتم پارسا به رو

 بريم؟ امان بابا گه مي حميد، آقا-

 : گفت عارف بده، جواب پارسا كه اين از قبل

 .من مهمون هم دبش گوجه و پنير و نون يه قارداش، بِش بريم وانستيم، فعال موافقين، جمع اگه-

 : گفت پارسا

 .هست هم فرعي راهش تازه! ها سرده خيلي هوا-



 

 

 دل آرا دشت بهشت كاربر انجمن | هم جنس من

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٠٩ 

 : گفتيم هم با رويا و من

 !مونيم نمي كه زياد-

 : داد تكون رو سرش پارسا

 .بگن بقيه چي هر باشه-

 : گفتم بود خط ور اون كه حميد جواب در

 .قارداش بش ريم مي-

 : حميد

 .آيم مي دنبالتون هم ما برين جلو شما نيستم، بلد رو راهش من-

 : من

 !نفرماييد صحبت تلفن با رانندگي حين در محترم، راننده آقاي ضمن در باشه،-

 : خنديد بلند صداي با حميد

 .چشم-

 خيلي سال گرم روزهاي برخالف و داشت سردي سوز هوا كرديم، توقف قارداش بش بعد ساعتي كردم، قطع و خنديدم

 حين در ، بگيريم عكس كمي زيبا طبيعت اون توي كه شديم بلند ها خانوم ، خورديم وعده ميان اينكه از بعد بود، خلوت

 : پرسيدم طاهره از زديم مي قدم كه اين

 خبر؟ چه پويا از-

 : كرد نگاه چپ چپ بهم

 !كردي طفلك اون از يادي عجب چه-
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 : زدم لبخند

 .داشتم فكري مشغله چقدر بودي جريان در كه خودت خداييش-

 : داد تكون رو سرش

 .كردن نامزد امير هاي فاميل از يكي با پيش هفته-

 : شد عبوس اش قيافه بزنم لبخند رفتم تا

 ...كرد تموم باباش نامزديش فرداي! بكن رو فكرش-

 : كشيدم آهي افسوس با

 .بشه خوشبخت اميدوارم پويا، بيچاره بيامرزتش، خدا-

 : زد لبخند طاهره

 .خوبيه خيلي پسر پويا اميدوارم، هم من-

 : گفتم تعجب با

 !گفتي پرسيدم ازت من كه االن تو و كرده نامزد اس هفته يه! شده ضعيف خبرگذاريت كردي دقت ولي-

 : خنديد بلند صداي با طاهره

 سمت از من تخت خيالت واال بودي، خودت نامزدي و خواستگاري مراسم درگير اش همه تو بگم، نداشت دليلي آخه-

 !دم نمي استعفا وقت هيچ خبرگذاريم

 كمي و كشيد رو دستم گالره كنن، مي جمع رو بساط دارن آقايون ديديم برگشتيم، و گرفتيم عكس كلي اينكه از بعد

 : گفت گوشم در گرفتيم، فاصله ازشون

 بديم؟ جز رو پارسا و وحيد كم يه چيه نظرت-
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 : گفتم تعجب با

 كني؟ خواي مي كار چي-

 باهاش هم من و زدم لبخند چيه، اش نقشه فهميدم كرد، نزديك رو صورتش و گرفت رو صورتم قاب هاش دست تا دو با

 لبخند هم به دماغ تو دماغ و ايستاديم حركت بي و كرديم نزديك هم به امكان حد تا رو هامون صورت شدم، قدم هم

 فرياد صداي يهو شد، مي ديده بوس نماي دور از بود پوشونده رو صورتمون طرف دو گالره هاي دست چون اما زديم،

 : شد بلند وحيد

 !كشمت مي گالره-

 و آورد در رو كفشش لنگ يه هم پارسا و دويدن ما سمت به كرد شروع وحيد بعد كردن، نگاه ما به همه وحيد صداي با

 گم باد صداي تو شوهرهاشون و رويا و طاهره هاي خنده صداي رفتيم، در جامون از جت مثل گالره اشاره با سرش، پشت

 صداي با و دويديم مي چنان هم گالره و من و كردن مي نگاه ما به تعجب با بودن جا اون كه ديگه خانوار چند و شد مي

 رو هاش لب و چرخوند خودش سمت به و كرد بلندش هوا رو و گالره كمر دور انداخت دست وحيد يهو خنديديم، مي بلند

 قدر اون برداشت، رو هاش لب هم زود زدن، دست و كشيدن جيغ به كردن شروع همه گذاشت، گالره هاي لب روي

, بود دستش كفشش كه حالي در بود گرفته اش خنده وحيد كار از ، رسيد بهم شدم، غافل پارسا از كه بود اونا به حواسم

 : شد نزديكم

 .گرفت ام خنده كه مريم آوردي شانس-

 : گفتم, رفتم مي راه عقب عقب كه حالي در و شدم خم جلوش و كردم قالب پشتم رو هام دست

 كردي؟ مي كار چي گرفت نمي ات خنده اگه مثال-

 :  انداخت باال رو ابروهاش

 !دوني مي بهتر خودت-

 : گفت, بوسيد مي رو پيشونيم كه حالي در و برد بين از بلند قدمي با رو فاصلمون و كرد پاش رو كفشش
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 .حسودم نهايت بي من نكن، رو كار اين من با برم قربونت-

 : گرفتم گاز رو پايينم لب

 .كن ترك رو گناه اين جا همين هشتم، امام زيارت ريم مي داريم گناه، حسودي پارسا، زشته-

 : انداخت غبغب به بادي

 باشم؟ غيرت بي گي مي يعني-

 : دادم تكون راست و چپ به رو سرم

 .نباش حسود گفتم باش، غيرت بي نگفتم من-

 رو هام لب و كمرم پشت گذاشت رو دستش هم اون هاش، لب روي گذاشتم رو هام لب و ايستادم انگشتام نوك روي و

 : شد مي تر نزديك و نزديك ما به داشت كه حالي در شد شنيده حميد اعتراض صداي بوسيد،

 !كنه نمي رو ما سن رعايت نفر يك! چيزيه خوب هم خجالت-

 لبمون به لبخند كه حالي در هم گالره و وحيد و من برد، ها ماشين سمت به و كرد جداش من از و گرفت رو پارسا بازوي

 .پيوستيم جمع به بود
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