
يموریت.ش - شکنجه گر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١

  شکنجه گر:نام کتاب 

يموریت.ش: نویسنده 

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  



يموریت.ش - شکنجه گر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢

 یکس.نبود یآروم یمن زندگ یزندگ.دادمیبابا و مامانم گوش م يدعوا يانگشتام و به صدا نیب گاریزده بودم به ته س زل

.بهم ترحم کنند هیدوست نداشتم بق.بردیمشکالتم نم به یتفاوتم پ یاز ظاهر سرد و ب

تابستون بود و هوا  يآخرا.رونیکردم و از پنجره انداختمش ب يسرفه ا.دیچیدماغم پ يتو گاریس لتریف يسوخته  يبو

.بردیراحت خوابم م یلیخ.کولر بخوابم يالزم نبود از شدت گرما جلو گهید.بهتراز قبل شده بود

.مامانم گوش دادم يه صداو ب دمیکش یقیعم نفس

اخالق گندتو  نیا تونمینم گهیاما د.ساختم تیبا همه چ.کردم یساله که باهات زندگ25.يحامد خستم کرد نیبب_مامان

به خدا از دست تو ضعف اعصاب .بابا منم آدمم.همش جنگ اعصاب.ریهمش تحق.نیهمش توه!؟یفهمیم.تحمل کنم

 میآرومو براش درست کن طیمح هی نکهیا يبه جا.شهیم کن که تازه اول جوونبه اون دختر رح یکنیبه من رحم نم.گرفتم

.بهتره ينجوریا.میبهتره از هم دور باش.هم يسر و کله  يتو میزنیم میهمش دار

.جون یمام یستین گناهیب نیخودتم همچ:لب گفتم ریزدم و ز يمامانم پوزخند يحرف ها دنیشن از

.حرفو بابا بهش زد نیهم

سراغ  يبار شده بر هی شهیتو که ادعات م.یمن عصب.من گند دماغ.من بد.معصوم یستین ریتقص یب نیم همچخودت_بابا

جلسه و  قاتیرف نیدائم با ا.یستیمن نباشم تو اصال خونه ن اد؟اگهیو م رهیم ایک کنه؟بایم کاریداره چ ینیدخترت بب

.خرج اون دختر طفل معصوم از تو کمتره.خرج کنم پول یکل وبابت قر و فر ت دیبا.کرده يادیپول من ز.يدار نگیتیم

ذره درد دلم  کینداشتم تا حداقل  يخواهر و برادر چیتنها بودم و ه.شون خسته شده بودم یشگیهم يدعواها نیا از

با مامانم  چوقتیه.خودم بودم و خودم ادمهی یاز وقت.تنها بودم شهیهم.بتونم باهاشون حرف بزنم و آروم بشم.سبک بشه

اون با مادرش راحت و .که حد نداشت شدیم میحسود يبه پر يروقتا به قد یگاه.نبودم یمی،دوستم صم يمامان پر مثل

 ی؟کسیاما من چ. کردیم فیهمه رو تعر.دانشکده ياز اتفاقات روزمره تا مزاحمت پسرها.زدیحرف م یترس چیبدون ه

 یشه سعیهم.کردیمامانم بهم محبت م يبه جا.دادمیم حیترجنداشتم اما بابا رو  نمیاز والد یدل خوش نکهیبا ا.رو نداشتم
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.هیمامانم چ یتفاوت یاون همه محبت بابام و ب لیدل دمیفهمینم چوقتیه.ها رو برام بخره نیبهتر کردیم

زدم و بعد دو تا  يبه سرتاپام اسپر.رو برداشتم يتوالت رفتم و اسپر زیبه سمت م.دادیم گاریس يبو.بو کردم دستمو

از حد خودم تجاوز  چوقتیه.دمیکشیم گاریس یکه تفنن شدیسال م کیحدود .دهنم يشبو کننده گذاشتم توقرص خو

 یچرا وقت دونمیاما نم ستیدر شان من ن دنیکش گاریکه س دونستمیم.بشم يگاریآدم س هیبه  لیتبد خواستمینم.نکردم

گرفته  میاما تصم.کردمیم یخال گاریک زدن به سحرصم رو با پ يهمه .رفتیم نیاز ب میتمام ناراحت زدمیپک رو م نیاول

 جرهاز پن گارویس يبسته .ادیب شیپ نمونیب يریدرگ خواستمینم.کردیخون به پا م دیفهمیاگه بابا م.نکشم گهیبودم که د

ساعت حدودا .ومدیرفتگر محله م دنیجارو کش يو صدا دیوزیم یخنک مینس.و به کوچه خلوت نگاه کردم رونیانداختم ب

اونا از خونه برن من  نکهیا يبه جا کردمیفکر م یگاه.کردندیشب بود و هنوز بابا و مامانم داشتند با هم دعوا م مهیسه ن

.یو ناراحت اهویه چیبدون ه.کردمیم یزندگخلوت و آروم  يجا هیدوست داشتم .برم دیبا

 میزندگ!باشه؟ تونستیم یچ ندهیسهم من از آ.که داشتم فکر کردم ینامعلوم ي ندهیو به آ دمیتخت دراز کش يرو

پسر .دیدیم یخودشو کنار عل شهیهم يپر.کردیکمکم نم لمیتخ ياصال قوه .تصور کنم تونستمیرو نم یچیشد؟هیچطور م

اومدن به  یم ایدو تا بچه به دن یرو قبول کنم که وقت دهیعق نیا تونستمینم.بودند گهیهمد يخورده  ینیریاونا ش.عمه اش

وقت  یگاه.کردمیحسادت م ومدیخوشش م یانقدر از عل يپر نکهیاز ا.بود يبه نظرم کار ابلهانه ا.نددادیم وندشونیهم پ

 يا ندهیپشت سرم فراموش کنم و باهاش آ يها یکنم و تمام ناراحت هیرو داشتم که بهش تک یها دوست داشتم منم کس

دور و برم بودند که دوست داشتند  يادیز افراد.کردینظر منو به خودش جلب نم يپسر چیه.رو بسازم که سزاوار باشه

ترسونده  یخونوادم منو به نوع یزندگ.کردمیبهشون فکر نم چوقتیباهام ازدواج کنند اما من ه ایباهام دوست باشند 

 زهایچ یلیاز خ.معتاد ایخائن باشه و .و بد خلق باشه یعصبان هاازدواج کنم که بعد  يبا مرد نکهیترس از ا.بود

ازدواج کردم دوباره مشکالتم شروع  یبعدا وقت خواستمینم.بکشم نداشتم یسخت میزندگ يتو نکهیطاقت امن .دمیترسیم

اون  لیدل دونمیمن.محبت هاش مثل بابام خالصانه نبود.من و مامانم بود نیب يوارید هی شهیهم ادیم ادمیکه  یاز بچگ.بشه
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!بود؟ یچ يهمه سرد

کجا انداخته  دونمینم.نبود لمیاز موبا يخبر.به اطراف اتاقم کردم ینگاه.ونریزنگ اس ام اس منو از فکر آورد ب يصدا

تخت رو نگاه  ریآخر سر به سمت تختم رفتم و ز.نکردم داشیهمه جا رو گشتم اما پ.گشتم اما نبود فمویک يتو.بودمش

حافظه ام کم کم .ختت ریاومد موقع خواب انداختمش ز ادمی زهتا!کرد؟یم کاریچ نجایا.کردم داشیباالخره پ.کردم 

ساله خسته 50 يسالم بود اما اندازه زن ها20من همش .شدم رتریکه دارم پ یاز سن کردمیحس م.رفتیم نیداشت از ب

.بودم

.جوابشو بدم دارمیو اگه ب!نه؟ ای دارمینوشته بود که ب.پسر عموم.بود دیاز طرف فر.کردم به خوندن اس ام اس شروع

بخواد زنگ  کردمیفکر نم.نگذشته بود که زنگ زد قهیهنوز چند دق.دم و براش فرستادمبه نوشتن آره اکتفا کر تنها

از من شش سال بزرگتر بود و براش  دیفر.طرف هم بد بود هیاما از .حرف زدن باهاشو نداشتم ياصال حوصله .بزنه

 یلیاحساس اون به من خ دونستمیهرچند که م.کردمیم رکه نداشتم باهاش رفتا يمثل برادر.قائل بودم يادیاحترام ز

.حرفا بود نیا ادمهیکه  یاز وقت.آسمونا يبستن عقدشون تو.دختر عمو و پسرعمو بود يمسخره  انیجر.متفاوته

.کردم و صدامو صاف کردم و جوابشو دادم يا سرفه

.دیسالم فر_

!؟يخواب که نبود!؟یخوب.سالم پگاه_دیفر

.برهیبم نمخوا یعنی.ستمینه خواب ن!؟یتو خوب.خوبم یمرس_

.میذره با هم حرف بزن هیگفتم به تو زنگ بزنم .بردیخوابم نم.منم مثل تو.خب خدارو شکر_دیفر

چته :مامانم بلند شد يکه صدا لیموبا یدهن يدستمو گذاشتم رو مهیسراس.از اومد يزیچ هیشکستن  يلحظه صدا همون

!؟یشکنیم زویم یچ ؟واسهیوحش

.بود دهیباشه اما شن دهیشنصدا رو ن دیکه فر کردمیخدا م خدا
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!بود شکست؟ یاون چ_دیفر

المپ  هی کشهیجارو م ابونویرفتگره داره خ نیا.آخه کنار پنجره ام.بود رونیب.یچیه:سمت پنجره اتاقم رفتم و گفتم به

.کوچه بود شکوندش يتو یمهتاب

.م خبر نداشتمذهنم انقدر خالق بود و خود.که گفتم تعجب کرده بودم يهم از دروغ شاخدار خودم

.شده يزیفکر کردم چ.دمیترس.آهان_دیفر

.ستین يزیچ.نترس.نه بابا_

!؟یخوابیخب حاال تو چرا نم:که گفت دمیکش یراحت نفس

.شهیامتحانا شروع م گهیآخر ترمه و چند هفته د.خوندمیداشتم درس م_

.هنوزم تموم نشده.کنمیرو آماده م ینامه کوفت انیپا نیدارم ا.مثل من_دیفر

 يمن هم دانشجو.وارد دانشگاه شده بود رتریرفته بود دو سال د يچون سرباز.بود يمعمار یکارشناس يدانشجو دیفر

.بودم خیتار

.ها یمهمونم کن دیاونوقت با.شاالیا شهیتموم م یتحمل کن.داره یذره سخت هی_

.رستوران شهر نیبهتر برمیشما رو م.به چشم يا_دیفر

.یفتیخرج ب يتو خوامینم گهید_

.کنمیم يمن واسه تو هرکار.حرفا نزن نیاز ا_دیفر

 نمونیب يعاشقانه ا يرابطه  خواستمینم.بهم نگاه کنه يا گهیدوست نداشتم طور د.حرفش ساکت شدم نیا دنیشن با

نگاهش  یوقت.اما خوشگل بود.داشت يمعصوم و بچه گانه ا ي افهیق.سوختیدلم براش م دمشیدیم یباشه اما وقت

حرفمو  ذاشتیدوار بشه اما چشماش نمیدوست نداشتم ام.حرفمو بهش بزنم یدرست و حساب تونستمیمن کردمیم

.مثل برادر.حس دوست داشتن ساده بود هیفقط .نبودم دیمن عاشق فر.بزنم
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.يشد ؟ساکتیکنیم ریکجا س_دیفر

.نجامیا_

!حالت خوبه؟ یمطمئن-دیفر

.ستین يزیچ.آره_

!پگاه؟_دیفر

!جانم؟_

!؟يخندیبگم نم يزیچ هی.بال یت بجون_دیفر

.نه بگو_

!؟يایباهام م یمهمون هیاگه دعوتت کنم به _دیفر

!هوم؟_

.رهیحوصلم سر م ییتنها.از من ریغ.انیم یکیهمه با .با دوستام یمهمون هی_دیفر

.کردم خودمو کنترل کنم یحرفش خنده ام گرفته بود اما سع نیاز ا واقعا

.خب با برهمن برو_

.همش شرکته.همش دنبال باباست.اون سرش شلوغه یدونیکه م تو_دیفر

.خب داداشت که هست_

.انیبود که دوستام با دوست دختراشون م نیمنظورم ا_دیفر

.ستمیاما منکه دوست دختر تو ن_

!خواهش.یدختر عموم که هست_دیفر

.نتونستم بگم نه.دکریو درشتشو که با التماس بهم نگاه م اهیس يچشما.رو تجسم کردم دیفر ي چهره
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!کجا هست حاال؟به چه مناسبت؟.امیباشه م_

.برم ییتنها خوامینم.میجشن گرفت شهیدرسمون داره تموم م نکهیبه خاطر ا.دانشگاهن يبچه ها_دیفر

.اما شرط داره.اشکال نداره.خب باشه_

!؟یچه شرط_دیفر

!قول بده؟_

.تو جون بخواه.دمیباشه قول م_دیفر

.هم رفت هم برگشت.برونم نتویمن ماش يارکه بذ نهیشرطش ا_

!؟یبشه چ تیزیچ هی.یکالس رانندگ يریم يدار ؟تازهيندار نامهیکه گواه ؟تويشد ؟خلیچ_دیفر

!نت؟یماش ای یتو نگران من_

.کنهیبشه عمو پوست از سرم م تیزیچ هی.سرت يفدا نیماش.نگران تو زمیمعلومه عز_دیفر

.امیاصال نم.يقول داد گهید_

.و خودم نیدعا بخونم فوت کنم به ماش دیفقط قبلش با.تو برون.طونیباشه ش_دیفر

.ستیانقدر دست فرمونم بد ن.نامرد_

.بگم تونمیم نویهم.سپرمیخودمو به خدا م_دیفر

.اماینم_

.پس،فردا آماده باش.اشکال نداره.کردم یشوخ_دیفر

!؟فردا؟ یچ_

.دوستاماز  یکی يخونه .هیفردا شب مهمون.گهیآره د_دیفر

.رونیقرار بود با دوستام برم ب.کار دارم یفردا کل.ستمیاما من اصال حاضر ن_
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.بار هم با ما بد بگذرون هی_دیفر

.اشکال نداره.باشه_

!؟یطونیش يبا دوستات بر یتونینم يناراحت شد_دیفر

!د؟یفر_

.يزیچ هیاما .یهست یکه تو دختر خوب دونمیم.کردم یشوخ_دیفر

!هوم؟_

.باز نباشه ادیانتخاب کن که ز يجور هیاستو لب_دیفر

!ه؟یچ ؟منظورتیچ_

که؟ یفهمیم.باز باشه یلیخب دوست ندارم لباست خ_دیفر

؟يدید یلباس نجوریتو از من تاحاال ا_

...دیاما خب گفتم شا.نه_دیفر

.واقعا که_

.ببخش.خوامیمعذرت م_دیفر

.کل تهرون مال تو.دمیبخش_

نامم؟به  یزنیم یسندشو ک_دیفر

.به نومت زنمیهمون فردا شب م_

.دختر عمو جونم یمرس_دیفر

.گهیلوس نشو د_

!باشه؟.هم به عمو و زن عمو بزنم يسر هی.دنبالت امیفقط فردا خودم م.چشم_دیفر
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.باشه_

!اد؟آره؟یخوابت م:گفت دیکه فر دمیکش يا ازهیخم ناخودآگاه

...چرا دونمینم.نه_

.ریشبت بخ.یبرو بخواب صبح سر حال باش.شتمنگهت دا داریببخش اگه ب_دیفر

.ریشب بخ_

 گهیمامان و بابام هم د يصدا.فکر کنم يزیدوست نداشتم به چ.تخت يرو قطع کردم و خودمو انداختم رو یگوش

.و چشمامو بستم دمیکش یقینفس عم.ومدینم

***

.خوشحال و مهربون بود یلیامروز خ.بشم داریمامانم باعث شد از خواب ب يصدا

؟یخوابیچقدر م.بعد از ظهره4ساعت .شو زم؟بلندیپگاه عز_مامان

بار بود که انقدر  نیبودم؟اول دهیچقدر خواب!من يخدا.نگاه کردم يواریزده سر جام نشستم و به ساعت د وحشت

!ن؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب:و گفتم دمیبه موهام کش یدست.دمیخواب

هم زنگ زد  دیفر.يدیخواب ریحتما د شبیگفت د.نکنم دارتیات گفت بباب:به سمت پنجره اتاق رفت و گفت مامانم

.ادیم گهیساعت د کیگفت 

.کوفته ام یلیخ کنمیحس م:و گفتم دمیکش يا ازهیخم

.یشیحموم برو سر حال م هیبلند شو _مامان

.من گشنمه:زور از رختخواب دل کندم و گفتم به

!صبحونه؟ ای يخورینهار م_مامان

!ه؟ینهار چ_

.مرغ نیته چ_مانما
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.حموم رمیبعد م خورمیم رمیم.نیواسه ته چ رمیمیمن م.اوم_

!؟ییجا نیبر نیخوایم دیبا فر یراست_مامان

.یمهمون هی میقراره بر.آره_

.آهان_مامان

!؟يکرد هیگر شبید.قرمزه یلیچشمات خ:خوردن غذا بودم که مامانم وارد آشپزخونه شد و گفت مشغول

.نه اصال_

!چرا؟پس _مامان

.دونمینم_

.مسافرت میمن و بابات قراره بر_مامان

 قیبه حال من دق چوقتیه.کرده و مهربون شده رییمدت که من خواب بودم چقدر رفتار مامان تغ نیخودم فکر کردم ا با

.چش شده بود دونمینم.شدینم

!مسافرت؟کجا؟_

شیک میقراره بر_مامان

!ش؟یک.اوه_

.میکن یاونجا زندگ میگرفته که بر میراستش بابات تصم.کرده دایپ یآپارتمان خونه هیدوستش براش .آره_مامان

.جالبه یلیخ.گرفته شده يدیجد ماتیمن خواب بودم تصم یوقت:گفتم هیکنا با

 یدود و غبارش زندگ نیتهران با هم يتو دادمیم حیترج.بود ومدهیخوشم ن یو آفتاب یشرج ياز هوا چوقتیه!ش؟یک

از جام بلند شدم و  یتیبا نارضا.نکرده بودند لجم گرفت یکدومشون با من مشورت چیه نکهیاز ا.شیمثل ک ییکنم تا جا

.حموم رمیمن م.ممنون بابت غذا:گفتم

***
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روز  هیاما  دیرسیداشتم که تا کمرم م يبلند يموها.و مشغول خشک کردن موهام شده بودم رونیحموم اومده بودم ب از

شونه کردن و شستنشون .بردیوقت م شهیبه موهام هم یدگیرس.وتاهشون کرده بودماز دستشون خسته شده بودم و ک

.گرفتیوقتمو م شهیهم

 نشیماش.پنجره من پارك کرده بود ریز قایدق نشویماش دیفر.زنگ خونه باعث شد به سمت پنجره اتاقم برم يصدا

لب  ریزدم و ز يلبخند نمیبش دیفر نیپشت ماش نکهیاز تصور ا.بودم  مایعاشق ماکس.یبود و به رنگ مشک مایماکس

.دهیم یفیآخ چه ک:گفتم

!؟يسالم چطور:رفتم طرفش و با لبخند گفت.شد ییرایتازه وارد سالن پذ دیفر دمیکه د رونیاتاقم رفتم ب از

!؟یتو خوب.خوبم:که گفت میهم دست داد با

.بهتر شدم دمیکه د نتویماش:بهش زدم و گفتم یچشمک

 نیدست ا يبد نتویماش يخوایکه م دیخدا بهت رحم کنه فر:گفت رفتیسمت آشپزخونه م همونطور که به مامانم

.وروجک

.خود پگاه حواسش هست.دیزن عمو نگران نباش_دیفر

!؟یشیخسته نم.دختر یخوابیچقدر م:گفت یآروم يو با صدا دیکش شیمشک يبه موها یدست

.رکورد شکوندم.جمیباور کن که خودمم هنوز گ_

.وونهید_دیفر

!؟يچرا هنوز آماده نشد:مبل نشست و گفت يرو

!م؟یبر میخوایم یک_

.هشت ای میهفت و ن:به ساعتش کرد و گفت ینگاه دیفر

.ادهیحاال تا اون موقع وقت ز_
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 نیبا ا دونمیم دیبع.کشهیطول م یکل نیخودتونو حاضر کن نیایشما دخترا تا ب.واسه ما پسرا بله:گفت طنتیبا ش دیفر

.میبرس یوضع به مهمون

.دیفر یبه خودت مطمئن یلیخ_

به خودمون  میبخوا یلیخ.میکنیکه نم کوریو پد کوریو مان شیما پسرا که آرا.بود نیواقع ب دیخب راستش با_دیفر

وقت آدمو  یمهمون نیبر نیخوایم شهیشما ها هم.شهیساعت تموم م میاونم تو ن.تافت و سشوار به سرمونه هی میبرس

.نیریگیم

.امینم گهیاصال د.دیفر يردنام یلیخ_

.گهیکجا پگاه؟قهر نکن د:با حالت قهر به سمت اتاقم رفتم که دنبالم راه افتاد و گفت بعد

!خوبه؟.دیببخش:اونم پشت سرم وارد شد و گفت.توجه به حرفش در اتاقمو باز کردم و رفتم تو بدون

!شرط داره:زدم و گفتم يکه پشتم بهش بود لبخند همونطور

!؟يخوایم یچ گهید.شرط داره یگیباز که م يوا_دیفر

.کنم یبگو باشه تا آشت_

.بگو.باشه_دیفر

.يبه کله پز یدعوتم کن_

!؟یچ_دیفر

مگه؟ ه؟بدهیخب چ:برگشتم سمتش و گفتم.خنده ام گرفت.دخترها بود غیج هیشب صداش

پگاه  يوا:نگاهم کرد و گفت یجیو گ یبا سردرگم.غذا بودم نیبرعکس من که عاشق ا.که از کله پاچه متنفره دونستمیم

.شهیحالم بد م شنومیاه اسمشو که م!؟يتو چرا پسر نشد

.ياما تو قول داد_
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!خب؟.فقط ازمن نخواه بخورم.باشه.باشه:تختم و گفت يرو نشست

.گمینم.باشه_

مقابلم کوتاه  هشیاما هم ذاشتیدوست داشتم اونم مثل من سر به سرم م.بردمیواقعا لذت م کردمیم تشیاذ نکهیا از

خواهر و  ي هیدوست داشتم مثل بق.اوردیحرصمو در م.یتو بگ یچ د،هریمثل چشم،باشه،ببخش يو با گفتن کلمه ها ومدیم

.فقط پسرعموم بود که عاشقم بود.نبود ادراون بر.ییجایاما چه توقع ب.برادر ها سر به سرم بذاره

!؟يدکورشو عوض کرد:به اتاقم کرد و گفت ینگاه دیفر

خوب شده؟.آره_

!ره؟یگیدلت نم!اه؟یس یچرا رو تخت_دیفر

.اصال.نه_

.فتهیمرگ م ادیآدم _دیفر

.ستین ينجوریمن که ا يبرا_

 یچه لباس:از جاش بلند شد و گفت گشتمیمناسب م يمانتو هیهمونطور که دنبال .نییو سرشو انداخت پا دیکش یآه

!؟يانتخاب کرد

.از تو بپرسم خوامیم_

از من؟_دیفر

.حرفمو نداشت نیکه انتظار ا دونستمیم.خوشحال بود صداش

.که یفهمیم.ه؟آدماشیچجور تونیمهمون نمیبب خوامیم_

...باشه که اونجا يجور هیکه  خوامینم.توش هست یخب راستش همه جور آدم_دیفر

.شد رهیکه دستم بود خ ییحرفشو ادامه نداد و به مانتو هیبق
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!؟یاونجا چ_

!؟یه خودت نرسب ادیز شهیم_دیفر

!دوستات ببرم؟ يزشت باشم آبروتو جلو يخوایم!؟یواسه چ_

مظلومانه بهم نگاه  نطوریکه ا دمیرو ند يپسر چوقتیه.چقدر نگاهش معصوم بود.چشمام يآورد باال و زل زد تو سرشو

به  ینگاه.نشون ندادم یعکس العمل چیچشماش ه ریتحت تاث.آروم آروم دستشو به طرف دستم آورد و گرفتش.کنه

.دیچیگوشم پ يدستامون کردم که صداش تو

.خوامیازت م نویهم.ساده باش پگاه.یتو گل سرسبد باش ایمهمون ي هیمثل بق خوامینم_دیفر

پاك عقلشو از .وونهید يپسره :لب گفتم ریز.رفت رونیبزنه از اتاق ب یحرف نکهیآروم دستمو ول کرد و بدون ا آروم

.دست داده

دختر رمان  يها تیبرعکس شخص.نداشتم ییبایز يچهره .شدم رهیخ نهیتوالتم و به خودم تو آ زیم یصندل يرو نشستم

 يدخترها يبود مثل ابروها يوندیابروهام پ.ومدیبه نظر م یبود اما در نظر اول مشک يچشمام قهوه ا.یرانیا يها

لپم چال داشتم که  يرو.یبود و گوشت لب هام موزون.ومدیکه به صورت گردم م ینیبود و با ب دیپوست صورتم سف.قاجار

 دیاگه به حرف فر:خودم زبون در آوردم و گفتم يبرا.دیباریم طنتیاز چشمام ش.شدیمعلوم م شتریب دمیخندیم یوقت

 خیکه نه س کنمیم يکار هی.ستیول کنم ن گهیاون وقت د.چاکشم نهیعاشق س کنهیفکر م دارهیورش م الیگوش بدم خ

.کباب نهبسوزه 

.یپگاه صادق نیشما و ا نیو ا:گفتم يو با لحن سرزنده و شاد رونیم اومد باتاق از

.بابام اومد يام گذاشتم و به نشونه احترام دوال شدم که صدا نهیس يرو دستمو

.ماشاال.به به_بابا

؟ياومد یبابا ک:بابام سرمو آوردم باال و گفتم يصدا دنیشن با
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.کردیدشو خوشگل مخانوم داشت خو زهیهمون موقع که دوش_بابا

!خوشگل شدم؟:به گونه اش زدم و گفتم يبوسه ا.پاهاش نشستم يبه سمتش رفتم و رو کیکوچ يدختر بچه ها مثل

اما .یخوشگل گهیبابات م یزشت هم باش ؟تویپرسیم یاز ک:با خنده گفت دیکشیکه داشت ناخوناشو سوهان م مامانم

.گمیواقعا م.يدخترم خوشگل شد

.ادیفر م يبهت مو:و گفت دیهام که حاال فرشون کرده بودم کشبه مو یدست بابام

واقعا؟_

.آره واقعا_بابا

.کنمیفرشون م رمیپس م_

!؟یفرشون کن يخوایحاال م.نگفتم یچیه يموهاتو کوتاه کرد:و گفت دیحرف ابرو در هم کش نیا دنیبا شن بابام

.خورمیه شما آب هم نمبدون اجاز.کردم یشوخ:گفتم ارمیاز اون حال درش ب نکهیا يبرا

!کو؟ دیفر یراست:به دور و بر کردم و گفتم ینگاه بعد

.شهیم داشیاالن پ.جواب بده اطیح يزنگ زد رفت تو لشیموبا_بابا

.میمن برم مانتومو بپوشم بر:بابام بلند شدم و گفتم يپا يرو از

!ست؟یزود ن_بابا

.هشت میگفت هفت و ن دیفر_

.دلم واست تنگ شده.شمیپ نیبش.هفتهربع به  هیاالن تازه _بابا

 يخوایم یچ:و گفت دیخند نکارمیاز ا.بغلش جا کردم يملوس تو يگربه ها نیکنار بابام نشستم و خودمو ع دوباره

!؟یشیپ

.بابا جونم یچیه_
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که  بچه.میکرد تیما ترب هیچه دختر نیا گهیم ادیم دیاالن فر.زشته.پاشو دختر:بهم رفت و گفت يچشم غره ا مامانم

.سالته ستیب.یستین

.نکن تشیاذ.میدخترو دار هی نیهم.ولش کن معصوم_بابا

شه؟یشروع م یامتحانات ک:دستش و گفت يدستامو گرفت تو بابام

ش؟یک میبر میخوایم گهیمامان راست م!بابا؟ یراست.گهید يچند هفته  هی_

.آره_بابا

.ن هنوز دو سال مونده که درسمو تموم کنمبعدشم م.نجانیدوستام ا يهمه .دوست دارم نجارویچرا؟من ا_

.نشده یحاال که قطع_بابا

!واقعا؟_

.میزنیبعدا راجع بهش حرف م.آره واقعا_بابا

.دیشما بگ یهرچ.باشه_

!زود؟ ؟چهيحاضر شد:و گفت دیمن خند دنیوارد سالن شد و با د دیموقع فر همون

.یبه ما دخترا تهمت نزن یتا تو باش_

.یستتو استثنا ه_دیفر

.تار مو ازش کم شده ها هی نمینب.مراقب دختر من باش دیفر_بابا

.میندار شتریپگاه که ب هی یناسالمت.کنمیدو تا چشمام ازش مواظبت م نیع.تخت التونیعموجون خ_دیفر

.بغل بابام جا کردم يتو شتریو خودمو ب نییو سرمو انداختم پا دمیحرفش خجالت کش نیا از

!ن؟یردگیساعت چند برم_بابا

.نیمطمئن باش.میخونه ا 11تا قبل از _دیفر
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 المیخ یتو هست دونمیچون م.یدونمو با خودش ببره مهمون هی یکی ذاشتمیتو بود عمرا م ریغ گهید یاگه کس_بابا

.یم ندهینباشه دوماد آ یهرچ.راحته

بهش  یکه عشق دیفهمینم چکسیچرا ه.رو به عنوان همسر دوست نداشتم دیمن فر.حرف بابا نفسم بند اومد نیا از

.بدهند وندیداشتند ما دو تا رو به هم پ یندارم؟چرا همه سع

بود و  نییسرش پا.نگاه کردم دیآروم سرمو آوردم باال و به فر یلیخ.بود دهیحتما خجالت کش.نزد یحرف چیه دیفر

!نشه؟ رید؟دیفر میبر:موضوع بحث رو عوض کنم گفتم نکهیا يبرا.دستاشو به هم گره کرده بود

.برو لباستو بپوش.میباشه بر:با خجالت به من و بابا نگاه کرد و گفت دیفر

***

.چیسوئ نیا ایب:به سمتم گرفت و گفت نشویماش چییسو دیکه فر میاومد رونیخونه ب از

.یمرس_

واج انقدر زود ازد خواستمینم.از حرف بابام ناراحت شده بودم.رو از دستش گرفتم و پشت فرمون نشستم چیسوئ

 نیبود که داشتم باهاش به ا د؟اشتباهیپرسیکس نظرمنو نم چیچرا ه.رو به عنوان شوهر قبول نداشتم دیاصال فر.کنم

ببرم اما از طرف  نیرو از ب دیفر يشاد خواستمینم.بودزشت .اما نه.برگردم شدیکاش م.اشتباه بود رفتم؟آرهیم یمهمون

.کنم دوارشیام خواستمیهم نم گهید

شده بودم  رهیبه روبروم خ.اصال حوصله سرعت و سبقت گرفتن نداشتم.کردمیم یداشتم رانندگ اطیبا احت آروم و یلیخ

.یرونیخوب م یلیخ:گفت دیکه فر

.ممنون:رو عوض کردم و گفتم دنده

.انقدر دست فرمونت خوب باشه کردمیفکر نم_دیفر

.تمبود که ناراح دهیخودش هم انگار فهم.زدم و جوابشو ندادم يپوزخند

!شده؟ يزیچ_دیفر
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.نه_

.شده يزیچ هیاما _دیفر

!برم؟ دیکدوم سمت با:جوابشو بدم گفتم نکهیا يجا به

!يتو که خوب بود...راست چیبپ_دیفر

.االنم هستم_

.یستین_دیفر

.تو ایخوبم  دونمیمن م_

.شناسمیمن تورو بهتر از خودت م_دیفر

.چه جالب_

.ام ندهیکه من دوماد آ ت؟گفينکنه از حرف عمو ناراحت شد_دیفر

 دیبزرگه چرا با یصادق يپگاه عروس خونواده  گهینم یکس یوقت!ناراحت باشم؟ دیچرا با پرسهینظرمو نم یکس یوقت!نه_

!هان؟.بشم یعصب

!تو چت شده؟_دیفر

نقش  خوامینم!؟يدیفهم.میقراره با هم نامزد کن اینامزدمه  نیا یدوست ندارم به همه بگ یمهمون يامشب تو.دیفر نیبب_

.کنم يباز

.نزدم یحرف ؟منیکنیم ينجوریتو چرا ا_دیفر

.هینظرم چ پرسهیاز من نم یشکیه.زنهیاما چشمات داره حرف م ينزد یحرف_

.عقد پسر عمو و دختر عمو رو تو آسمونا بستن:گفتم يبا لحن مسخره ا بعد

انقدر هم اعصاب خودتو خرد .جلو امیمن م يودب یهرموقع تو راض.ذارمینم شیمن پا پ يپگاه تا تو نخوا نیبب_دیفر
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.کنم تتیاذ ستمین یراض.نکن

اما اون لحظه اعصابم .دوست نداشتم رابطه مون خصمانه و دور از ادب باشه.نگفتم يزیاکتفا کردم و چ یسر تکون دادن به

.خرد بود یلیخ

 يها نیبه ماش.منطقه مرفه باالشهر يت توخلو يکوچه  هی.پارك کردم نویکه گفت نگه دارم ماش دیفر يبا صدا باالخره

.پولدارن قاتیچقدر رف:کوچه پارك بود نگاه کردم و گفتم يکه تو ییمدل باال

.گهید مینیما ا:رو باز کرد و گفت نیماش در

!کدوم خونه ست؟:شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

 یلیزنش خ.پولدارن یلیخ.واج کردهازد الشونیاز فام یکیبا .دوستمه دیجد يراستش خونه .دهیاون در سف_دیفر

.یفهمیخودت م.خانومه

!ست؟ین دشونیجد يخونه  م؟مگهینگرفت يزیچ ستیزشت ن.اوهوم_

.میبر ایب.خودم قبال خونشون دعوت شدم.ستین ينجوریاشکال نداره مسعود ا_دیفر

 يدوست ها نکهیاضطراب از اجور  هی.داشتم یبیحالت غر هی.راه افتادم دیشونه ام انداختم و پشت سر فر يرو فمویک

.کنندیباهام م يهستند و چه برخورد يچه جور دیفر

 اطیح.و درخت ینتیز يروبرو شدم که دور تا دورش پر بود از گل ها یکینسبتا کوچ اطیباز شدن در خونه با ح با

بش تازه بود که مشخص بود آ اطیح ي گهید يهم گوشه  کیاستخر کوچ هیرو داشت و  نیپارك دو ماش شیگنجا

 نیکه همچ دیلحظه به دوست فر کی يبرا.دبو يو شاعرانه ا بایز یلیخ يفضا.ومدیم يقنار يچهچهه  يصدا.عوض شده

.داره حسادت کردم يخونه ا

.خوشگله یلیخونه اش خ_دیفر

.کنهیم یآدم احساس راحت.یلیخ.آره_
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.بهش گفتم نویاول که اومدم هم يمنم دفعه _دیفر

!ه؟یاسم زنش چ یراست_

.تایب_دیفر

!خوبم؟:و گفتم دمیبه شالم کش یدست

.االن خوب تر.یخوب شهیتو هم:به صورتم کرد و گفت ینگاه دیفر

.یمرس:زدم و گفتم يلبخند

که  دمیفهم.پوش بود به طرفمون اومد کیش یلیکه خ يکه در باز شد و پسر میرفتیساختمون باال م ياز پله ها میداشت

.دیرسیبود و مغرور به نظر م افهیقچقدر خوش .مسعود باشه دیبا

جوابمو داد و با  ییبا خوش رو.زدم و بهش سالم کردم يلبخند.ازدواجش توجهمو به خودش جلب کرد يحلقه  برق

.دست داد دیفر

.دییبفرما.نیخوش اومد یلیخ_مسعود

.دختر عموم پگاهه نیا.مسعود یمرس_دیفر

.شهیشما خوشحال م دنیخانومم حتما از د.تو دییمابفر.خوشبختم:با دقت بهم نگاه کرد و گفت مسعود

 يلباس ها دنیبالماسکه؟با د ایبود  یمعمول یچه خبر بود؟مهمون نجایا!من؟ يخدا.خوردم يا کهیوارد سالن شدم  تا

ه؟ینطوریا نجایا یچرا به من نگفت:گفتم دیآروم به فر یلیو خ نییدخترها از شرم سرمو انداختم پا

بگم؟ یچ یخواستیخب م_دیفر

.هیچه وضع نیا.دینگاشون کنم فر شهیشرمم م_

 شتریکه سنش از مسعود ب دیبه نظرم رس.حدس زدم که همسر مسعود باشه.به خودم اومدم یزن يبایز يصدا با

در مقابلش واقعا  کردمیحس م.بود يزن واقعا محشر.شو صد چندان کنه ییبایکرده بود تا ز یظیغل شیآرا.باشه
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اما .صورتش رو برنزه کرده بود پوستگونه هاش برجسته بود و .به رنگ سبز و خمار ییا چشمابور ب يموها.زشتم

و بهم  دیبا محبت منو بوس.داشت یواقعا لبخند گرم و مهربون.که به لب داشت باعث شد که حالم بهتر بشه يلبخند

.خوش آمد گفت

.میمزاحم شد دیببخش.جون تایممنون ب یلیخ_

 کیاز نزد خواستیدلم م.اتفاقا خوشحال شدم با تو آشنا شدم.نیشما مراحم.هیحرفا چ نیا.زمیعز کنمیخواهش م_تایب

.کنهیم فیازت تعر یلیخ دیفر.نمتیبب

.لطف داره دیفر:رفتم و گفتم دیبه فر يغره ا چشم

.مسعودم شیتو برو لباساتو عوض کن منم پ_دیفر

.ینشون بدم کجا لباستو عوض کن ایب.زمیآره عز_تایب

.مواظب خودت باش:گفت یسرمو برگردوندم طرفش که با نگران.راه افتادم که مسعود صدام کرد تایب الدنب

.کنمیخودم ازش مواظبت م دینگران نباش آقا فر:و گفت دیخند تایب

ذهنم ساخته  ينبود که تو يزیچ یمهمون نیتصورم از ا.داشتم یبیعج يدل آشوبه .رفتم تایتکون دادم و دنبال ب سرمو

!گلم؟ يندار يکار.یلباستو عوض کن نجایا یتونیم:رو باز کرد و گفت یدر اتاق تایب.دمبو

.ممنون_

.نگرانم نباش.نجامیمن هم_تایب

.بازم ممنون_

با پوست  یبیبود و تضاد عج یلباسم به رنگ مشک.کردمیبودم و مستاصل به خودم و لباسم نگاه م ستادهیا نهیآ يروبرو

شونه هام انداختم و به دور  يو نازك لباسم رو رو فیدو بند ظر.شده بودم ییایدر يپر هیمثل  بایتقر.داشت دمیسف

 يدخترها يبا لباس ها سهیحداقل در مقا.و غرور کردمیم تیامنلباسم انقدر بسته بود احساس  نکهیاز ا.دمیخودم چرخ
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.بود بایو ز کیش یلیخ یمهمون يتو

!انوم؟خ ياومد:گفت تایکه ب رونیاتاق اومدم ب از

.ادیبهت م.ماهه یلیلباست خ:با لبخند گفت.بود ستادهیکنار در ا.سمتش برگشتم به

.یمرس_

.ستیاالن حتما دل تو دلش ن.بدم لتیبه پسرعموت تحو میبر ایخب ب_تایب

خونه  چقدر داخل.خونه نگاه کردم واریتازه به در و د.میدر داشت گذشت نیکه چند ییراه افتادم و از راهرو تایسر ب پشت

انواع و اقسام تابلو .بود یتجمالت یلیافتادم داخلش خ یم یمیقد يها لمیف ادیکه  رونیبرعکس ب.فرق داشت رونشیبا ب

.خونه وجود داشت يجا يجاکه مشخص بودند گرون هستن  ییها و مجسمه ها 

!؟یخونیم خیتار گهیم دیفر_تایب

.نطورهیبله هم_

.خمیتار سانسیمنم ل.جالبه یلیخ_تایب

.خوبه یلیخ!واقعا؟_

.خوندمیم یمنم تفنن.ستیکار واسش ن یدونیالبته م_تایب

.آهان_

بودم  يگاریخودم س نکهیبا ا.حالمو بد کرد گاریعطر و س يبو.میوارد سالن شده بود گهیحاال د.دور و برم نگاه کردم به

و دارن  ستادهیپسر جوون ا هیار مسعود و کن دمیکه د گشتمیم دیدنبال فر.ومدیسالن خوشم ن ياما اون لحظه اصال از فضا

.خندنیبا هم م

!؟یقراره ازدواج کن دیتو با فر یراست_تایب

.مثل داداشمه دیفر.ستین امینجورینه ا_
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!واقعا؟:تعجب به من نگاه کرد و گفت با

.بله واقعا_

.جالبه_تایب

بود و  ستادهیمرد جوون مقابلم ا هی.میبرگشت با هم به سمت صدا.رو صدا زد تایکه ب دمیمرد رو شن هی يپشت سر صدا از

!؟یکنینم یخانومو معرف نیخواهر جونم ا:گفت تایبه ب کردیزد و همونطور که به من نگاه م يلبخند.کردیبهم نگاه م

براش تکون  یدست.کنهیحاال داره نگاهم م دمیبرگردوندم که د دیو سرمو به سمت فر دمیاش خجالت کش رهینگاه خ از

.دیفر يدختر عمو.پگاه نیا:گفت تایبدادم که 

با شما  ییاز آشنا:و گفتم دمیبه گردنبندم کش یناخودآگاه دست.ام حس کردم نهیس يقفسه  يرو نگاهشو

...يآقا.خوشبختم

.نطوریمنم هم.تایداداش ب.اسمم مهرانه:آورد جلو و گفت دستشو

به نظرم آشنا  یلیشما خ:دستم گذاشت و گفت يشو رو گهیدست دادم و خواستم دستمو بکشم عقب که دست د باهاش

.ستینگاهتون برام تازه ن.نیایم

.رفتم دیفر شیازش دور شدم و پ دیبا گفتن ببخش.رونیب دمیکردم و دستمو کش یحرف اخم نیا دنیشن از

!بهت؟ گفتیم یچ_دیفر

.زدیحرف م تایبه مهران کردم که هنوز به من زل زده بود و داشت با ب ینگاه

.نیهم.یسالم و احوال پرس هی.یچیه_

.شدیناراحت م زدمیمرد حرف م هیکه با  یوقت شهیاون هم.دمیفهمیم لشویدل.بود یعصبان دیفر نگاه

.رنیمیدخترا واسش م يهمه  افشیکه با ق کنهیفکر م.ادیخوشم نم تایاز داداش ب_دیفر

اعتماد به نفس نداشته  نمینب:گفتمزدم به پشتش و در گوشش  یبا شوخ.رونیب ارمشیکردم از اون حالت ب یسع
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.ياز اون ندار یخودتم دست کم.ایباش

.مایندار یدر گوش نجایشما دوتا به هم؟ا نیگیم یچ_مسعود

.خوامیمعذرت م.مینداشت يمنظور بد_

ارم؟یبرات ب يخوریم يزیچ.کردم یشوخ.پگاه کنمیخواهش م_مسعود

.رم اومدمهران از پشت س يجوابشو بدم که دوباره صدا خواستم

.آوردم يزیچ هیمن براشون _مهران

 تونستمیکارش بدم اومد اما نم نیاز ا.حرف دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند نیا دنیبا شن دیفر

.پوزخند بود هیبه نظرم شب شتریزد که ب ییبایلبخند ز.دور نموند تایب زیحرکت از نگاه ت نیا.کنم يکار

 یراست.مهران یمرس:گفت گرفتیم وانویل دیهمونطور که فر.ستادیداد و کنارم ا دیبت به من و فرشر وانیدوتا ل مهران

.یدب یرفت گفتیخانوم م تایب!؟يکجا بود.بودمت دهیوقت بود ند یلیخ

 رینفس گ شییبایز.دیچرخیبود که چشمام به سمتش م بایز يبه قدر.شدیاما نم.مهران نگاه نکنم يکردم به چهره  یسع

 يتو ینقص چیه.درست مثل خواهرش.هستن اما مهران واقعا فوق العاده بود بایپسرها ز شهینکه معتقد بودم همم.بود

 دیاش افتادم ناام افهیق ادی یمن خوشش اومده اما وقت ازمهران  دیبه خودم گفتم شا يلحظه ا يبرا.چهره شون نبود

بود و درست مثل  یچشم هاش مشک.گشتیر مثل من نمدخت هیدنبال  چوقتیکه داشت ه یتیو جذاب ییبایاون با ز.شدم

 شلپ يمثل من رو.بود یصورتشو برنزه نکرده بود بلکه ذاتا پوستش اون رنگ تایکه ب دمیفهمیحاال م.خواهرش برنزه بود

!یچه شباهت.فتادیچال م

.از شربت رو خوردم و به جوابش گوش دادم يبه خودم مسلط بشم جرعه ا نکهیا يبرا

 يهمش افتاده رو.شرکت برسه يبه کارا تونهیبابا نم گهیخب راستش د.بابا رفته بودم يبه جا.بودم یدبآره _مهران

.یمخصوصا واسه زندگ هیخوب يجا.عوض کنم هم واسه کار رفتم ییآب و هوا هیهم رفتم .دوش من
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 کردمیحس م.خوردم کردم و دوباره از شربت یمنم تبسم.به من کرد و لبخند زد یرو گفت نگاه یزندگ يکلمه  تا

بهتره بگم .بود بایبازوش واقعا ز يچهار شونه بود و عضله ها.داشت یکنارش بودن حس جالب.زنهیضربان قلبم تند تر م

 شهیکه هم یمن.بود رینظ یمهران ب.عطرش واقعا خوشبو بود يبو.کوتاه نیبود و آست دیسف راهنشیپ.بود زیهوس انگ

.رمیاز مهران بگ تونستمینم یبیع چیه بودم اما ریانتخاب پسرها سخت گ يتو

االن .هیکار فور هی.دیببخش:هم و گفت ياخماش رفت تو لیموبا يصفحه  دنیبا د.زنگ زد دیفر لیلحظه موبا همون

.گردمیبرم

.که نگاهم نکرد و رفت هیبا نگاهم ازش بپرسم ک خواستم

.میکار دار یامشب کل.ادیب دیتا فر مینیبش نیایخب بچه ها ب_مسعود

از اتاق  یکینگاه کردم که به طرف  دیبه فر یبا نگران.رو داشتم که مادرشون رو گم کردن ییحس بچه ها دیرفتن فر با

.ها رفت

.شتیمن هستم پ.گردهیاالن برم.نگرانش نباش_مهران

نگاهش .شدیاما نم.دخترها جلوش دست و پامو گم کنم ي هیدوست نداشتم فکر کنه منم مثل بق!شدیم یمیزود صم چقدر

.کردیواقعا آدمو دست پاچه م

 نیاما اون کنار مسعود نشست و من ب نمیبش تایکنار ب خواستمیم.کاناپه ينشستم رو هیو به همراه بق دمیکش یقیعم نفس

 هیبه بق یخودمو جمع و جور کردم و نگاه.کنارم بود دیکاش فر کردمیبار بود که دعا م نیاول.مهران و مسعود نشستم

مات و مبهوت .دمیکشیاز دختر ها خجالت م یبعض دنیاز د اقعاو.دندیلولیهم م يدختر و پسرها تو ي همه.انداختم

.چرا انقدر چهره ات آشناست دمیباالخره فهم:آروم گفت یلیمشغول نگاه کردن بودم که مهران خ

!؟یچ:برگردوندم سمتش و گفتم صورتمو

.اون تابلو رو نگاه کن:لبخند جواب داد با
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.توئه هیچقدر شب نشیبب:نصب شده بود اشاره کرد و گفت واریکه روبرومون به د یبزرگ ینقاش يه تابلودست ب با

که کنار چند تخته سنگ نشسته بود و  وستهیبه هم پ يو ابروها یمواج مشک يدختر با موها هی ریتصو.تابلو دقت کردم به

.شباهت تعجب کردم نیخودم هم از ا.من بود هیشب.کردینگاه م ینامعلوم يبه نقطه  نیغمگ یبا نگاه

!دمت؟یجا د هی گمیچرا م يدیفهم ؟حااليدید_مهران

.منه هیشب یلیخ:بودم گفتم یکه محو نقاش همونطور

.و افسرده نیغمگ.خودم بود هیچشماش چقدر شب حالت

....یکیبا  دیمعموال فر!بودمت؟ دهیند دیچرا با فر نمیبیباره که م نیتو رو اول_مهران

.مسعود حرفشو قطع کرد يلحظه صدا نیهم

!؟یانقدر پگاه خانومو خسته نکن شهیمهران جان م_مسعود

!؟یگفت یچ:به مسعود و مهران نگاه کردم و به مهران گفتم يکنجکاو با

.زنهیم ییحرفا هی یبرادر زن ما گاه.اونو ولش کن.یچیه:با خنده گفت مسعود

!مسعود؟ میداشت_مهران

.میجشن گرفت یناسالمت!حرفاست؟ نیحاال چه وقت ا_مسعود

.دیشما بگ یهرچ.باشه_مهران

نفر دوست بود پس چرا  هیاگه با .جالب بود یلینفر دوسته؟خ هیبا  دیبود که فر نیمنظورش ا.حرف مهران فکر کردم به

.بود خنده دار هم بود بیحال که عج نیدر ع!که دوستم داره؟ کردیادعا م

!پگاه خانوم؟_مهران

!بله؟:م و گفتمکرد نگاهش

مثل مهران  یو جذاب بایپسر ز هیبا  کردمیفکر نم چوقتیه.فتمیدارم پس م کردمیبود حس م کیانقدر به هم نزد نکهیا از
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.رو هم بشنوم دنشینفس کش يباشم که صدا کشیروبرو بشم و انقدر نزد

نشون بدم موهامو لمس کرد و  یبتونم عکس العمل نکهیقبل از ا.کرد کیآروم باال آورد و موهام نزد یلیخ دستشو

!ه؟یکنجکاو بودم بدونم جنس موهات چطور یلیخ:گفت

.یناراحت نشده باش دوارمیام:زد و گفت يلبخند بعد

 ییموهامو زدم پشت گردنم و آب دهنمو قورت دادم و با صدا.زده بودم و خجالت زده جانیه شتریب.نشده بودم ناراحت

!ن؟یشیم یانقدر زود خودمون شهیا همشم:گفتم ومدیکه انگار از ته چاه م

.باشه یبودم که انقدر خودمون دهیرو ند يتا حاال پسر.راحت بود یلیخ.دیخند دوباره

!اد؟یاخالقم بدت م نیتو از ا_مهران

.ستیجالب ن ادیخب واسه من ز_

.ياگه ناراحت شد خوامیمعذرت م_مهران

.ستیمهم ن_

.رفتار کنم جلوت بهتر گهید يدفعه  کنمیم یسع_مهران

حتما تاحاال .دیگرفتم برم دنبال فر میتصم.کنارش بودن باعث شده بود استرس داشته باشم.کنم کاریچ دونستمینم واقعا

.تلفنش تموم شده بود

!کجا؟:شد و گفت زیخ میجام بلند شدم که سر جاش ن از

.کجاست نمیبب.دیدنبال فر رمیم_

!ام؟یب يخوایم_مهران

.کدوم اتاق رفت مدونیم.رمیخودم م.نه_

.دارمیجاتو نگه م.باشه_مهران
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به  شهیکه هم یمن.شده بودم ينطوریچرا ا دونمینم.عرق بود سیخ.از دور شدن از مهران به کف دستم نگاه کردم بعد

بار  نیچند.و در زدم ستادمیتوش بود ا دیکه فر یدر اتاق يجلو.دمیکشیمهران خجالت م دنیبا د دادمینم تیپسر اهم

هنوز .و پشت به منه ستادهیکنار پنجره ا دمیباز کردم که د وآروم در ر یلیو خ يبا کنجکاو.نداد یدم اما جوابصداش ز

که پشت خط  یو خواستم صداش کنم که به کس ستادمیسر جام ا.متوجه اومدن من نشده بود.زدیداشت با تلفن حرف م

 یمهمونزشته وسط .دعوتم یبه خدا مهمون.امیب تونمیشب نمام.نکن یتابیانقدر ب.من،خانوم من زیعز.بهناز خانوم:بود گفت

نکن فدات  هیگر.بابات خونه ست و بهت مشکوك شده یخودت گفت.ارمیب تونستمیتو رو که نم زمیآخه عز.تو شیپ امیب

.نکن هیقربونت برم گر!باشه؟.برگردم دیاما زود با فتمیاالن راه م!خب؟.ساعت میفقط ن.امیباشه م...شم

به سر تا پاش کردم و عقب گرد کردم  یبا انزجار نگاه.و اصال متوجه حضور من نشد زدیشت با بهناز حرف مدا همچنان

هم فشار  يدندونامو از حرص رو.چشمام جمع شده بود ياشک تو.ام گرفته بود هیچرا گر دونمینم.رونیو از اتاق اومدم ب

حالم ازش به هم .یمهمون کنهیقت منو دعوت ماونو وستهبا دختر مردم د.یعوض يپسره :دلم گفتم يدادم و تو

.یعوض.خورهیم

 داشیدر پ هی يعالمتش رو دنیکه با د گشتمیم ییدنبال دستشو.که دوباره به خودم مسلط بشم ییجا رفتمیم دیبا

چند تا .خودمو کنترل کنم تونمینم گهیکه د دونستمیم.کنم هیگر خواستمینم.رفتم تو و در رو قفل کردم عیسر.کردم

بذار .دوسته یکیبه درك که با .نداره یارزش چیاون احمق برام ه.حالم خوبه.من خوبم:لب گفتم ریو ز دمیکش قیس عمنف

.کثافت.فرض کرده ابویپسره احمق منو .نکشه شیحرفشو پ گهیکه د گمیبه بابا م.برسم خونه

اومدم  ییزدم و از دستشو به خودم يلبخند.نگاه کردم نهیآ يو به خودم تو دمیکش قیچند تا نفس عم دوباره

هنوز .لپم معلوم بشه و به سمت مهران رفتم يتبسم کردم که چال رو يطور.بردیم یبه حال خرابم پ یکس دینبا.رونیب

از جاش بلند شد و به .دیو بر بود که من رو د ورچشمش به د زدیکه با مسعود حرف م نطوریمهران هم.بود یجام خال

.ببره یپ میحتبه نارا خواستمینم.سمتم اومد
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!؟يکرد داشیپ:و با همون لبخند جذابش گفت ستادیروبروم ا مهران

.منم مزاحمش نشدم.زدیداشت با تلفن حرف م.آره_

گذره؟یبهت خوش نم نجایا:بهم نگاه کرد و گفت یو موشکاف يکنجکاو با

 يزیچ نیهمچ!وش نگذره؟چرا خ:و گفتم دمیبه زور خند.برده بود لجم گرفت یانقدر زود به احساسم پ نکهیا از

.خوشحالم یلیاتفاقا خ.ستین

!مطمئن؟_مهران

.مطمئن.آره_

.اومد دیباالخره فر_مهران

داشت  گهید.کرد و به سمتمون اومد یمن کنار مهران اخم دنیبا د.رونیاز اتاق اومد ب دمیبه سمت عقب که د برگشتم

!ن؟یجونو دار تایشما فقط ب:گفتم به مهران دیتوجه به فر یب.خوردیکاراش به هم م نیحالم از ا

همه .خودشو بازنشسته کنه خوادیکم کم م گهیپدرم هم که د.فوت کرد شیمادرم هم چند سال پ.میدو نفر.آره_مهران

.کاراشو سپرده دست من ي

.خوبه یلیخ نیا_

 يکه دانشجو دمیشن تایب ؟ازیکنیم کاریتو چ یراست...شمیوقتا واقعا خسته م یبعض.ادهیخوب که هست اما کارام ز_مهران

.یخیتار

.فعال دانشجوئم.بله _

.دهیکمتر نشون م افتیق.یدانشجو باش ادیبهت نم.خوبه یلیخ_مهران

.گنیم نویهمه هم_

!تلفنت تموم شد؟:بهش انداختم وگفتم ینگاه مین.رو کنار خودم حس کردم دیفر حضور
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از دوستام براش  یکی.آره:به من و مهران نگاه کرد و گفت با حرص.نداشت یتیبرام اهم گهیاما د.هیکه عصبان دونستمیم

.گردمیزود برم!؟یاشکال نداره تنها باش.مجبورم برم و برگردم.اومده شیپ یمشکل

.به پگاه خانوم بد بگذره ذارمینم.من هستم.جون دیبرو فر:من گفت يزدم و خواستم بگم برو که مهران به جا يلبخند

که وقت بحث و جدل رو  دونستمیم.نگه يزیکه خوددار باشه و چ کنهیخودشو کنترل م داره یلیخ دیبود که فر مشخص

.دیرسیبهناز خانوم م زشیتا به دوست دختر عز رفتیم دیبا.هم با من نداشت

.مواظب خودت باش.بهم زنگ بزن یداشت يکار.گردمیو زود برم رمیپس من م_دیفر

.مشکل دوستت حل بشه دوارمیام.مواظبم_

.فعال خداحافظپس _دیفر

.رفت که مهران هم تعجب کرد عیسر يقدر به

!چقدر زود رفت؟_مهران

.گهید ستیبرام مهم ن:هامو انداختم باال و گفتم شونه

!شده؟ يزیچ_مهران

.نشده يزینه چ_

!حالت خوبه؟_مهران

.شهیحالم داره بد م.اطیح يبرم تو خوامیم:نگاه کردم و گفتم هیبه بق یکالفگ با

 یحرف چیاما ه.اونم دنبالم اومد.رونیتوجه به مهران از سالن رفتم ب یب.خوردیواقعا حالم داشت به هم م دیفر ییدورو از

ازدواج بهش  يدرست بود که برا.گرفته بود دیدلم از دست فر.نبود اطیح يهم تو چکسیشده بود و ه کیهوا تار.نزد

شده بودم به  رهیکرد؟خیم يرده بود که باهام داشت بازفرض ک یچمنو .اما توقع نداشتم بهم دروغ بگه کردمیفکر نم

!؟ینیبش يخوایم!...؟يبهتر شد:که مهران گفت يقفس قنار
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.ينجوریخوبه هم.نه_

.کردم تتیببخش که اذ:گفتم یمهران نگاه کردم و با شرمندگ به

.تایاذ نیتا باشه از ا.نداره یاشکال_مهران

 نهیکه دائما جلوم دست به س دیمثل فر ینه کس ومدیخوشم م یاخالق نیمن از همچ.شوخ و سرزنده بود یلیخ لحنش

.بودند متنفر بودم لیکه زن ذل ییاز مردها.بود

از  شهیم:به مهران کردم و گفتم ینگاه.از ازدواج بزنه جوابشو بدم یخواست حرف یبدونم تا وقت شتریب دیاز فر خواستمیم

.یواسم بگ دیدوست فر

!واست مهمه؟:گفت یو با کالفگ نییانداخت پاسرشو .هم يرفت تو اخماش

رو مثل برادرم دوست  دیخب فر.ستمین یاما من راض.میبا هم ازدواج کن خوانیراستش خونواده هامون م.مهم که هست_

.داشته باشم تا ردش کنم يقانع کننده ا لیدل خوامیم.دارم

.ادیخوشش ن دیفر دیشا.نه که بگم ایدرسته  دونمیخب راستش نم:انداخت و گفت یبه اطراف نگاه مهران

.دیبگ کنمیخواهش م.گردهیمن برم ندهیبه آ نیا_

.بهنازه دیاسم دوست فر...خب بهناز:و گفت دیموهاش کش يالبال دستشو

!اش؟ هیبق.دونمیبله م_

.که با هم دوستن شهیم یحدود دو سال.دهیفر یهم کالس_مهران

!فتم؟یبود پس ب کیکلمه دو سال نزد دنیشن از

!دو سال؟_

.ارهیباشه بهناز رو هم با خودش م یمهمون یوقت شهیهم.بله دو سال_مهران

 يخب از تو چند بار.دفعه تورو آورد نیکه چرا ا میهممون تعجب کرد نیواسه هم:شد بهم و ادامه حرفشو گفت رهیخ
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با هم ازدواج  دیتو و فر خوانیم يکه خونوادش اجبار گهیم شهیهم.یاما نگفت که انقدر خوشگل.گفته تایواسه مسعود و ب

.نیکن

 يبا نوك موهام باز شمیم یعصب یکه وقت شهیطبق عادت هم.شدم که حد نداشت یعصب يحرف به قدر نیا دنیشن با

!اش؟ هیبق:کار کردم و گفتم نیشروع به ا کنمیم

.رسهیتو نم ياما به پا هیخب بهناز دختر خوشگل_مهران

!اش؟ هیآقا مهران بق_

 کنمیمنکه فکر م.شرکته هیباباش کارمند .متوسطه تشونیخونوادش وضع.با هم دارن یکینزد یدوست یلیب خخ_مهران

.دور و برشه دیبه خاطر پول فر

ک؟یچقدر نزد_

.اونجا بودن يدو روز هی.الشونیو بهناز رفتن شمال و دیفر شیپ يکه چند هفته  دمیخب از مسعود شن!چقدر؟_مهران

.شهیباورم نم!شهیباورم نم.خدا يوا:لب گفتم ریو ز واریدستمو گرفتم به د.فتمیبود پس ب کیحرف نزد نیا دنیشن با

که چند قدم باهام فاصله داشت  يفلز یآروم منو به سمت صندل یلیخ.بغلمو گرفت ریو ز دیحال من ترس دنیبا د مهران

.نیبش.نجایا نیبش:برد و گفت

چرا گفت !پس اون حرفاش؟اون نگاهاش؟:لب گفتم ریامو بستم و زچشم.رفته لیبدنم تحل يانرژ يهمه  کردمیم حس

!مسخره کرده؟ ام؟منویب

.فهممیکاراشو نم نیا لیمنم دل_مهران

.برگردم خونه شدیکاش م:چشمام حلقه زد و با بغض گفتم يتو اشک

!بوده؟.نبوده نتونیکه ب يزیچ.يریبه خودت سخت بگ دینبا_مهران

.نبوده یچیه:افتاده ام نگاهش کردم و گفتم يپلک ها ریاز ز.دیسوالو با شک و ترس پرس نیا
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.هست نتونیب يزیمن گفتم حتما چ یفتیپس م يکه تو دار ينجوریا:گفت یو به شوخ دیکش یراحت نفس

.لحن شوخش ناخودآگاه خنده ام گرفت از

.ساده و احمقنهمه مثل خودم  کنمیو من فکر م کنهیم يناراحتم که باهام داره باز نیاز ا.ستینه ن_

.که اون انقدر خوش خط و خاله ستیتو ن ریتقص.حرفو نزن نیا.دور از جون_مهران

.خندنیدارن به من م یمهمون يحتما االن همه تو_

.فکر نکن يخودیب.ستین يزیچ نینه اصال همچ_مهران

.جمع يبرگردم تو شهیروم نم_

.فکر نکن ينجوریا.خودم کنارتم_مهران

...و یوست دختر داشته باشنکنه تو هم د!تو؟_

.دو هفته است که پاك پاکم.من انصافا ندارم.نه:و گفت دیخند دوباره

.نگفتم يزیچ گهیو د دمیخند منم

!؟يبخور ارمیب يزیچ هیبرات  يخوایم_مهران

.ياریاگه ب شمیممنون م_

.و داد دستم ختیدلستر ر وانیل هیکنارم نشست و برام .برگشت وانیدلستر و دو تا ل يبطر هیبا  قهیاز چند دق بعد

.شهیحالت بهتر م.بخور ریبگ ایب_مهران

!؟یدلستر طالب_

!؟يدوست دار.آره_مهران

.عاشقشم_

.پس نوش جونت خانوم_مهران
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.کنمیسره م کیتموم بشه کارمو باهاش  یامشب وقت:و گفتم دمیجرعه از دلستر نوش هی

!؟يتو تک فرزند یراست_مهران

.آره_

.از حرف زدن و چهره ت معلومه.یستیلوس ن_مهران

.ادیلوس بدم م ياز دخترها.ستمینه ن_

...بپرسم اون گردنبند تونمیم...نطوریمنم هم_مهران

!ن؟یا:گردنبندم گذاشتم و گفتم يدستمو رو دوباره

!تونم؟یم:به سمت گردنبندم اومد و گفت دستش

.بذار بازش کنم_

.گردنبند رو باز کردم و به دستش دادم بذارم دستش به بدنم بخوره نکهیاز ا قبل

ده؟یطال سف_مهران

.ادیزرد خوشم نم ياز طال.آره_

!است؟ هیهد:دیپرس يکنجکاو با

.کنمیاستفادش نم رمیاگه بگ هیهد.دمینه خودم خر_

نوشته؟ یچ!ه؟یبه چه خط_مهران

.برام بسازه ينجوریازش خواستم او  یطالفروش هیخودم اسممو دادم به .بود یسفارش.اسم خودمو روش زده.یخیخط م_

؟یگرفت ادیاز کجا _مهران

 دمیکتاب خر هیبرگشتم تهرون رفتم  یوقت.ها رو بخونم بهیکت یخیخط م تونستمیم خواستیدلم م.رازیش میبار رفت هی_

 دایحرف هاشو  یتونیروز هم م هی ي؟تویدونیم.برهیگرفتنش وقت نم ادی.نشستم به خوندن.بود یخیکه آموزش خط م
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.یسیو بنو يریبگ

!انقدر راحته؟!واقعا؟:دیپرس متعجب

که االن  ییاز کلمه ها یقسمت هیاما چون .يریبگ ادیبه مرور  دیالبته کلمه هاش رو با.آسونه یلیخ.تا حرفه22همش _

.آسونه شیریادگیخطه  نیدنباله هم میکنیاستفاده م

.سخته یلیخ کنمیاما حس م.رمیبگ ادیدوست دارم  یلیخ_مهران

.دمیم ادتی ياگه بخوا_

ستم؟یمزاحمت ن_مهران

.کمکت کنم شمیخوشحال م.نه اصال_

!ه؟یچطور نمیبب یسیاسممو بنو یتونیم_مهران

!االن؟_

.آره_مهران

.خوادیم يزیچ يآخه خودکار_

.سیبنو نجایا:بعد ساعد دستشو آورد جلو و گفت.در آورد و به دستم داد سیروان نو هی راهنشیپ بیاز ج عیسر یلیخ

!ست؟یزشت ن_

.بازوم دارم يهم رو یخالکوب هیمن .سینه بنو_مهران

.ستیواقعا؟اصال معلوم ن_

 يکه توش پر بود از نقش و نگارها کیکوچ یلیخ رهیدا هی.مشخص شد شیذره داد باال که خالکوب هی رهنشویپ نیآست

.بود یجالب هیخالکوب.هیچه نقش دادمینم صیتشخ.زیر

.خوشگله_
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.دوستش دارم یلیخ.رهآ_مهران

!؟يکرد یخالکوب یواسه چ_

؟یتو چ.نشدم مونیاما هنوز پش.شهیم یچند سال.بکنم نکارویبار به سرم زد که ا هی_مهران

!؟یمن؟من چ_

!؟يدار یخالکوب_مهران

؟یپرسیم نویچرا ا.کنهیهم بابام بفهمه سرمو م ادیهم خوشم نم.مگه عقلم کمه.نه يوا_

مشخصه که .اما تو.کردنیم یواسه تجربه و عقده داشتن خالکوب اشونیشتریب شناختمیمکه  ییخب دخترا_مهران

.يدار یخوب یلیخ يخونواده 

.بدش.نکن تیاذ:و گفتم دمیخند.عقب دیکه دستشو کش رمیخواستم ازش بگ.روبه سمتم گرفت گردنبند

.لشو تکرار کردقب يکه باز کار دفعه  رمشیخواستم بگ.و دستشو دوباره آورد جلو دیخند اونم

.ایکنیم تمی؟اذیکنیم ينجوریچرا ا_

 یاصال ارزون:گفتم دهیبهم پسش نم دمید یدفعه آخر وقت.شدمیم یداشتم عصب گهید.کارو تکرار کرد نیچهار بار ا تا

.خودت نخواستم

م خواست.کردمیگرمشو پشت گردنم حس م ينفس ها.که حس کردم به سمتم خم شد گهیبرگردوندم به سمت د رومو

.دمیگوشم شن ریسرمو برگردونم که صداشو ز

.بندازم گردنت خوامیم.برنگرد_مهران

صورتم و گردنبند رو به گردنم  يآروم دستاشو آورد جلو یلینشون ندادم که خ یحرفش گوش دادم و عکس العمل به

.ممنون:برگشتم سمتش و گفتم.انداخت

.سیحاال اسممو بنو.نداشت یقابل:بهم زد و گفت یچشمک
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.بفرما:دستشو آورد جلو و گفت دوباره

.آخه شهیپاك م:ساعدش گذاشتم و گفتم يرو رو سینو روان

.شهیپاك نم_مهران

.سمینویخب االن م لیخ_

آروم شروع کردم به  یلیکردم و خ يسرفه ا.شمیاگه بهش دست بزنم از گرما ذوب م کردمیحس م.شده بودم معذب

حرکت بمونه و دوباره مشغول  یودآگاه دستمو گذاشتم کف دستش تا بلحظه دستش تکون خورد که ناخ هی.نوشتن

دختر تو به موهات چه :گفت وسرم کرد  کیکه سرشو نزد کردمیرو پر م یخیحروف م يداشتم تو.نوشتن شدم

.دهیم یخوب يبو یلی؟خیزنیم ییشامپو

!اد؟یخوشت م نیبب.نیاز ا نمیا.خب تموم شد:جوابشو بدم گفتم نکهیا يو به جا دمیکش یقیعم نفس

گوشه لبش بود که  ییبایلبخند ز.گفتم یشد و اصال حواسش نبود که بهش چ رهیبهم خ.بلند کردم و نگاهش کردم سرمو

.صورتش تکون دادم يزدم و دستمو چندبار جلو يمنم مثل خودش لبخند.چال لپش مشخص شده بود

.وهووووی!؟ییآقا کجا یه_

.به من و بعد به ساعدش نگاه کرد جیگ یپلکاشو زد به هم و با نگاه چندبار

!آقا مهران؟ یکنیم ریکجا س_

.لحظه حواسم پرت شد هی.جام نیهم.یچیه_مهران

 یلیانگشتام کنه که خ يدستشو البال يخواست انگشتا.دستش بود يبه ساعدش نگاه کرد و بعد به دستم که رو دوباره

!نه؟ ایخوشت اومد  ینگفت!خب:و گفتم دمیدستمو عقب کش عیسر

.ورق تا بعد مثل تو بگم برام گردنبندش کنن هی يتو سمشینویم.یمرس.آره خوشگله_مهران

.ماینداشت دیتقل_
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!بکنم؟ یخواهش هی.خوشم اومد آخه یلیاز گردنبندت خ_مهران

.دییبفرما_

!نه؟ یگینم_مهران

!ه؟یچ نمیبب دیبا_

.تو بگو باشه_مهران

.منه يدستا يمثل موم تو دیفر کردمیچقدر احمق بودم که فکر م.زدمیم دیبه فر شهیحرف خودم افتادم که هم ادی

!فکر؟ يتو یباز رفت_مهران

.دمیباشه قول م!بگو؟.نه_

مثل مدل تورو .بدمش به دوستم که از روش بزنه خوامیم.گردونمیروزه بهت برش م هی!بهم؟ يدیگردنبندتو م_مهران

!شه؟یم.خوامیم

...آخه_

.ياما قول داد_مهران

.يبخوا نویا کردمیمن فکر نم_

.خورمشیبه خدا نم.یدونیحاال که م_مهران

.دختر خوب نیآفر.يقبول کرد يدید:خنده که گفت ریز میزد ییتا دو

!یکنیگمش م_

.که گمش نکنم خورمیقسم م_مهران

.اما مواظبش باش.قسم نخور.باشه_

که مهران  دونستمیم.کردمیمقابلش احساس ضعف م چون در دیشا.کردم و قبول کردم نکارویچرا ا دونمیهم نم خودم
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 چوقتیه.کردمیبه خودم حسش م کیبود که انقدر نزد يپسر نیاول.بتونم فراموشش کنم یکه به سادگ ستین یکس

.رو نداشتم یحس نیهمچ دینسبت به فر

!؟يدیبهم پسش م یک ینگفت_

!باشه؟.بهت دمیم ارمیم میذاریجا قرار م هی!پس فردا خوبه؟_مهران

.به گردنبند کنمیم لتیخودم تبد يکه گمش کرد نمیاگه بب.اما گفته باشم.خوبه_

.چشمام ازش مواظبت کنم نیع دمیقول م.باشه :و گفت دیحرفم خند از

.خالصه اخطار دادم بهت.خوبه_

.نکردم داتونیدنبالتون گشتم پ ین؟هرچیینجایشما دو تا ا:و گفت رونیلحظه مسعود اومد ب همون

ذره سرمو درد آورد با پگاه  هیداخل  يهوا:من مهران گفت يبه جا.نگفتم يزیو چ نییت سرمو انداختم پاخجال از

.رونیب میاومد

.نیکرد ریکجا گ نمیدنبالتون بب امیگفت ب تایب.فقط نگرانتون شدم.تو رمیپس من م.آهان_مسعود

که هر دوشون متوجه شدند که  دونستمیم.مبزن تونستمینم یحرف چیه.رمیاز خجالت بم خواستمیحرف م نیا دنیشن با

.دمیچقدر خجالت کش

.میایتو برو االن ما هم م_مهران

.نیایزود ب.باشه_مسعود

.يبهم اخطار بد یخواستیم!م؟یبحث بود يخب کجا:از رفتن مسعود،مهران گفت بعد

 ایگمش کرد نمیاگه بب:و گفتم دمیبه زور خند.بحث رو عوض کنه تا معذب نباشم خوشحال شدم خواستیم نکهیا از

.یگردنبند رو بهم برگردون نیا متیده برابر ق يمجبور

.کنمیمطمئن باش که گمش نم_مهران
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و  رونیهنوز چند لحظه نگذشته بود که دوباره مسعود اومد ب.میدیخورد هر دو از جا پر اطیکه به در ح يلگد يصدا با

...دوباره نکهیمثل ا.ستیانگار حالش خوش ن.دهیفر:گفت

.يایبهتره تو ن:خواستم از جام بلند بشم که مهران گفت.رفت اطیحرفشو خورد و به سمت در ح ي ادامه

.نگرانش شدم.چش شده نمیبذار بب.امین یواسه چ:توجه به حرفش از جام بلند شدم و گفتم یب

 یوقت.چش شده دینم فربودم و هم کنجکاو بودم بدو دهیهم ترس.سر مسعود راه افتادم و مهران هم دنبالم اومد پشت

.دمیکش یغیدهنم گرفتم و ج يدستمو جلو.نیجنازه افتاد زم نیداده بود ع هیکه به در تک دیمسعود در رو باز کرد فر

مهران :که مسعود به مهران گفت دیخواستم برم کنار فر.کنار برد دیسر فر يبازومو گرفت و منو از باال مهران

.جلو ادینذار ب.رشیبگ

بهش بگم که مهران  يزیچ هی خواستمیم.برم دیو دستاشو از دو طرف باز کرد تا نتونم به سمت فر ستادیم اروبرو مهران

.ایبرو لباساتو بپوش و ب:گفت

!چش شده نمیبب خوامیکنار م ه؟برویمنظورت چ:گفتم تیتنگ کردم و با عصبان چشمامو

.صداش تعجب کردم دنیاز شن.بلند شد دیفر يصدا

.دلت برام تنگ شد.فدات شمپگاه؟ ییتو_دیفر

 انیو با غلط ب دهیجمله شو کش.حرف زدنشون ندارن يرو یکنترل چیکه ه زدیحرف م یمعتاد و الکل يآدما مثل

دستمو .الکل به دماغم خورد يشدم بو کشیتا نزد.نشستم دیو با دستم مهرانو زدم کنار و کنار فر اورمیطاقت ن.کرد

 ستادهیفقط ا.رونیرو گرفتن و از خونه بردنش ب دیربغل ف ریمسعود و مهران ز.مدهنم و ازش فاصله گرفت يگرفتم جلو

رو  ریپذ تیمسئول یذهنم شخص يتو دیمن از فر.مشروب بخوره دیکه فر کردمیفکر نم چوقتیه.کردمیبودم و تماشا م

.که مست باشه یدرست کرده بودم نه کس

.میبرو لباساتو بپوش بر:فتطرفم اومد و گ نشیماش يتو دیبعد از گذاشتن فر مهران
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نشسته بود و چشماش بسته بود به مهران گفتم باشه و به خونه  نیماش يکه تو کردمینگاه م دیکه داشتم به فر همونطور

به اطراف  یخوشحال و سرگرم بودند که توجه يهمه به قدر.از عوض کردن لباسم مطلع نشد چکسیخوشبختانه ه.رفتم

.نداشتند

 رهیم دونستمیاگه م.شینیبب ينجوریامشب ا خواستمینم:زد و گفت یمن لبخند تلخ دنیبا د.زدیدم مق اطیح يتو مسعود

...چوقتیبهناز ه شیپ

ازش عذر  دیاز طرف من و فر دیکن یجون خداحافظ تایاز ب.نیاصال خودتونو ناراحت نکن:حرفشو ادامه بده و گفتم نذاشتم

.دیببخش.نیکن یخواه

...دیبا دیفر.ا شما آشنا شدمخوشحال شدم ب یلیخ_مسعود

.دیداشته باش یشب خوب.بازم ممنون.برم دیخب با_

سرمو انداختم  دیشرمزده از رفتار فر.شده رهیو به من خ دیفر نیداده به ماش هیمهران تک دمیاومدم که د رونیخونه ب از

!دستتونه؟ چیسوئ.زحمت انداختم يشما رو هم تو:و گفتم نییپا

!کار؟یچ يخوایم.آره دستمه:و گفت ستادیا نهیبه س دست

!نه؟یاز ا ریغ.رو ببرم خونه دیفر دیخب با_

...آدم مست هیتک و تنها با  يخوایوقت شب م نیا!؟يبه ساعتت نگاه کرد_مهران

بغل راننده  یصندل یحرف چیبدون ه.هیمنظورش چ دمیفهم.راننده رفت یادامه حرفشو نزد و به سمت صندل تیعصبان از

چشم .هیچ دیرفتار فر لیکنم که دل حیخودم توج يبرا تونستمیهنوزم نم.نگاه کردم دیعقب برگشتم و به فر نشستم و به

 هی چوقتیه.دیکشیآروم نفس م یلیگونه هاش قرمز شده بود و خ.نشسته بود شیشونیپ يباز بود و عرق رو مهیهاش ن

.بودم دهیند کیآدم مست رو از نزد

!شد؟ ينجوریچرا ا:گفتم مکردینگاه م دیکه به فر همونطور
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.کمربندتو ببند.نداره دنیآدم مست د:بازومو گرفت و منو برگردوند و با خشونت گفت مهران

خونه و بعد  رسونمیاول تو رو م:رو روشن کرد و گفت نیماش.رو که خواست انجام دادم يحرفش گوش دادم و کار به

.شازده رو نیا

...نتشیحال بب نیزن عمو با ا یطفل.خونه عمو مشیبریبا هم م.شهینم.نه يوا_

!؟یتو باهاش یوقت ننیمست بب نویدرسته که ا یکنیفکر م!؟یبهشون بگ یچ يخوایم!اد؟یبر م ياز دست تو چکار_مهران

.دمیکه من امشب با فر دوننیآخه اونا م_

!م؟اول کدو.حاال خودت بگو.رسونمیتو رو هم م!خب؟.خونه شون برمیتنها م نویمن ا نیبب_مهران

.دیاول فر_

.دیفر يخونه  میریباشه پس م_مهران

!؟يآدرسو بلد_

.نه_مهران

.خب پس برو تا من بگم_

!حالت خوبه؟:گفت یخشن يکه مهران با صدا گذشتیاز حرکتمون م قهیدق چند

.حساب باز کرده بودم گهیجور د هی دیفر يمن رو.بگم یچ دونمینم.راستش سردرگمم.نه_

.گنیم نویهمه اول ا_مهران

!آخه چرا؟!ه؟ینجوریهم شهیهم:کردم و گفتم دیبه فر ینگاه مین

.بوده شهیاما هم دهیدرسته که چهره اش نشون نم.هیالکل هی دیفر.هینجوریهم شناسمشیکه م یاز وقت_مهران

.شهیباورم نم_

مودب  شهیهم.بود دهیند يرفتار بد دیاز فر لیفام يکس تو چیه.به گذشته فکر کردم يو با ناباور دمیکش یقیعم نفس
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.ازش خراب کرد تمویهمه ذهن دمیکه اون شب ازش د يریاما تصو.ریبود و سربه ز

.یچیه.یدونینم دیاز فر یچیتو ه_مهران

.هیپسر خوب دیکه فر کننیما فکر م يخونواده  يهمه _

.ستین یآدم نرمال دیفر.ساخته گهید ریتصو هیاون از خودش .خنده داره!خوب؟_مهران

!شده؟ ينجوریرا ااما چ_

.دونمینم_مهران

اصال .هیتیو دو شخص یآدم الکل هی دیهنوز هم برام سخت بود که باور کنم فر.دادم و چشمامو بستم هیتک شهیبه ش سرمو

.نبود یباورکردن

!؟یبگ یبه خونوادت چ يخوایم_مهران

.سوزهیراستش دلم براش م.گمینم تویاما واقع.دونمینم_

!؟یر دل نازکانقد شهیتو هم_مهران

.کنمیم تیدر مقابلش احساس مسئول.مثل داداشمه دیفر_

.خان دیخوش به حال فر_مهران

مسخره  نیداشت؟نه ا یچند ساعت نسبت به من احساس يواقعا تو!اما چرا؟.هیحرف عصبان نیا دنیکه از شن دونستمیم

مثل من که از نظر  یو محسنات به آدم ییابیهمه ز نیمثل مهران با ا یشخص شهیچطور م.هم مسخره و هم خنده دار.بود

.عالقه مند بشه دمیرسیبه گرد پاش هم نم ییبایز

.زدیهمونطور که چشماش بسته بود داشت حرف م.باعث شد بهش نگاه کنم دیآروم فر يصدا

...که ذاشتیبهناز نم.ببخش تنهات گذاشتم!؟ییپگاه؟پگاه خانوم کجا_دیفر

 تهیهم دست از اون دختره عفر ایرو يتو یحت:زد و گفت يمهران پوزخند.فشو نزدحر يادامه  گهیکرد و د يا سکسکه
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 هیکه  ستین ياون دختر.که تو رو ول کنه و با اون باشه ادیدلش م يچطور.به اون دل بسته يچجور دونمیمن نم.کشهینم

تا  کننیم دایپولدارو پ يپسراآدما که  پیاز اون ت.هیچه دختر دمیفهم دمشیبار که د هی.پسر واسه ازدواج دنبالش باشه

.بزنن غشیفقط ت

 يچطور.نمشیدوست نداشتم که بب یحت گهید.انقدر سست عنصر بود بدم اومد نکهیاز ا.دمیخجالت کش دیفر يبه جا من

.کینزد یاونم دوست.دوست باشه گهیدختر د هیداشته باشه و همزمان با  یعاشق يانقدر دو رو باشه که ادعا تونستیم

!نه؟ینشون همخو_مهران

.حتما خونه نبودند.چراغ ها خاموش بود.نگاه کردم دیفر يو به خونه  رونیفکر اومدم ب از

.ستنیاما ن.نهیآره هم_

...بهتره ننشیخونوادش نب.بهتر_مهران

 يها بیمشغول گشتن ج دمیبه مهران نگاه کردم که د.نبود یکس.به دور و بر نگاه کردم.میشد ادهیپ نیدو از ماش هر

.دهیرف

!؟يگردیخونه م دیدنبال کل_

.یلعنت!کو پس؟ اطیدر ح موتیر.کردم داشیپ.ناهاشیا.آره_مهران

.حتما جا گذاشته.کنمیتو باز م رمیولش کن خودم م_

که  کردمیدعا م.داخل ادیرو باز کردم و به مهران اشاره کردم که ب اطیو با عجله در ح مهیسراس یلیخ.رو داد بهم دیکل

رو  دیعمو ،فر خواستمینم.تا بخوابه میرسوندیرو به اتاقش م دیکه فر یحداقل تا زمان.نشه داشونیو پعم يخونواده 

.نهیبب یدرحالت مست

بعد از تموم شدن کار سراغ .میرو ببند اطیبه کمکم اومد تا در ح.شد ادهیپ نیشد و از ماش اطیزود وارد ح یلیخ مهران

 رونشیب نیاز ماش یمهران باالخره با هزار بدبخت.شدمیکه متوجه نم فتگیم ینا مفهوم يزهایلب چ ریز.میرفت دیفر
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.امیم نبالتجلو منم د فتیتو راه ب:بغلشو گرفت و گفت ریز.آورد

!کمکت کنم؟ يخوایش؟میاریب یتونیم_

.رو حرف من حرف نزن.گفتم برو:گفت یکالفگ با

!؟یزنیچرا م.باشه_

تو !اونم کجا؟.کرده که شب مست کرده يخنگ تو چه فکر يپسرعمو نیا دونمیآخه نم:باال و گفت دیرو کش دیفر

.واقعا که عقلشو از دست داده.یمسعود که تو هم هست یمهمون

لباساشو  دیبا:تخت و گفت يرو گذاشت رو دیآروم فر یلیمهران خ.میرو به اتاقش رسوند دیزحمت فر یبا کل باالخره

.کننیخونوادش شک م ينجوریا.میاریدر ب

 دیشدم و دست فر کیبهش نزد.ارمیکمکش کنم خواستم کتشو در ب نکهیا ير آوردن کفشاش شد و منم براد مشغول

زد و  يلبخند دیکه منو د یدفعه چشماشو باز کرد و وقت کیکه  ارمیدر ب نشویآروم بلند کردم و خواستم آست یلیرو خ

.بغلم ایپگاه؟ب یینجایتو ا:گفت

 يرویمست بود اما ن نکهیبا ا.خودش يکنم مچ دستمو گرفت و منو انداخت رو بتونم خودمو ازش دور نکهیاز ا قبل

همونطور .کردیالکل داشت حالمو بد م يبو.سرم افتاده بود کنار صورتش.مچ دستمو هنوز محکم گرفته بود.داشت یبیعج

هولم داد .کنار دیمنو کشدستاشو دور کمرم حلقه کرد و  شونتمهران با خ رونیب امیکه از بغلش ب کردمیکه داشتم تقال م

.هجوم برد دیبه سمت فر تیبه سمت عقب و با عصبان

.ویعوض يبزنم لت و پارش کنم پسره  گهیم طونهیش_مهران

اون االن .ولش کن مهران:دستشو گرفتم و گفتم عیسر یلیبزنه که خ دیبه صورت فر یلیس هیبرد باال و خواست  دستشو

.ستیکه ن شیحال.مسته

و  دیکش یقینفس عم تیاز سر حرص و عصبان.بود یکالفه و عصب.نگاه کرد دینداخت و دوباره به فربه من ا ینگاه
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.رونیبرو ب.یکمک کن خوادیتو نم:گفت

...آخه_

.زود باش.رونیبرو ب گمیم:و گفت دیداد کش سرم

سرم داد  دادیمچطور به خودش جرئت .بودم یاز دستش عصبان.رونیدستشو ول کردم و از اتاق اومدم ب یناراحت با

 دمیاما بعد تازه فهم.اوردمیرو م دیفر ییکاش خودم تنها.اصال ازش کمک نخواسته بودم .بکشه؟مگه من کلفتش بودم

.کنم شبلند تونستمینم یکه حت یوقت ارمیرو ب دیفر تونستمیم يچطور

.بشه داریح بفکر نکنم تا صب.تموم شد:و گفت رونیمهران از اتاق اومد ب قهیبعد از چند دق باالخره

.يبهش بزنم راه افتادم به سمت در ورود ینگاهش کنم و حرف نکهیا بدون

!پگاه؟چت شد؟_مهران

.اما من کارت دعوت نفرستاده بودم يبهمون کمک کرد نکهیممنون از ا:پام کردم و گفتم کفشامو

!ه؟یحرفا چ نی؟ایگیم یچ يدار_مهران

!گفتم؟ یمن چ ؟مگهیگیم یچ:ام و گفتشد به چشم رهیخ.گرفت و منو بلند کرد دستمو

.دستتو به من نزن:تکون دادم و گفتم دستمو

انقدر حرکتش .دستمو محکم گرفت ومنو به سمت خودش برگردوند نباریکه دوباره دنبالم اومد و ا رونیخونه اومدم ب از

گنجشک  هیو من مقابلش مثل بلند بود  یلیقدش خ.اش نهیبرگشتم ناخودآگاه صورتم خورد به س یبود که وقت یناگهان

.درد گرفت.دماغم يآ:و از زور درد گفتم دماغم يدستمو گذاشتم رو.دیچیام پ ینیتو ب يدیدرد شد.بودم

.عکس العمل من دستپاچه شد و سرمو گرفت باال دنید با

!شد؟ یچ.نمتیبب_مهران

مهران انقدر درد  ي نهیر برخورد با سکه فقط به خاط شدیباورم نم.شده شیگلوله آت هیبه  لیدماغم تبد کردمیم حس
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.گرفته باشه

!کنه؟یدرد م.نشد یچیه.خدا رو شکر_مهران

.اوهوم_

.شد یچ دمیدفعه نفهم هی.خوامیمعذرت م.دیببخش_مهران

!؟یدونستیم نویا.یهست یوحش یلیتو خ:و گفتم رونیدستاش آوردم ب نیاز ب سرمو

تو انقدر کوچولو و  دونستمیمن نم:و گفت دیبشه خند یاز حرفم عصب نکهیا يبه جا.ام ینیشروع کردم به ماساژ ب دوباره

!ببرمت دکتر؟ يخوایم.دست خودم نبود.دیببخش.یفیظر

.برو خودتو مسخره کن:حرص گفتم با

خب شازده رو :حواسمو پرت کنه گفت نکهیا يبرا.رفت نیام هم از ب ینیدرد ب.سکوت برقرار شد نمونیب قهیدق چند

!خونه شما کجاست پرنسس؟.ونخونش میفرستاد

 یمجبورم تاکس.نیالبته با ماش.فاصله داره نجایبا ا یساعت مین هیما  يخونه :گفتم رفتمیم اطیکه به سمت در ح همونطور

.رمیبگ

!م؟یمن چ ؟پسيمجبور_مهران

درسته؟.بعد تو رو میرو برسون دیبود که اول فر نیقرارمون ا:نگاش کردم که گفت يکنجکاو با

.رهخب آ_

باشه؟.رسونمتیخب پس م_مهران

.بشم يحوصله ندارم دوباره بخورم بهت و ضربه مغز.خب لیخ_

!اده؟یپ ای میحاال سواره بر.يزیچ هیشد  نیخب ا:و گفت دیجوابشو دادم خند یبا لحن شوخ دید یوقت

.شکمم يروو دستمو گذاشتم  نییاز خجالت سرمو انداختم پا.قار و قور شکمم بلند شد يلحظه صدا همون
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!م؟یبخور يزیچ هی میبر يخوایم_مهران

.اما زود.هیآره فکر خوب_

!شه؟یم دایپ یشاپ ی،کافیفروش تزایپ نجایا.زود.باشه_مهران

.فاصله داره ابونیخ هی.آره_

.میخب پس بر_مهران

.نگرانشم یلیخ:و گفتمکوچه هم معلوم بود  يکردم که از تو دیبه اتاق فر ینگاه.میاومد رونیعمو ب ياز خونه  باالخره

.دیکشیمنو دنبال خودش م رفتیدستمو گرفت و همونطور که راه م مهران

.دلت براش بسوزه خوادینم.نهیکارش هم شهیاون هم.دختره دل نازك ایب_مهران

.يریتند راه م یلیخ.مهران واشی_

.حرف نباشه سیه_مهران

با هم  نیاز ا يدوست نداشتم که لحظه ا.دادیمش بهم مکنارش بودن احساس آرا.نگفت يزیچ گهیکرد و د يزیر خنده

.سرد باشم خواستمیرفتار کنم که فکر کنه ازش خوشم اومده و نه م يطور خواستمینه م.بودن رو هدر بدم

 ياز اون مهران شاد و شنگول خبر گهید.چهره اش در هم بود و گرفته.نزدم یحرف چیشاپ ه یبه کاف دنیرس تا

فکر  دیفر يهردفعه که به رفتار و حرفا.کردیفکر م دیمثل من داشت به رفتار فر دیشا کنهیفکر م یچبه  دونستمینم.نبود

حرکتش  نیکه مهران از ا دونستمیم.انداخت غلشب يدستمو گرفت و منو تو یمخصوصا وقت.شدمیم یعصب کردمیم

.زدیم دیبه فر یناراحت شده و اگه من نبودم کتک مفصل یحساب

همه؟ يانقدر سگرمه هات تو یکنیفکر م یبه چ:و گفت ختیسس ر تزامیپ يرو

!؟یکنیفکر م یتو به چ.دیبه فر:برداشتم و گفتم تزایقارچ از پ کی

.یجنابعال يمنم به پسر عمو_مهران
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.یکنیمسخره اش م يکرده اما تو همش دار یکار اشتباه دیدرسته که فر.مهران نیبب_

!خوره؟یبهت برم_مهران

.میخونواده ا هیاز .باشه پسرعمومه یهرچ.رهخویمعلومه که برم_

.شدم سرکار خانوم تونیکه باعث ناراحت دیببخش_مهران

سرمو با تاسف تکون دادم و ناخودآگاه چشمم افتاد به .شد رهیخ رونیرو گذاشت سر جاش و به ب تزایپ کهیت یناراحت با

حدس .کردندیبه من و مهران نگاه م طنتید و با شداشتن یظیغل شیهمسن من که هردو آرا بایدو تا دختر تقر.یبغل زیم

سرشونو برگردوندن و خودشو سرگرم حرف  کنمیم اهشوننگ دنید یوقت.کشنیذهنشون نقشه م يزدم که دارن تو

اون دو تا خانوم با شما کار  نکهیمثل ا:کنم گفتم تشیو اذ رونیب ارمیمهران رو از اون حال ب نکهیا يبرا.زدن با هم کردند

.دارن

!؟یچ:نگاهم کرد و گفت یجیگ با

.چششون تورو گرفته یبغل زیاون دوتا دختر م:و با تمسخر گفتم یدادم به صندل هیتک

!؟یکنیمنو مسخره م يدار:به دخترا انداخت و گفت ینگاه

.گفتنیبه هم م ییزایچ هیو  کردنیداشتن نگات م.ينه چه مسخره ا_

!؟هنوز تموم نشده:کرد و گفت تزامیبه پ ینگاه

.نه_

.زمیبلند شو عز.میخوریم رونیب میریم:رو برداشت و گفت تزایپ يدفعه از جاش بلند شد و ظرفا کی

حرف گوش دنبال  يمثل بچه ها.نگاهمون کردند یبغل زیکه دو تا دختر م يطور.رو با محبت و بلند ادا کرد زمیعز کلمه

.رونیب میاپ اومدش یاز کاف تزایمهران راه افتادم و بعد از حساب کردن پول پ

!هو؟یچت شد _
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!فاصله داره؟ نجایتا ا یلیخونتون خ:جوابمو بده گفت نکهیا يجا به

.نه_

.میهم حرف بزن میبخور تزامونویکه هم پ میریخب پس آروم م_مهران

.ابونیزشته وسط خ_

!بده؟.میکنیبار تجربه م هی.ستیاصال هم زشت ن_مهران

.ومدیاون دو تا خوشم ن ي رهیخ ياز نگاه ها:نگاهش کردم که گفتفقط .بهش بدم یبودم چه جواب مونده

!؟یچ_

.فتیحاال راه ب.دختر همش بهم زل بزنه هی ادیمن خوشم نم_مهران

 یوقت.دادم نپرسم حیاما ترج یهست ينطوریازش بپرسم چرا ا خواستمیم.دنبالش راه افتادم بشیاز اخالق عج متعجب

.کردمیم کیخودمو جلوش کوچچرا  دادیجوابمو نم یدرست و حساب

.يبخور تا ضعف نکرد:بهم داد و گفت کهیت هیرو باز کرد و  تزایجعبه پ در

.ممنون_

مثل  یدخترا ناراحت بشه اونم کس ي رهیبودم که از نگاه خ دهیرو ند يتاحاال پسر.کردمیکاراش و حرفاش تعجب م از

.مهران رو

خسته  یلیراه رفتن خ نیغذا خوردن ح.راستش اصال بهم مزه نداد.میشد تزایمشغول خوردن پ میبزن یحرف نکهیا بدون

.کننده بود

.میدیبه سر کوچه خونه مون رس باالخره

.ماست يته کوچه خونه _

.رمیگیپنجولت نم.نترس:که گفت دمیخودمو عقب کش.صورتم يبه صورتم کرد و دستشو آورد جلو ینگاه
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اصال .يخوریچقدر تو غذا بد م.گوشه لبت سس بود:مو پاك کرد و گفتکه با انگشت شستش گوشه لب ستادمیحرکت ا یب

.ادیبهت نم

!خوره؟یم تزایپ رهیداره راه م یوقت یکدوم آدم عاقل.من درست غذا بخورم ینذاشت یجنابعال_

!يو غذا بخور ینیراحت بش الیکه با خ ییجا هی برمتیم گهید يدفعه ها_مهران

!م؟یبا هم دوست بش یعنی!داشته باشه؟ تونستیم یحرفش چه معن نیگه؟اید يها دفعه

.من فکر کنم نکهیخودش حرف بزنه تا ا خواستیدلم م.نگاهش کردم فقط

!رفت ادتی يزیچ هی یراست_مهران

!؟یچ_

.گردنبند_مهران

.رفته بود ادمی.ایب.اوه_

.مواظبش باش.نرفته ادتیقولت که :رو دادم دستش و گفتم گردنبند

.نقدر بگو تا گمش کنمحاال ا.باشه_مهران

.خدا نکنه_

!؟يشماره تلفنتو بد شهیم_مهران

؟یچ يواسه _

.بهت بدم نویکجا ا يایزنگ بزنم بهت بگم ب نکهیواسه ا_مهران

.باشه_

.ممنون یلیبابت امشب خ.بهت زحمت دادم یلیخ.برم گهیخب من د:گفتم لمیموبا ياز دادن شماره  بعد

 رهینم ادمیشبو از  نیا.م بود که بهت کمک کنم فهیوظ نیا.کنمیخواهش م:هم گفتب شیشگیبا همون لبخند هم مهران
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.چون با تو بودم

.دمیحرفش شرمنده شدم و خجالت کش دنیبا شن دوباره

.بازم ممنون.رمیپس من م_

.حاال برو!خب؟.خونه يتا بر کنمیصبر م_مهران

.خداحافظ...پس_

.ینیخوب بب يخوابا.خدا به همرات_مهران

که وارد خونه شدم هنوز  یتا وقت.و به سمت خونه راه افتادم نییسرمو انداختم پا.طاقت نگاه کردن بهشو نداشتم هگید

دست کم گرفته  یلیخودمو خ.بده تیبه من اهم يپسر نیکه همچ شدیباورم نم.کردیبود و نگاهم م ستادهیسر کوچه ا

.بودم

***

!ومدممن ا.سالم:بلند گفتم يخونه شدم و با صدا وارد

خونه  یکس:کفشامو در آوردم و گفتم.دوباره گفتم سالم اما جوابم باز سکوت بود.ومدینم ییصدا چیه اما

!ست؟بابا؟مامان؟ین

 يآب برا وانیل هیرفتم آشپزخونه تا .خونه نبود ناراحت شدم یکس نکهیاز ا.به دور و بر خونه انداختم اما نبودند ینگاه

.زدند خچالینوشتند و به در  شتاددایبرام  دمیکه د زمیخودم بر

".مواظب خودت باش.میگردیاحتماال آخر شب برم.رونیب میپگاه من و بابات رفت"

 رفتندیم کردندیم یکه با هم آشت یوقت.کارشون بود شهیهم.سطل آشغال يکاغذو مچاله کردم و انداختمش تو یناراحت با

که  یسر و کله هم و نه زمان زدندیم کردندیدعوا م یکه وقت یقتنه به و.ینمک یب نیشور نه به ا ينه به اون شور.رونیب

.کردندیم یآشت

جواب  عیسر یلیفکر خ نیاز ا.مهران باشه دیحدس زدم که با.زنگ زد لمیعوض کردن لباسام بودم که موبا مشغول
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.دادم

!بله؟_

؟یخوب.سالم_مهران

!؟ییتو کجا.یمرس.سالم_

!ومد؟ین شیکه پ یمشکل.رسمیم هگیربع د هی.من تو راه خونه ام_مهران

.ستنیفعال که مامان و بابا خونه ن.نه_

؟ییپس تنها_مهران

.آره_

؟یترسینم_مهران

.عادت کردم.نه بابا_

.دیکه غذا بهت نچسب دونمیم.خوامیبابت شام معذرت م_مهران

.ستیمهم ن...اشکال نداره_

.بعد يدلم گفتم دفعه ها يتو و

!ست؟ین يخبر دیاز فر_مهران

.نه_

.ادیطرفت نم یاز شرمندگ گهیاون د_مهران

.هنوزم از دستش شکارم!بگم؟ یچ_

.فهممینم تویهمه ناراحت نیا لیهنوزم دل_مهران

...حرفاش هم.باشه یآدم نجوریا کردمیفکر نم چوقتیه.واسش قائلم يادیمن احترام ز.پسر عمومه دیخب باالخره فر_
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؟ينکنه بهش عالقه دار_مهران

...اصال.نه_

!؟یپس چ_مهران

.فکر کردم که مامان و بابا برگشتند يلحظه ا يبرا.باز شدن در اتاق اومد يجوابشو بدم که حس کردم صدا خواستمیم

.باز گذاشته بودم مهیمن در رو ن!بود بیعج.در کامال بازه دمیسمت در اتاق برگشتم که د به

.مهران یلحظه گوش هی_

.قطع کنم يخوایم يکار دار_مهران

.دستت یگوش.نه_

!د؟یبرگشت ید؟کییبابا شما:گفتم رفتمیکه به سمت در اتاق م همونطور

 دمیوحشت زده برگشتم به سمت عقب که د.به پشت سرم خورد یخنک میبه راهرو انداختم که حس کردم نس ینگاه

و شروع  دمیکش یس راحتنف.در کار باشه یروح ایلحظه فکر کردم که دزد  کی يبرا.بودم دهیترس قتایحق.پنجره بازه

.کردم با مهران حرف زدن

.لحظه فکر کردم بابام برگشته هی.دیببخش_

؟یترسیکه نم یمطمئن.آهان_مهران

!؟یتو منو دست کم گرفت_

.وقت شب ترس داره نیاونم ا.خونه هی يدختر تنها تو هیخب باالخره _مهران

.که ستیبارم ن نیاول_

ان؟یتا خونوادت ب شتیبرگردم پ يخوایاال مح.یگیتو راست م.میبابا تسل_مهران

.کنهیپوست از سرم م نهیتورو تو خونه بب ؟بابامیچ گهید.نه_
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.آخه دخترا ترسوان.کردم یشوخ_مهران

.انقدر منو مسخره نکن_

.ببخش.برم گهیمن د...دمیقول م.باشه_مهران

.يکه زنگ زد یمرس_

.ریشبت بخ.کنمیخواهش م_مهران

.حافظخدا.ریشب تو هم بخ_

آروم تر بشم خودمو قانع  نکهیا يبرا.بودم دهیترس ییجورا هی.و زل زدم به در دمیتختم دراز کش يتماس رو انیاز پا بعد

وقتا  شتریمن ب.شده بودم يچرا اونطور دونمینم.ترسناك افتاده بودم يها لمیف ادی.کردم که باد باعث باز شدن در شده

 هی يو به خونه  گذاشتندیاوقات شب ها منو تنها م یو هر کدوم گاه کردندیهم قهر مکه بابا و مامان با  یوقت.تنها بودم

.ردندینفر پناه م

باالخره نتونستم طاقت .اتاقم يکوچه بمونم تا تو يکه شب تو خواستیخنده دار بود اما دلم م دیشا.داشتم یبیعج ترس

 ادیرو روشن کردم و صداشو ز ونیزیبعد هم تلو.خونه رو روشن کردم يو همه المپ ها رونیاز اتاق رفتم ب.ارمیب

لب شروع  ریز.کردمیکه قبال احساس نم کردمیرو حس م يزیچ هی.کنهینفر نگاهم م هی کردمیاما همه ش حس م.کردم

بود  نیا هیشب شتریب.بهم دست داد یبیبودم که حس عج ییخوندن و مشغول درست کردن چا يخودم شعر يکردم برا

.نیزم يناخودآگاه چشمام بسته شد و افتادم رو.و پرقدرت نیسنگ یش هی.بهم برخورد کردهبا شدت  يزیچ هیکه 

***

حس .دمیدینم يزیاما چ.تحمل کنم تونستمیرو نم خوردیکه به بدنم م يضربات ممتد.زدمیدست و پا م یکیتار يتو

 لیفلج تبد يانگار که به موجود.تماز خودم دفاع کنم نداش نکهیاما قدرت ا.به شکمم زنهینفر با پاش م هیکه  کردمیم

محکم بود که  يبه قدر خوردیکه به شکم و پهلوم م ییلگد ها.شده بودم که قدرت حرکت و دفاع از خودش رو نداشت

.کردمیو التماس م زدمیم غیفقط ج.بکنم تونستمینم ياما کار شهیتمام دل و روده ام داره از داخل منفجر م کردمیحس م
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!آخ.نزن.شکمم دارم يمن بچه تو.انصاف یبنزن .توروخدا نزن_

***

که از دماغم خون  کردمیافتاده بودم و حس م نیزم يرو.کرد تینور المپ آشپزخونه چشمامو اذ.چشمام باز شد کدفعهی

که به شکمم  ییالتماس هام بود و ضربه ها ادمهیکه  يزیتنها چ.نیدرك کنم که چرا افتادم زم تونستمیهنوز نم.ادیم

وحشت کرده .ومدیداشت از دماغم خون م.نگاهش کردم و دمیبه دماغم کش یدست.قدرت حرکت کردن نداشتم.خوردیم

 يو دستمو گذاشتم رو دمیکش یغیج.پهلوها و شکمم حس کردم يرو تو یمیخواستم از جام بلند بشم که درد عظ.بودم

...االلباسمو زدم ب مهیسراس خوردیکه به شکمم م ییلگد ها ادآوردنیبا به .شکمم

!دمیدیم یمن چ!من؟ يخدا

.باور کنم دمیدیرو که با چشمام م يزیچ تونستمینم.نبود یکردن باور

و به بدنم دست  دمیاز وحشت کش یغیج دمیکه د يزیچ دنیبا د.شرتمو در آوردم یو ت ستادمیا نهیآ يجلو

 داریپس من خواب نبودم؟ب.افتادم دمیدکه  يزیچ ادی.انگار که تازه کتک خورده باشم.شکم و پهلو هام کبود بود.دمیکش

 هوشیبهم خورد و بعد ب يزیچ هیحس کردم که  قطمن ف.چطور ممکن بود.شدیبه من ضربه زده بود؟باورم نم یکیبودم؟

 زیهمه چ.بود یهمه واقع.ومدیم رونیکه از دهنم ب ییها خورد،حرفیکه به بدنم م ییها ،التماس،ضربهیکیتار.شدم

داشته باشه؟ قتیحق تونهیم يزیچ نیچطور چن!اما چطور ممکنه؟.ودممن خواب نب.بود یقیحق

به  یصاف بود اما حس.من بچه داشتم؟حامله بودم؟وحشت زده به شکمم نگاه کردم.افتادم که زدم یحرف ادی ناخودآگاه

فر داره ن هیکه  کردمیفکر م.بدنم از ترس عرق کرده بود يهمه .ستیوجودم بوده و حاال ن يتو يزیکه چ گفتیمن م

 یسرم اومده بود؟چه اتفاق ییبه جواب برسم؟چه بال يورکه چط دونستمیسرم پر از سوال بود و نم يتو.کنهینگاهم م

از ته .درد رو با تموم وجودم حس کردم اد؟منیبدنم بوجود ب يرو لیبدون دل يممکن بود که کبود ریواسم افتاده بود؟غ

چشمام از .مانداخت نهیآ يبه خودم تو ینگاه.که واقعا برام اتفاق افتاده بودانگار .کردمیو التماس م دمیکشیم ادیدلم فر

گچ شده  يدیعرق نشسته بود و رنگم به سف میشونیپ يرو.رونیبود از حدقه بزنه ب کیشدت ترس و تعجب نزد
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!ومد؟یداشت به سرم م ییچه بال.خودم وحشت کردم دنیاز د.بود دیسف.قرمز نبود گهیرنگ لب هام د.بود

خواب  زیثابت کنم که خواب بودم و همه چ نکارمیبا ا خواستمیم.به صورتم زدم یلیبه سرم زد و چند تا س کدفعهی

من افتاده بود وجود  يکه برا یاتفاق يبرا یحیچه توض.اتفاق افتاده بود يداریب يتو زیبودم وهمه چ داریمن ب.اما نه.بوده

که  ییجا.ایدن نیجدا از ا.شده بودم گهیزمان و مکان د هیوارد  گارنبه من دست داده بود؟ا بیداشت؟چرا اون حالت عج

درست .اومد سرما بود ادمیکه  يزیچ نیاول.ارمیب ادیکردم اون صحنه رو به  یچشمامو بستم و سع.بود  یکیسرتاسر تار

 خیهم تا مغز استخوانم  یحت کردمیبهش فکر کردم حس م یاون لحظه سرما رو حس نکردم اما وقت يبود که تو

پوست .شده خیدستم س يموها کردمیاز شدت سرما و ترس حس م.به دستام کردم یچشمامو باز کردم و نگاه.زده

که با لگد بهم ضربه  یکس يچهره .ارمیب ادیبه  يزیچ هیکردم  یسع.دست هامو ماساژ دادم و دوباره فکر کردم

به  زیهمه چ.دمیپاهاش رو هم ند یمن حت.دمیدینم واما صورتش ر.زدینفر با پا داشت منو م هیمطمئن بودم که .زدیم

 یبدنم ب.رهیم نیبدنم داره از ب يکم کم احساس کردم که انرژ.نبودم يزیچ دنیبود که قادر به د کیو تار اهیس يقدر

 يافتادم رو.ندارم گهید ییفکر کردم که پا يلحظه ا يدفعه زانو هام قدرت خودشو از دست داد و برا کی.حس شده بود

انگار که پاهام .دستامو حائل بدنم کردم و خواستم بلند بشم اما نتونستم.کردم يریجلوگ نیو از برخورد سرم با زم نیمز

!اه!شدم؟ ينجوریچرا ا!چه مرگم شده؟:لب گفتم ریپاهام زدم و ز يبار رو نیبا مشت چند.هول شده بودم.وجود نداشت

قدرتمو جمع کردم و  يهمه .گردمیبرم يدم که دارم به حالت عادشدم و کم کم حس کر رهیبه پاهام خ قهیچند دق يبرا

اما باز  دمیبرداشتم و پوش نیزم يشرتمو از رو یت.زدم يبلند بشم لبخند تونمیم نکهیخوشحال از ا.به پاهام فشار آوردم

.ها افتاد ينگاهم به کبود

 هیخودم توج يبرا تونستمیرو نم یچیه.ودبود که با هم به مغزم هجوم آورده ب یاحساسات يو کنجکاو ترس،تعجب،درد

اون لحظات حال  يتو.به تختم فکر کردم و خواب يلحظه ا يبرا.کردمیم یاحساس خستگ.واقعا حال خودم نبودم.کنم

.زدمیپلک هم نم یحت.به سمت اتاقم رفتم رهیخ ینگاه اب.بردیمنو به سمت اتاق خوابم م ییرویانگار که ن.خودم نبود

***
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!؟یخوابیچقدر م!؟يمگه کالس ندار.دخترپاشو _مامان

هم فشار دادم  يبه زحمت پلک هامو رو.دور يجا هیاز .ومدیمامانم انگار که از دور دست ها م يبسته بود و صدا چشمام

.بخوابم خوامیم:گفتم رلبیو ز

.دیآروم بود که مامانم نشن يصدام به قدر اما

پاشو .2 شهیحموم م يو بر ينهار بخور ؟تايه ساعت دو کالس ندارمگ.ساعت دوازدهه.بلند شو دختر!؟یگفت یچ_مامان

.دختر

 اهیهمه جا س يلحظه ا يبرا.با پشت دست چشمامو فشار دادم.و تار بود رهیدر نظرم ت یهمه چ.زور چشمامو باز کردم به

 يهام بود که رو که مشغول برداشتن لباس کردمیحاال به مامانم نگاه م.برگشت يبه حالت عاد یشد و دوباره همه چ

.با چشمام به همه جا نگاه کنم تونستمیفقط م.قدرت حرکت کردن نداشتم.افتاده بود نیزم

آخه چرا به حرف گوش .صد بار بهت گفتم لباساتو ننداز وسط اتاق:همونطور که مشغول جمع کردن بود گفت مامانم

!؟يدینم

خودش در درست  نکهینبود مگر ا لشیمطابق م زیچ چیه.زدیسرکوفت م شهیهم.بود نطوریاخالق مامانم هم شهیهم

 زیهمه چ.دار نبودم اریاتاقم اخت نیتزئ يمن تو یحت شدیم نیمامان تزئ ي قهیتمام خونه به سل.داشته باشد یکردنش دست

اما من از  دادیو به دستم م کردیانتخاب م خودشکه کوچکتر بودم عروسک هارو  یوقت.خودش بود يسر جا دیبا

 یاز همون بچگ.يتا عروسک باز ومدیخوشم م شتریب يباز نیاز ماش.داشتم يپسرونه ا ي هیروح.فر بودمعروسک متن

هم  لیفام يخشن و جنگجو داشتم،با پسرها ي هیمن روح.هست لیفام يمن و دخترها نیب یکه تفاوت کردمیهم حس م

 یچیکه به بابا ه کردیو مجبورم م زدیصورتم م به یلیرفتارهام بدور از چشم بابا س دنیبا د شهیهم امانمبودم اما م يباز

انگار که .من کمتر شد يشدم کنترلش رو رستانیکه وارد دب یاز وقت.هاش تموم شد یلیبا ترس از مامان و س میبچگ.نگم

اما بابا برام حکم فرشته رو .دمیترسیاما ازش م نبودماز مامانم متنفر .کنهیم تمیبود مامان چقدر اذ دهیبابا فهم
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.تا من باهاش باشم ادیکه زودتر به خونه ب کردمیدعا م شهیهم.تداش

بد اخالق و .کردمیرو مامانم فرض م ندرالیس ينامادر تیشخص خوندمیرو م ندرالیداستان س یخنده دار بود اما وقت دیشا

که  کردمیر مفک.احساس مامانم برام نامفهوم بود نیا شهیهم.کتک زدن و مسخره کردن يبرا يعبوس و دنبال بهانه ا

...چوقتیه.دمیرسینم يا جهیبه نت چوقتیباشه و ه نطوریا دیچرا با

 ادیبه سقف اتاق انداختم و تازه  ینگاه.رونیاز اتاق رفته بود ب شیوقت پ یلیمامانم خ.رونیفکر به گذشته اومدم ب از

 یچ دونستمیاسمشو نم.يداریبهتر بگم ب ایو از همه مهمتر اون خواب  ،مهرانید،مهمونیفر.افتادم شبیاتفاقات د

.بودم به شکمم نگاه کردم دهیکش درازهمونطور که .دوباره وحشت سرتاسر وجودمو گرفت.بذارم

نه درد .نبود يزیچ چیه.سر جام نشستم و دوباره نگاه کردم يبا ناباور.نبود ياز کبود ياثر چیه!شد؟یمن باورم نم يخدا

اون  شبیمطمئن بودم که د.شده بودم جیگ.شدیباورم نم.ه باره نگاه کردمدو باره و س.يزیچ چیه.يو نه کبود یو کوفتگ

...اما حاال.اتفاق برام افتاد

دوباره لباسمو در آوردم و به تمام .ستادمیا نهیدوباره از جام بلند شدم و جلو آ.کردمیکم داشتم به عقل خودم شک م کم

کامال در .نبود يزیچ نینه همچ.نشده بودم وونهیمن د.اشتمد ياما من مطمئن بودم که کبود.نبود یچیه.بدنم نگاه کردم

.بودم که اون اتفاق افتاد یسالمت عقل

.زدمیلب با خودم حرف م ریز کردمیم یکه داشتم بدن خودمو وارس همونطور

مطمئنا خواب !؟يزیچ نیهمچ شهیمگه م.بود يکه کبود دمیدو تا چشمام د نیخودم با هم.امکان نداره نینه ا_

.من درد رو حس کردم.بود یواقع شبید ياتفاقا يحاضرم قسم بخورم که همه .نبودم

 چیاما حاال ه.به خواب رفتم یو من مطمئن بودم که با همون دماغ و لب خون ومدیدماغم افتادم که ازش خون م ادی تازه

 کترینزد نهیبه آ.م نبوددست خود ارمیاخت.نبود يزیاما چ دمیها به پشت لب و دماغم دست کش وونهیمثل د.نبود يزیچ

به اون وجود داشته باشه اما  هیشب يزیچ ایخون  يلخته  دیکه حداقل با کردمیفکر م.ام رو نگاه کردم ینیشده و داخل ب
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اما .رفتمیکه به سمت اتاقم م یوقت.ارمیب ادیرو به  شبیکردم که د یسع.به اتاقم نگاه کردم يزیاز نبودن چ دینا ام.نبود

رفتم کامال از ذهنم پاك شده  قمبه اتا ییرایکه من از پذ یانگار زمان.انگار که حافظه ام پاك شده بود.مدوینم ادمی یچیه

به موهام زدم و دوباره  یچنگ ادینم ادمی يزیچ نکهیکالفه از ا.گرفتمینم يا جهینت چیبه مغزم آوردم اما ه يادیفشار ز.بود

.با خودم شروع کردم به حرف زدن

...نکنه که.ادیبه سرم م ییبالبفهمم چه  دیبا_

باز شدن .ذهنم مرور شد يتو شبید يصحنه ها.از فکر خودم وحشت کردم.دمیترسیم.ارمیفکرمو به زبون ب خواستمینم

 هیو کتک خوردن از  یکینفر بهم زل زده و بعد تار هی نکهیکه به پشت سرم خورد،احساس ا یخنک مینس.در یناگهان

که به اتاق خودم  یام وقت یپاك شدن حافظه زمان.یبدنم و حاال فراموش يها يکبود.هیک دونستمیکه نم یشخص

.گشتمیبرم

!داد؟یداشت رخ م هیعیاتفاق ماورا الطب هی

و در  یهست يا گهیکس د نکهیزمان و مکان و احساس ا يگم شدن تو.خونده بودم نهیزم نیافتادم که در ا یکتاب ادی

 هی نکهیاحساس ا.دیرسیکه از اطراف خونه به گوش م بیو غر بیعج يصداها در و یبه هم خوردن ناگهان.گهیزمان د

!م؟روح قرار گرفته بود کیمن مورد هدف .کنهینفر داره نگاهت م

اما .خواب بود هی زیهمه چ دیشا.نبود ينطورینه ا.دوست نداشتم که باور کنم.فکر خنده ام گرفت نیاز ا يا لحظه

خودمو گول  خواستمیاما م.در کار نبود یپس خواب.حرف زدم یهران تلفنمن با م.چطور ممکنه خواب باشه.نه

.ترسوندیمرگ م دتصورشم منو تا ح یحت.به نام روح فکر کنم يزیبه چ خواستمینم.بزنم

.واضح و روشن بود زیهمه چ.که برام افتاده بود قابل انکار نبود یاتفاق.شدینم اما

همه حدس و گمان به سمت حمام رفتم  نیفرار از ا يبرا.فکر کنم گهیکه د خواستمینم.همه فکر خسته شده بودم نیا از

مست کرده  دیفر.فکر کردم دیبه فر.کردم ذهن خودمو منحرف کنم یسع.بره نیاز ب میاز خستگ يتا بلکه قدر
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!باشه؟ یآدم نیهمچ تونستیم يچطور.بود

نداشت  تیبرام اهم يزیچ چیه گهید.دمو کنترل کنمخو تونستمینم.بود ریدرگ قتایذهنم حق.افتادم شبید ادیدوباره  اما

.به سرم اومده ییچه بال دمیفهمیم دیبا.که پشت اون اتفاق بود يراز دنیبه جز فهم

***

دهنم گذاشتم و به  ياز برنج رو تو یپلک بزنم قاشق نکهیبدون ا.و مشغول خوردن نهار بودم زیشده به م رهیخ نگاهم

 يذهنم مرورش کردم و بعد با لحن شمرده ا يتو گهیبار د هی.بپرسم فکر کردم از مامانم خواستمیکه م یسوال

!داشتم یسوال هیمامان :گفتم

...بگو_مامان

!ده؟یبابا خر نجارویچند ساله ا.میخونه ا نیا يما تو ادمهیکه  یاز وقت_

انواع و اقسام گل ها و درختا که پر از  عیوس اطیح کیدو طبقه داشت و .بزرگ بود میکردیم یکه ما توش زندگ يا خونه

با طبقه اول  یچیمارپ ییدوم که با پله ها يبود و طبقه  یبهداشت سیو آشپزخونه و سرو ییرایاول شامل پذ يطبقه .بود

اتاق من به سمت کوچه .بود اطیکه به سمت ح یساده و بالکن منینش کیارتباط داشت شامل اتاق خواب و حمام و 

 يبچه ها يحرفا.ومدیخوشم نم ادیز اطیح يکردن تو يهم از باز یبچگ يتو.کنم يدور طایاز ح دادمیم حیترج.بود

.داشته باشم اطیاز ح یبیکه ترس عج شدیباعث م زدندیکه راجع به جن و روح حرف م لیفام

!؟يموضوع افتاد نیا ادیشد  یچ_مامان

 نکهیبدون ا.دیرسیم که انگار دستپاچه به نظر مدست برداشتم و به مامانم نگاه کرد زینگاه کردن به م رهیاز خ باالخره

چطور؟.شهیم یسال یس هیخب فکر کنم :نگاهم کنه گفت

!داشت؟ نجارویبا شما ازدواج کنه ا نکهیقبل ا یعنیسال؟ یس_

!؟یپرسیم ییچه سواال.خب آره_مامان

.ساله وجود داره5 یمانخال ز هیاما انگار که .دهیخونه رو به خاطر ازدواج با شما خر نیا کردمیمن فکر م_
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با ...که ظاهر خودشو حفظ کنه اما چشماش کردیم یسع.و به سمتم برگشت دیحرف ،مامانم دست از کار کش نیزدن ا با

 خوانیکردند و نم ییکه کار خطا ییمثل بچه ها.چهره اش بود يحالت ترس تو کی.مامانم تعجب کردم يچشما دنید

.اعتراف کنند

!ه؟یمنظورت چ_مامان

خوب به  ادیز کردمیکه م يفکر.بود شتریب نیاز ا.ساده بود؟نه يکنجکاو هیفقط .دارم يچه منظور دونستمینم دممخو

روح صاحب سابق خونه  دیشا.خونه وجود داشته يکه قبال تو کردمیفکر م یدوش به روح ریحموم و ز يتو.دیرسینظر نم

.بودم دهیترسناك د لمیف يادیبه نظرم ز.گرفتیموضوع خنده ام م نیخودم هم از فکر کردن به ا...بود

.دیسوال تازه به ذهنم رس هی ناخودآگاه

!ده؟یخر یکیاز  ایخودش ساخته  نجارویمامان بابا ا_

 یفیو دستاش شروع کرد به طرز خف دیسوال حاضر بودم قسم بخوردم که مامانم رنگش پر نیا دنیبار با پرس نیا

همونطور که داشت ظرف .و دوباره خودشو سرگرم شستن ظرف ها کرد زود به خودش مسلط شد یلیاما خ.دنیلرز

 ادیخودش و زحمت ز يبا دستا شخود گهیکه بابات م نجوریا.بود نیزم هی نجایا.نه خودش ساخت:گفت شستیم

.درست کرده نجارویا

لوچه ام  لب و.حرف پکر شدم نیا دنیاز شن.روح صاحب سابق خونه وسط نبود يپس پا.به سنگ خورده بود رمیت

.يکردینم يراجع به خونه کنجکاو چوقتیه ؟تویپرسیشده م یحاال چ:شد که مامانم گفت زونیآو

...يمحض کنجکاو:تکون دادم و گفتم یتفاوت یهامو با ب شونه

واقعا چرا دستپاچه شده ...اما مامان دونستمیتفکر خودمو م لیدل.میهر دو به فکر رفته بود.نزد یحرف گهیهم د مامانم

شک  زیو حاال رفتار مامان؟همه چ شبیاتفاق د.شده بودم جیبودم؟واقعا گ دهیپرس يربط و بد ید؟مگه من سوال ببو

!که چه خبره؟ دمیفهمیبودم و تازه داشتم م خبریبود که من ازش ب يزیچ هیانگار که واقعا .بود زیبرانگ
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از فکر به اون موضوع .کردمیفکر م يزیبه چ دینبا.تمجام بلند شدم و بعد از تشکر از مامان به خاطر غذا به اتاقم رف از

 يرو گذاشتم جلو یوحشت کرده بودم که در اتاق رو باز گذاشتم و مثل احمق ها صندل يبه قدر.دمیترسیم

هم بود  گهید یهرک.که خواب نما شدم گفتندیوم کردندیمحتما مسخره ام .بزنم یبابا حرف ایبه مامان  خواستمینم.در

 یبه کس دینبا!شدم و اون بال به سرم اومده؟ هوشیب کدفعهیکه من  کردیباور م یکدوم آدم عاقل.کردیفکرو م نیهم

.که مطمئن نشده بودم ینه تا وقت گفتمیم يزیچ

بود و به  کمیکه نزد یوقت.شدم ایو غرق در رو دمیکش یآه.نگاهش و حرف زدنش ادی.مهران افتادم ادی يلحظه ا يبرا

خودمو عقب  عیو من چقدر سر رهیانگشتاش بگ نیدستمو ب يکردم انگشتا یکه سع یقتو.شده بود رهیصورتم خ

کارهاش  نیا.گردنبند رو به گردنم بندازه تانفس هاش به پشت گردنم خورد  یشد و گرم کیکه بهم نزد یوقت.دمیکش

من مشتاق .گشتیم یدوست يادامه  يبرا ياز من خوشش اومده بود و دنبال بهانه ا.داشته باشه تونستیم یچه معن

نه .کردمیچقدر خودمو کوچک م.فکر بدم اومد نیاز ا يلحظه ا.شمیکه اگه ازم بخواد باهاش دوست م دونستمیم.بودم

دست و دلم  فتادمیچشم هاش که م ادیاما دوباره .پسر دوست بشم هیکه بخوام با  بودمن یآدم نیمن همچ

 يدستمو رو.نگاهش باعث شد قلبم تند تر از حد معمول بزنه ادی.قلبم جا باز کرده بود يشبه تو کیمهران .دیلرزیم

 ينگاه کردم که رو لمیموبا هو ب دمیاز جا پر.بلند شد لمیزنگ موبا يکردم آروم باشم که صدا یقلبم گذاشتم و سع

خودش .رفتم رجهیش یبه سمت گوش بیعج یبا شوق و ذوق.باشه دیکه مهران با گفتیبهم م یحس.تخت افتاده بود

.گلومو صاف کردم و جواب دادم.ودب

!بله؟_

!؟یسالم خوب_مهران

!؟يتو چطور.خوبم.سالم_

!چه خبر؟اوضاع روبراهه؟.منم خوبم_مهران
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.ستین يخبر.یسالمت_

هوش و حواسش برگشته سر  يانگار.باهام حرف زد شیپ ي قهیچند دق زتیعز يزنگ زدم بگم پسر عمو_مهران

.جاش

!گفت؟ ید؟چیفر:وجه به لحنش گفتمت یب.تمسخر جمله شو گفت با

...احمق يپسره .زده يچه گند شبیاومده که د ادشیتازه  يانگار_مهران

...کنمیمهران خواهش م_

!؟یفهمیم.بشه ینداره که ازش دفاع یارزش ؟اونیزنیم نهیسنگ اونو به س یتو چرا ه دونمیمن نم_مهران

!نه؟.و خبر ندارم یدخانیفر يدایواله و ش دیشا:گفت هکنیمسخره م کردیکه مشخص م یکرد و بعد با لحن یمکث

 نینه همچ:و گفتم دمیاز حرص کش ینفس.بچسبونه لجم گرفت دیمنو به فر کردیم یسع نکهیاز ا.گرفته بود حرصم

...گفتم که.ستین يزیچ

!نه؟.هگید یبگ یخواستیم نویهم.يتوئه و مثل برادر دوسش دار يکه پسرعمو نهیا لشیدل.دونمیآره م_مهران

امکان  نینکنه بهم عالقه مند شده بود و خودم خبر نداشتم؟نه ا!بفهمم؟ تونستمیکارشو نم لیدل.نزدم یحرف

نگاه  کینداشتم که بخواد  يافسونگر ي افهیق اد؟منیمثل من خوشش ب يشبه از دختر کی يپسر شهیچطور م.نداشت

.عاشقم بشه

حرف حقو زدم درسته؟!؟يساکت شد هیچ_مهران

!ه؟یکارات چ نیا یمعن_

.نکردم يمنکه کار!کدوم کار؟_مهران

چه  ادیخوشم ب دیاگه از فر.يریازم اعتراف بگ يخوایم.توام يکه انگار برده  یکنیرفتار م يجور هی.حرفات نیهم_

!هان؟.کنهیبه حال تو م یفرق
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همه  نیا اقتیاون ل.یکنیع مو ازش دفا ادیخوشت م یالکل يعرضه  یب ياز اون پسره  نمیبیم رهیگیچون لجم م_مهران

...با اون حرکت احمقانه اش.برم کله شو بکنم خوادیدلم م فتمیم شبید ادی یوقت.تو رو نداره یخوب

.ناراحتش کنم نیاز ا شترینخواستم ب.رهیکه از جواب دادن طفره م دمیفهم

!گفت؟یم یچ دیخب فر_

.اراحت بودن یلینه؟خ ایخونه  مشیمن و تو آورد شبیکه د گفتیم_مهران

؟یگفت یتو چ_

.انقدر کوبوندمش که دلم خنک شد.تویواقع.بگم یخواستیم یچ_مهران

.وونهید_

.دیخجالت کش یلیخ.فکر نکنم حاال حاالها بهت زنگ بزنه_مهران

.واسه من مرد دیفر.ستیمهم ن گهیبرام د_

!؟يدیخوب خواب شبید یراست_مهران

 ؟خوابتییکجا:بهش بدم که گفت یکه چه جواب کردمیاشتم فکر مد.کردینم گفتم؟باوریبهش م دیبا یشب؟چید

!؟يدیخوب خواب شبید گمیبرد؟م

!چطور؟...آره...هان؟_

...یباش دهیترس دیگفتم شا_مهران

!؟یباز شوخ_

...گهیجنبه ان د یدخترا ب.بگم یخب چ_مهران

!گردنبند من در چه حاله؟:بحثو عوض کنم گفتم ریمس نکهیا يبرا

 يهرکار.جوب آب يناغافل از دستم افتاد تو.بدمش طالساز رفتمیامروز داشتم م... نگو...آخ...بند؟آخگردن_مهران
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.نکردم داشیکردم پ

!؟یچ_

خنده  يصدا.کنه یفکر نکردم که ممکنه شوخ يلحظه ا يبرا.گوشش پاره شد يکه پرده  دونستمیم.بود غیج هیشب صدام

منو  گهیحاال د:و گفتم دمیکش ینفس راحت.کردیم یداشت شوخ پس.بلندش از پشت تلفن باعث شد که آروم بشم

.يرداز کجا خو یبزنمت که نفهم نیدستم بهت برسه همچ ؟بذاریکنیمسخره م

.مامان جون يوا.دمیترس.اوه.اوه_مهران

.يبد یلیخ_

.رمشیگیم رمیم يعصر.یدادمش طال فروش.قول که دادم مواظبش باشم.ببخش خانوم کوچولو_مهران

دلم  گهیاما از طرف د.رفتمیو به دانشگاه م شدمیآماده م عیسر دیبا.بعد از ظهر بود کی.به ساعت انداختم ینگاه

.با مهران رو از دست بدم یکه هم صحبت خواستینم

!الو؟باز خوابت برد؟_مهران

.کردمیداشتم به ساعت نگاه م.نه_

!اد؟یقراره خواستگار واست ب!چرا؟_مهران

.برهیزمان م یلیتا اونجا برسم خ.آماده بشم دیبا.دارم کالس 2ساعت .نه بابا_

.واقعا ببخش.پس من مزاحم کارت شدم_مهران

.اشکال نداره.هیچه حرف نینه ا_

.خوامیواقعا عذر م_مهران

.شمیآماده م عیسر.گفتم که اشکال نداره_

.مواظب خودت باش.کنمیباشه پس قطع م_مهران
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.خداحافظ.نیهمچن.چشم_

.ظخداحاف_مهران

شبه عاشقش  کیمن .کردیحرف زدن با مهران مجبور م يمنو به ادامه  يحس مرموز.مهران رو از دست بدم خواستمینم

 يتو خواستمیکه م يزیهرچ.من بود يآرزوها تیاون نها.شناختمیخودم رو خوب م.اما نه.هم هوس بود دیشا.شده بودم

.دادمیاز دستش م دینبا.وجودش بود

که به  یو مست بودنش،عشق دیکه برام افتاد،فر یاتفاق.بودم بانیدست به گر یبا افکار مختلفبه دانشگاه  دنیرس تا

نبود که بتونم به  يزیچ نهایا.نه و رفتار مامان ایکه ممکن بود با اون داشته باشم  ینامعلوم ي ندهیمهران داشتم وآ

.از کنارش رد بشم یسادگ

که به شونه ام خورد از فکر  یبا دست محکم.کردینشدم که صدام م يمتوجه پر یبودم که حت الیفکر و خ يتو انقدر

.اش چسبونده بود نهیو کالسورشو به س زدینفس نفس م يپر.رونیاومدم ب

.سالم_

چرا .دمیمردم بسکه دنبالت دو.مرض.سالم و درد:خودشو آروم کنه گفت کردیم یبه من کرد و همونطور که سع ینگاه

چته .اال تو دنیهمه فهم.اما کو گوش شنوا...صدات زدم پگاه یکجا دنبالت بودم؟ه از یدونیم.يریم عیانقدر سر

!؟یستین زونیم!دختر؟

؟یخوب.بودم الیفکر و خ يتو.متاسفم_

!؟یالیچه فکرو خ.خوبم:و گفت دیکش یقیعم نفس

 شهیهم هم ياستاد نظر.رسمیم ریفکر کردم د.چطور خودمو رسوندم یدونیساعت چنده؟نم:توجه به سوالش گفتم یب

...ادیانقدر ازش بدم م.هیک کنهیفکر م.افشیبا اون ق.بداخالقه

با تو دارم حرف :گفتم یبا ناراحت.شده بود رهیبه پشت سرم خ.به من نبود ياما حواس پر.زدمیداشتم حرف م نطوریهم
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.کنمیگل که لگد نم.زنمیم

 يا کهی یملک ایپو دنیشتم به سمت عقب که با دبرگ يبا کنجکاو.باال انداخت و به پشت سرم اشاره کرد ییابرو يپر

گفت و رفت عقب  یآخ چارهیب يپر.رو لگد کردم يپر يقدم به عقب رفتم که پا هی.بود ستادهیپشت سرم ا قایدق.خوردم

.بسم اهللا:انداختم و گفتم ایپو يبه سر تا پا ینگاه.تر

!؟یسالم خوب:و گفت دیخند ایپو

.میخوب بود.یمرس.سالم_

!چرا؟!ا؟او_ایپو

چرا دوست داشت  دونمینم.ندم يساکت باشم و جواب بد یعنی.به پهلوم زد يسقلمه ا يجوابشو بدم که پر خواستم

 یدختر ساده و مهربون يپر.برهیکه از کنار ما بودن دو نفر لذت م گفتیم.بده وندیرو به هم پ ایمن و پو شهیهم

با  کردمیم یسع شهیبرعکس من که هم.باشه رمندهز گفتنش شا نکهیبدون ا گفتیرو م دیرسیکه به ذهنش م یهرچ.بود

.داشته باشم استیفکر حرف بزنم و س

 دویفقط نگاهش کردم که خند.بزنه خوادیم یکه چه حرف دونستمینم.انداخت و بعد به من يبه پر ینگاه ایپو

!شه؟یم:گفت

.میپس بر:ون دادم که گفتسرمو به عالمت مثبت تک.میبا هم حرف بزن شهیبود که م نیمنظورش ا حتما

...يآخه پر_

.الیخیرو ب ياستاد نظر.ستیهم مهم ن يومدین.مونمیمن منتظرت م.برو_يپر

 نیع.هیدختر خوب.ادیخوشم م يانقدر از پر:و گفت ستادیا یمسافت یباالخره بعد از ط.به راه افتاد و منم دنبالش ایپو

.مونهیخواهرم م

!یحرف بزن يکه راجع به پر يومدین:ابرومو دادم باال و گفتم يتا هی
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.که همدست منه ادیخوشم م نیاز ا.نه:و گفت دیدوباره خند ایپو

.گهید گمیراست م:کردم که گفت یاخم.هیمنظورش چ دمیفهم

.حرفتو بزن_

.به هم میپریم یخروس جنگ نیع.هم يتو سر و کله  میخسته شدم از بس زد.میحرف بزن شتریبا هم ب شهیم_ایپو

!ياریکم نمتو که _

.ستین زایچ نیمسئله ا_ایپو

 ياجزا يهمه .داشت یخوش تراش ینیب.بود یصورتش استخون.کرد و به آسمون نگاه کرد باشیج يتو دستاشو

بروز  شویاحساسات واقع چوقتیه.دیچشماش د يتو شدیرو م يو سرد ینوع خشک کیاما .ومدیصورتش به هم م

اما من دوست داشتم .کل من متنفره لبودم که از جواب دادن و ک دهیالخره فهمبود با میکه همکالس یبعد از مدت.دادینم

.دادیبهم آرامش م.کنم تشیکه اذ

چشم  يتو از اون پسره :نگاه کردم که گفت يا گهیبه سمت د.هول شدم.شد رهیاز آسمون گرفت و به من خ نگاهشو

دست نداره؟خودش  ؟مگهيدیراه به راه بهش جزوه م یه ادیخوشت م يقورباغه ا

 یبا نگاه.راجع به خودش حرف بزنه خوادیفکر کردم م!بود؟ یمنظورش چ!بود؟ یک گهید نیا.حرفش تعجب کردم از

جواب :گفت يقرار یموهاش و با ب يدستشو برد ال.کالفه شد.ومدیانگار که از نگاهم خوشش ن.پرسش گر نگاهش کردم

.بده

 یچنگ افشیداشت اما ق يپولدار يخونواده .شناختنشیاسم م نیمهمه به ه.بود اسری ؟منظورشيچشم قورباغه ا پسر

با جمالت کوتاه  شهیاما من هم.زدیباهام حرف م شهیجزوه هم يو به بهانه  ادیکه از من خوشش م دونستمیم.زدیبه دل نم

 تمرفیهر طرف دانشگاه که م.شدمیگاهش خسته م یب وو گاه  رهیخ ياواخر از نگاه ها نیا.کردمیو سرد ردش م

.کردیم بمیانگار که تعق.دمشیدیم
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!؟يالل شد_ایپو

.يپر رو شد دمیروت خند ؟بهیچ یعنی يالل شد.درست حرف بزن:نگاهش کردم و گفتم تیعصبان با

و  دمیاز دستش کش فمویبند ک تیبا عصبان.دیگرفت و منو به طرف خودش کش فمویبرم که بند ک خواستم

.وونهی؟دیفهمینم.زشته:گفتم

که داره  دادیدوست داشتم چون نشون م یلیحالتشو خ نیا.هم فشار داد که فکش بر آمده شد يدوناشو روحرص دن از

.دادیاما چشماش نشون نم.خورهیحرص م

بارت هم باشه که به اون پسره چشم  نیآخر!خب؟.یزنیحرف م ينجوریدفعت باشه که با من ا نیآخر نیبب_ایپو

!شد؟ رفهمیش يدیجزوه م يقورباغه ا

 يزیچ چیچه جورش بود؟ه گهید نیا.مات و مبهوت نگاهش کردم.از کنارم رد شد و رفت یحرف و نگاه چیه نبدو

 لیاما چرا؟دل.صداش از شدت خشم دو رگه شده بود.فقط صداش.داره یچهره اش نبود که بتونم بفهمم چه احساس يتو

تازه  يحتما باز.ممکن بود ریغ نیو من؟ا ایوپ.ممکن بود ریغ نینه ا.باشه جز دوست داشتن تونستینم يزیرفتارش چ

از لج اونم که .دهیکه به من دستور م هیاحمق فکر کرده ک يپسره .بود نیآره هم.منو دست بندازه خواستیاش بود که م

!بکنه؟ یچه غلط خوادیم نمیبب رمیگیگرم م اسریشده با 

***

آروم بابا و  يصدا.اون همه اتفاق رو نداره شینجامغزم گ گهید کردمیحس م.کردمیبودم و فکرم دهیتختم دراز کش يرو

پس دعوا .گرفتیصداشون اوج م یآروم حرف بزنند اما گاه کردنیم یهرچند که سع.ومدیم نییمامانم از طبقه پا

گرفتم به حرفاشون  میتصم رونیب امیب الیاز فکر و خ نکهیا يبرا.من مطلع بشم خواستندیبود که نم یمطلب.کردندینم

.نداشتم يفرار از فکر چاره ا ينبود اما خب برا یار درستک.گوش بدم

کردم آروم  یکردم و سع زیگوشامو ت.حاال صداشون واضح تر بود.پله ها نشستم يو رو رونیآروم از اتاق رفتم ب یلیخ

.نفس بکشم
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.حامد من نگرانم_مامان

.نیهم.يتو جوابشو داد دهیسوال پرس هی.نداره ینگران نکهی؟اینگران چ_بابا

...مثل شیلعنت يچشما.گرفتیانگار که داشت مچ منو م.یکه به چشماش نگاه کن ياما نبود.دونمیم_مامان

!کنه؟ینگاهتم نم گهیبفهمه د یدونیم!؟یکن دارشیکه ب يخواینم.ساکت.آروم_بابا

.دمیم که نگام کرد و گفت که تقاص پس يآخر يلحظه .کنهیام م وونهیچشماش د.تحمل کنم تونمیمن نم_مامان

.واشی.گفتم ساکت_بابا

دونه؟یاون م یعنی_مامان

!؟یفهمیم.شهیوگرنه از هر دومون متنفر م!خب؟.یو بگ یمبادا دهنتو وا کن.بدونه دینبا_بابا

.مادرجون يخونه  رمیم.بمونم نجایا خوامینم_مامان

.یمونیم نجایهم.خودیب_بابا

.يتا عذابم بد یلونه نگه داشت نیا يجبار منو توتو باال.يمثل اون دخترت زجرم بد يخوایتو هم م_مامان

 يرو.اتاق يرفتم تو عیسر یلیو خ دمیکش قینفس عم هی.هول کرده بودم.باال ومدیداشت م.ومدیمامانم م يقدم ها يصدا

که چشمام بسته بود به  يهمونطور.از مامان نشد يخبر چیخوشبختانه ه.و خودمو زدم به خواب دمیتخت دراز کش

!؟يا گهیکس د ای زدندیداشتند در مورد من حرف م.اوردمیسر در نم.فکر کردمحرفاشون 

آخر  يجمله  ادیاما ...نفر هیحتما .منظورش من بودم؟نه.شده بود دهیکه از مامانم پرس یسوال.زدیحرف از سوال م بابام

من فقط دختر بابا  یعنیبود؟ یمنظور مامان از دخترت چ.يمثل دخترت زجرم بد يخوایتو هم م.مامانم افتادم

داشته  تونهینم گهید لیدل.نهیآره هم.حتما باز دعواشون شده.ادیکه به ذهنم م هیافکار مسخره و مسموم چ نیا.نه.بودم؟اه

 دهیکه از مامان درباره خونه پرس یموضوع صحبتشون من بودم و سوال.زنمیکه دارم خودمو گول م دونستمیاما م.باشه

 یه کیمن شب يچشما!بابا و مامان رو به هراس انداخته بود؟ نطوریشتناك بود که اسوال من انقدر وح یعنی.بودم
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منظورش من .شهیاگه بفهمه از هردومون متنفر م.حرف بابا افتادم ادیباشه که مامانم ازش وحشت داشت؟ تونستیم

 دیبا.مطمئن بودم نویا.دمسئله به سوالم راجع به خونه مربوط بو نیا.کردندیرو داشتند از من پنهون م يزیبودم؟چه چ

!کاسه است؟ مین ریز يچه کاسه ا دمیفهمیم

.خوابم برد یک دمینفهم ادیز الیفکر وخ از

 یمتوجه باشم چه کس نکهیبدون ا.برداشتم لمویمتکا و موبا ریدستمو بردم ز.شدم داریاز خواب ب لمیزنگ موبا يصدا با

!بله؟:پشت خطه گفتم

.سالم_مهران

.سالم:ان سر جام نشستم و گفتممهر يصدا دنیشن با

.دمیبودم که خواب دهیفهم.شده بود ریاما د.کردم صدامو صاف کنم یسع

!؟یخوابیچقدر م.ظهره12ساعت چنده؟ یدونیم!؟یخوب.ساعت خواب_مهران

.واقعا متاسفم.اوه_

...چند روزه نیا یعنی...دونمینم...من:گفتم جیگ یو با حالت دمیبه موهام کش یدست

رم؟یبعدا تماس بگ يخوایم.دمیشه فهمبا_مهران

.بگو.گهید دارمیب.نه.نه_

.زنگ زدم قرار بذارم گردنبند تو بدم_مهران

!؟یک.باشه.آه_

!خب؟.میخورد تزایپ میکه رفت یشاپ یهمون کاف 6ساعت _مهران

.باشه_

گفتم؟ یچ يدیفهم_مهران
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.آره_

.خب پس تکرار کن_مهران

.میخورد تزایکه پ یشاپ یکاف 6ساعت _

.حاال برو به ادامه خوابت برس.دختر خوب کالیبار_مهران

.گهینکن د تیاذ_

.يبخرم بخور تزایباز مجبور شم واست پ يریبخور دل ضعفه نگ يزیچ هیبرو .باشه_مهران

!مهران؟_

.فعال.گمیم یچ ستین تیحال یتو خواب.یگیم یچ هی گمیم یهرچ.بابا يا_مهران

بود که  یکس نیاون اول.عاشق حرف ها و کاراش بودم.رفتارشو دوست داشتم.قطع کردبذاره جواب بدم  نکهیاز ا قبل

.از دستش بدم خواستمینم.توجه منو به خودش جلب کرده بود

به  یوقت.زدندیحتما دوباره داشتند در مورد من حرف م.دمیآروم بابا و مامان رو شن يصدا ومدمیم نییپله ها که پا از

 يچرا احساس بد دونمینم.نگاهشون کنم به سمت آشپزخونه رفتم نکهیکردم و بدون ا یسالم دمیپله ها رس نییپا

منو مشکوك  شبشونید يرفتار و حرف ها.نگاهشون کنم تمدوست نداش.شده بودم گهیآدم د هیانگار که .بهشون داشتم

 نیمامانم ا نکهیاز ا.دیسبه ذهنم ر يزیچ کدفعهیاما .بود يخورش قورمه سبز.گاز زدم يرو يبه غذا یناخنک.کرده بود

خودم .رفتم و غذا رو تف کردم ییظرفشو نکیبا نفرت به سمت س.بهم دست داد يغذا رو درست کرده بود احساس بد

نفرت  هی.در من بوجود اومده یناگهان يرییکه تغ کردمیحس م.انگار که من پگاه نبودم.کردمیتعجب م زکارامهم ا

شدم و خواستم برش دارم و همه رو  رهیبه قابلمه غذا خ يلحظه ا يبرا.ونستمدینم لشویدل.نمیاز والد بیو غر بیعج

.کرد خکوبیمامانم منو م يدور که صدا زمیبر

.دیفر چارهیب.رهیتورو بگ ادیب خوادیکه م یاون بدبخت چارهیب.خانوم خوشخواب ریظهر بخ_مامان
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خودم  يرفتارم برا.دادم ساکت بمونم حیدن ترججواب دا يبه جا نباریاما ا.اش شروع شده بود هیو کنا شین دوباره

!شده؟ يزیچ:دیپرس يجوابشو ندادم با کنجکاو دید یوقت.بود چه برسه به مامانم بیعج

.جواب داد دیکه نبا شهیهم:گفتم یتفاوت یمنم بهش زل زدم و با ب.شد رهیتنگ تر کرد و بهم خ چشماشو

رو باز کردم و پاکت  خچالیبزنم در  يا گهیحرف د نکهیبدون ا.گرفت حالت داد و نگاهشو از من ریینگاه من تغ دنید با

 گفتیناشناخته بهم م یاما حس.آب و امثال اون مخالفه يکه مامانم با دهان خوردن از بطر دونستمیم.رو برداشتم وهیآبم

ادامه دادم تا مامانم از قصد خوردنمو با سر و صدا .کارم مشغول شدم بهزدم و  يپوزخند.که باهاش مقابله به مثل کنم

 نکارویدفعه بهت نگفتم که ا ؟صديخوریبا دهن م يباز دار:بهش کردم که با حرص گفت ینگاه یچشم ریز.متوجه بشه

.بخورن خوانیهم م گهیاونو دو نفر د.نکن

 هیدرشو باز کردم و انگشتمو زدم توش و .به صحبتش پاکت رو سر جاش گذاشتم و ظرف مربا رو برداشتم تیاهم یب

واقعا داشت از کوره  گهیمامانم د.انگشتم دوباره اون حرکت رو تکرار کردم دنیسیبعد از ل.به رو خوردم ياز مربا کهیت

 دونستمیاما نم ارمیحرصش رو در ب خواستیمدلم  شهیهم.نکرده بودم حیانقدر تفر چوقتیه.رفتیدر م

 يکه برا کردیوادار م يداشت منو به کار یبیعج يروین...اما حاال.انقدر جلوش سرکش نشده بودم چوقتیه.يچجور

.نبود ندیمامان ناخوشا

خودشو  يجا.نبود يو حرص خبر تیاز عصبان گهید.کردیبود و با تعجب نگاهم م ستادهیتمام اون مدت مامانم فقط ا در

.به تعجب داده بود

اما واقعا لذت  کردمیخودم هم از کارام تعجب م.رو محکم بستم خچالیمربا رو سرجاش گذاشتم و در  ظرف

 دمیمامانم که رس يجلو رونیاز آشپزخونه برم ب خواستمیم.شدمیم روزیانگار که بعد از مدت ها داشتم پ.داشت

...از تعجب دیترس بود و شا از دیشا.حاال چشمام گرد شده بود.شدم رهیو به چشماش خ ستادمیناخودآگاه ا

من  نیا.حرکاتم دست خودم نبود.رفتم رونیزدم و از آشپزخونه ببهش  ياما پوزخند کنمیم کاریدارم چ دمیفهمینم
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.دادیداشت بهم فرمان م گهینفر د هیانگار که .نبودم

.رونیبابام منو از فکر آورد ب يصدا

؟ییبابا يصبحونتو خورد.ساعت خواب.دختر خوشگلم.به به_بابا

در  شهیداد که هم یخودشو به محبت يرفت و جا نیبکه داشتم از  یاحساس نفرت يهمه  نباریبه بابا انداختم و ا ینگاه

به گونه  يبغلش جا کردم و بوسه ا يخودمو تو عیسر یلیخ.دمیبهتره بگم پر کش.به سمت بابام رفتم.مواجه با بابا داشتم

.بودم دهیبود که د يپدر نیبه نظرم بابام جذاب تر.کرده بود شتریبصورتشو  تیبابام جذاب یجو گندم يموها.اش زدم

.ییدلم برات تنگ شده بابا:دور گردنش حلقه کردم و گفتم دستامو

!؟هوم؟یشیپ يخوایم یباز چ:دستشو دور شونه ام حلقه کرد و گفت بابام

.باباجونم یچیه_

انقدر از  چوقتیه.نطوریخودم هم هم.درست مثل مامان.از رفتارم تعجب کرده بود.به گونه اش زدم يدوباره بوسه ا و

!خوش گذشت؟ دیبا فر یرفت ازت بپرسم مهمون ادمی یراست:چشمامو بستم که بابام گفت.بردمیت نمآغوش بابام لذ

 نطوریا.شدم؟نهیم يمن واقعا داشتم آدم بد.رو بگم تیواقع يهمه  خواستمیم.اخم کردم دیاسم فر دنیشن با

.کردمیم خودمو راحت دیبا.اعصابم خرد بشه دیفر گاهیگاه و ب يبا خواستگار خواستمینم.نبود

!نگذشته؟ ؟خوشییشد بابا یچ_بابا

.ونهیم در م ندهیآ ياما خب پا ادیاتفاقا افتاد که از گفتنش بدم م يسر هیخب .راستش نه بابا_

!يشده؟نصف جونم کرد یچ_بابا

ت تموم مدت بابام ساک.مهران رو گفتم که کمکم کرده و منو به خونه رسونده انیجر یحت.ماجرا کردم فیبه تعر شروع

که مجبور شدم از مهران  دیببخش:گفتم یکردم و با شرمندگ یبعد از تموم شدن حرفام به بابام نگاه.دادیبود و گوش م

!بابا؟ یمتوجه.تونستمیمنم که نم.میرو به خونه برسون دینبود که کمکم کنه تا فر یآخه کس.رمیکمک بگ
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.بزنم یزنگ هیت به عمو دیبا.ییمتوجهم بابا:و گفت دیبه موهام کش یدست بابام

باالخره از .زدم و از جام بلند شدم یطانیلبخند ش.آوردم که از جاش بلند شد و به سمت تلفن رفت رونیاز بغلش ب خودمو

 یاجیاما واقعا احت.نباشه نیکرده بودم که بابام نسبت بهش بدب فیتعر ياز مهران هم طور.راحت شده بودم دیدست فر

.داشته باشه یچشم داشت چیه نکهیکرد بدون ا کمکبود که به من  یممهران آد.هم نبود ییبه دروغگو

***

اتاقم  يو سردرگم تو جیگ.داشتم یبیاسترس عج.دل تو دلم نبود دمیدیمهران رو م گهیساعت د کیتا  نکهیا از

 پیبدتدوست نداشتم جلوش .بپوشم یچ دونستمینم.کردمیتخت افتاده بود نگاه م يو به مانتو هام که رو دمیچرخیم

بودم که  دهیرس جهینت نیبه ا.دمیکه داشتم رو پوش يا هساد یمشک يکلنجار رفتن با خودم مانتو یباالخره بعد از کل.باشم

وضع  شیقبل يمطمئن بودم که دوست دخترها.متفاوت باشم خواستیاما دلم م!چرا؟ دونمینم.جلوش ساده باشم

.فرق داشته باشم واستمخیتا آسمون فرق داره اما من م نیلباسشون با من زم

.بهتر بود ينطوریا.تفاوت نشون بدم یخودمو ب خواستمیم.شاپ حاضر باشم یکاف يزودتر از مهران تو خواستمینم

 ستمیمن ن دهیفکر کردم که نکنه اومده و د يلحظه ا يبرا.گذشته بود یاز قرار اصل قهیده دق دمیشاپ رس یبه کاف یوقت

راحت  میقبل نشسته بود ينشسته که دفعه  ییکه همون جا دمیشاپ شدم و د یفوارد کا یاما وقت.و رفته باشه

.رفتیدستش بود ور م يکه تو يدستمال کاغذ باو  نییسرشو انداخته بود پا.متوجه اومدن من نشده بود.شدم

!؟يمنتظر شد یلیخ.سالم:و گفتم ستادمیا روبروش

.نیبش!؟یخوب.پگاهسالم :زد و گفت يمن لبخند دنیآورد باال و با د سرشو

!چه خبر؟.شد ریذره د هیببخش که !؟یتو خوب.یمرس:نشستم و گفتم روبروش

.يعوض شد:دقت به چهره ام نگاه کرد و گفت با

.که بودم میهمون.من؟نه بابا_

!؟یلنز گذاشت.شده يجور هیچشمات :نه که گفت ایزدم و خواستم بگم که گردنبندشو درست کرد  يلبخند
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 نیچطور همچ.لنز؟نه:گفتم يناراحت نشه با لحن عاد نکهیا ياما برا.بود از خنده روده بر بشم کیدحرفش نز نیا از

.نکردم يرییتغ چیه ؟منیکنیم يفکر

دروغ  کردیانگار که فکر م.همراه بود ينگاهش با کنجکاو.به چشمام زل زد شتریسمت من جلو اومد و با دقت ب به

!م؟یبخور یخب چ:غذا نگاه کردم و گفتم يبه منو.نییسرمو انداختم پاو  دمیاش خجالت کش رهیاز نگاه خ.گمیم

 يقبال چشمات قهوه ا کردمیفکرم.شده يجور هی.ریمثل ق.شده اهیس یلیچشمات خ:جوابمو بده دوباره گفت نکهیا يجا به

!؟یلنز که نذاشت.نه نمیبیاما م.اههیبه س لیما

.هیلنز چ.وونهینه د:زدم و گفتم یزورک يلبخند

.کردیحتما اشتباه م.شده اهیبودم که چشمام س دهیچطور خودم نفهم.حرف مهران تعجب کرده بودم از

.ممنون ایدن هی.يکه بهم قرضش داد یمرس.گردنبندت نمیخب ا_مهران

.جعبه است يگردنبندم تو دمیدرشو باز کردم که د.قرمزرنگ رو جلوم گذاشت کیجعبه کوچ هی

!مال خودت کو؟.ممنون_

.گذاشتمش خونه:رو به گردنم انداختم که گفت گردنبند

گردنت؟ یچرا ننداخت_

.رفت ادمی_مهران

.آها_

!؟يخوریم یخب چ_مهران

.رکاکائویش هی_

!چرا؟_مهران

.ستیبه معده ام سازگار ن.دهیبعدا حالت تهوع بهم دست م.ادیخوشم نم زایچ نجوریو ا نویاز کاپوچ_
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.میریگیم رکاکائویپس دو تا ش.باشه.اوه_مهران

مثل دفعه .تازه به چهره و لباس هاش توجه کردم.برگشت رکاکائویش وانیبا دو تا ل قهیجاش بلند شد و بعد از چند دق از

 يعطرش به قدر يبو.شد میحسود يلحظه ا يصاف بود که برا ياصالح کرده بود و پوست صورتش به قدر شیپ ي

بود که کامل جذب  دهیپوش یرنگ يشرت خاکستر یت.ش کنمتا با تموم وجود حس دمیکش یقیخوشبو بود که نفس عم

حد جذاب  نیرو تا ا يپسر چوقتیه.مهران محشر بود.دادینشون م یو بازوش رو به خوب نهیبدنش بود و عضالت س

مثل من  يبه دختر چوقتیمهران ه.شدم دیو ناام دمیمن اونقدر ساده بودم خجالت کش نکهیاز ا يلحظه ا.بودم دهیند

.کردمیم یباف الیذهنم داشتم خ يفقط تو من.شدید نمعالقه من

!چه خبر؟ گهیخب د_مهران

.رو به بابام گفتم دیفر انیجر_

...یگفتیتو که م_مهران

.خب نظرم عوض شد_

!گفت؟ یبابات چ_مهران

.فرصت نشد ازش بپرسم_

!پگاه؟_مهران

!؟یشیبا من دوست م:لبش نشست و گفت يگوشه  يلبخند.گرفتم و بهش نگاه کردم رکاکائویش وانیاز ل نگاهمو

من .دیچیسرم پ يسوالش تو.ستهیا یقلبم داره از حرکت م کردمیحس م.فتمیبود پس ب کیحرفش نزد نیا دنیشن از

وجودم بود که باعث شد  يتو يزیچ د؟چهیدیبا خودش م یدوست قیپس من رو ال.سوال رو بپرسه نیکه ا کردمیفکر نم

درخواست رو ازم بکنه؟ نیا

بود که  یمهران کس.اش نترسم ندهیکه از آ خواستمیم يرابطه ا.فقط دوستش باشم خواستمیدوستش داشتم اما نم من
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از نگاهش  یبیلذت عج.هستم شیآت يکوره  يتو کردمیحس م.بدنم گر گرفته بود يهمه .از دستش بدم خواستمینم

 یکه چ دونستمیاما من نم.جوابم بود رظشده بود و منت رهیخوش حالتش بهم خ يچشما.وجودم بوجود اومد يتو

ازت  یخواستیبه خودم گفتم پس م.نبود که انتظارش رو داشتم يزیچ نیا...یاما دوست خواستمیمهران رو م.بگم

.یکه اون بخواد زنش بش يدار یتو دوروز که تورو شناخته؟مگه احمقه؟تو چ کرد؟اونمیم يخواستگار

.دیچرخیدهانم نم يرو بگم اما زبونم تو میکه احساس واقع گشتمیم یال کلماتدنب.نگفتم يزیو چ نییانداختم پا سرمو

!پگاه؟_مهران

!بله؟_

!ناراحتت کردم؟_مهران

!؟یکنیفکر م یتو چ_

 یچیه کنمیبهت نگاه م یهرچ...اما تو گذرهیسرشون م يتو یکه چ فهممیهمه م ياز چشما.دونمینم...خب!...من؟_مهران

.خودت کمکم کن.ساساتو بفهمماح تونمیاصال نم.نمیبینم

لش؟یدل_

؟یچ لیدل_مهران

.شنهادهیپ نیچرا من؟منظورم ا_

.شدم جیگ...دونمینم...خب راستش من_مهران

گه؟یداره م یچ دونستیخودش هم نم.بود یمنظورش چ.حرفش تعجب کردم از

!؟یدونستیم نویا.یمتفاوت یلیتو خ_مهران

.اعتقاد دارم نیبه ا شتریب.من ساده ام_

...خب!؟یفهمیم.یتو متفاوت.یستینه ساده ن_مهران
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!؟یخب چ_

...تو_مهران

!؟یمن چ_

!؟يجواب مثبت بد میفقط به درخواست دوست شهیم_مهران

 يزیاما چ.ببرم یپ شیچهره و چشم هاش به احساس واقع دنیبا د خواستمیم.بار سرمو آوردم باال و نگاهش کردم نیا

.دیرسیبه نظر م جیگ یلیاون خ.حرف هاش نبود يهم متوجه  مهران خودش.دمینفهم یجز سردرگم

با .شاپ نشسته بودم و مهران روبروم یکاف نیهم يمن تو.که متعجبم کرد دمیرو د يریذهنم تصو يتو يلحظه ا يبرا

 يمهران به سمت من جلو اومد و دستمو گرفت و انگشتاشو البه ال.مثل هم بود به جز رفتارمون زیهمه چ.همون لباس

.زد يدستم کرد و بهم لبخند يانگشتا

!شه؟یپگاه م_مهران

چرا  دمیفهمینم.دونستمیاون رو نم لیاما دل.باهاش باشم خواستیمن دلم م.و به مهران نگاه کردم رونیفکر اومدم ب از

داشته  خواستیفقط دلم م.کردم دایبه مهران پ یبیعج ياون لحظه عالقه  ياما من تو.دهیم یدوست شنهادیمهران بهم پ

.باشه:و گفتم دمیکش یقینفس عم.گرفتم ممویبود اما تصم کرعجوالنه و بدون ف ممیتصم.یمدت کم يبرا یحت.باشمش

دستمو گرفت و انگشتامو .دمیذهنم د يکه تو يریدرست مثل تصو.زد و به سمتم خم شد يحرف رو زدم لبخند نیا تا

.میمال همپس االن :زد و گفت يدوباره لبخند.انگشتاش قفل کرد يال

باورم .مات ومبهوت به دست هامون نگاه کردم .بودم واقعا اتفاق افتاد شوکه شدم دهیذهنم د يرو که تو يزیچ نکهیا از

 یبودم؟واقعا داشتم به سالمت دهیذهنم د يبعد رو تو ي هیچند ثان يحادثه !امکان داشت؟ يزیچ نیچطور همچ.شدینم

.کردمیعقلم شک م

!خب؟.ییودعوا یو نه بدقول یانتینه شک و خ.میزنیحرفامونو با هم م يمه به بعد ه نیاز ا_مهران
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.هیفکر خوب.نطورهیهم.باشه:گفتم یسردرگم با

اصال خوشم  یخوش و بش کن گهید يبا پسرا ادیز نکهیاز ا.یرتیحسودم و غ کمیباشه من  ادتی نویو ا_مهران

!باشه؟.ادینم

.یتو بگ یهرچ.باشه_

 یعیکه برام افتاده بود طب یکه داشتم و اتفاقات يافکار نیا.بود يا گهید ياما فکرم جا زدمیمظاهر با مهران حرف  در

.ترسناك بود يو تا حدود یعیطب ریغ زیهمه چ.داشتم یبیعج يرویانگار که ن.نبود

ه دستش توج يتازه به گرما.دست مهران به دستم آورد باعث شد حواسم پرت بشه و نگاهش کنم يکه انگشتا يفشار

مهران منو به عنوان  نکهیاز ا.کردمیاحساس لذت م.دستمو گرفته خوشحالم نکهیتازه متوجه شدم که چقدر از ا.کردم

.دوست قبول کرده بود واقعا خوشحال بودم

قصه  ادیچشمات منو .مثل فرشته ها.یبدون رنگ و لعاب اضاف.کیساده اما ش.یباش ينطوریدوست دارم ا شهیهم_مهران

.ندازهیشب م کیهزار و  يها

!؟یکنیمسخره م_

.باور کن.گمیم توینه واقع_مهران

حرفشو بزنه نه مثل  یخجالت چیبودم که بدون ه یمن دنبال آدم.خوشحال بودم زدیپروا حرفشو م یانقدر ب نکهیا از

...دیفر

!شد؟ یچ:اخم کردم که مهران گفت دیآوردن فر ادیبه  با

.افتادم دیفر ادی_

انقدر  نکهیاز ا.کرده يمشخص بود که حسود.نگاه کرد رونیعقب و به ب دیدستشو کش یبا ناراحتحرف رو زدم  نیا تا

فقط .دمینم یتیمن به اون اهم.من مرده يبرا دیفر:گفتم ارمیاز دلش در ب نکهیا يبرا.من حساس بود خوشحال شدم يرو
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!خوبه؟.خوامیاصال معذرت م...ذهنم يتو

 يازش هم طرفدار.یاحمق رو بزن يحرف اون پسره  خوامینم گهید:تبود گف رونیکه نگاهش به ب همونطور

!خب؟.یکنینم

.بودم يمرد نیمن دنبال همچ.درست مثل بابام.زدیو قاطع حرف م محکم

.بخور رکاکائوتویحاال ش.یتو بگ یهرچ_

!ه؟یچ:بهش زدم و گفتم یچشمک.و پر از تمنا بود رهینگاهش خ.و بهم نگاه کرد دیکش یقیعم نفس

.ستین یچیه.یچیه:چند بار تکون داد و گفت وسرش

پامون  ریرو ز ابونیخ میتونستیدوم بود و م يشاپ طبقه  یکاف.شدم رهیخ ابونیچونه ام گذاشتم و به خ ریدستمو ز هی

!اون دو تا دختر بدت اومد؟ يتو چرا اون شب از نگاه ها:گفتم کردمینگاه م رونیهمونطور که به ب.مینیبب

!اد؟یخوشم ب یتدوست داش_مهران

.سوال داره يبرام جا_

.ادیدور و برم شلوغ باشه خوشم نم نکهیاز ا.یهست یتو سوم.من نبودند یزندگ يتو يادیز يدخترا_مهران

!چرا؟_

.بگم تونمینم لشویدل_مهران

.یهرجور راحت_

.به حرفاش گوش بدم اما توقع داشت که من.ناراحت شدم زدیهنوز بهم اعتماد نداشت و حرفاشو بهم نم نکهیا از

.ادیهرزه خوشم نم ياز دخترا_مهران

.آهان_

 نیبهم توه ییجورا هیاز کنارش برم اما حرفش  خواستیدلم نم.گشتمیبه خونه برم دیبا.به ساعتم انداختم ینگاه
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.بهم اعتماد نداره ادیکه ز دادیکارشو نگفت نشون م لیدل نکهیا.کرد

.برم دیبا گهیمن د_

کجا؟_مهران

.هخون_

!ست؟یزود ن_مهران

.قبول کنم زنهیکه م یهر حرف خواستمیاما نم.انگار که از رفتن من ناراحت شده.قرار بود یب.کردم نگاهش

.ببخش.برم دیبا.دارم ادیکار ز_

.رسونمتیم:شونه ام انداختم که گفت يرو فمویک

!؟يآورد نیماش_

.میبر.آره_مهران

با هم .رهیبه خودش بگ یتفاوت یب يچهره  کردیم یش ناراحت بود اما سعچشم ها.نکرد تعجب کردم ياصرار نکهیا از

سوار :رو برام باز کرد و گفت نیدر ماش.میانگار که با هم قهر بود.مینزد یکدوم حرف چیاما ه.میاومد رونیشاپ ب یازکاف

.شو

.ممنون_

رو  نیماش يعطرش تمام فضا.شستپشت فرمون ن هیدر رو بست و خودش هم بعد از چند ثان نیماش ياز نشستن تو بعد

.دادم هیتک یچشمامو بستم و سرمو به صندل.کردمیم یبیاحساس آرامش عج.پر کرده بود

!؟یاز دستم ناراحت_مهران

!؟یکنیفکرو م نیچرا ا.اصال.نه _

.شروع بشه ينجوریا مونیروز اول دوست خوامینم.یزنیچون باهام حرف نم_مهران
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.ستین يزیچ.نگران نباش_

شدم اما بعد به خودم گفتم  مونیقبول کرده بودم پش شنهادشویانقدر زود پ نکهیاز ا.دلم از دستش ناراحت بودم يتو اما

چه مرگم بود؟ گهیپس د.نبود که باهاش باشم نیمگه آرزوم ا

.ینگاهم کن زنمیباهات حرف م یدوست دارم وقت_مهران

!ن؟یکنیم یگشما کجا زند:گفتم یزورک يباز کردم و با لبخند چشمامو

بهش  یدب رمیوقتا که م یگاه.یکه از بابام طالق گرفته و رفته دب شهیم یچند سال هیمادرم .با پدرم هستم.هیفرمان_مهران

 يبابام اخالقا.نبود یکه بابام داشت راض یاز زندگ چوقتیخب راستش ه.اونجا ازدواج کرده میمق یرانیا هیبا .زنمیسر م

که  یچون زندگ.همه دوسش دارم نیبا ا.و خشکه یهم مقررات یلیو خ دهیندرت بروز م احساساتشو به.داره یبه خصوص

خب بابام تنهاست و .به بابا برسم شتریب کنمیم یسع شیکه رفت سر خونه و زندگ تایب.اونم ونیاالن دارم و موفقم مد

کارارو  يهمه  اشمن به ج.بکنه ادیکه کار ز ذارمینم نیواسه هم.کرد یبار هم سکته قلب هی.داره یقلب يماریب.ضیمر

.کنمیم

!؟يرو دوست دار يکه دار یزندگ_

وقتا از  یبعض.کنواختهیاما خب .فرصت سر خاروندن ندارم.اوقات شلوغه شتریدوست دارم؟خب راستش سرم ب_مهران

...راستش.اما دوسش ندارم میهمه راض نیاما خب با ا رهیگیحرصم م فتهینم میزندگ يتو یاتفاق چیه نکهیا

.به من انداخت ینگاه میکرد و ن یمکث

!؟یراستش چ_

 لیبودند با م میزندگ يتو يکه جد ییدخترا.یهست میزندگ يتو دیاتفاق جد هیتو :شد و گفت رهیبه روبرو خ دوباره

 شنهادیکه من خودم بهت پ یهست یکس نیاما تو اول.از طرف اونا بوده یدوست شنهادیپ یعنی.شدند میخودشون وارد زندگ

.اما دوست دارم که با تو بودن رو تجربه کنم ستیخودم واضح ن يهنوز برا لشیدل.دادم
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باشه؟ یخوب لیخودش دل یکه گفت نیا یکنیفکر نم_

.زایچ ي هیبق الیخیخوشمون اومده پس ب گهیاما خب هر دو از همد.محکم باشه دیبا لیدل.نه_مهران

اما  ومدیم ضیحرفاش به نظرم ضد و نق.پسر مرموز رو دوست داشتم نیمن ا نحالیجالب نبود اما با ا ادیبرام ز حرفش

.خودش کرده بود ي فتهیحرف زدن ها و اخالقش بود که منو ش نیهم دیشا.دوسش دارم

 یتا وقت نیواسه هم.کنم و بعدا فکر نکنم یدوست دارم که در زمان حال زندگ.فکر کنم ندهیبه آ خوامینم یدونیم_مهران

دوست  شتریرو ب یجانیه يرابطه  هی.يزیبدون برنامه ر.ندهیبدون نگاه به آ میبا هم باش.خوامیم نویهم ازت یکه تو با من

 یچ یفهمیم.باشه جانیمن دوست دارم که رابطمون پر از اتفاق و ه.باشه ينگر ندهیکه توش آ يدارم تا رابطه ا

.گهید يزایچ یلیو گردش،سفر و خ ییگم؟ماجراجویم

 نیمنظورش ا.ترسوندیفکر نکنم منو م ندهیکه به آ گفتیبهم م یزبون یداشت با زبون ب نکهید اما ابرام جالب بو حرفاش

کنارش  نکهیاون لحظات از ا ياما من تو.واضح منظورش رو رسونده بود.فکر ازدواج رو باهاش داشته باشم دیبود که نبا

و بدستشون آورده  خواستمیکه م ییزهایچ ي هیمثل بق.خواستمیممن مهران رو .دمیفهمینم يزیبودم مست بودم و چ

بود و  یوجود مهران برام کاف.مهران رو از دست بدم خواستمیبودم و نم دهینه نشن میزندگ يتو چوقتیه.بودم

.فکر کنم يا گهید زیبه چ خواستمینم

...گهید زیچ هیو _مهران

!؟یچ_

.ستیمهم ن.ولش کن:که گفت یخواستم بگم چ.مکث کرد دوباره

ه بود؟نپخت_

.الیخیب.آره_مهران

.باشه_
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؟يدار يچه انتظار ؟تویتو چ_مهران

.ينامرد چیوه یانتیخ چیه.يدروغ و پنهون کار چیبدون ه.یتو در کنارم باش خوامیمن فقط م_

.ستمین یآدم نیمن همچ.هم هست نطوریمطمئن باش که هم_مهران

.خوشحالم_

از دوستام  چوقتیه.با پسر انقدر قول و قرار داشته باشه یدوست ردمکیفکر نم.کردیواقعا داشت حساب شده کار م مهران

حرف  نکهیبدون ا کردندیم یمعموال سع.رو بگه نیقوان ي هیهمون قرار اول کل يبودم که دوست پسرشون تو دهینشن

باهاش ندارم  يا ندهیگفت آ میمستق ریبهم غ نکهیواقعا از ا.رو گفت یبزنند به رفتار هم دقت کنند اما مهران همه چ

 یمیتصم نیچن دیکه نبا یبود در صورت یبرام کاف نیمهران رو دوست داشتم و هم.نداشتم يناراحت شدم اما چاره ا

.بود نیریش یاشتباه کردم اما اشتباه.گرفتمیم

که  يا جهیاما به نت کردمیم یذهنم حرفاشو حالج يتو.میکردیهر کدوم فکر م.مینزد یحرف گهیبه سر کوچه د دنیرس تا

.بود یکه کنارم بود برام کاف نیهم.فکر نکنم يزیدادم به چ حیترج.دمیرسیدلخواهم بود نم

.زحمتت دادم.يمنو رسوند نکهیممنون ازا:زدم و گفتم يلبخند.رو نگه داشت و نگام کرد نیماش دمیکوچه که رس سر

.کنهیخوشحال م یلیار تو منو خبودن کن.رسوندمت واقعا لذت بردم نکهیاز ا!کدوم زحمت؟.هیچه حرف نیا_مهران

 نکهیاز ا.راحت احساسشو بگه اما من هنوز سردرگم بودم یلیخ نکهیبه ا.کردمیکم داشتم به حرفاش عادت م کم

.پس فعال من برم.بازم ممنون:فقط گفتم.بگم یچ دونستمیدر جوابش نم.دمیکشیرو بگم خجالت م میاحساسات واقع

.بشم که صدام کرد ادهیرو باز کردم و خواستم پ نیماش در

!بله؟:کردم و گفتم نگاهش

.خداحافظ.مواظب خودت باش:گفت ينگاهم کنه با لحن سرد نکهیا بدون

بود؟ يمهران چه اعجوبه ا.حالت صداش عوض شده بود جا خوردم عیانقدر سر نکهیا از
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.خداحافظ.باشه_

اول صبر  يمثل دفعه .نم به سمت خونه به راه افتادمبه پشت سرم نگاه ک نکهیبدون ا.شدم و در رو بستم ادهیپ نیماش از

.ومدیخوشم م شیوونگید نیمن از هم قتیاما در حق.ام کرده بود وونهیرفتارهاش د.کرد که داخل خونه بشم و بعد رفت

 یالاومده بود کارهاشو ماست م کرد؟حتمایم کاریچ نجایا دیفر.خوردم يا کهی دیفر نیماش دنیاز د اطیوارد شدن به ح با

 يزدم که صدا نیماش ریرد شدم از قصد با لگد به تا نشیاز کنارماش یوقت.انقدر پررو بود لجم گرفت نکهیاز ا.کنه

من  دنیاومد و با د رونیعمو از خونه ب دمینگاه کردم که د طرافو به ا دمیناخودآگاه از جام پر.بلند شد رشیدزدگ

!؟یخوب.سالم پگاه:گفت

گربه  نیا!خبر؟ ن؟چهیخوب.سالم عمو:به زور به خودم مسلط شدم و گفتم.کنم کاریچ ونستمدیپاچه شده بودم و نم دست

.روشن شد ریرد شد دزدگ نیماش ریاز ز

!زدم؟ نیخودم با لگد به ماش گفتمیبکنم؟م تونستمیاما چکار م!يدروغ شاخدار چه

.کارت دارم ایب.منتظرت بودم پگاه_عمو

...یالیچه پدر خوش خ.نه ایست بوده م دیاومده بود بپرسه واقعا فر حتما

.امیاالن م.چشم عموجون_

***

.عمو جون دییبفرما.خب من در خدمتم:بابا و عمو نشستم و گفتم يروبرو

مشکوك شده بودم اما  دیبود که به فر یچند وقت هیمن .اون شب رو بابات گفت انیجر:به دقت نگام کرد و گفت عمو

...که یو خودت مطمئنعموجون ت.که فقط شکه کردمیفکر م

رو به چشم برادر  دیمن فر.باشه يپسر نیهمچ کردمیفکر نم.کنمیتعجب م دیراستش خودم هم از فر.بله عموجون_

که شما و بابا  دونمیصالح نم گهید تیاون وضع يتو دنشیقائل بودم اما بعد از د يادیو واسش احترام ز کردمینگاه م

.دیبکش شیاز ازدواج ما دو نفر پ یحرف



يموریت.ش - شکنجه گر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٨

.ام چارهیب يانقدر رك حرفمو زدم تعجب کردم چه برسه به عمو نکهیهم از ا خودم

با حرفام بابا از  نکهینه از مامان و نه از ا.دمیترسینم يزیاز چ گهیراستش د.نگفتم يزیبهم رفت که چ يچشم غره ا بابا

.دستم ناراحت بشه

.خودش نذاشت يکارش که کرد آبرو برا نیبا ا دیراما ف.از تو بهتر یک.یمن دوست داشتم که تو عروسم باش_عمو

.اتاقت يپگاه بهتره بر_بابا

حتما باز رفته با .بودمش دهیند!مامان کجا بود؟.مامان افتادم ادیتازه .به اتاقم رفتم یحرف چیجام بلند شدم و بدون ه از

.تسیبرام مهم ن گهید.بره خوادیهرجا م!اصال به من چه که رفته کجا؟.دوستاش دوره

 دمیکه درست فکر کردم د یوقت.زدیاز مامانم حرف م یالیخیمن نبودم که با ب نیا.کردمیکم داشتم به خودم شک م کم

.به تنفر به مامانم هیشب یتفاوت و احساس یسرد و ب.شدم ينطوریکه اون اتفاق برام افتاده ا یاز شب

دلم .شده بودم جیگ.اون همه فکر رو نداشت شیمغزم گنجا گهید.کردمیو فکر م رفتمیاتاقم راه م يهدف تو یب

حس  گهیهرچند که د.دمیترسیکه برام افتاده بود م ياز حادثه ا.کنم کاریچ دونستمیخودمو سرگرم کنم اما نم خواستیم

 يرو تو یکه صحنه قبول دوست یوقت.افتاد یداشت برام اتفاق م بیو غر بیعج يها زیاما چ.نگاهم کنه یکس کردمینم

 نکهیا.دژاوو برام اتفاق افتاده بود کی دیشا.بودم که دژاوو هست اما تا به حال تجربه اش نکرده بودم دهینش.دمیذهنم د

.بار قبال اتفاق برام افتاده کیحس کنم 

 یعنی.شدمیم یاالتیکم کم داشتم خ.چشم هامو بستم و دوباره فکر کردم.دستام گرفتم نیتخت نشستم و سرمو ب يرو

 دیبا.نداشته تیواقع زیچ چیخوابه و ه زیکه همه چ شدمیداشتم قانع م!رام اتفاق افتاد خواب بود؟که ب يزیواقعا اون چ

.بود نطوریحتما هم.شدیراحت م المیتا خ کردمیفکر م نطوریهم

در انتظارم  یکه نکنه اتفاق وحشتناک دمیترسیم.خودمو دنبال کنم يعاد یبهش فکر نکنم و زندگ گهیگرفتم د میتصم

.بود نیراه درست هم هم.کردمیفراموش م دیبا.باشه
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 يتو يرییتغ چیه.ستادمیا نهیآ ياز جام بلند شدم و روبرو.که راجع به چشمام زده بود یحرف.حرف مهران افتادم ادی

.گهیاست د شهیمثل هم.هیمن کجاش مشک يچشما.اونم خله:لب گفتم ریز.چشمام نبود

.و چشمامو بستم دمیتخت دراز کش يرو.فکر نکنم يزینم و به چاستراحت ک یدادم کم حیترج.راحت شده بود المیخ

***

بزاق دهانم هم  یگلوم خشک شده بود و حت.کردمیم یبیعج یاحساس تشنگ.شدم داریشب بود که از خواب ب يها مهین

افتاد که  مادیتازه .شب بود مهیساعت دو ن.تختم نگاه کردم ياز جام بلند شدم و به ساعت باال یبا کالفگ.کردینم یکمک

به مامانم  یبیبودم؟دوباره احساس نفرت عج تیاهم ینکرده بودند؟انقدر براشون ب دارمیچرا ب.شام هم نخوردم یمن حت

سر جمع  ي رهیموهامو با گ.دارم یحس نیکه همچ شدمیکه بود دست خودم نبود و اصال ناراحت نم یهرچ لشیدل.داشتم

و  دمیکش یقینفس عم.شدم رهیحرکت نشستم و به چراغ خواب خ یب يا هیچند ثان.کردم و چراغ خواب رو روشن کردم

تر  دیلحظه حس کردم که صورتم سف کی يتوالتم رد شدم برا زیم نهیآ ياز جلو یوقت.سمت در اتاقم رفتم به

اك ترسن ياتاقم تا حدود ينور کم چراغ خواب باعث شده بود فضا.نگاه کردم نهیآ يدوباره برگشتم و به خودم تو.شده

شدم و چشمام  داریبود که تازه از خواب ب نیحتما به خاطر ا.نشده بود دیصورتم سف.شده بودم یاالتیانگار که خ.بشه

.هنوز عادت نداشت

به  نیپاورچ نیپاورچ.دمیپچ پچ رو از اتاق مامان و بابا شن يرفتم که دوباره صدا رونیسر و صدا از اتاق ب یو ب آروم

دو نفر انقدر مرموز  نیکه ا هیچه موضوع نمیبب خواستمیخودم هم م.ستادمیدر اسمت اتاقشون رفتم و پشت 

.اما باالخره متوجه حرف هاشون شدم گنیم یچ ممبفه تونستمیهرچند سخت م.کردم و گوش دادم زیگوشامو ت.شدند

حامد بهم نخند .دکریبا نفرت بهم نگاه م يچجور یدونینم.بارهیاز چشماش نفرت م.طاقت ندارم نگاش کنم گهید_مامان

.ترسمیمن کم کم دارم م.ستین یپگاه مشک يکه چشما یدر صورت.اهیس اهیس.شده بود اهیاما چشماش س

؟يگرفته؟به خودت شک دار تیشوخ_بابا

.دور باشم نجایاز ا خوامیم.يچند روز هیبذار برم .ترسمیم.حامد ترسمیم_مامان
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!ل؟یدل_بابا

.که دارم یترس نیهم لشیدل_مامان

.تو پاك زده به سرت_اباب

.کنهیبا من مثل سابق کل کل نم.شده يجوریاون .گمیم نمیبیرو که م ییزایدارم چ.نزده به سرم_مامان

.مهربون تر شده یلیبه نظرم خ.ازش دمیند يزیچ چیمنکه ه_بابا

.بهتره ساکت بشم.یکنیتو ازش دفاع م گمیم یمنکه هرچ_مامان

نه من اون .کرده بود رییتغ زیهمه چ.کردمیبودم و فکر م ستادهیت در اتاقشون اهمونطور متفکر پش.نزدند یحرف گهید

 یب.بودم جیکامال گ.اوردمیاز حرفاشون سر در نم یچیه.فتهیم یکه داره چه اتفاق دمیفهمینم.نمیدختر سابق بودم و نه والد

کنار هم  دیپازل بودند که با يکه هااتفاقات دور و برم مثل ت.رفتم نییپا يصدا از اتاقشون فاصله گرفتم و به طبقه 

 یاز اون خواب لعنت زیکه همه چ دونستمیخوب م.وجود نداشت ییراهنما چیه.يچجور دونستمیاما نم.ذاشتمشونیم

شده  اهیس گفتیمهران هم م یکه حت ییچشما...سوال من درباره خونه مامان رو ترسونده بود و چشمام.شروع شده بود

!فته؟یداره م یکه چه اتفاق دمیفهمیم دیبا.بودم دهیشمام ندچ يتو يرییتغ چیاما من ه

***

 يخبر ياما هنوز از پر دندیرسیبچه ها کم کم از راه م.ادیبودم که ب يمعمول آخر کالس نشسته بودم و منتظر پر طبق

روز کامل  هیباشم و  تنها دیباز با نکهیناراحت از ا.حتما دوباره خواب مونده بود.دادیجواب نم زدمیهم زنگ م یهرچ.نبود

چند تا فحش دادم و منتظر استاد  يدلم به پر يتو.دمیکش یدادم و آه هیپشتم تک واریسر کنم سرمو به د يرو بدون پر

.عصر6از صبح کالس داشتم تا ساعت .داشتم يروز فشرده ا.شدم

 یبا خوشحال.خودش بود.اشهمهران ب دیحدس زدم که با.رونیب امیباعث شد از اون حال و هوا ب لمیزنگ موبا يصدا

.جوابشو دادم

.ریصبح بخ.سالم_
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!؟یخوب.ریسالم صبح تو هم بخ_مهران

!؟يتو چطور.یمرس_

!؟یکالس.برم حموم خوامیشدم م داریتازه ب.منم خوبم_مهران

.آره_

چرا صدات ناراحته؟_مهران

.يتا عصر.منم تنهام.ستیدوستم ن_

کجاست دوستت؟_مهران

.دهطبق معمول خواب مون_

.پس اونم مثل تو خوشخوابه.اوه_مهران

.مسخره ام نکن_

.شهیم داشیباالخره تا عصر پ.کردم یشوخ_مهران

.خدا کنه_

؟يکجا بود.يزنگ زدم جواب نداد یهرچ شبید یراست_مهران

.به هم ختهیخوابم ر ستمیس.دمینخواب گهیشدم و تا االن د دارینصفه شب ب.خواب بودم_

.یوابخوشخ گمیم يدید_مهران

؟يدوباره مسخره ام کرد_

؟يتا چند کالس دار...کنمیمسخره نم.ذارمیسر به سرت م_مهران

.6تا _

؟يدار کاریبعدش چ_مهران
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.خونه رمیم.یچیه_

.آدرس دانشگاه رو بده.دنبالت امیپس م_مهران

دانشگاه؟ يجلو_

.آره_مهران

.فتهین بچه ها بده يحرفم تو خوامینم.اونجا سوارم کن امیم گهیجا د هی.زشته_

بگو کجا؟.باشه_مهران

از نبود  گهیحاال د.بهم وارد کرد يادیز يصداش در اول صبح انرژ دنیشن.کردم یاز دادن آدرس ازش خداحافظ بعد

 کدفعهی.داشتم که زنگ زده بود تیپس براش اهم.صبح بهم زنگ زده بود خوشحال شدم نکهیاز ا.نبودم نیغمگ يپر

درخت نشسته  کی ریکه ز یدرحال.من و مهران کنار هم.ذهنم اومد يتو يا هیند ثانچ يریتصو.شد یچ دمینفهم

رفت و  نیاز ب ریتصو يهمه  کدفعهی.حس کنم تونستمیچمن رو م يبو.اما مهران چهره اش ناراحت و گرفته بود.میبود

اسش به من حو چکسیه.و به بچه ها نگاه کردم یصندل يدستمو گرفتم به دسته .دمیکالس د يمن خودمو تو

هم راست  نینکنه ا.از من و مهران گهید ریتصو هی.گهیاتفاق د هیدوباره .رو حس کنم نچم يبو تونستمیهنوزم م.نبود

 يافتادم که دستمو رو يلحظه ا ادیپارك ؟ يکجا بود؟تو میکه ما بود ییناراحت باشه؟اصال اونجا دیبود؟مهران چرا با

 ییبو چیاما دستم ه.شدمیم وونهیواقعا داشتم د.مق ها دستمو بو کردمبه دستم کردم ومثل اح ینگاه.دمیچمن کش

.بود نیحتما هم.شده بودم یاالتیحتما از بس به فکر مهران بودم باز خ.دادینم

به کالس کرد و  ینگاه.هم پشت سر استاد وارد کالس شد ایپو دمیاز جا بلند شدم که د.اومدن استاد حواسم پرت شد با

.برداشت و کنارم گذاشت و نشست یصندل هی ایدوباره سر جام نشستم که پو.طرفم اومدبه  دیتا من رو د

!؟یسالم خوب_ایپو

کنار  یکه وقت میاول دانشگاه نبود يمثل روزها گهید.ستیحواسش ن چکسیه دمیکالس کردم که د يبه بچه ها ینگاه
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.شده بود يعاد زیهمه چ.همه با تعجب نگاه کنند مینشستیپسر م

.یمرس.سالم_

!دوستت کو؟_ایپو

.دونمینم_

!؟یامروز ناراحت ییتنها_ایپو

.آره_

شروع نکرده؟ تشویهنوز فعال:کرد و گفت اسریبه  ياشاره ا ایپو

رسه؟یبه تو م شیبر فرض هم که شروع کرده باشه چ:کردم و گفتم اخم

.یچیه_ایپو

به .رو مسخره کنه اسریکه  کردیم یسع شهیهم ایپو.برام اصال مهم نبود!به درك.ومدهیبود از حرفم خوشش ن معلوم

 يافراد دانشگاه دوست بود و کارها يبا همه .دخترها دور و برش بودند شتریکه داشت ب یخاطر ظاهر جذاب و ثروت

خشک  یلیحالت صورتش خ.ومدیبودن کنارش خوشم نم زا ادیاما من ز.کردیم یو انجمن علم خیگروه تار يبرا يادیز

اکثر  يبرا ومدیروح م یو به نظرم ب یصورتش استخون نکهیاما با ا.قلبش وجود نداشت يتو یاحساس چیه نکهیمثل ا.بود

 قتایاما حق.کردمیرو زشت تصور م ایکه ازش داشتم پو یبه خاطر نفرت دیشا.واقعا هم جذاب بود.دخترها جذاب بود

 شهیهم.دانشگاه شده بود يتو تشیمحبوب صفاتش بود که باعث نیبود و هم کیفوق العاده خوش پوش و ش.نبود نجوریا

که دوست  ياز پسر.بردمیاز سربه سر گذاشتن باهاش لذت م.دست خودم نبود.خصمانه داشتم يدر مقابلش رفتار

.شدیدانشگاه دوست م يدخترها از یکیهربار با .بود نطوریهم هم ایپو.رنگارنگ داشت متنفر بودم يدخترها

 يبردار ادداشتیبه دفتر نگاه کنم داشتم  نکهیبدون ا.ن صحبت هاش بودمگوش دادن به استاد و نوشت مشغول

اما درست  کردمیبه صفحه دفتر نگاه نم نکهیبا ا.کردیمسخره ام م شهیهم هم يپر.عادتم بود شهیهم.کردمیم
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.تر نییپا یخط رفت هی:نظر داشت گفت ریکه حرکات من رو ز ایپو.نوشتمیم

.شته بودماما درست نو.دفتر نگاه کردم به

!نجا؟یا یاصال چرا نشست!؟یکن تمیاذ ادیخوشت م_

سر کالس  خواستمینم.میصحبت نکن یعنی.به صحبتش ادامه داد يا قهیچند دق ینگاه کرد و بعد از مکث ایبه من و پو استاد

.انگشت نما بشم

!؟يبا من کل بنداز شهیکه هم يدوست دار_ایپو

.ندادم جوابشو

.با تو ام_ایپو

 يرو در پنجه  يادیدرد ز کدفعهی.کردم شیاز ته دل خوشحال بودم که عصب.حرصش گرفته بود.سکوت کردم دوباره

 فیبودمش کث دهیکه تازه خر دمیکفش سف.پام گذاشته يپاشو رو ایپو دمیبه کفشم انداختم که د ینگاه.پام حس کردم

دوست  هیاز بق شتریز کفش ها رو با یبودم و بعض دنیعاشق کفش خر.داشتم تیبه کفش هام حساس شهیمن هم.شد

.بود نطوریهم که به پام بود هم یکفش.کردمیازشون مواظبت م شتریداشتم و ب

آروم از جام بلند شدم و با سر از استاد اجازه گرفتم و از  یلیفقط خ.بهش نگاه هم نکردم یحت.جوابشو بدم خواستمینم

.رفتم رونیکالس ب

اصال .کارا نکنه نیاز ا گهید يکه دفعه  رمیحالشو بگ يجور هی خواستمیم.ر کردمو فک ستادمیراهرو ا يتو قهیدق چند

ذهنم بود  يکه تو ياز فکر.خوشبختانه پول همراهم بود.مانتوم کردم بیج يدستمو تو.کنه یدوست نداشتم با من شوخ

.لبخند زدم و از دانشگاه خارج شدم.بردمیلذت م یلیخ

 ياز سر.که برگشتم لبخند زد دید یوقت.هنوز نشسته بود ایپو.سر جام نشستم وارد کالس شدم و قهیاز ده دق بعد
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چون .میکرده بود يرو دسته بند ایپو يلبخندها يمن و پر.کردیکردن دخترها استفاده م فتهیش يبود که برا ییلبخندها

 يغول جزوه برداربه لبخندش سر جام نشستم و مش تنااع یب.میلبخند ها احساسشو بفهم نیبا هم میتونستیفقط م

به  شتریب یهرچ.با من حرف زد و نه من نگاهش کردم اینه پو.گذشت یاتفاق چیخوشبختانه اون ساعت بدون ه.شدم

.باشه یدنیاش د افهیق دیبا.شدمیخوشحالتر م کردمینقشه ام فکر م

.شدم يکردم و منتظر کالس بعد یاز تموم شدن کالس استراحت بعد

.بهم زنگ زد يکه آخر کالس نشسته بودم پر همونطور

!؟یسالم خوب_يپر

!؟يومدیصبح ن ؟چراییدختر تو کجا.سالم_

.امیواسه عصر م.خواب موندم_يپر

.کن لیخوابتو تکم يبرو ادامه .باشه_

.پس خداحافظ_يپر

.يخدا سعد_

.لوس_يپر

.خداحافظ_

از شروع کالس نگذشته بود که  قهیهنوز چند دق.خره استاد اومدباال.میبا هم نزد یحرف چیاما ه.کنارم نشست ایپو دوباره

شدم که  یو مشغول نوشتن جمالت نییسرمو انداختم پا.تفاوت نشون بدم یکردم خودم رو ب یسع.در کالس رو زدن

.تخته نوشته بود ياستاد رو

شاخه گل رز  کیشو دراز کرد و که پشت در بود دست یحرف زدن با کس قهیدر کالس رو باز کرد و بعد از چند دق استاد

کالس متوجه گل شده بودند و کنجکاو  يبچه ها يحاال همه .استاد نشست و در رو بست يلبا يرو يلبخند.رو گرفت
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.ایب ایپو:نگاه کرد و گفت ایبه پو دبو ستادهیاستاد همونطور که سر پا ا.هیچ انشیبودند که جر

زدم و منتظر  يپوزخند.هم به من نکرد یخوشبختانه نگاه.شده بودنگاه کردم که از تعجب چشم هاش گرد  ایپو به

.شدم ایعکس العمل پو

ازم خواست که از .تو آوردن يبرا نویا:استاد شاخه گل رو بهش داد و گفت.جاش بلند شد و به سمت استاد رفت از

.کنهیم يلحظه شمار دنتید يطرفش بگم چقدر دوستت داره و برا

استاد هم .کردیکه مات و مبهوت به استاد نگاه م ایبه جز پو.خنده ریکالس زدند ز يهمه  حرف رو استاد زد نیا تا

.دادیبا بچه ها مهربون بود و به حرفاشون گوش م شهیهم.میداشت یواقعا استاد خوب.گفتینم يزیو چ دیخندیم

.امان از دست شما جوونا:گفت رفتیم شیهمونطور که به سمت صندل یغالم استاد

بود و به گل نگاه  ستادهیچند لحظه فقط ا ياما خودش برا.گفتندیمتلک م ایو به پو دندیخندیکالس م يها بچه

و  دندیخندیو م زدندیحرف م ایپسرها هنوز راجع به پو.رفت رونیاز کالس ب یحرف چیباالخره بدون گفتن ه.کردیم

 يمثل بمب تو انیجر نیکه ا دونستمیم.دکردنیم هرو مسخر ایداشتند پو یو باق خوردندیاز دخترها هم حسرت م یبعض

بودم  دهیاز دخترها شن.کارها نفرت داشت نجوریچون از ا.شده یعصبان ایو باز هم مطمئن بودم که پو دهیدانشگاه صدا م

 رهکه کردم دوبا يکار ادآوردنیبا به .دمیبود که اون نقشه رو کش نیهم يبرا.که از ابراز عالقه با کادو و گل متنفره

به فروشنده گفتم .شاخه گل دادم کیبا دانشگاه فاصله داشت رفتم و سفارش  ابونیخ نیکه چند یبه گلفروش.زدم لبخند

برگشتم  عیسر یلیانجام بده و خ قیهم دادم که کارم رو دق یو پول خوب ارهیکه راس ساعت ده و ربع گل رو به دانشگاه ب

حال خوشحال بودم که آبروشو  نیبا ا.که کار منه فهمهیم ایکه پو دونستمیاما م کردیبه من شک نم چکسیه.دانشگاه

.بردم

.دمیرو شن ایپو يصدا کدفعهیکه  رفتمیو داشتم به سمت سلف م رونیاز در کالس اومدم ب.کالس تموم شد باالخره

!کار توئه؟ دمینفهم یکنیفکر م_ایپو
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!؟يچه کار!؟ییتو.اوه:نگاهش کردم و گفتم يخونسرد با

.باش میمنتظر تالف:و با حرص گفت دیبه موهاش کش یدست.دمشیکه انقدر کالفه دبار بود  نیاول

بود  نیا کردمیکه بهش فکر م يزیتنها چ.نداشت تیبرام اهم دشیتهد.از من فاصله گرفت یحرف چیبعد بدون گفتن ه و

.دمیخند یاستاد و بچه ها بردم و حساب يکه آبروشو جلو

 ومدیاما نه تنها بدش ن ادیکردم بدش م ایکه با پو يکه از کار کردمیفکر م.کردم فیرو براش تعر انیاومد جر يپر یوقت

.دیهم خند یکل

.یکنیمن فکر کردم که سرزنشم م_

اما به نظرت گناه نداشت؟.باحال بود یلیناراحت شدم اما واقعا خ يکرد تشیاذ نکهیخب راستش ته دلم از ا_يپر

.کردمیکفش من ،منم اون کارو نم يرو ذاشتیاگه پاشو نم.من اول شروع نکردم_

.بد شد یلیخ.اما آبروش رفت_يپر

.تا اون باشه مغرور نشه.بهتر_

.وونهید_يپر

***

جوابشو دادم که گفت پشت  يبا شاد.مهران بود.زنگ خورد لمیمغازه ها گرم کرده بودم که موبا نیتریو دنیبا د سرمو

.دمیند نشویاما ماش ابونیبرگشتم به سمت خ.سرمو نگاه کنم

.نمتیبینم_

!؟ینیبیچشمتم چجور نم يجلو_مهران

.رو عوض کرده بود نشیماش.دمیکه چند متر باهام فاصله داشت رو شن ینیبوق ماش يصدا

؟يکرد رید.سالم مجدد:شدم و گفتم نشیماش سوار

.شد ریدبردمش دکتر و اومدم .بابام وقت دکترش بود.کار داشتم ذرهیببخش !؟یخوب.زمیسالم عز_مهران
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حالش خوبه؟_

.اش کنه نهیببرمش تا معا دیکه هر ماه با گهیدکترش م.چکاپ ساده است هی.خوبه.آره_مهران

.نشناختم نتویراستش ماش_

.اومدم نیبا ا.خونه است ياون تو.آره_مهران

.دار هیبابا ما_

.میستیدار ن هیهم ما نیهمچ_مهران

.چقدر تواضع_

!م؟یرکجا ب.ولش کن نارویخب ا_مهران

.دونمینم_

!خب؟.مینیجا بش هی میریبعد م میزنیم یگشت هیاول _مهران

.باشه_

با  ییبایکه به گردنش داشت تضاد ز ییطال ریزنج.کوتاه نیآست دیسف راهنیبا پ یآب نیشلوار ج.بهش دقت کردم تازه

.کرده بود باترشیبود که ز ختهیر شیشونیپ يچند تار مو رو.پوستش داشت

!دانشگاه چطور بود؟:به من کرد و گفت ینگاه مهران

.خوب یلیراستش خ.خوب_

.افتادم و خنده ام گرفت ایپو ادی

؟يکرد یطونی؟شيخندیم یبه چ_مهران

.ییجورای_

؟یطونیچه نوع از ش_مهران
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.به موقع اش.حاال گمیم_

.نره ادتیپس _مهران

نگاهش  تونستمینم.شهیتر م يم نسبت بهش قواحساس هیبه ثان هیثان کردمیحس م.بردمیبودن کنار مهران لذت م از

.رفتیو جذاب بود که ناخودآگاه نگاهم به سمتش م بایز يبه قدر.نکنم

بهم؟ يکه زل زد یکنیفکر م یبه چ_مهران

؟يشدیم یچ ياگه دختر بود نکهیبه ا_

.و سرشو تکون داد دیخند

شدم؟یم يبه نظرت چجور دختر_مهران

.يشدیمغرور م یلیخ_

!؟یکنیفکر م نطوریعا؟اواق_مهران

.خب راستش آره_

چرا؟_مهران

.يچون االن هم مغرور_

...اما واسه تو نه گنیها بهم م یلیخ نویمغرورم؟ا_مهران

.دوارمیام:کردم و گفتم یتبسم

 یانگشتاش قفل کرد و همونطور که رانندگ نیقبل انگشتاشو ب يروبروم نگاه کردم که دستمو گرفت و مثل دفعه  به

من مثل  ياتفاق افتاد اما برا هیکار در عرض چند ثان نیتمام ا.دیکرد و پشت دستمو بوس کیدستمو به لباش نزد کردیم

 تیبدنم سرا يدستش به همه  يگرما.حسش نکرده بودم داشتم که قبال یاحساس.دیته دلم لرز.گذشت ساعت ها بود

نبودم که باهام  يبه پسر کیانقدر نزد چوقتیه.داشت یلذت باور نکردن.کوره آتش هستم يکه تو کردمیحس م.کرد
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.کردیام م وونهیمهران با کارهاش د.رفتار کنه نطوریا

دستش شده  يمحو کارش و گرما يبه قدر.گفتن نداشتم يهم برا يزیچ.نگفتم يزیو چ نییخجالت سرمو انداختم پا از

با تو هستم  نکهیاز ا:عوض کرد و گفتدستش بود دنده رو  يهمونطور که دستم تو.جا نبود چیبودم که حواسم به ه

.ادیم شیکه به ندرت برام پ هیبگم اما احساس يچجور دونمینم.دارم یاحساس خاص

حالم  گذرهیم شتریهرلحظه که ب کردمیحس م.دمیکش یقیدست هامون نگاه کردم که در هم قفل شده بود و نفس عم به

تجربه ام  نیمن که اول ياما برا.بود بایوگرفته باشه واقعا زو دستت یکه دوستش داشته باش یبودن کنار کس.شهیبدتر م

چشمامو بستم که .بدنم سرد شد کدفعهیکه چرا  دمینفهمخودم هم .یدوست داشتن یعذاب.بود واقعا عذاب آور بود

.دمیمهران رو شن يصدا

!؟يشد ينجوریچرا ا_مهران

واقعا از خودم تعجب  کردمیبهش نم یاعتراض چیه نکهیاز ا.دستاش گرفت نیرو متوقف کرد و دستامو ب نیماش

اجازه داده بودم که مهران  یحرف چیخودم و پسرها قائل بودم حاال بدون ه نیب یخاص میحر شهیکه هم یمن.کردمیم

.نگاهش کنم خواستمیو نم دمیکشیواقعا خجالت م.رهیدستمو بگ

!شد؟پگاه؟ تیزیچ_مهران

.نگران نباش.ستین میزیچ:کنم گفتم نگاهش نکهیچشمامو باز کردم و بدون ا آروم

.بود دهیباشه اما شن دهیآروم بود که شک کردم حرفمو شن يبه قدر صدام

.نگام کن_مهران

.شدم رهینگاهش کردم و دوباره به روبروم خ هیثان کی يبرا

؟!؟یلعنت هینجوریتو ا يچرا چشما.فهممینم یچیمن از نگاهت ه_مهران

که  ترسمیم ينجوریا.یبرام حرف بزن شتریب دیتو با:زد و گفت یبه موهاش چنگ یکالفگ با خشونت ول کرد و با دستامو
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.بشم کیبهت نزد

!ترس؟_

بدنت افت  يآره؟دما.يدستتو گرفتم ناراحت شد نکهیتو االن از ا.به احساساتت لطمه بزنم نکهیترس از ا_مهران

.دستات سرده.حسش کردم.کرد يدیشد

.دمیت کشخجال شتریب.من راستش نه.اوه_

!واقعا؟:با تعجب برگشت به سمت من و گفت دیحرف رو شن نیا تا

.آره:نگاه کردم و گفتم رونیبه ب دوباره

!؟يزجرم بد يدوست دار.نگام کن یزنیحرف م یوقت_مهران

 يزل زد تو.راحت تر نگاهش کنم یلیخ تونستمیحاال آروم تر شده بودم و م.و نگاهش کردم دمیبه هم مال دستامو

بود که انگار  يرفتارش طور.نمینخوردم و منتظر بودم تا عکس العملشو بب یتکون چیه.کرد کیام و خودشو بهم نزدچشم

صورتم  يدوباره حس کردم که همه .صورتم گذاشت طرفآروم آورد باال و دو  یلیدستاشو خ.ستیدور و برمون ن یکس

 يصدا.دست مشت شده ام جمع کردم ياسمو تواحس يهمه .ناخودآگاه چشمامو بستم و دستمو مشت کردم.گر گرفت

.باعث شد بلرزم خوردینفس هاش که به صورت م

.نگام کن_مهران

و  دیصورتم چرخ يچشماش رو.رو که خواست انجام دادم يفقط کار.چشماش طلسمم کرد.برده ها نگاهش کردم مثل

لب  ریاز صورتم برداشت و ز یکالفگنگاه کردن به هم دستاشو با  قهیبعد از چند دق.چشماش ثابت موند يبعد رو

.یلعنت.فهممینم.فهممینم:گفت

حداقل من  ای.کس متوجه ما نبود چیه.به دور و برم نگاه کردم مهیو سراس دمیبه مقنعه ام کش یدست.به خودم اومدم تازه

 یاعتراض چیرا هکه چرا به حرفش گوش دادم و چ دمیفهمیخودم هم نم.اوردمیسر از کار مهران در نم.فکر کردم نطوریا
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.نکردم

!؟یفهمیرو نم یمهران چ_

.تورو يچشما:نگام کنه گفت نکهیا بدون

!؟یچ_

.سخته که با تو باشم یلیخ.سخته_مهران

.مونو به هم بزنه یدوست خواستینکنه که م!بود؟ یمنظورش چ.نییپا ختیر يحرفش دلم هر نیازا

ه؟یمنظورت چ_

جذاب و  یلیتو به نظرم خ.ادیسخته باهات باشم پگاه اما داره از تو خوشم مبرام .فهممیاز چشمات نم یچیمن ه_مهران

!؟یفهمیم.یکنیچشمات منو جادو م نیتو با ا.ادیمن از تو خوشم م.يمرموز

چشم هام انقدر خطرناك بود که خودم خبر  یعنی.دمیترسیاز خودم م.دمیترسیکم کم داشتم م.اوردمیحرفاش سردر نم از

.نداشتم

با التماس .ترسوندیحالتش منو م.بار مچ دستمو گرفته بود نیا.که دوباره دست گرمشو حس کردم کردمیمفکر  داشتم

؟يدیقول م.یقول بده باهام باش:نگاهم کرد و گفت

.به دستش کردم و بعد به خودش ینگاه

.یکنیمچ دستمو خرد م يفقط دستمو ول کن دار.باشه_

که بهش قول دادم  یاما وقت.سردرگم بود.با دقت بهش نگاه کردم.دآروم فشار دستش کم شد و دستمو ول کر آروم

.رو روشن کرد نیبرگشت و ماش يکم کم به حالت عاد.حس کردم که راحت شد

حرف مهران  ادی.ستین يزیچ نینه همچ.من خاص بودم وخودم خبر نداشتم دیشا.بود یبه نظرم شخص خاص مهران

کننده  رهیخ ییبایز چوقتیه.دمیدختر جذاب ند کیخودمو به چشم  چوقتیمن ه.من جذاب بودم؟خنده دار بود.افتادم
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ام  افهیق.من خوشگل نبودم.هستند يمعدود تعدادهر جامعه به  يتو بایجذاب و ز يمعتقد بودم که انسان ها.نداشتم يا

.بارهیاز چهره و چشمام م طنتیکه ش گفتنیاکثر دوستام م.بامزه بود

وجود داشت؟ بایمگه چقدر دختر ز.هستند بایهاش ز تیکه شخص دمیدیم خوندمیم رمان یوقت شهیچرا هم دونمینم

.بود نیحداقل نظر من ا.پسرها کنار من نشسته نیاز جذاب تر یکیمطمئن بودم که  نویا اما

؟يخسته نشد نیماش يپارك؟از بودن تو میبر يخوایم_مهران

.میباشه بر_

راجع به من حرف  ينطورینشده بودم که ا کینزد يبه پسر چوقتیه.رفتارش برام جالب بود.نزد یحرف چیه گهید

به سکوت و  اجیبه نظرم احت.دوست نداشتم خلوتشو به هم بزنم.میبا هم نزد یحرف چیه گهیبه پارك د دنیتا رس.بزنه

 دیاب خواستیهمونطور که خودش م.نبود يساده ا یبا مهران به نظرم دوست یدوست.نطوریخودم هم هم.فکر کردن داشت

.باشم جانیمنتظر ه

!خب؟.تلفن بزنم به دوستم هیمنم  یش ادهیتا تو پ:رو پارك کرد و گفت نیماش

.باشه_

و منتظر مهران  ستادمیسر جام ا.رو انتخاب کرده بود یپارك شلوغ.شدم و به دور و بر نگاه کردم ادهیپ نیماش از

.اومد قهیباالخره بعد از پنج دق.شدم

.يدببخش که معطل ش_مهران

.اشکال نداره_

.میخب بر_مهران

.دستم باشه يدستت تو میبا هم یدوست دارم وقت:گرفت و گفت دستمو

؟یشیناراحت که نم:شد و گفت رهیبه چشمام خ دوباره
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.گمیناراحت شدم بهت م يزیهر موقع از چ.شمینم.نه:راحت کنم گفتم الشویخ نکهیا يبرا

چرا انقدر  دونمینم.میزدینم یکدوم حرف چیه.میپارك باال رفت يورود يها از پله گهیدست همد يکنار هم و دست تو در

!تعجب داشت يخودم هم جا يبرا!کم حرف شده بودم

؟یچرا ساکت_مهران

؟یناراحت یبا من نکهیتو از ا.کردمیخب داشتم فکر م.دونمینم_

.ادیمرموزن خوشم مکه  ییآدما تیاز کشف شخص شهیهم.خوشحالم یلیاتفاقا خ.ستمین.وونهینه د_مهران

.ستمیمن اما مرموز ن_

.ادیهم ز یلیخ.یهست_مهران

.نهیهم هم قتیحق.نمیبیم يو ساده ا یخودمو آدم معمول شهیراستش من هم.فکر نکرده بودم ينجوریا چوقتیه_

؟يبهت گفته که ساده ا یک_مهران

.دونمیخودم م.نگفته یکس_

.یخاص.یستیتو ساده ن_مهران

حال  نیدر ع یخشک و استخون يبا اون چهره .هم خاص بود ایدانشگاه پو يبه نظر بچه ها.افتادم ایپو ادیچرا  دونمینم

.جذاب مرموز و خاص بود

؟یکنیفکر م یبه چ_مهران

.کردم تشیکوچولو اذ هیراستش امروز .اونم مرموزه.کالس يازبچه ها یکیبه _

؟يکرد کارشی؟چيکرد تشیپس اذ_مهران

.ذارهیه سرم مسر ب یلیخب راستش خ_

پسره؟_مهران
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.آره_

ه؟یخب اسمش چ:شد و گفت شتریدستم آورد ب يکه رو يفشار

.کنه عیضا هیبق يدوست داره منو جلو شهیهم.خورهیحالم ازش به هم م.پسره خشک و خودخواه هی.استیاسمش پو_

خب؟_مهران

...منم.کرد فیلجش گرفت و کفشمو کثاونم .خب امروز اومد کنارم نشست و باهام حرف زد اما من جوابشو ندادم_

دلت  يکارارو کرد نیخب حاال ا:با سرزنش نگام کرد و گفت.ماجرا منتظر عکس العملش شدم ياز گفتن همه  بعد

؟يثابت کرد ویکه چ یکنیخنک شد؟فکر م

خواستم که  من فقط:و گفتم نییسرمو انداختم پا.برخورد کنه ينجوریا کردمیفکر نم.لحن صداش و نگاهش وا رفتم از

...يا گهیقصد د.نیهم.کنم تشیاذ

.يش شد فتهیکه ش کنهیخودش فکر م شیاون پسره حاال پ_مهران

.ستین یکنیخب راستش اونجور که فکر م.میبا هم دعوا دار شهیراستش ما هم.ستین يزیچ نینه همچ_

کنم؟یمن چجور فکر م یدونیمگه م_مهران

.ستیحرفا ن نیاما بحث ا.زایچ نیاز ا.میما به هم عالقه دار یکنیخب حتما فکر م_

.هیاعتماد یکه داره ب يزیچون تنها چ!خب؟.یبا من حرف نزن زایچ نیکن درباره ا یبه بعد سع نیاز ا نیبب_مهران

گفتم؟ یمن چ ه؟مگهیمنظورت چ_

 تونستمیم.کردم نگاه يا گهیو به سمت د دمیکش رونیدستمو با حرص از دستش ب.میو به هم نگاه کرد میستادیدو ا هر

 یب گفتیفکر کرده بود که م یذهنش چ يتو.کرد نیبهم توه یبا حرفش به نوع.صورتم حس کنم يشو رو رهینگاه خ

اد؟یبوجود م ياعتماد

.مسائل حساسم نجوریا يرو.میرتیبهت که گفتم غ نیبب_مهران
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.ارم نشستاونم دنبالم اومد و کن.درخت نشستم ریتوجه به حرفش به سمت چمن رفتم و ز یب

 نکهیبکنم جز ا تونمیکه نم ي؟کاریفهمیم.ادیخوشم نم یکیانقدر نزد گهید يتو با پسرا نکهیمن از ا نیپگاه بب_مهران

...که از حرف زدن و سر به سر گذاشتن با پسرها یهست يفکر کنم دختر

.بشنوم يزیچ خوامینم.ادامه نده گهید_

و  دمیدستمو به چمن کش.واقعا مسخره بود.کردیمهران داشت بهم شک ممون نگذشته بود اما  یهفته از دوست کی هنوز

رو نشون  ندهیآ.نبود یالک دمیکه صبح د ییایپس رو.انگار که بهم برق وصل کرده باشن.صبح افتادم يایرو ادی کدفعهی

ه؟یچ:پوزخند گفتبا  کنمینگاهش م دید یوقت.شده بود رهیخ روشبه مهران نگاه کردم که ناراحت و متفکر به روب.دادیم

صحنه رو  نیبهش بگم من قبال ا تونستمینم.که اتفاق افتاده بود فقط تونستم نگاهش کنم يزیو مبهوت از چ جیگ

.کنهیو فقط مسخره ام م کنهیکه باورم نم دونستمیم.دمید

.یچیه.ستین يزیچ_

!ده؟یپر ؟رنگتیمطمئن_مهران

.دارم یکه من چه احساس يدیاوه باالخره فهم:طعنه گفتم با

!؟یکه من رو مسخره کن يتو عادت دار_مهران

اونم دنبالم .پارك بود  ي گهیرفتم که سمت د يتوجه به مهران به سمت قهوه خونه ا یب.ندادم و از جام بلند شدم جوابشو

کردم  ایپوکه با  يجنبه باشه که با گفتن کار یانقدر ب کردمیفکر نم.از حرفش ناراحت شده بودم.نزد یحرف چیاومد اما ه

.واکنش نشون بده ياونطور

.نکن يلجباز.رمیگیبرو اونور خودم م:سفارش بدم که از پشت سرم گفت خواستمیم

اونم حاال که تازه با هم دوست شده .دوست نداشتم باهش جر و بحث کنم.ستادمیگوشه ا هیحرفش گوش دادم و  به

.میبود
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؟ مینیبش یموافق:به طرفم اومد و گفت کیو دو تا ک يچا ینیس هیشونه ام جابجا کردم که با  يرو فمویک

رو جلوم گذاشت و  ییمصرف چا کباری وانیل.میهم نشست يو روبرو میکنار قهوه خونه رفت یو صندل زیسمت م به

.زبونتو موش خورده انگار.یبا من جر و بحث کن شتریبخور تا گلوت تر بشه ب:گفت

.نگاه کردم يا گهینده اش به سمت دتوجه به خ یب.و نگام کرد دیخودش خند بعد

.حسودم ذرهیخب من .گهیقهر نکن د!پگاه خانوم؟_مهران

...که میدختر هیانگار من  یزنیحرف م يجوری.فرق داره یمنطق یبا ب يحسود:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 یچ دمیشدم نفهم یعصبلحظه  هی.دیببخش.یخانوم یتو پاک.کنمیدرباره ات فکر نم يجور چیمن ه.قربونت برم_مهران

!؟یحاال آشت.گفتم

!؟یکنیم یانقدر زود عذرخواه شهیتو هم_

!پگاه؟.حاال نگام کن.تو آره يواسه _مهران

.یفکرا درباره ام بکن نیدوست ندارم از ا گهیخب؟د.بار هی نیهم:گفتم دیکردم و با تهد نگاهش

.تو بخور سرد نشه ییچا.وا کنحاال اخماتو .دمیباشه قول م:گفت یو با مهربون دیخند دوباره

.هامو فراموش کنم یناراحت يبامزه بود که باعث شد همه  يلحنش به قدر.رمیخنده مو بگ يجلو نتونستم

.وونهید_

!آره؟!گه؟یام د وونهید_مهران

.میارنجاز منه که انقدر نازك ن ریتقص دیشا.میدوست ندارم انقدر زود با هم جنگ کن:شدم و گفتم رهیخ ییچا وانیل به

.حساسم يادیمن ز.یستین یتو نازك نارنج_مهران

.بکنم دیبا کاریکه چ دونمینم نیهم يبرا.پسر نبودم هیبا  کیانقدر نزد چوقتیمن ه_

.قبولت دارم ينجوریهم_مهران
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.حتما مامانم بود.شروع کرد به زنگ زدن لمیموبا

!بله مامان؟_

!؟ییکجا_مامان

.رونیب_

.ادینه؟امشب قراره واست خواستگار بخو يایپس چرا نم_مامان

!؟یخب که چ.يچه اتفاق خجسته ا.اوه_

.منتظرته ؟باباتيپاك عقلتو از دست داد!؟یکه چ یچ یعنی_مامان

!بابا خونه ست؟_

.به خاطر تو زود اومده خونه_مامان

.که خواستگار اومده نیشما که به من نگفت_

.که گفتم نیهم.خونه ایزود ب.گمیحاال م_مامان

خواستگار واست :نگاه کردم که مهران گفت لمیباز به موبا یبا دهان.رو قطع کرد یکه گوش امیبگم نم خواستم

!اد؟واقعا؟یم

.نگفت يزیاونکه صبح به من چ.گفتیمامانم م.آره_

من چرا  مامان دونمینم:تاسف تکون دادم و گفتم يبه نشانه  يسر.خنده ام گرفت.افتاد که صبح خواب بود ادمیتازه  بعد

.کنهیم ينجوریا ادیخواستگار ب خوادیم یوقت

!؟يتو که قصد ازدواج ندار_مهران

 هیمنتظر .شدمیاگه داشتم که با تو دوست نم.نه:و گفتم دمیدوباره خند.کردینگاهم م یبا دلهره و نگران.کردم نگاهش

.و منو به کاخ آرزوهام ببره ادیتا ب شدمیم دیشاهزاده با اسب سف
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!ه؟یچ ندهیآ يبرا متیصمپس ت_مهران

.مثل تو.فکر نکنم ندهیبه آ دمیم حیترج.خونمیفعال درس م_

؟یباالخره آخرش که چ_مهران

.یخواست نطوریخودت ا.کنمیفکر نم يزیاما فعال به چ.دونمیآخرش رو نم_

!خونه؟ یرسونیمنو م:از جام بلند شدم و گفتم بعد

.میبر.باشه:و گفتکه معلوم بود ناراحته از جاش بلند شد  مهران

***

.دادیم کیآروم باز کردم که مامان متوجه نشه اما انگار کش یلیخونه رو خ در

!؟يبه به کجا بود_مامان

.خوردیحالم به هم م رهیمچ منو بگ خواستیانقدر دلش م نکهیاز ا.قلبم يخوردم و دستمو گذاشتم رو يا کهی

شما انقدر .گهید زینه چ ادیب خوادیخواستگار م هی!م خوش باشم؟باشم و با دوستا رونیباشم؟حق ندارم ب دیکجا با_

.رونیب نیخونه پرت کن نیمنو از ا خوادیدلتون م یلیانگار که خ.نیعجول

تا من رو .کردینگاه م ونیزیمبل و تلو ينشسته بود رو.دمیبا نفرت نگاهش کردم و به سمت اتاقم رفتم که بابام رو د بعد

.نمیبب نجایا ایب.م دخترمسال:زد و گفت يلبخند دید

.بغلش جا کردم يخودمو تو شهیبا بغض بهش سالم کردم و مثل هم.چشمام جمع شد يبابام اشک تو دنید با

!؟یخوب.سالم باباجون_

چرا مامان .خسته شدم:بغل بابا جا کردم و گفتم يتو شتریخودمو ب.هیگر رینتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز کدفعهی

.کنه تیمنو اذ وادخیدلش م شهیهم

زود  یلیخ نباریاما ا.نکرده بودم هیدر مقابل رفتار مامان گر چوقتیه.کردم هیچرا انقدر زود گر دونستمیهم نم خودم

.که بزرگ شدم یبچه بودم وچه زمان یچه وقت.پناهگاه بود نیآغوش بابام برام بهتر.خودمو باختم
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.هیمامانت چجور آدم یدونیتو که م.که ستین يزیچ.یشیآروم باش پ_بابا

.رهیگیم م هیوقتا از دستش گر یخودم هم بعض:جمله شو گفت هیآهسته بق یلیخ بعد

بابا چرا اخالق شما با مامان فرق :خنده مو کنترل کنم گفتم کردمیم یهمونطور که سع.خنده ام گرفت هیگر ونیم

.که اون از من متنفره کنمیتا حس موق یبعض.اما مامان نه نیکه منو دوست دار نیدینشون م شهیشما هم.داره

.ارهیرو به روش ب یهمه چ خوادیکه نم هیاما اخالقش جور.اونم تورو دوست داره.ستین يزیچ نیهمچ_بابا

.یلیخ.دوستون دارم بابا یلیخ_

.نداده ریبرم تا دوباره مامان گ:و گفتم دمیشو بوس گونه

.یشیبرو پ_بابا

هستن؟ ایخواستگارا ک نیا یراست_

.یفهمیم ادیخودش م_بابا

.باشه_

وقت ها  یگاه.کردیها رفتار م بهیبا من مثل غر شهیهم.دادیرفتار مامان واقعا آزارم م.پاك کردم و به اتاقم رفتم اشکامو

.هم بدتر بود ينامادر هیاز .که من واقعا دخترش هستم کردمیشک م

***

.استگارا اومدنخو.پگاه زود باش:اومد که گفت نییمامانم از طبقه پا يصدا

پارك  يصدا شدمیهمونطور که از اتاق خارج م.بودم یاز خودم راض.روبراه بود زیهمه چ.کردم نهیآ يبه خودم تو ینگاه

با  ییچه قبل از آشنا.کردمیاصال به ازدواج فکر نم.هیبرام مهم نبود که خواستگارم ک.دمیاتاقم شن يپنجره  ریرو ز نیماش

.کردیمهران باشه اما اون به ازدواج فکر نم میمرد زندگ خواستیدلم مهرچند که .مهران و چه بعدش

که  یبا دقت به مرد مسن.مامان و بابام به استقبالشون رفته بودند.و منتظر شدم تا وارد بشند ستادمیا يدرورود کنار

 دهیار که قبال دانگ.صورتش برام آشنا بود.یداشت با کت و شلوار مشک یقد متوسط.بود چشم دوختم هیجلوتر از بق
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بود  دهیپوش یمانتو کرم.کرده بود یظیغل شیچاق بود و آرا احدودا پنجاه ساله که نسبت یپشت سرش هم خانوم.بودمش

باورم .خوردم يا کهیکه دستش بود  یکه پشت سرشون بود و دسته گل نسبتا بزرگ يپسر دنیبا د.رفتیو با ناز راه م

.بود اسریاون .يه انبود به جز پسر چشم قورباغ یکس.شدینم

هم فشار دادم و از  ياز حرص دندونامو رو.که پررو بود اد؟واقعایمن ب يبه خودش اجازه داده بود که به خواستگار چطور

فکر کرده که من بهش جواب مثبت .یعوض يپسره .چقدر خوشحال بود.چهره اش افتادم ادی.فاصله گرفتم يدر ورود

.يکه بلند شده اومده خواستگار دمیم

و  ستادنیهر سه نفر جلوم ا دمیبه خودم اومدم که د یوقت.غرق بودم که متوجه اومدنشون نشدم الیفکر و خ يتو انقدر

زدم و  يلبخند یبه سخت.از خودم نشون ندم يکردم که خوددار باشم و رفتار بد یسع یلیخ.کنندیبا لبخند نگاهم م

 دهیکه پوش یبا کت و شلوار مشک اسری.اومده بود خوششونن پدر و مادرش انگار از م.ییشروع کردم به خوش آمد گو

؟یخوب.سالم:نگاهش کردم و گفتم یتفاوت یبا ب.شده بود اهیس يقورباغه  هی هیبود درست شب

.نگاهم کرد و دسته گل رو به طرفم گرفت نیتحس با

.گل يگل برا.دییبفرما!؟یتو خوب.خوبم.سالم_اسری

 یبودم از دست خودم عصبان دهیانقدر به خودم رس نکهیاز ا.کردم شییخل راهنماحرص گل رو ازش گرفتم و به دا با

 نکاریچطور تونسته بود ا.من اومده باشه يکه به خواستگار شدیباورم نم.ومدیو مشتاقش اصال خوشم نم رهیاز نگاه خ.بودم

 یخودش چ شیپ.من اومده يارداره که به خواستگ یبه نفس تمادچه اع.خورهیپسره مزخرف حالم ازش به هم م.رو بکنه

دم؟یفکر کرده؟که من بهش جواب مثبت م

 بیچون ترک.که چرا پدرش برام آشنا بود دمیفهمیحاال م.کردم يشتریاز نشستن تازه به مادر و پدرش دقت ب بعد

.داشت اسریبه  يادیصورت و چشم هاش شباهت ز

 نیزودتر ا خواستیدلم م.بود من بودم یناراضکه  یانگار که تنها کس.نداشت یتیهاشون اصال برام جذاب صحبت
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باالخره بعد از .بود ختهیاعصابمو به هم ر اسری رهیعاشقانه و خ ينگاه ها.مسخره تموم بشه و من راحت بشم يخواستگار

خوشحال بود  یلیمامان که انگار خ.شدند اسریمن و  متوجه...صحبت کردن راجع به اقتصاد و بورس و آب و هوا و  یکل

.شهیم بشینص اسریمثل  يد پولدارداما

 ادیبا لمس موهام .شهیمثل هم.کردمیم يداغون با نوك موهام باز یانداخته بودم و با اعصاب گهید يپا يپامو رو کی

 اسری يبه جا شدیکاش م.آوردن کارهاش گر گرفت ادیتموم وجودم با به .که موهام رو لمس کرد یوقت.مهران افتادم

.داشتم شهیهم ياگه مهران رو برا کردمیم یوشبختچقدر احساس خ.اون بود

 یچقدر بدم م.خواستگار با دختر حرف بزنه دیکه با یشگیهم يهمون رسم مسخره .رونیبابام منو از فکر آورد ب يصدا

 داشت یچه لزوم.رو به اتاقم ببرم اسریبابام ازم خواست .حاال به سر خودم اومده بود.دمیشنیاتفاق رو م نیا یاومد وقت

.بهش جواب مثبت بدم خواستمیمو من ن میبود یکار انجام بشه؟ما که همکالس نیا

که  اسری.در اتاق رو ببندم به سمت تختم رفتم و نشستم نکهیبدون ا.کردم ییرو به اتاقم راهنما اسریداغون  یاعصاب با

اتاقم  يبه سمت پنجره  شیشگیمبار هم به عادت ه نیرفتار کنه و دستپاچه نشده ا يمقابل من عاد کردیم یسع شهیهم

.يدار یاتاق قشنگ:رفت و گفت

 يمسخره ا يباز نیچون امشب از ا.برو سر اصل مطلب عیسر کنمیخواهش م.یزنیکه راجع به اتاقم حرف م يومدین_

.خورهیحالم بهم م یکه راه انداخت

 فهممینم ؟منينداد غامیگه خودت پم:نگاهشو از کوچه برداره گفت نکهیبدون ا.از جام بلند شدم و نگاهش کردم بعد

!ه؟یمنظورت چ

.بدم غامیغلط بکنم پ ؟منیگیم یغام؟چیپ_

!؟يرو نفرستاد رینگو که تو من:سمتم برگشت و با پوزخند گفت به

دوست  یکه حت ادیبدم م ریانقدر از من.ندارم بزنم یگفتم؟اصال باهاش حرف یچ ریبه من گفت؟منیم یپسر احمق چ نیا
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پسرها گرم  يبا همه .کردمینم دییرفتارهاشو تا چوقتیهام بود که ه یاز هم کالس گهید یکی ریمن.نمیشو بب افهیندارم ق

.نداشت یو رفتار درست گرفتیم

.میزنیم ریهمو با ت ي هیسا ریمن و من یدونیکه م ؟تویگیچرت م_

تعجب داشت اما خب  يامنم ج يبرا:لبش بود گفت يکه رو يشلوارش کرد و با همون پوزخند بیج يتو دستاشو

.يشد یراض يخواستگار يامروز اومد گفت که تو برا

 نکهیتو مثل ا.کنمینم یغلط نیمن همچ...استغفراهللا...من به گور بابا:گفتم تیکنترلمو از دست دادم و با عصبان کدفعهی

فقط .نزده یحرف چیههم  ریمن.نجایا ياومد يبلند شد يمسخره باز يبرا دونمیمنکه خوب م اسری نیبب.يعقده دار

من به .اداها رو تموم کن نیپس ا.یفالن يرفتم خواستگار یبگ یفتیدانشگاه راه ب يو فردا تو یکن کیمنو کوچ یخواست

به  میبدون که من تصم نویاما ا ياومد يبلند شد ییبا چه رو دونمینم.ازدواجت شنهادیچه برسه به پ کنمیتو فکر نم

 یگیهم م وادتبه خون.میکنیجا چال م نیرو هم هیقض نیا.کردمیمثل تو ازدواج نم يکنه اازدواج ندارم داشتم هم با آدم 

!شد؟ رفهمیش ومدیکه از من خوشت ن

 ربرنجیمثل ش کدفعهی نکهیاز ا چوقتیه.دوباره دستپاچه شده بود.کردیفقط نگاهم م.من شوکه شده بود يحرفها از

.به خاطر ظاهرش بود دیشا.یتنها بود و خجالت شهیهم.ومدیخوشم نم شدیم

!؟یگیدروغ م يتو دار.گفت ریخود من_اسری

با رفتارم بهت بگم از تو  دیچند بار با.ياعصاب منو خرد کرد تیخواستگار نیبا ا یامشب به اندازه کاف اسری نیبب_

.یعوض يدختره .پرسمیم ریرو از من هیفردا قض ؟خودمیفهمیاد؟میخوشم نم

...پس نظرت_اسری

از .خوردیکه دست بردار نبود؟حالم از نگاه ها و حرف هاش به هم م خواستیم یپسر از جون من چ نیا.دمشده بو کالفه

 یگاه.گهید يبا کتاب وجزوه و بهانه ها.بشه کیهرطور که شده بهم نزد کردیم یبود سع دهیروز اول دانشگاه که منو د
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.و برم رمیبگ یانتقالاز دانشگاه  خواستیکه دلم م شدمیوقت ها از دستش انقدر کالفه م

.ادیدانشگاه از تو خوششون م يهم هستند که تو گهید يمن؟دخترا يرو يکرد دیتو چرا کل اسری نی؟ببینظر چ_

مهناز .شناختمیرو م یکیاما من  ادیازش خوشش نم یکس کنهیاش فکر م افهیکه به خاطر ق دونستمیم.پوزخند زد دوباره

نظر  ریز شهیهم.بود اسریبا نگاه هاش دنبال  شهیداشت اما هم يهر ساده ارشته مون که ظا یدختر ترم اول.یوسفی

بودم  دهیاز دوستام شن.کردیو با نفرت بهم نگاه م کردیم خما زدیو با من حرف م دیرسیبه من م اسریکه  یوقت.داشتمش

که بود من  یما هرچبود که انقدر چشمش دنبالش بود ا اسریوجود  يتو یچ دونمینم.پرسهیم اسریکه ازشون درباره 

.بودم دهیند

!؟يمسخره کرد ؟منويارینمونه ب کی شهیم_اسری

 يبه جا یکنیچرا شانستو با اون امتحان نم.ادیاز تو خوشش م.دانشگاه خودمونه يهست که تو يدختر هی اسری نیبب_

!خب؟.کنمیم شیبود بهت معرف یاگه راض.زنمیباهاش حرف م رمیم ؟خودمیبا من حرف بزن نکهیا

!؟یمنو از سر خودت باز کن يچرا انقدر دوست دار یبگ شهیم_اسری

.زبونم مو درآورد گهید.یفهمیبهت ندارم اما تو نم يچون عالقه ا_

ست؟ین يا گهیحرف د گهید.دمیفهم.باشه_اسری

!با اون دختره آشنات کنم؟ يخواینم_

.یگیم ویک دونمیم ه؟خوبیوسفیمنظورت مهناز _اسری

!از کجا؟_

.دونمیاالخره مب_اسری

...يخوایپس چرا نم_

.یکن فیتکل نییبرام تع خوامیاما نم.امینم.دور و برت باشم باشه گهید يخوایاگه نم_اسری
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.يهرجور دوست دار_

پدر .رونیب میبا هم از اتاق اومد.حرف زدن نداشتم ياعصابم خرد بود که اصال حوصله  يبه قدر.بهش نگفتم يزیچ گهید

ما  نیب يزیکه چ دندیفهم دندیرو د اسری يغمزده  ي افهیق یاما وقت کردندینگاه م اسریبه من و  يو مادرش با کنجکاو

 کردمیمبل نشسته بودم و به مامانم نگاه م يرفتن اونا همونطور که رو زبعد ا.ساعت بعد هم رفتند میحدود ن.ادیبوجود نم

هم با من  یمشورت هی ادیخواستگار ب نکهیقبل از ا بهتره:بود گفتم ییرایپذ زیم يرو يکه مشغول جمع کردن ظرف ها

.نداره يضرر.نیبکن

من .دخترم ماتش برده بود یوونیح.گهیپگاه راست م:تا لباسشو عوض کنه گفت شدیهمونطور که از جاش بلند م بابا

.ادیپسره خوشش نم نیکه از ا دمیفهم

.شروع کرد به غر زدن شهیمثل هم مامان

!داشت؟ یبیچه ع یوونیمگه پسر ح.يدخترت بذار يبه الال یل یل دیبا شهیهم_مامان

.خوردیم ستایدو ز يفقط به درد موزه .یچیه_

...هیشب یلیخ گهیخدا منو ببخشه اما پگاه راست م.امان از دست تو:خنده و گفت ریحرف من زد ز دنیبا شن بابا

!؟یکنیهم م یباهاش همراه یبگ يزیچ هیبه دخترت  نکهیعوض ا.نذار بیپسر مردم ع يرو.ساکت حامد_مامان

!زنش بشم؟قحط الرجال شده؟ امیحاال ب خورهیحالم ازش به هم م.کرده است خی یلیخ.پسره متنفرم نیمن از ا_

.يبود تیاگه نشده بود تو االن سر خونه زندگ.آره شده_مامان

.انگار که من سربارم.کنار نیبذار نیخوایم یرو ک یعصر نوسنگ دیعقا نیاوه ا_

 یتورو تنگ کرده که ه يمگه جا.دخترو نیمعصوم ول کن ا:جام بلند شدم و رفتم به سمت آشپزخونه که بابام گفت از

!؟یچیپیبه پر و پاش م

به هم  یمن و بابا نگاه.و به اتاقش رفت دیدست از کار کش تیبا عصبان ادیما دو نفر بر نم يکه از عهده  دید یوقت مامان
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.بچه ها بود نیرفتار مامانم درست ع.خنده ریز میو زد میکرد

.میبخور اریب زیبر ییبرو دو تا چا.هیعصب دهیداماد پولدار از دستش پر هی.ولش کن نویا_بابا

.به چشم قربان_

***

و بعدش رفتار  اسری يبه خواستگار.کردمیفکر م شیبودم و به اتفاقات چند ساعت پ دهیتخت دراز کش يرو تازه

که چرا  دمیفهمیاصال نم.نداشت یتیمثل گذشته وجود مامانم برام اهم گهید.قهر کرده بود.م گرفتدوباره خنده ا.مامان

.بدم دامها هیرو نیکه بود دوست داشتم به هم یاما هرچ.شدم ينجوریا

.جوابشو دادم یبا خوشحال.مهران بود.رونیب امیباعث شد از فکر ب لمیزنگ موبا يصدا

!؟یخوب.سالم عروس خانوم_مهران

.یعروس خودت.سالم_

!؟یخوب.دیخب ببخش.قهر نکن_مهران

!؟یتو خوب یمرس_

!چطور بود؟ يخواستگار_مهران

.دانشگاه ياز پسرا یکی.ياومده بود خواستگار یکه ک شهیباورت نم.مزخرف_

!ا؟یپو_مهران

ازش  یلیپررو خ يه پسر.ياومده بود خواستگار یبا چه جرئت دونمیمن نم.اسرهیاسمش .گهید یکی.هیک ایپو.نه بابا_

.ادیخوشم م

!چرا؟_مهران

.هیجور هی.هیدست و پا چلفت یلیخب خ_

!؟يدادیجواب مثبت م ؟بهشینبود چ یاگه دست و پا چلفت_مهران
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ه؟یچ يسواالت برا نیا!؟یکن تمیاذ ادیخوشت م_

.سوال بود فقط_مهران

.در موردش حرف بزنم خوامیحاالم نم.نه.دمیمنم جوابتو م_

؟ییاالن کجا.کردم یشوخ.ناراحت نشو.شه خانوم کوچولوبا_مهران

.يبودم زنگ زد دهیدراز کش.تو اتاقم_

؟يخواب که نبود_مهران

.یزنیزنگ م گفتیبهم م یحس هی.نه_

.نازه یلیراستش صدات از پشت تلفن خ.دلم برات تنگ شده بود_مهران

؟یکنیواقعا؟مسخره ام که نم_

.گمیراست م.زمینه عز_مهران

.بهم خوش گذشت یلیراستش امروز خ:تخت بلند شدم و گفتم يرو از

.نطوریبه منم هم_مهران

دوال شدم که برش دارم که مهران .افتاد شونیکیکه به موهام زده بودم رو از سرم برداشتم که  يزیر يسر ها گل

...گهیفکر نکنم تا آخر هفته د.سرم شلوغه یلیهفته خ نیا:گفت

 يلکه  هیگل سرم درست کنار .فرش بود ماتم برد يکه رو يزیچ دنیبا د.گهیم یچ نمیکه ببگوشم به مهران نبود  گهید

به چند .لحظه ذهنم به سمت گذشته رفت کی يبرا.خون بود هیبه نظرم شب.با انگشتم لکه رو لمس کردم.قرمز افتاده بود

برام گنگ  ریتصاو.مت اتاقم اومدمبه س دمید ایرو يکه تو يزیکه بعد از اون چ یوقت.اومد ادمی زیهمه چ.شیروز پ

ام خون  ینیب.کردمیبودم و به خودم نگاه م ستادهیا نهیآ يکه جلو یوقت.ومدیچشمم م يجلو ریاز تصاو ییفقط تکه ها.بود

چشم  ياز تو.و درشت اهیس ییزن با چشم ها هی.زن بود هی.من نبودم دمیدیم نهیآ يکه تو یکس.اما من نبودم ومدیم
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خون  يلباسش که پاره بود و چند لکه .کمرش بود ریو بلندش که تا ز یمشک يموها.نمیرت رو ببنف تونستمیهاش م

.بود نه من نهیآ يتو گهیزن د کی.اصال به من شباهت نداشت.صورتش مثل من نبود.شدیم دهیروش د

!؟یخانوم! ؟الو؟ییالو؟پگاه؟کجا_مهران

نگاهش .ترسوندیاون زن منو به شدت م ریتصو.متمرکز کنمفکرمو  تونستمینم.شده بودم جیگ.رونیگذشته اومدم ب از

.سرم به شدت درد گرفته بود.کنهیم يانتقام لحظه شمار يانگار که برا.ترسناك بود

!پگاه؟چت شده؟الو؟_مهران

.زور شروع کردم به حرف زدن به

...واقعا.چم شد دونمیلحظه نم هی. دیببخش_

.دمیترس.حالت خوبه؟نصف عمر شدم یمطمئن_مهران

.کنهیسرم درد م ستیحالم خوش ن ادیز.ستین يزینه چ_

؟یاستراحت کن يخوایم زمیعز.نگرانت شدم.از صدات معلومه_مهران

...دفعه هی دونمینم.واقعا متاسفم_

.استراحت کن.زنمیفردا بهت زنگ م.یاشکال نداره خانوم_مهران

.يزنگ زد یمرس.باشه_

.خانوم ریشبت بخ.کنمیخواهش م_مهران

.ریب بخش_

شده بودم و  داریکه صبح ب یوقت.برگشته بودم شیدوباره به چند روز پ.مهران نبودم زیبه فکر جمالت محبت آم گهید

مات و مبهوت بدون .بودم ستادهیا نهیآ يجلو.افتاده بود ادمیاما حاال .ومدینم ادمی زیچ چیها نبود و ه ياز کبود ياثر

است خود  نهیآ يکه تو یکه زن کردمیاون لحظه فکر م يتو قتیدر حق.کردمیپلک بزنم و به خودم نگاه م نکهیا
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ودرشت که خط  دهیکش يچشم ها.شدیم تشیباعث جذاب اهشیس ياز همه چشم ها شتریب.داشت يافسانه ا ي افهیق.منم

و چشم هاش بود واقعا آدم يکه تو یاما نفرت.بود دهیسرمه به چشم هاش کش نکهیمثل ا.بود اهیدور چشم ها هم س

.ترسوندیم

 چیو ه قتهیحق نیع زیمطمئن بودم که همه چ.کردمیوحشت م شتریافتادم ب یم نهیآ يتو ریتصو ادی شتریکه ب هرچقدر

دوباره  نهیبا نگاه به آ کردمیفکر م.چشم هامو از ترس بستم.رفتم نهیبا ترس ووحشت به سمت آ.ستیدر کار ن ییایرو

 ینفس راحت نهیآ يخودم تو دنیبا د.چشم هامو باز کردم یو به آروم مدیکش یقینفس عم.نمیبیهمون زن رو م ریتصو

اما حاال با  کردمیکه برام افتاده بود رو فراموش م یکم کم داشتم اتفاق.بودم دهیترس یحساب.تخت يو نشستم رو دمیکش

و  ستمچشمامو ب.بودوجودم نشسته  يرفته دوباره ترس تو ادمیاز  کردمیاز اون خاطره که فکر م یآوردن قسمت ادیبه 

 ادمی يزیچ اوردمیاما هرچقدر که به مغزم فشار م.که برام افتاده بود یاتفاق يهمه .ارمیب ادیکردم به  یسع.فکر کردم

 نهینفر از داخل آ هیکه  کردمیحس م.هم وحشت داشتم نهیاز آ یحت.بودم ستادهیا نهیآ يکه روبرو یبه جز موقع ومدینم

 یبه راحت تونمیکه نم دونستمیم.انداختمش نهیآ يرو مهیبرداشتم و سراس موتخت يرو يفه مال یبا کالفگ.بهم زل زده

متکا و پتو رو .دمیترسیبهتره بگم که تا سرحد مرگ م.دمیترسیم گهیبه سرم زده بود و از طرف د یخوابیب.بخوابم

اتاقم وجود  يتو يمرموز زیچ هیکه  کردمیحس م.اتاق خودم بخوابم يتو خواستمینم.رونیبرداشتم و از اتاقم اومدم ب

راحت  المیبودم خ رونیحاال که از اتاق ب.رو روشن کردم ونیزیکاناپه نشستم و تلو يرو.بابا و مامانم خواب بودند.داره

چشمام  ياون زن جلو يشده بودم دوباره چهره  رهیخ ونیزیتلو يهمونطور که نشسته بودم و به صفحه .تر بود

به نظرم چهره اش رو .اول رو نداشتم يترس لحظه  گهید.دمیترسیازش م کمترافتادم  یم شادی شتریکه ب یهرچ.اومد

.بودمش دهیند لیفام يتو چوقتیاما من ه.برام آشنا بود.بودم دهیجا د هی

به عقل خودم شک  يلحظه ا يبرا!اد؟یبه سر من داره م یبود که چ نیا ه؟مهمیداشت که اون ک یتیچه اهم اصال

انکار  تونستمیبود که نم یاونقدر واقع زیهمه چ.شده بودم؟اما نه يماریدچار ب ایواقعا خواب نما شده بودم نکنه که .کردم
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.کنم

دادم قرص  حیترج.بودم دهیهم نرس ییبه جا یهمه فکر خسته شده بودم حت نیاز ا.فکر کنم يزیبه چ گهید خواستمینم

.ل انفجار بودمغزم از اون همه سوال در حا.خواب آور بخورم و بخوابم

 تونستمیکه رفته بودم م یو نقاش یبه لطف کالس طراح.دمیکشیاون زن رو م ریتصو دیبا.کردمیم يکار هی دیقبلش با اما

خودش  هیشب نهیزن در آ يمن از چهره  یو تالشم رو کردم که طراح یتمام سع.بکشم یچهره افراد رو به خوب

 خواستمینم.دمیکشیرو م ریاون تصو دیبا.ندادم یتیچشم هام اهم یبه خستگ.داشتم دنشیکش يبرا بیعج یشوق.باشه

.تا زمان مرگم.برمینم ادیاز  چوقتیکه ه دونستمیهرچند م.ببرم ادیچهره شو از 

 یبودم تا نقاش داریکه ساعت ها ب دمیروز فهم ییروشنا دنیبا د.نگاه کردم رونیاز پنجره به ب دمیاز کار دست کش یوقت

.بودم یاز کارم راض.کامل بود زیهمه چ.ه سمت عقب بردم و با دقت بهش نگاه کردمبرگه رو ب.رو بکشم

نفس  شییبایز.نمیرو در عمرم بب ییبایبه اون ز یزن کردمیفکر نم چوقتیه.کننده زن دوباره جادوم کرد رهیخ ییبایز

.باشه سردرگم بودم تونستیمن و اون م نیب يوندیچه پ نکهیبود اما هنوز از ا ریگ

 يافتادم مصمم شدم که ته و تو اسری ادی یبخوابم و به کالس نرم اما وقت خواستیدلم م.کردمیم یاحساس خستگ هتاز

.ارمیماجرا رو در ب

تا رفتن به دانشگاه دو ساعت وقت .دمیتخت دراز کش يزدم و رو واریرو به د يشده زن افسانه ا ینقاش ریتصو

.کردمیاستراحت م دیبا.داشتم

.دمیشنیدور م يو انگار از فاصله مامانم ر يصدا

پگاه؟.پگاه؟بلند شو_مامان

بله؟:باز نگاهش کردم و گفتم مهین ییبا چشم ها.شدم اریکم هوش کم

.تیواسه کالس بعد یگفت آماده بش.بلند شو.یکالس چرا نرفت گهیزنگ زد م يپر_مامان
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.شمیآماده م.خب لیخ_

.دمیناباور و متعجبش رو شن يسرم انداختم که صدا يرفته پتو رو رو نکهیا الیبه خ دمیاز مامانم نشن ییصدا گهید

؟ياز کجا آورد نویا!ه؟یچ نیا_مامان

بود و  ستادهیا يزن افسانه ا ریتصو يروبرو.خودم زدم کنار و نگاهش کردم ياز لحن صداش پتو رو از رو کنجکاو

.سرشو به سمت من برگردونده بود

.ستیلولو خرخره که ن!باشه؟ تونهیم یچ.یراحط هی:خودم گفتم یذات يخونسرد با

!ش؟یدیکه از کجا کش نهیمنظورم ا:لحن صحبت من کالفه شد و گفت از

بهتره بگم صبح .دمیخواب رید شبیبخوابم؟د نیذاریحاال م.دمشیاز خودم کش:گفتم یهامو بستم و با خواب آلودگ چشم

.دمیخواب

ش؟یدیاز خودت کش هیمنظورت چ_مامان

.نیهم.دمشیو کش دمشیذهنم د يتو یعنی_

...نشد نیا_مامان

.بخوابم خوامیم.بس کن مامان_

.شمیم وونهیاز دست تو دارم د_مامان

همه جار و  نیداشت که ا یزن چه ارزش کیاز  یواقعا طراح.شدن محکم در بهم فهموند که مامانم رفته دهیکوب يصدا

جنجال به پا کرد؟

تا وارد آشپزخونه شدم حرف هاشونو .خونه بود يبابام هنوز تو.رفتم رونیاز اتاقم ب دنیساعت خواب میبعد از ن باالخره

.به من نگاه کردند يقطع کردند و با کنجکاو

 ییخودم چا يگرفته سالم کردم و برا ییبه زور باز نگهشون داشته بودم و با صدا یکه از فرط خستگ ییچشم ها با
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.ختمیر

!؟یشیپ يچطور_بابا

.خسته ام یلیخ.ستمیبد ن_

.خب نرو دانشگاه_بابا

.پرهیخواب از سرم م رونیاگه برم ب.نه برم بهتره_

.رسونمتیپس خودم م_بابا

.رمیخودم م.اوه ممنون_

.اریبهانه ن.مرسونمت_بابا

.باشه_

 یب.نظر دارند ریبفهمم که هردوشون زل زدند به من و حرکات منو ز تونستمیام بودم اما م ییکردن چا نیریش مشغول

.توجه به نگاه هاشون به کارم ادامه دادم

!يدیکش یطراح هی گهیمامانت م_بابا

انقدر مهمه؟.آره_

!؟یشو گرفت دهیاز کجا ا_بابا

.ينجوریهم_

!شه؟یمگه م_بابا

.که ستین يزیچ.کشنیم یالیخ ریتصو هیهمه نقاش و طراح که  نیا_

مطمئن باشم؟_بابا

.ذارهیچرا مامان مته به خشخاش م دونمیمن نم.ستین يبد زیچ.زنه هیاز  یطراح هیداره؟ یتیموضوع چه اهم نیا_
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.نمیبب ارشیبرو ب_بابا

.دمیراه نشونتون م يتو.صبحونه مو بخورم نیچشم اما االن بذار_

.نره ادتیپس _بابا

.رهینم ادمینه _

سابق بودند و نه  يها آدم هانه اون .رمیگیروز به روز ازشون فاصله م کردمیحس م.اوردمیکارهاشون سر در نم از

.دمیفهمی؟نمیاما از چ.دید شدیچشم هاشون ترس رو م يتو.من

 ينگاهم به زن افسانه ا.و به اتاقم رفتم دمیشون دست از صبحونه خوردن کش رهیکنجکاو و خ ياز نگاه ها کالفه

که بود منو مجذوب  یهرچ.ودب شییبایبه خاطرز دیشا.ومدیازش خوشم م شتریب کردمینگاهش م شتریهرچه که ب.افتاد

.خودش کرد

.مهران بود.زنگ زد لمیمانتو م بودم که موبا دنیپوش مشغول

.الو؟سالم_

.ریصبحت بخ!؟یخوب.زمیسالم عز_مهران

.نی؟همچنیتو خوب.سالم خوبم_

؟یدانشگاه_مهران

.خواب موندم.خونه ام_

؟يدیخواب رید شبید_مهران

.دمیبهتره بگم صبح خواب_

.دمیوگرنه خودم هم ساعت پنج صبح خواب.يدیگفتم حتما خواب.نگرانت بودم یلی؟من خچرا_مهران

.زدمیواقعا؟پس کاش بهت زنگ م_
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.بعد يحاال دفعه .آره_مهران

؟ییتو کجا_

.استیمشغول ر.من شرکتم_مهران

؟يدیبهم م استیپز ر.اوه_

.سرم واقعا شلوغه.کنم یدگیرس یبه همه چ مجبورم خودم ستیبابام که ن.ختهیهزارتا کار سرم ر.کردم یشوخ_مهران

.دردسر ها رو هم داره نیا يدار هیما گهیخب د_

.نیمتوسط يدار انگار که خودتون از طبقه  هیما یگیم نیحاال همچ_مهران

.ستمیبابام پولداره منکه ن_

؟یکنیم کاریچ گهید.الیخیحاال ب...رو ندارن یاز تو که کس ریبه غ.یشیخب باالخره که م_مهران

.با بابام برم دانشگاه شمیدارم آماده م_

.بابات بودم يکاش من جا_مهران

.حسود_

.مواظب خودت باش.خب من برم به کارام برسم.گهیحسودم د_مهران

.فعال.تو نطوریهم_

.امیم ن؟االنیینجایشما ا:هول شدم و گفتم.لحظه بابام وارد اتاق شد همون

؟یزنیحرف م یبا ک:بهم نگاه کرد و گفت يبا کنجکاو.دهیرو شن کردم که حتما صحبت من و مهران فکر

!چطور مگه؟.يبا پر_

.دهیم استیبهت پز ر يپر:با پوزخند گفت بابام

کردم به  یسع.لو بره یهمه چ خواستمینم.من گوش بده يکه پشت در به حرفا کردمیفکر نم.حرف وا رفتم نیا دنیشن با
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بتونم به خودم مسلط بشم به  نکهیا يبرا.زدیحرف م ينطوریبود که بابام باهام ابار  نیاول.شدیخودم مسلط بشم اما نم

منعم  نکاریاز ا شهیهم ادمهین؟یسادیشما فالگوش وا:باشه گفتم يعاد کردمیم یکه سع ییسمت مقنعه ام رفتم و با صدا

.نیکردیم

چشم هام حال خرابمو  دمیترسیم.ه کنمبه بابا نگا خواستمینم.سرم انداختم و مشغول مرتب کردنش شدم يمو رو مقنعه

.با بابام قرار نگرفته بودم یتیوضع نیچن يتو چوقتیه.دستام سرد شده بود.معلوم کنه

؟یکنیمنو محاکمه م يجوابم دار يبه جا_بابا

.نه ای دهیبهم گوش م یمواظب باشم کس زنمیحرف م یفقط دوست ندارم که وقت.نکردم يکار نیمن همچ.اوه نه_

خوشحال از .کردیبود و نگاهش م ستادهیا نهیزن در آ ینقاش يم تا بابام جوابمو بده اما مات و مبهوت روبروکرد صبر

دم؟یشده؟زشت کش يزیچ:نکشه گفتم شیبه دستش دادم تا حرف تلفن رو پ يبهانه ا نکهیا

.انگار بابام کر شده بود.دمینشن یجواب اما

شده؟ يزیچ!!بابا؟_

با برخورد .شونه اش گذاشتم يآروم به سمتش رفتم و دستمو رو یلیخ.کردیبود و فقط نگاه م ستادهیمسخ شده ا بابام

قدم به عقب برداشتم و  هی.دمیخودم هم از عکس العملش ترس.خورد و به سمت من برگشت يا کهیدستم به شونه اش 

.دمیهو؟ترسیشد  یچ:گفتم

.متعجب از کارش فقط نگاهش کردم.نگاه کرد ینقاشدوباره به .دیکش یقیبه من کرد و نفس عم یو منگ نگاه جیگ

 کردینگاه م یبه من نگاه کنه،همونطور که به نقاش نکهیکه به نظرم به اندازه ساعت ها گذشت بدون ا قهیاز چند دق بعد

!؟يدیزن رو د نیاز کجا ا!؟يدیکش يچجور نویا:گفت

گفتم که از :گفتم یبا لحن معمول.فتاده بهش بگمکه برام ا یراجع به اتفاقات يزیچ دیکه نبا گفتیبهم م یاحساس

.فهممینم به؟منیشما و مامان عج يبرا ینقاش نیچرا انقدر ا.نیهم.خودم
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خودم  ستیاگه حالتون خوب ن:توجه به سکوت بابا و نگاهش که پر از سوال بود به سمت در اتاق رفتم و گفتم یب

!نه؟ییپا نیماش چیسوئ.رمیم

.سر جواب مثبت داد با

.پس خداحافظ_

که  دونستیمامان هم م شناختش؟حتمایاون زن براش مهم بود؟نکنه که م ریانقدر تصو یعنی.بود بیبابام برام عج رفتار

شناختم؟یاما چرا من اون زن رو نم.شوکه بشن یاون نقاش دنیداشت که هر دو با د یصورت چه لزوم نیا ریدر غ.هیک

اما .کردمیم یخودم افتاده بود رو بررس يکه برا یو اتفاقات نمیوالد رید روزه اخچن يبه دانشگاه مدام رفتار ها دنیرس تا

که به سرم اومده بود  ییبال لیبود؟دل یخونوادم چ ضیضد و نق يرفتار و حرف ها لیواقعا دل.شدینم رمیدست گ یچیه

!باشه؟ تونستیم یچ

پارك  نشویاونم داشت ماش.دمیرو شن ایپو يکه صداشدم  ادهیپ نیدانشگاه پارك کردم و از ماش نگیپارک يرو تو نیماش

.کردیم

!گذره؟یخوش م.به به سالم پگاه خانوم_ایپو

سرش گذاشته بود و با پوزخند  يشو باال یآفتاب نکیع.با من فاصله داشت نیبه اندازه سه تا ماش.به سمتش برگشتم

.کردینگاهم م

.باشه نطوریا کنمیشما فکر نم دنیبرام باشه اما با د یامروز روز خوب کردمیاوه فکر م_

.خوش گذشته يخواستگار شبیپس د_ایپو

که رنگ صورتم  دونستمیم.رفته ادمیهم از  دنیحس کردم نفس کش یحت.حرکت یب.حرفش مثل مجسمه شدم دنیشن با

 ایپو يقشه از من ن اسری يخواستگار.بود ایپس کار پو.زده رونیاز حدقه ب يو چشم هام از شدت تعجب و ناباور دهیپر

.کنه یتالف خواستیحتما م!اما چرا؟.بود
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 کردینم یسع چوقتیه.دمیدیاز ته دلش رو م يبار بود که خنده  نیاول.به خودم اومدم ایپو يقهقهه  يبا صدا کدفعهی

.یلبخند درست و حساب کیلبش بود که به پوزخند شباهت داشت تا  يرو يلبخند شهیالبته هم.بخنده

فرستادم واقعا عذر  تیرو به خواستگار يپسر چشم قورباغه ا نکهیاز ا:به سمتم اومد و گفت دیخندیکه م همونطور

بهش جواب مثبت  یراست.کنم يجونو برات باز ریمنم گفتم نقش من.رهیتو گ شیدلش پ اسری.میاما خب چکار کن.خوامیم

.دمیدیم تو افهیبودم و ق شبیکه چقدر دوست داشتم د ؟آخیمنف ای يداد

حالم .خودم خفه اش کنم يبا دست ها خواستیدلم م.داد تیخودشو به عصبان يرفت و جا نیاحساس تعجبم از بکم  کم

از دستم بر  يچکاریاما ه.کرده بود که حد نداشت میعصب يکه با من کرده بود به قدر یشوخ.خوردیازش به هم م

خونه ت رو  يلباس تو خوادیدلم م یلیخ.يدبو دهیپوش یبرم ازش بپرسم چ دیبا یراست:و گفت ستادیروبروم ا.ومدینم

.نمیبب

از .رو پر کرد نگیپارک يام فضا یلیس يصدا.گونه اش زدم يدستمو با شدت به رو.کردم کاریچ دمیلحظه نفهم کی يبرا

و  رمشیمشت و لگد بگ ریز خواستیدلم م.اما باز هم عقده ام بر طرف نشد.شدت ضربه دست خودم هم درد گرفت

 یبذارم حرف نکهیقبل از ا.شد لیسمت چپ متما هکه به صورتش زدم سرش ب ياز شدت ضربه ا.رهیکه بماونقدر بزنمش 

حالم ازت بهم .آشغال هی.یکثافت هیتو :گفتم تیمحکم به بازوش زدم و با عصبان فمیبکنه با ک يکار ایبزنه 

؟یعوض یفهمیم.خورهیم

بود و  گهیسرش هنوز به طرف د.دادینشون نم یکس العملع چیاما اون ه.زدمشیم فممیو با ک دادمیفحشش م همونطور

.حرصم گرفت.زنهینم یبود که چرا حرف نیتعجبم از ا.فکش دوباره برآمده شد يآرواره .دادیگوش م

...بهش مدال دیبا.داده ادیبهت  یمامان جونت چ ستیمعلوم ن_

 نیاول.دمیچسب نمیم و به صندوق عقب ماشخورد يا کهیاز کارش .حرفم تموم نشده بود که به سمتم هجوم آورد هنوز

سرخ شده  تیبه خودش گرفته بود و صورتش از عصبان یچشم هاش حالت ترسناک.دمشیدیم یبار بود که انقدر عصب
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از ترس زبونم .صورتم کنار زد يصورتم گرفتم که با خشونت دستامو گرفت و از جلو يو دستامو جلو دمیازش ترس.بود

.بودم دهیتا سرحد مرگ ترس.داشتم نبود شیپ يکه چند لحظه  یاز شجاعت يرخب گهید.بند اومده بود

.دنیهم هستند صداشو شن نگیکه خارج از پارک ییبچه ها یبلند بود که فکر کردم حت يبه قدر صداش

!همه غالم حلقه به گوشتن؟ يفکر کرد.سر رهیدختره خ!خب؟.یزنیدفعت باشه که راجع به مامانم حرف م نیآخر_ایپو

 یاون لحظه حرف زدن از درد واقعا ب ياما تو.محکم گرفته بود که فکر کردم در حال شکستنه يدست هامو به قدر مچ

 ينفس ها.چشم هامو بستم و ساکت موندم.بود شتریاز درد هم ب یکه از صداش بوجود اومد حت يادیترس ز.بود یمعن

که تونستم  يتنها جمله ا.کشهیتند تند نفس م تیانکه از شدت عصب دونستمیم.خوردیو گرمش به صورتم م یدر پ یپ

بعد دست هامو ول کرد و  هیچند ثان.آروم آروم از فشار دست هاش کم شد و ازم فاصله گرفت.بگم فقط ولم کن بود

خارج شده  نگیبه سرعت باد از پارک.با ترس و لرز چشم هامو باز کردم.که ازم دور شد دمیقدم هاشو شن يصدا

چطور .قابل باور بود ریبرام غ.انتظار عکس العملشو نداشتم.مچ دست هام قرمز شده بود.هام کردم دستبه  ینگاه.بود

 کردمیاز حق خودم دفاع م شهیکه هم یمن.کردمیکنه؟چقدر احساس حقارت م دمیو تهد رهیتونسته بود دستامو بگ

انقدر ناتوان  نکهیاز ا.خوردیبه هم م دمحالم از خو.هیگر ریها زدم ز وونهیمثل د کدفعهی.مقابلش مثل موش شده بودم

 ایپو يچشم ها ادیدوباره .هیصدا شروع کردم به گر ینشستم و ب نیزم يرو.کنم یستادگیبودم و نتونستم مقابلش ا

خودمو .حرصم گرفته بود ایاز دست خودم و پو.بشه کیکه تا اون حد بهم نزد شدیباورم نم.چقدر ترسناك بود.افتادم

.دیارز ینم ایپو تیبه عصبان.رو باهاش کردم یاون شوخ العنت کردم که چر

 خواستمینم.رو نداشتم ایپو ي افهیق دنیاصال طاقت نشستن سر کالس و د.شدم ادهیگوشه پارك کردم و پ هیرو  نیماش

.فتهیچشمش ب يچشمم تو

رو  ایحالت پو.ام گرفتمدست نیآب نشستم و سرمو ب يکنار جو.رفتم رونیخبردار بشه از دانشگاه ب یکس نکهیا بدون

ساله شو سر من  نیچند يانگار که داشت عقده ها!من به مادرش بود؟ نیاون کارش فقط توه لیدل.بفهمم تونستمینم
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 هیبکنم؟اون  تونستمیم ينتونستم بکنم؟اصال چه کار يارک چیبودم که مقابلش ه یچقدر من دست و پا چلفت.کردیم یخال

.از خودم بدم اومد فیدختر بودم و از جنس ضع نکهیاز ا يلحظه ا يابر.شتریمرد بود و زورش از من ب

 لیبه صفحه موبا ینگاه.جواب بدم اما ول کن نبود خواستیدلم نم.آورد رونیمنو از فکر ب لمیزنگ موبا يصدا

.شماره برام ناشناس بود.انداختم

!بله؟_

؟ییکجا_ایپو

.ستیافتاد که اون کنارم ن ادمیاما بعد تازه .سراغم اومددوباره همون ترس به .شوکه شدم ایپو يصدا دنیشن با

.نداره یربط چیبه تو ه_

!؟ییکجا گمیم_ایپو

.قبرستون_

حتما کار .کدوم از پسرها شماره منو نداشتن چیه.منو از کجا آورده يکه شماره  دیتازه به فکرم رس.رو قطع کردم تلفن

.دمینشون کشدادم و براش خط و  يبه پر یلب فحش ریز.بود يپر

 ي هینبودم اما به بق یمیباهاش صم ياز دوستام که به اندازه پر گهید یکی.بود مهیبار فه نیا.زنگ خورد لمیموبا دوباره

.دادمیم حشیکالس ترج يدخترها

!مه؟یبله فه_

.يومدیاز صبح کالس ن ؟چراییالو پگاه؟کجا_مهیفه

.چقدر مهم بودم و خودم خبر نداشتم_

.دعوات شد ایکه با پو دمید.یما مهم يهمه  يتو برا.نکن یشوخ_مهیفه

.ومدمیکه چرا از صبح کالس ن یپرسیپس چرا م_
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.ادیسرت ن ییدعا کردم بال یکه تو رفت یبا اون حال.خدا نگرانتم زم؟بهیعز ییکجا_مهیفه

شته؟آره؟یاالن اون شازده پ_

.کنارشه ایکه پو دمیفهم.سکوت کرد مهیفه

 يبه پر.نیپس انقدر زنگ نزن!خب؟.برم خونه خوامیم.من االن حالم خوبه.به تو نداره یربط چیه هیقض نیا مهیفه نیبب_

..به اون کثافتم بگو.هم بگو

چقدر به حرف ها و نگاه هاش .مهران افتادم ادی.حرف زدن بهش بدم مکالمه رو قطع کردم يبرا یفرصت نکهیا بدون

اش افتادم  یعکس العمل احتمال ادی یاما وقت کردیآرومم م.زدیرف مدوست داشتم کنارم بود و برام ح.داشتم اجیاحت

.من حساس بود يرو يادیاون ز.دلسرد شدم

با اون رفتارش اعتماد به  ایپو.رفته نیغرورم از ب يهمه  کردمیحس م.داغون به سمت خونه به راه افتادم یاعصاب با

.برده بود نینفسمو از ب

***

دعواهاشون رو  ياصال حوصله .دوباره دعواشون شده بود.دمین ظروف رو شنشکست يوارد خونه شدم صدا تا

.لرزوندیبابام کل خونه رو م يعربده  يصدا.نداشتم

.یزجر بکش دی؟بايدی؟فهمیشیو خفه م یمونیجا م نیتو هم_بابا

 دیتا منو د.اومد رونیکه از آشپزخونه ب کردمیبودم و به بابام نگاه م ستادهیمات و مبهوت سر جام ا.زده بود خشکم

!؟ياومد یک:گفت

.االن:وار گفتم کیاتومات

انگار که قصد .به تنش بود که برازنده ش بود یو خوش دوخت یکت و شلوار مشک.به سر و وضعش دقت کردم تازه

؟يچرا زود اومد:و گفت دیاش کش یجو گندم يبه موها یدست.بره یداشت به مهمون

.ودب ومدهیاستاد ن:فکر کردن گفتم بدون
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 يتو يایم یبکشم؟با کفش گل دیاز تو هم با:و گفت دیکش یغیمن ج دنیبا د.اومد رونیباالخره ازآشپزخونه ب مامانم

!خونه؟

 يکفش ها ياما انقدر مسئله .آوردم یدرشون م دیافتاد که با ادمیتازه .خوردم و به کفشام نگاه کردم يا کهی غشیج از

!شد؟یمن مسئله بغرنج محسوب م فیکث يوفق مراد بود و تنها کفش ها خونه بر زیهمه چ یعنیمن مهم بود؟ یگل

 یب.و متنفر از چهره اش شدمیم یمادرم انقدر عصب دنیچرا با د دونمینم.به سراغم اومد یشگیهمون نفرت هم دوباره

مادرم به  غیج يصدا.از پله ها باال رفتم و در اتاق رو با شدت بستم فیکث ياش با همون کفش ها رهینگاه خ هیتوجه 

.هستن دنشونیشن بههم قادر  یبغل يها هیبود که حس کردم همسا ادیز يحد

انگار نه انگار که من  کنهینگام م بهیغر هیهمه سال مثل  نیحامد؟بعد ا يدیحرمتم کرد؟د یب يچجور يدید_مامان

.چقدر.بکشم دیخدا چقدر با يا.بزرگش کردم

.خوشحال هم بودم دادمیزجرش م نکهیبلکه از ا.کردمینم یاحتحرفاش احساس ترحم و نار دنیاز شن اصال

.قابل باور بود ریچقدر غ.بود که بهم دست داده بود؟حس تنفر از مادر یمن اون چه حس يخدا

آخ که هربار با به .افتادم ایپو ادیدوباره  نمیوالد يتوجه به دعواها یب.بالش بردم ریو سرمو به ز دمیتخت دراز کش يرو

چقدر .ندارم يکه تا مردن فاصله ا کردمیحس م.اومد یروحش قلبم به درد م یب يدن نگاه سرد و خشنش و صداآور ادی

باشه و چرا  تونستیم یمالحظه اش چ یرفتار ب لیدل.شده بودم فیضع رچرا انقد دونمینم.بود زیآم نیرفتارش برام توه

مثل دو دشمن  ایمن و پو.ممکن باشه تونهیم بودم؟نمبراش مه یعنی.که باهام کرد زنگ زد که کجا هستم يبعد از کار

.میبود یخون

مگه اون .داشته باشه تیبرام اهم دیبا ایکه چرا رفتار پو دمیفهمینم.متعجب بودم یدلشکستگ نیشکسته بود و از هم دلم

!کردم؟یبود که خودمو به خاطرش ناراحت م یک

به جاش بود با  يا گهیاگه هرکس د.رمیا انقدر از دستش دلگبفهمم که چر تونستمینم.سوالم نداشتم يبرا یپاسخ چیه
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.نبود که بتونم یکس ایاما پو دادمیام ادامه م یبه زندگ یکم محل

 میگوش ياسم مهران رو رو یجواب بدم اما وقت خواستیدلم نم.اعصابم خرد شد لمیزنگ موبا يبار از صدا نیچندم يبرا

.ام صاف بشه و جوابشو دادمکردم تا صد يسرفه ا.عوض شد ممیتصم دمید

!؟یخوب.سالم مهران جان_

انگار .خوددار باشم تونستمینم.هیگر ریزدم ز باشیو ز نیدلنش يصدا دنیبا شن.گرم و پرحرارت جوابمو داد شهیهم مثل

.جون شدم ؟نصفییشده پگاه؟کجا یچ:ام دست پاچه شد و گفت هیگر دنیاز شن.صداش برام مثل مرحم بود دنیکه شن

.دلم گرفته.خونه:گفتم هیهق هق گر ونیم

.شتیپ امیاالن م.نکن فدات شم هیگر.زمیبرم عز کتیدل کوچ يمن فدا_مهران

.ادیفکر کردم که واقعا به خونه م.دمیحرف ترس نیا دنیشن با

...بابا و مامانم.نه.نه_

.امیخب؟حاضر شو تا ب.سر کوچتون امیکه م نهیمنظورم ا.زمیعز دونمیم_مهران

.رممن حاض_

.امینکن خب؟االن م هیگر.رسونمیم گهیساعت د میپس تا ن_مهران

.باشه_

اتاقم رفتم که  ي نهیذوق زده به سمت آ کیکوچ يمثل بچه ها.حرفش خوشحال شدم که حد نداشت دنیاز شن يقدر به

فه باز هم منو نگاه اون زن از پشت مال يچهره  کردمیحس م.دمیدوباره ترس نهیآ يرو يمالفه  دنیاما با د نمیخودمو بب

 ینفس راحت نهیآ يخودم تو ي افهیق دنیبا د.دمیزدم و مالفه رو کش ایرو به در دم؟دلیترسیم دیبا یاما تا ک.کنهیم

اما .ام سرخ شده بود و چشم هام هم قرمز ینیب کردمیم هیکه گر شهیمثل هم.داغون شده بود یلیام خ افهیاما ق.دمیکش

.کردن نداشتم شیآرا يصله اصال حو.بکنم تونستمینم يکار
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.بابام از پشت سرم اومد ياومدم و به سمت در خونه رفتم که صدا نییپله ها پا از

!کجا؟_بابا

.نیتا راحتتر با هم دعوا کن رونیب رمیم:برگردم تا نگاهش کنم با بغض گفتم نکهیا بدون

.خب برو لیخ_بابا

.خداحافظ_

***

 يافتادم دوباره اشک تو یم ایپو ادیذره بهتر شده بود اما تا  هیحالم .هران بودمداده بودم و منتظر م هیتک وارید به

.کردم به خودم مسلط بشم یو سع دمیکش قیچند تا نفس عم.شدیچشمام جمع م

.شدم نیزدم و سوار ماش يلبخند دنشیاز د.دمیسرمو آوردم باال و مهران رو د نیبوق ماش يصدا با

.سالم_

!؟یخوب.زمیسالم عز:و گفت دقت بهم نگاه کرد با

دستام پنهون  نیصورتمو ب.هیگر ریزدم ز کیکوچ يمثل بچه ها.اوردمیاما طاقت ن.بهش انداختم و خواستم بگم نه ینگاه

.حالم بده یلیخ.ستمینه خوب ن:کردم و گفتم

.ستیچشمات ن فیح.يکرد هیباز که گر_مهران

.ستیخوب ن نجایا گهید يجا هیبذار برم !نکن خب؟ هیگر:گرفت و گفت دستامو

انگشتام قفل کرد و دنده رو عوض  نیقبل انگشتاشو ب يمثل دفعه .نگفتم يزیچ گهیکردم و د دییسر حرفشو تا با

دوست .نگاهش کنم دمیکشیخجالت م.رو متوقف کرد و به سمت من برگشت نیماش ابونیبعد از عبور از چند خ.کرد

.نهیبب يمو اونطور افهینداشتم ق

!شده؟ یبگو چ ریحاال سرتو باال بگخب _مهران

زد و  يلبخند دلگرم کننده ا.چونه ام و سرمو باال آورد ریآروم دستشو گذاشت ز یلیخ دمیبه حرفش گوش نم دید یوقت
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!؟یروز انداخت نیشده که خودتو به ا یچ!؟يکرد کاریبا خودت چ نیبب:گفت

.از دستشون خسته شدم:و گفتم هیگر ریزدم ز دوباره

و بابات؟ ا؟مامانیاز دست ک_مهران

.کننیهمش دعوا م.آره_

من  نیب یتا بگم که چه اتفاق دونستمیم.بگم تویواقع تونستمیبهم دست داد اما نم يبهش دروغ گفتم احساس بد نکهیا از

.فتهیب یاتفاق نیچن خواستمیو من نم شهیم یافتاده عصبان ایو پو

.بغلم ایب.یخانوم.نکن هیگر.زمیجانم عز:گفت یکرد و با مهربون شدم که دستاشو باز لیبه سمتش متما ناخودآگاه

هام و عقده  یناراحت يهمه .اون همه اشک کجا بود دونمینم.کردم هیگر يشتریبغلش انداختم و با شدت ب يتو خودمو

و  یضالنع ي نهیس يسرمو رو.دهنده بود نیآغوشش برام تسک.به اشک شده بود لیکه از رفتار مامانم داشتم تبد ییها

به  دونستمیبچه که بودم نم.یمن شدم تماشاچ.کننیدعوا م مهمش با ه ادمهی یاز وقت:گفتم هیگر ونیسفتش گذاشتم و م

.چکسیه.ندارم چکسویه.پناه ببرم یک

.حاال آروم باش.کنارتم شهیهم.منکه هستم:کمرم گذاشت و گفت يآروم رو یلیهاشو خ دست

پشتم کم کم  يحرکت دستاش رو.نش خوشبو بود که ناخودآگاه آروم شدمبد يبه قدر.عطرش مستم کرده بود يبو

.نکنم هیگر گهیآرومم کرد و باعث شد که د

سردته؟!چت شد؟:که گفت دمیناخودآگاه لرز.کردمیمقنعه هم حس م ياز رو ینفسشو حت یگرم

.نه_

؟يبهتر شد_مهران

.اوهوم_

.حاال نمتیبب_مهران
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همه بدنم در حال داغ  کردمیحس م.تازه متوجه کارم شده بودم.دمیکنه خجالت کشنگاهم  تیاون وضع يتو نکهیا از

.کرده بود تیبدنش بهم سرا يگرما.شدنه

پگاه؟_مهران

بله؟_

.نمتیبذار بب.نشده که يزیچ_مهران

پوست  يانگشتاش رو يجا.صورتم دوباره لبخند زد و اشکامو پاك کرد دنیبا د.آوردم باال و نگاهش کردم سرمو

.نبودم کیانقدر نزد يبه پسر چوقتیه.رتم سوختصو

!خب؟.چوقتیه.نمیتو بب هیگر خوامیمن هستم نم یتا وقت.نکن هیگر گهید_مهران

.باشه:لب گفتم ریبستم و ز چشمامو

با چه  یدونینم.يدختر منو نصفه جون کرد:گفت یآروم يبغلش گرفت و با صدا يبا خشونت منو تو کدفعهی مهران

.به سرم زد الیهزارتا فکر و خ.ومدم دنبالتاز شرکت ا یحال

آغوشش سفت گرفته بود که حس کردم استخون  يمنو تو يبه قدر.نفس بکشم تونمیلحظه حس کردم نم کی يبرا

.بدنم در حال خرد شدنه يها

و به آورد  رونیمنو از بغلش ب عیسر یلیمهران خ.میخورد يا کهیخورد هر دو  نیماش شهیکه به ش يضربه ا يصدا با

گوشه  یلبخند با نمک.پوش و جذاب بود کیش یلینگاه کردم که خ يبه مرد یبا ترس و شرمندگ.سمت چپش نگاه کرد

 تیاون وضع ينفر مارو تو هی نکهیاز ا.نگفتم يزیو چ نییسرمو انداختم پا.زهیترسم بر يلبش بود که باعث شد همه  ي

.کردمیبود احساس شرم م دهید

!بله؟_مهران

 یب شهیاگه م.يپارك کرد نگیدر پارک يجناب روبرو دیببخش:که گفت دمیکه همراه با خنده بود رو شنمرد  يصدا
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.شرمنده به خدا.ذره برو جلوتر هیزحمت 

.فتمیاالن راه م.توروخدا دیببخش.من شرمنده_مهران

.دیخندیم یه ؟مردهیکنیمجبور م ییمنو به چه کارا نیبب:گفت نداختیرو راه م نیکه ماش همونطور

.ناراحت نشو.کردم یشوخ:و گفت دیخند بعد

خب حاال بهتر :پارك کرد و گفت يگوشه ا هیرو  نیدوباره ماش.نییهم قفل کردم و سرمو انداختم پا يتو دستامو

دعوا  ذاشتنیم تیاونا اگه واسه تو اهم!؟یکنیاعصاب خودتو خرد م یواسه چ.انقدر خودتو ناراحت نکن زمیعز!؟يشد

.کردنینم

هرچند که .يا گهید زیبود نه چ ایمن رفتار پو یاصل لیدل.رو به مهران نگفتم تیداشت که واقع ياحساس بد چقدر

.فتمیب هیبا اون کارش باعث شده بود به گر اینبود اما پو تیاهم یبابا و مامانم هم ب يدعواها

.ينهار بخورم که زنگ زد خواستمیم!گشنت شده؟_مهران

.دیشببخ.شد ينطوریمتاسفم که ا_

.میخوریم ينهار هیبا هم  میریم.که ستین يزیچ.زمیاشکال نداره عز_مهران

***

.بابام بلند شد يوارد خونه شدم صدا تا

!وقت شب؟ نیتا ا يکجا بود_بابا

 چوقتیه.یعصبان ینگاه.کردینگاهم م نهیبود و دست به س ستادهیا ییرایوسط پذ.خوردم و به سمتش برگشتم يا کهی

ساکت و  يجا هیباشم؟ دیکجا با:گفتم يبودم اما خودمو نباختم و با لحن عاد دهیترس نکهیبا ا.بودمش دهیند نطوریا

.خونه آرامش ندارم يبه لطف شما و مامان تو.آروم

.يایب ریسابقه نداشت که انقدر د چوقتیه:به سمت اتاقم برم که گفت خواستم

.شمیبار سابقه دار م نیا_
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.نحرف نز ينطوریبا من ا_بابا

.خوامیمعذرت م.امین رید گهید کنمیم یسع.چشم_

بهم خوش گذشته بود که دوست نداشتم ترکش  يبا مهران به قدر.رفت نیبابا از ب يحال خوبم با حرف ها ي همه

.اما بابا با حرفاش حالمو گرفت.کنم

.يبر یتونیم_بابا

***

و به مهران فکر  دمیتختم دراز کش يرو.شام بخورم ستخوایدلم نم یحت.روز کسل کننده به اتاقم پناه بردم کیاز  خسته

کم کم چشم هام گرم شد و متوجه .بودن در کنارش تنها آرزوم بود.باشیدلگرم کننده و نگاه ز يبه حرف ها.کردم

.خوابم برد ینشدم ک

بابام کت .دیسفو  اهیعکس س هی.دمیصفحه رو باز کردم و عکس بابا رو د نیاول.دست هام بود يتو يعکس کهنه ا آلبوم

چقدر .زن کیبابام بود و  يبعد يصفحه .تک نفره بود  یعکس.هیچه رنگ دمیفهمیکه نم یبود با کراوات دهیو شلوار پوش

.بودمش دهیجا د هیانگار که .آشنا بود

ه و منگ به دور و برم نگا جیگ.به سرم وارد شده بود يادیانگار که فشار ز.کردیسرم درد م.دمیاز خواب پر کدفعهی

 یکیتار يتو.دستمو به گلوم گرفتم و از جام بلند شدم.خشک شده بود یگلوم از شدت تشنگ.اتاق خودم بودم يتو.کردم

.از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم

 دهیبود که د یکه اون چه خواب دمیفکر کردم نفهم یهرچ.افتاده بودم بمیو غر بیخواب عج ادیتازه .نداشتم یخوب حال

من  يآه خدا.چشمام اومد يجلو يعکس تو يزن تو يو خواستم بخورم که چهره  ختمیخودم ر يآب برا وانیل هی.بودم

آب رو  وانینتونستم ل یحت.بدنم سست شد يکدفعه همه یفکر وحشت کردم و  نیاز ا.نهیآ ينبود جز زن تو یاو کس

کف آشپزخونه انداختم که المپ  يها شهیش به ینگاه.تازه به خودم اومدم وانیشکستن ل يبا صدا.رمیدستم بگ يتو

.دمیبابام رو شن يآشپزخونه روشن شد و صدا
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!شده پگاه؟ یچ_بابا

 یمشک ییو موها دیبلند و سف یبا لباس.ستادهیلحظه حس کردم که همون زن کنارش ا کی يبرا.صورتش نگاه کردم به

.شد یکه چ دمینفهم گهیو د دمیکش یغیج.دمیرساون لحظه ت يلباش بود اما من تو يرو يلبخند.بود ختهیکه دورش ر

بگم  خواستیدلم م.سرم هزارجور صدا بود يانگار که تو.نبودم کشونیاما قادر به تفک دمیشنیم یدرهم وبرهم يصداها

بدم و حس  صیرو تشخ خوردیکه به صورت و چشم هام م ينور تونستمیم.تمومش کنن اما انگار زبونم قفل شده بود

.کنم

.دمیبابامو شن يکردم که صدا يناله ا.دردشو تحمل کنم تونستمینم.کردیدرد م چقدر سرم

!؟يشنویپگاه؟دخترم؟صدامو م_بابا

.آخ.کنهیسرم درد م:لب گفتم ریز

.ستین یچیه.زمیعز یشیخوب م_بابا

 دیبه زور چشم هامو باز کردم که نور شد.کردمیم یبیاحساس آرامش عج.حس کردم میشونیپ يدستشو رو يگرما

.بکشه و چشم هامو ببندم ریسرم باعث شد سرم ت يالمپ باال

.به هوش اومد ایمعصوم ب_بابا

دکتر؟ مشیببر يخوایم_مامان

.ستین یچیه.دهیانگار ترس.ستینه الزم ن_بابا

ام بر زیهمه چ هیباالخره بعد از چند ثان.نکنه و چشمهامو باز کردم تمیچشم هام نگه داشتم تا نور اذ يدستمو رو ساعد

که  یعکسش افتادم و زن ادیبابام  دنیبا د.کردندیصورت پدر و مادرم وحشت زده و نگران بود و به من نگاه م.شد يعاد

حاال مطمئن بودم که اون زن به .تنها باشم و فکر کنم خواستیدلم م.کردیصورت بابام اعصابمو خرد م دنید.کنارش بود

.ه شدهک یمتیبه هر ق.دمیفهمیم دیبا.بابام ربط داره
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!حالت بهتره؟_بابا

.معذرت نگرانتون کردم.آره خوبم_

؟يشد يمطمئن باشم؟چرا اونجور_بابا

.دونمینم_

؟یبه من بگ يخواینم_بابا

.ستیگفتن ن يبرا يزیچ_

.میزنیاستراحت کن بعدا حرف م.لتهیهرطور م_بابا

انگار که .دادینشون نم یعکس العمل چیمامانم هاما .بابام ممنون بودم که حالمو درك کرد و اجازه داد که تنها باشم از

.نزد یحرف چیفقط نگاهش نگران بود اما ه.برام افتاده یبراش مهم نبود که چه اتفاق

زل زدم به .نبودم یاومده راض شیاصال از وضع پ.به قبل از اون اتفاق.برگرده يبه حالت عاد زیهمه چ خواستیم دلم

خواب  يافتادم که تو یآلبوم عکس ادی.بود ستادهیق تا شبح اون زن که کنار بابام ااتفا نیاز اول.سقف اتاق و فکر کردم

آلبوم  ادی.بود یواقع زیبودمش؟اما انگار همه چ دهیخواب د يوفقط ت ایواقعا اون آلبوم وجود داشت .بودم دهید

ذهنم  يتو يجرقه ا.نکرده بودم به عکس اون زن برخورد چوقتیاما من ه.اتاق بابا و مامان بود يافتادم که تو یخونوادگ

.زده شد

رو مامانم  یمیقد لیتا خونه داشت و همه وسا يادیز يبود و فاصله  اطیح يکه گوشه  يانبار هی.خونه افتادم يانبار ادی

 زیتصور که ممکنه همه چ نیاز ا.وجود داشته باشه يانبار يکه به درد من بخوره تو يزیچ هی دیبا.کردیم ياونجا نگهدار

.شدمذوق زده  هیبفهمم و بدونم که اون زن ک رو

به در اتاق  ینگاه.آروم آروم از اتاق خارج شدم.و حالت تهوع داشتم اما از جام بلند شدم کردیکه سرم درد م يوجود با

از  ییصدا چیاما ه.شده بود دهیدر اتاق به راهرو تاب يباال ي شهیبابا و مامان انداختم که بسته بود و نور المپ از ش
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دادم و  هیبه چارچوب در تک.برم يراحت به انبار الیدادم المپ رو خاموش کنند تا من با خ حیترج.ومدیاتاقشون نم

حرصم .گفتندینم يزیراجع به من بزنند اما چ یبابا و مامانم حرف نیقبل ب يمثل دفعه ها خواستیدلم م.کردم زیگوشامو ت

 دنیقه نشستن و انتظار کشیباالخره بعد از چند دق.زدندینم یکدوم حرف چیسرنخ بودم ه هیحاال که من دنبال .گرفته بود

تا  داشتمیقدم برم اطیآروم و با احت یلیخ.رفتم نییو از پله ها پا دمیکش ینفس راحت.چراغ اتاق رو خاموش کردند

اصال .شناختمیسر از پا نم هنیدر ب يبفهمم که چه راز تونستمیبعد م قهیتا چند دق نکهیاز ا.زده بودم جانیه.نکنم دارشونیب

 کترینزد يلحظه به لحظه به انبار.دیدیرو م يبود و چشمام فقط در انبار يانبار دنیتنها هدفم د.نبود رمحواسم به دور و ب

.شدیم شتریو ضربان قلبم ب شدمیم

.هم اون زن و رسمیهم خودم به آرامش م قتیبا دونستن حق کردمیحس م.رو بفهمم زیهرچه زودتر همه چ خواستمیم

***

آروم در  یلیخ.بود و ساکت کیهمه جا تار.به دور و بر انداختم ینگاه.دمیکش یقیو نفس عم ستادمیا يدر انبار يروبرو

معلوم  يزیچ چیه.شده بودم رهیروبروم خ يبودم و به فضا ستادهیفقط ا.رو باز کردم اما جرئت نداشتم وارد بشم يانبار

 داشیپ.گشتم دیدستمو دراز کردم و دنبال کل.نصب شده وارید بهدر  کینزد يانبارالمپ  دیکه کل دونستمیم.نبود

شدم و در رو  يمتوجه حضورم نشه وارد انبار یکس نکهیا يبرا.روشن شد يرو زدم که انبار دیکل عیسر.کردم

 ياخل انبارو مشخص نبود که من د رفتینم رونیبه ب ينور چیساخته شده بود که ه يطور يخوشبختانه انبار.بستم

 يو جعبه ها یمیقد یچند تا کمد چوب.وجود نداشت یمشکوک ایترسناك  زیچ چیه.به اطرافم انداختم ینگاه.هستم

 دیناام.نبود که منو به سمت خودش جلب کنه يزیچ چیه.بود يانبار يتو میکردیاستفاده نم گهیکه د يزیهرچ.یچوب

وجود  یجالب زیچ هیکاش .لجم گرفت ودمداده ب يدواریام به خودم نکهیاز ا.کنم کاریچ دونستمیشده بودم و نم

و  میازشون استفاده کرده بود شیسال پ نیچند.شناختمیبود رو م يانبار يکه تو یمیقد هیاسباب و اثاث يهمه .داشت

.آورده بود يبابام اونا رو به انبار نیهم يبرا خوردنیبه درد نم گهید

پس :لب گفتم ریدوباره به اطرافم نگاه کردم و ز.بود يانبار يکه گوشه  یمیدق یلهستان یصندل ينشستم رو يدیناام با
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.که هست گهیبهم م یحس هی.وجود داشته باشه دیبود؟با یچ یاون آلبوم لعنت

 کیموزائ يپام رو از رو.انگار که لق بود.پام بلند شد ریز کیموزائ يدادم و از جام بلند شدم که صدا رونیب نفسمو

زده  جانیه.متر اومد باال یصدا داد و چند سانت دمیدوباره پامو روش گذاشتم که د.با دقت نگاه کردم.شدمبرداشتم و خم 

 چیه.زل زدم کیموزائ ریز یخال يآروم برش داشتم و به فضا یلیخ.دادمرو باال  کیو موزائ نیزم ينشستم رو.شده بودم

رو سر جاش گذاشتم و از  کیموزائ یبا ناراحت.ته بودفلکه رو گرف ریتار عنکبوت دور ش.فلکه آب رینبود جز ش يزیچ

.باشه يزیچ کیموزائ ریممکنه ز کردمیبودم که فکر م الیچقدر خوش خ.جام بلند شدم

 یاز سر ب.مال مادربزرگش بوده گفتیافتاد که بابام م یمیچشمم به صندوق قد کردمیکه به دور و بر نگاه م همونطور

باشه  نهیکه مربوط به زن در آ يزیچ ایکردن آلبوم  دایاز پ گهیراستش د.ز کردمبه سمتش رفتم و درشو با یحوصلگ

لباس ها هم مال مادربزرگ بابام  نیا دیشا.هیمیقد يپر از لباس ها دمیدر صندوق رو باز کردم که د.شده بودم دیناام

 یکیکوچ يصندوقچه  هیاشتم که لباسارو برد ياز سر کنجکاو.يفلز زیچ هیکه دستم خورد به  ختمیلباسارو به هم ر.بود

قفل رو  دیاب.توش بود که قفل بود یبا ارزش زیحتما چ.بهش بود یرنگ ییقفل طال.برش داشتم و بهش نگاه کردم.دمیرو د

.هیتا بفهمم چ شکوندمیم

باز  درشو ادیباالخره بعد از زحمت ز.کردم دایپ یگوشت چیپ هیانبر دست و  هی يانبار يگشتن تو قهیاز چند دق بعد

 کهیگوشواره  هیپاکت و چند تا النگو و  هی دنیاما با د.صندوقچه نباشه درشو باز کردم يتو يزیچ نکهیا الیبه خ.کردم

قشنگ بودند که  يبه قدر.بایاما ز.فینازك و ظر يالنگو ها.برداشتمنشستم و ذوق زده طال ها رو  نیزم يرو.خوردم يا

چقدر بزرگ و .گوشواره رو برداشتم.دست من ساخته شده بودند يبرا انگار که.دستم انداختمشون يناخودآگاه تو

کار گذاشته شده  روزهیگرد بودند و وسطشون ف.شهیگوشم پاره م ياگه به گوشم بندازم الله  کردمیحس م.بود نیسنگ

خودآگاه النگو باعث شد که نا نگیریج نگیریج يصدا.پاکت رو برداشتم و درشو باز کردم.نگاهم به پاکت افتاد.بود

.توشو درآوردم اتیپاکت کردم و محتو يدستمو تو.بزنم يلبخند
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دست بابام .کنار بابام.همون زن بود.شدیباورم نم.دمیرو د يخوردم و ناخودآگاه عکس بعد يا کهیعکس بابام  دنید با

 یهمون زن.بود خودش.برابر کرده بود نیچند شوییبایلبش بود که ز يرو يلبخند.دستاش بود و نگاهش به روبرو نیب

باشه که دستشو گرفته  کیبهش نزد یلیخ دیبابام داره اما با اب یاون زن چه نسبت دونستمینم.بودمش دهید نهیآ يکه تو

که سال  کردمیحس م.دمیترسینم گهید.دمیصورت زن کش يزدم و دستمو رو يناخودآگاه لبخند.دیخندیبابام هم م.بود

.شناسمیهاست اون زن رو م

کوتاه و  نیآست رهنیبابام با پ.بودم دهیخواب د يبود که تو یهمون عکس قایدق.عکس رو از نظر گذروندم اتیجزئ تمام

 يانگار اون دو نفر رو خدا برا.بابام بود رهنیکه مدلش مثل پ یرهنیبه رنگ روشن و پ یو اون زن با دامن.به لب يلبخند

بود که دست من  ییهمون النگوها.ساده بود صشیشخت.دست اون زن افتاد يتازه چشمم به النگوها.هم ساخته بود

شک نداشتم که  گهید.آوردم رونیخوردم و النگو ها رو از دستم ب يا کهی.حس کردم که مچ دستم سرد شد کدفعهی.بود

 يالیو:نوشته بود.دار بود خیتار.پشت عکس رو نگاه کردم.با بابام و من داشته باشه یکینسبت نزد دیاون زن با

.56تان چالوس،تابس

 یعنیممکنه؟ يزیچ نیچطور همچ.که هنوز بابام با مادرم ازدواج نکرده بود یزمان.بود شیسال پ27عکس متعلق به  اون

.نداشت یاخالق نیبابام همچ.باشه نطوریا دیبابام قبال دوست دختر داشت؟نه نبا

ه؟یکه اون زن ک دمیفهمیم دیبا

و چهارشونه اش رو به  دهیورز کلیبود که ه دهیپوش يدیلوار سفکت و ش.عکس بابام بود.رو نگاه کردم يبعد عکس

 کیو  دیسف ينگاه کرده بود که باعث شده بود دندون ها نیبا خنده به دورب.بود یچقدر بابام خواستن.دادینشون م یخوب

.شده بود نیبا گل تزئ نیماش.بود هداد هیکه پشتش بود تک یکانیپ نیبه ماش.دستش مشخص بشه

!بابا؟ هیعروس نیماش نیا یعنی:تملب گف ریز

 دیمج قمیعکسو رف نیدر انتظار عروس خانوم،ا".دمیرو د يتر یطوالن ينوشته  نباریا.به پشت عکس نگاه کردم دوباره
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"56زمستون .گرفته

بار  هینکنه که بابام .با بابام ازدواج کرده بود شیسال پ25؟اما مامانم که 56زمستون .دوباره فکر کردم خیتار دنید با

ازدواج کرده باشه؟

بابام با اون زن ازدواج .شدیباورم نم.کردمیعکس هارو نگاه م لمیف هیمثل .باعث شد که شوکه بشم يبعد يها عکس

بود که نفسم  بایز ياون زن به قدر.شده بودم جیگ.شون حالمو دگرگون کرد یعروس يعکس ها.قبل از مادرم!کرده بود

 دمیفهمینم!پس چرا بابام بهم نگفته بود که قبال ازدواج کرده؟.باورش برام سخت بود.حبس شده بود شییبایز دنیاز د

.هم بابا و هم مامان!کردن؟یرو از من پنهون م یبه اون مهم يمسئله  دیچرا با.هیچ يهمه پنهان کار نیا لیدل

اون زن .کنارش بودبابا هم .نوزاد بود در آغوش اون زن هیعکس .شدم خکوبیواقعا م دمیعکس که رس نیآخر به

اون زن حلقه کرده بود و با لبخند به  يبابا هم دستشو دور شونه .کرده بود سشونیموهاشو از دو طرف باز کرده بود و گ

.کردینوزاد نگاه م

حال .دروغ بگه شیقبل یچطور پدرم تونسته بود در مورد زندگ.کردم یبا دروغ زندگ میتمام زندگ يتو کردمیم حس

.سر بابام داد بزنم خواستیشده بودم و دلم م یعصبان.مدیفهمیخودمو نم

به فردا  خواستمینم.کردمیخودمو معلوم م فیهمون شب تکل دیبا.اومدم رونیب يدستم گرفتم و از انبار يهارو تو عکس

!اره؟چرا بابام نگفته بود که قبال ازدواج کرده و بچه د.ایاز اون همه دروغ و ر.خوردیحالم داشت به هم م.صبح برسه

هرچه زودتر  خواستیدلم م.رفتارم نداشتم يرو یکنترل.ستادمیدر ا يباال رفتم و روبرو عیسر یلیساختمون خ يپله ها از

همه .شدیتموم م دیاون شب با زیهمه چ.خوددار باشم خواستمیفکر کنم و نه م خواستمینه م.مسخره تموم بشه ياون باز

.زیچ

اما هر  دنیفکر کردم که هر دو خواب.بذارم بهم اجازه ورود بدن در رو باز کردم نکهیضربه به در اتاق زدم و قبل از ا چند

بود و باعث  دهیبود اما نور ماه به اتاق تاب کیاتاق تار نکهیبا ا.از تخت نشسته بودند يبودند و هرکدوم گوشه ا داریدو ب
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!شده؟ يزیچ:المپ اتاق رو روشن کردم که بابام گفت.دارنیشد که بفهمم ب

.نگاهش کنم به سمتش رفتم و عکس ها رو به سمتش گرفتم نکهیا بدون

.يبد حیبرام توض دیبا_

 يآروم عکس هارو گرفت و با صدا یلیخ.بود دهیعکس ها ترس دنیانگار که از د.دیلرزیم.به دست هاش انداختم ینگاه

!؟يکرد دایاز کجا پ نارویا:گفت يگرفته ا

!دونه؟یمامان م ن؟اصالینگفت يزیبه من چ ن؟چرایبدونم شما قبال ازدواج کرد خوامیم.داشته باشه یتیاهم کنمیفکر نم_

علت  دیلحظه فکر کردم که شا کی يبرا.به پنجره نگاه کرد دیمامان نگاه کردم اما اون تا نگاه منو متوجه خودش د به

.بود نطوریحتما هم.ساله شون ازدواج اول بابام باشه نیچند يدعواها

 دتیعا يزیچه چ قتیبا دونستن حق:شد و گفت رهیبه عکس ها خ.و نگاهش کنم رونیب امیباعث شد ازفکر ببابام  يصدا

شه؟یم

.یمن يشما بابا.بدونم دیمن با _

اسمش .من زن داشتم...بگم يچجور...با معصوم آشنا بشم خب نکهیقبل ا:گرفته گفت ییو با صدا دیکش یقیعم نفس

.دمیمثل اون رو ند یزن میزندگ يتو چوقتیه.بود قامیاز رف یکیخواهر .شقش بودمعا.بگم يچجور ایخدا...بود رایحم

براش مهم نبود بابام داره راجع به  نکهیمثل ا.نداشت یتیبابا براش اهم يانگار که اصال صحبت ها.به مامانم خورد نگاهم

.کردینم یحرکت چیتفاوت به پنجره زل زده بود و ه یب.زدیکه بهش داشت حرف م یو عشق گهیزن د هی

قبل از .شدم رایشده بودم عاشق حم قیرف دیکه با حم یاز وقت.اون ساختم دیخونه رو به ام نیا.میبا هم ازدواج کرد_بابا

 دیحم یراستش وضع مال.کنه یخونه خانوم نیا يتو خواستمیم.اون بسازم يخونه رو برا نیگرفتم ا میازدواجمون تصم

بچه که  هیو منتظر  میما با هم خوشبخت بود.بکشه یختس شهیزنم م یوقت رایحم خواستمینم.خوب نبود ادیز

 رایفقط انگار حم میمشکل ندار چکدومیه گفتنیدکترا م.نداشت دهیفا میدیانتظار کش یاما هرچ.کامل کنه مونویخوشبخت
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 شیق رو پمدام حرف طال.میشد لیم یکم کم به هم ب گهیراستش د.میصبر کرد.بود دهینرس یهنوز به اون آمادگ

عشقش واسه من .از دستش بدم خواستمینم.دادمیاما من به حرفش گوش نم.پاسوز اون بشم دیکه نبا گفتیم.دیکشیم

وقتا که از  یبعض.کردیعشق به بچه داشت نابودش م.شهیم وونهیکم کم داره د کردمیحس م.دیفهمیبود اما اون نم یکاف

.زن حامله است هیانگار که .کرده میقا راهنشیپ ریرده و زپارچه رو گلوله ک هیکه  دمیدیم گشتمیسر کار برم

 دهیبابام رو ند هیگر چوقتیه.قلبش گذاشت يرو رو رایو عکس خودش و حم هیگر ریزد ز کدفعهی بابام

دادن  يدلدار يحال و حوصله .روبروش زانو زدم و نگاهش کردم.باشه یانقدر عاطف تونهیکه بابام م دونستمینم.بودم

و  دیبه موهاش کش یدست.ه به خودش اومدیگر قهیباالخره بعد از چند دق.حال خودش باشه يدادم تو حیترج.نداشتم

حاضر بودم جونمو هم فداش .بهش توجه نشون بدم شتریب دیبا.آب و هواش عوض شه دیگفتن که با.بردمش دکتر:گفت

تمام فکر و .حالش کم کم بهتر شد.دمشبر رانیا يهمه جا.شهر به اون شهر نیاز ا.سفر بردمشیم.کنم اما سالم باشه

فکرکردم که حالش خوب .ارمیدووم ب تونستمیبدون اون نم.بود میزندگ يعشقم بود پگاه همه  ونا.رایذکرم شده بود حم

دور از  کردیفکر م.موجود خائن ساخته بود هیذهنش از من  يوگرنه تو هیرفتارهاش ظاهر يکه همه  دونستمیاما نم.شده

 یبه ب کردیو منو متهم م کردیم يریگ همدام بهان.تهران دوباره حالش بد شد میبرگشت یوقت.کنمیم تانیچشمش بهش خ

 یباالخره بعد از کل.براش بکنم يکار تونستمیاما نم رفتیچشمام داشت از دست م يجلو.بود یچقدر دوران سخت.ییوفا

 یدوباره شروع کرد به ب.نشون نداد یملعکس الع چیبهش گفتم ه یوقت.میاریبچه ب هیگرفتم  میکلنجار رفتن تصم

...نکهیاما من دست از پا خطا نکردم تا ا.زدیو بهم تهمت م کردیو داد م غیخونه ج رفتمیر میشب ها اگه د.يقرار

 رونیاز اتاق ب یمامان از جاش بلند شد و بدون گفتن حرف.به مامان کرد ینگاه دیحرفش رس يجا نیبه ا یوقت بابام

حداقل سرمو با کار گرم .خونه يشرکت باشم تا تو يدادم تو حیترج:که بابام گفت کردمیمانم نگاه مبه رفتن ما.رفت

شرکت دوستم  رفتمیم یوقت.شرکت دوستم بود یمنش.دمکنم که با معصوم آشنا ش کاریچ دونستمینم گهید.کردمیم

کم کم کارها و نگاه هاش .نه ایزن دارم که  دونستیم دونستمینم.دادمینم تیاما اهم کنهیکه با نگاهش دنبالم م دمیدیم
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بودم رو  دهیند رایکه از حم یمحبت.دیکشیو معصوم با رفتارش منو به دنبال خودش م زدیمنو پس م رایحم.برام عادت شد

برام به  رایخونه با وجود حم.محبت بودم يتشنه .تونستمیکنم اما نم انتیخ رایبه حم خواستیدلم نم.معصوم بهم داد

شده  یدوستم شاک.شد شتریکم کم سرزدنام به شرکت دوستم ب.که آروم بشم ییشباهت داشت تا جا جنگ دونیم

 یزده بودم که حت يگذشته بود و من دست به کار اراش مشکل درست نکنم اما کار از ک یمنش يبهم گفت که برا.بود

 گهیآدم د هیازم .منو جادو کرده بودمعصوم .کردم یانصاف یب رایمن در حق حم.دمیبعد از چند سال هنوزم خودمو نبخش

به خودم اومدم که  یوقت.دهیانجام نم یوونیح چیکه من کردم رو ه يکار.بخشمیخودمو نم چوقتیه.درست کرده بود

چقدر روزگار ...کرده بودم انتیخ رایمن به حم..خونه براش گرفتم هیعقدش کردم و .معصوم رابطه برقرار کردم اب دمید

که از  زمیعز يرایبه حم.از اونا شده بودم یکیخودم  کردمیهوس باز رو محکوم م يمردا شهیمکه ه یمن.بود یسخت

...برگ گل هم پاك تر بود بد کردم

 يپشت اون چهره .باشه تونستینه نم.باشه یبابام همچون آدم شدیباورم نم.کردمیو مبهوت به دهان بابا نگاه م مات

.باشه دیقلب پاك نبا هیجز  يزیمهربون چ

 زیکه همه چ کردیفکر م.طفلک خوشحال شده بود.خوب شدم رایاز عذاب وجدانم کم کنم دوباره با حم نکهیا يبرا_بابا

و  کردیام م وونهیطرف با حرفاش د هیمعصوم از .گذرهیم یدل من چ يبرگشته اما خبر نداشت که تو يبه حالت عاد

...روز بهم خبر داد که حامله است هیمعصوم .شد یطقا زیهمه چ کدفعهی.زدیم شمیبا اون نگاه معصومش آت رایحم

!منو؟:لب گفتم ریحرف ز نیا دنیشن با

.نه:گفت يبه من کرد و با خونسرد ینگاه مین بابام

؟یچ یعنی!نه؟_

هم حامله  رایکه حم دمیچند هفته بعد فهم يممکنه خنده دار باشه اما به فاصله :به سوالم جواب بده گفت نکهیا يجا به

از نگاه به چشم .داشتم ياحساس بد.و سردرگم و غرق در گناه جیگ.احساسمو بگم يبگم؟چطور يچطور دونمیمن.است
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من ساخت و من در عوضش  يها یبا کم محل.دیجون خر بهرو  یاون طفلک به خاطر من هرسخت.شرم داشتم رایحم يها

دست به دست هم  زیهمه چ.بود يران بدچقدر دو.از پشت بهش خنجر زدم.ختمیهم ر يرو گهیزن د هیکردم؟با  کاریچ

رو  رایحم يباشه و جا میزن اول زندگ خواستیاون م.معصوم کم کم منو ترسوند يرفتارها.کنه وونهیداده بود تا منو د

بچه  يو برا گرفتیم ياسباب باز. دیکشیبچه اش نقشه م ندهیآ يخبر داشت برا یاون طفل معصوم از همه جا ب.رهیبگ

چند سال ازعمرمو صرف معصوم کردم .بود یسخت طیشرا.که کنارش باشم خواستیوم هم مدام ازم ممعص.دیخریلباس م

 یلیخ.شده بود ریاما د.رفتمیو طرف معصوم نم داشتمیکاش خودمو نگه م.خوش باشم رایبا حم تونستمیکه م یدر صورت

به باد .رو گفته بود زیبهش همه چ.تشمعصوم رفته بود سروق.دهیرو فهم یهمه چ رایکه حم دمیبه خودم اومدم د.ریهم د

چقدردلم .باشم یآدم نیمن همچ شدیباورش نم رایطفلک حم.هارو بهش گفته بود نیتوه نیکتک گرفته بودش و بدتر

.تش سوختیمظلوم يبرا

شد؟بچه  یاون بچه چ:لب گفتم ریدستام گرفتم و ز نیسرمو ب.که بهش ظلم شده بود یزن يبرا.کردم هیبابام گر يهمپا

!شدن؟ یات چه

زل زده .چشمام بود نگاهش کردم يکه رو یاشک ياز پشت پرده .رفتیانگار که داشت طفره م.بابام سکوت بود جواب

 يبچه :گفت رهینگاهشو از عکس بگ نکهیبدون ا.دوباره سوالمو تکرار کردم.کردیم هیدستش و گر يبود به عکس تو

...معصوم حامله نبود...پگاه ییو من تو رایحم

 يمن بچه .صدا داد سایناقوس کل نیمغزم ع يتو.سرم خورد يپتک تو نیبابام ع يصدا.دمیحرفا رو نشن ي هیبق هگید

ازم پنهون  قتویحق نیچطور ممکنه؟چطور بابا تونسته بود ا.باور کنم تونستمینم.شدینم نه؟باورمیآ يبودم؟زن تو رایحم

 يپس اون تجربه .خورمیدارم کتک م دمیکه خواب د یوقت.تادکه واسم اف یاتفاق نیاول.برام روشن شد زیهمه چ.کنه

امکان داره؟ يزیچ نیچطور همچ.شدیبود؟باورم نم رایحم

و بابا عذاب وجدان  اوردیرو سر من در م رایحم یمامانم داشت تالف.دمیفهمیبابا و مامان رو م يرفتارها یمعن حاال
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زل زده بودم به .و سردرگم بودم جیگ.ستیمعصوم مامانم ن گهیدافتاد که  ادمیتازه .با من مهربون بود نیهم يبرا.داشت

به  يچطور بابام تونسته بود مسئله .متنفر شده بودم زیکس و همه چ مهاز ه.حالم بدشده بود.کردمیو فکر م یقال يگل ها

در عرض .کردیم يباهام بدرفتار ینبود که از بچگ خودیپس ب.رو ازم پنهون کنه؟چقدر از معصوم متنفر شدم یاون مهم

 تشیو مظلوم یگناه یب يدلم برا!مادر من؟.افتادم رایحم ادی.من عوض شده بود یزندگ.عوض شد زیهمه چ قهیچند دق

.اون زنت بود.یانصاف یب یلیخ!؟چطور؟یاون کارو باهاش بکن یچطور تونست:لب گفتم ریو ز هیگر ریزدم ز.سوخت

 يانگار که واقعا برا.رو درك کنم رایاحساس حم تونستمیم.ردمک هیگر يشتریصورتم گرفتم و با شدت ب يجلو دستامو

!من چارهیب!رایحم چارهیب.خودم اتفاق افتاده بود

.اومدم رونیاز جام بلند شدم و از اتاق ب یحرف چیگفتن ه بدون

****

ومعصوم نگاه  دوست نداشتم به بابا.قبول کنم تویواقع تونستمینم.اتاقم حبس کرده بودم يروز بود که خودمو تو چند

.ومدیاز هردوشون بدم م.کنم

ساعت ها .کردیآرومم نم زیچ چیه.با مهران حرف بزنم خواستیدلم نم یحت.يموجود منزو هیشده بودم به  لیتبد

 تشویانگار که اونم مامور.نهیآ ينه به خوابم اومده بود و نه تو گهید رایحم.کردمیو فکر م زدمیزل م نهیو به آ نشستمیم

 ایاون منو به دن.کرده بودم دایبهش پ یبیو عشق عج احترامدلم  يتو.نمشیدوباره بب خواستیدلم م.بود تموم کرده

.مادرم بود.آورده بود

شده  وونهیکرده د انتیبود بابا بهش خ دهیفهم نکهیاز ا.مرده؟حتما از غصه دق کرده بود يکه چطور دمیفهمیکاش م يا

.بود

مربوط به گذشته بود  زیهمه چ.ومدیهم از دستم بر نم يکار.کنم کاریچ دیکه با تمدونسینم.گذشتیم يبرام به کند زمان

.وقت بود که تموم شده بود یلیو خ

دوست  شویکه زندگ یزن.زن بود کی نکهیا يمادرم بود برا نکهیا ينه برا.گرفتیام م هیافتادم گر یم رایحم ادیکه  هربار
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.شده بود انتیداشت و بهش خ

اتاق حبس کرده بودم موقع نهار و شام برام  يخودمو تو یاز وقت.بابام باشه دیحدس زدم که با.تاقم خوردبه در ا يا ضربه

 چیه.خواستیکه اجازه ورود م دمیاما دوباره در زد و صداشو شن.قبله يهم مثل دفعه ها نباریفکر کردم ا.اوردیغذا م

 ینفرت ياش همه  افهیق دنیکه با د دونستمیم.کنم نداشتم نگاهش ستدو.طاقت روبرو شدن باهاشو نداشتم.نزدم یحرف

.بره نیکردم از ب دایاون چند روز ازش پ يکه تو

با دونستن  یبود که حت یچه حس نیا.نگفتم يزیو چ نییسرمو انداختم پا.در رو باز کرد و وارد اتاق شد قهیاز چند دق بعد

.رفت نینگاهش کنم همه نفرتم از ب نکهیبدون ا.وختسیکرده بود باز هم دلم براش م انتیخ رایبابام به حم نکهیا

!؟یخوب:مکث گفت یبعد از کل بابام

چند روزه  نیا:جوابشو ندادم که دوباره گفت!خوب باشه؟ تونستیمگه آدم م طیبا اون اوضاع و شرا.يسوال مسخره ا چه

از .يدینشون م یعکس العمل نیکه تو همچ دونستمیمن م.رو نگفتم متاسفم قتیبهت حق نکهیراستش از ا.فکر کردم

منو  شهیتو هم.تو رفتارهات مثل اونه.يریبگ شیرو در پ رایو رفتار حم یبهم پشت کن نکهیاز ا.دمیترسیرفتارت م نیهم

خرد  يمنو دار نکارتیتو با ا.یآخر عمرم ازت معذرت بخوام اما تو بهم نگاه کن يحاضرم تا لحظه .يندازیاون م ادی

.یکنیم

 دنیبا د.براش قائل بودم يادیاحترام ز.طاقت نداشتم که اون حرف هارو بهم بزنه.رف به بابام نگاه کردمح نیا دنیشن با

ناخودآگاه از جام بلند شدم و به سمتش .دلم براش سوخت.به نظرم شکسته شده بود.دمیکش یچهره اش آه

.تونستمینم.از بابام متنفر باشم تونستمینم.شمشببخ گفتیاحساسم بهم م.خودش هم از رفتارم تعجب کرده بود.رفتم

 يا گهید زیچ چیکه به بابام داشتم با ه یعشق.دلم براش تنگ شده بود.هیگر ریبغل بابام انداختم و زدم ز يتو خودمو

.که به مهران داشتم یبا عشق یحت.نبود سهیقابل مقا

.کنمیجبران م.خوامیرت مازت معذ زیبابت همه چ.ببخش دخترم:لب گفت ریدستاشو دورم حلقه کرد و ز بابام
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 دیشا.ظلم کرده بود رایدر حق حم نکهیبا ا یحت ستین یرفتن نیکه به بابام داشتم از ب یکه احساس دمیاون لحظه فهم يتو

.دتشیاز طرف من به بابا بگه که بخش خواستیم دیشا.گرفتیم میمن تصم يبه جا رایهم حم

***

 رایکه با حم يبابت رفتار.یهمچون زن يلغت مادر برا فیح.مامانبهش بگم  خواستیدلم نم گهید.رفته بود معصوم

.دمشیبخشینم چوقتیداشت ه

بهم  یحس.وحشت نداشتم گهید.دمیترسینم.کردهیم یهم زندگ رایکه قبال حم يخونه ا يتو ییدوتا.میمن و بابا بود فقط

که به دانشگاه نرفته  شدیم يدو هفته ا.دکه بابام کنارش نبو ییروزها يبه جا.کنم یزندگ رایحم يبه جا دیکه با گفتیم

با .دادمیاما من جوابشو نم زدیمهران هرروز بهم زنگ م چارهیب.مرو نداشت گهید يآدم ها دنید ياصال حوصله .بودم

نبودم که بخوام باهاش  يمساعد طیشرا يتو.جوابشو بدم تونستمیاما نم شدمیزده م جانیشماره اش ه دنیبا د نکهیا

.حرف بزنم

باالخره :زد و گفت يلبخند شدمیمن که داشتم حاضر م دنیبا د.مقنعه ام بودم که بابام وارد اتاق شد دنیپوش ولمشغ

دانشگاه؟ يریم يدار

.هرچند حوصله ندارم.از درسا عقب افتادم.آره_

!خب؟.فکر نکن يزیبه چ.سر جاش ادیدانشگاه حوصله ات هم م یبرس یوقت_بابا

.کنمیم یسع_

رسونمت؟ب يخوایم_بابا

.یدارم و نه رانندگ یاتوبوس و تاکس ينه حوصله .رمینه با آژانس م_

.پس مواظب خودت باش.باشه_بابا

.خداحافظ.شما نطوریهم_

***
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دلم  گهید.گرفتم جوابشو بدم میتصم.مهران باشه دیحدس زدم که با.زنگ خورد لمیبه دانشگاه موبا دمیرس تا

.کنم تشیاذ خواستینم

!بله؟_

؟یگاه خودتپ_مهران

!؟یسالم مهران خوب_

 زنمیبهت زنگ م ی؟هرچيذاریمن م يخودتو جا شم؟اصالیمن دلواپست م یگی؟نمییمعلوم هست کجا چیه_مهران

...سرت اومده ییفکر کردم بال.شدمیم وونهیداشتم د.يدیجواب نم

از  یکه حساب دمیدنش فهماز طرز حرف ز.دادمیبهش حق م.دادیبه من نم ییو اجازه پاسخگو زدیمدام حرف م مهران

باالخره بعد از چند .شدیوضع بدتر م.به دو کنم کیباهاش  خواستمینم.کنه هیصبر کردم تا خودشو تخل.هیدستم عصبان

!؟یبگ يخواینم يزیچ:حرف زدن گفت قهیدق

.دمیم حیواست توض.یفهمیخودت بعدا م.نبودم که جوابتو بدم یطیشرا يباور کن تو_

!بگو واقعا؟خب االن_مهران

.رودررو باهات حرف بزنم دیبا.که االن بگم ستین يزیچ.شهیاالن؟پشت تلفن؟نم_

!ت؟یاومده خواستگار یکس:لحظه سکوت کرد و بعد گفت چند

 حیبرات توض امیبهت گفتم که م.ستیحرفا ن نیبحث ا.نه:لبمو گاز گرفتم و گفتم.کردم نخندم یاما سع.ام گرفت خنده

!خب؟.نگران نباش.دمیم

؟ییاالن کجا_نمهرا

.عقب افتادم یحساب.کالسامو نرفتم.دانشگاه يجلو_

؟يعصر وقت دار_مهران
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.آره_

خب؟.دنبالت امیساعت پنج م_مهران

.باشه_

.مواظب خودت باش_مهران

.نطوریهم_

.خداحافظ_مهران

.خداحافظ مهران_

من  دنیاونم از د.قدم به عقب برداشتم کیناخودآگاه  ایپو دنیقطع تماس رو زدم و سرمو بلند کردم که با د ي دکمه

دانشکده دستامو گرفته بود  نگیپارک يافتادم که تو يروز ادیدوباره .با سر بهم سالم داد و به سمتم اومد.شوکه شده بود

باهاش برخورد  خواستمینم.و راهمو کج کردم نییپا ختمسرمو اندا.ترس برم داشت.بود دهیو سرم داد کش

.ره اون کارشو تکرار کنهکه دوبا دمیترسیم.کنم

سرمو بلند کنم و  نکهیطاقت ا.چرمش خورد يچشمم به کفش ها.دمیچند قدم بر نداشته بودم که صداشو شن هنوز

.نگاهش کنم نداشتم

.سالم_ایپو

جوابشو نداده  نکهیآورد و از ا یحتما دوباره به سمتم هجوم م.که جواب سالمشو بدم دیچرخیدهنم نم يزبونم تو یحت

.شدیم یم عصبانبود

!سالم پگاه_ایپو

!واست افتاده؟ یاتفاق يدو هفته که نبود نیا:سر بهش سالم کردم که گفت با

 یهرک.رفتارم مثل احمق ها شده بود.دنیقدرتمو جمع کردم و شروع کردم به دو يهمه .باهاش هم کالم بشم خواستمینم
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.ترسمیم ایکه از پو دیفهمیمطمئنا م دیدیکه رفتار منو م

.و وارد کالس شدم دمیکش یقینفس عم.بودم به در کالس دهیرس.بود دهیحد خودش رس نیقلبم به آخر ضربان

کردم به خودم مسلط  یسع.نشستم و چشم هامو بستم یصندل نیاول يرو.وارد کالس نشده بود یهنوز کس خوشبختانه

خب .که ازم زهر چشم گرفته کردیدش فکر مخو شیحتما پ ایپو.بود که داشتم يکه اون چه رفتار بد دمیتازه فهم.بشم

که خودمو  کردمیم يهرکار.نداشتم ياما چاره ا.خوردیمبودم حالم به هم  فیاونقدر ضع نکهیاز ا.واقعا هم گرفته بود

خودم بدم  یفیاز ضع.ام گرفته بود هیگر.تونستمینم.شدینم تهیاهم یبرام ب ایرفتار کنم که پو يمسلط نشون بدم و طور

 زیمخیو سر جام ن دمیکش یغیدر کالس ج یبودم که با باز شدن ناگهان الیفکر و خ يتو.کنم يکار تونستمیا نمام ومدیم

مثل مسخ .رو نداشتم رونیاز جام بلند بشم و از کالس برم ب نکهیجرئت ا.ترسم دوباره برگشت ایدوباره پو دنیبا د.شدم

اندازه منو ترسونده  نیاون کارش تا به ا کردیفکر نم دیشا.اونم از رفتار من تعجب کرده بود.کردمیشده ها نگاهش م

.باشه

شده؟ يزیچ:لب گفتم ریو ز یصندل يگرفتم به دسته  دستمو

نکنه لولوخرخره ام و خبر ندارم؟.یبهم بگ دیتو با:هاش فرو برد و با پوزخند گفت بیج يتو دستاشو

.ستین ينطوریا.نه.نه:زور آب دهانمو قورت دادم و گفتم به

!؟یپس چ_ایپو

از بابت رفتار اون روزم :فقط نگاهش کردم که گفت.بگم که بهش برنخوره یچ دونستمینم.جواب دادن عاجز بودم از

.دست خودم نبود.شرمنده ام

.بهش بدم یچه جواب دونستمینم.بگه يزیچ نیکه همچ کردمیفکرشو نم کرد؟اصالیم یعذرخواه داشت

بودم و سر  یمن اون روز عصب.دونمیراستش خودمو مقصر م.دانشکده يومدیر من ندو هفته به خاط نیا کنمیفکر م_ایپو

.کردم یتو خال
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.فراموشش کن.مقصر من بودم.نه:قدم به سمتم برداشت که هول کردم و گفتم هی

؟یکنیم ينجوریتو چرا ا:و گفت ستادیاز رفتارم سر جاش ا متعجب

.من خوبم_

؟یترسیتو از من م_ایپو

.نه.نه_

واقعا انقدر رفتارم بد بود؟_ایپو

.تمومش کن کنمیخواهش م_

من اون .ومدیچقدر از خودم بدم م.ختنیو شروع کردم به اشک ر زیم يخودمو کنترل کنم و سرمو گذاشتم رو نتونستم

 ریاتفاقات اخ.نهیبب ایاشکامو پو خواستمینم.موجود ترسو هیشده بودم به  لیتبد.انتظارشو داشتن هینبودم که بق یپگاه

.تنها يتنها.فقط خودم باشم.نباشه یباشم که کس ییجا خواستیدلم م.پر کرده بود تمویظرف

!تو چت شده؟_ایپو

.مسخره ام کنه کردیم یسع شهیکه هم یکس.ایپو ياونم جلو.چطور نتونسته بودم خودمو کنترل کنم.بد شده بود چقدر

که  نمیبب تونستمیم.بود نه پر از تمسخر ینه عصبان نگاهش.ستادهیمقابم ا دمیاشکامو پاك کردم که د عیسر یلیخ

!؟یاز من ناراحت:زد و گفت يلبخند.جاشونو گرفته یمهربون

سرمو .کردمیاش م سهیاصال چرا داشتم با مهران مقا.مثل مهران.شهیمثل هم.جذاب بود ایپو.شدم قیصورتش دق به

.یداشت ریالنه نبود اما خب تو هم تقصدرسته رفتارم عاق.ازت که معذرت خواستم:که گفت نییانداختم پا

.رونیب میبهتره بر.میبمون نجایقرمز ا يچشما نیبا ا ستیخوب ن:که گفت گشتمیم فمیک يتو يدستمال کاغذ دنبال

!میاما االن کالس دار_

.میبر ایب.بهت بگم نویدم در دانشگاه خواستم هم.ادیاستاد نم_ایپو
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حس .بودن داشتم فیچرا مقابلش انقدر احساس ضع دونمینم.بالش راه رفتماز جام بلند شدم و دن عیمط يبره ا مثل

انگار .گفتینم يزیاونم چ.رفتمیبود دنبالش م نییهمونطور که سرم پا.کنم یچیمقابل دستورهاش سرپ تونمینم کردمیم

.حرف زدن ندارم يبود که حوصله  دهیکه حالمو فهم

حالت خوب  يخوریم ییهوا هی.بهتر باشه رونیخب فکر کنم ب:گفت ایکه پو میاومد رونیساختمون دانشکده ب از

م؟یبخور يزیچ هی میبر يخوایم.شهیم

.باشه_

!بودم عیچقدر در برابرش مط.حرف خودم تعجب کردم از

حواسم پرت .دادیگذاشته بود و انگشتاشو تکون م زیم يدستاشو رو.زل زده بودم يقهوه ا زینشسته بودم و به م روبروش

.زنمینم یچرا نشستم مقابلش و حرف نستمدوینم.شدیم

!فقط من بودم؟ ومدنتین لیتنها دل ایواست افتاده  یدو هفته اتفاق نیا_ایپو

.بود که باهام مهربون شده بود نیهم يفکر کرده بود به خاطر اونه که به دانشگاه نرفتم؟برا پس

.یستیشما ن لشیدل_

!گاه؟تاحاال شما شدم؟تو چت شده پ یاز ک!شما؟_ایپو

.بخور.يکاکائو دوست دار ریش دمیاز بچه ها شن:رو به سمت من هول داد و گفت رکاکائویش وانیل

.ممنون_

کمکت کنم؟ تونمیخونه اتفاق افتاده؟م يتو يزیچ!خونوادته؟ يمسئله _ایپو

.رفع شده.نه_

!؟یخودت يحاال که رفع شده چرا انقدر تو_ایپو

.شوکم يهنوز تو_
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.ياز درسا عقب افتاد یحساب....آهان_ایپو

.رمیگیاز بچه ها جزوه م_

.شمیم ینگاه کنه عصب زیوم واریطرف صحبتم به در و د نکهیاز ا.یبهم نگاه کن یزنیحرف م یوقت شهیم_ایپو

 اسری:نگاه کرد و گفت يا گهینگاهم کرد و بعد به سمت د رهیچند لحظه خ.آروم سرمو آوردم باال و نگاهش کردم یلیخ

.نامزد کرده

؟یچ_

.يدونش جواب رد داد هی یکیمامانش بهش برخورده که به پسر  نکهیمثل ا.نامزد کرده الشونیاز فام یکیبا  اسری_ایپو

.راحت شدم.باالخره دست از سر من برداشت_

.خوامیرو فرستادم معذرت م اسری نکهیبابت ا_ایپو

.ستیمهم ن_

.حالم اصال خوب نبود.بخوابم واستخیدلم م.گونه ام گذاشتم و سرمو کج کردم ریز دستمو

برسونمت خونه؟ يخوایم_ایپو

.ستین یاجینه احت_

؟یکه واست افتاده حرف بزن یراجع به اتفاق يخواینم_ایپو

.نه_

م؟یقدم بزن رونیب میبر يخوایم.يهرجور دوست دار_ایپو

تا  نیانگار اخالقش زم.قدم بزنه که باهاش خواستیدختر نم هیانقدر زود از  چوقتیه ایپو.نگاهش کردم يکنجکاو با

باعث شدم  يپر ادی.که باهاش برم گفتیو م زدیبهم م يسقلمه ا شهیبود مثل هم يحتما اگه پر.آسمون فرق کرده بود

.بزنم يلبخند
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قبول؟_ایپو

.افتادم يپر ادی_

.نگرانت بود.باهاش حرف زدم روزیهمدست من؟د_ایپو

.که نداشتم يمثل خواهر شهیهم يپر_

.هرچند که خواهر دارم.حسو بهش دارم نیمنم هم_ایپو

که بود ازش  یبزنه اما هرچ خواستیم یکه چه حرف دونستمینم.بگه اما مردده يزیچ خوادیم ایپو کردمیم حس

.از چهره اش بفهمم تونستمیم.دیترسیم

؟یبگ يخوایم يزیچ_

.یچیه.نه.نه:گفت عیسر شنیو هول م رنیگیکه مچشونو م ییآدم ها مثل

.یبگ يزیچ يخوایفکر کردم م_

.ستین يزینه چ_ایپو

.شنومیم.اگه هست بگو_

.ستیگفتم که ن_ایپو

.دوارمیام_

از جام بلند شدم و .گرفتم برم میتصم.کنه دایادامه پ ياونجور قیدوست نداشتم دقا.سکوت برقرار شد نمونیب قهیدق چند

.برم دیبا.رکاکائویممنون بابت ش:گفتم

!؟يزود نیبه ا_ایپو

.رمیپس م شهینم لیخب کالس که تشک_

.رسونمتیم.میباشه بر_ایپو
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.رمیخونه نم_

.رسونمتیم يبر يهرجا که بخوا_ایپو

.خورهیراه من به تو نم_

.جبران اون روز و رفتارم.میریبا هم م.يبر ابونیتا سر خ دیباالخره که با_ایپو

.میبر.خب لیخ_

***

بگه اما از گفتنش  يزیچ هی خوادیم ایمطمئن بودم که پو.شده بودم رهیوبرو خجلو و کنارش نشسته بودم و به ر یصندل

 ندهیآ يبرنامه ات برا:کلنجار رفتن با خودش و صحبت درباره دانشگاه و آب و هوا گفت یباالخره بعد از کل.ترسهیم

!ه؟یچ

.نکردم نده؟فکرشویآ_

کم .بردمیلذت م دادیروح نشون م یودشو سرد و بخ نکهیچقدر از ا.خونسرد باشه کردمیم یسع.دقت نگاهش کردم با

.شدیکم احساسم نسبت بهش داشت عوض م

ازدواج؟ ای؟یکنیم ؟کاريدیدرستو ادامه م:به من نگاه کنه گفت نکهیا بدون

.کنمیکه اصال باور نم یکنیازم درخواست ازدواج م ينگو که دار:و با طعنه گفتم دمیخند دمیازدواج رو شن يکلمه  تا

فقط نگاهش .دیلب هام ماس ياش لبخند رو يجد ي افهیق دنیبا د.حرفو زدم ترمز کرد و به سمت من برگشت نیا تا

.خوامیمعذرت م.کردم یشوخ:گفتم عیسر یلیخ نیهم يفکر کردم که از حرفم ناراحت شده برا.کردم

!؟یکنیبا من ازدواج م.يخودت راهو برام ساده تر کرد:حالت صورتش عوض بشه گفت ایبزنه  يلبخند نکهیا بدون

!؟یچ_

باهاش ازدواج  گفتیبهم م ایپو.گرفتیمرغ پخته هم خنده اش م یحت.شدیباورش نم گفتمیکه م یبه هرک.شدینم باورم

.بود نطوریحتما هم.حتما دستم انداخته بود.کنم؟خنده دار بود
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.نبود یجالب ی؟شوخیکنیمسخره ام م ي؟داریگیم یچ:خنده و گفتم ریز زدم

.ا من ازدواج کنب_ایپو

کردم از  یسع.فقط نگاهش کردم.رفته ادمیهم از  دنیحس کردم خند یحت.بگم یچ دونستمینم.باز مونده بود دهنم

رو نشون  يزیچ چیچشم هاش ه.تونستمینم.بود دهیفا یببرم اما ب شیبه احساس درون یتفاوتش پ یظاهر سرد و ب

!بود؟؟ ریچرا انقدر نفوذ ناپذ.دادینم

.ام يکامال جد.کنمینم یمسائل شوخ نجوریا يمن تو.ستیدر کار ن یشوخ_ایپو

 يدیدته؟دیجد يباز:گرفتم و گفتم نیماش رهیدستمو به دستگ.هاش بود ياز باز گهید یکیهم  نیحتما ا.افتادم اسری ادی

!يخوند ؟کوریخردم کن يخوایدست به سر کردم خودت م اسروی

.شده بودم ياز دستش کفر.د و در ها قفل شدرو ز يدر رو باز کنم که قفل مرکز خواستم

.نویباز کن ا_

.کنمیباز نم رمیتا جوابمو نگ_ایپو

.میخوریو تو اصال به هم نم ه؟منیحرفا چ نیا.يتو خل شد:نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 نیبه در ماش دمیچسب دمیتا به خودم اومدم د.نکردم دایفرصت عکس العمل هم پ یحت.اتفاق افتاد عیسر یلیخ زیچ همه

دستش مثل مار دورم .کنم يکار تونستمیبود و نم دهیچسب نیماش شهیصورتم به ش.دستشو دور کمرم حلقه کرده ایو پو

تکون  تونستمینم یحت.پشت گردنم حس کنم تونستمینفسشو م يگرما.دادیحلقه شده بود و اجازه حرکت بهم نم

؟یچ دیدینفر ما رو م هیاگه .کردیشت مبود که دا ياون چه کار.شده بود وونهید ایپو.بخورم

.یجوابمو بده لعنت_ایپو

.حرکت کنم تونستمیکمرمو محکم گرفته بود که نم يبه قدر.ادیبند م گهید هینفسم تا چند ثان کردمیم حس

.زنمیم غیولم کن وگرنه ج_
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.باز کن درو:م گفتمنگاهش کن نکهیو بدون ا دمیکش ینفس راحت.آروم فشار دستش کم شد و کمرم آزاد شد آروم

.جوابمو بده_ایپو

.نویباز کن ا_

...گفتم که_ایپو

.تونمیکه م یدونیم.نجایا زنیکه همه بر زنمیم غیباز کن وگرنه انقدر ج_

فقط .دمیشدم و دو ادهیپ نیبشه از ماش مونیبذارم پش نکهیقبل از ا.به حرفم گوش کرد و قفل در رو باز کرد بالخره

 ایبه عقب برگردم و چشمم به پو يلحظه ا یحت خواستمینم.اش دور بشم یلعنت نیاون ماشو  ایاز پو خواستمیم

نکرده  يکار چیکرده بود و من ه رمیدوباره غافلگ.چطور به خودش اجازه داده بود که با من اون رفتار رو بکنه.فتهیب

رو ازم سلب کرده  يریگ میقدرت تصماتفاق افتاد که  عیاونقدر سر زیصورتش اما همه چ يبزنم تو تونستمیکاش م.بودم

 یمجور واجور برام  يمدت همش اتفاق ها نیچرا ا.شدینم ؟باورمیملک ایپو.کرده يکه ازم خواستگار شدیباورم نم.بود

هم مثل  ایپو.اینقص بود و پو یاون ب.مهران بزارم يرو تونستمینم یبیع چیه.و مهران هیالکل دمیکه فهم دیاون از فر.افتاد

چطور فکر کرده بود که ممکنه بهش جواب مثبت بدم؟.بهش نداشتم یشیگرا چید اما من همهران بو

.زیهمه چ.به حالت سابق برگرده زیهمه چ خواستیدلم م.گوناگون مغزم درد گرفت يهجوم فکر ها از

***

و سر کالس ها  میرفتیبه دانشگاه م میبه هم بزن یحرف چیه نکهیبدون ا.گذشته بود ایپو شنهادیپنج ماه از پ حدود

هم  يپر.داره نیذره ب ریمنو ز شهیکه هم دمیفهمیخوب م.و اما اون نه کردمیم زیاز نگاه کردن بهش پره.مینشستیم

 يازم خواستگار شیوقت پ یلیده اما خبر نداشت که اون خیم یدوست شنهادیبهم پ ایکه پو گفتیانداخت و م یدستم م

 یمن سع.کردیتنها نگاهش بود که همه جا دنبالم م.اوردیرو بوجود نم یشک چیه ایسرد و خشک پو يچهره .کرده بود

 ممرکز توجه پسرا باشم بد نکهیاز ا.به نگاه هاش عادت کرده بودم یبه نوع.تفاوت باشم اما برام مهم بود یب کردمیم

که بود ازش خوشم  یاما هرچ هیفکرم چ نیا لیدل دونستمینم.بردمیلذت م کردیبهم توجه م ایپو نکهیاما از ا ومدیم
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.ومدیم

راز  کیاز من مثل  ایپو يخواستگار.حساسه ایکه به پو دونستمیم.نزده بودم ایپو يراجع به خواستگار یمهران حرف به

.نگفته بود يزیاون هم به دوستاش چ یحت.بود

 دنیاز شن.داره طالقش بدهبودم که قصد  دهیاز بابا شن.بهتره بگم معصوم نبود ای ياز نامادر يخبر.خونه آروم بود اوضاع

و با  مینشستیشب ها کنار هم م.میتر از قبل شده بود کیبه هم نزد.خود بابا هم خوشحال بود.خبر خوشحال شدم نیا

رو  رایبابا درباره حم يعادتم شده بود که قبل از خواب حرف ها گهید.گفتیم رایاز گذشته اش و حم.میزدیهم حرف م

 تونستمیم.فکر يتو رفتیم هیچند ثان يو برا زدیچشم هاش برق م زدیا راجع بهش حرف مهربار که باب.بشنوم و بخوابم

 شکه تنها خواستیدوستش داشتم و دلم نم.کردمیمن بابامو درك م.داشت رو درك کنم رایکه به حم یوسعت عشق

.بذارم

تنهام گذاشته .رو بدونم تقیبود که من حق نیاش ا فهیانگار که وظ.دادیآزارم نم گهید.نبود رایاز روح حم يخبر

.بردیخوابم م یاتاقم بود و هرشب قبل از خواب با نگاه به نقاش واریبودم هنوز به د دهیکه از چهره اش کش یطراح.بود

 خواستیدلم نم.شده يبودم که خودشو مشغول کار کرده و منزو دهیاز عمو شن.بودم دهیوقت بود که ند یلیرو خ دیفر

 يادیز زیبه نظرم همه چ.کردیمنو خوشحال م نیو هم شدیزده نم گهیازازدواج ما د یحرف.شمروبرو ب دیدوباره با فر

 شهیخوب منو هم طیشرا.نداشتم يغم و غصه ا چیهام بود و  نهیس يعشق مهران تو.من پدرمو داشتم.خوب بود

موضوع با بابام حرف  نیجرئت نداشتم راجع به ا.زهیبه هم بر مویطوفان بودم که زندگ هیهرلحظه منتظر .ترسوندیم

اتفاق بد  کیهمش منتظر بودم .سوختمیاما خودم از درون م.سر و ته نگرانش کنم یب يبا حرف ها خواستمینم.بزنم

.نداره یمن دووم چندان يها یانگار که بهم الهام شده بود که خوش.فتهیب

***

من  یلعنت.ارمیدووم ب تونمیبدون تو نم.نرو مدیقسمت م.مهران نرو:گفتم هیگر ونیمهران گذاشتم و م ي نهیس يرو سرمو

با تو  دمیم حیترج.رمیمیو بدون تو هم م رمیمیبا تو م.ادهیبه تو برام مثل اعت ؟عشقیفهمیچرا نم.دارم اجیبهت احت
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 زمیعز.رمیم نیاز ب.شکنمیم.مونهیازم نم یچیه ياگه بر.یکنیم ردمخ يتو دار ؟مهرانیفهمیم.ترکت کنم تونمینم.رمیبم

 خوامینم.نیهم.یکنارم باش نکهیجز ا خوامیازت نم یچیمن ه.يکه دست از لجاجت بردار کنمیبهت التماس م.خداتورو

فقط .یستیکه عاشقم ن ستیبرام مهم ن.يکه چندتا دوست دختر دار ستیبرام مهم ن.فقط باش.یباهام ازدواج کن

.کنمیخواهش م.باش

 یمانع خوشبخت ؟منیفهمیم.پگاه تونمینم:گفت یو با ناراحتنگاهم کرد .گرفت و منو از خودش دور کرد بازوهامو

 شهیبودن من کنار تو فقط باعث م.مشترك ساخته شده باشم یزندگ يکه برا ستمین یآدم.ستمین یمن مرد زندگ.توام

.ازدواج کنم خوامینم چوقتیه.باهات ازدواج کنم تونمیمن نم.يها ببند ییبایز يچشمتو رو

 یفهمینم یلعنت.یترکم نکن خوامیفقط م.یباهام ازدواج کن خوامینم:اش گذاشتم و گفتم نهیس يسرمو دوباره رو لجوجانه

.شمینابود م.رمیمیتو بخدا م م؟بدونیبه چه حال

 تمیچرا اذ.تو ندارم هیکه طاقت گر یدونیم.نشون نده فیانقدر خودتو ضع:و گفت رونیب دیمنو از آغوشش کش دوباره

؟یکنیم

.نرو توروخدا.منکن هیپس نرو تا گر_

مهران از حرفم .دنیدیم کشونینگاه کوچ چهیرو از در زیبود که زودباور بودند و همه چ ییدختربچه ها هیشب لحنم

ت مبهم  ندهیکه آ خوامیمن دوستت دارم ونم.برم دیکشور با نیاز ا.برم دیبا.زمیعز تونمینم:زد و گفت يلبخند

.یباش نم ریاس يخوایم یتا ک.یرو داشته باش یخوب یزندگ خوامیم.باشه

چرا باهام دوست  ستیبا خودت مشخص ن فتیکه تکل ؟تويکرد نکارویچرا باهام ا!؟يچرا باهام دوست شد_

؟چرا؟يشد

 یاما جواب کنمیهنوزم دارم بهش فکر م.دونمینم:گرفته وبغض دار گفت ییگونه ام پاك کرد و با صدا ياز رو اشکامو

آرزومه اما باور  تیبودن با تو نها.پگاه یرسونیتو منو به سر حد جنون م.یخودم باش تو مال خواستمیم.نکردم دایبراش پ
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 نیکه آخرش از ب ترسمیم.شهیروز به روز داره بدتر م.يوابسته شد يادیتو بهم ز.ادامه بدم تونمینم.تونمیکن که نم

؟یفهمیم.يبر

اگه  یحت.یکنارم باش خوامیمن فقط م.فهممینم:مکه برام مونده بود گفت یتوان نیکردم و با آخر هیگر يشتریشدت ب با

 یزندگ دتیبذار به ام.باهام بکن اما نرو يخوایم يهرکار.یاگه منو عروسک خودت بدون یحت.يباهام ازدواج نکرد

.کنمیمهران خواهش م.ندارم يا ندهیمنم آ یاگه تونباش.کنم

باور کنم که اون حرف از دهان مهران  تونستمینم.به سرم بزنند نیسنگ يوزنه  هیبود که  نیاش مثل ا يبعد حرف

تنها راه موندن من  نیا.باهات رابطه برقرار کنم خوامیم!؟يهرکار:تمام نگاهم کرد و گفت یرحم یبا ب.اومده باشه رونیب

قبول؟.با تو رابطه داشته باشم خوامیمن م.مثل زنم رفتار کنم وبا ت تونمیازدواج کنم اما م تونمیمن نم.کنار توئه

به  ادیانگار که از ارتفاع ز.دیدیرو نم ییچشم هام جا گهید.که اون حرف رو بزنه کردمیفکر نم.نگاهش کردم ناباورانه

نکرده بود اما حاال با  تمیاذ چوقتیه.اومد ادمی ییحرف هاش از اول آشنا يلحظه همه  کی يبرا.پرت شده باشم نییپا

 چیه يو قاطع بود که جا حیصر يلحنش به قدر.نمونده یباق برام يزیچ گهیحس کردم که د.گفتن اون جمله خردم کرد

 یابونیخ يداشت ارزش منو در حد دخترها یرحم یباورش برام سخت بود اما مهران با ب.ذاشتیرو نم يشک و شبهه ا

.نییپا اوردیم

به  یعوض هی.هستم که نمیهم ؟منيبشنو یخواستیم نویهم:به لب گفت يبازو هام برداشت و با پوزخند ياز رو دستاشو

.ياگه که نه هر.يگوش بد گمیم یهرچ دیباهات دوست بمونم با يخوایاگه م.تمام معنام

که من  یمهران شدیباورم نم.مات و مبهوت نگاهش کردم.بزنم نداشتم یحرف نکهیقدرت ا.خشک شده بود زبونم

من تمام  یعنی.با من دوست بشه یجنس يرابطه  هینبود که به خاطر  یمهران من کس.تا اون حد پست باشه شناختمیم

 چیه يمهران برام جا.ندارم يمردن فاصله ا تاکه  کردمیحس م.مدت درباره اش اشتباه کردم؟چقدر ساده و احمق بودم

بار به چهره اش  نیآخر يو برا کردمیم هیصدا گر یب.شد ریگونه هام سراز يدوباره اشک هام رو.نذاشته بود یحرف
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 کردمیفکر م.کردیتمام به من نگاه م یچشم هاش با گستاخ.صورتش نبود يعشق تو ایو  یاز شوخ ياثر چیه.نگاه کردم

 دادمیم حیترج.نمیبب خواستمیمن مهران رو با اون چهره نم.نگاهمو ازش گرفتم.منتظر طعمه اش نشسته رگگ هیکه مثل 

.ادیچشمام ب يمهربونش جلو ي افهیق فتمیب ادشیهربار که به 

افتاد که  يو نگاهم به در خونه ا ستادمیمثل مجسمه سر جام ا.شدم ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش نیماشآروم در  یلیخ

مهران به خودم  نیموتور ماش يشدنم نگذشته بود که با صدا ادهیاز پ هیهنوز چند ثان.رو پارك کرده بود نیمهران ماش

.چشم هام دور شد يز جلوا هیچند ثان ضحرکت کرد و در عر ادیز یبا سرعت نیماش.اومدم

فقط .دروغ بود زیبهم بگه که همه چ.و سوارم کنه رهیدنده عقب بگ.که برگرده خواستیدلم م.مهران بود نیبه ماش نگاهم

!گشتیکاش برم.احمقانه یشوخ کی

 که مهران با ییجا.کوچه نگاه کردم يآسفالت کوچه و به انتها ينشستم رو.رفت لیپاهام بود تحل يکه تو یقدرت

 یبه سخت هیو چشم هام از فرط گر دمیکشینفس م یبه سخت.ندارم يکه تا مرگم فاصله ا کردمیحس م.رفته بود نشیماش

زن  کیکه  کردمیحس م.بود؟روحمو از من گرفته بود دهمهران بامن چه کر.نمیدرست همه جارو بب تونستمینم.شدیباز م

بودن .اما احساساتم عوض شده بود.شدمیباکره محسوب م دختر کیهرچند جسما .زن بودم کیمن  یاز نظر روح.کاملم

وجودم مهران رو  يهمه .ستمین رشییتا آخر عمر حاضر به تغ دونستمیساخته بود که م يدر کنار مهران از من موجود

 ریآدمو حق نکهیبا وجود ا یبود که حت یعشق چ نیا.از من خواسته بود باهاش رابطه برقرار کنم نکهیبا ا یحت خواستیم

زد؟یم شیداشتنش خودشو به آب و آت يباز هم آدم برا کردیم

که همه  شدمیافتادم مطمئن م یچهره اش م ادی یباورش برام سخت بود اما وقت.گوشم بود يحرفش هنوز تو نیآخر

که همه با غرورش  یپگاه.بودم ریچقدر من بدبخت و حق.حال دوستش داشتم نیاما با ا.رو از ته دل گفته زیچ

.مرگ بود لدر حا ارشی يکه از دور فیموجود ضع هیشده بود به  لیتبد تنششناخیم

***

با رفتن مهران همه .کردمیم هیدلم گر يلب هام لبخند بود اما تو يرو.که نبودم یسخت بود تظاهر کردن به آدم چقدر
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که بتونم همون پگاه  کردمیتالشمو م يهمه .خوددار باشم اما سخت بود کردمیم یبابا سع يجلو.در نظرم مرده بود زیچ

تک تک نقاط .گشتمیو برم رفتمیربات به دانشگاه م کیمثل .گفتیم يا گهید زیمغرور و شاد اما چشم هام چ.سابق باشم

دلم .مهارشون کنم تونستمیم یو من به سخت شدیچشم هام جمع م يناخودآگاه اشک تو.شهر برام خاطره داشت

 يفاصله ا یگ وونهیکه تا مرض د کردمیحس م.کردیام م وونهیهران داشت داز م يدور.کنم هیروز و شب گر خواستیم

 تونستمیکرده بود اما نم نیآخر با حرفش بهم توه دارید يتو نکهیبا ا.دمیدیمهران رو م ذاشتمیهرجا که قدم م به.ندارم

تک تک .تونستمینم اما.ومدیاگه نبودم با اون حرفش ازش بدم م.آره عاشق بودم.من عاشقش بودم.ازش متنفر باشم

اون .شدیاما افسوس که نم.بود میزندگ يبودن با اون تنها آرزو.خواستیبدنم مهران رو م يسلول ها

.گردهیبرنم چوقتیکه ه دونستمیم.گشتیبرنم

با نگاهش باهام .ختیرینگاهش م يحرف هاشو تو يانگار همه .شده بود يدانشکده برام عاد يتو ایمداوم پو يها نگاه

ذهنم مرور  يکه با مهران داشتم رو تو یتک تک خاطرات.عالم خودم بودم يتو ایتوجه به پو یاما من ب زدیحرف م

.غافل باشم ادشیاز  يلحظه ا تونستمینم.کردمیم

 ي ندهیداشت که من آ یحاال که اون نبود چه لزوم.رمیاز خودم و مهران انتقام بگ خواستمیم.کم با خودم سر لج افتادم کم

 یبا نگران.نموند یرفتارهام از نگاه بابا مخف.ام بدتر شد هیدرس هام افت کرد و روح.ارمیخودم بوجود ب يرو برا یخوب

رو پشت سر  يبد يروزها.دونمینم.دیترسیم دیشا.حرف بزنه رو نداشت امباه نکهیاما جرئت ا کردیاوضاعمو دنبال م

فراموش  يبرا یتالش چیباهام بود و من ه شهیمهران هم ادی.و آسمون نیزم نیماب.فیسردرگم و بالتکل.گذاشتمیم

.مرده متحرك کی.با رفتن اون من هم مرده بودم.کردمیکردنش نم

من نشسته  يروبرو یتک یصندل يهم رو ایپو.کردمیگوش م ایپدر و مادر پو يو به حرف ها نییانداخته بودم پا سرمو

آوردم؟نبود مهران انقدر  یم میسر زندگ ییشتم چه بالواقعا دا.دمیترسیخودم هم از عاقبت کارم م.زدینم یبود و حرف

 خواستمیفقط م.دونستمیازش نداشتم؟جواب سوال هامو نم یشناخت چیازدواج کنم که ه يارزششو داشت که من با مرد
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.سرم نبود جز زجر دادن خودم يتو يفکر چیه.خودمو زجر بدم

.با درخواستش موافقت کردم یمخالفت چیو من بدون ه از بابام اجازه گرفته بود.اومده بود میبه خواستگار ایپو

 شیو رفتارش طبق مد روز پ پیدر ت ایهرچه که پو.بودند یمومن يبرعکس تصورم هردو انسان ها ایو مادر پو پدر

مادرش .داشت یو بنام بود که مغازه فرش فروش یمیقد يها يپدرش از بازار.ساده بودند یلیپدر و مادرش خ رفتیم

که شروع  يخودم از باز.بود دهیانگار که منو پسند.زدیمو لبخند  کردیبود که مدام منو نگاه م یو نسبتا چاق يزن چادر

.دادم خودمو بسپارم به دست سرنوشت حیاما ترج دمیترسیکرده بودم م

؟یبزن یحرف ایبا آقا پو يخوایپگاه دخترم نم_بابا

و به اخالقش کامال  شناسمیرو م ایآقا پو.باباجون ستین یاجیاحت:گفتم یآروم يبود با صدا نییکه سرم پا همونطور

.آشنام

 یعروس نیهمچ کردمیوقت فکر نم چیه.ماشاال:گفت یکه انگار از جواب من خوشش اومده بود با خوشحال مادرش

.بشه بمینص

.خانوم دهیپسرتون به خودم کش_ایپو پدر

.خودم شیپ ایب.معروس خانو نجایا ایب:کرد و گفت يزیر يخنده  ایپو مادر

نگاهم به .کنندیهمه نگاهم م دمیسرمو آوردم باال که د.کنارش نشستم دیآروم از جام بلند شدم و با گفتن ببخش یلیخ

.گوشه لبش بود يو لبخند کردیبراق به من نگاه م ییافتاد که با چشم ها ایپو

 ياز طرف پسرم قبول کن تا فردا که براامشب  نویا:که دستش بود رو از دستش درآورد و گفت يانگشتر ایپو مادر

.میریبرات بگ نشویبهتر میرفت دیخر

.ممنون مادرجون یلیخ_

که به  روزهیانگشتر ف دنیبا د.شدم ایکه نامزد پو شدیباورم نم.چپمو به دستش گرفت و انگشتر رو به دستم کرد دست
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ازدواج کنم؟لحظه  ایداشت که با پو نویران ارزش ابا مه يکردم؟لجبازیم کاریمن داشتم چ.دستم بود تازه به خودم اومدم

من فقط باعث  میقول و قرار ها گذاشته شده بود و تصم يهمه .دهش ریاومد که د ادمیشدم اما  مونیاز کارم پش يا

شده بود و همچنان لبخند  رهیاونم به من خ.با دقت نگاه کردم ایبار بعد از رفتن مهران به پو نیاول يبرا.شدیکدورت م

.گره خورده بود ایسرنوشت من با پو دیشا.سرد و خشک عادت کنم يبه اون چهره  تونمیکه م کردمیحس م.زدیم

.افتاد یچقدر خوشبخت بودم اگه واقعا اون اتفاق م.مهران بود ایپو يبه جا شدیم یفکر کردم که چ يا لحظه

و  دیبه سرم کش یدست ایمادر پو.بزنم کردم لبخند یو سع دمیکش یقینفس عم.رهیام بگ هیبود دوباره گر کینزد

.بود که شکر خدا برآورده شد ایپو یعروس دنیآرزوم د نیآخر.نیخوشبخت بش شاالیا:گفت

.صداش آرومم کرد.باعث آرامشم شد ایمادر پو ینوران ي چهره

.ممنون مادرجون_

***

.ردکیبود و نگاهم م ستادهیباال سرم ا.شدم داریبابام از خواب ب يبا صدا صبح

.ریسالم صبح بخ_

.ها ادیشادوماد م ؟االنیش داریب يخواینم.یشیپ ریصبح بخ_بابا

که مادرش بهم داده  يو جواب مثبت من و انگشتر ایپو يخواستگار.چشم هام اومد يجلو شبیاتفاقات د ي همه

بگن دختر  خوامینم.شو تنبل خانوم ؟بلندیکشیآه م یواسه چ:که بابام گفت دمیکش یآه.به انگشتر کردم ینگاه.بود

.حامد نازپرورده است

که به  یاما وقت.ازدواج کنم و خوشبخت بشم نکهیا.خواستیم نویمهران هم.دادمیادامه م میزندگ ریاراده داشتم به مس یب

 به حالم نبره از یبابام پ نکهیا يبرا.ام گرفته بود هیدوباره گر.که خوشبخت باشم تونستمینداشتم چطور م يعالقه ا ایپو

.جام بلند شدم و به حمام رفتم

 یبا بابام خوش و بش کرد و با مهربون.دمشیدیبار بود که خوشحال م نیاول.اومد ایخوردن صبحونه بودم که پو مشغول
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.کردمیمدام مهران رو به جاش تصور م.باهاش برخورد کنم يعاد تونستمیهنوزم نم.بهم سالم کرد

!پگاه خانوم؟ یخوب_ایپو

!؟یتو خوب.یمرس_

.رو قورت دادم و از جام بلند شدم رینون و پن ي لقمه

؟يصبحونه خورد_

.وقته یلیخ.آره_ایپو

.شدم داریمن تازه از خواب ب_

 میدنبالشون و با هم بر میقرار شد بر.مادر و خواهر هنوز خونه ان.راحت صبحونه تو بخور الیبا خ.اشکال نداره_ایپو

.دیخر

 یلیخ.زنهیتاحاال مدام داره از تو حرف م شبیراستش مادرم از د:گفت ایشدم که پوآشپزخونه  زیکردن م زیتم مشغول

.دق کرده بود يخوب شد که زن داداش ندارم وگرنه از حسود.از تو خوشش اومده

 اقیبود و با اشت جانیسراسر شور وه.نبود يسابق خبر یاحساس یو ب ياز اون سرد گهید.فرق داشت شهیبا هم ایپو لحن

.شو عوض کنه هیروح تونهیکه ازدواج با من تا اون اندازه م دونستمینم.کردیاه مبه من نگ

.شونمیتاحاال به فکر ا شبیمنم از د.مادرجون لطف دارن_

!فقط به فکرمادرمن؟:معنادار گفت يلبخند با

.من باشم راتییکه مسبب اون همه تغ شدیکرده بود؟باورم نم رییشبه انقدر تغ کیچرا .دیباریم طنتیچشم هاش ش از

.گرم کنم يزیکردن روم زیبزنم و سرمو با تم يدادم لبخند حیترج.بهش بدم یچه جواب دونستمینم

.یبگ یکشیاما خجالت م.يبه منم فکر کرد نکهیا یعنیسکوتت _ایپو

 يبرا یخوبهمسفر  تونمیمن م نکهیباشه؟به ا یبرام همسر خوب تونهیم ایآ نکهیبه ا.فکر کردم ایبه پو شبیتمام د واقعا
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.باعث شده بود که ته دلم خوشحال باشم میبه هم تعلق دار نکهیباشم؟احساس ا شیزندگ

شه؟یتموم م یکارت ک_ایپو

!خواهرت؟ یراست...تا مادرجون معطل نشه میکه بر شمیحاضر م.کنمیتمومش م عیسر_

.نشیبیم يریحاال م.هعاشقت شد دهیند.ادیشوهرش اجازه نداد که با ما ب شبید.پروانه حامله است_ایپو

***

اما من ته دلم از .وجود نداشت یمشکل چیه.رفتیم شیپ یعال زیهمه چ.دمیشیم کینزد میداشت یکم به روز عروس کم

 رمیبانگیگر يعذاب وجدان از روز خواستگار.داشتم ياحساس بد.ازدواج کنم ناراحت بودم ایمجبور بودم با پو نکهیا

 یدوست انیجر خواستمیم.با دروغ شروع بشه میزندگ خواستمیمن.دمیترسیشو نگفته بودم مراست ایبه پو نکهیاز ا.شده بود

رو  ایکه پو کردمیحس م.کنم يدوست نداشتم که باهاش باز.دمیترسیاما از عکس العملش م.با مهران رو بهش بگم

کرده بود  دایپ ين نامزدکه بهش در عرض دورا ياحساس احترام و عالقه ا.انتخاب کنم یزندگ کیبه عنوان شر تونمیم

حقش بود که بدونه من در گذشته با .کردمیم يداشتم با احساسش باز نکهیبه خاطرا.ادیشده بود که از خودم بدم ب اعثب

.دونستیم دیبا.مهران دوست بودم

و نگاه و رفتارش پر از شور .کردیکارو برام سخت تر م تشیمعصوم نیهم.کردیاز گذشته ام سوال نم چوقتیه ایپو

انگار همه .خونوادش از ته دل منو دوست داشتند و برام احترام قائل بودند.مواظبم باشه شهیهم کردیم یبود و سع جانیه

از همه .کنمیم انتیکه دارم به تک تکشون خ کردمیحس م.شهب دیدست به دست هم داده بود تا عذاب وجدانم تشد زیچ

.ایبه پو شتریب

 قتیکه با گفتن حق دمیترسیم.و چه وقت يچجور دونستمیم که با مهران دوستم اما نمبگ ایگرفته بودم که به پو میتصم

شده بود قسم خورده  يجار نمونیب تیمحرم غهیکه ص یاز وقت.بره نیاز ب ذاشتیکه بهم م یترکم کنه و همه احترام

 یزندگ ایحق پو.ومدیم مذهنم بهش فکر کنم بد يتو یحت نکهیاز ا.به سمت مهران نره المیفکر و خ چوقتیبودم که ه

.کردمیم ایرو براش مه یزندگ نیا دیبا.بود يدردسر یآروم و ب
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از قلبم نگه  يمهران رو در گوشه ا يخودمو به دست سرنوشت بسپارم و خاطره  دیکه با دمیرس جهینت نیا به

.دوست داشتن گناه بود نیا کردمیکه داشتم شوهر م یهنوزم دوستش داشتم اما وقت.دارم

که مال خودمونه و  میریم يبه خونه ا ایمن و پو گهیتا چند ساعت د نکهیاز تصور ا.روز بود نیبرام سخت تر یعروس روز

.دارم شیرو در پ یفکرشو کنم که چه شب خواستمینم یحت.دیلرزیبند بند وجودم م شمیمن متعلق به اون م

 يکه تو دونستیاما تنها خدا م.زدمیو لبخند م تمگفیبه مهمونا خوش آمد م.رفتمیراه م ایکنار پو یکوک یعروسک مثل

منو به ماه عسل  ایپو نکهیقبل از ا دیبا.شدیم ریداشت د.رو نداشتم قتیحق ییهنوز جرئت بازگو.گذرهیم یقلبم داره چ

.که چرا زودتر نگفتم کردمیخودمو سرزنش م.گفتمیبهش م قتشویحق بردیم

تنها  نکهیپدرم از ا.دمیدیرو م یو خوشحال يشاد کردمیمهمونا که نگاه م يهمه  يبه چهره .گذشتیم يبرام به کند زمان

و  زدمیدست و پا م یبرزخ ياز من که تو ریبه غ.همه خوشحال بودند.دیخندیدخترش عروس شده بود خوشحال بود و م

.کنم کاریچ دیبا دونستمینم

که  ییالیو.به شمال.میش به ماه عسل برقرار بود که فردا.تموم شد یشب مجلس عروس مهیحدود ساعت دو ن باالخره

 نیخودمو آماده بدتر.گفتمیم ایرو به پو قتیحق دیبا.میاما شک داشتم که به اونجا برس.بهم داده بود هیبابام به عنوان هد

.حرفها و رفتارهاش کردم

شهر قرار  ينقطه  نیکه در بهتر يمتر صدیس یآپارتمان.بود دهیخر یبه تازگ ایکه پو میشد يآپارتمان نوساز وارد

و سردرگم وسط  جیگ.رفت نیجمع کرده بودم از ب ایکه در برخورد با پو یقدرت يبا بسته شدن در خونه همه .داشت

و من مجبور نبودم که  گذشتیزمان نم.موندیثابت م زیچ هکاش هم.کردمیبودم و به در اتاق خواب نگاه م ستادهیسالن ا

.بگم با مهران دوست بودم ایبه پو

 يبودم و کار ستادهیحرکت ا یب.گرمشو از پشت دور کمرم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند يها تدس

که ضربان قلبم  کردمیحس م.نفس گرمش به صورتم خورد.شونه ام گذاشت يو سرشو رو دیکش یقینفس عم.کردمینم
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.رو بهت بگم يزیچ هی دیبا:گفتم ومدیکه انگار از ته چاه در م ییچشم هامو بستم و با صدا.لباسم هم معلومه ياز رو یحت

.ادهیوقت واسه حرف زدن ز_ایپو

.بگم دیرو با ینه مطلب مهم_

.زمیعز دمیبگو گوش م_ایپو

.دیکش یقیبه خودش فشار داد و دوباره نفس عم شتریب منو

!يزد ییچه اودکلن خوشبو_ایپو

ذره صبر  هی.ایپو کنمیخواهش م:ز کردم و گفتدستاشو از دور کمرم با.حرفمو بهش بزنم تیاون وضع يتو تونستمینم

.کن

!بگو:عقب و گفت دیاز رفتارم خودشو کش متعجب

 يجور هی.تا شروع کنم گشتمیم یمناسب يدنبال جمله .بگم يزیچ تونستمیکرده بودم نم دایکه فرصت حرف زدن پ حاال

گفتم؟یم دیبا یاما چ.که خودمو بد نشون ندم

 نیا.اما مهم نبود.کنهیبه پا م امتیرو بهش بگم ق انیجر یکه وقت دونستمیم.اصله گرفتمو ازش ف نییانداختم پا سرمو

.حق اون بود که بدونه

 نمیا.یحق توئه که بدون نیکه ا دونمیاما م.منو ببخش.بکنم یاعتراف هی دیمن با ایاما پو.بگم يچجور دونمینم.برام سخته_

...نفر دوست بودم و هیبل از تو با راستش من ق...بدون که من گذشته مو فراموش کردم

که  یلیس.شمیمتعجب م کنمیبهش فکر م یاتفاق افتاد که هنوزم وقت عیسر زیهمه چ يبه قدر.حرفمو نتونستم بزنم هیبق

رفتارش  يرو یکنترل چیه ایپو.افتادم نیزم يکنترلمو از دست دادم و رو.فتهیبه صورتم خورد باعث شد سرم به دوران ب

 زنهیبهم م ایکه پو ییکه کتک ها و ضربه ها کردمیحس م.کردمیمقاومت نم يبرا یو تالش یسع چیه من هم.نداشت

بود که کردم و باعث شدم که  يکار نیبدتر.شدمیبا مهران دوست م دیمن نبا.که مرتکب شده بودم یتاوان گناه.حقمه
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.سرنوشتم عوض بشه

 ریحرکت ز یب.دمیکشیم غیو نه ج کردمیم هینه گر.زدیشکمم مآورد و با لگد به  یها به سمتم هجوم م یمثل وحش ایپو

بلند به اتاق خواب  ییبا قدم ها.دیکه به من زد دست از کار کش يبعد از چند ضربه ا.زدمینم یپاش افتاده بودم و حرف

ق بهش ح.کنهیم یخال لیسر وسا تشویزدم که داره عصبان دسح.بلند شد شهیشکسته شدن ش يصدا.رفت و در رو بست

.فحش ها و کتک ها بود نیبدتر اقتمیمن بهش دروغ گفته بودم و ل.دادمیم

***

کرده  يرو سپر یشب نیکدوم تازه عروس همچ.زدیبه تنم زار م یعروس دیلباس سف.هم نذاشتم يصبح پلک رو تا

ماه عسل؟چه .گهیحداقل تا دو ماه د.رهیگینم يخبر ایازمن و پو چکسیکه ه دونستمیم.سوختیخودم م يبود؟دلم برا

چقدر دوست داشتم که .بود ومدهین رونیاز اتاق ب ایپو.کردیدرد م ایهنوزم شکم و پهلو هام از ضربات پو!یماه عسل

.تحمل کنم تونستمیرو نم ایپو یکم محل.بود ومدهین رونیب گهیفحشم بده اما فقط کتکم زده بود و د

اگه با مهران دوست .ادم و به بخت بد خودم لعنت فرستادمد هیتک واریسرمو به د.شد ریمهابا از چشمام سراز یب اشک

تاوانشو پس  دیبود که با یبا مهران کار اشتباه یدوست.در انتظارم نبود یسرنوشت نیهمچ چوقتیه شدمینم

.بود ایپو یمحل یتاوانش هم ب.دادمیم

تنش  یهنوز کت و شلوار عروس.مسرمو باال بردم و نگاهش کرد.در آستانه در قرار گرفت ایباز شد و پو یبه آروم در

که  دمیفهم.باهام نزد یحرف چیه.به من کرد و ازم دور شد ینگاه مین.بود و چشم هاش قرمز ختهیموهاش به هم ر.بود

.عذابم بده یبا کم محل خوادیم

***

هر .زود ها یاما برعکس خوش گذرهیم یآدم ها به سخت يلحظات سخت برا شهیچرا هم دونمینم.يبه کند.ماه گذشت دو

 رونیغذاشو از ب.خونه وجود ندارم يکه اصال تو کردیرفتار م يطور ایپو.میخونه خودمونو حبس کرده بود يدو تو

رو  يآشپز يحوصله .کنم ریس رینون و پن بامجبور بودم که خودمو .خوردیم ییو خودش به تنها دادیسفارش م
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 نطوریاما ا دارهیکه باالخره دست از لجاجت برم کردمیفکر م.شدیم روزیهرروز بدتر از د.دادیزجرم م ایرفتار پو.نداشتم

 رونیو به ندرت از اتاق ب کردمیاتاق مهمان حبس م يخودمو تو.نشم یدادم که دور و برش آفتاب حیمنم ترج.نبود

م اما آماده کرده بود ایبا پو یشروع زندگ يخودمو برا.تموم بشه زیکه انقدر زود همه چ کردمیفکر نم چوقتیه.ومدمیم

.کردیمن شروع م هیمخالف رو ي هیاون داشت رو

کم کم از خورد و خوراك افتادم و .ندارم ییشدم و راه به جا ایپو یکه زندون کردمیحس م.برام سخت بود زیهمه چ چقدر

بهم وارد  يادیاسترس ز یوقت شهیهم.همش حالت تهوع داشت.دمیخوابیو مدام م دیکشیبه غذا نم لمیم.شدم فیضع

هرروز دعا .دادیآزارم م شتریهم ب ایرفتار پو.از شدت استرس و فکر خواب نداشتم.ذاشتیمعده ام م ياثرشو رو شدیم

.شدیکه رفتارش عوض بشه اما بدتر م کردمیم

***

رو به طور واضح  ایپو يصدا.نه ای میبفهمه ما برگشت خواستیحتما مادرش بود که م.دیچیخونه پ يزنگ تلفن تو يصدا

.ادیمامانم داره م.کن زیبلند شو خونه رو تم:بلند گفت يبا صدا قهید از چند دقبع.دمیشنینم

اگه جلوشون .رو نداشتم یکی نیطاقت ا.خونواده اش هم خردم کنه يکه جلو خواستیحتما م.جمله وا رفتم نیا دنیشن با

کاناپه  يلباس هاشو از رو داره دمیرفتم که د رونیاز اتاقم ب مهیبکنم؟سراس تونستمیم کاریچ کردیم یبهم کم محل

 رفهمیش.میزوج خوشبخت هیخوانوادم  يما جلو:طعنه گفت انگاهم کنه ب نکهیمتوجه حضورم که شد بدون ا.دارهیبرم

!شد؟

رحم نشده بود که بخواد منو  یهنوز اونقدر ب نکهیاز ا.منتظر جوابم بشه به سمت اتاق خواب مشترکمون رفت نکهیا بدون

که تازه بعد از دو ماه به سراغم اومده بود شروع کردم به  یاقیبا اشت.وا کنه خوشحال بودمپدر و مادرش رس يجلو

 یبهم ب ایپو نکهیبا ا.دمیبه سر و وضعم کش یاز اتمام کار دست بعد.بود ومدهین رونیاز اتاق خواب ب ایپو.نظافت خونه

 يمقدس بود و باعث شده بود که ناخودآگاه عالقه ازدواج  مانیپ.شمیاما من روز به روز بهش عالقه مند م کردیم ییاعتنا

.که اون از من متنفر شده دونستمیاما م.کنم دایبهش پ یبیعج
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 االی:نگاهم کنه گفت نکهیمرتب به سمت در رفت و بدون ا یبا سر و وضع ایپو.اومد رونیزنگ در خونه از اتاق ب يصدا با

.نجایا ایب

زدم و سالم  يمهربون مادرجون لبخند يچهره  دنیبا د.گرفت و در رو باز کرداما ازم فاصله  ستادمیسرعت کنارش ا به

بودند خوشحال  یمیانقدر باهام صم نکهیاز ا.پروانه و شوهرش و مادر جون و پدر شوهر وارد خونه شدند.کردم

 جانیه یلیکه خ کردیو وانمود م زدیباهاشون حرف م یرکزو يبا لبخند ایپو.حداقل دلم به محبت اونا خوش بود.بودند

 شتریهرچه که ب.دادمیو گوش م کردمیمنم ساکت نگاهش م.ایکرد و از در فیشمال تعر يبه دروغ از آب و هوا.داره

اما با بودن .اون دو ماه از ترس حرفاش جرئت نداشتم نگاهش کنم يتو.شدیم شتریعالقه ام بهش ب کردمینگاهش م

.اوردیخودش ن يکه متوجه نگاهم شده اما به رو دونستمیم.کردمیراحت نگاهش م الیمادرجون با خ

؟یهست یخب عروس خانوم از پسر ما راض_مادرجون

...نبود شهیمگه م:زدم و گفتم يزور لبخند به

...شیکرد به خودم بگو گوشمال تتیاگه اذ_مادرجون

نم گرفتم و با سرعت ده يدستمو جلو.کردیمعده ام به طرف دهانم حرکت م اتیمحتو يانگار که همه .نمیبش نتونستم

اون دو ماه به خودم استرس وارد کرده بودم که معده ام سالم  یانقدر ط.دوباره حالت تهوع.رفتم ییبه سمت دستشو

.نمونده بود

 رونیب ییاز دستشو قهیباالخره بعد از چند دق.فمیو ضع ضیکه من چقدر مر کردندیخودشون فکر م شیپ حتما

.جون نشستممعذرت خواستم و کنار مادر.رفتم

شد پگاه؟ یچ_مادرجون

.فکر کنم غذاهه مسموم بود رونیب میرفته بود ایبا پو.مادرجون یچیه_

!چشه؟ یخونگ يمگه غذا.ستین يغذاها اعتبار نیبه ا.بابا يا_مادرجون
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.دینگران نباش.باشه یکه بهداشت ییجا هی برمیعروس خانومتون رو م گهید يمامان خانوم دفعه _ایپو

.پوزخند زد و با شوهر خواهرش مشغول حرف زدن شد دمینگاه کردم که د ایپو به

بگه اما  يزیتوقع داشتم که چ.نگاه کردم ایو به پو دمیکش ینفس راحت.رفتند ایپو يبعد از دو ساعت خونواده  باالخره

.هیگر ریو زدم ز دیگلوم ترک يبغض تو.راست به اتاق رفت و در رو بست کی.نگفت

***

عصر  يها یکیو نزد رفتیصبح ها م.که سرکاره دونستمیفقط م يچه کار دونستمینم.به سر کار رفت ایپو ماه بعد کی

به سر کار بره و  نکهیتا ا کردیم یحضور داشت و بهم کم محل دادمیم حیترج.خونه عذاب آوربود ينبودش تو.گشتیبرم

.نباشه

 هیباز هم زن همسا نکهیا الیبه خ.زنگ در خونه خورد يصدا کردمیتماشا م ونیزیکه تنها بودم و تلو ییاز روزها یکی

روم  يکه جلو یکس دنیباز کردم اما با د مهیدر ،در رو تا ن یاومده بدون نگاه کردن به چشم شمیدرد و دل پ يبرا یبغل

 کیش هشیمثل هم.براش نداشت یفرق چیه امیانگار که گذر ا.ومدیم بلبه نظرم جذاب تر از ق.مهران بود.بود ماتم برد

باهاش  يانگار که گذشته ا.بهش نداشتم یاحساس خاص چیدر عجب بودم که ه نیفقط نگاش کردم اما از ا.پوش

!؟يخوایم یچ نجایا:کردم و گفتم یرد و بدل شد اخم نمونیکه ب ییو حرف ها دارمونید نیآوردن آخر ادیبا به .نداشتم

!؟یخوب_مهران

.نمتیبب خواستمیفقط م.امیخونه نم يتو:شت و گفتدر گذا يرو خواستم ببندم که پاشو ال در

.برو.يدیحاال که د_

.حرف نزن ينجوریپگاه با من ا_مهران

.مزاحم نشو.راهتو بکش و برو.من شوهر دارم آقا_

.فقط بهم گوش بده.دونمیم ویهمه چ.دونمیم_مهران

.گوش بدم برو خوامینم_
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.مونیبه خاطر دوست_مهران

بمونه؟ یگذاشت يزیمگه چ ؟تویچه دوست_

.يکه بعدا حسرت بخور خواستمینم.من به خاطر خودت از سر راهت رفتم کنار زمیعز_مهران

؟یهست ی؟راضيخوایم یچ گهید.خورمیمن اصال حسرت نم_

!؟يدوسش دار_مهران

.آره دوسش دارم:و گفتم نییانداختم پا سرمو

!من؟ يبه اندازه _مهران

.برو.شوهرمم دوست دارم.خوشبختم.ازدواج کردم ؟منیکنثابت  ویکه چ ياومد.بس کن توروخدا_

.از چشمات معلومه.يبه خدا ندار.پگاه يندار_مهران

.ستیاز چشمام معلوم ن یچیه یگفتیتو که م_

.شیخوایکه نم نمیبیم.چرا االن معلومه_مهران

.چرند نگو_

با ازدواج با  خواستمیمن نم.يشدیابسته مو يادیز یتو داشت.مونو به هم زدم یباور کن که به خاطر خودت دوست_مهران

.من حسرت بچه به دلت بمونه

باعث شده بودم که  ایبود؟بودن پو یچه حس نید؟ایلرزیدلم نم دنشیبا د گهیچرا د.حرف نگاهش کردم نیا دنیشن با

.نسبت به مهران سرد بشم

که اشتباه  نمیبیاما حاال م.زجرت بدمکه  خواستمینم.یبچه دار بش یتونستینم يکردیتو اگه با من ازدواج م_مهران

من .يبود که دست از سرم بردار نیاون حرفها همش واسه ا.با خودم کلنجار رفتم من دوستت دارم پگاه یکل.کردم

.کنم جبرانحاالم حاضرم که .جسارت بهت نداشتم ایو  نیقصد توه چوقتیه
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دوست دارم و  مویزندگ.به تو ندارم يعالقه ا چین هبدون که م نویاما ا.ممنونم یگرفت میمن تصم يبه جا نکهیاز ا_

.حاال پاتو بردار.جدا بشم ایکه از پو خوامینم

...اما_مهران

.گفتم پاتو بردار_

رفتار مهران .هیو بعد شروع کردم به گر ستادمیسر جام ا هیچند ثان يبرا.آروم پاشو برداشت که در رو محکم بستم یلیخ

گرفته بود و نظر منو  میمن تصم يبه جا نکهیاز ا.رمیبگ ایبه ازدواج با پو میتصم.مبش ریو طرز فکرش باعث شد تحق

 یبه چه جرئت.کردیدلمو باز م يزخم کهنه  نکهیجز ا.داشت يا دهیاومدنش چه فا.بود ازش متنفر شدم دهینپرس

.که شوهر کرده بودم يبا وجود.ازم بخواد که باهاش باشم تونستیم

اونقدر بچه  نکهیاز ا.دوباره مهران باعث شده بود که درد دلم تازه بشه دنید.ختمیریاشک م اتاقم نشسته بودم و يتو

.کردمیکاش عاقالنه تر رفتار م.ومدیدر آوردم و عاشقش شدم از خودم بدم م يباز

.بسته شدن محکم در خونه باعث شد از جام بپرم يصدا

!؟يشد میقا يکدوم گور_ایپو

برم  رونیاز جام بلند شدم و خواستم از اتاق ب.بود یازم سر زده بود که عصبان یچه اشتباهدوباره .قلبمو لرزوند صداش

سرخ شده  تیصورتش از عصبان.قرمزش وحشت کردم يچشم ها دنیبا د.که خودش در رو با شدت باز کرد و وارد شد

 یلیشده س یبتونم بفهمم چ نکهیقبل از او تند به سمتم اومد و  لندب ییبا قدم ها.که چرا به اون حال افتاده دمیفهمینم.بود

دست از پا خطا نکرده  یشب عروس انیکرده بودم؟منکه بعد از جر يشده بود؟چه کار یدوباره چ.گوشم زد یب

.ادیبود که به طرف آپارتمان ما م دهینکنه که نگهبان ساختمون مهران رو د.بودم

.زدن به سمتم هجوم آورد و شروع کرد با مشت و لگد ضربه ایپو

بگو اون !؟یهست...که چه  رون؟بگمیسگ بندازمت ب نیع یخواستیدر حقت لطف کردم؟م ؟کمیعوض ه؟بگویبگو ک_ایپو
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هم؟ يرو یختیکه باهاش ر هیک

سرمو .شونه هامو گرفت و تکونم داد.که مهلت نداد و از جا بلند کرد يکردیکه تو فکر م ستین نطوریبگم که ا خواستم

!؟یگیم یچ يدار فهممینم:و گفتم نییانداختم پا

 ایپو يصدا.صورتم از شدت ضربه گر گرفته بود.دهانم حس کردم يطعم تلخ خون رو تو.به صورتم زد یلیس دوباره

که داره دعوام  دنیها فهم هیکه فکر کردم تمام همسا زدیم ادیبلند فر يبه قدر.کردیگوشمو داشت پاره م يپرده ها

.کنهیم

 ي کهیزن.تورو کشت دیبا.يفکر کردم که آدم شد.کنن الیخاك بر سر من خوشخ!يم که حامله ااز مامانم بشنو دیبا_ایپو

.من احمقو بگو.ارهیزن پا به ماه همش باال م گهیمامانم م.یعوض

من که هنوز باکره .داشته باشه قتیحق تونهینم.من يخدا ؟نهیمن و حاملگ.سرم به دوران افتاد ایاول پو يجمله  دنیشن با

 نطوریچطور تونسته بود که ا.هستم یکه با کس کردیفکر م ایحتما پو.دیکه داشتم پشتم لرز ياز تصور.شهیم نمباور.ام

بهم بده  یفرصت نکهیاما قبل از ا کنهیخواستم بگم که اشتباه م.یحاملگفکر کنه؟حالت تهوع من به خاطر استرس بود نه 

که  يزیتنها چ.خودمو کنترل کنم تونستمینم.توالت رفتم زیعقب عقب به سمت م.بهم زد و منو هول داد یدوباره چک

.دمینفهم يزیچ گهیسرم حس کردم و د يبود که تو یسوزش ادمهی

***

دادم که هر  ایپو يزدم و گوش به صدا يناخودآگاه لبخند.کردیانگار که داشت خوابم م.بود ییبرام مثل الال ایپو يصدا

.شهیم کتریبهم نزد کردمیلحظه حس م

خوش  ياون چشما نمیبذار بب.چشماتو باز کن کنمیپگاه خواهش م.اشتباه کردم.من غلط کردم.زمیبخش عزب_ایپو

!پگاه؟.من احمق نتونستم حرفاتو باور کنم.یبذار باور کنم که هست.رنگتو

و  یاستخون يچهره  دنیبه زحمت چشم هامو باز کردم و با د.حس کردم که دستمو فشار داد.لب اسمشو صدا کردم ریز

.کردن هیچشم هاش پر از اشک بود و آماده گر.زدم يجذابش لبخند
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.يدیفقط بگو که بخش.بکنم تویحاضرم تا آخر عمر نوکر.اشتباه کردم.منو ببخش:و گفت دیبوس مویشونیپ

  ....بخشنده است شهیقلب من واسه تو هم:زدم و گفتم يلبخند دوباره

  

  انیپا
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