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  ((fatemeh ashkoo)) | سقف يک زير

  ....ام سلوك در ايست كننده سير  ....ما نهان   در ايست گشته پنهان  ...ستاره  ((مقدمه))   
  ...آسمان پرتو در ايست نشانه تاب   بي  ....صيديان اطراق   كنج   در ايست دهنده ايما
 مه آفرينه با را وي كه است سپاس  ...يزدان مهر   مشرق   در ايست جالدهنده  ...ستاره
 شو بلند....مهرنوش...شو بلند آجي _  ((اول فصل)) {اشكو فاطمه }   بورزيم؟؟؟ قياس
 م،ميكرد حس درست اونموقع كه چيزي تنها بيدار، يا بودم خواب نميدونم  .اومد ها نتيجه
 خانواده، هاي جيغ مفرد، هاي جيغ  .ميكرد جابجا زيادي هيجان   با رو موس كه بود دستم

  .بود من امروز   زيباي   اخبار   تمام   دنيايم، تمام از من خواهره تنها بابا، مامان، خوشحاليه
 نكنه  .م عالقه مورد دانشگاه   م، عالقه مورد شهره م، عالقه مورده ي رشته نميشه، باورم
 ما1 تا من يعني  ميشه؟ يعني  ؟...ندارم خبر خودم و رويام تو هنوز نكنه   خوابم؟ من
  .كشيدم دراز آجيم پتوي روي   و زدم زانو زمين روي    ...شكرت خدايا   ...واي   اونجام؟ ديگه
  ....تگف تبريك بهم هزارم بار براي و كرد بغلم  .كردم پرت طرفش به و بالشت دست، با
 تا كنه پنهونش ميكرد سعي ولي ميشد ديده دخترش رفتن اندوه مامان، چشماي كنج در
 ستمد تو و هاش دست و رفتم طرفش به  .نكنه اذيتم خللي و باشم خوشحال خوشحاله من
 يامم ترم به ترم نترس_  :گفت و بوسيدم و براقش و تميز هاي گونه لبخند با و گرفتم
 يادت مامان بگذره خوش بهت تو كجا_  :گفت بوشهريش شيرينه ي لهجه با  .عزيزم
 قراره مگه .ميدم قول_  :گفتم و كردم پاك و چشمش ي   گوشه ي   افتاده اشك  ؟...ميمونه
 بيام بشم مهدنس خانوم يه و بخونم درس برم ميخوام جان مامان نه گذروني؟ خوش برم
 مورد دسرهاي و غذاها از بود مملو ناهار ي سفره .كرد رها اندوهش از منو و خنديد  .پيشت
 خوردن به شروع خاصي ولع با  ...ساالد رنگينك، مامان، هاي ماكاروني  .من ي عالقه
 اين  .ميكرد تجربه را بودن كنكور پشت سال يك كه بود شده اي معده وجودم تمام    ..كردم

 و پدر فاميل   جانب   دو از خوردن سركوفت ارزش داشت، را سختم روزهاي ارزش خوشحالي
 شستن به شروع بافرنوش و كرديم جمع رو ظرفها ناهار، خوردن از بعد  .داشت را مادريم
 هك بود اندام الغر دختري   .خون درس حد از بيش و بود راهنمايي دوم فرنوش  .كرديم آنها
 ما ي   خانواده كل در  .بود كرده جلب خودش به نسبت و زيادي خواستگاراي   االن همين از
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 مامانم،  .بود برق ي اداره ي بازنشسته عليزاده علي بابام،  ...بودند شده تشكيل چهارنفر از
 اهميت پوستش و زيباييش به معمول حد از تر زياد و بود دار خونه حسيني، محبوبه
 از بعد و بود سالم 11 بودم، خونواده دختر بزرگترين و اولين عليزاده، مهرنوش من،  .ميداد
 ي رشته بالخره كالس اون و كالس اين كردن   نام ثبت و بودن كنكور پشت سال يك

 و دايي و عمو و عمه  *******  .شدم قبول ام عالقه مورد دانشگاه در و ام موردعالقه
 از  .ميدادن انرژي من به تبريكاشون با و بودن شده جمع من قبوليه افتخار به همه خاله،
 آريا نام به پسر يه م عمه تك   .داشتم عمه يه و عمو يه دايي يه خاله يه دنيا ي همه
 ثلم من با كه طاهره، داشت، دختر يه عموم تنها  .ميخوند پزشكي بوشهر خود تو كه داشت
 حسابداري نور، پيام دانشگاه   پارسال اون ولي بوديم، هم همسن بود، صميم خواهر يه
 و داييم تك داييم،  .بود مجرد ام خاله تنها  .كرد خوندن درس به شروع و رفت شد، قبول
 زا دورشدنش خاطر   به عروسيش شب   .بود من به فاميل بزرگان از شخص ترين نزديك
 ماهه4 زنش   .ميگذره ازادوجش از سال2 مهدي ، اسمش   .دادم سر و زيادي اي گريه من
  .مياره دنيا به و متين زودي به و بارداره

 به و لكنتر و خنديدم  ميشه؟ شروع فوتبال االن بزنم من بده و كنترل او دايي، مهرنوش _ 
 رد  م از هميشه   .بود شده تر خواستني داشت چهره به كه ريشي ته اين با  .دادم دستش
 او  .داشتم دوست و هاش اخالق ي همه  .بود نظرم در داييم به شبيه تصوراتي م، آينده
 مهم همه از   .محبت با و صفا با و دل يه زيبا، مرموز، و مغرور جدي، و آروم بود، ستودني
 هرهطا تكوناي با كه بودم شده صورتش محو اراده بدونه  .هيكل خوش و بود خوشتيپ تر
 خودش سمت به منو ميكرد درست رو سرش حجاب و ميخنديد كه درحالي  .اومدم خودم به

 ببندمش، كه نداشتم كردن قايم براي و چيزي بود، باز هميشه مثل اتاقم در    .كشوند
 كمده داشتند، قرار خودشون سرجاي وسايلم ي همه و بودم تميز دخترا ي همه برعكس
 فرنوش  .شديم داخل  .بودند خودشون سرجاي هام لباس ي همه و بود مرتب لباسم
 و دستهام  .نشد ما اومدنه ي متوجه و بود زبانش كالس هاي   تحقيق كردن   تايپ مشغول
 تو رو آهنگ حاوي   گوشيه و داد تكون تاييد عالمت به رو سرش  .دادم تكون جلوش
 هبچ اون   .بفهمه رو ما حرفهاي نبايد فرنوش   .بود طاهره منو فرومول اين  .داد جا گوشش
  .بزاره منفي اثر   اش روحيه تو ممكنه و ست

 تولدم براي نميدوني، واي .ديدمش آره_  :گفت و خنديد ريز  ديدي؟ و مهرداد بگو؟ خب_ 
 برام مانتو يه سرم، آخر شاپ، كافي بردم اونم از بعد خريد، بزرگ شاسخين يه
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 علي اباب بيخيال، _  :گفتم و خنديدم  .بودي توهم كاش خالي، جات داد، كيف خيلي...خريد
 همچين يه وت باشين تنها بايد بشم، مزاحمتون نميخواستم ضمن در .نه يعني نه گفت وقتي

 آروم  . گالب گل   خانوم   مهرنوش خواستن   بر مبني نگفت چيزي ديگه بهزاد راستي.روزهايي
 دش وارد ميوه ظرف با مامان  ...نشدي دوست باهاش كه تو...ديوونه_  :گفت و پهلوم تو زد
 ميكني چيكارا عزيزم؟ خبر چه_  :گفت طاهره به رو  .گذاشت تموم نيمه رو هامون حرف و
  ...نميكنم خاصي كاره.خونه ميام و رانندگي كالس ميرم همش...بخدا هيچي _  بيكاري؟ از

  ..آب هاونور  ميفرستين دارين كه اينوهم سالمتي به _  :گفت و زد من كمر   پشت   به دستي
 را غمش مليح اي خنده با   .كردم حس مامانم چشم ي   گوشه و عميق غمي وضوح به

  .نشه تنگ براش دلمون تا بياد زود به زود داده قول ولي آره _  :گفت و داد پوشش
 رفت و كشيد پوست ش روي   دستي  .دادم هردوشون به و اطمينان اين خنديدنم با و خنديدم
  .گذاشت تنها رو ما و بيرون

 براي   .بود چهره متين و وقار با پسري   .بود من عمويه دختر زندگيه مرد   تنها مهرداد 
 سال 2 ميخواست خودش براي   واقعي معناي   به رو اون نميزاشت، كم چيزي هيچ از طاهره
 ينا ميشن، سير هم از زمان مرمر به كه ها ارتباط ي همه برعكس   ميگذشت، ارتباطشون از
 تااصال بهزاد دوستش  .داشتند بهم و زيادي ي عالقه و ميرفتن پيش خوب همديگه با دو

 بخش لذت و بود نه اون به من هميشگيه جواب   اما ميومد خوشش من از و بود شيرازي
 به   .شد زدن حرف مشغول خورد، زنگ مبايلش  .بود شده اون كردن تحقير كارم ترين

 به رو مكالمش مزاحمي هيچ حضور بدون و راحت تا بيرون رفتم و شدم بلند احترامش
 و ميزدن حرف باهم عادي، حالت در بابا و مامان همره به ها مهمان ي همه  .برسونه پايان

 چشمهاي با آريا  .ميكردند اميدوار ش آينده و زندگي به و آدم هاشون خنده با گاهگاهي
 وقاري اب دكتره  .مغرور و جدي  .بود يكسان پدرم با شخصيتش  .اومد كنارم به تيزبينش
 و راسخش چشمهاي و بود پايين سرم  .بود مون خونواده و ما براي افتخارش و ميشد
 ندازمب جانبشش به و نگاهي نيم اينكه بدونه  خوبي؟_  .ميشنيدم و صداش فقط .نميديدم
 يدمپرس من_  :گفتم و برگشتم سمتش به متعجب  .خوبم منم مرسي_  .خوبم_  :گفتم
 رو ستشد  .برگشتي كه برگردي سمتم به ميخواستم شدم، موفق_  :گفت و خنديد  حالتو؟
 هدفش   .نرسه شومش هدف   به تا كشيدم كناري به و خودم  .كرد دراز هام شونه طرف به
 رازيد دست من _  :گفت شدنش بلند ضمن و برداشت و سيبي  .بود ميوه ظرف نبودم، من
 ابجو بدونه و كشيدم خجالت كارم و فكرم از  .نترس نيستم، بلد و فاميل دخترهاي به
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 شرمگين و دب اتفاقات   اين با رو شبم تا رفتم آشپزخونه به و شدم بلند نرسيده اون، به دادنه
 بابت هطاهر  خوشحاليه به   .كردم فكر امشب اتفاقات به و شدم جابجا تختم تو .نكنم خراب
 چندماه كه خوبم داييه زن به آريا، هاي   تَخم و اَخم يا مهرداد، مثل خوب عشق يه داشتن
 فشطر  به رو سرم فرنوش صداي با  ....ندشت وقت بيشتر بچه با زدن كله سرو تا ديگه
 رو آريا تو _  .نبود هميشه مثل و لرزيد مي صداش  جونم؟ _  آجي؟ _  .دادم تكون
 زيره رو ما ي   مكالمه او نداشت امكان بود، كردن دود حال   در سرم  داري؟ دوست
 يه ور دستش لبخندي با  ....نه_  :گفتم چشمم يا سر دادن   تكان بدون  .باشه نظرگرفته
 اي فكر هيچ بدون  .شد راحت خيالم آخيش_  :گفت و گذاشت ش سينه روي راحتي حالت
 ازم پشت سمت به سرشو  چرا؟_  :گفتم و برداشتم خيز سمتش به خوب يا بد خالي

 ميكنهن كاري منظور بدون ميدونستم  ميكني؟ اينطوري چرا .بابا هيچي_  :گفت و برگردوند
 باراج به رو سرش  .ميكردم معني خودم براي رو ش ته   بايد پس نمياره، زبون به و حرفي و
 حاليخوش برعكس نميشد ديده صورتش تو اخم يا گريه از اثري برگردوندم، خودم طرف به
  .بود كرده نقاشي رو اش چهره تمام   شادي و

 آبجيت به نميخواي _  .ميكردم تحريك رو اعصابش محبت راه از بايد نميشد راه اين از 
 با  ...ستني چيزيم_  :گفت و كشيد بينيم روي رو انگشتش لبخندي يه با  شده؟ چي بگي
  .بشم بيخيالش كردم سعي  ...بخير شبــــــــــــــت _  :كرد اضافه كشداري لحن يه
 ستاره به و كشيدم دراز بود تختش روي روبه درست كه خودم تخته روي اون، به پشت
   طورين؟ چه آدماش   ميتونه؟ شكلي چه دانشگاه يعني اينكه به كردم، نگاه دلم هاي
 يا شم دستپاچه بايد خواست، جزوه ازم پسر يه اگه   كنم؟ رفتار طوري چه بايد من اصال
 به ور من فكرها اين  ؟....باشم قوي بايد بترسم؟ بايد   كنم؟ برخورد باهاش عادي اينكه
 از پر    دنياي اون به و كردم خداحافظي دنيا اين از من پلك يه ي فاصله به و برد خواب
 يمدانشجوي غير مدت   تو بار آخرين براي  .ام آماده من بابا، بريم _  ******  ....رفتم خفتن
 بمرت موهامو و كشيدم شلوارم و مانتو به دستي يه و ايستادم اتاقم قديه ي آينه جلوي  
 ،كنم آرومشون بايد چطور نميدونستم  .بود اشك از پر فرنوش و مامان هاي چشم  .كردم
 شدم قبول م عالقه مورد دانشگاه   كه درسته  .بودم اونها از دوري غم   از لبرزي خودمم چون
 اه  خوابگ توي   جا يه شدنه پيدا تا شد قرار  .نيست آسون چندان خونواده و شهر از دوري ولي

 ي   همه اباب  .خوابگاه برم اينكه يا كنم پيدا خونه يا تا بمونم زنداييم مامانه ي خونه دانشگاه،
 آزاد دانشگاه استاديار و بود سالش 21  .بود سپرده سروش داييم زن برادر   به رو كارهام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 7 

 وجود صورتش تو چيزي مهربوني از   .بود قامت خوش و قيافه خوش خواهرش مثل  .بود
 خوده و ش خونواده با سروش، خالف   بر  .مينداخت جنگي هاي   فيلم ياده و آدم و نداشت
 و آروم    درياي از بوشهر، از رو حسم آخرين مامانم بغله  .داشتم خوبي ي رابطه داييم زن
 تمبرنگش برنگشتم، عقب به  .داد فاصله هام خاطره ي همه از و من و كرد دور طوفانيش يا
  .رو خواهرم تنها خواهري   بي ي   چهره نبينم تا مامانمو، پايان   بي هاي گريه نبينم تا

  .دادم قرار هم روي و هام چشم و دادم تكيه صندلي به سرمو و بستم محكم رو كمربندم
 ها چشم و كردم توجهي بي ريختند، بيرون گلوله گلوله چشمهام، تو شده جمع هاي اشك
 دمخو با دوباره ميخواد دلم   ...مامان آخر   روز   حرفهاي به  .رفتم فرو فكر به   .نكردم باز مو

 مي نصيحت منو دلش ته   از و كرد مي نوازش تخت    روي و موهام وقتي  ...كنم مرورشون
 اونجا باشه حواست ميري داري دخترم _  .كرده رو هواش دلم نرفته هنوز كه آخ   .كرد

 حواست بَره، هم زياده، گرگ هم اونجا .بشناسيم همو همه، كه نيست بوشهر تهرانه،
 ميزارم كه دارم اعتماد بهت من و خوبي تو  .نكنن اذيتت و نيارن گيرت بره گرگها،   ...!باشه
 شونجلو بابات گردن   فردا نميخوام زشته،   .باش نجيب و آروم تينا زندايي ي   خونه   .بري
 نمميك خواهش ولي شنوه نمي ازشون رو حرفها اين آدم   و خوبن خيلي هرچند باشه، پايين
 راتب فرستيم مي خودمون بزن، زنگ بابا يا من به خواستي پول هروقتم  .كن رعايت خودت
 آخ  خترم؟د باشه.نكن برخواست و نشست غريبه پسراي با .درازكنيا غريبه جلو دستتو نه
 طورچ نميدونستم بود، كرده پيدا دوران سرم  ....ك شه مي پَر گفتناش دخترم براي دلم كه
 كردم سعي  .نداشت سازگاري من ي روحيه با كه باباهم هاي   آهنگ  .....بشم آروم بايد
  .شيشگو رو انداختم تك يه و برداشتم گوشيمو .اورد تنگ به رو دلم طاهره فكره  ....بخوابم

   .دراومد گوشيم اس   ام اس زنگ   صداي   كه مانتوم جيبه تو بزارم و گوشيم ميخواستم
 هك لبخندي يه با  رفتي؟ .بده اس كالسم سر :بود نوشته   .ست طاهره ديدم دراوردمش،

 به و كردم پاك هامو چشم اشك  .كن حالل .ميرم دارم .گلي آره_  :نوشتم كنارمه انگار
 ميام ديگه ماه4 از تر كم اينكه به ميگردك بر مدركم با اينكه به  .كردم فكر خوب چيزهاي
 حرفها اين _  .اس ام اس دوباره  .ميشه من ان از دريا دوباره ميشم بوشهري دوباره و خونه
 متن با رو اس ام اس آخرين  .بوس بوس .باش خودت مواظب.باشي خدايي حالل چيه؟

  .خوابيدم واقعا ديگه ايندفعه و گذاشتم هم روي و هام چشم و فرستادم براش ((بوس)
 وار دودي اونقدرهام تهران گفتند مي ديگران كه آنچه خالف   بر  ((دوم فصل ))  ********

  .يدميكش طول ساعتي چند زنداييم ي خونه به ما رسيدنه تا و بود ترافيك خيلي  .نبود
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 مي رانندگي آروم بابا  .كردم سالم انتظارم در ساله4 شهره تهران به و كشيدم عميقي نفس
 يگناه   .نرسه سرنشيناش و ماشينش به اي صدمه تا باشه مواظب كرد مي سعي و كرد

 ندنيك جون هر با  .نبود بلد خوب و شهر اين تو كردن رانندگي و نميومد تهران زياد نداشت،
 هب رو ما و كرد استقبال ما از خوشرو و مهربون هميشه مثل داييم زن مادره  .رسيديم بود
 صحبت مشغول تلفن با كه ديدم و سروش شدنمون وارد محض به  .كرد دعوت داخل
 از و شردف گرمي به و م بابا دست  .كرد ارتباط قطع تلفن با و اومد بابام سمت به  .بود كردن
 كه پيش ي   هفته2 طبق   و معمول حد   در همه عليك و سالم  .كرد نشستن به دعوت اون
 پدره عكس   قاب    .شديم نشين جاي همه و گرفت صورت بوديم اومده نام ثبت براي  

 اي فاتحه با همراه و صلواتي كرد، مي خودنمايي سالن باالي   در سارا، داييم زن مرحومه
 يب اين و بودم اون    ي خونه تو من نباشه هرچي   .فرستادم اش شده فوت روح براي كوتاه
  .بشم خوبش ي   خونواده و نازنين مرد اين بيخيال بخوام كه بود انصافي

 دونهب داشت، شدن گرم به نيازه گلوم كه واقعا  .شه نرم گلوت بخور ..!عزيزم بفرماييد _ 
 سروش ي قيافه  .كردم آشناش گلوم با و برداشتم سيني روي   از و هويج آب فكري هيچ
 ودمنب من بخدا بابا بگم، بزنم داد ميخواستم  .مينداخت شاهنامه تو خونخواهي   ياده و آدم
 اينجوري هك چشه داييم مگه بگم و براش بيام افه اينكه يا بوشهر بردم برداشتم خواهرتو كه

 ميكنين فكر چي به _  ...!مياره؟ بچه براتون داره بده نگاهات؟ با ميزني حرف درموردش
 اي ارهچ من و فهميد واي  .ميكنين نگاه بد اخه بالهاتونم سپر من كنم فكر خانوم؟ مهرنوش
 چيزي هن بله؟ ببخشيد ...هان _  :گفتم دستپاچه  .نداشتم و برابرش در شدن   زير سربه جز

 اي غره چشم با بابام.رفتن ريسه خنده از مامانش خودشو زدنم حرف طرز از  .نيست
 انگار  .نگفتم چيزي ديگه و پايين انداختم و رم  .داد من به ورود بدو در و كار حساب
 به قيممست غير   طور   به جمع به رو و رسيد دادم به ديد، بابامو ي   كننده توبيخ نگاه   مامانش
 قيممست طور به مهري خاله برعكس   و فهميد بابا   دخترمو؟ دارين چيكارش _  :گفت بابا

 ،ببخشيدش شما .م شرمنده من والله _  :گفت و داد تكون گي شرمنده از سري بالفاصله
 يب_  :گفت و دويد حرفش ميان بشه، تموم بابام حرف نزاشت مهري خاله  .ست بچه اين
 ارچهپ يه ماشاالله ست؟ بچه دخترم كجاي   ولي كالمتون ميون   شكر ببخشيد، و من ادبي
 يرز  لبخندي با  .ندادم نشون ولي كردم كيف  ...ماشالله كه تره بلند من از قدش خانوم ،
 موهام و بود گندمي پوستم اي، تركه بلند، قد بودم دختري  .گفتم احسنت خودم به زيركي
 تا مبود برنداشته كه اولش از كه كوتاهي ابروهاي با بود، مشكي درشت   چشمهام  .خرمايي
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 بهش ودب شده مد كه حاال دوستهام بيشتر   و بود كوتاه خودكار صورت   به ميداشتم بر كه حاال
 از   .بود تكلف تقريبا لبامم داشتم، و صورتم با متناسب و متوسط بيني   ميكردن، حسودي
 زياد آرايشام تو همين بخاطر داشتم، دوست خيلي و لبم و چشمها فقط م چهره تموم

  .ميرسيدم لبام به و ميكردم سياه چشمهامو

 انقدر د،نبو بابا و من جز هيچكي شد، جلب اون به حواسم بابام از سختي نسبتا تلنگر   با 
 ببين _  بابا؟ شده چي _  .رفتن همه نفهميدم كه بودم شده گوناگون روياهاي غرق  

 فقط تربيت و ادب جاي   به مامانت و من كنن فكر كه نكن رفتار اينطور اينجايي تا مهرنوش
 جواب اينطوري نبود حواسم فقط كردم چيكار مگه بابا ا     ا   ؟_  .باش معدب .داديم نونت
 نگرانم،_  :گفت و داد تكون ناراحتي از سري  .بپوشون تو يقه .اونو كن ول حاال_  .دادم
  .حركاتت و اخالق اين با بياري دووم درندشتي اين به شهره تو ميخواي چطوري نميدونم
 ش خنده خودشم  .اوردم دووم موشي لونه بوشهره تو كه همونطوري_  :گفتم خنديدمو
 آقاي ...!عجبي چه _  :گفت و شد همگام ما هاي خنده با شدو وارد مهري خاله   .گرفت
 بابا ي قيافه  .شماييم كوچيكه ما.خانوم مهري نفرماييد _  :داد جواب بابا  ....خنديد عليزاده
 مهري  .گرفت م خنده تصورم از  .خواستگاري ميومدن كه بود شده هايي پسربچه مثل
 اشوپ .بدم نشونت و اتاقت بريم شو بلند دخترم_  :گفت و گرفت طرفم به روشو خانوم
 نم كه رفت كجا سروش ببينم بودم كنجكاو خيلي   .شدم بلند خواسته خدا از  .عزيزم
 هب تازه و خونشون  .گذاشتيم تنهاش هردو و خواست معذرت بابا از مهري خاله  .نفهميدم
 به مستقيم طور   به ورودي راهرو   نبود، بزرگ زياد ولي بود طبقه دو   .ديدم مي درستي
 رارق بهداشتي سرويس راستش سمت   و آشپزخونه راهرو چپ   سمت   ميشد، متصل پذيرايي
 خونه مادره و پدر   خواب به يكيش بود، مندرج خواب اتاق تا سه باال ي   طبقه  .داشت
 و رپد هم نقش   ي   كننده ايفاي اينجا مادر تك وفقط نداشت وجود پدري البته بود معروف
    اتاق  .بود زمان اين انباري   احتماال و زمان اون مجرد   ساراي   به متعلق يكي  .بود مادر هم
 كشيدم، اتاقش داخل   به َسرَكي ولي و بود ادبي بي  .بود سروش به متعلق هم سومم
 و ادمد تكون تفاوتي بي از سري   .كردم تعجب ولي چرا نميدونم  .بود خوندن نماز مشغول
 آروزي   هميشه كه شكلي كاهي اتاق    .شدم مُوَقَتيم اتاق   وارد   خانوم مهري هاي اشاره به بنا
 و شكل اين به خودمو خواب   اتاق دانشجوييم دوران   براي ميخواستم هميشه   .داشتم و اون
 و مهري خاله هم و سارا زندايي هم دل در   .بود شده هديه من به االن كه بيارم در فضا
 4 در 3 اتاق  .نفهميدم و مهري خاله رفتن   كه بودم اتاق محو آنچنان  .بوسيدم بار هزاران
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 هگوش در اي خورده خاك كامپيوتر   ميز    .بود خودم خواب   اتاق ي   اندازه هم تقريبا كه متري
 يسشك روي   به دستي كشيد، پر كامپيترم هواي به دلم   .داشت قرار پنجره اليه منتها ي  

 ايه آهنگ   ..!واي اي   .كردم كامپيوترم پاسور      بازي و دبيرستانم    ايام از يادي   . كشيدم
 تو آدما چقد...شكرت خدايا  .كارهاش به خنديدن و طاهره هاي بازي عشق و يگانه محسن
 روي  .ست زنده خاطراتش اون با آدم كه واقعا   .دارن خاطره زندگيشون مختلف هاي دوره
 باز و مانتوم هاي دكمه   .شدم خيره سقف به و كشيدم دراز سارا زندايي نارنجي   فنريه تخت  
  .ميكرد نوازش و پوستم مطبوع هواي   و باز ي پنجره  .بخورم هوا مقداري يه تا كردم

 ي شماره  .كرد خودش ي متوجه و كرد جدا جديدم و تازه اتاق   از و من مبايلم زنگ   صداي   
 و دلم مامان، صداي    خوبي؟ .مامان مهرنوش   سالم_  منزل؟ بله _  .بود بوشهر از خونمون
 مامان مرسي _  .نشستم تخت روي   چهارزانو حالت به تام خوشحاليه با  .كرد رو زيرو
 خانوم مهري .مامان خوبن همه _  طاهره فرنوش، دايي، زن دايي، خوبين؟ شماها .خوبم
 اتاق   اينجا _  مامان؟ جان _  ماماني؟ .دارن سالم همه _  ..سروش آقا خوبه؟ چطوره؟
 سهوا بزنم ميخواستم كه همونايي گله، كاه اتاقش سقف   و ديوارها ...من اتاق شده زندايي
 بدي چيزه مگه ا ا ا ا ؟_  .خوشحاله اينقدر بگه ميخواد چي حاال گفتم من ديوونه،_  .اتاقم
 واج و هاج و ديد و مانتوم باز   هاي دكمه  .شد وارد سروش و شد باز در حرفم ميان  گفتم؟
 نم،ك خداحافظي اينكه بدون   و شدم دستپاچه .نكرد تالشي رفتن براي و ايستاد همونجا
 با و اومد خودش به  .شكمم رو شدم خيز نيم تخت رو   .كردم قطع مامانم رو و تلفن

 پيدا ات خونه يه تو اين، با من حاال   ..!خداوندگارا  .رفت بالخره و كوبيد هم به درو ببخشيدي
 چربيم ي لقمه نگذريم حق از  ...بگذرونم بايد چطور كنم؟ چيكار بايد خوابگاه كردن  
   .خنديدم خودم حرفه به  .جديد سروش   و قديم فردين   بارز   و كامل ي نمونه...هست
 زنگ لممباي دوباره  .نياد پيش مستهجن هاي صحنه اين از ديگه تا پوشيدم و مانتوم سريع
 ومدها پيش جريان از   .كنم خداحافظي مامانم با بود رفته يادم آخ پيشونيم، تو زدم  .خورد
  .ردمك قطع بعدشم و كردم تاييد مامان سفارشات و زديم و معمولي حرفهاي  .نگفتم چيزي
  .خوابيدم و كردم رويينم لحاف و كلفتي چندان نه پتوي   و كشيدم دراز سر جام همونجا
 احساس نه، كنم امني نا احساس اينكه نه بود، گرفته ازم و خواب اومده پيش ي   صحنه
 غولمش و نرفت من، لخت نيمه ي   باالتنه ديدن   و دونستن با چرا اينكه از داشتم ناراحتي
 دو اي هفته يه از كه من ثاني در كردم مي پيدا برخورد باهاش تر كم بايد  .شد كردن فكر
 تبالش رو و سرم خيال همين با  .ديدمش نمي اصال ديگه و ميرفتم اينجا از ديگه ي هفته
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 و كردم اماده رو بابا وسايل  ********  .سپردم نامعلومم ي آينده به خودمو و گذاشتم
 مهرنوش   .كردند مي هديه بدنم تمام   به و دلتنگي هاش چشم در، دم   گذاشتم رو همه
 به تبابا رفتنه ي لحظه اين از تنها،    تنهاي تنهايي، ديگه االن از   .شد تموم ديگه خانوم،
 بايد  .هات خوبي و باشي خودت بايد االن از  .همراهته و باهاته مواظبتاش و خدا فقط بعد
 وشدانشج دختر تنها موفقيت از نشست هرجا بابات تا شي، موفق تا بخوني درس اينقدر
 ودمووج ي   لوامه نفس   جواب   سر حركت   با  .بده سوق آسمونا تو باال و پدريش پرچم   تا بگه
 پراميدش و محكم هاي   شونه رو اشكامو و دادم جا بغلم تو پدرمو بار آخرين براي و دادم
  :كرد زمزمه گوشم در   و گرفت باريكم هاي   شونه دوره محكم هاشو دست  .كردم خالي

 دَوَران ش مردونه هاي   شونه روي   سر حركت با  .باش خودت مراقب .نكنما سفارش ديگه_
 خدارو  .كردم راحت و خيالش دخترونم هميشگي   چشم و باشه حالت به و كردم ايجاد

 رنهوگ نبود، خونه و دانشگاه بود رفته استادياري هاي پرونده تكميل براي شكرسروش
 ارب آخرين    براي  .باشم داشته بابام با و شايد و بايد خداحافظي   نميشد روم اون جلوي  
 هش اشك وجودم تموم   تا بود كافي ش جمله يه همين   .نكن نااميدم _  :گفت و كرد نگاهم
 الهخ  .ميكردند نمايي خود گلوله گلوله و بودند كرده پيدا و خودشون راه هام اشك گريه، و

 نگران_  :گفت بابا    بيشتر    اطمينان براي و كرد بغلم شرايط اين به دادن سامان    براي مهري
 ميدارم، ن گَه ش و دارم دوستش خودم دختره مثل و وروجك اين من عليزاده، آقاي نباشين
 ما به شما هرچند _  :كرد اضافه هاش سخن در دلخوري اي حاله با  .لطفا نباشين نگران
  .جوييدانش ي خونه اون از بدتر يا خوابگاه بفرستين دخترو اين ميخواين و ندارين اطمينان
 ما .نيست اينطور بفرماييد باور خانوم، مهري نفرماييد _  :داد جواب زير سربه بابا

 ولي دلخوري با مهري خاله  ....و دوره دانشگاهشم راه و بشه مزاحمت ايجاد نميخوايم
 بابت ميخوام معذرت _  :گفت و كرد قطع رو بابا هاي حرف عذرخواهي با همراه معدبانه
 هب مسئله اين سر   بر شما و من بحث عليزاده آقاي ميكنم خواهش ولي صحبتاتون، قطع
 من هوگرن ميزارم احترام و نميگم چيزي دعوا از جلوگيري براي ترجيحا پس نميرسه جا هيچ
 خداحافظي   و نگفت چيزي بحث، اين نشدن   دار ادامه و رضايت عالمت به بابا  .ناراحتم
 هخال بابا، رفتن   از بعد  .رفت و گذاشت تنها و مهرنوش دخترش و داد و انجام و پايانيش
 گرم نوشيدني يه به نياز شديدا  .كرد مهمونم و اي قهوه و برد آشپزخونه به منو مهري
 گزينه نبهتري ميكرد، گرمم ذوقي يه با اي وسيله يه بايد و بابا رفتنه از بودم سرد داشتم،
 بساط   كردن   جمع و قهوه خوردن   از بعد ماريش، مهره با مهري خاله دست از اونم بود قهوه
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 شب2 اتفاق   از بعد  .شدم شده پخش    وسايل كردن   جمع مشغول و رفتم اتاقم به صبحونه
 تالشي خودش هم نداشتم، سروش با نزديكيو    هاي برخورد زياد اتاق، همين تو پيش
 از انعم مون بين   ما َشرم   شايد نميدونم  .نداشتم ديدارها اين براي اشتياقي من هم و نميكرد
 نداشتم دوست و داشتم عالقه رَوَند اين به بود هرچي حال هر در شد، مي ها برخورد اين
 ابامب رفتن   فكر   و كنه آرومم ميتونه گرم آب      حموم يه كردم احساس  .ببينم و سروش زياد
 مهري خاله از اجازه با و كردم اماده لباسامو درنگ بدون     .كنه بيرون ذره يه ذهنم از و
 حمومم به اي خنده با دلم، از ها غم ي همه رفتن بيرون با بود همراه دوش شدن   باز  .رفتم
  **********  .كردم فكر انتظارم در خوب   هاي حادثه به و رسيدم

 هنوز من و بود مونده برام وقت ها كالس شدن   برپا و دانشگاه    شروع تا هفته 1 فقط 
 اين از ناكردني، وصف داشتم اي دلهره  .كنم پيدا خوابگاه تو و خالي    جاي يه بودم نتونسته
 صبح 5 ساعت    حوش و حول  .بشم مهري خاله    ي خونه تو موندن به مجبور كه ميترسيدم
 رفتم و كردم سرم و قرمزيم گل    نماز چادر  .پايين ميرفتم بايد نماز دست براي  .شدم بيدار
 بيشتر رو پله 2  .ميشد خونه    سكوت شكستن موجب ها پله راه    روي پاهام    صداي پايين،
    باعث ش متقربه    غير صداي شنيدم، سرم پشت   از و سروش    صداي كه بودم نكرده طي

 شد ازب چادرم دستهاش، بين افتادم پشت از متاسفانه   .شد همديگه    پشت پاهام پيچيدن  
   .گرفت گُر ثانيه 15 گذشت   ظرف   بدنش تمام     .شد نمودار دوباره كذاييم تاپ   و

 رونبي دستهاش بين از زود زوديه به  .ببخشم سامان و وضع اين بايد چطور نميدونستم
 اين اب ميخواستم فقط نداشت گناهي اون  .نيانداختم جانبش به نگاهيَم نيم حتي و اومدم
 هميشه ولي نجيبيم دختره من و نبوده عمد از كارام اين تموم   بفهمونم اون به كارم

 گرم ي چهره به آينه تو  .گرفتم نماز دست و روشويي تو رفتم  .كردم مي اثبات برعكسشو
 هك بود شهرستاني دختر يه    ي چهره بود، مظلوم چهره اين   .انداختم نگاهي خودم    ي شده
 و شخود خالصيه بايد چطور نميدونه و افتاده گير اينه آشناشون كه آدم همه اين ميون   تو
 درد از و نداشت اي فايده كنم، جلوگيري اشكهام اومدنه از تا گرفتم گاز و لبم  .كنه مهيا
 يندفعها باال، رفتم و شدم بيخيالش  .كرد باريدن به شروع چشمم كنار   ي باريكه از اشكي
 نيم و ساعت2 دانشگاه به رسيدنم تا  .شدم آماده و خوندم و نمازم  .نديديم و سروش
 و بودم رفته زياد بابا و سروش با اول    روزهاي و راه اين  .كشيد مي طول راه و مسفت

 بلند و انتوم بلندترين  .نبودم شدن گم نگران و داشتم كامل تسلط مسير    روي خوشبختانه
 22 خالف  بر  پايين، رفتم صبحونه صرف   براي آرايش اي ذره بدونه و پوشيدم مو مقنعه ترين
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 اب  .بود نكرده برقرار خونه تو و سكوتي استكان و سماور قل قل صداي پيش ي دقيقه
 ور ش لقمه با و بود نشسته آماده سروش  .شدم آشپزخونه وارد و زدم اطمينان از لبخندي
 زا تصورش دونم نمي پايين، انداخت و سرش و انداخت پاهم    نك سرتا از نگاهي  .ميرفت
 اين ديگه و كردم مي ترك رو اينجا ديگه    ي هفته 2 تا شكر خدارو ولي بود چي من

 نوم و جلوم اومد هميشگيش    ي مادرانه لبخنداي با خانوم مهري  .نميداد عذابم تصورتش
  .دمكر  انتخاب خوردن براي و عسل و خامه و نشستم  .كرد نشستن به دعوت اول روزه مثل

 ره به اما نميزاشتن كم چيزي سروش نه و اون نه من، براي احترام و پذيرايي از خداييش
 با امبرخورد با نميتونستم اصال محيطي، همچين تو زندگي براي ناراحت و بودم دختر حال
 من _  .اومدم خودم به سروش صداي با كه بود پايين سرم  .بيام كنار مهري خاله پسر   تك

 اييديهت  .بلدم و راه خودم مرسي، _  :گفتم بندازم بهش نگاهي اينكه بدون  .ميرسونمتون
 برادرت، مثل م سروش دخترم، ديگه برو_  .گرفت ازم و قدرت ي همه مهري خاله

  .ظرممنت ماشين تو_  :گفت سروش كه كنم مخالفت اومدم  .نيستم نگرانت منم اينطوري
 به خانوم مهري از تشكر از بعد  .كرد خداحافظي او با مادرش ي گونه روي اي بوسه با

  *********  .رفتم ماشين البته و بيرون سمت

  :تگف و برگشت عقب    سمت به متعجب  .نشستم و كردم باز و عقب در  (( سوم فصل )) 
 و ادد تكون تفاوتي بي از سري  .همينطوري _  :گفتم و پايين انداختم سرمو  عقب؟ چرا _

    نوع از سنخيتي من با بود كرده احساس چرا نميدونم  .راحتي هرجور باشه، _  :گفت
 اين    دست از امان تو، شدم ماشين تو حاال بودم، شما بوديم، خونه تو تا   .داره صميمي
 شآهنگ اين    عاشق  .كرد پر و ماشين    فضاي    تموم يگانه محسن از نميشه    آهنگ  .پسرا
 به بردم مي لذت هاش آهنگ از كل در نه، باشه، زندگيم تو خاصي    كس كه نه بودم،
 كه نيست معني اين به اينم  .كردم مي زندگي باهاشون و كردم مي دركشون واقعي    معناي
 از اي تكه هيچوقت سالمه 11 كه االن تا   .ميكنم بازي نقش دارم يا نيستم خودم من
 قصد هب فقط كه هيواليي ميكردم، نگاه هيوال چشم   به پسرا به هميشه نكردم، پيدا و خودم
 تصورات همين ولي شه،با غلط تصوراتم شايد  .ميان سمتت به ابروت و حريم    خوردن
my l))الو ماي نام به اي شماره و كنم سر تنهايي اينجا تا شده باعث ove)) سيو گوشيم تو 
    سنگيني   رسيدم؟ چطوري و كي نفهميدم كه بودم فكرم و محيط    غرق اينقدر  .نباشه
 و مشن آوار تا داشتم نگه و خودم ولي بود بيشتر هم خونه تو شده كار هاي بتن از نگاهش
    ي پنجره جلوي و شدم پياده  .باشم هميشگي    محكم و سفت دختره همون تا نيارم، كم
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 شمچ به نگاهي _  .كردم تشكر ازش و ايستادم شاگرد همون يا راننده    كنار    در اليه منتهي
 هديگ اين ...!من خداي  دنبالت؟ بيام بعد تا بدي تو شماره ميشه _  :گفت و انداخت هام
  .منميش مزاحم .نباشيد نگران .ميام خودم نه _  بزنم؟ حرف چطور بايد ديگه اين با كيه؟
تَبر و جدي خيلي  حرف نه و كردن فكر    فرصت نه  .بده يعني بده ميگم وقتي _  :گفت س 
 يمگوش رو زد تك فوري بندش، در بودم اي شده زنجير انگار چرا؟ نميدونم  .نداد بهم و زدن
 از تيح الستيكاش صداي با و رفت ازمن، غمگين و ناراحت البته و يعصبان خداحافظي با و

    محيط  .شدم دانشگاه وارد   و انداختم باال بيخيالي از اي شونه  .كرد خداحافظي زمينم
 چشمگيري طور به نفسم به اعتماد و تمركز بود شده باعث زياد    متوالي هاي آدم بزرگ،
 به اشك   .تنها    تنهاي من اما و بودند، هم كناره در پيوسته و گسسته همه  .كنه پيدا كاهش
 وصف داشتم اي دلهره   .بياد باهم ميخواستم ازش و بودم كرده گوش سروش    حرف

 اون رفت كجا پس   .نميومد بر كاريش هيچ پس از كه ترسويي همون شدم دوباره ناكردني،
 اينكه به كردم، مثبت يفكرها  زبونش؟ با كرد مي رو زيرو بوشهرو كه پررو مهرنوش
 باشم خودم شد باعث حس اين و فكر اين موقعيت، همون با خودم شهره تو دخترم همون
 كه سيآدر  طبق  .نترسم چيزي از ديگه و بكشم نفس تونستم راحت خيلي   .بمونم خودم و

 و مشكي محاسن   با مردي  .شدم رفاهي امور اون از پس و آموزشي امور وارد داشتم،
 يدنمد با  .بود كردن صحبت مشغول تلفن با و بود نشسته مشكي سفيد، مُجعد    موهاي
 ييدبفرما _  :گفت و انداخت بهم نگاهي  .كرد قطع رو تلفنش و كرد نشستن به اي اشاره
 هام حرف آخره تا  .گفتم بهش تام و كامل و مشكالتم و خوابگاه مورد در حرفهامو  .خانوم
 مب مقداري صداش .ميكرد امضا و دستش    زير هاي ورقه ارشخودك با و ميكرد تاييد فقط
 يليخ دخترم ببين _  .نميشد مهربونش    ي چهره    شدن كريح باعث عنوان هيچ به ولي بود
 ضمح به بايد شما .دولتيه كامال و سراسري دانشگاه اينجا ولي كنم كمكت ميخواد دلم
 من ،ميدادين خوابگاه درخواست و تهران ميومدين تحصيليتون كد و قبولي خبر گرفتنه
 مميدون خوب اما شكله، چه به خوبگاهشون يا دانشگاه ديگه شهرهاي يا بوشهر نميدونم
 تونيم نمي ما و باشه بزرگتر برابر 22 شايد محيط اينجا ميكنه، فرق اونجا با خيلي اينجا
 خود هاي بگاهخوا هست چرا .كنيم شهرستانيمون   دانشجوهاي براي خوبگاه    براي تظميني
 ما و ننميش پشتيباني ما لحاظ   از چون بخوره، دردتون به نميكنم فكر ولي هستن گردان

  .يكننم تقبل شما از مقابلش در هنگفتيم ي هزينه ضمن در نداريم، قبالش در مسئوليتي
 چيكار بايد حاال  .كردم مي مرور و ذهنم    تاريك هاي نقطه و بودم شده خيره نقطه يه به
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 اين با تونمنمي اصال داره، گناه بابام خودگردان، برم نميتونم   كنم؟ اعتماد كي به بايد   ؟كنم
 ريباتق هاي شونه و بلند قدي با پسر يه و شد باز در  .وام و قرض تو بندازم اونو ولخرجيام
 هريمَظ آقاي با  .بود دستش تو دانشگاه آرم   با رنگ نارنجي هايي پوشه  .شد وارد ستبري
 پيخوشتي بخوام كه بود اوني از تر خراب من    حال ولي بود خوشتيپ  .داد دست و كرد المس
 برم من پس _  .داشت خشني    طنين صداش  .كنم تكسير چشمهام به اونو    زيبايي و

 اب و كرد ايستادنش به اي اشاره مظهري آقاي  آره؟ بزنم حرف محسني آقاي با و آموزشي
 هي اعالنات تابلو تو برو حداقل حاال .دخترم متاسفم _  :گفت انداخت، من به كه نگاهي
 اينجا همن    دست كه اونجايي تا بخوان، و نفر يه يا باشه شده خالي جايي شايد بنداز نگاهي
  .شدم لندب رفتن بيرون قصد به و دادم تكون تاييد    ي نشونه به سرمو   .تكميله ليست كه

 دوباره و انداخت بهم اي سفيهانه اندر نگاهي و شتبرگ سمتم به كامل    طور به پسرك
 بايد كه نبود متوجه بود، ايستاده راهم    جلوي  .شد مظهري آقاي با زدن حرف مشغول
 و فتگ كنمي مي خواهش  .كردم متوجه اونو و گفتم ببخشيدي  .شم رد من تا بگيره فاصله
 سمتش به  .كرد صدام هريمظ آقاي كه بيرون برم خواستم كردم، باز و در  .كنار رفت
 اهامب ها كالس شروع از قبل روز يه آينده ي هفته بگير منو    كارت اين _  :گفت برگشتم
 مداو گيرت خوابگاه كه اگرم باشه، اميدي شايد .بدم بهت و كل آماره من تا بگير تماس

 ارتك كاوه  .دستش بده اينو جان كاوه بيا_  :گفت و داد كاوه    دست به و كارت  .خداروشكر
    ونممن گفتن   با ناراحت و بيخيال  .كرد نثارم چشمهام    اعماق تا و نگاهي و داد دستم به و
 تو شده مستقر صندليي    روي و   بيرون اومدم نشنيدمش درست خودمم حتي كه جون بي
 فكرم از اي لحظه رفتنش    ي   موقع    مظلوم ي چهره و بابام فكر  .انداختم خودمو راهرو
  .گرفت نمي صلهفا

 لپو هروقت _  :كردم فكر مامانم حرفهاي به خودم با و گرفتم دستام تا دو    ميون و سرم 
 وشمهرن مامان،  .كنيا دراز غريبه جلو دستتو وقت يه نه مامان  .بزن زنگ بهم داشتي الزم
 چشمهاي رفتنم، ي لحظه    ي گريه آخرش، لبخنده  .ها نداره بابام بگي وقت يه نه

 يرهگ خوابگاه بگم   بگم؟ چي  كنم؟ كار چي قشنگش هاي فكر اين با   ...!واي...مظلومش
 پول ايدب و خوابگاه برم نميتونم من بگم   بيگاهتون؟ و گاه مهموناي خاطره به نيومد دخترت
 شماره  .خورد زنگ تلفنم  بگم؟ چي بايد  كنم؟ كار چي بايد   زياد؟ كم، نه اونم بفرستين

 و مسر  حرص از داشتم دوست   .اورد يادم به و موندنَم اونا ي خونه تو بدبختيمو سروش    ي
 تگوشيوسايلن  باشه؟ زجري شدنمَم قبول دانشگاه بايد چرا   ...!خدايا   ....!ديوار تو بزنم
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    عابراي و بود پايين سرم   .نشستم حالت همون به دوباره  .مانتوم جيبه تو گذاشتم و كردم
 منه   .خوابگاه يا دارن خونه يا حداقل خوشبحالشون،  .ديدم نمي و آمد و رفت    حال در

    بدون تهران، تو زندگي    ي تجربه    بدون تنها، دختره يه بوشهر، از آواره   چي؟ بدبخت
 كه بلندي    پاهاي جفت دو  ....ميشه وصل كدوم به كدوم تهران خيابوناي بدونه اينكه
 كاوه و باال اوردم و سرم  .شد ظاهر افتادم زيره به چشمهاي جوي بود كي به متعلق نميدونم

 و مپايي انداختم سرمو .نداشتم و پسر يه چشمهاي تو كردن نگاه قدرت هيچوقت  .ديدم و
 صندلي يه ي فاصله به كنارم  .كردم حس و نگاهش سنگيني  .نكردم خاصي حرمته
 و دمشني مظهري آقاي از _  :كردن صحبت به كرد شروع بزنم حرفي اينكه بدون و نشست
 حرف بايد يكي با بايد كردم احساس چرا نميدونم  ديگه؟ اولي سال .چيه مشكلت فهميدم
 شده وت نيومده هنوز پسرخاله اينقدر اونم .باشه پسر يه شخص اون نميخواستم ولي بزنم،
 و حركَتاش از هيچكدوم همين خاطره به ديدمش، نمي  .بله _  .دادم جواب بيخيال   .بودم
 كه هاين اون از بدتر ميپرسيد، سوال چقدر  شدي؟ قبول اي رشته چه _  .نداشتم نظر زيره
 برام ميخواد انگار پرسه مي هميچين دارم، اي ديرينه    آشنايي باهاش چندساله ميكنه فكر

  .ارافز  نرم _  .كردم مي حوالش و اطالعات فقط خاصي دليله    بدون منم  .كنه اجاره خوابگاه
 خوابگاه    دنبال ميگم همينطور، شمام مرسي، _  .باشين موفق _  4 ترم افزارم، نرم منم _

 احتر  پسر يه با همصحبتي از اينكه با   .دادم تكون تاييد ي نشونه به سرمو  ميگردي؟
 هي ميكردم حس  .بود اومده خوشم شده اشنا تازه پسر اين كاوه، با زدن حرف از ولي نبودم
 من _  .كنه كمك بهم ميخواست واقعا انگار  .دارم بهش و اي سابقه بي اعتماده حس
 همينوطري اينارم .ميدونم اطالعاتتو ي همه بوشهري، از ميدونم  .كنم كمكت ميتونم
 بگي شوراست .بگي دروغ همه به بايد اينجا بدون اينو ولي .نه يا بلدي دروغ ببينم پرسيدم
 درس رياضي .ست دانشگاه استاد اينجا بابام .بابامه دوست مظهري آقاي   .ميبلعنت
 ن،نك نميگمم و كن اعتماد نميگم .اينجا نداري اي خونه و سرپناه فهميدم اونجا از .ميده
  .يباش خودت مراقب بايد زياده، گرگ شهر اين تو چون كنم، كمك بهت داشتم دوست فقط
 احتر  خونه چون اونجا ميرم كالسام شروع موقع كه دارم سوئيت بگم بهتره يا خونه يه من
 ميخواي اگه   .نيستم خونه اوقاتم بيشتر   .كنم تمركز درسام رو نميتونم اصال و نيستم
  .نيست كار در اجباري هيچ نكني، قبول ميتونيم و كني قبول ميتوني

 بود،ن جايز احترامي بي  .بشه عمرا همخونه، پسر، اين با من  .خنديديم حرفهاش به دلم تو 
 نم ولي .مرسي _  .ميكردم حرمتش بي نبايد من و بود زده حرف من با احترام با خيلي اون
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 ضعو حرفشو انگار ولي داد تكون بودن متعجب از سري  .بشم همخونه شما با نميتونم
 ادامه و گرفت روم به رو كارتيو   .كني قبول نيستي محبور كه ميگم .ميكنم درك _   .كرد
 خبره بهم و بگير تماس باهام شد عوض نظرت اگه منه، ي شماره اين حال هر در _  :داد
 ظوابطي شدن همخونه اين نه، تموم، چي همه و بشي همخونه كه نيست اينطوريام .بده
 ميگيرم، پول ازت موندنت    ا زاي در ضمن در بهت، ميگم كردنت قبول درصورت كه داره
 جخر بابت و اي هزينه ازت ترم هر يعني ست، خونه ترم اين ولي خونه كرايه جور يه مثل
 _  ..... _  بله؟ _  .موند تموم نيمه تقريبا حرفش و خورد زنگ تلفنش   .ميگيرم موندنت و

  .... _  .ميكنيا عوض خط يه روزي دخترا مثل مياد خوشم پسر؟ خوبي تويي؟ سامان سالم
 منو زدنش حرف   .فعال آقايي، چاكرم، _  .... _  .اومدم حاال ميام _  ..... _  كالسي؟ كدوم _
 و شبه    كردن نگاه جرات من و شد بلند  .بود اون شبيه صداش طنين مينداخت گلزار ياده
 ناال    پسراي از خيلي    عكس بر   .بود مردونه هيكل، خوش و بود جذاب  .كردم پطيدا تازه
 كرده زيباترش سفيدش    پوست با هاش لباس    بندي رنگ    تركيب زد، نمي ابروش به دست
 ناو با نبود قرار كه من   داره؟ اهميتي چه اصال   .بودم نزده كرمم يه حتي   چي؟ من  .بود

 ركتح با  .فعال .كن خبرم شد عوض نظرت منتظرمه، دوستم برم بايد من _  .بشم همخونه
 تم،گش اعالنات هاي تابلو و برد تو جستجو به منم رفتنش با  .كردم خداحافظي ازش سر
 تماس باهاشون تا كردم برداري شماره هارو دانشجويي خونه تموم خالي،    جاي يه از دريغ
  .گمب سروش و مهري خاله حتي يا بابام يا مامان به چيزي نميخواستم حداالمكان تا بگيرم،

 تاش 11  .اس ام اس 5 و كال ميس 22  .كشيد سوت سرم  ...!واي  .دراوردم مبايلمو 
 بي از و بود طاهره يكيش كردم، باز رو ها اس ام اس  .بود طاهره ش دونه 1 و بود سروش
   نميدي؟ ج چرا   كجايي؟  .داشت سروش به متعلق همه بقيه بود، كرده گله معرفتيم
 طنگ الين با.زدم زنگ بهش  .ميكنم خواهش بده ج   نميدي؟ ج كه كجايي بگي ميشه
 يا ه،ميكن رفتار اينجوري چرا نميدونستم  كجايي؟ _  .كنم سالم نمزاشت حتي .داد جواب
 رد عصبانيت از بود معلوم  تمومه؟ كارت _  .دانشگاهم _  چيه؟ گرميش خون    دليل اينكه
 رو روبه براي اي بهونه و بود شده تموم كارم  .درم    دم من بيا _  .آره _  .گرفتنه گُر حال
 يدنمد محض به  .نداشتم و شلوغيش مترو ي حوصله و حال ثاني در نداشتم باهاشو نشدن
  .تمنشس و كردم باز و عقب در بهش توجه بي و رفتم  .كرد باز برام رو جلو دره  .شد پياده
 ولي دبو عصباني  .ميگم من چون _  بيام؟ بايد چرا _  .جلو بيا _  :گفت و گرفت قرار جلوم
 در   به نگاهي  .نيست موجهي دليل _  .نداشت و من سر رو زدن داد حق نبود مهم اصال
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 وبازم  .گفتم جلو بيا _  :گفت داد با تقريبا و انداخت حراست و دربون بدون    دانشگاه
 هب و فشردم هم رو دندونامو ناراحتي و عصبانيت از   .گرفت حرصم جسارتش از   .گرفت
   .نزن دست من به _  :گفتم و انداختم بهش مُحَقَرانه نگاهي  . شدم خارج دستش از زور
  .شدم مستقر جلو و شدم پياده نره آبروم اول ترم و اول روز اينكه براي

 در بودنه از   .ميومد بدم ش چهره از  .دراورد حركت به و ماشين و شد سوار خداخواسته از 
 حس ميكنن، فكر همه كه نيست اوني كردم مي حس نداشتم، خوبي احساس كنارش
 خوبي به فقط و بودم كرده بزرگش الكي چندسال اين و شناسمش نمي ميكردم،

 و فنتتل    جواب چرا _  .نميكنه زيبا و آدم سيرت چهره    زيبايي ولي بود زيبا ميشناختمش،
 ي هنشان به و ماشين  .كنم فرار باهاش همصحبتي از تا پايين انداختم و سرم  نميدادي؟
 ينا وبابت بودم كرده تحريك حد از بيش اعصابشو  .نزدم حرفي بازهم داشت، نگه تهديد
 راچ ميگم باتوام؟ _  .شم رو روبه باهاش نميخواستم اصال   .بودم ترسيده خيلي موضوع
 يمن ي كاره هيچ شما _  .زدم داد بندازم نگاهي بهش اينكه بدونه  .نميدادي زنگامو    جواب
 كامال اخمي با   .بدم جواب نميشد بودم آموزش    اتاق تو اينكه دوم   .اول اين سروش، آقا

 و ادايست  .بيوفتيد راه لطفا حاالم _  :گفتم بلند و شدم خيره بهش چشمهام تو مشهود
 با چرا _  :گفت ناراحتي با خورده گره    صداي با  .نگفت هيچي و فرمون رو گذاشت و سرش
 ممنميخواست بود، چي حرفا اين از منظورش نميدونستم  چرا؟ ميكني؟ رفتار اينجوري من
 پيشنهاده من به پسره كه اونور از اون   ميكني؟ من با چيه كارها اين ...!خدايا  .بدونم
 يا داداش ميكنه فكر و ميكنه رفتار اينطوري اين كه ور اين از اينم ميده، اي همخونه
 زدن حرف به كرد شروع حالت همون تو  .سوخت بحالش دلم لحظه يه براي  .منه    شوهره
 فرنوشتون، با دعواهات صدات، تن قيافت، اول،    روز از _  .من    زدن آتيش بگم بهتره يا
 م،داشت دوست چيزتو همه مامانت، و بابا به احترام بودنت، دايي عاشق دخترونت،    زبلي
 هب كه كنم چيكار حاال ميديدمت؟ عيدها فقط بودي اونجا تا اينجا؟ اومدي چرا لعنتي آخه
 كم رو ضربه يه همين خدايا واي  چرا؟...چشوندي من به آغوشتو چرا كردم؟ عادت بودنت
 زيچي  .نميشد حل سادگي اين به انگار مسئله اين نه.داشتم كم و قلم يه همين.داشتم
 مقصد به رسيدنه تا و نگفت هيچي باشه شده خالي كه انگار اونم  .كردم سكوت و نگفتم
 يا انتخي بديه به   .بود شده حكمفرما بدي    سكوت   .كرد هديه گوشهام به ديشو سي فقط
 ليو برسونم، بهش مخالفتمو ميخواستم بزنم، حرفي نميشد  .مرگ    گس    طعم بديه به

 محض به  .بود درگير و خسته ذهنم   .بود رفتنم حل راه تنها   چطوري؟ نميدونستم
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   .مكرد قفل و اتاق دره و باال رفتم راست يه خانوم مهري از كردن خواهي معذرت با رسيدنم،
 مزخ شير يه مثل اون ميكردم، اعتماد نبايد داره من به هايي حس يه ميدونستم كه حاال
 تومان با تنم هاي لباس    دراوردن    بدون و كشيدم دراز  .اومد راه باهاش نميشد و بود ديديه
   .نخوابم كه نميكرد رام و من دلهره نه و فكر نه كه بودم خسته اينقدر  .خوابيدم

***********  

 به ومن اَذان گلبانگ    .شدم بلند خواب از گوشيم    نوكياي زنگ    صداي با  (( چهارم فصل (( 
    بدون  .كرد دعوت سرم به را بوشهر    هواي طاهره اسم  .كرد مي مطلع وقت    بودن مغرب
 بايد چطور نميدونم واقعا كوفت، و سالم _  خوبي؟ اي، طاهره سالم _  .دادم جواب درنگ
 رسيدنم    محض به ظهر ببخشيد _  نميدي؟ گوشيتو    جواب چرا دختر آخه زد، حرف باهات
  خوبي؟ .نكن لوس خودتو حاال، خوب _  .زمين بوشهر بانوي ميخواهم معذرت برد، خوابم
 يكرد چيكار بيخيال، اينارو  ...خوبم _  چطوري؟ تو نيستم بد _  :گفتم و كشيدم آهي
 تنها  .اومد يادم به مصيبتهام    تمام طاهره، زبونه از خوابگاه اسم اوردن با  رو؟ خوابگاه
 برات چيزو همه داري شارژ طاهره _  .منطقيش    هاي حرف و بود طاهره من    همدم يارو
 از و ردك قطع  .فعال .باشه _  .ميزنم زنگ خونه از االن بزار نه _  كني؟ كمك تا كنم تعريف
  .كردم تعريف براش و سروش و خودم    مابين اتفاقت تمام  .گرفت تماس باهام خونه

  ....كاره تو چي و كي بدونه تا گفتم كامل و تام و نزاشتم كم پيشنهادشم و كاوه از همچنين
 ليو .بموني نبايد خانوم مهري ي خونه كه اينه مسلمه كه ايني _  :گفت و كرد فكر كمي
 ام مرده ونا و استاده باباش كه اونجايي از ميگم من نكنيو يا كني اعتماد پسره اون به اينكه

 ي پسره اين از اعتمادتر قابل اون وجود اين ي همه با ميكنم فكر من ميشناختتش،
 چه و عشقه روي از ميگه كه چند هر باشه ادمي همچين نميكردم فكر اصال .سروشه
 داييخ بيوفته بدي اتفاقه قراره اگه ميگم من صورت هر در  .نيست كار تو هوسي ميدونم
  ؟.ماميگ دانشگاهتونو مسئول بود كي مرده اون از ميتوني .بهتره نخوري فاميل از نكرده

 من بابا _  .پسريه چطور اين بگو بپرس اون از .مظهري آقاي همون آهان_  .مظهري_
 با ايدب پس _  .نمياد خوشم شم همخونه باهاش نميتونم من پسره اين پيش برم نميخوام
 كه تو ميكني؟ لج خودت با چرا تو _  .خودگردان خوابگاه ميرم _  .بياي راه سروش اقا

 اب اينجوري و آزاد فرستادت مي كه داشت اگه نداره پول االن ميليون دو تا1 بابات ميدوني
 ميره تند داره پسره ديدي اگه ميشه چي ببينم برو ترم يه حداقل تو حاال   .نميكرد تو خودشو
 درو شكست اگه _  .كن قفل درو _  چي؟ كرد باهام كاري شبي نصف اگه _  .بيرون بيا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 20 

 اب زندگي نميگم من  .بده انجام درسته ميدوني خودت هركاري ميدونم چه من واي _  چي؟
 مهرنوش _  .مرسي .باشه _  .داني خود حاال  .بهتره دوراهت اون از ميگم دارم خوبه اون

  .خداحافظ . خواهش _  .مرسي خداحافظ_  .فعال اومدن مامانينا

 بلند العاده فوق سرافون يه و كردم عوض هامو لباس  .شدم وبلند كردم قطع گوشيو 
 يادم به و خانوم مهري آشپزخونه از ها قابلمه    صداي  .بيرون رفتم و كردم باز درو  .پوشيدم
 ازم لبخندي با و كرد نگاهم  .بود داشتني دوست و مهربون هميشه مثل ش چهره  .اورد

 كه ارمب يه ندادي، جوب ناهار، بياي شي بلند كرد صدات بار چند دخترم _  .بشينم خواست
 كه وت بيايم كنيم باز درو گفتم شدم نگرانت حتي نشدي، بلند كرد هركاري اومد سروش
 حتما   ...!سروش اين بوده گفته دروغي چه  .نباشم نگران و خوابي ديده گفت سروش
 باال اي شونه بيخيال  .كردم كارو اين وجودش ترس از من و بوده اون بخاطره ميدونسته
 يليخ و مرغ با پلو عدس خوردن، غذامو رودربايستي هيچگونه بدونه كردم شروع و انداختم
 از مگي گرسنه  .نميرسيد پام به شيري هيچ كه ميخوردم ولع با آنچنان   .داشتم دوست
 ازش حالتم همون با و شدم متعجب   .كرد مي نگام شوق با خانم مهري  .بود ديروز
 اراس ياه به فقط   ..!نه _  :گفت و شد خنده به تبديل لبخندش  شده؟ چيزي _  :پرسيدم
 وريهمينط شده، ش گرسنه خيلي گفت برگشتو مدرسه از بود، تو االن    همسناي   .افتادم
 مهچ پرسيد ازم زده تعجب تو عين درست كردم، ش نگاه اشتياق همين با ميخورد، تو مثل

 نمم مامانه اونجا حاال  .كردم درك دلم تو دلتنگيشو و خنديدم  .كنم مي نگاهش اينطوري
 و كشيدم كوتاه آهي با همراه عميقي نفس   .ميشه دلتنگم طاهره ديدنه با شكلي اين
 بلنديو    لباس  .حموم رفتم و بيرون اومدم اي " دردنكنه دستتون " گفتن با  .نگفتم هيچي
 هريم ظرف اولين شستن    حين در آشپزخونه، تو اومدم و پوشيدم بيشتر    اطمينان بري
 هب سرم    باالي تاجي    صورت به مو حوله  .كردم دورش ظرفشويي از اصرار با ديدم، و خانوم
 كه بودم اين فكر   تو  .حموم رفت من از بعد و خواست معذرت ازم  .بودم بسته موهام    دور

  .لرزيدم خود بر محسوسي    طور به صداش با كه بودم نديده شو سروش ظهر از خداروشكر
 قفل هم وت دستاشو بود، ايستاده آشپزخونه در  .برگشتم عقب به  ميترسيدي؟ من از چرا _
 وتبيج و جلو برگشتم  .بود داده قرار مورب طور به راستش پاي جلوي چپشو پاي و بود كرده
 دامص تو و شهامتم تموم  ؟.ميترسي من از چرا ميگم_  .كرد تكرار سوالشو دوباره  .ندادم
 براي هستي، _  .سروشم من شما؟ _  .نميترسم شما از من _  :گفت و كردم جمع

 نشون ولي لرزيدم ترس از  .ميشي من مال تو _  .شما و سروشي آقا من براي خونوادتي،
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 صمحر   .ميرسه حتما خواستگاري براي ميرسه_  .برسه خانوم مهري به كار نزاريد _  .ندادم
 كارم از خودم كه كوبوندمشون هم به چنان  .كردم خالي بدبخت هاي قابلمه سره رو و

 فهمب مني، مال توهم _  .لطفا بفهميد اينو .ندارم سنخيتي هيچ شما با من _  .كردم وحشت
 زا  ...بكشم جيغ نكنيد كاري _  .كردم مي حس داشتم پشتو از شدنش نزديك  .لطفا
 رسه، نمي من نوبت يعني _  .داد جواب تري عميق    تهديد با ولي ترسيد راستي به تهديدم
 در از مخواست رفتن بيرون قصد به و كشيدم آب ظرفو آخرين  .تا دو ما شيم نمي تنها يعني
 انكن تهديد و باال انداخت ابروشو تاي يه  .كنار بريد _  .كرد سد راهمو    جلوي كه بگذرم
 بلقا غير سرعت با  .شدم رد من و كنار رفت كه بكشم جيغ خواستم  نرم؟ اگه _  :گفت
  .منشست تخت رو و كردم قفل درو پشت از   .شدم وارد و گرفتم پيش در و اتاق    راه باوري
 و رد ميخواست ازم و ميزد در   .كردم ريختن اشك به شروع و گرفتم دستهام بين ما سرمو
 ترس از احتماال و شد خسته  .نميدادم جوابي و ميكردم گريه فقط بهش توجه بي كنم، باز
  .نزد در ديگه و رفت و، موضوع بفهمه خانوم مهري اينكه

 به  .بود نشده خبري سروش ي دوباره اومدنه از و بود گذشته دقيقه 32  ********* 
    پاي رفتم و كردم باز و اتاق در بيرون، باشه اومده حموم از خانوم مهري اينكه اطمينان
 ريختم و بودم كرده ذخيره سيستم اين تو رو دوهفته اين تو كه هايي فايل تموم كامپيوتر،

 ياده نوم هاش چشم روي عينك  .بود بافتني مشغول خانوم مهري  .پايين رفتم و گوشيم تو
 امكان كرد مي زندگي تنها خودش اگر  .مينداخت ها قصه تو    قديمي    هاي بزرگ مامان
 چه مبمون اينجا چه من  .بشه ساخته ذهنم تو پسر يه با اي همخونه و خوابگاه فكر   نداشت
 بود ام كناره خانوم مهري بودنه اونم داشت فرق يه چرا،   نداره؟ فرقي هيچ پسره اون با برم
 ه،باش من ي جانبه همه مراقب نميتونست زن اون كه چون نداشت، تفاوتي نبودش با كه
 از  .كنم تحمل و سروش روز هر بازيه تاكسي نميتونستم من عنوان هيچ به ضمن در

 رفط يا نباشه هرچي اون چون بزم، حرف مظهري آقاي با نميتونستم كاوه مورده در طرفيم
 رو كاوه    شرايط برم بهتره  .ببينه مي راهي    دم ي هرزه ي دختره يه منو يا ميگيره اونو
 صداي  ؟دخترم خوبي _  بكنم؟ ميتونم كار چي تاببينم بسنجم منطقم و عقل با و بشنوم
  .كرد مطمئن حالم بودنه خوب از ونو و خنديدم .ميكرد نزديك خودم به منو اش گونه مادر
 رايب م بافتني كاله يه ميشه _  .عزيزم برم شيرينت هاي خنده قربون _  :گفت و خنديد
 دلم پشت از اي مردونه بَم      صداي  ...داره خرج _  ....نه كه چرا عزيزم آره _  بدوزين؟ من
 و خودمو هم بهش حسم اين چرا نميدونم  .ميخورد بهم حالم صدا اين از ديگه لرزوند، و
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 كمتر ميكردم ازش گرفتن فاصله به سعي بيشتر هرچي  .داد مي جلوه تار و تيره دنيامو هم
  .نبود مهم براش چيزي هيچ و بود دنبالم سايه مثل جا همه اون ميرسيدم، نتيجه به

 دل به دخترم بچه؟ چيه حرفها اين _  .داد و جوابش مامانش من جاي به و ندادم و جوابش
 ناراحت من حرفهاي دست از _  :گفت و كرد چشمهام اعماق تا نگاهي  .وقت يه ميگيره
 نو،م مامانش جلوي راحت كه كرده نفوذ حد اين تا گستاخيش ديدم مي كه اين از  ميشي؟
 بيخشتو نگاهم با و نگفتم چيزي سال مسن زن حرمت به ولي شدم، عصبي ميكرد صدا تو
  .كردم خلوت خودم با و اتاقم رفتم هردوشون از خواهي معذرت با  .كردم

 بدبخت  .هام زدن زنگ اين با ميكردم اذيت اونوهم   .زدم زنگ طاهره به و بستم و اتاق در 
 .عزيزم خوبم _  اي؟ طاهره خوبي سالم _  آجي؟ جونم _  .داد جواب زنگ اولين با

 يكارچ نميدونم.اينجا پالسيم كه فعال...بابا هيچي _  جات؟ براي كردي چيكار توچطوري؟
 شمنظور    طرفت؟ اومد دوباره پسره اين مگه ببينم .تو دوباره و من دوباره ....!واي _  .كنم
 پشت  .كردم تعريف براش پياز تا سير از چيزو همه  .بود هاش مزاحمت و سروش پسره از
 نمك چيكار حاال شد چي _  .مغموم و متفكر  .كنم مجسم قيافشو ميتونستم راحت تلفن
 نكن  .موندنت نيست صالح ميدونم فقط بگم چي نميدونم ...والله نميدونم _  آجي؟
 _  .بياره سرت باليي بياد اين دارم دلشوره همش من برو، خونه اين از بردار بيا...اينطور
 يكن نثارش دهني تو يه ميتوني اونو _  .ست ديگه يكي اونجاهم ميكنه فرقي چه خوب
 يا فهميده دختره يه تو ضمن در نميگيره، لجت بودنش فاميل از و ست غريبه درضمن
 ور و كردم قطع گوشيو باهاش زدن گپ كمي از يعد  .مياي بر پسش از مطمئنم و هستي
  :رفط همه از ميكرد سنگيني روم كه فشارهايي به كردم، فكر باخودم  .كشيدم دراز تخت
 اسكان جاي نبودن ام ديگه طرف از ميكرد، طاق رو طاقتم داشت سروش    كارهاي طرفي از
 شده زيادم دلشورگي بر مدلل كه سوم طرف از و بود كرده حوصلم بي خوندم درس براي
 دادم، سر خونه اهالي با كه بخيري شب از بعد شب 12 ساعت از  .بود كاوه پيشنهاده بود
 به و كردم تحليل هم با رو وقايع تمام .و كردم فكر باخودم شب نيمه 3    ساعت حدودهاي تا
 اشباه هارو شرط كردن   مطرح و قراراول و بگيرم تماس باكاوه صبح كه رسيدم نتيجه اين
 و رسيد راه از زود خيلي صبح، كردم، مي تصور كه چيزي اون برعكس  *********  .بزارم
 يخيل اما بود؟ كجا از انرژي اين نميدونم  .داد روي زيبا سپيديه اون به شو خود جاي شب
 حتي  .شم همخونه كاوه با قراره كه بود شده باورم خودمم انگار ميكردم رفتار سروش با گرم
 من حاال باشه، شده منصرف تصميمش از كاوه ممكنه كه نميكردم فكر اين به درصدم يه
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 عدب  .شستم و كثيف هاي ظرف مفصلي    ي صبحونه خوردن از بعد  .دويدم مي او ركاب در
 اول  .دراوردم رو شماره كيفم جيب تو و اتاقم رفتم شدم، مطمئن سروش    رفتن از اينكه از
 نميتونستم و لرزيد مي دستهام  .خنديدم امروزم حال روزمو اون    فكر به سير    دل يه

 قطف اون و باشم كرده كوچيك خودمو الكي كه ميترسيدم اين از  .بگيرم درست رو شماره
 صالا اينكه يا بخنده شهرستاني دختر يه به ميخواسته اينكه يا بده بازيم خواسته مي

 تژس و قيافه    اوردن ياد به با اما شدم منصرف زدن زنگ از بار چند  .باشه شده پشيمون
  .گرفتم شمارشو شدو بيشتر نفسم به اعتماد سروش مورد بي هاي

 

 يگ غريبه از هايي اليه با دخترونم    صداي وضوح به  بله؟ _  .....بوق سه بوق، دو بوق، يه 
 قطري اين از ميخواستم شايد نداشتم، كنترلش در سعي عنوان هيچ به ولي لرزيد مي
 كمح عميق سكوتي  .سالم _  .كردم سالم  .بده امن پناهي سر منو و بسوزه حالم به دلش
 جزم خودمو عزم تمام  شما؟ ببخشيد _  :گفت و شكست اونو زود خيلي ولي شد، فرما
 دوباره  .دادين بهم خونه مرود در تماس براي تونو شماره كه همونم من _  :گفتم و كردم
 دنبال و بود اول ترم كه هموني .اهان _  .اومد حرف به ديرتر كم يه ايندفعه   .سكوت
 راستش _  شد؟ عوض تصميمتون شد؟ چي خوب؟ _  .آره _  .ديگه گشت مي خوابگاه
 كه موناييه.بشنوم شرايطت تونو بشه اگه ميخواستم .نيومد گيرم ولي رفتم خوابگاه دنبال
 و اييج اينجا من ولي ببخشيد _  تلفن؟ پشت اينجا؟ _  .ميزنيم حرف موردش در گفتين
 _  .ردمك سكوت ولي برخورد بهم .خنديد  .بزارم قرار بيرون باهاتون نميتونم و نيستم بلد
 ست، دانشگاه    خيابون    سر دانشجو،    شاپ كافي    در صبح 1 ساعت دمهاي دم فردا باشه
 _  .باشه _  .لطفا نكن دير صبح 1 ساعت سر بيام، من تا اونجا برو مشكيه قرمزو نماش
 اون با نبود قرار كه من   .نبود مهم  .كرد قطع من از زودتر  .خدانگهدار _  .خدافظ فعال
 اونجا و نمياد خونه زياد گفت خودش تازه بود، من ي خونه صاحب فقط اون بشم، دوست
 خودمو غلط يا درست حرفهاي اين با  .ميره و مياد كم و خريده خوندن درس براي فقط رو

 اطالع طاهره به زنگ يا اس ام اس صورت به ريز، به ريز كارهامو تمام  .ميدادم دلداري
  *********  .ميكرد هدايت هدفم سمت به و منو سريع مرورگري مانند اون و دادم مي
 بالخره و شدم بيدار تصميمم    كردن عوض بار هزار با فردا صبح بود آسوني يا سختي هر به
 تا بره سروش گذاشتم  .كردم بيرون عزم و شدم آماده رفتن بر مبني آخر تصميم گرفتن با

 و فتمر  سمتش به بود خوابش اتاق كردنه تميز گرفتاره خانوم مهري  .نكنم برخورد باهاش
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 جاي يه ببينم بپرسم تا ميرم :گفتم بهش  .دادم توضيح بهش و دانشگاه به رفتنم علت
 خونوشو تونم مي كه ايني   .كرد تكرار روزشو هر هاي حرف دوباره  .نه يا شده پيدا خالي
 محبت    جواب و كردم بوسش  .ببينم خودم داداش مثل و سروش و خودم ي خونه مثل
 پديدار هم پشت از يكي يكي ها خيابون  .كردم حركت و دادم اي ذره طريق اين از هاشو
 اب بتونم كه بود اين مهم نبود، مهم ظاهرم  .ميكردن تر نزديك مقصدم به منو و ميشدن
 حرف تجرا هيچكس بوشهر تو كه بودم كسي من  .بيام بر پشتش از قاصرم تقريبا زبونه
 دور رشه يه از بدبختم دختره يه من نكنه فكر تا باشم قوي بايد پس نداشت باهامو زدن
 و سرم  .خانواده    قوي    مهرنوش هميشگي،    مهرنوش  .باشم خودم بايد آره  .تهران تا افتاده
 و شاد هاي آهنگ فقط مقصد به رسيدنه تا و دادم تكيه اتوبوس    اي شيشه ي ديواره به

  .رسيدم كه بود 1 به ربع يه ساعت  .كردم مي زمزمه هام گوش و خودم با و بخش اطمينان
 ذبج خودش سمت به و آدم داشت، ديدني نمايي  .نبود سختي    كار شاپ كافي كردنه پيدا
 و يصندل رنگ  .بود دار جلوه خيلي ميزهاشون    بغل در شكل مثلثي هاي صندلي  .كرد مي
 و طاهره سري صدقه  .بود اورده وجود به و زيبايي هارموني دكوراسيون رنگ با ميزها
 دقيقه يه تقريبا از بعد  .گذرونديم مي خوش و رفتيم مي شاپ كافي زياد عشقش
 يه  .تانداخ بدنم به رعد كاوه ي شماره  .خورد زنگ تلفنم كه كردم نشستن قصد كاوييدن،
 ي طبقه به گذرا نگاهي  .نميبينمش من و ميكنه ريموتم دور از داره كردم فكر لحظه
 يامم ولي افتادم گير جا يه راهم تو من .سالم _  بله؟ _  .دادم جواب  .نبود انداختم، اسكانم
  .كنم خداحافظي من نزاشت حتي  .باي فعال ( (surryسوري .ميشي معطل.ديگه مين 32 يه
 روز كه اين   اينطوريه؟ چرا اين ميدم، نشونش بياد بزار   كيه؟ كرده فكر ميگفتم خودم با
   ردف   اين _  :گفتم خودم با و انداختم باال بيخيالي رو از هامو شونه  .نبود اينطوري اول
  .كرد ترم قوي چون بود خوبي جدال  .بيخيال   ....!پس   نيست   زندگيم   تو   مهمي

***************  

 به مُ  122    بار براي  .وبد نرسيده هنوز و بود گذشته دقيقه 42 از بيشتر  (( پنجم فصل )) 
 تصور از يول بزنم زنگ خواستم  .نزد زنگ و كردم نگاه گوشيم به  .نَيومد و كردم نگاه ساعتم
 باشه هگرفت سخره به منو اين فكر از .دادم ادامه انتظازم به و كشيدم و دستم شدنم كوچيك
 دمكر  مي فكر خودم با چون نوشتم، اس ام اس  .كرد لرزيدن به شروعه عصبانيت از تنم
 كه دخترام اون از نكن فكر .سالم  :اس ام اس شرح  .نداره و زدن زنگ ارزش حتي

 .هرونيت مرام با آقاي كمكتون از مرسي .ميكني بازي فكرم با و ميزاري سركار منو اينطوري
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 وارد جذاب و خوشتپيپ  .شد شاپ كافي وارد كه كرد مي بازي (send)سند رو دستم،  باي
 كرده ميلتك تيپشو و بود پوشيده تنگي خيلي    مشكي    جين همراه   به و زردي    شرت تي  .شد
 دومين ناي كه ميكردم فراموش نبايد البته بودم نشده خيره بهش دقيق اينقدر حاال تا  .بود
  .دكر  پر و سالن تموم رسيدنش سنگيني  .انداختم پايين و سرم  .بود اون با من ديدار
 يزم روي گوشيشو و نشست  .سالم _  :گفتم آرومي خيلي    صداي با  .كرد سالم ايستاده
 زمن زا بيشتر منو انگار نه كه انگار ميكرد رفتار ريلكس خيلي  خوبي؟ خوب _  .گذاشت
 اشتباهشو خودش شايد تا نگفتم چيزي ديگه  .ممنون _  .بود داشته نگه اينجا مقدور
 _  .داديم سفارش نسكافه هردو  .باال بيارم و سرم شد باعث گارسون صداي  .بشه متوجه
 مندانه گله خيلي  ....خونواده جسور دختر همون شدم   بگه؟ رو شرايطش كي اول خوب
  ...باشه من    شان در رفتار اين كنم نمي فكر .بدين توضيح امروزتونو رفتار بايد اول _  :گفتم
 من    خواهي معذرت با اگه _  :گفت و كرد قطع حرفمو زود خيلي و داد تكون تاييد از سري
 بخنديل با  .بود خورده هدف به درست اولم تيره  .ببخشيد باشه .ميشه گفته شرايطا و حله

 با مزمانه  .بفرماييد شما اول بله _  :گفتم و دادم تكون تاييد سر از سري پنهاني و زيركانه
 من _  .داد صف ميز روي رو ها سفارش و اومد پر دست با گارسون صحبتاش كردنه شروع
 _  :داد ادامه و داد قرار ميز روي شو نامه گواهي و دانشجويي كارت  .ايرانيه فاميلم .ام كاوه
 ي هخون تو حضورت نميخواد دلم من .شي مطمئن تا ببين و كن چك اطمينان محض اينارم
  .هدار  قوانين سري يه خونه اين  .بشه تلقي من يا خودت براي اي همخونه يه جز چيزي من

 و زيآشپ جمله از خونه كارهاي تو اگر اما ميخوام خونه ترم يا كرايه تو از من كه اينه اوليشم
 كه هست مسن خانوم يه حاضر حال در .گيرم نمي ازت و پول اين من بدي انجام و نظافت
 بولق اگرم اون به ميدم پولو اين من بدي كرايه تو اگر ميده، انجام كارهارو اين و مياد مرتب
 به امر راختيا و ندونستن بر مبني ابرواشو  .نميكنم تقبل ازت من و اي هزينه هيچ كه كني
 شتانگ كشيد، سر شو نسكافه از جرعه يه   .داني خود ديگه حاال _  :گفت و برد باال خودم
 و كرد تازه نفس  .اول ي نكته اين_  :گفت و گرفت چشمام جلوي درست باال، شو اشاره
 نجااو گفت ميشه تقريبا داري، خودتو مخصوص اتاق تو اينكه بعدي ي نكته _  :داد ادامه
 و ندارم تو حريم به و وارداتي و دخالت گونه هيچ حق من و توئه    درتوي تو ي خونه

 .بشي ديده ندارم دوست ميان كه موقعي اونجا ميان زياد دوستهام من.تو همچينين
 _  .هآر  _  كه؟ ميگم چي ميدوني .ام همخونه دختر يه با بگم نميخوام اصال كه اينه موضوع
 حالي در  بپرسم؟ سوال يه ميشه .اوكي _  .ميگم موقعش به و شو بقيه .باشه همينا فعال



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 26 

 _  كني؟ كمك من به ميخواي چرا _  ميشنوم؟ .آره _  :گفت ميكشيد سر شو نسكافه كه
 بي دختر يه نميخواد دلم خودم هم هيچي _  .بدونم ميخوام فقط...نه نه _  شده؟ بد مگه
 اون فقط .ديدم همو اتاقش تو اونروز كه ابام دوست هم و شهر اين تو شه اذيت پناه
 به و اين لبخندي با  .گرفت آروم حرفش اين با دلم ته  .بشم همخونه قراره باهات ميدونه
 پرسشگرانه  .ست مسخره _  :گفت تمسخر به پوزخندي با و فهميد  .گذاشتم نمايش
 نم كه معلوم چه ميكني، اعتماد من به اون دونستن بخاطره كه ايني _  چي؟ _  :پرسيدم
 فشحر  اين گفتن با جونم به عجيب اي شوره دل  باشه؟ خوبي آدم اون اصال يا بگم راست
 بازيا بچه اين اهل من ميفهمي خودت زمان مرور به.كردم شوخي نترس _  .بست رخنه
 خوار و كوچيك داشتم  بگي؟ اومدنت موقع شرايطتتو ميشه .برم بايد من خوب   .نيستم
 من هرچند كردم، تاييد  .بردارم ناسازگاري سر نميخواستم اولش همين از اما ميشدم
 تقبلم رو اقامت و نسكافه ي هزينه ستودني غروري با و شد بلند  .نداشتم خاصي شرايط
  .بود 3 مزدا ماشينش  .كردم تماشا رفتنشو پنجره پشت از  .رفت من از خداحافظي با و شد
    ي عالقه مورد رنگ بود، قرمز رنگش   .داشتم دوست و مدلش من ولي نبود پرآوازه خيلي
 به ومخان مهري ي خونه سمت به بودنم خوشحال از حاكي لبخندي با و برداشتم كيفمو  .من
  ***************  .افتادم راه

  

  

   

  

  .بود واحد اون از بعد و مترو همين طاهره به آخر خبرهاي رسوندن براي جا بهترين 
 فهميدم تا، 8 چهارتا دو حساب با  .نميكرد درك هامو حرف و نميشناخت منو هيچكس
 شوشمار  كه دراوردم گوشيو  .بزنه حرف ميتونه تر راحت پس نيست، خونه و كالسه امروز
 شدن، نگران حتما بوده، بابا گوشي و خونه از ام همه  ...دارم كال ميس تا 15 ديدم  .بگيرم
  .كنم مطلع رو طاهره بايد كه كارمه و تصميم مهمتر و اول ميزنم زنگ اونها به بعدا حاال
 به و دامي صداش كه ميشدم نااميد دستش از گوشي برداشتنه از داشتم  .خورد بوق تا چند
 مهرداد _  خوب؟ نميدي جواب چرا سالم عليكه _  ...عمو دختر سالم الو _  .كرد دعوت دلم
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  جاييم؟ك بدوني اگه ميكنه؟ گي راننده داره آره _  مگه؟ اونجاست _  .باشه كف تو بزار گفت
 بد بوشهرو هواي دلم  .ميگفت چي نبود معلوم ولي ميومد تلفن پشت از مهرداد صداي
 حاال .ميندازه بوشهر ياد منو صدات نزن حرف بگو.برسون سالمشو _  .بود كرده طوري
 فهخ ميگي مياد دلت ما؟ براي شدي تهروني رفتي كه تو يا نامرديم ما _  نامردها؟ كجايين
 حاال خوب _  .بود رفته يادم حرفمم و كار طرفي از بودم شده قرمز خنده از خط اينور  شه؟

 محيط و رافائل از و خاطراتم بهتريت  .ـــــل رافائــــــــــــــــــــ _  كجايين؟
 ات و گذرونديم مي خوش طاهره و دوستش و مهرداد با كه هايي شب چه داشتم، دوستانش
 الحا _  :گفت و خنديد  .شه حرومت اي _  .ميكرديم ضايع همديگرو و ميخنديدم موقع دير
 دادم، اطالع بهش درشت و ريز از و اتفاقات تمام  مالقاتو؟ كردي چيكار بيخيال اينارو
 تمام  .موند جوابش منتظره و گفتم بهش ام كاوه اخر توهين    ندادن جواب    علت از حتي
 وانعن هيچ به كه گفت و كرد تاييد كارهامو تموم و اومد حرف به   .بود كرده سكوت و مدت
 به چيزو همه بايد   ..ام همخونه پسر بايه كه شه دار خبر من ي خوانواده از كسي نبايد
 نبايد ماا بگيرم مرتب بابام از رم خونه كرايه پول بايد حتي بگم بهشون راستي و حقيقت
 خداحافظي ازش بودم، موافق حرفهاش با  .بزنم كنارم در حضورش و كاوه بر مبني حرفي
 اينكه به كردم فكر م آينده به  .دادم قرار جيبم تو گوشيو خونه به زدنه زنگ بدونه و كردم
 موضعي هاي آسيب مثل آسيبي بهم و باشم توايمن كامال كه بزارم بايد هايي شرط چه

 اول  .آرودم در كفشمو در دم خانوم، مهري ي خونه به رسيدنم محض به  .نرسه سروش
  .شدم خوشحال سير دل يه سروش نبوده از و كردم ماشين از خالي    پاركينگ به نگاهي
 رو حرفها اول بايد .مزاحمي هيچ بدون   .ميرفت جلو بهتر حرفهام هم و كارم هم اينجوري
  .هبرسون منوال همين به مامانم به اونم تا ميرسوندم خانوم مهري به نقص بدون و درست
 گهم _  :گفت و داد رسا و بلند خيلي سالممو جواب پذيرايي تو از خانوم مهري  .كردم سالم
 اضطراب با  .لرزيد تنم باشه ديده كاوه با و من اينكه تصور از  دختر؟ بودي كجا تو

 گزن دوبار مامانت فقط...نه _  مگه؟ شده چيزي چي؟ براي _  :گفتم چشمهام تو محسوس
 رفته گاه    صبح :گفتم منم .نگرانشم نميده جواب گوشيشو مهرنوش چرا : گفت و زد

 بهم بگو بهش تون خونه اومد اگه .بده جواب نميتونه اونجاست حتما :گفت بعد .دانشگاه
 .حاال ميزنم چشم _  :گفتم و كشيدم راحتي سر از عميق نفسي  .شد راحت دلم  .بزنه زنگ
 حرف باهم پيشتون ميام كنم عوض لباسامو برم من .بدي جواب نميشد بودم آموزش تو آره
 امانمم به اول  .باال رفتم و كردم يكي تا تو رو ها پله  .باش راحت برو .عزيزم برو _  .بزنيم
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 منزد حرفا اين و خونه بر مبني حرفي هيچ  .كردم راحت حالم خوبي از و خيالش و زدم زنگ
 اموه لباس  .ميرسونم عرضش به كامل و ميگيرم تماس باهاش بعدا كه گفتم بهش فقط
 ايينپ ها پله از  .كنم اجرا خوب خيلي نقشمو ي مرحله اولين تا پايين رفتم و كردم عوض
 متوجه منو آشپزخونه تو از صداش  مهري؟؟؟؟؟ خاله _  .زدم صدا خانومو مهري و اومدم
  .مرفت آشپزخونه سمت به سالنه سالنه  .اينجام.عزيزم اينجا بيا جانم _  .كرد خودش ي

 فتمگر  دستهاشو  .كرد مي خشك و هاش دست اون با و ميچرخوند دستاش بين و دستمالي
 راتب بشين بيا خاله _  :گفتم كشداري لحن با و كشيدم نهارخوري ميز سمت به اونو و

 چــــــــــــي _  :گفت خودم مثل و دراورد اَدامو  .امروز شد چــــــــــي كنم تعريف
 ودستهاش.بدم جلوه عادي خيلي جاشو همه سعي  .نشستيم صاف خنديدم هم با  شد؟؟؟؟
 هگون ناراحت بعد و متعجب اول  .شد جور دانشگاه براي جام _  :گفتم و گرفتم ميز روي
 نتقربو مهري خاله _  .رنجوندي دلمو جاشم همين تا بگي شو بقيه نميخواد خوب _  .گفت
 احترام براتون مامانم ي اندازه به و دارم دوستتون چقدر من ميدوني خوب خودت تو برم
 وبينخ خيلي سروش آقا هم و شما هم.باشم مزاحمتون اين از بيشتر نميشه ديگه ولي قائلم
 رفت كه نزديكه راه دانشگاهم تا اينكه نه و دارم مردمو حرف ي حوصله و حال نه خوب ولي
 شبه انگار  .ديدني پيشتون، بيام بار يه اي دوهفته يا هفته يه ميدم قول   .كنم آمد و

 و شده چي ببينم بگو حاال خوب _  :گفت و شد خوشحال باشن، داده رو واهي اميدي
 قيعمي نفس كشيدن با و كردم وارد دستهاش به و خفيفي فشار  كني؟ چيكار ميخواي
 با هك كنه اعتراض اومد  .نيومد گيرمون خوابگاه اينكه اول _  :كردم تعريف به كردن شروع
 از تا چند خوب ولي _  .رو مضرش حرفهاي و ذهنيات كردم خنثي خوبي نسبتا شگرد

 هم با قراره و كردن روهم پول و كردن همت هم با شهرستاني راه سربه و خوب دخترهاي
  .مميزد حرف خوابگاهها مسئول آقاي با داشتم و بودم اتاق اون تو منم قضا از  .شن همخونه
 بيشترشون كه نفريم5 زدم حرف باهاشون   .كرد آْشنام اونا با و كرد معرفي اونها به منو
 درمورد  .خودمه ايه رشته هم و4 ترم يكي اون مونيم مي فقط ديگه يكي با من و ميرن
 تقريبا كه اينه بهتر همه از  .بديم جدا هركدوم بايد 222 فقط ماه هر اينكه شم هزينه
 نم والله _  :گفت و انداخت باال ابرواشو   .نميشه اذيت آدم و ست دانشگاه به چسبيده
 و ذاتغ برو شو بلند حاال .نيست اجباري ميخواي خودت وقتي خوب ولي بري نيستم راضي
 بهتر  .پاشو بهش، بگم وضعيتت از وهم بپرسم حالي هم بزنم، زنگ مامانت به من تا بخور
 حرف هدفم اولين ميشدم، نزديك راحت خيلي هدفهام از تيكه تيكه به   .نميشد اين از
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 و كردم قبول ميل كمال با   .بود اون طريق از مامانم به خبر رسوندن دومين و خاله با زدن
 و دمنمون منتظر  .شستم رو ها ظرف بالفاصله خوردمو داشتم جا كه اونجايي تا شدم بلند
 خط پشت به و كرد من به اي اشاره سر با بود زدن حرف مشغول هنوز خاله  .هال تو رفتم
 باشه، باشه، خداحافظ، من از .خواهر اينجاست آره _  :گفت بود مامانم زياد احتمال به كه
  .پردس من به گوشيو و شد بلند پا درد زور   به  خداحافظ عزيزم فدات برسون، سالم هم تو
 خاطر همين به داشت، منو شدن مهندس آروزي هميشه بود، شده تنگ مامانم براي دلم
 من نميدادم اجازه احدي به و ميخريدم جون به رو ها شدن خوار و ها شدن اذيت اين تمام
 كهتي دونه، به دونه خودمم ولي بود داده توضيح براش خاله اينكه با  .كنه دور هدفم از رو
 زودي هب :گفت و كرد تاييد كنه، اعتماد بهم خواستم ازش و دادم توضيح براش رو تيكه به
 و كنم جمع وسايالمو تا رفتم اتاقم سمت به و كردم خداحافظي ميفرسته پولو برات بابات
 اون از متعاقب به و پاركينگ در صداي  ***********  .بشم آماده تقريبا رفتن براي
 ناي به همش  .كشوند در سمت به و اورد بيرون فكرم    پريشوني از و من سروش    ماشين
 و ميده نشون واكشني چه مادرش زبون از ها حرف اين شنيدن با االن كه كردم مي فكر
 رو روبه آساش سيل هاي نگاه با تا نرفتم بيرون  بگيرم؟ قرار رفتارش مورد قراره چطور
 به رو دلم كاوه اسم  .برداشتم خيز سمتش به دراومد گوشيم اس ام اس زنگ صداي  .نشم
 و ترس با  .باشم مستاجرش ديگه نميخواد و شده پشيمون حتما واي اي كه انداخت شور
 صبح فردا پس از سالم _  :بود شرح اين به اس ام اس متن  .كردم باز و اسم و اس دلهره
 و وابشج  .نرم بيرون تا بده خبر بهم قبلش فقط   ....آدرس، اينه بياري، وسايلتو ميتوني
 وت گوشيو بيخيال من و نداد جوابي  .مرسي .باشه .سالم _  .دادم كوتاه و محترمانه خيلي
 به و خانوم مهري با زدنام حرف و امروز اتفاقات تمام داشتم روز هر عادت طبق  .زدم شارژ
 و بود آشفته  .شد وارد من از ورود اجازه بدونه در به اي تقه با سروش كه ميرسوندم طاهره
 اب  .بست دونم به و خمارش چشمهاي و ايستاد  .خوشتيپ و مردونه حال عين در  .دلگير
 وزهاير  بشينم؟ ميشه _  :گفت و انداخت كامپيوتر جلوي خالي صندلي به اي اشاره دست
 .البنته _  .بشينه خواستم ازش لهنم با بعد و سر حركت با هاول .واجب اترام و بود آخر
 روشس از م شكست اوج تو حتي كه رفتاري پايين، ادخداتنت سرشئ و نشست  .بشين
 سروش، جونه _  سروش؟ آقا _  .غرورش شكستن براي بود سدي صدام  .نداشتم انتظار
 خانوم مهري پس  .نرو تو برم، من بزار منه از اگه   بري؟ ميخواي كجا سروش،    دل عزيزه
 حظهل يه براي اورد، درد به و دلم وضعش كنم، آرومش بايد چطور نميدونستم  .بود گفته
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 نهمچني و سروش و خودم مابين    برخوردهاي به كردن فكر با اما شدم، پشيمون رفتنم از
 و ردشد از اي ذره كلماتم با كردم سعي  .رفتم مي بايد و بمونم نميتونستم كاوه به قولم
 .بار هي چندوقت ميام گفتم مامانتونم به من نباشين، اُفتاده ميكنم خواهش _  .كنم درمان
 ترس از كه طوري انداخت، چشمهام به مالمت از نگاهي  .داره هم رفتني اومدني هر خوب
 دل يه كه هايي صحبت خيلي تمناها، خيلي بود، حرف خيلي نگاهش تو لرزيدم، خودم به
 اون من اما ميزد موج احساس نگاهش تو بخونه، اونو سادگي به نميتونست عاشق غير

 مثل واون من كنم، درك و احساس اون نميتونستم نميخواستم كه نه نميخواستم، احساسو
 و گرفت چشمهام از نگاهشو  ...همسر يا صميمي    دوست يه مثل نه داشتم قبول داداشم
 يال انگشتامو بردم، كار به هميشگيمو شگرد روحم آرامش براي  .انداخت پاهاش زير به
 دفعه يه  .نداد جوابي هيچ  .كردم صدا ايجاد به شروع بلندم ناخوناي تيك با و بردم فرو هم
 طرفم به ارب آخرين براي رفتن بيرون از قبل  .كرد رفتن قصد و شد بلند اي پيشينه بدون و

   .كردن نگامم حتي  .سالمت به برو .گرفتي خودتو تصميم واقعا انگار _  :گفت و برگشت
 كهاين مقصرم، من اينكه بگيره، وجدان عذاب براي منو شب كل تا بود بس حرفش همين
 يعاقبت چه و منه از دردهاش سر اينكه چيه؟ مجازاتش دلشكستن كه اين كردم، گناه من
 با اچر  بودم؟ كي من اصال ميكردم؟ چيكار بايد من اصال ميشد؟ چي يعني انتظارشه؟ در

 بوشهري وجود با كه خاصه اي قيافه من، ي قيافه چرا كردم؟ موافقت اينجا به اومدنه
 پا و دست مردم اين بين بايد چرا ميكنه؟ مردان بين ما انزجار و دعوا ايجاد هم باز بودنش
 ديهه چشمهام به و خواب صداقي رضا از دنيا وايسا آهنگ  ميرفتم؟ پيش بايد كي تا بزنم؟
   همهموني رو غصه فضاي كي تا دلم از  بارونيه چشام بسكه شدم، خسته ديگه من  .كرد
 يدهفا وقتي  كم و زياد هر براي ثمر بي جنگ بسه   غم همه اين تحمل برام بسه ديگه من
  چي واسه مردن ساده خالي تو هاي عشق واسه   چي واسه خوردن غصه   نداره اي

 دربه ميخوامن   گردنم بيوفته عشقي بي گناه نميخوام   بزنم قلبم به و حراجي چوبه نميخوام
 خاليه كمو موجود يه يا   شم آماده هيزم يه همه آتيش واسه   شم جاده اين خم پيچو در

 وبهخ كي اما ميزنن خوب حرف همه  شم پياده ميخوام من دنيا وايسا دنيا وايسا  شم پرافاده
 ور غريبي چقدر خدا برم قربونت   خط ته رسيديم كه ما شما به خوبش و بد  وسط اين
   مش جاده اين خم پيچو در دربه نميخوام  نبين خودت با و دل  نخواستيم ما دنيا اره   زمين
 اوايس دنيا وايسا  شم پرافاده خاليه كمو موجود يه يا   شم آماده هيزم يه همه آتيش واسه
 وشانست بليط اون  شد چي آخرش چرخوندي و چرخيدي همه اين  شم پياده ميخوام من دنيا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 31 

 و طلسم همه اين   كجاست پس عاشق جاي عارف همه درويش همه  شد كي قسمت بگو
 همه آتيش واسه   شم جاده اين خم پيچو در دربه نميخوام   كجاست دعا خوش جاي   ورد
 امميخو من دنيا وايسا دنيا وايسا  شم پرافاده خاليه كمو موجود يه يا   شم آماده هيزم يه
  ***************  شم پياده

 راچ نميدونم  .بود رسيده فرا رفتن زمان و ميگذشت واقعه اون از روز دو  (( ششم فصل )) 
 يه طفق ذره يه سروش اگه  .بود شده تنگ خانوم مهري و موقتيم    اتاق براي دلم نرفته هنوز
 نمم و نميومد پيش ها وضع اين االن نميداد قرار منگنه تو منو و ميكرد رفتار درست ذره
 به قضييه و داشتم مشكل باز راه لحاظ از هرچند  .ميرسيدم دانشگاهم درسو به اينجا آروم
 ارب آخرين براي وسايلمو تموم و دادم جا ساكم تو شرتمم تي آخرين  .نميشد ختم اينجا
 گمب بهتره يا و سارا زندايي كمده تو زاپاس اينجا به اومدنه براي لباس دست دو  .كردم چك
 از يعني  .بود نرفته ش سركاره به سروش هنوز و بود گذشته 8 از ساعت  .گذاشتم خودم
 :پرسيد مي ازش مهري خاله كه هرچقدر  .نميرفت و وبد شده نشين خونه عد به شب اون
  .دميش خيره من به فقط و ميداد سكوت با جوابشو ميكني، رفتار اينجوري و ري نمي چرا
 هيج اام منه از ميدونستم  .نبود تميز و تر قيافش و تيپ هميشه مثل و بود نرفته حموم
 ستد اتاق در ي دهنه تو و اومد بيرون، برم اتاق از اينكه از قبل  .نميومد بر دستم از كاري
 حس گناهكارم، ميكردم حس  .كردم نگاهش و برگشتم  .ايستاد من به خيره سينه به

 يچه كه دلش روي ميكردم حس نيستم، تقصير بي منم و من از قضايا اين ي همه ميكردم
  .شيدك رخم به فكرمو تمام كه نكشيد طولي  .كردم ش چاره بي و گذاشتم پا منطقشم روي
 كه دبو نشسته بغض صداش تو انقدر  .كردي م بيچاره _  :گفت بهم رو مستاصل خيلي

 از ئيجز اون باشم، بيخيال نميتونستم بچكم؟ رو بغض اين آب بايد چطور نميدونستم
 خودمم و پايين گذاشتم ساكمم حتي كنار، بزارم و چيز همه اومدم   .بود من ي خونواده
 و كارها ياد به منو طاهره، ي شماره ديدنه و گوشيم خوردن زنگ با اما نشستم، تخت روي

 افتادنه قتعوي به باعث مزاحمي فعال تا كردم سايلنت بالفاصله و ريجكت .انداخت تصميمم
 و برم زاشتن  .گذشتم اي متاسفانه گفتن با كنارش از و شدم بلند راسخ دوباره   .نشه رفتنم
 رد نارمك از محسوسي قابل تنديه با و گرفت دستم از ساكمو  .گرفت دستمو رفتن    بدو تو
 از   من؟ برخورده از يا   من؟ با    برخورد از   چي؟ از ميترسيد، چيزي يه از  .رفت و شد

 آزاد زيادي    تالش با تقريبا فكرمو  .نبود موضوع اين به كردن فكر ي موقعه حاال   كدوم؟
 كه ريمه خاله پيش رفتيم هم با و افتادم راه سرش پشت طفلي مثل سروش از بعد م، كرد
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 هيآ يه با  .بود شده خيره چاييش بخاره به و بود نشسته مبل روي پسرش از تر ناراحت
 اومد خودش و گذاشت در دم ساكمو سروش  .نشستم روش رويه ي نفره تك مبل روي
 با و ردك دراز طرفم ب راستشو دست  .كرد نگام لبخند بايه مهري خاله  .نشست مامانم كنار
 سارامو خرآ براي بيا حداقل ميري داري .اينجا بيا شو بلند _  :گفت گلوش تو نشسته بغض
  .بود فتهگر  م گريه شديدا نبود، خودم دست اصال حالم حرفش اين گفتن با  .بگيرم بغل تو
  .دش نمي كرد ول به حاضر و بود گرفته چنگاالش با رو ما سه هر گلوي لعنتي    بغض اين
 ازش گريه با و كردم بغلش مامانم با خداحافظيم و تهران به اومدنم ياد به و شدم بلند

 ميام مرتب كه دادم و قول اين بهش نباشه، نگرانم و نكنه ناراحت خودشو :خواستم
 ازم و كرد اهير  منو لبخندي با ولي بود ناراحت اينكه با  .نميكنم فراموششون اصال پيششونو
 خودم بودن مراقب از خودمم حتي من نميدونست كه واي اي  .باشم خودم مراقب خواست
 از هم   .نكردم قبول اما كرد رسوندنم بر مبني زيادي اصرار سروش  .نبودم مطمئن

 ردمك تعجب خيلي   .ماشين توي خودمون بودنه تنها از هم و ميترسيدم كاوه با روياروييش
 ماشينش با خودش و گذاشت تنها منو آژانس ي شماره گرفتن با و كرد قبول راحت كه

  .نبود مهم اي ذره ولي بود سرد خداحافظيش  .كردم رفتار باهاش بيخيال اما رفت بيرون
 ازش هزارم بار براي  .بوسيدمش و داشتم نگه بغلم تو لحظه آخرين تا و مهري خاله
 دمش آژانس سوارماشين  .ببخشه بودنم مزاحم خاطر به منو و نكنه ناراحت خودشو خواستم
 تاييد كهاين بخاطره  .دادم كاوه به اونجا به رفتنم بر مبني اسمي ام اس نشستنم محض به و

 هم اب اونها ي همه تاييديه همزمان  .بره تا بفرستم بار چنديدن شدم مجبور نميداد، ارسال
 :گفت فقط و داد جواب بودم شده نااميد تقريبا ديگه كه راه اي دقيقه 22 از بعد  .اومد
 بريزل نگرانه فعال و داشتم صبر جاهايي تا هنوز اما بود گرفته حرصم اينكه با  2ok).)اوكي
 ولشوپ  .ماشين پايين گذاشتم وسايلمو ساكو راننده كمك به و رسيدم  .نبودم ش شدنه
  .كردم خداحافظي باهاش و كردم حساب

 كه تو برم كنه باز درو و بزنه آيفونو كه بودم اين منتظر  .موندم منتظر و زدم آيفونو زنگ 
 ايه تيپ ي شيفته كامال بهش نسبت بدم هاي حس    تموم با  .شد باز خودش دست به در

 رهب ميخواست دختري چه با قراري چه سر نميدونم  .بودم دانشگاهيش ي مردونه و اسپرت
 نسبتا ونچسب شلوار با خاكستري ربع سه آستين شرت تي  .بود كرده خوشتيپ اينقدر كه
 و كردم جمع خودم به و حواسم تمام  .بود كرده خودش مجذوب كامال منو مشكي براق
 باالي و مشكي فريم بن ري عينك  .ميگشت گوشيش تو و ميخورد آدامس  .سالم _  :گفتم
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 بهش كوچولو خرس يه كه كليديي جا انداخت، بهم گذرا نگاهي  .بود داده جا موهاش
 ياب جايي، برم بايد من سالم، _  :گفت آروم و راحت خيلي و گرفت سمتم به و بود آويزون
 مورا با بدي خطا با و اعتمادم جواب  .كردم اعتماد بهت باشه حواست .ست خونه كليده اين

 نگه باز منو دهنه و رفت و شد ماشين سوار بالفاصله  .فعال طرفي، دانشگاه آموزشي
 بار براي  .بگذرم كارهامو و حرفها اين ي همه از و بزنم داد حرص از ميخواست دلم  .داشت
 رهايد بود كرده قفله چهار لعنتي حس چه نميدونم اما گرفتم برگشتن به تصميم هزارم
  .بود داده دستم به كليدهاشم و بود كرده باز همه جلومو درهاي جاش به و سرم پشت
 و ذاشتمگ توجيبم و كليد ناچار ميكردم، نام بد خودمو نبايد بود دستم كليد كه حاال درضمن
 هك كردم نثارش آبدار فحش تا چند لب زير  .داخل رفتم خودم وزنه از تر سنگين ساك با
 اي لحظه چند انداختن نگاه قصد به در دو  داخل؟ بياري كمكم اينارو نموندي حداقل چرا

 فضاي دوار   .بود بزرگي تقريبا ي خونه و حياط  .دوختم چشم بيرونيش فضاي به و ايستادم
 خونه باز در و آدرس طبق كه بود واحدي5 و اي طبقه 3 ساختموني  .شدم ساختمون داخلي
 نساخت ي كلمه گذاشتن با  .ميساختيم هم با واحدي تك و اول ي طبقه تو بايد اون و من
 احبص به بدم فحش اومدم  .ساختن و سوختن ميگفتم بود بهتر .گرفت م خنده ذهنم توي
 شده آويزون پايين سمت به سقف باالي از شكل يويو عروسكي با كه محترم ي خونه
 هدفي چه اخه كه فرستادم درود محترمشون جَد   به و كشيدم خفيف جيغي شدم، مواجه
 مومت كه چيزي اولين  .شدم خيره خونه جاي همه به و بستم و در  .اوردي دنيا به اينو داشي
 سالن ديوار روي به كاوه خوده از اي شده بنر و بزرگ عكس كرد، جذب خودش به و حواسم
 هي روي دست به سيگار  .دلنشين و هنري بسيار عكسي  .بود مشترك پذيرايي و حال
 شبيه ادزي احتمال به .بود نشسته بود رقص باره يه به شبيه بيشتر مكانش كه صندلي
  .بود اورده وجود به مجذوبيو و قشنگ فضاي كامال وجود اين تمام تا اما بود شده سازي
 مامت  .بود رنگ خاكستري هم هايي ذره و سفيد و مشكي رنگ به خونه دكوراسيون و رنگ
 نهميتو و ميخونه روحيم با كامل ميكردم حس داشتم، دوست شو خونه تجهيزات و وسايل
 درست ديگري و چپ سمت يكي  .هم از جدا كامال  .بود خوابه دو  .كنه كمك درسهام به
 روبه بعدي 3 اي گوشه دي اي ال و بود يكي پذيرايي و حال  .داشت قرار اون روي روبه
 رايب و زني هر كه داشت بسيطي تقريبا    اپن    ي آشپزخونه  .داشت قرار آشپزخونه    روي
 ي آشپزخونه عاشق ها زن اصوال كه دليل اين به ميكرد، راغب داخلش    تميزي و آشپزي
 وجود به احسنت    نحو به كاوه رو اونها ي همه كه چيزهايي هستن، امروزي و شيك و بزرگ
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 ي آشپزخونه وسايل با مشكي اف دي ام    چوب    جنس از هايي كابينت  .بود اورده
 ازگ مشكي، و خاكستري جات ادويه ست   خاكستري، و سفيد يخچال  .سفيد و خاكستري
 بهتره و بود اومده وجود به شده حساب خونه اين جاي همه  ... و سفيد قاعدتا    اي صفحه
 اتشصفح زدن ورق حال در كه بود نقاشيي دفتره انگار  .بود شده تزيين شده حساب بگم
 ريق،ط اين به و زدم لبخندي  .ميكني رد بعدي    زيباتر هاي نقاشي ديدن منتظره و هستي
 با و ايستادم بود، باز كه خوابي    اتاق تنها در  .كردم بارون احسنت و تصميمم و انتخاب
 ختت  .ميكرد خودنمايي منظمي و مرتب    ي نفره يه    تخت  .كردم باز و در وار ترديد دستم
 هب خونه اين تو كه بود قرمزي ي وسيله اولين كردم، تعجب بود، مشكي و قرمز رنگ به
  .ردمك تشكر ازش دلم تو تختم براي رنگ اين انتخاب از و بودم پرسپوليسي  .ديدم چشم
 و ودب شده پنهون رنگ، مشكي و خاكستري ي پرده با كه بود بالكني خواب تخت    پشت
 هب رو    اف دي ام داره جا و بلند ديواري كمك    توي ساكمو  .نبود معلوم پشت اون از چيزي
 و شدم خم چندبار  .ميكشيد تير وسايلم ساكو حمل بخاطره كمرم  .گذاشتم تخت    روي
  .نهك پيدا تسكين دردش از اي ذره تا كشيدم پهلوهام روي دستمو ايستادم، راست دوباره
 م قيافه  .كردم بررسي تخت روي روبه ي آينه توي خودمو دردش،    شدن اروم كمي از بعد
 رد آرايش بدون هميشه نبود، مهم برام م قيافه هيچوقت بود، نشده بد آرايش كم وجود با

 آرايش يا ذره تهران اومدم وقتي از خوشبختانه يا متاسفانه  .ميرفتم بيرون خوشتيپ عوض
 قاتا از  .ميرسيدم حساسم    مامان نبوده در خوب خودم به و نميرم بيرون باشم، نداشته
 اب  .ايستادم روم روبه ي بسته خواب اتاق در كنجكاويم كردن ارضا براي و بيرون رفتم
 ايينپ و باال شو دستگيره ميكنه كنترلم داره و اينجاست ميكردم حس كه طوري احتياط
 حرصي و بلند و انداختم باال بيخيالي از مو شونه...كرده قفل ...لعنتي...اه  .نشد باز اما كردم
 نخورده سالگيم 11 عمره تو كه خوردم تكوني  درك؟ به چي _  ....درررررك به _  :گفتم
 اب سالن ته سفيد هاي كاشي   .بود كرده عرق پاهام نبود، پام فرشي روي دمپايي  .بودم
 لنسا زياد احتمال به كه كشيدم جيغي   .دادن هل زمين سمت به منو و كردن تواني پاهام
 و داد جا بغلش تو منو ظريفش تقريبا و مردنه دستهاي با  .شد خراب دومون هر سره روي
 من  .داخل رفت و كرد باز و اتاقش در و كرد رهام تعادل حالت در داشتنم نگه محض به

 ردگ دوره متكدياي مثل حيرت ميون در  .قبل از تر باز دهنه مو شده نفرين پاهاي و موندم
 ردن،ك فكر به شروع خودم با و نشستم باف دست موكتي پاالز تكه روي آشپزخونه وسط
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   گفتم؟ بلند چرا   حركتي؟ هيچ بدونه   صدا؟ بدونه نفهميدم، من كه اومد چطور  .كردم
  .دادم فحش خودم آباده و جد به اينبار و دادم فشار هم روي حرص از دندونامو  ...اه

 ينا تموم نكنه  بده؟ عذاب منو ميخواد و نيست مزاد آدي اين نكنه  نبود؟ حواسم چرا آخه 
 مثل چرا جلوت؟ بندازم پول _  برم؟ كنم فرار شم بلند خدا واي   بوده؟ نقشه كارهاش
 طور به مدهن  .بود اولي اون از تر كم نسبتا ام دفعه اين تكونه  نشستي؟ زانو چهار متكيديا
 هخند كه حالي در  .كردم بهش رومو بستنش    بدون حواس بي   .موند باز مشخصي كامال
  .يبد نشون دهنت با نميخواد هست، يخچال تو غذا گشنته اگه _  :گفت داد مي قورت شو
 وييچيهجاس رو از ماشينشو سوئيچ  .بدم جوابشو نزاشت حتي  .كرد رفتن به اقدام زود خيلي
 خراب سرش روي ملوسشو ي خونه ميخواست دلم  .رفت و برداشت بهداشتي سرويس در
 لويج بگيره مچمو و بياد دوباره اينكه ترس از خنده، زير زدم و كردم فكر حرفهاش به  .كنم
 برم كه اوردم در حموميو ي حوله همه از اول  .خودم ي ساله 4 اتاق تو رفتم و گرفتم دهنمو
 اسلب شستن جمله از  .ميرسيدم دقيق كارهام ي همه به بايد و داشتم كالس فردا  .حموم
 دنمكر  درست غذا به بايد كه اين به كردن فكر با ...!واي اي  .مانتوم و مقنعه كردن اتو ها،
 و دش تبديل عشق به دوده كردم فكر ماه آخر پول به وقتي اما شد، بلند سرم از دود برسم،
 به عجيب حالي گرم آب دوش  .كردم كار به شروع بودم نديده خودم از حاال تا كه شتابي با
 رو اه ميوه ي همه و سيب و گالبي و سير شامپو  .كُل كسيوني چه جان اي  .داد روحم و بدنم
 رزي موهامو  .براش ساختي كه حمومي اين با كنه حالي چه زنت حال به خوش  .اينجا چيده
 مريم آهنگ  .كردم كيف و زدم دست    مشت يه يكي شامپويي هر از و كردم رها دوش

 دمميكر  سعي كلماتشم حتي  .كردم خوندن به شروع خودش شبيه صداي با رو حيدرزاده
 ي همه بوي سرم  .ميكردم اجرا خودش براي آهنگشو داشتم كه انگار  .كنم ادا خودش مثل

 ثلم داشتم واقعي معناي به ديگه بودم، شده بُر روده كارم از  .بود گرفته باهم شامپوهارو
 بي از اي شونه  ميكرد؟ خودش پيش فكري چه ميفهمد اگه يعني  .ميكردم رفتار ها متكدي
 ينا چيكار، ميخوام اونو فكر من نيست، مهم اصال  :گفتم خودم با و انداختم باال تفاوتي
 اومدم و شستم حموم تو همونجا هامو لباس و مانتو  .ديگه هست هم من مال حموم
 موهامو كردم، عوض هامو لباس  .كردم پهن اتاقم بالكن تو رختي جا روي رو، همه  .بيرون
 توا نوبت حاال  .كردم ترزيق پوستم به مو كننده مرطوب  .كردم خشك همراهم سشوار با
 ونهخ تو حضورش ساعات تو نميخواستم اصال  .ميكردم كارهامو بود نيومده تا بايد  .بود

 شياي  ...بيرون بره و كنه كوچيك منو نحوي يه به ميكرد سعي همش  .شم رو به رو باهاش
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 اگه تيح كه اتاقي در جز به كردم وارسي رو خونه تموم لباسيش اتوي جستجوي به و گفتم
  .نميرفتم راه متريشم 12 ديگه ميبود بازم

 انشگاهد برم نكردم اتو وضع سرو اين با عمرا من كنم پيداش حتما بايد نميشه كه اينطور 
  .نبودم بيش گري نظاره س الح بي منم و بود خودش اتاق تو احتماال  ...اول روز اونم

 و ك تري قديمي    هاي زحمتكش هاي زن روش به اما مياد دار خنده خيلي نظر به ميدونستم
 از اموه لباس استيلش    گرمي با هم بياد دم آبش هم تا گذاشتم گاز روي آب كمي مقداره با

 خوبي هب كترييمو اتوي نتونستم اصال كه بود گرفته م خنده كارم از انقدر  .بيارم در چروكي
 گرن ازش كوچيكي خيلي ي گوشه يه و گرفت ته كامال خاكستريم مانتوي  .بدم انجام
 اييه تكون و ها خنده اين با شد چروك فرا حاال بود چروك اونوقت تا اگه  .كرد پيدا پريدگي
 و زمان گذشت حتي كه خوردم افسوس اينقدر خودم روز و حال به  .ميخوردم من كه

 انجام رو كارها تمام واري گلوله كامال صورت به   .نكردم حس رو12 روي ها عقربه رسيدن
 حرف خودم با كردم شروع  .برسه جوش دماي به تا گذاشتم و برنج آب همه از اول  .دادم
  ....بود چپ سمت ها جات ادويه پايين    كابينت تو آهان   ديدم؟ كجا صبح رو ها برنج  :زدن
 ارب خوردنم ي اندازه از بيشتر احتياط جانب رعايت با و كردم پيداش چشمهام، آدرس طبق
 هاي سوال دوباره كه بزنم زنگ مامان به نميخواستم اما نبودم، بلد درست  .گذاشتم
 انجام نبودم و بودم بلد هرچي  ...كنه اذيت خودشوهم بخواد و كنه شروع شو كاراگاهي
 هاگ ميخواستم نكردم، پيدا رو سويا اما ميشد پيدا خوراكي نوع همه از يخچال توي  .دادم
 مرغ از يكي مجبورا  .نشد پيدا كه كنم درست مو هميشگي معروفه غذاي كردم ش پيدا
 ناي تو  .شه وا يخش تا گرم آب توي گذاشتم و بيرون اوردم برداشتم فيريزرو توي هاي
 يت  .كردم سروحال و تازه اولش ي دقيقه مثل رو خونه و كردم تميز كاريامو خراب فاصله
 از بود، سالم دكتر ي برنامه  .كردم انتخاب ديدن براي و آموزش ي شبكه و روشن و وي

 دَم   يكارا فرصت اين تو منم و تبليغ رفت  ...مشتاق كه منم ميزد، حرف زنانه هاي بيماري
 نقدراي روز اولين چرا نميدونم بعد، براي ميموند مرغم  .گذاشتم بار كامال و كردم برنجمو
 ايج به اول روز از بايد كنم قبول قراره اگه گفت خودش ولي ميوردم در بازي پررو داشتم
 نكنه رغ غر و نباشه سرم روي منتي اينكه براي  .كنم كار ميومد بدم ازش نديده كه پيرزني
 نهديد به تر تمام چه هر راحتي به و دادم لم وي تي جلوي  .ميرسيدم دقيق كارام تموم به

 رد،ك پر مشامو سوختگي بوي اما گذشت چقدر نفهميدم  .پرداختم ام عالقه مورد ي برنامه
  .بود دهش كته ي كته و بود سوخته كامال برنجم ته دويدم، گاز طرف به و كشيدم باال دماغمو
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 وارد كاوه اون از متعاقب و اومد در كليد شدنه چرخيده صداي  ميكردم؟ چيكار بايد حاال
 خرج داري نيومده هنوز _  :گفت و كشيد باال مزه با پسركوچولوهاي عين دماغشو  .شد

 عليك _  :گفت و گذاشت اُپن روي خريدشو هاي كيسه  .سالم _   دستم؟ رو ميندازي
 به و ندادم جوابي  .ميخوابيدم شكمم صداي با امروز بايد وگرنه .اوردما غذا شد خوب .سالم
 مك يه تا گاز رو بزار رو غذاها حموم، ميرم من _  .ميومد پشت از صداش  .رفتم اتاقم سمت
 روي از صبحمو ي پريده رنگ مانتوي  .باشه _  :گفتم آروم خيلي اتاق توي از  .شه گرم
 _  :گفت و شد يداش اتاق چهارجوب تو  .انداختم بهش گذرا نگاهي و برداشتم تخت
 _  :فتگ مانتوم به كوتاه اي اشاره با و كرد قطع حرفمو  ...كه گفتم _  گفتي؟ چي نشنيدم
 و كردم سكوت فقط جوابش در و خاروندم سرمو ها افتاده عقب عين  شكليه؟ اين چرا اين
 به احتم آهان _  .ميدونست بهتر خودش جوابشو بود، تيز خيلي خداييش  .نگفتم هيچي
 قرار برو كني اتو خواستي بازه درش حاال ..برو بيا بوده؟ اتو خاطر به كردي بارم كه دركي
 شحرفها به و جوابي هيچ و بود پايين سرم  .نزاري خودت براي مانتو ترمت آخر تا نيست
 خونه تو    بحث و جر يه كردن شروع ي حوصله نه و داشتم و دادن جواب روي نه نميدادم،
 كه اونجايي از  .رفت حموم سمت به و شد محو اتاقم چهارچوب تو از پوزخندي يه با  .اي
  .كردم مي اتو مو مقنعه و مانتو تند تند بايد اومدنش تا نبود دستم تو كردنش حموم تايم
 عكس از پر  .6 در 6 تقريبا من اتاق از بزرگتر اتاقي  .شد شكوفا برام اتاق و اتاق در معماي
 وت منو خيلي كه عكسيش يه  .بود گرفته اش خودشيفته خوده، از كه جوري وا جور هاي
 تاقشوا ت م اصال باشه، عكاس بايد كردم احساس بود عكاسيش دوربين با عكس برد فكر
 سر ميترسيدم ايم ديگه طرف از و نداشتم وقتشو طرف يه از   .ندادم قرار بررسي مورد
 ست ي دونفره تخت كنار بخار اتو كردن روشن حين تو  .باشم نكرده كاريمم هيچ و برسه

 برده پي مهمي راز يه به اينكه از  .ديدم ايش فوژه فر تاب لب ميز روي دوربينشو مشكيش
 ناراحت مدل ته كنم وارسي درست اتاقو بودم نتونسته اينكه از اما بودم خوشحال خيلي بودم
 توي و اتاقش از بيرون رفتم و كردم خاموش رو اتو بگيره مچمو و بياد اينكه از قبل   .بودم
  .گرفتم جا خودم اتاق

  .درسي گوشم به خاصي وحشت و مهيب با صداش كه بودم نزاشته اتاق توي پاهامو هنوز 
 چكاريه اين آخه  .محترم ظاهر به خانومه _  .ميشد نزديك اتاقم به ميكردو صدام داشت
 رتاپايس ي حوله  .كردم باال صدا سمت به عجيبي ترس با سرمو  ميكني؟ من ي خونه با كه
 ره ريشش ته با و بود ريخته صورتش تو وحشي وضع به موهاشُ  و بود پوشيده اي سرمه
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 ميكردم درك جذابيتو نه كه بود بد حدي تا من    حال اما ميكرد، خودش مجذوب و دختري
 فوق ي قيافه اين با عصباني اينقدر كه چيه سر از نميدونستم رو، رفتارش و حاالت اين ونه
 و رمس  .نميكنه بلند روم دستشو كه حالمه رعايت براي مطئنا و ايستاده من جلوي العاده
 اين چرا _  :پرسيدم پرسشگرانه و دادم تكون راست و چپ به ندوسنتن ي نشونه به

 بخاطره _  :گفت و كرد قطع حرفمو آشنايي اين عادت به و هميشه مثل بازهم  ...رفتارو
 بينب _  :گفت و داد تگكوتن تهديد ي نشونه به انگشتشو  .حموم توي شده مچاله موهاي
 گوشت تو بكن اينارو انيست عادي اينجا عاديه كارها و چيزا اين تون خونه تو اگه دختر
 اب نميگفتم هيچي و بود پايين سرم در صداي شنيدن و رفتنش ي لحظه تا  ....خواهشا
 تمنداش هيچكي از و حرفي هيچ توقع هيچوقت  .كردند باريدن به شروع اشكاهام رفتنش
 به خودمم چون نبود، زيادي حرف و حق بزارن، احترام بهم ديگران ميخواستم هميشه
 بودم، ردلگي  .بودم شده تربيت اينطور يعني بودم كرده عادت اطرافيان به گذاشتن احترام
 اون توي روز نيم عرض در االن كه بود داده اي خونه من به اون نبود رسمش اين ولي

 از ،داشتم سروش    كنار خانوم مهري ي خونه به نسبت و بيشتري    راحتي و اعتماد احساس
 گتررن كم رو بودنش حقدار اون رفتاره اما بودم كار تقصير من و ميگفت راست اون طرفيم
  .داد مي جلوه

 تريبيش اطمينان و اعتماد به ميشد باعث كه بود، اخالقيش بَد مثبتش مورد تك حداقل  
 يدنهد با بيرون، رفتم شدم بلند و كردم پاك و اشكهام  .برسم كنارش در و بهش نسبت
 وسافس و عميق سركي برنجي ديگ توي همه از اول  . شد تحريك گيم گرسنه آشپزخونه

 قابل و بود شده بد نگي بگي مرغمم بود، شده كوفته و افتضاح روزش و حال  .كشيدم بار
 كف ستمنش و كشيدم رو همينا  .بزنم دست برش بيرون غذاي به نميخواستم  .نبود تعريف
 اولين گشتم، دنبالش نه ديدم اي سفره نه  .بود شده جايگاهم كه موكتي تيكه همون
 و متعجب ديدمش، خودم جلوي پوشيده و آماده هاي لباس با دهنم گذاشتم كه و قاشقم
 يليخ بود، رسيده انفجار مقام به سكوتم از انگار  .نگفتم چيزي اما كردم، نگاهش حيرون
 حرفي و بري پيش ميخواي كي تا ببينم بتاز باشه _  :گفت خونسرد ولي عصبي و ناراحت
 بشنوم و بشنوه كه حدي در آروم خيلي  .خداحافظ . باش خونه مراقب .رفتم من .نزني
 كه ينا به گذاشت، تنها بايد، و شايد اگر، و اما هزارتا با ذهنمو و رفت  .سالمت به _  :گفتم
 ارهايك يعني  .كردم فكر ميشد بايد ميبايست چي و بود اگر چي بود، اما چي بود، شايد چي
 و گذاشت تنها خونه اين با و من دليلي هيچ بدون هويي يه كه بود آور هجران حد اين تا من
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 و حموم موهاي همه از اول رسيدم، تر دقيق كارهام به و شدم تر راحت رفتنش با  رفت؟
 به اون از بعد  .شستم شويي كف مايع با و حموم محيط و مساحت ي همه و كردم جمع
 تا و فرنوش كردم، بش و خوش همشون با ساعت يه حدوداي و زدم زنگ بابام و مامان
 نصيحت كردم، اخم خنديدم، كردم، شوخي زدم، حرف باهاش و كردم حس وجودم اعماق
 مثل بود، آور عذاب كه فكرهايي با اما گرفت، پايان شبم  ...چي هيچ و چي همه كردم،
 راه به هيچوقت كه فرعي يه فرعي، و اضافيم من كه حسي بد،    حس يه وجدان، عذاب
  بود؟ اينطور يعني  ..نميشه هدايت اصلي

 يه ات زدم مسواك احتياط با همه از اول  .شدم بلند مبايلم صداي با صبح  (( هفتم فصل )) 
 رفتن باال باعث و نمونه باقي روشويي سنگ روي خميردندونم يا دهن آب از اثري وقت
 آماده با و نشوندم صورتم به و دانشگاهي و ساده كامال آرايش اون از بعد نشه، صداش
  .شدم دانشگاه راهي و بستم خاطر اعتماد و اطمينان با و در پوشش لحاظ از شدنم

 و ياقاشت هيچ ديگه كه روز چند اين تو بودم رفته و اومده اينقدر نبود، جديد برام محيطش
 پيدا يفن واحد تو شو شماره و كالس زود خيلي نداشتم، هاش برنامه و محيط ديدنه به ميلي
 كرده اشغال و چپ سمت پسرا و راست سمت دخترها  .شدم كالس اولين راهي و كردم
 به حواسمو و پايين سمت به سرمو و نشستم صندلي اولين روي رديف دومين بودن،
 اردو مسن اي چهره و سفيد موهاي با استادي كه نكشيد طول خيلي  .كردم جمع كالسورم
 انيجو از تر بخش لذت تجربه اين بود، نمايان خوبي به اش چهره از استادي و تجربه  .شد
 زمان  ؟كيست پختگي و چيست خامي نميدانست و نداشت را پختيگيي و خامي هيچ كه بود
 اب  .رسيد پايان به زود خيلي و گذشت زود خيلي نفهميدم اصال و كالسش شدنه تمام
 ركت و كالس پسرا از بعد و كردم جمع وسايلمو  .رفت بيرون و كرد خداحافظي سر حركت
 كح    ي شماره به نگاهي و اوردم درش اورد، يادم به گوشيمو    ي ويبره شلورام    جيب  .كردم
 ست وهكا كه فكر اين با بود، تهران كد و شماره پيش ولي نبود آشنا انداختم، روش    ي شده
 اول روز حال سروش صداي  خوبي؟..مهرنوش سالم _  ؟..بله _  .دادم جواب خيال اين با و

 هك روزهايي اين نميتونه چرا اين كه كنم درك نميتونستم اصال   .كرد خراب دانشگاهمو
 شستمن درخت يه زير گوشه يه كالفه  كنه؟ فكر نبودنم به حاال و كنه فراموش و بودم اونجا
 بهت شو شماره خواستم.جديدمه خطه _  كيه؟ خط خوبه؟ خاله مرسي .سالم _  :گفتم و

 اخد _  .مرسي خوبه اونم _  خوبه؟ مهري خاله نگفتين...آهان _  .شد مسدود اونيكي بدم،
 به ميشد، حس درد يك وضوح به .بود كالفه  بله؟ _  مهرنوش؟ _  _....  _....  .شكر رو
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  _.....  .نه _  برگردي؟ نميخواي _  ...!نميدونم؟ چي براي اما ميشد، لمس صدا يك وضوح
 به متلفن پشت از اندوهشو  .باشه _  .بود ما بحث ي كننده اتمام و كننده شروع اون دوباره
 بي بودم مجبور بگيره، ياد رو ميلي بي تا كنم ميلي بي بودم مجبور   .كرد حس ميشد راحتي
 نامرد اما نبود عاشقش كه بودم كسي من درسته بگيره، ياد رو احساسي بي تا كنم احساسي
 خوش .مزاحمتم انگار خوب _  _.....  .بگيرم شون ناديده و بخندم احساساش به كه نبودم
 كالسورمو  .خداحافظ _  .خداحافظ _  .برسونين مهري خاله به سالم مراحمين، _  .باشي
 طاقت و كننده خسته روزه *********  .رفتم پيش كالسم دومين سمت به و برداشتم
 رو نهخو در  .شدم م شده آشنا تازه ي خونه راهي كوفته و خسته تني با   .داشتم و فرسايي
 هيچ اينكه از ميكنم، زندگي همه از مستقل و تنها اينكه از كردم، باز خاصي شوق با

 اذيتم رفتاراش و كاوه طرفي از اما بودم، خوشحال خيلي ندارم سروش جمله از مزاحمي
 ودشنب از نشون خونه سكوت كردم، باز و در ناراحتم البته و مشغول ذهن و فكر با  .ميكرد
 اين و بود نكرده تغييري و بود سرجاش هم وي تي    ريموت حتي  .ميداد رو فضا اون توي
 عهمقن ريلكس و سرخوش  .ساعت يه براي حتي نيومده، خونه كه بود اين ي دهنده نشون
 شلوارك و ب ردز اَنگري شرت تي دراوردم، و لباسهام  .تختم روي انداختمش و اوردم در مو

 لباس و اتاق تو ب دوم رسيد اينكه محض به بودم زنگ به گوش  .پوشيدم مو اسپرت مشكي
 از دونه يه و دراوردم و يخچال توي    بندي بسته هاي مرغ تخم  .كنم پوشيده هامو

  .خوردن به كردم شروع سبزي شستن و گوجه كردن تيكه با و كردم جدا مستطتيلشو
 و ردمك جدا بودن مرتب از و تخت  .بخوابم بتونم كم شايد رفتم شدم بلند كه بود 1 ساعت
 بودم ناراحت افتادم، گانم بچه كارهاري و ديروز ياده به  .دادم غلت محيطش روي خودمو
 اچر    نيومد؟ ديگه و رفت چرا  رفت؟ چرا  .ميومد چشم به بيشتر دلگيريم طرفي از اما

 خودش ميمونه، خودت ي خونه مثل اينجا :گفت من به خودش   كرد؟ رفتار اينطوري
 و دختر يه ميخواسته فقط يعني   شد؟ چي پس  .كني راحتي احساس داري حق :گفت
 هب و برداشتم گوشيو بود، چي سر از كارهام نميدونم   كنه؟ و كارهاش تا خونه تو بياره

 ارضام اما بود، اطرافيانم بيشتر از اس ام اس بود، همه از زنگ كردم، نگاه رويدادهاش
 چيو   بودم؟ كي طرف از اس ام اس منتظر   بودم؟ كي زنگ منتظر مگه  چرا؟  .نميكرد

 اتاق ته هاي فرش سنگ به كردن نگاه با و انداختم اي گوشه به گوشيو بيخيال  ميخواستم؟
 هزارم بار براي ميماليدم چشمهامو كه حالي در  .كردم دعوت ظهرگاهيي خواب به چشمهامو

 آدم يه خصوصيات اينا  .بودم منتظر آره  .كردم نگاه پذيرايي و حال ديواريه ساعت به
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    وهايجز  .باشه اون بزارم نبايد باشه، كاوه نبايد نه  بود؟ كي انتظاردهنده اون اما منتظره
 سمت به كرد، جلب مو توجه كاوه اتاق از تلفن زنگ صداي  .كردم جزئي مروري امرزومو
 ستس پاهام داد جواب و تلفن نميشه و ست بسته اتاق در اينكه فكر با اما دويدم اتاق در
 مژده و شد باز باوري نا كمال در كردم پايين و باال و در ي دستگيره هدف بي و اميد نا  .شد
 يوگوش  .دويدم تلفن سمت به خاص شوقي با  .داد قبلم به و كوچيك چندان نه اي هديه ي
 نزدم، يحرف دادم، جواب اتاقشو تلفن بشه ناراحت شايد اينكه فكر با چسبوندم، گوشم به
 يخوش نه  .داد هديه و هايي خوشي يه دلم به و پيچيد گوشم تو صداش ثانيه چند از بعد
 كاري بد اون با اول روز ي تو من كه بود، همخونه يه اون بدي، نه و گذاشت اسمشو ميشد
 بدون ستمني من ببينم ميخواستم _   .بود نزاشته جوابم بي رفتاري بد با اونم و بودم كرده و

 غذا كه امروز .سالم عليك _  .سالم _  .ميري ديدم كه نه يا اتاقم تو ميري م اجازه
 واتاقم تلفن .باشه _  .نه _  نزد؟ زنگ كسي نيومد، كسي...خوبه _  ..نه _  نسوزوندي؟
 فعال دارم، كليد خودم من ، نكن باز كسي روي درم نزن، حرف بود من جز كسي بده جواب
 يگهد نميكردم، نگاه ساعت به ديگه نبودم، منتظر ديگه كردنش قطع با  .خداحافظ _  .باي
 چي هر اما بود، ناشناخته حسي نبود، آور عذاب برام هيچي ديگه نميدادم، عذاب و تخت
  .رسيدم نبودش تو اتاقش وارسي به و زدم كنارش بود

 ي كيسه  .بود گرفته قرار اتاق وسط خودش روي بر تميزي روكش با اي نفره دو    تخت 
 ميز ود،ب اورده پايين به سر بالكن بيروني قسمت اتاق وسط از كوچيكي چندان نه بوكس
 هاي دي سي از بود پر اون روي داشت، قرار اتاقش ترين داخلي از گوشه يه تو سيسم
 ينا مثل بود، هنري و قشنگ اتاقش فضاي بود، هموارشده سنگيني از كه اي شده مرتب
 معرض به اونو هنرمند يه اينكه ايا باشه، كرده طراحي اونو اي صحنه طراح كه ميموند
 ديوار روي اف دي ام هاي لبه با بزرگي تقريبا عكس    قاب يه  .باشه گذاشته نمايش
 به شيرين و ملوس خيلي كاوه، بچكي دوران به برميگشت عكس قاب ميكرد، سنگيني
 يطرهس اتاقش تو كه زماني تمام  .ميكرد مسخ و آدم و بود شده خيره دوربين فلش ي نقطه
 ناي تو اون بدون من و اينجاست انگار كه آرامشي حس يه ميشدم آروم عكساش با ميزدم
 ههمساي هاي رمان بزارم نبايد نه  ميخواستم؟ چي براي و اون حضوره من اما نيستم، خونه
 ينا بزارم نبايد نه بيوفته، اتفاق من واقعي زندگيه براي همخونه يا نبود قرار يا من ي

 واقعي من اما بودن رماني هاي همخونه اونا كنه، من با كيانا يا ترسا مثل اي همخونه
 من اما نميگفتن، هم به اما ميخواستن همديگرو اونها ثاني در پسرشدم يه ي همخونه
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 ونا از بدتر يا  كشيده؟ اينجا به هدفي چه به منو اون اصال يا  نه؟ يا ميخوامش نميدونم
 اتاقش از فوري  ...نه  ..ميزارشتم نبايد نه  كنه؟ ترد ش خونه و خودش از منو ميخواد كي
 م شنهت نبود، م گرسنه  .كردم حبس م رسيده تاسيس به تازه اتاق تو خودمو و بيرون اومدم
 رمس به  .كردم تميز رو خونه كردم، ياد كردنش حموم و حموم خلطرات از رفتم حموم نبود،
 با و مكرد جدا كتابهاشو دونه به دونه   ..كردم تميز اتاقشو تموم نبود، خودم دست اصال زد،
 و اتاقش هواي  .ميكردم معطشون ميشد جا جابه نمناك دستم تو كه اي پارچه ي تيكه
 مو روسري  .ميزنه پا و دست دره اي ديگه ي خونه يه تو مسكرد حس آدم داشتم دوست
 كم يه مقنعه و روسري زيره بودنش گلوله بخاطره  .كردم رها هوا توي موهامو و دراوردم
  .افتادم مامانم ياد موهام كردنه لمس با  .بود داده دست از فريشو حالت و بود شده مجعد
 مميومد برميداشتم نميزدي زنگ فردا تا اگه ميگفت و ميكرد گله مدام  .زدم زنگ بهش
 نماند تهناگف التبه ميكردم، رفتار باهاشون بيروح و سرد خيلي من داشت حق دنبالت، تهران
 به ماا ميكردم زندگي تنهايي   .بودم خونه كردن تميز و كردن جا جابه اسباب گرفتاره همش
 گفتم و ردمك انكار ميخواستن رو خونه تلفن شماره  .شهرستانيم دختر يه با بودم گفته اونها
 نگز  صداي كه بودم مامانم با زدن حرف مشغول  .سوخته گيشون خونه سيم و قطعه تلفن
 افظيخداح ي فور ببره پي مامانم كه بود اوني از تر خفه صداش خداروشكر شد، بلند تلفن
  .بردم هجوم تلفن سمت به  .كردم تشكر ازش پولشون فرستادن بابات از و كردم

 ستمود و كردم خفه گلوم تو صدامو افتادم كاوه حرف ياده به كه بله يا الو بگم ميخواستم
  .كردم كيپ دهنم روي

 

   

 رو ها تاريكي و بست روم به و روشني درهاي تمام خط پشت در صدا نازك دختري 
 نزاشتم  هستي؟ عصبي هنوز عشقم؟ الـــــــو؟ _  .نميكرد كار فكرم  .كرد جايگزين
 زدم اقات از و گذاشتم ش كننده شارژ دستگاه روي گوشيو كنه، نطق يا بزنه حرف بيشتر
 امان در صداش آسيب از تا گرفتم گوشهامو   .زد نگز  اون از بعد بار 5 از يش بيرون،
 و دمش بلند عصبي شد، طاق طاقتم  .بود كرده لج دنيام و من با انگار صدا صاحب  .باشم
 و شد طعق صدا  .كشيدم پريز از و تلفن سيم و كردم لعنت شيطونو رفتم، اتاقش سمت به
 به يقو حسي همچين نبايد من كه بود اين مهم بود كي نبود مهم  .گرفت آرامش رنگ دنيام
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 يدنخواب عزم تلفن    صداي شدن قطع از بعد  .ميكردم پيدا پسر به ناشناخته، موجود اين
 انگار اما بياد چشمهام به خواب شايد تا ميزدم غلت دستم اون به دستم اين از  .كردم
 نبود اوهك  .كشوند حال سمت به منو آيفون زنگ صداي  .بود كرده قهر من با هم خواب
 عملي تيز نوك دماغي با دختري  .زدم و نمايش ي دكمه  .دارم كليد :گفت خودش چون
 دوباره خونه صاحب رسيدنه از شد اميد نا اينكه از بعد  .شد ظاهر رنگي چشمهام جلوي
 مدراورد گوشيمو  .گرفتم فاصله محل اون از و قراردادم دستهام تا دو بين و سرم  .زد زنگ
 تداش تعلق اونم به خونه اين كنار گذاشتمش و شدم پشيمون اما بدم اس ام اس كاوه به
 رومآ حدي تا ذهنم شايد تا حموم برم گرفتم تصميم  .ميكردم برتري احساس نبايد من و
 دنيامدور از نازشو دخترهاي ذوست و كاوه گرم آب دوش  .نشه منحرف فكرها اين از و بشه
 بودنه تميز از اطمينان از بعد و كردم جمع و مومح توي موهاي قبل سري برعكس  .كرد

 از خبري بستم سرم شت1 درو و شدم اتاقم وارد بود دورم حوله  .بيرون رفتم محيطش
 انداتم باال ازبيخايلي شونهاي بزنه زنگ كاوه شايد خونه نگ اوههه  .نبود تلفن و خونه زنگ
 از عدب ظهر كيفمه توي شيمگو آخ ميزنه زنگ گوشيم به باشه داشته كري اگه گفتم و

 روشن وش صفحه بردم هجوم گوشيم سمت به  .گذاشتمش كيفم تو مامانم با كردن صحبت
 مبرا طاهره از معرفتيم بي بر مبني اس ام اس تا دو وفقط نبود كاوه از خبري هيچ كردم
 حساب با اورد يادم به و مهري خاله خونه، تو بودنم تنها و روز غمگين   هواي  .بود رسيده
 رفته دوستهاش با زياد احتمال به و نيست خونه امروز سروش فهميدم تا، چهار تا دو دو،

 خاله ي مادرانه بغل ي تشته من و ارزيد مي اما بود، زياد راه  ...جايي اي، دركه دربندي،
 خترهد اين اينكه بخاطره باشم، سر امشب ميخواستم چرا نميدونم  .شدم بلند  .بودم مهري
 هكرد و آرايش هواي دلم كال يا باشه تر سر من از ميخواست آرايش اين با ازرائيل مثل ي
 مخمل جنس از تفنگيه ي لوله شلوار گردن، شال با ست كوتاه، بنفش پالتو  كدوم؟ بود،
 يياس آرايش صورتم، لحاط از دادن، مي تشكيل پوشش لحاظ از و من تيپ تمام اي سورمه
 ونهخ سمت به كاوه از دلگيري و ناراحتي از سرشار دلي با و تمنواخ صورتم به و ارومي رنگ
  .افتادم راه مهري خاله ي

 االح ميشد، باز كم كم داشت ذهنم  .بود حركات اون و زنگ اون متمركز ذهنم تمام راه توي 
 نكنباز  كسي روي درو گفت و زد زنگ چرا ميفهمم حاال   نيومده؟ كسي پرسيد چرا ميفهمم

 اره،مي آدم حساب به منو و حالمه نگران ميكردم فكر بگو منو  ...نده كسيو تلفن جواب و
 هم دختراش دوست كردن دَك براي من از ميخواسته هيچ ، نبودم مهم براش اصال نگو
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 بقط منو خواستم راننده از و زدم تصميم و خودم به ترحم سر از پوزخندي   .كنه استفاده
 رگ هب و دلنشيني    فضاي خيابون به رو    ي پنجره  .كنه پياده مهري خاله ي خونه در آدرسم
 سرانجامش براي و بود كارش    پي در عطوفتي مهرو و دغدغه با هركسي  .ميداد هديه هام
 هديگ يكي و ميكردم تالش خانوم مهري ي خونه به رسيدنه براي من  .ميكرد تالش و دعا
 ود،ب شده بنا اشتباه من نظره به جهان اصل  .ديگه خانوم مهري يه ي خونه به رسيدن براي
 به و خودشه با   نفهمه؟ يا بفهمه و زندگي آيا شه، بزرگ بياد، دنيا به نفر يه كه ايني
 نبدو مرداب يه مثل ميكنه، زندگي بدبخت نفهمه اورده، شانس بفهمه خودشه، اختياره
 از يا گوشه چه تو كجا ببينه زدن، پرسه و گشتن اينهمه از بعد سرم آخر   .ميمونه روزنه
 كهنه    پيرمرد صداي  .بودم ها اصل اون از يكي من بسپاره، بايد ازرائيل به جونشو كره اين
 ي هدست  خانوم؟ ميشين پياده خوبه؟ همينجا _  .كشيد بيرون دنيام از منو اصل اين    كار
 پشت و در و شدم پياده  .دارين نگه مرسي .آره _  :گفتم و دادم گردش دستم تو كيفمو
 نهتش چقدر بود معلوم  .اوردم وجد به خانومو مهري صدام با  .زدم آيفونو زنگ  .بستم سرم
 از يا ذره شايد تا ميده پيوندش من به اما ميخواد، بوشهريشو ساراي اونم بود معلوم بوده،
 خونه داخل سمت به رو سابقه بي هجومي در شدن باز با   .بشه دار ملحم دلتنگي اين
 از كرد، بارونم بوسه و كرد بغلم شد، ظاهر جلوم اش برهنه پاهاي با مهري خاله بردم،
 روديو در سروشو تعجب كمال در ميچسبوند، خود به منو و ميگفت دلتنگيش و ناراحتي
 تيح نكرد، سالمم حتي داخل، رفت و كرد نگاه منو خندي ذهر هر از بدتر لبخندي با ديدم،
 شايد   .!..نميدونم كردنش، رد از نبودم پشيمون چرا نميدونم نزد، دلتنگيم سر از لبخندي
   ...نميكنه توجهم  ...نميكنه نگاهم من به حتي كه كسي شده، قلبم وارد كاوه چون
 از خبري  .نشستم وي تي روي روبه اي نفره تك مبل روي معمول تعارفات با  ...!نميدونم
 دهكر  اينكارو من از دوري براي مطمئنا بود هرجا بود، حموم يا اتاقش احتماال نبود، سروش
  .پرسيدم حالش از  .شدم صحبت مشغول خانوم مهري با و انداختم هم روي پاهامو  .بود
 با  .باشم دخترم پيش آخرو هاي ماه ميتونستم كاش _  :گفت و داد تكون ناراحتي از سري
 بشم قربونتون برين خوب _  :گفتم و كردم بغلش اي تنه نيم و رفتم طرفش به لبخندي
 الي كالس هاي بچه مثل دستامو  ميگم؟ درست مونده ديگه ماه دو ماهگيش1 تا من،
 االن گذشته ماه يه بود ماهش 5 تهران اومدم كه من _  .كردم شمردن به شروع و. باال ردم.ا

  ؟نميرين چرا برين قبلش ماه يه بايد شا خوب ولي درسته ديگه ماه سه اهان ماهشه شش
 تنشس لباس ميخواد، غذا كنم؟ چيكار سروشو _  :گفت و كرد باال ي طبقه به اي اشاره _
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 خودش اهك يه نميتونه يعني _  :گفتم و دادم تكون سري  .باشه پيشش بايد يكي ميخواد،
 دتايي از سري  .خدامه از كه من والله؟ كو...مادر..هي _  :گفت افسوس با  برسه؟ كاراش به
 هب سروش از و بحث  .ميدونين صالح خودتون هرجور والله نميدونم _  :گفت و دادم تكون
 چيزي همه  .كردم كنترل خودمو اما لرزيدم  .داد سوق دانشگاه و من فعلي ي خونه سمت
 زيسب كوكو برام و شام شد بلند  .نبره بويي ناراحتيم از كردم سعي و دادم جلوه خوب و

 روغن و كردم خورد سبزي و شدم بلند بهش كمك واسه  .ام عالقه مورد غذاي كنه، درست
    ورود با .كردم خودم رو كارها ي همه ببره قاشق به دست نزاشتم حتي كردم، گرم شو

 زا ميكردم حس ولي چرا نميدونم گذاشت، تنها اونو منو و بيرون رفت مهري خاله سروش،
 يه به حاال ميزاره، تنها رو ما هميشه عمدا طرفي از و داره خبر من به سروش ي عالقه
 سروش به حتي من كه بدبخت، نداره خبر ديگه كنه، نزديك هم به رو ما ميخواد طريقي
 رمس پشت به  .كردي ما از يادي...!!!عجب چه _  .كنم انتخابش كه برسه چه نميكنم فكرم
 وريف و شد هول  .برم تا ناراحتين اگه _  :گفتم و برگشتم بود ايستاده كه جايي درست
 مثل   .افتادم خنده به حركاتش از  .كردم شوخي .ميكنم خواهش نه _  :گفت فكر بدون
 كيريس هيچ از هستي اون براي و بود من دستهاي توي هستيش تمام انگار كه بود اي بچه

 يم من با كاوه حركاتو و رفتارها اين كه ميشد چي ميگفتم خودم با   .نميكرد استفاده
 خانوم مهري ي خونه به كاوه روياي از صورتم جلوي سروش دستهاي    تكون با  داشت؟
 _  وش؟مهرن _  :گفت مند گله  گفتين؟ چيزي نبود حواسم ببخشيد _  :گفتم   .برگشتم
  .مميكن خواهش شما، نگو سروش، آقا نگو تو، بگو خدا تورو سروش، بگو توروخدا _  بله؟
 يليخ نميخواست، من از و بزرگي خيلي چيزه سوخت، يشناراحت و مظلوميت اين براي دلم
 هب شده سرخ هاي كوكوسبزي با همراه باهم و كردم شاد و ناشادش    دل و كردم قبول راحت
 ردخ هاي گوجه و سبزي و كرد پهن و مصرف بار يه ي سفره  .افتاديم راه به پذيرايي سمت
 لبخند و شد پيداش خانوم مهري سروش، صدازدنهاي با  .داد قرار اون روي شو كرده
 ردي،ك چه نكنه درد دخترم دست ...! به به _  :گفت و پاشيد جفتمون صورت به شو مادرانه
 هب شروع باهم همه اون از بعد كردم، تشكر ازش لبخندي با  .مياد آدم دنبال باال تا بوش
 زدم حرف مفصل مامانم با اونجا از من و گذرونديم و خوشي و خوب شب  .كرديم خوردن
 بهعقر  .بودم وجودش ي تشنه العاده فوق ولي بود روز يه تو بود درست نگراني هچ بدون
 و بمون كرد، اصرار خيلي مهري خاله  .كردم رفتن عزم كه ميزد چرخ1 حدوداي ساعت هاي
 فرداي كارهاي به هم برم بايد و نيست خونه كسي ميدونستم خوب ولي نرو، و زوده
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 اصراراش مقابل در  .بدم انجام و روب و شست كارهاي اينكه هم و برسم دانشگاهم
 جان هب زدي زنگ اگه _  :گفت مهري خاله كه بزنم زنگ آژانس به خواستم كردم، ايستادگي
 حكمت با بعدم   بري؟ آژانس با ميخواي ست خونه تو ماشين نميارم، اسمتو ديگه سروشم
 من اصرارهاي  .ببرش شو بلند سروش _  :گفت و كرد خواسته خدا از سروش به رو

 در جلو اونم سروش،    ماشين تو من اجبار، به و كنه متقاعد و مادرش و سروش نتونست
 رو زد گرد دور كه و خيابون اولين  .شدم روانه كاوه ي خونه سمت به و گرفتم قرار كنارش
 رارهق مگه _  :گفتم و برگشتم سمتش به متعجب  بريم؟ كجا خوب _  :گفت و كرد بهم
 اما تمگف و بزرگي اين به    دروغ چرا نميدونم  .منتظرمه دوستم خونه ببر و من بريم؟ جايي
 دونب نيورد، خودش روي به ولي شد ناراحت  .نيستم پشيمون گفتنش از كه ميدونم خوب
    آهنگ  .گرفت پيش در من دادن آدرس با رو خونه راه سخني و حرف يا و اعتراض هيچ
 و نگاهش سنگيني  .بشه آروم اصطالح به تا داد قرار دي سي ضبط روي و كالمي بدونه
 _  :گفتم و خمارش چشمهاي توي زدم زل و برگشتم سمتش به  .كردم حس خودم روي
 حس دلش ته از و عاشقانه خيلي و خيابون ي گوشه داشت نگه و ماشين  شده؟ چيزي
 اينكه رفك با نه اما كرد، نفوذ پوستم اعماق تا حرفش  .شدي خوشگل خيلي _  :گفت شدني
 و بودم شده مجذوبش من اما ميومد بدم خودم از بگه، كاوه اينكه فكر با بگه، سروش
 ونا ببره، و ببنده رخنه سروش دل از مهرم خواستم خدا از قلب صميم از نبود، خودم دست
 توي اي ذره مهرشو شخص اون كه ببنده دل كسي به سن اين تو االن كه نداشت گناهي
 شك كه انگار لرزون، دستهاي با پايين، انداختم سرمو و ندادم جوابي  .نداده جاي دلش
 چشمهامو توي شده حلقه اشك  .باال و اورد و گرفت مو چونه زير بزنه دست بهم داشت
 خدا، تورو _  ...سروش دل جونه _  ...سروش _  عزيزكم؟ ميكني گريه چرا _  :گفت و ديد
 تمودس  .كرد روشن و ماشين و كشيد م چونه زير از دستهاشو  .نكن فكر بهم من، جون به
 هك قول _  :گفت و زد پس دستمو  .برو بعد بده قول اول _  :گفتم و گذاشتم فرمون روي
 امبر  حرفي هيچ  .توئه نام به من فكر بزني، حرفي همچين نداري حق ديگه هيچ، نميدم
 است،نميخو منو كه ميكردم فكر كسي به شكل همين به منم ميكردم، دركش بود، نمونده
  .كردن قبول كنه پياده كوچه سر منو خواستم ازش آدرس طبق نگفت، چيزي نگفتم، چيزي
 مخالفتي نميبينه رو كاوه سروش و نيست خونه كاوه االن بودم مطمئن كه اونجايي از

 زشا بار آخرين براي  .كردم باز كمربندمو و كردم نگاهش  .كرد پياده خونه در منو و نكردم
 من زا محال چيزهاي اين از ام ديگه پايين برو _  :گفت و كرد اخمي نكنه فكر بهم خواستم
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  .رهب موندم منتظر و بستم سرم پشت و در و كردم خداحافظي كالفه  .بخير شبت  .نخواه
 رمس پشت و واحد در و رفتم مخالفتي هيچ بدون  .برم من خواست ازم بوق و نور با و نرفت
 اب كاوه و شد باز من    كليد دادن چرخش بدون در اما انداختم خونه در تو و كليد  .بستم
  .فتادما عصرش كار ياده قيافش ديدنه با  .شد ظاهر جلوم ناراحت البته و عصباني اي قيافه
  ي؟بود كجا _  .تو برم ميخوام _  .كرد سد جلوم راهشو كه تو برم خواستم نگفتم، چيزي
 زياد خاله هم ما _  .م خاله ي خونه _  .كنم بحث باهاش بخوام كه بود اوني از تر عصباني
 حاال بود، كرده ناجور فكرهاي بود، ديده و سروش  .بودن خاله پسر ايشونم حتما .داريم
 سبتن و مردم فكرهاي فكريام، بي با هميشه كه من به لعنت   كنم؟ درستش چطوري بايد
 آره _  .بود كرده و خودش فكرهاي اون و نبود شدني پاك لكه اين ميكنم، كثيف خودم به

 براي جايي من ي خونه تو ...خير نه _  .كنار بري ميشه حاال .بود م پسرخاله خوب،
 كوتس بازهم شد، تيز قلبم وسط خنجري مثل درست حرفش اين  .نيست بدكاره دخترهاي
 زارمنمي .باشه _  .بود بهش چيزها خيلي گوياي اشكهام فقط نگفتم، هيچي بازهم  .كردم
 بدون در جلوي از و گذاشت در روي دستشو  .باشه ت خونه توي بدكاره دخترهاي جاي
 از كدوم هيچ   .رفتم اتاق داخل به وار ناراحت و بلند اي گريه با  .رفت كنار حرفي هيچ
  .كردم جمع هامو لباس و وسايل تمام و دراوردم ساكمو ازهمه اول نبود خودم دست كارهام
 همم كردم، كردنشون جمع به شروع و برداشتم لباسي طناب روي بالكن تو از هامو لباس
 خان كاوه ي خونه تو اي كاره بد دختر كه بود اين مهم ميخوابم، خيابون ي گوشه نبود
 شدن خرد قصد خونه هاي شيشه كه طوري شد، بلند اتاقش توي از آهنگ صداي  .نباشه
 مهه  شده تنگ دلم چقد من بدوني اگه  ((طليسچي عليرضا از بدوني اگه آهنگ))  .داشتن
 که اون نميکني بغل  رو احساسي من اشک نمياري در  شده آهنگ يه همين دلخوشيم ي

 ناو کن دعا  خونم اين وسايل مراقب چقد  داغونم چقد روزا اين بدوني اگه  رو نميشناسي
 اين زا بدوني اگه  کرده خستم  کرده شکستم چقد نديدنت ببين  برگرده خوبمون روزاي
 هاگ  کردم بغل عکساتو بدوني اگه  ؟ چي پيرم غصه از من بدوني اگه  ؟ چي ميرم خونه
 زرو مثل اينجا چي همه  ميشه حل مشکالتمون بموني اگه  ؟ چي ميميرم دارم من بدوني
 بدوني هاگ  بودي قبال که جايي ميگردونم برت  بودي من عاشق سابق مثل تو اگه  ميشه اول
  ردمک بغل عکساتو بدوني اگه  ؟ چي پيرم غصه از من بدوني اگه  ؟ چي ميرم خونه اين از
 كاري هيچ و بودم داشته نگه دست آهنگ آخر تا  ؟ چي ميميرم دارم من بدوني اگه

 ابخط كاره بد و من كه كسي نبود اما باشه، من براي آهنگ اين ميخواست دلم  .نميكردم
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 باز اتاق در  .باشه گذاشته من براي و احساسي اين به آهنگ اين داشتم توقع چطور ميكرد
 بندي كالله و مشكي چشم، خط و ريمل از صورتم كل  . شد ظاهر در چهارچوب تو و شد
 نم براي شعر اين پس نخواست، معذرت ازم بمونم، نخواست ازم نگفت، هيچي  .بود شده
 ولقب من كه بود كسي اين _  .كردم باز دهنمو و بستم چشمهامو كردم، باال سرمو  .نبود
 تازه كنم، كار نميخواستن ازم ، بود بزرگتر اينجا از شون خونه اتفاقا خونش، برم نكردم

 نداييز  برادر با من اينكه يعني اي بدكاره اگه برگردونه، و برسونه منو كه بود سرويسمم
 جواب نم اينكه يعني بدكاره اگه ، كاره بد من باشه نرسونه، منو اي غريبه پسر يه تا اومدم
 اينكه ييعن بدكاره اگه بدكاره، من باشه ، نكنن درموردت بد فكر تا ندم تورو دختراي دوست
 تموم ينكها يعني بدكاره اگه بدكاره، من باشه بشي خوشحال تا كنم تميز اينه مثل تورو اتاق
 نم باشه، بدكاره يعني اينا اگه كاره، بد من باشه كنم، تميز خودم ي خونه مثل رو خونه
 من اشهب _  .كردم تكرار دوباره و كردم پاك مزاحممو اشكهاي دستهام پشت با  .باشه بدكاره
 دخترت دوست اومدنهاي در دم و ها زنگ دست از بيرون، برم نميخواستم من بدكاره،
 مردم،مي خودم درد به و ميموندم جا همين نه وگر ميگرفتم، درد سر داشتم چون رفتم رفتم،
 من بدوني تا گفتم اينارو بدي، سرپناه بهم و بسوزه دلت تا نگفتم اينارو نترس، ميرم ولي
 اب ت خونه ديگه تا ميره بدكاره اين مدت، اين بودم مزاحمت ببخشيد نيستم، بدكاره
  .نشه كثيف موندنش

 از رت سنگين    ساك با و كردم باز چشمهامو  .بود رفتن ي موقعه ديگه حاال زدم، حرفهامو 
 و جالبي بازيه انگار نميرفت، كنار در جلوي  .كردم حركت بيرون سمت به جسمم وضع
 _  .كردم سكوت و نگفتم هيچي ش، بدرقه از اين و پيشوازش از اون بود، كرده شروع

 هم روي پلكهام عصبانيت از  .زنداييته برادر كه نميدونستم .خبره چه كه نميفهميدم
 از چشمهاش ته انداختم، چشمهاش به تشنگي روز چند از بعد نگاهمو ميلرزيدن،
 تهندونس آدم _  .بود برده فرو قلبم توي و عمود خنجري حرفهاش اما ميزد، حرف پشيموني
 تهگرف ته و كته برنج و گرسنمه من _  :گفت آروم و كناررفت در جلوي از  .نميزنه حرفي
 هايستاد كه جايي درست در، از بيرون رفتم ساكم با بهش توجه بدون  .ميخوام تورو هاي
 جداش دستم از چندلحظه از بعد و گرفت خودم ي دستها روي و ساك ي دسته در دم بود،
 ودب اي كوره ميكردم گدايي رو گرما اين كه مني براي .بود رگهاش تو خاصي گرماي  .كرد
 بيرون ومگل توي از عصباني نفسي  ...كه كني درست غذا اين با نميخواي _  .نيافتني دست
 اشه چشم توي وكامل برگشتم  .بپزيا غذا خواستيم ازت بار يه ما حاال _  :گفت كه دادم
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 خيلي گوياي و بود خمار نگاهش ، پشيمون يه نگاه داشت، خاص نگاهي يه شدم، خيره
 مهم براش من و بود زود االن اما بدونم دخترش دوست از داشتم دوست خيلي   .چيزها
 بهش و خواهي معذرت ي اجازه غرورش اما .بمونم ميخواست من از كارهاش اين با  .نبودم
 هاماتيات بگم بهتره يا زده بهم كه حرفهايي از بايد اما شه كوچيك نميخواست دلم  .نميداد
 و تيز نگاهمو  .ام بدكاره يه من كه حرف اين نبود كم ميشدم، خالص كرده وارد بهم كه

 كيچشم يه با و كرد كج ها بچه پسر عين سرشو  .بخواه معذرت _  :گفتم و كردم شيطون
 بودم، عاشقش من  .نميخواستم بيشتر و بود كافي همين  .فراخوند آشپزخونه سمت به منو
 من و بود كرده مبتال خودش    جذابيت به منو اما نميگذشت، باهاش شدنم آشنا از خيلي آره
 نميخواستم من ميكرد، حركت مقصد سمت به دست به فرمون دلم فقط بودم، كاره هيچ
 فقط...كنه قبول خودش كناره ش خونه توي منو ميخواستم فقط من باشه، من مال اون
 _  :گفت ب شكن يه با سرم پشت رفتم، آشپزخونه سمت به و كردم رها ساكو  ...همين
  .ايـــــول

 آهنگش صداي  .كردم دار شعله زيادي حد تا زيرشو و گذاشتم بار و آب  (( هشتم فصل )) 
 در فقط كردم، رقصيدن به شروع خاصي    ريتميك با آهنگ با همزمان ميكرد، ديوونه و آدم
 صالا ميرسيدم، برنجم    كردن تست به و ميدادم تكون مو تنه پايين و تنه باال كه حدي
 بود، هبست سرش پشت و در و بود ش اتاق تو كاوه، انداختم نگاهي  .نبود پشتم به حواسم
 و مانتو اوردن در براي  .داشت نياز وقت خيلي اومدنش جوش به تا انداختم، آب به نگاهي
 روي يدم،پوش رنگيو سبزبهاري ربع سه آستين لباس خودم، اتاق توي رفتم لباسم تعويض
 لوارش پوشوندم، كمرم پايين تا تقريبا بلندي و سفيد نازك طرح لباسيه رو يه با اونم
 پام كه اهيكوت تقريبا برموداي جين شلوار بيارم، درش نميتونستنم و بود ساكم تو راحتيام
 و بود گشاد برام پاهاش ي اندازه كردم، پام شو فرشي رو هاي دمپايي  .نكردم عوض و بود

 اين روي ها دمپايي اين با تا بودم مي مواظب بايد  .ميكرد ذوق ذوق پاهام توي دمپاييه
 شمالي هاي زن سبك به و كردم كوتاه روسريمو  .نشم آسفالت صيقلي و صاف    زمين
 معج .حواسم كردم، رقصيدن به شروع كردنم درست غذا با دوباره  .بستم گوشم    پشت
 نگز  صداي  .ندم باد به آبرومم دره يه اين و بردارم رقص از دست اومدنش با كه كردم
 موگوش و رفتم گير كف با در پشت تا بودم، فضول  .كنه كم آهنگشو شد باعث تلف

 بود رينشسي گفتنش عزيزم اينقدر  .عزيزم سالم _  .ميگه چي ببينم در پشت چسبوندم
 و م بود زدنش حرف اين عاشق  .نشم زنده ديگه و بميرم در پشت ميخواستم كه
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 بيشتر گوشمو.ميكنه خودش مجذوب و آدم مينه حر عاشقانه چقدر .ميپرستيدمش
 اين هب توجهي  .شده ذره يه برات دلم .عزيزم برم قربونت _  ./بشنوم بيشتر تا چسبوندم
 زا رو حرفها اين عاشقونه چقدر كه وبد اني به توجهم ميزنه حرف كي با داره كه نداشتم
 هي و شد يواش شصدا   .عزيزمي _  .ميمردم لحنش ان براي بيرون، ميده اش ريه و سينه
 باز در م،داد قرار در باالي و گير كف و كردم چسبيدنموبيشتر   .نفهميدم شو حرفها از تيكه
 تمداش قصد شرمزده من و بود رفته ريسه خنده از اون افتادم، بغلش تو گير كف با و شد
 عرق هخند از  .ميچسبوند من به خودشو بيشتر ميكردم تالش هرچي بيرون، بكشم خودمو
 تر تسخ اينبار ، شم جدا ازش كردم تالش دوباره كنم، كنترلش نميشد اصال و بود ردهك

 كرد، پاك خوردشو سر اشكهاي كه اين از بعد  .نداد من به و شدن رها ي اجازه و كرد بغلم
 _  :گفت بود شده وارد بهش هاش خنده    طرف از كه لكنتي با و كرد جدا خودش از منو
  ...خودم به ايول ..يانه مياي ببينم كردم طراحي و زنگ اين..عمدا ....حالي..حا...با...خيلي

 سرش جلوي دستهاشو كه بزنم ضربه سرش به شوخي ي نشونه به ديگم ته با ميخواستم
  .وندترس خودشو و من مهيبي صداي با و خورد دستش توي خاصي تنديه با ديگ ته گرفت،
 دست  .ميكشيد آه و وبد شده مظلوم  .دش دار خبر چشمهام انجمن كه كشيد آهي چنان
 ستشود و بردم آشپزخونه طراف به اونو پايين، انداختم و ديگ ته و گرفتم دستهام تو هاشو
 ضربه جاي ميكردم، صاف هاشو رگ روي و ميدادم مالشش آب زير گرفتم، گرم آب زير
 رگ شده حساب راينقد دادم، قرار آب زير اونو دوباره ميكرد، ذوق ذوق و بود شده قرمز
 نميكردم نگاهش .ميكردم حس خودم روي چشمهاشو گي خيره كه ميدادم مالش و هاش
 اوردمش  .بردارم گيم خونه مداواي از دست كه بشه اين از مانع عشقش خواستم نمي چون
 روي نشوندمش  .كردم خشك و دشتهاش حموم    در ي شده آويزون ي حوله با و بيرون
 ودب گذاشته ساكم ي لبه جيب توي آخر روز مامان كه پمادي  .ويدمد اتاقم سمت به و مبل
 خونش وسط    فرش گليم    پشت پاهام اومدم، سمتش به خاصي    دويدن با و آوردم در و
 اومد و شد بلند خاصي شدت با  .شد بلند آهم و زمين خوردم باسن با خودمم و كرد گير
 با و ردوندبرگ پشت به منو  .ميكردم گريه و ميكشيدم آه  .بود ترسيده من از بيشتر  .طرفم
 باسنم به دست كه شرمشه از ميدونستم كرد، پاهام هاي ران دادن مالش به شروع دست
 توي و اوردم خودم طرف به دستهاشو  .ميداد انجام كارو اين داشت دردش دست با نميزنه،
 يشه،م خوب االن كشم،ب پماد دستتو بده  .ميره يادم نيست مهم من پاي _  .گرفتم دستم
 به مو شب چشمهاش    خماري  .باشه _  :گفت و شد خيره چشمهام توي  .نباش نگران



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 51 

 دراينق  .ميكردم ذخيره جونم به نگاهشو و ميكشيدم پماد هاشو دست ميكشيد، آتيش
  .بودم نديده ازش و اخالقي همچين گاه هيچ كه بود كرده دعوت نگاهش به منو احساسي
 اين اب  .مياد بهت خونگي لباس _  .شد تموم _  :گفتم و برگردوندم رفشط به دستهاشو
 وارد بدنش و شد كشيده سمتم به ميداد، عذابم نگاهش گي خيره  .كردم نگاه بهش حرفش
 در  .رفتم اتاقم سمتم به و كردم جدا ازش رو تند اي فرفره مثل خودمو شد، تنم ي محدوده

 ويت بودنم از چقدر نميدونم  .كشيدم دراز تخت وير دردم باسن با و بستم سرم پشت و
 شهوت با ميكرد، سنگيني دماغم روي داغ كباب و كرده دم برنج بوي   .ميگذشت اتاق
 لباس اب آشپزخونه تو  .افتادم راه مقصد سمت به و شدم بلند گرسنگيم به نسبت خاصي
 من به گاهين با و گذاشت آيفون كنار جاسوييچيه تو ماشينشو سوييچ بود، ايستاده بيروني
 بابمك پختم، خودم و برنج شدي، مصدوم كه بپزي ما براي برنج يه بود قرار بيا _  :گفت
  بودي؟ بيرون _  :گفتم هاش حرف به كردن توجه بدون متعجب  .اوردن حاال دادم سفارش

 نمم كنه جابجاش نميتونه و پاركه ماشينش جلوي ماشينم گفت زد و زنگ همسايه آره _
 پهن ي فرهس سمت به و دادم تكون حرفش تاييد براي سرمو  .پاركينگ تو بردم ماشينو رفتم
 روي و مدست بشينم، نميتونستم و ميكرد درد باسنم  .افتادم راه آشپزخونه ميز روي شده

 حممل قابل سادگي به و بود شده متورم  .بشه كم دردش از كمي شايد تا داد قرار محيطش
  .خورم مي وايساده نه _  نميشيني؟ _  :گفت و انداخت سرتاپاهام به گاهين  .نبود گذاشتن
 به حالتم  .راحتي هرجور _  :گفت خنده با همراه و داد تكون راستش و چپ طرف به سري
 خنديدمي افتاد، سرفه به و كرد گير گلوش تو برنج خنديدن شدت از كه بود، دار خنده حدي
  .خورمب نميتونم قاشقم يه من اينطوري دختر بشين _  .دميكر  اشاره ايستادنم حالت به و

 هيچي  .ميخنده خودش    خوش خيال با داره اون دردمو اوج تو من كه بود گرفته حرصم
 ههدي بزرگترين كاوه    زبون از اونم اسمم،    زدن صدا  مهرنوش؟ _  .كردم سكوت و نگفتم
 ابتدايي خيلي احساسم ميدونم  ...مباش خوشحال داشتنش از و بگيرم ميتونستم كه بود اي
 بود من قلب اين كنم، انكارش نميتونستم كه بود گيرا و عميق چنان اما گرفت، شكل زود و
 ايه پيشنهاد پيش از بيش حاال تا بيارم، يادش و حرف براي دليلي نميتونستم من و

 بدون هكاو اما داشتند، زيادي خوب هاي ويژگي هركدوم كه داشتم گوناگوني دوستيي
 من، بود، كرده تغيير دچار زندگيمو و بود كرده خودش مجذوب منو خاصي پيشنهاد
 هي با حاال اما نداشتم، خوبي    تصور پسر يه با اي همخونه از هيچوقت عليزاده،    مهرنوش
 حتي دارم، ازش كوچيكي اطالعات فقط كيه؟ نميدونم كه پسري شدم، همخونه پسر
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 زوده ليخي...آره   نميدونم؟ شو كي تا هستم، ميدونم فقط بمونم؟ اينجا قرار كي تا نميدونم
 كنم، انكارش نميتونم و دارم دوستش اما ست، مسخره خيلي...آره شدم، عاشق من ولي
 غرق خودم كناره عشقم بودنه از حاال ميكردم مسخره عشق خاطر به و طاهره كه مني
 محسوب براش بيش اي ونههمخ يه و نيستم عشقش اينكه با ميشم، لذت و آرامش
 و باز چشمهامو   كجايي؟ _  :گفت و دراورد رقص به چشمام حجلوي دستاشو  .نميشم
 پتو يه شهمي ندارم پتو من ميگم _  .نباش نگران نه _   گفتي؟ چيزي _  :گفتم و كردم بسته
 تهبس و باز چشمهامو   كجايي؟ _  :گفت و دراورد رقص به چشمام جلوي دستاشو .بدي بهم
 بهم توپ يه ميشه ندارم پتو من ميگم _  .نباش نگران نه _   گفتي؟ چيزي _  :گفتم و كردم
 خاصي، منگي و گيجي با  .كردمها صدات من چرا نپرسي اصال ولي ميدم باشه _  .بدي

 با تورف اتاقش سمت به  .خورده ت ديگه جاي يه ضربه انگار.بابا هيچي _  چي؟ _  :پرسيدم
 ديفهمي كجا از _  :پرسيدم لبخندي با  .برگشت سمتم به سفيد و رمزق طرح پتوي يه

  يه؟چ مگه. آره _   پرسپويس؟ چـــــــــــــي؟ _  :گفت ساختگي اخمي با  پرسپوليسيم؟
 _  .اشهب استقاللي بايد ميكنه زندگي م خونه تو كه آدميم و استقالليم من نيست؟ چي _
 _  :گفتم رمبگي دستش از رو پتو ميخواستم كه حالي در  .نيستي كه بيخود _  .نيستم كه من
 كه اليح در  .ميگيرم نشنيده _  :گفتم و گرفتم دستش از پتو  .شنيدي كه همين _  چي؟
   .يادنم پيش خاصي اتفاق نگيريم _  :گفت معمول حد از تر بلند دادي با ميشدم دور ازش
 و ودب ريخته قهوه و چاي هاي لكه پتو جاي چند  .شدم اتاقم وارد پتو با و برنگشتم ديگه
 ه،ش خشك صبح تا بالكن رو بندازمش و بشورمش گرفتم تصميم  .ميداد مسافرت بوي
 شتت ميشه _  :گفتم و بيرون دادم اتاق در از تنمو نصف  .ميكنم فكري يه امشبمم واسه
 _  ي؟ميخوا چي براي _  .اومد اتاقش توي از صداش فكرم برعكس  بردارم؟ حمومو تو

 لباس  .ميده بو و داره لكه چندجاش_  كثيفم؟ اينقدر يعني _  .بشورم پتورو ميخوام
 چون ميره كجا نپرسيدم ازش  .حمومه تو _  :گفت و شد ظاهر روم جلوي آماده و پوشيده
 حموم توي از  .شدم رد كنارش از و انداختم نگاهي سرتاپاهاش به  .نداشت ربطي من به

 ليخي  .رفت و كرد خداحافظي ازم دست يه دادن تكون با  .بالكن ردمب و برداشتم و تشت
 والس اين پرسيدن با بسا چه و بودم ش هيچكاره من ولي ميره كجا بدونم ميخواست دلم
 الانتق بالكن توي تشت به و كردم آب از پر و سطل تا دو  .مينداخت بيرون اونجا از منو
 كردم رها تخت روي خودمو  .رهاكردم بالكن تو ونوا و ريختم رو شستشو مواد و پودر دادم،
  .ميكرد تحمل باهم رو و كاوه و من كه سقفي دوختم، چشم سقف به و
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 هيچ كه بود برده خوابم كي ديشب نميدونم ميكرد، درد شدت به كمرم  *********** 
 دمهص كه همونجايي باسنم روي دستمو  .بود نپوشونده رومو ملحفه يا پتو قبيل از چيزي
 يجادا مزاحمتي رفتنم راه براي و بود شده كم خيلي اول به نسبت دردش گذاشتم، بود ديده
 پتو عدمب و ميرسيدم آشپزخونه كارهاي به بايد اول برسم، كارهام به تا شدم بلند  .كرد نمي
 حاضر بايد و داشتم كالس 3 ساعت دانشگاه، برم ميشدم آماده آخرم در ميشستم رو

 كرختي با و شدم بلند  .بودم زده و حاضريم و بيداريم موقع به و بود 1 ساعت  .ميشدم
 كارهاي و كردم روشن و سماور همه از اول .افتادم راه آشپزخونه سمت به پاهام توي زيادي
 ونتك دماغم سر از بوش بودمو كرده سبزي قرمه هوس حاال تا ديشب از دادم، انجام و برنج

 طبق ،زدم زنگ مامانم به و برداشتم و تلفن نبودم، بلد و كردنش درست ي نحوه   .نميخورد
 و دمكر  كم گازو ي شعله رسيد جوش دماي به وقتي .كردم اضافه و مواد مو موبه هاش گفته
 شلواركي بودم، مطمئن كاوه نيومدنه از  .بود پتو نوبت حاال  .كردم رهاش حالت همون در
 قرار هم روي هاشو باله و ميدادم ورز رو پتو تشت، توي رفتم پاهام با و پوشيدم كوتاه
 زشور مشغول شرتكي و تاپ يه با همسايه زن انداختم، بالكن پايين به نگاهي  .ميدادم
 و برداشتم چروني چشم از دست كرد، آهنگ هواي دلم بود، گوشش درون موزيك با كردن
 جاي و پاهام خيسي تشخيص كاوه و بود موكت اتاق    كف شكر رو خدا  .رفتم اتاقم سمت به

 گوشيو    دنبال و شدم خم بود شده ولو تختم وسط كه كيفم روي  .نميداد لكشو
 يادز  احتمال به نكردم، پيداش و هندسفيري اما كردم پيدا گوشيو گشتم، هندسفيريش

 يقهدق نيم از بعد دراوردم، ساكمو رفتم، كمد طرف به باشه، كمد تو ساكم توي زدم حدس
 خيلي سره يه تا رفتم آشپزخونه سمت به گوشيم با و اوردم درش كردم، پيداش جستجو اي

 به و دمز  بهم ذوق و موفقيت ي نشونه به دستمو كف  .بزنم خورشتم و برنج به كوچيكيم
 روي اول نگاهش  .وارد هاي كيسه با كاوه و شد باز خونه در كه افتادم راه به اتاقم طرف
 به و م سينه ي قفسه اجزاي روي اون از بعد موند، خيره سرم باالي ي شده جمع موهاي
 فتهر  وا خودش عين منم كه بود شده مسخ انقدر  .موند ثابت لختم پاي روي هيكل ترتيب
 تاقما سمت به تندي دو با شدم، لباسم بد وضع ي متوجه تا برم كجا نميدونستم بودم،
 يچيهخريد،ه ي قفسه تو بزار خريداتو بگم نموندم حتي نكردم، سالمم حتي رفتم، پيش
 و گرما از شدم بالكن وارد و كوبيدم هم به بلندي صداي با سرم پشت اتاقو در  .هيچي
 سردي و كردم رها آب توي خاصي ولع با خودمو  .بود كرده عرق صورتم و تن تمام حرارت
  .دادم انتقال تنم باالي به پاهام از و آب
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 ميشه _   ميخواي؟ چيزي _  .نبازم خودمو كردم سعي ولي لرزيدم  .دراومد صدا به اتاق در 
  كني؟مي چيكار داري بگو تو اول _  چي؟ براي _  :پرسيدم ولي بود احمقانه خيلي  تو؟ بيام
 چند هباش _  :گفتم كالفه  .تو بيام ميشه خوب _  .ميشورم پتو دارم تشتم، تو باپاهام _

 رفمط اون از بپوشونه، هامو پاچه تا پوشيدم شلواري و بيرون اومدم آب از  .كن صبر لحظه
 و هيكل روي اينبار ولي شد داخل كردم، باز براش و در   .بستم گوشم پشت روسريمو
  :گفتم و كردم بالكن سمت به اي اشاره دستهام با  تشتو؟ بردي كجا _  .نشد دقيق صورتم

 به نگاهي اونجا، كشوندم خودم دنبال به اونوهم رفتمو بالكن طرف به  .بالكن تو اونجا _
 چي براي _  .نموند پنهان ديدم از كه زد لبخندي نبود، همسايه زن از خبري انداختم، پايين

 رو ت،تش    كنار كوتاه مكثي از بعد  .بماند _  :گفت و انداخت باال ابروشو تاي يه  خنديدي؟
 ي نشونه به رومو _  بشوري؟ تو ميخواي هيكلت اين با تو _  :گفت و ايستاد من روي به
  .دررررررررك به _  :گفت گوشم در من اول روز زدن داد مثل درست برگردوندم، ازش قهر
 گهن ازش برگشته همونجور رومو و شدم جا به جا تشت تو  .نگفتم هيچي و كردم سكوت
 محيط تو شد خالي تشت آب نصف كه طوري تشت، توي اومد من اطالع بدون  .داشتم
 ه،بش متحمل هم با رو كاوه و من هيكل كه نبود بزرگ اونقدرها مساحتتش تشت بالكن،
   .بود باهاش بودنه لذت از بيشتر دردم اما شدم گرم داد، قرار من پاهاي روي پاهاشو

 ميخوام خودم خودمه، پتوي ...!برگردوندين روتونو عجب چه _  .بيرون برو .آيـــــي_
 دستمو هك بپردازم غذا كشيدنه به و بسپارم خودش به پتوشو گرفتم تصميم  .بشورمش
 بچه رپس عين  .برم بزار _  .اوردم بيرون دستهاش تو از دستمو شد، رفتنم از مانع و گرفت
 مودست تا دو  بري؟ و بندازي من گردن تو پتوتو شستن ميخواي ا ؟ ا   ا   _  :گفت زن جر ي ها
 اباب برقصم؟ تو سازه چه به من آخه _  :گفتم و گذاشتم سرم رو گي بيچاره ي نشونه به

 از  .گرفتمت مگه برو _  .برم ميخوام ديوونه _  .بوشهريا مثل بندري _  .كردي ديوونم
 و در  .كردم دويدن به شروع ضرب با بيرونو كشيدم پاهاش زير از آن يه تو پاهامو حرص
 قتيو هنوز پرداختم غذا تست به و ساييدم كف و صابون از پاهامو شدم، حموم وارد و بستم
 و يحموم در ي حوله _  بله؟ _  مهرنوش؟ _  .شد بلند بالكن تو از صداش كه بود نگذشته
 و ردك خشك پاهاشو رسوندم، دستش به رو حوله رفتم شدم بلند ننشسته هنوز  .بيار
 و كردم نگاهش وارانه تهديد چشمهام باالي از  .ميكشمت ديدم پاهاتو لك جاي _  :گفت
 و خنديد  .ببخشيدي ، ببخشيد _  :گفتم وار تسليم كه بهم بزنه اومد  .ميخواد مرد _  :گفتم

  .بكشيم آبشو حموم ببريمش باهم تا بگير و تشت اونور حاال شد، حاال _  :گفت پيروزمندانه
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 تمميرف راه طوري .داديم حركت حموم مقصد به و تشت باهم و كردم رسيدگي دستورش به
 و رفك از منو اش خنده صداي نبينه، و پاهام لك جاي تا بگيرم زمينو روي ديدش جلوي كه
 دمقص سمت به و تشت كه حالي در  شده؟ چي _  :پرسيدم متعجب  .كشيد بيرون كارم
  .زمين ور ننداختي لك بيشتر تا حموم تو برو حاالم بماند، اينم _  :گفت و داد جوابمو ميبرد
 م نقشه كه فهميد من    تر بچه گونه بچه از كارهاي از حتما خنديد، چي براي فهميدم حاال
 هحول  .كرديم مستقر حموم توي و تشت باهم و زدم منظورش    ندونستن به خودمو  چيه؟
 سمتم به نگاهي  .كردم پاك هارو لك جاي و بيرون اومدم و برداشتم هاش شونه روي از رو

 كوفتگي درد به بدنم و ميومد آب هام چشم  .رفت آشپزخونه سمت به خنده با و انداخت
 تپش درو رفتم، اتاقم سمت به و نكردم توجهي حركتش به خاطر همين به بود، شده دچار
 ماساژش هرچقدر بود، شده كرخت سرما از بدنم تمام  .شدم ولو تخت روي و بستم سرم

    دور    ارم مثل و كردم جمع شكمم توي زانوهامو ميشد، بيشتر تنم روي سنگينيش ميدادم،
 شدت به سرم بود، شده بدنم وارد سرما و لرز زياد احتمال به  .خوابيدم پيچيده، خود
 رديد چه اين نميدونم نداشتم، هم رو كاوه كردنه صدا قدرت كه حدي به بود، شده سنگين
 اشك نميشد باز قرمزي از چشمهام  .كرد خودش    آن از جونمو تموم ساعت يه سره كه بود

  .گرفت بر در صورتمو تمام و كرد جوشش به شروع زياد، گرماي و رطوبت اثر بر چشمهام
 تخت روي رو كاوه وجوده  .شنيدم و اتاق در صداي فقط برگردم، پشتم سمتم به نتونستم
 هنال مانند به صداهام  .كرد چك و بدنم دماي و ذاشت پيشونيم روي و دستش كردم، حس
 اون از بعد بود، لحظه اون از يادآوريام آخرين هام ناله اخرين  .ميشد خارج گلوم از

    زخم    تندي  (( نهم فصل )) **********  .بود امروزم كارهاي از من سهم مطلق    سياهي
رم  به موموقعيت تا ماليدم پلكمو آزدم دست با كرد، شدنم بيدار به مجبور هام دست    روي س 
 و دقت كمي با ميبردم، سر به تخت يه روي تنها خودم و نبود اتاق توي كسي بيارم، ياد

 ي دقيقه چند موندم، منتظر و دراوردم صدا به اونو كردم، پيدا سرم باالي و زنگي جستجو
 پرستاره نفر دو با كاوه اينبار دراوردم و زنگ صداي دوباره نيومد، و كسي و كشيد طول
 _  داري؟ درد _  :پرسيد ازم و اومد سمتم به مليحي لبخندي با اولي  .شدن وارد باهم هرسه
 و خوش مشغلو كه كاوه به رو  .نداري خاصي مشكل كه گفتم .شكر رو خدا خوب _  .نه
 ماا نيست، جدي ي مسئله كه گفتم _  :گفت و برگشت بود كردن دومي پرستار با بش

 من و بوده دكتر اين زياد احتمال به   .بشه نشين خونه چندروزي ميشه باعث كوفتگيش
 وتسك و نگفتم چيزي  .نميكرد فرقي حالم به و نبود مه حال هر به پرستاره كردم خيال
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 د،ماسي نمي دهنم به حرف جوره هيچ كه بودم عصبي و ناراخت كاوه دست از اينقدر  .كردم
  بشه؟ پرستار با زدن حرف مشغول من    حال بده وضع توي ميداد اجازه خودش به چطور
 حرص دست از برگشت، كاري چه نميدونم    انجام براي دوباره و داشت نگه راهرو توي منو

 گفتم،ن هيچي و گرفتم قرار حالي بي با ماشين توي ميشدم، ديوونه داشتم كارهاش    خوردن
 ي منطقه شد، پياده و داشت نگه سوپرماركتي يه    روي روبه  .نگفت چيزي خودشم
 كه مبود اوني از تر بيحال  .شيشه تو زد و اومد پليس رفتنش، از بعد  .بود پارك ممنوعه
 ايه سيبيل به خمارمو چشمهاي و پايين كشيدم رو شيشه  .كنم بحث پليس با بخوام
 كه بدم جواب اومدم  .ميشين جريمه وگرنه بدين حركت ماشينو خانوم _  .انداختم خشنش
 و گذاشت ماشين توي و ريدخ هاي كيسه اول رسوند، خودشو و ديده كجا از كاوه نميدونم
 م ندهخ  . بود كرده ويار بود حامله زنم شرمنده، سركار _  :گفت و برگشت پليس به رو بعد
 تصداق به تا انداخت من به نگاهي اول پليس كردم، ش خفه گلوم توي ولي بود گرفته
 و دكر  باور حرفشو انگار ام، شده خمار چشمهاي و من حال وضع ديدنه با ببره، پي كالمش
 كه دوما سركار نه ستوان كه اوال _  :گفت باور و تاييد بر مبني سرش دادن تكون با

  .دزو برو _  :گفت و كشيد كاوه بازوهاي پشت دستي   .باشه ايشون خاطر به و مشخصه
 و بود هگذشت كالسم ساعت افتاد، راه و زد كمربندشو شد ماشين سوار و گفت اي باشه كاوه
 نيمع دلگير، كارش از بودم، ناراحت دستش از  .نميكرد حالم به اي اقهاف دانشگاه رفتن

 جبورم خودم به خودم حداقل تا كنم سكوت دادم ترجيح نميفهميدم، حركاتشو از هيچكدوم
 _  _....  .سالم _  .داد جوواب تلفنشو و كرد كم و آهنگ صداي  .نشم دادن پس جواب به

 قطع گوشيو  .باباي.ندارم وقت فعال _  _.....  .نيست مهم_  _....  .نزن داد_  _.....  .جاييم
 نستمنميتو  .كرد كار من اعصاب با و برد باال داشت جا كه جايي تا آهنگو صداي دوباره و كرد

 عميق ينفس نگفتم، هيچي ميخواستم، نه و ميتونستم نه كنم، تحمل رو بقيه با بودنش
 و بيرون ميرفتم مهرداد و طاهره با بودم اونجا اگه خوردم، غبطه بوشهر هواي به و كشيدم
 آدمهات براي سرانجامي هيچ كه عاشقي و عشق روحت تو تف اي ميگذرونديم، خوش باهم

 هك دليوري  كجايي؟ آبجي سالم _  .دادم اس ام اس طاهره به و دراوردم و تلفنم   .نميزاري
 مردم   آهنگ  .گذاشتم دليصن جاسريه روي سرمو و دادم جاش مانتوم جيب توي اونو داد
 هترب همون _  :گفتم دلم تو و زدم پوزخندي  .تناتنگ مادرم براي و كرد تازه دلمو داغ معين
 بهم ور كاوه كه بودم گفته بلند انگار  شدن؟ شكلي چه مردمت ببيني نيستي ايران كه
 وتسك و انداختم بهش بود بدتر فحش تا 122 از كه نگاهي يه  شكلين؟ چه _  :گفت
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 يمرسيد وقتي  .نزد حرفي خونه به تارسيدنه و نگفت چيزي  .نه _  شده؟ چيزي _  .كردم
 ازب مانتومو زيپ  .شدم خونه وارد و بستم و ماشين در شدم، پياده و نزدم هيچي به دست
 به داخ از و كشيدم عميقي نفس كردنش باز با بميرم، ميخوام مو خفه ميكردم حس كردم،
 از متعاقب به اما اومد خونه در صداي  .كردم تشكر ادمهاش به نفس و هوا دادنه خاطره
 ندبل بدم حال با  .نيومد صدايي هيچ ديگه و شد تكرار صدا دوباره چنددقيقه از بعد اون
 بود، گذاشته اپن روي خريدشو هاي كيسه فقط و بود رفته كاوه اتاق، از بيرون رفتم و شدم
  .ديكر  عادت رفتنهاش و اومدنها دير به به كه تو نباش، ناراحت :گفتم خودم به آهي يه با

 سالم _  آجي؟ سالم _  .دادم رو طاهره تلفن جواب و كردم پاك اشكمو ي چشمه
 چيه؟ _  .نيست خبري ازت روزه دو خبر چه تو _  خبر؟ چه نيستم بدك _  خوبي؟.گلم
 زدي زنگ شد خوب ميگم .والله آره _  :گفت و خنديد  شده؟ فعال غير هات داده پايگاه
 _  .تهران بياد ميخواد ماشينش كارهاي براي مهرداد _  بگو؟ شده چي جانم _  .داشتم كارت

 _  .دوري خبرها خيلي از اوووو.باهم كرديم تصادف نگفتم؟ بهت _  شده؟ ماشينش؟چي
 ميدوننم _  .باشه مهمونت شب يه براي شد اگه بگم ميخواستم بگم، نميشه حاال _  ؟ خوب
 از برخ چه خوب _  .ميشه چي ببينم حاال _  .ديگه هفته دو احتماال _  مياد؟ كي .نه يا بشه
 هرچيزي  .همون_  .كاوه _  :گفتم ملموسي آه يه با  بود؟ چي بود، كيوان بود، كاوه و خودت
 ضيبع دادم، شرح و كردم تعريف براش مفيد و مختصر و بود افتاده اتفاق مابينمون كه

 امتنه سريعي خداحافظي با اونم از بعد جاهاشوتشويق، بعضي و كرد صيحتمن جاهاشو
 و اتاقش رفتم همين بخاطر نمياد، ميدونستم سرد، من براي خونه و نبود كاوه  .گذاشت
  .سپردم وجودم    آرامش به تنشو بوي و پيچيدم خودم دوره پتوشو .خوابيدم تختش روي

*********  

 قبع ديروزم درس از تا ميرسيدم استاده سكشن   اين به زود يخيل بايد و بود شده ديرم 
 دن،ب تشكيل تيپمو كه حدي در گشاد، بَگه مشكي شلوار يه با خاكي مانتوي يه  .نمونم
 يهحضور  بابت مو غيبت استاد خوبم شانس به  .افتادم راه دانشگاه سمت به پوشيدمو
 خمار منه و رسيد پايان به زود خيلي كالس  .كرد عفو رو مريض ي بنده و زد خط امروزم
 از اينكه با  .بود حضورش از خالي خونه و بود نيومده هنوز خونه، برگشتم مريض و رو

 براي دلم باشم، راحت نبودنش از نميتونستم اما بودم ناراحت كارهاش و خودش دست
 تنگ دختربازياش دوست براي حتي ش، گونه بچه كارهاي براي بودنش، براي اخماش،
 يرز  به يادش به و اوردم پايين رختي طناب روي از يادش به و شدم خشك پتوي  .بود شده
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 از تهي ديوارهاي به نگاهي سرد، تهران هواي و بود ماه آبان  .گرفتم آروم و خزيدم اون
 هواي به دلم كردم، زمزمه و طليسچي عليرضا آهنگ يادش به و انداختم كاوه حضوره
 هويي يه چرا نميدونم   . افتادم دانشگاه تو روزش اولين ياد به   . ميكشيد پر بودنش
 لپ خاصي جرات با  .ديدم اتاقش تو خودمو كه نپاييد ديري شد، پاك ذهنم تو قيافش
 كردم اشپيد راحت و بود دستاپ تو نميترسيدم، رسيدنشم سر از ديگه كردم، روشن تاپشو
 اپشوت لپ  .كردم ش ذخيره گوشيم تو و دادم انتقالش گوشيم به بلوتوث طريق از فوري
 مخود به و برداشتم ليموييشو سبز شرت تي لباسش، كمد سر رفتم و كردم خاموش

   .بخشيد آروم دلمو اي ذره عطرش بوي بود، پوشيده كه شرتي تي آخرين چسبوندمش،
 انتهاي تيغ جاي به انداختم، اتاقش ديوار روي شده نصب هاي عكس    تك تك به نگاهي
 لد سختي به و موندن ساعت يه از بعد   .حرفهاش به اش، چهره درونه سادگي به ابروش،
 تمبرداش توسطتشو شده خريده هاي وكمپوت ها آبميوه اومدم، آشپزخونه سمت به كندن،
 اشقع به   .كردم فكر دنياش و خودم با نوشيدمو سالمتيش به بگم بهتره و يادش به و

 يجهنت هيچ به اما كردم فكر چيز همه به حس، اين عواقب به كنارم، در نبودنش به شدنم،
  .بودم تهبس دل دل، بي دلبره يك به من دلداريم، بي كسيم، بي شد اش نتيجه نرسيدم، اي
 ، مشد گرم حال توي ديروزم برخورده يا تشت تويه صبح امروز اتفاقه به كردنه فكر با

  .سمتش به ك شنده العاده فوق حس يه آرامش نياز يه دارم، نياز بهش كردم احساس
  .كنم فكر نبودنش به كردم سعي و كردم مشغول زمانه سريال سه ي شبكه با خودمو

********** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 و زنگ صداي كه بودم شده غرق سريال تو چنان  .اومدم خودم به خونه زنگ صداي با 
 به ردنك فكر بدونه كردم، باز و در باشه كاوه اينكه فكر با شنيدم، چهارم يا سوم بار براي
 زرد و زيبارو دختري قامت و كردم باز درو در پشت سومي شخص و داره كليد كاوه اينكه
 گمن و گيج و هنوز  كجاست؟ _  :گفت و كشيد كمر به دستي ديدم، خودم روي روبه رو مو
 روي به منو و زد م سينه تو دستي  كي؟ _  .بودم شده دقيق اش كرده آرايش ي چهره به
 نبودم، اي كاره من چون نگرفتم، جلوشو رفت، كاوه اتاق سمت به خودش و داد هل زمين
 دميش راحتي به كه مخاطبي با  .شد خارج اتاق از دست به گوشي وارسي دقايقي از بعد
  _....  ...بابا نه_  _....  .مبارك جديد كُلفت _  .كرد زدن حرف به شروع ست كاوه زد حدس

  .رفت نم سرتاپاي به تحقيرآميز نگاهي انداختن از بعد و كرد قطع و گوشي  .بابا برو_  _...
 رد  .خوردم غصه و كردم گريه ميتونستم كه جايي تا گرفتم، جا مبل روي و بستم و در
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 كه سيمك من يعني   كلفتام؟ شبيه من يعني  .كردم نگاه آينه تو خودمو و كردم باز و حموم
 ايدب چرا  .ندادم توهيناشم جواب حتي   گفتم؟ چي من مگه   باشه؟ ام شايسته حرف اين
  ندازه؟ب اندامم به زشت اينطور كثيفشو نگاه ميزاشتم بايد چرا   شم؟ تحقير ميدادم اجازه
 اموپلكه مبايلم زنگ صداي دادم، قرار هم روي پلكهامو و گذاشتم مبل ي دسته روي سرمو
 بسه ديگه  .كردم پرت زمين روي اونو و ندادم جواب  .بود كاوه ي شماره  .كرد جدا هم از

 خودم با بودم، ناراحت اون از بيشتر خودم دست از  .بسه ديگه شدم، كوچيك هرچقدر
 آخه نه،ك فكري همچين مبتذل ي دختره شده باعث كه گفتم چي كردم، چيكار ميكردم فكر
 رمس باالي  .كشيد بيرون خودم تنهايي فضاي از منو كاوه شدن وارد و كليد چرخش  چرا؟
 با مبه رو عصابنيت با و كرد روشن شو صفحه برداشت، زمين روي گوشيمو و گرفت قرار
 هميشگي حل راه كردم، سكوت  بگيري؟ قابش گرفتي اينو _  :گفت بلندي صداي
 و شل وگرنه بده جواب توام با _  :گفت و گذاشت هام شونه طرف دو دستشو  .مشكالتم
 داختمان عصبانيش ي شده گرد چشمهاي به اشك از سرشار و رمق بي نگاهي  .ميكنما پلت
 از و كرد ول هامو شونه  .نداشت حرفي كه دادم جوابي  .ندارن گوش كلفتا چون _  :گفتم و

 بانيتعص از دستي ايستاد، نما اندام و برجسته كتي با من به پشت  .شد بلند روم جلوي
  ن؟نك باز كسي روي و در نگفتم من مگه كردي؟ باز درو چرا _  :گفت و كشيد موهاش توي

 به كميمح خيلي ضرب با و نكرد كنترل خودشو ايندفعه  .نبودم خوبي دربونه ببخشيد _
 خفه _  :گفت اون از متعاقب و نواخت صورتم به قدرتش تمام با و سيلي و برگشت سمتم
  .سكوت فقط  .ميكردم سكوت بايد فقط ومن رفت هميشه مثل رفت، دوباره   .رفت  .شو

 اشمصد حتي يا بودم نديده اونو بارم يك حتي من و بود گذشته رفتنش از روز 3  *******
 درس براي شوقي هيچ بود، شده شروع ترم ميان امتحانات و بود ماه آذر  .بود نشنيده
 نشاومد براي فكري يه بايد من و ميرسيد مهرداد امشب طاهره ي گفته به نداشتم، خوندن
 ثلم  .ميره و ميمونه شبشو يه اونم و نمياد كاوه كه باشه گذشته منوال به اگه ميكردم،
 و نميسوزوندم غذا قبل مثل ديگه  .خونه اومدم و كردم سپري دانشگاهمو روزه هميشه
 نيست اوهك كه ايني از ميخوردم، تنهايي و ميپختم درستي به نميشد، كته دستم زير برنج
 كم دلم توي و ش عالقه از اي ذره عادت اين كه ميكردم تعجب اما برام، بود شده عادتي
 رفشح به و بستم آب شير   .كلفت:گفت بهم كه نرفته يادتم دختره حرف هنوز نميكنه،
 با ايدب يعني   ميشدم؟ جلف و ميگرفتم فاصله خودم سادگي از بايد من يعني   .كردم فكر
 از و دادم تكون گيجي از سرمو  بشم؟ باحال يا آس خودشون قل به تا ميشدم دوست پسر
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 راه ساعتي 2 اينجا به رسيدنه تا و بود قم گرفتم، تماس مهرداد با بيرون اومدم آشپزخونه
 هك درسته  .كنه استراحت و بياد تا ميدادم بهش آدرسو بايد رسيدنش محض به داشت،
 بي حتي يا ميكردم ريسك نبايد من اما نبينه و مهرداد اصال كه بود ممكن و نميومد كاوه

 من و منه ي خونه صاحب اون اما منه مال خونه اين از قسمتي درسته ميكردم، احترامي
 وير دستمو نداشتم، و صداش شنيدنه طاقت و ميلرزيد دستم  .بگيرم اجازه اون از بايد
 ممن و نداد جواب  .كردم لبهام مهمون و كمرنگ لبخندي يادش با كشيدمو سيليش جاي
  .گذاشتم اپن روي گوشيمو نااميد

  

 _  .كردم تصادف .شلوغه دورم..سالم _  مهرداد؟ .نمياد صدات...الو...الو _ .  .  .  . 
 لحظه يه باشه _  .شدم زنده و مردم كه من بفهمم بزن حرف بلند توروخدا چـــــــي؟
 ببين_  :گفت و اومد حرف به گذشت ساعت چند من براي كه لحظه چند از بعد  .گوشي

 ببرن مصدمارو ميكنن جمع دارن امداد گروهاي االنم كردم، تصادف من مهرنوش،
 يشجاي چند از كه طوري اومده، زياد پاهام روي فشار اما نداره مشكلي تنم باال بيمارستان،
 هاگ بگي، طاهره به چيزي تصادف اين از خوام نمي اما مشخصه، خوبي به گي ديده ضرب
 زنهب زنگ كه هرچقدرم تا ميكنم خاموش گوشيمو منم .خوابه اينجا مهرداد بگو زد زنگ بهت
 كدوم _  .رفتم تو پيش از ميگم و ميزنم حرف باهاش صبحم فردا نياد، پيش مشكلي

 كه، منداري طاهره و من بگو فقط نميدونم _  بياي؟ باكي _  پيشت؟ بيام تا بيمارستان؟
 _  :تمگف و كردم قطع حرفشو  ...    سمت تو ضرب و نيست مشكلي كه گفتم _  .بيام بايد

 گزن رفتم .باشه خوب _  بيمارستان؟ كدوم ميگم دراري، بازي پزشك من براي نميخواد
 ارهد امتحان فردا نشه، نگران و كنه باور كه بگو جوري يه طاهره به خدا رو تو فقط ميزنم،
 بمل روي لمسشو ي ناحيه و كردم قطع گوشيو  .نباش نگران باشه _  .بزنه گند نميخوام
 و بستريه انبيمارست تو دوستهام از يكي بگم و بزنم زنگ سروش به گرفتم تصميم  .گذاشتم
 و يرمميگ جلووشو بياد بخش اون تو باهام خواست اگرم پيشش ببره منو و بياد ميشه اگه
  .ببينه باهم هرعلتي به منو اونو نبايد و صميميمه دوست چون كنه دخالتي نبايد كه ميگم
 نگاهي بهش نه  .شد وارد كاوه و شد باز خونه در زدم اتصال ي دكمه روي كه دستمو
 آماده _  .رفتم اتاقم طرف به و كردم قطع و تلفن  .دادم نگاهش به جوابي نه و انداختم
 بزنم زنگ سروش به رفتم كه خونه از بيرون گرفتم تصميم   .بيرون اومدم و شدم

 دعواي يه باعث و بشه تكرار دوباره اونشب حال و وضع و ببينه باهم رو ما نميخواستم
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 از بيمارستان    مناسب وضعي سرو با و پوشيدم گرم لباس  .بشه مون بين ما تري عميق
 ود،ب داده قرار مبل از قسمت باالترين روي و سرش و بود نشسته قائم  .بيرون زدم اتاق
 باسل سرتاپاي به نگاهي  .برگشت سمتم به كرد، كردنش نگاه به مجبور هام قدم صداي
 فقط نكردم نگاهش نكردم، فكر  كجا؟ شب موقع اين _  :گفت و كرد م اماده و پوشيده
 فشك  .ببينم كه نميخواستمم و نديدم و العملش عكس  .بيمارستان ميرم _  .دادم جواب
  .برمتمي گفتم _  .مرسي نميخواد _  .ميبرمت _  .ايستاد جلوم و شد بلند كه پوشيدم هامو
 اينكه اول بود، نفعم به اومدنش جهت چند از كردم، موافقت اومدنش با و نگفتم چيزي
 دلهره و داشتم اعتماد بهش اينكه دوم و نبود توضيح به نيازي و دخترعمومه نامزده ميگفتم
 ت،برگش سمتم به و شد سوار  .شدم سوار و زد و ماشين دزدگير  .نداشتم و سروش بودنه

 مخالفش سمت به سرمو دوخت، چشم بهش عميق و بود زده سيلي كه رو همونجايي
 ي قيافه ديدنه با برگردوند، خودش طرف به نگاهمو و گرفت مو چونه زير  .برگردوندم
 دو شد، جمع چشمم تو اشك و افتادم پيشش روزه 3 كاره ياد ش، بچه يه از تر معصم
 اومدنه باعث فشار اين داد، فشار فَكم    داخل سمت به محكمي طرز به مو گونه طرف
 _  :تگف و كرد باز م گونه روي از دستشو و كرد پاك اشكهامو  .شد پايين سمت به اشكهام
  .گفتمن چيزي و كردم تاييد حرفشو سر حركت با  جايي؟ يه برم بيمارستان از قبل ميشه
 و ريلكس خيلي بود، مهرداد دراوردم، گوشيمو اورد خودم به منو شلوارم روي ويبره لمس
 گوشي، كردنه قطع با همزمان گرفتم، ازش و بيمارستان    آدرس و دادم جواب بهش آروم
 طوري دادم، اس ام اس مهرداد به  .شد پياده و داشت نگه داروخونه يه در و ماشين كاوه
 ود،ب گرفته شوخيش پررو بچه  .نكنه شك كاوه تا اي طاهره نامزده تو يعني كه كن رفتار
 گرفته م خنده هم  .اقداميم دست در اونم كه نداريم بچه فقط اينه؟ از غير مگه داد ام اس
 ليخي نايلون يه با  .شدم كاوه اومدنه منتظره و ندادم جوابي  .بود گرفته حرصم هم و بود

 به پرسشگر نگاهي  .داد قرار دستي ترمز روي نايلونو و افتاد راه  .برگشت كوچيك
 ريموت  .داد وجاده جلوش به كردنه نگاه با جوابمو و كرد توجهي بي كه انداختم چشمهاش
 منو كه آهنگي همون موند، ثابت طليسچي عليرضا    آهنگ روي و برداشت ماشينشو ضبط
 چشم جاده به و گذاشتم صندلي جاسري روي سرمو و دادم بهش آدرسو  .ميارره وجد به

  .دوختم

    برخالف دادم، كاوه به هامو توضيح ي همه بيمارستان به رسيدنه از قبل  (( دهم فصل )) 
   .ردك تاييد هامو حرف تمام سرش دادنه تكون با نگفت، چيزي و نكرد مخالفتي انتظارم
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 يادز  بيمارستان .رسيديم مذكور بيمارستان به طوالني چندان نه انتظاري از بعد بالخره
 با    زدن حرف مشغول كه پرستاري از  .رفتيم اورژانس سمت به آدرسش طبق نبود شلوغ
 و انداخت كاوه به بعد و من به نگاهي  .خواستم و مهرداد ي قرارگرفته    مكان بود، تلفن
 ات كنم قايم رو كاوه نميخواستم  .كرد راهنمايي مهرداد اتاق سمت به منو اطالعاتم طبق
 و بود خوابيده مهرداد  .كنه شخصيتم با نامتناسب فكري موردم در بخواد يا كنه شك
 نگاه و ورزشي اخبار خبر، ي شبكه و بود گذاشته سرش زير دستهاشو بود، پتو زير پاهاش
 بودمش نديده وقتي از خداييش برگشت، صدا سمت به كردم، وارد در به اي تقه  .ميكرد

 از كاوه هب نگاهي با و كرد سالم  .ميكرد رفتار مردونه و بود شده تر شخصيت با و خوشگلتر
 بش و كاوهخوش با و نميرفت يادش و هاش شوخي اتفاقات، اين تموم با  .كرد تشكر من
 زدن،مي حرف بازي سر باهم داشتن و بود پيروزي و استقالل بازي فردا  .ميخنديد و ميكرد
 بودن بعيد مهرداد از البته ميشد، مَچ يكي با زود اينقدر كاوه كه بودم كرده تعجب خيلي
 ناو از يكي هم كاوه االن و ميكرد حمل و زيادي دوستهاي بوشهريش خونگرميه با هميشه
 يه هك رسيد نتيجه ين به برداري عكس و ساعته يك چكابي از بعد دكتر  . بود ها دسته
 به مهرداد كاوه، مكرر اصرار به  .ميشه حل استراحت با و بوده ساده گي ديده ضرب
 دز  زنگ عادتش طبق بوديم، نداده دروغي طاهره به هيچكدوم ترتيب بهايم و اومد خونمون

 مهرداد و كاوه شدنه جور سر هم با  .كردم راحت مهرداد جاي بودنه خوب از و خيالش منم و
 تنها منوكاوه و حموم رفت مهرداد  .كرديم رو بودنمون مراقب طلب خدا از و خنديديم
 _  .مبرگشت سمتش به متعجب  .گذاشت آرايشي درآور روي نايلونو مو اتاق تو اومد  .شديم
 يا ومهمعل جاش ببينم تو بردم لپتو عمدا صورتت، روي سيلي جاي براي پماد _  اين؟ چيه
 و ثبح و نكرد توجهي  .مرسي _  .كردم تحسينش دل توي  .شه خوب بزن بود، پيدا كه نه

 زود، پس باشه _  .ميكنم درست شامي _  ميكني؟ چيكار شام ميگم _  .كرد عوض
 تيپ سرتاپاهاي به سفيحانه اندر نگاهي  .زشته بخوره ميخواد مهردادم تازه گرسنمه،
 و زد چشمكي  چيه؟ دليلش شدين؟ دار مهرداد زود چه _  :گفتم و انداختم سفيدش
 يه  .منگفت چيزي منم و رفت  .بمانديا گروه جز بره اينم _  :گفت رفتنش بيرون با همزمان
 بر مبني زدن حرف به شروع و شدن مستقر مبل روي هم با و داد مهرداد به لباس دست
 مشغول و نكردم دخالتي بحثشون تو كردن، تهران تو ش مونده كارهاي و مهرداد    ماشين
 گوجه ديگه طرف يه از و ميكردم سرخ رو هاي شامي طرف يه از شدم، شامي كردن درست
 تمخواس ازشون و چيدم كم كم رو سفره بُخورن، دركنارش تا ميكردم خرد كلم و خيارشور و
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  .دنكردن مخالفتي و اومدن خوشبختانه بشن، حاضر شام    سرو براي و بكنن دل بحث از
 نداشت، مشكل پوششم هيچكجاي اما ميكردم، احساس خودمو روي به كاوه هاي نگاه
 مهرداد  .هبزن حرفي نميتونست و وبد پوشونده موهامو تمام كه شالمم و بود بلند كه لباسم
 ميخورين تا چند فردا حاال _  .كرد كردن بازي مسخره به شروع سفره به دادنه جون براي

 قهرمان پرسپوليس ديگه شما.من په، نه په _  من؟ گي _  .پرسيدم گيج  مهرنوش؟
  ليگ تو و امسال خواهشا

 

 نه يلبخند و گرفت م خنده بودم نشنيده حاال تا كه شعاري از خنده، زير زد بعدشم  .بمان
 وقتي  . ميدادم جواب لبخند يه يا سكوت با هاشون شوخي به  .زدم بهش رو عميق چندان
  .ندادن ادامه ديگه و شدن بيخيال ندارم رو ها بازي اين ي حوصله و حال ديدن دو هر

 و حرفها اين داشت، دنبال حرفهارو خيلي نگاهش اون بودم، كاوه    نگاه اون فكره تو همش
 شكم، دچار مهرداد شخصيت مورد در و ندارم و خوبي    فكرهاي درموردت من كه فكرهايي
 چيزي و كردم مراعات بيشتر مهرداد با رفتارم تو همين بخاطره رسوند، دلم به اينو نگاهش
 از بعد  .خوابوند تختش روي اونو و كرد راهنمايي خودش خواب اتاق به و مهرداد  .نگفتم

 نم _  :گفت و اومد بودم شده مونده ظرفهاي شستن مشغول كه من سمت به خوابوندنش
 ينح تو  .كردم خوابش جاي راهي اونو و كردم تاييد سر حركت با  .امشب ميخوابم مبل روي
 _  .موند سوالم منتظره و برگشت سمتم به  كاوه؟ _  :پرسيدم و نيوردم طاقت رفتنش
 اطرهبخ فعال ولي نگرفتم جوابمو  .رفت و داد تكون بودنش خوب بر مبني سري  خوبي؟
  *********  .رفتم اتاقم سمت به ظرفها شستن از بعد و نگفتم چيزي مهرداد حضوره

 تمرف و پوشيدم پوشيدمو و درست هاي لباس شدم، بيدار خونه تو مهرداد صداي با صبح 
 به  .دمميترسي كاوه رسيدنه سر از نگرفتم، جلوشو بود، رفتن بيرون حال در مهرداد بيرون،
 ودمب فكر اين تو  .كردم خوردن به شروع و ريختم چايي سماور از و رفتم آشپزخونه سمت
 ضربه بدنش االنش شه آروم بدنش تا بخوره جم جاش از نبايد بود گفته مهرداد به دكتر كه
 يه نبود، خونه تو كاوه ظاهرا  .رفت حسابي چه رو اون اونوقت كنه استراحت بايد و ديده
 يزد،م حرف مضطرب خيلي   .بود نرسيده ساختمونم در تا هنوز احتماال زدم، مهرداد به زنگ
 روازپ اولين با ميخوام :گفت  چرا؟ و ميره كجا پرسيدم ازش انداخت، فكر به منم دل حتي
 منع رفتن دانشگاه از اونو و گرفتن طاهره از و مداركي عموت زن و عمو انگار بوشهر، برم
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 قول و قرض و پولي بي اوج تو و برم بايد من االنم داده لو و ارتباط ي همه هم طاهره .كردن
 بي مهرنوش اين چرا اخه دلگير، براش و شدم ناراحت  .بيارم جا به و خواستگاري عنواني به

 اون رب اضافه دانشگاه، بره نتونه ديگه ميشد باعث كارش و حرف اين االن  .ميكرد فكري
 نهك فكر خودش با تا باشه تنها دادم ترجيح  .ميداد دست از و مهرداد هميشه براي بسا چه
 زده شگفت منو هميشه مثل و اومد در حموم از كاوه  .بگيره مردونه و درست تصميمي و
 آروم لمد لبخندش ديدنه با باشه، برده بويي اينكه يا باشه شنيده صدامو نكنه خدا كرد،
    دم يرون،ب اومدم و پوشيدم و لباسهام اتاق، رفتم اينكه از بعد  .نگفتم چيزي ديگه و گرفت
 تشلخ بدنه دوره رو حوله ميخورد، چايي و بود نشسته چوبكي صندلي روي آشپزخونه در

 كينا وحشت كامال طرز به  ميري؟ كجا _  .بود كرده ول صورتش تو موهاشو و بود پيچيده
 در .گرفت م خنده كارش از  .رفت خودش عقب سمت به ترس از چرخيدم، سمتش به
  .ت همخونه .هيچكدوم _  داداشم؟ يا بابامي _  :گفتم ميدادم قورت مو خنده كه حالي
 زا بيرون اومدم و نگفتم چيزي  .اوهووووو_  .دانشگاه _  :گفتم و كردم نازك چشمي پشت
 مدام ها دبستاني عين و بود چسبيده استاد به هميشه مثل سپندار  .  .  .  .  .  .خونه

 نثارش و بار محقر نگاهي استاد  نه؟ يا هست م صفحه اين بگين ميشه استاد _  :ميپرسيد
 هك خنديدم چنان همكالسيم مهناز منو  .سپندار آقاي بگم چندبار .خير نه _  :گفت و كرد
 متس به مهناز بيرون، اومديم و كرديم توجهي بي  .برگشتن سمتمون به كالس از نيمي
 حياط سمت به  .شم رو به رو مظهري آقاي با نميخواست دلم نرفتم من اما رفت آموزش
 م،كرد خلوت دنيام با و نشستم  .ش گسترده ي سايه با م عالقه مورد درخت زير  .رفتم
 امانم و بودم خودم فقط كه دنيايي  .سروش نه و ميكشيد سرك توش كاوه نه كه دنيايي
 اب زدن حرف مشغول مكالمم، هاي وسط بزنم، حرف مامانم با تا برداشتم و تلفن  ..بابام
 بله _  .برگشتم سمتش به و كردم قطع گوشيو  .ظاهرشد جلوم سپندار آقاي كه بودم مامانم
 ادهي منو كاراش اما بود جذابي و قيافه خوش پسر  .عليزاده خانوم سالم _  سپندار؟ آقاي

 و بود خون درس زيادي نداشت، گناهي البته مينداخت، كوچه تو دبستاني پسرهاي
 قتتونوو دقيقه چند ميشه ببخشيد _  .بفرماييد سالم _  .كنه كنترل خودشو نميتونست
 كه يمبحث اون من _  :گفت و نشست كنارم خالي صندلي اولين روي  .بفرماييد _  .بگيرم
 صريمخت توضيح يه برام ميشه نفهميدمش، خوب متاسفانه و نبودم و داشتين ارائه شما
 موهاي اون از بعد و بكنم ارائه اين دادن براي خودمو موهاي اول ميخواست دلم  بدين؟
 ارخودك با و كردم قبول  .ميرسيد نظر به ناراحت و مظلوم ش چهره  .وسواساش بخاطر اونو
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 فهميدن بر سرشومبني جاها بعضي كردم، دادن توضيح به شروع عادتم و معلول طبق
 كه وقتي  .ميشدم دوباره توضيح به مجبور دوباره منگوال مثل جاها بعضي و ميداد تكون
 گرفته كه وقتمو از و ميكرد تشكر بود داده كه زحمتي از داشت بست كالسورشو و شد تموم
 كي .مهرنوش سالم _  .اومدم خودم به كاوه آشناي صداي با كه ميخواست معذرت بود
 اگه نداشت، امكان ها؟ غريبه جلو زدن حرف اينطور ؟ كاوه ...!شدم متعجب  خونه؟ ميري

 _  .بشم مطمئن م ديده از تا بودم مالونده چشمامو دور شش حاال تا نبود سپنداراينجا
 يككوچ كار يه من ميريم هم با كن صبر پس باشه _  .ديگه ي دقيقه چند تا ميرم .سالم
 و نرفت كاوه تصورم برعكس   .ميكرد نگاه ما هردوي به متعجب سپندار  .دارم آموزش
 ،ميكرد نگاه ما هردوي به منگ و گيج بدبخت ي پسره بود، سپندار رفتن منتظر ظاهرا
 وا با همزمان  .رفت و گرفت راهشو كوتاه تشكري از بعد و برد پي كاوه حضوره به خودش
 باال زا :گفت و زد زنگ كه بياد من از بعد تا برم خواستم   .برسه كارش به تا رفت هم كاوه
 بردم وشيمگ تو سرمو و نشستم كالفه  .بريم باهم تا كن صبر بري ميخواي كه ميبينمت دارم
  .بياد تا

 ندتاچ  .موندم منتظرش و پايين كشيدم مانتومو پشت و شدم بلند دور از ديدنش با  .  .  . 
 الشدنب كرد اشاره چشمهاش با رفتن راه حين تو بود، دستاش تو شده پيچي مقوا ي ورقه
 رنوشمه ميگفت پسره اين جلو ميومد طرف يه از درنميوردم، كاراش از اصالسر بيوفتم، راه
 و گيج خودشو هم و من هم ببينه، باهم اونو و منو كسي نميخواست اي ديگه طرف از و

 به و شدم سوار ناچار به بود، اومده ماشين با كاوه اما نبود راهي خونه تا  .بود كرده ديوونه
 وييچيهجاس تو سوييچو كه حالي در  چيه؟ كارات اين معني بگي ميشه _  .برگشتم سمتش
 ماشين از و كرد دقت ماشين كنار ي آينه به  كاري؟ چه _  :گفت ميكرد جابجا ماشين
 تغيير اي ديگه جاي يه به و نرفت رو خونه راه اصلي، خيابون تو رفت و گرفت فاصله جلويي
 ميان دوستهام امروز كنم خريد مشت يه برم _  ميري؟ داري كجا كن ول اونو _  .داد مسير
 رونبي نمياي تو چي؟ چي شما _  چي؟ من پس _  .كنيم تماشا باهم و دربي ميخوايم خونه
 كه نننميدو اينا از هيچكدوم ميكني، قفل اتاقتم در ضمن در برن اونها كه زماني تا اتاقت از
 تبرگش سمتم به متعجب  .ميفهمن االن ولي _  .اي ديگه حرف يه يا اي همخونه من با تو
 فهميد امروز سپندار دوما .باشه جلوت و رانندگي به حواست اوال _  چطوري؟ _  :گفت و
 تربيش ماشيني جوجه سپندار دوما بيسته، رانندگيم من اوال _  .هميم ي كاره يه تو منو

 _  .وبازي ببينم ميخوام منم _  :گفتم و كردم نگاه جلوم سمت به لجوج   .نترس نيست،
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 تهديد هب دستشو  .ميشه خوبشم ميشه _  .نميشه يعني نميشه گفتم _  .ميشه_  .نميشه
 خنده زا  .پوشوندم ازش صورتمو رفتمو راننده كمك ي شيشه سمت به كه باال اورد سيلي،
 و شل نميگي ميكني، اندام عرض من برابر در چطور تو دختر آخه _  :گفت و رفت ريسه
  .شه دهزن ش مزه _  .ببين بعد ميريزم، ف لَش تو _  .بازيو ببينم ميخوام من _  ميشي؟ پل
 گممي چيزي يه بخدا مهرنوش _  :گفت و برگشت عصباني و وحشتناك طرز به طرفم به

 و داشت نگه سوپري يه جلوي  .نگفتم چيزي و كردم سكوت قهر حالت به  . بهتـــــــــا
 ولي ميورد پيش حرف مدام خونه به تارسيدنه  .اومد و كرد خريدهاشو ي همه  .شد پياده
 نصف كه صورتي در ندارم سهمي هيچ اين تو كه بودم ناراحت اين از  .نميدادم جوابشو
 قفل سرم پشت درم اتاقم رفتم و نخوردم ناهار  .هست منم    مال مالك، ه وجوده با خونه
 بار يه نه كارشو ميدونستم چون  .ندادم جوابي زد، در به اي تقه بار دوسه  .بستم و كردم
 وشمگ تو رو ريز هايي پنبه نداره و گرسنگي تحمل عنوان هيچ به و ميكنه تكرار چندبار
 خوابي بي از   .نشم متوجه دراورد صدا به گوشيمو يا زد در هرچقدرم تا كردم جاسازي
 هم روي به پلكهام اجباري هيچ بدونه و نيورد دوومي چشمهام امروز خستگي و ديشب
  .شدم بيدار خونه تو مستقر پسر تعدادي "گل بزن"    صداي با  **********  .شدن سوار
 تنها گوشهامو و بودن افتاده بالشتم پايين ها پنبه بخورم، تكون نميتونستم سردرد از

 رفتن بيرون حق و بود بسته در  .شدم بلند و دادم تكون اي ذره خودمو بودن، گذاشته
 قطب همسايه زن  .كردم آويزون اون از و تنم باالي نيمه و رفتم بالكن طرف به نداشتم،
 كرد، حس و نگاهم سنگيني  .ميكرد سرو نوشيدني و بود كردن ورزش مشغول معمول
 شمچ پشت يه با و انداخت بودم ايستاده من كه همونجايي درست سرش باالي به نگاهشو
 همه   عجيبن؟ اينقدر اينجا مردم چرا نميدونم  .رفت ساختمونش داخل به كردن نازك
 يدوست و كارشونه ي سرلوحه دعوا   نميده؟ تشخيص چيزيو مهر از كسي و دارن دعوا باهم
 _  ...اَه ديگه گل تو بزن خوب...هووشــــــــــه _ ...!نداره جايي شون پرونده توي

 هامو لباس گرفتم تصميم  .بود پر صداها اين از گوشم تمام  ..توپت به پا اين با اهــــــــه
 و مدك در  .بود كاوه    مزاحم    وجود    بدون كردنشون، تميز براي موقعيت بهترين  .كنم تميز
 ونهخ تو هاي شرت تي به مربوط لباسهام ي قفسه اولين داخلش، رفتم سر با و كردم باز
 لوارش به مربوط دوميش دادم، جاشون گوشه تويه و كردم مرتب يكي يكي رو همه بود، ايم
 جاي همونجا رو مانتوهام كردم آويزوون رختي جا روي رو اونها بودم كتونم و جين هاي
 توي رفتم كامل طور به دوباره بيرونيم هاي لباس دادن جاي و اومدن بيرون از بعد  .دادم
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 هاي لباس از بود پر كمد تمام  .كردم مرتب شاالمو و روسري هاو جوراب و نشستم كمد
 جنس يه بگم بهتره يا مزاحم يه وجود  .تهراني چه بوشهري چه جديد، چه قديمي چه من،
 دتش به بميرم، وحشت از ديدنش با تا برگردم نميخواست دلم  .كردم حس بدنم روي رو
 بلند غمجي صداي و خورد كمد باالي به اون از باالتر شدتي يه با سرم كه طوري به شدم بلند
 ماومد  .رسيد سكوت حد به هم به كاوه تلويزيون صداي جيغم صداي شدن بلند با شد،
 لياو از تر بلند جيغي سوسك خر ي اندازه سوسكي ديدنه با كه نفهمن تا كنم سكوت
 در ايينپ به لباسم كه شدم بلند چنان نكردم اتاق يا كمد سقف به توجهي ديگه كشيدم،
  .نكنم اهنگ كمد طرف به ميكردم سعي  .شد تقسيم لباس نيم دو به وسط از و كرد گير كمد
 اوهك  .دوختم چشم اتاق در به ترسانم و نگران چشمهاي با و كردم حبس بالكن تو خودمو
 ردميك پيدام اگه نميدونم  .ميگشت من دنبال به چشمهاش با مشخصا و شد وارد نگران
 اون زا بهتر خيلي قيافش چون نميترسيدم ديدنش از اصال اما ميگفت، چي يا ميشد چي

  .گرفته جريان موهام تو از آب، از باريكي ي چشمه يه يا آب يه كردم حس  .بود سوسكه
  :تمگف ام چهره از تر جون بي   .نشستم بالكن توي همونجا ميشم، حال بي دارم كردم حس

 و م چهره ديدنه با كه اومد طرفم به ش چهره توي محسوس عصبانيت با  .اينجام من_
 گذاشتم چشمه همون روي دستمو  .بود ديده چي نميدونم  .رفت وا ام پاره لباس همچنين

 م گريه فقط  ..فهميدم دردمو تازه دستهام روي خون ديدنه با اوردم چشمهام جلوي به و
 به خودمو كاوه، مثل يكي وجوده از كه بندازم روز اين به خودمو بايد چرا كه  .گرفت
 _  :گفت قبل از تر نگران چشمهايي با و نشست و زد زانو پاهام جلوي  بندازم؟ سرخوني
  :مگفت و برگردوندم ازش قهر حالت به سرمو  شكليه؟ اين چرا هات لباس شده؟ چي سرت

 و بود نگران  .كني من با دعواشو بعد نديدي نزده گل يه برهاني آرش تا برو نيست، چيزي _
 كه زخم هناحي روي بزاره دستشو اومد  .ببينم سرتو بزار آرش باباي گوره _  .عصباني البته
 جلوي از شدنش بلند حال در و رسوند هم به و لباسم ي شده جدا نيمه دو  .اومد در دادم
 خونريزي سرت زياد احتمال به بيمارستان بريم تا بپوش درست لباس _  :گفت پاهام
 وار تعاد هميشه مثل كه منم ميده، اجبار بوي حرفهاش ميدونستم ولي نميخواستم  .كرده
 خيلي افتادم، راه همراهش به ساده خيلي شلوار مانتو يه با و دادم گوش حرفهاش به

 ماا كرد، بيرون خونه از رو اونها و كرد قانع دوستهاشو كه بود چطور بدونم داشتم دوست
  .نبود وقتش االن
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 كن خشك چرك سرم، چكاب با اورژانس تو و رسوند بيمارستان به منو ساعت 1 از كمتر 
 ورد،خ زنگ گوشيش راه توي  .برگشتيم و بخش آرام قرص بسته يه با كردن تجويز برام
 دختراش دوست از ديگه .گذاشت جيبش توي دوباره اونو و انداخت ش صفحه به نگاهي
 بيرون لمد از آه با همراه عميق نفسي  .بيام كنار كاراش اين با نميتونستم بودم، شده خسته
 جك كوچه سمت به و فرمون ريلكس  .دادم فراري دوستهاتو اگه ببخشيد _  :گفتم و دادم
 و دز  زنگ خواهرش بكشي جيغ تو اينكه از قبل اونم كه بود نفر يه فقط _  :گفت و كرد
 جلوش ي خيره چشمهاي به بار ر قت نگاهي  .بميرم گرفتن گُر از داشتم دوست  .رفت
 كردم،ن حبست كه من _  ميبودم؟ حبس تو بايد من چرا بپرسم ميشه _  :گفتم و انداختم
 رونبي عميق نفسي  .دنبالت نيومدم راحتي حتما گفتم منم خودتو، كردي حبس خودت
  .بودم كرده حبس خودمو بخوام اينكه بدون خودم من ميگفت راست  .كردم سكوت و دادم

 دوستهام بودي گفته تو خوب _  .ميومدي خوب _  .بيرون بيام ميخواستم من ولي _
 راهرو توي اون خوب _  .دستشويي _  كجا؟ ميرفتم بايد ميومد دستشويم من اصال اينجان،
 برات بعد به اين از نداري تواناييشو اگه يا ميگرفتي خودتو خوب _  .بيام نميتونستم و بود
  .لطفته نظره_  .مسخره _  :گفتم و فشردم هم روي دندونامو حرص از  .ميخرم بي بي ماي
 به اونو و شدم خوشحال بود، گرفته قوت ذهنم تو كه فكري از شد، روشن ذهنم تو اي جرقه
 بروشوا تاي يه  ميكني؟ قبولش لجبازي و لج دوراز به بدم پيشنهاد يه كاوه _  .اوردم زبون
 من و ردك پارك پاركينگ تو و ماشين خونه، رسيديم  .باشه چي ببينم تا _  :گفت و باال داد
 _  .نداد من به و اتاق به رفتن ي اجازه و نشست مبل روي شديم كه خونه وارد  .شدم پياده

  .ودمب خوشحال بودم كرده مشغول امر اين به ذهنشو اينكه از  . برو بعد بگو پيشنهادتو
  .تمنشس روش روبه و كردم بازش ثانيه نيم از بعد ولي كردم بسته سرم درد از چشمهامو
 طبق يدبا هركدوم و كنيم تنظيم قرارداد يه بيا _  :گفتم و گذاشتم كاپشنم روي دستهامو
 هجريم چه مثال _  .ميشه جريمه اونطرف خوب _  نكرديم؟ اگر و _  .كنيم رفتار قرارداد اون
 از لبشو  .ديگه طوري يه نميدونم _  :گفتم و دادم تكون هوا تو دستمو كالفه  اي؟

 _  .چيه ابتحس حرف تاببينم بيا بعد كن عوض لباستو برو حاال _  :گفت و كرد كج ندونستن
 تو اومدم هاملباس كردنه عوض از بعد و اتاقم تو رفتم پيشنهادم پذيرفتن بر مبني لبخندي با

 داركت كاوه و خودم براي و نوشيدني  .ميرفت ور وي تي ريموت با و بود نشسته  .نشيمن
 عدب من به نگاهي كنارش، ميز گل روي گذاشتم بردم اونو مال و بود دستم خودم مال ديدم،
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  :فتگ و كشيد سر و نوشيدني از اي ذره _  .نه _  .زنيه مخ_  :گفت و انداخت نوشيدني به م
  .بده توضيح صريح و كامل حاال خوب_

 تمنشس چهراش به رو روبه پاهاش پايين ميخوان پول باباشون از كه هايي بچه دختر مثل 
  .كنيممي نصف رو خونه ميايم تو منو ببين _  .ذهنم حرفهاي كردن تعريف به كردم شروع و
 ي محدوده وارد تو نه و ميشم تو ي محدوده وارد من نه داريم، اي محدوده يه كدوم هر
   .ادد تكون تاييد بر مبني سري  .ميان دوستات تو كه زمانيه براي بندي قسمت اين من،
 يه اينكه بعدش _  :دادم ادامه اي تازه نفس گرفتن با گذشت، خير به كه اينجاش تا خوب
 نبايد نم اينكه مثال خونه، براي قانونارو سري يه ميديم قرار اون تو و ميكنيم تنظيم قرارداد
 قبيل ناي از يا بياري دوستاتو م خونه من كه زمانهايي نبايد تو اينكه يا حموم تو بريزم مو
 خودت نفع به و چي همه تو قرارداده، بر قرار اگه خير نه خانومها؟ خانوم چي ديگه _  .ديگه
 و درست نه _  .بود گرفته حرصم هم و بود گرفته م خنده هم  .ميكني هالك و من و ميزني
 و اوردم و خودكاري و دفتر رفتم فوري  .ببينم من تا بنويس خوب _  .مينويسيمش منطقي
 ايت يه  .ست خونه كردن بندي قسمت قانون اولين ببين _  .كردم بندي سطر به شروع
 يادم هك كنم اعتراض اومدم  .من براي م بقيه تو براي حموم اتاقتو _  :گفت و باال داد ابروشو
 بودن خوب از سري  .نيست جايز اعتراض و هست فرنگي دستشويي حموم، توي اومد

 ش بقيه تا همين فعال _  .كردم نگاهش و كردم خطي و دوم سطر و دادم تكون پيشنهادش
 انونق منم. خير نه _  :گفتم و انداختم اش جانبه به متعجب نگاهي  .ميگم برسه ذهنم به
 ونهخ نياري و كسي هر اينكه _  قانوناتونو؟ بفرماييد _  :گفت و نست اي خانزاده _  .دارم
 _  .بيان ندارن حق دختراتون دوست اينكه و _  خوب؟_  .م خونه من كه هاي زمان تو
 حرفي همچين اطميناني چه روي _  .تو براي خونه كل _  اومد؟ اگه _  .نمياد كسي ديگه
 عنوان به دوستم عقد مياي من با آينده ي هفته ي شنبه5 تو كه اطميناني رو _  ميزني؟
 _  ميكني؟ استفاده وسيله عنوان به من از چرا _  .مياي _  .نميام _  .دخترم دوست
 و خورد زنگ مبايلم  .نديدنت كدوم هيچ كه هستي كسي تنها .هستم _  .نيستي _  .مجبورم
  .گرفتم فاصله اتاقم سمت به اون از من و شد رها تموم نيمه بحثمون

  

 وشهرب به رفتنم بر مبني قولي دادن با و زدم حرف سريع خيلي مامان با  (( يازدهم فصل )) 
 به اضير  اونو شده هرطور بايد برگشتم، كاوه پيش و كردم قطع گوشيو اول ترم اتمام از بعد
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 بود ايستاده سماور كناره  .كنه استفاده وسيله يه عنوان به من از ميزاشتم نبايد كنم نرفتنم،
 _  :گفت و داد باال ابروشو تاي يه  ميگفتي؟ خوب _  .بود چايي كشيدمهنه دم منتظره و

 كه نمياد خوشمم و نميام من ببين نيست كار در بايدي _  .بياي باهام بايد ديگه، هيچي
 نگرفت ياد براي من كه ميمونه اين مثل كني استفاده وسيله يه عنوان به من از بيام،
 با  .ولهقب _  :گفت و زد اي موزيانه لبخند  .كنم استفده وسيله يه عنوان به تو از رانندگي
 سوسهو پيشنهادش اينكه با  .بازيگري تو از رانندگي من از _  قبوله؟ چي _  :پرسيدم گيجي
 كه يوانل تو بريزه چايي اومد كالفه  .نه _  .بكشم كار ازش ميخواستم بازم ولي بود كننده
 لهو اينقدر  .شد بلند آخش كرد، خالي زانواش روي نصفشم و ليوان تو ريخت نصفش
 منم دست روي كامل چايي و شد ول دستش از ليوان گذاشتم همونجا دستمو كه شدم
 ميسوختم، داخل از درد از  .رفت يادم ظهر هاي خون و سرم درد چايي، گرمي از ريخت،
 آب و رفتم حموم شير سمت به فوري بيرون، نه بدنمه، درونه از بودن ملتهب ميكردم حس
 هم روي مو دندونها درد از  .كردم دقيق ملتبهم زخم روي و كردم باز انتها تا و سرد

 لمد  .شد سبز جلوم پانسمان ظرف يه و سوختگي پماد يه با  .ميكشيدم آه و ميفشردم
 من به و بود كرده خفه خودشو درد اما بود ديده آسيب دستش خودشم چون سوخت براش
 وابسته منو كه بود رفتارهاش اين ميكرد، مجذوب منو كه بود اخالقهاش اين  . ميرسيد
 با دلم تو  .اورد مي در غليان به دلم تو عشقشو كردنهاش، رفتار بردارگونه اين ميكرد،
 تميگرف بغلم تو يا ترديدي، و شك هيچ بدون بود اون اگه حاال كردم، ش مقايسه سروش
 تو نگاهم  .ميخوام من كه چيزي اون برعكس ميكرد، براورده هاشو خواسته طوري يه يا

 يه بود، ور غوطه رنگي يه چشمهاش ته جمع، چشمهاش تو چشمهام و شد قفل نگاهش
 اين با داشتم واهمه و درد هرچقدر حرف يه حس، يه بودم، نديده اونو حال به تا كه رنگي
 گرميه زمين، روي نشوند همونجا منو و گرفت دستمو حموم    در  .رفت باد به نگاه يه

  .ردك نزديك عشق   حس گرميه به و داد فاصله درد    التهاب گرميه از گرممو دست دستهاش
 پوستم به كه مالشي هر با دراورد، مالش به زخمم روي اونو ذره ذره و كرد باز و پماد    در

 داشتنيش دوست ي چهره روي از لحظه يك و نگاهم ميشد، ازعشقش پر دلم ميرسوند،
 آروم كه كشيدم خفيف جيغي كردم، حس سوختگي ازدرد سوزشيو لحظه يه  .نميكردم دور
 جون، يب  .بود تقصيرمن همش ببخشيد نيست چيزي _  :گفت شنيد قلبم فقط كه طوري
 رويامو نزاشتم  . هيچي _  ؟ چي _  :گفتم بود شده خمار عشقش از چشمهام كه طوري
 منو ادپم ي مونده ته  .كردم نگاهش بيخيال و نپرسيدم دوم بار براي همين براي كنه، خراب
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 دستش از كرد، دور چشمهام جلوي از رو ها كمك ي جعبه و كشيد خودشم پوست روي
 رسهب قيافش به بلده فقط نميده اهميت اي ذره سالمتيش و خودش به كه ميخوردم حرص
 و لخوشگ _  چي؟ _  نيستم؟ _  .قيافهم خوش من و خوشگلم من بگه و بده پز ملت به كه

 ادامو  .شنيدي واي اي _  :گفتم و گرفتم دهنم جلوي و كشيدم پماد دست  .خوشقيافه
 دستي يه  .گرفت م خنده مانندش خاله حركت از  .شنيدم واي اي آره _  :گفت و دراورد
 ي؟چ بگم بيام من كاوه آخه _  :گفتم و كردم نگاهش كالفه  قبول؟ حاال _  :گفت و زد بهم
 جنيفرش يه كه يادته پيش چندروز همين ش نمونه دارم، فرق اونها با من ميدوني كه تو

 اوال _  :گفت و كرد مستقيم زمين روي نگاهشو  .اي خونه اين كُلفته تو ميگفت بود اومده
 تثاب همون به ميخوام من اينكه سوما مواظبتم، خودم كه دوما اونهايي، از بهتر خيلي كه
 تعريف از زدنش، حرف از  فهميدي؟ بدرخشي، شب اون بايد تو و كلفته خودش كنم

 لذت غرق بود شناور ش چهره تو كه چيزي همه از اش، مردونه حس از من، از كردنش
 از بعد نه _  ترم؟ ميان وسط حاال؟ _  :گفت متعجب  .بوشهر برم ميخوام _  .بودم

 و باال دادم ابرومو تاي يه  جشن؟ مياي پس .اونموقع تا حاال خوب _  .ترمم امتحانهاي
 _  .دمچسبون بود داغ تنور تا منم بگو، گفت نگاهش با بهم خيره  .شرط چند به _  :گفتم
 سنگينت موتور سوار بزاري هم دوم _  خوب؟ _  .دادي قول بهم كه رانندگيه همون اول
 _  بدي؟ كشتن به خودتو ميخواي تنهايي؟ تو؟ _  :گفت و كرد گرد چشمهاشو  .بشم

 وير خودشو خنده از و زمين روي نشست  .بگيرم عكس باهاش ميخوام.كه برونم نميخوام
 دخترهاي با كه الحق _  :گفت دستش اومد كنترلش وقتي  .ميداد قل خونش هاي كاشي
 فتيگ اگر ميگم، وقت اسرع در اما هيچي فعال _  ديگه؟ .بگير عكس باشه .داري فرق ديگه
 شهبا_  : گفت و خنديد  .دروغه و بوده فيلم اينها ي همه كه ميگم دختره همون به ميرم نه
 نديدنخ به شروع دوباره  .قبول _  :گفتم و بردم باال و پايين بله ي نشونه به سرمو  .قول
 ميخوام نه _  :ميگفت و ميزد حرف خودش با ميرفت اتاقش سمت به كه حالي در و كرد

 هآشپزخون كردنه تميز به و ندادم جوابي  .عوجوبه تو دست از خدايا بگيرم عكس باهاش
  .رسيدم

  

 كاوه به بار 12 از بيش  .داشتم وقت روز4 شنبه پنج تا و بود شنبه يك  *********** 
 از تدس دخترها ميخواد و برم ميتونم اينكه گفتنه با هربار اما دادم، رو نرفتنم پيشنهاد
 االغي به منو و ماليد شيره سرمو ها حرف اين از و م گزينه بهترين من و بردارن سرش
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 براي لوارش و كت و خودم براي لباس خريد بريم هم با عصر بود قرار  .يدنفرماي تبديل بيش
 پسره تك كاوه با دارم كه داشتم اينو هيجان جشن، هيجان نه اما داشتم هيجان خودش،
 بهش و ميخواستم كه هرچي تهران، مثل بزرگي شهره يه تو اونم بيرون، ميرم زندگيم
 و ادمد تكيه اتاقم ديوار به و سرم  .نبود اون از ترباال موهبتي هيچ و روز اون تو ميرسيدم،

 قطب مامانم با  .نبودم مشق و درس فكر به و بودمو خونده هامو درس  .كردم فكر يادش به
 گوشيم با دوبار خانوم مهري  .كردم مطئنش حالم بودن خوب از و زدم حرف كمي روز هر
 درخواستش رد و كردنش تدعو از ندادم، جوابي تماساش به ولي بود گرفته تماس

 ودب گوشيم ي صفحه رو سرم   .نبود جايز شكستنش دل و بود مادرم جاي اون ميترسيدم،
 وش آماده ببيننت ميخواد ميگه شده تنگ برات دلش مامانم _  :داد اس ام اس سروش كه
 ودمخ زا حال به تا كه سرعتي با  بگم؟ چي بايد  كنم؟ چيكار بايد حاال واي  .دنبالت بيام
 با لخت نيمه كاوه  .كردم باز درو زدن در بدون  .دويدم كاوه اتاق سمت به بودم نديده
 ردوا ضربه اتاقش سقف از شده آويزون بكس ي كيسه به داشت بكسش هاي دستكش
 جوش مبارزه صورت و هيكل مسخ آنچنان  .ميداد تكون اون از متعاقب به سرشو و ميكرد
 همتوج چشمهامو توي چشمهاش شدنه قفل و نگاهم يتو نگاهش سنگيني كه بودم شده
 رو حمله بينيم سمت به تهديدكنان ش گنده هاي دستكش با و شد ظاهر جلوش  .شدم
 فك افتادن پي در كردم، برخورد اتاقش در چهارچوب به كه بردم عقب سمت به خودمو شد
 يسخ عرقش از هامو لباس و داد نجات افتادن از منو كه بودم باسنم شدنه نشين ته و اتاق
 يمتيق عطرهاي ياد به منو اون بوي بلعكس و نميداد بد بو عرقش اي ذره كه بود جالب .كرد

  .شد نمايان جلوش ش صفحه و دراومد رقص به چشمهاش جلوي كامل گوشيم   .مينداخت
 _  اونوقت؟ كيه_  .مهري خاله _  :گفتم و گرفتم فاصله ازش  شده؟ تنگ برات دلش كي _
  :گفت و باال داد ابروشو تاي يه  .خونه برگشتم باپسرش شب يه كه هموني زنداييم، انمام
 يادب كه ميترسم اين از من _  :گفتم و شدم دقيق چشمهاش به مضطرب  ديگه؟ نميري _

 بده وابج نيست كسي بزنه در هرچقدرم نيستيم ما وقتي _  :گفت و خنديد ريلكس  .اينجا
 تاقما قصد به كاوه از  .ميكردم دكش اس ام اس يه با بايد ليو ميگفت راست  .نترس پس
 اين و ميرم ديدنشون به خودم زودي به كه دادم اس ام اس سروش به و گرفتم فاصله
 چندان هن مانتوي يه با و كردم آرايش زيبايي و كم خيلي طرز به  .امتحانامم گرفتاره چندروز
  .كردم ترك كاوه با خريد مقصد به و اتاق تفنگي لوله شلوار و كوتاه
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 ارهب يك به دلم  .بود كرده قايم دستاش تا دو ميون سرش و بود نشسته حال وسط كاوه 
 و نگراني با  .كردم نشين و نشستم دارش تب چشمهاي روي روبه پاهاش زير ريخت، فرو
 ات نيورد باال هم و سرش حتي نگفت، چيزي  ؟...كاوه _  .شدم خيره بهش ام چهره اندر غم
 اي بچه ثلم  .رفت بيرون سمت به و كرد بلند دستشو كنار كته ميگم، چي يا چمه من ببينه
  .موندم جواب بي دوباره  شده؟ چي كاوه _  :گفتم و گرفتم رو كتش ي دنباله پناه بي

 روي ومن و زد پس دستامو  .برو بعد بگو شده؟ چي _  :گفتم و گرفتم التماس با دستاشو
 جز كه موجودي با كردن كل كل    جون نه و داشتنم شدن بلند ناي نه رفت، و كرد ول زمين
 لسوا عالمت دنيايي با منو و رفت  .نميشد مشاهده اخالقش تو چيزي اي دنده يك و غُدي
 بردم،مي پي رازهاش از خيلي به كه همونجايي دويدم اتاقش سمت به عجله با گذاشت، تنها
  .بود كرده رها صندليش روي بكسشو هاي دستكش و بود افتاده زمين روي كاغذ چهارتا سه
 و دش تماس رد زدم زنگ كه باري اولين شدم متوصل تلفنم به و دادم تكيه ديوار به سرمو
 روي خودمو نداشتم شدن بلند ناي ناراحتي از .رسوند گوشم به بودنو خاموش دفعه دومين
 كاري و محكم حد اين تا درد يعني  .زدم دامن پوچ و بد فكرهاي اين به و كردم رها مبل
 احتياتنار  به بها اي ذره كه زن تو به لعنت اي  ...افتادگيم نه و بيام چشم به من نه كه ست
 دوباره پاسخي، بي دوباره و زنگ دوباره  .نميشه داده نشون فكرهات به توجه اي ذره و

 گچن با و نشستم آينه روي روبه كردم، باز خودمو اتاق در  ...توجهي بي دوباره و ناراحتي
 چرا  چرا؟ كه ميپرسيدم خودم از بايد ميزدم، حرف خودم با بايد   ...دادم مالش هامو گونه
 هام درس از منو مسائل اين بايد چرا   برم؟ پيش شكلي اين بايد چرا باشم؟ طور اين بايد
 راتتغيي اين خوش دست زندگيم بايد چرا   باشه؟ مهم برام چنين اين بايد چرا   كنه؟ دور
 فتمر  پيش اتاقش سمت به  كنه؟ پر تنگي از منو دل ها موضوع اين تمام بايد چرا   بشه؟
 خودم از حال به تا كه قدرتي تموم با بردم، فرو دستهام توي شو بكس هاي دستكش و

 براي و مچي نه و كنه آرومم كه ميديم و تختي نه گرفتم، هدف رو كيسه نداشتم سراغ
    صشخ انگار كه ميزدم ضربه كيسه اين به آنچنان  .ميكردم پيدا درد اين كردنه متحمل
 و بودم شده عاشق من اما بود، زود ميدونم  ...ميكنه دور ازم رو كاوه داره روم روبه غريبي
  .ميكرد فرار من دام از اي بره مثل عشق اين حال

  

 وكليد حتما پس رفت، مهابا بي خيلي كاوه   . كرد روشن دلم توي و اميد خونه در صداي 
 چندان نه ضربي با  .نيست خودش جز هيچكي در پشت شخص اين و ببره رفته يادش
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 اين نميشد باورم  .همانا چشمهام شدنه گرد و همانا در شدن باز  .دويدم در سمت به آروم
  .كرد نمي طلب رو اون احساسم نه و مغزم نه نداشت، امكان اصال باشه، در پشت شخص،
 تو سروش _  :گفتم عاديش و آروم چشمهاي به رو متعجب چشمهايي و لرزون صدايي با

 راننگ ديگه و خوبي شم مطمئن ميخواستم _  :گفت و زد لبخندي  ميكني؟ چيكار اينجا
 هب اونو نميخواستم   ...نفرت ميشد، خالصه كلمه يك در تنها سروش به حسم  .نباشم
 اجازه مكان اون به شدنه وارد براي و بود كاوه ان از خونه اين بدم، راه كاوه خودمو حريمه
 ااينج تورو نميخوام برميكردمن زودي و خريد رفتن دوستهام _  .بود الزم خونه صاحب ي

 ؟نميكني دعوت ت خونه به مارو يعني _  :گفت و برداشت خونه داخل به قدم يه  .ببينن
 كردمسپر  ش مردونه ي قيافه روي روبه بار اولين براي مو سينه  .داييمه زن برادر بگو خوب
 كه ننميك فكر صد در صد هستم، اي هرزه دختره كنن فكر نميخوام نميشه؛ نه _  :گفتم و
 فقط راحتي، هرطور باشه _  :گفت و انداخت زير به سرشو  .نميگم بيش دروغي من

 يرز  مراحمي    باگفتن  .شدم مزاحمت ببخشيد كنم، راحت خودمو و مامانو خيال ميخواستم
 تو، ياب بگم اينكه يا كنه خداحافظي نزاشتم حتي  .بستم روش به كامل طور به و در لبي
 و چسبيدم در به كامل  .اوردم چشمهام جلوي به درو و ندادم امان جونش به و حرفي هيچ
 هن  ...عشقه روي از هاش نگاه و عاشقمه كاوه كه فكرهايي به  .خنديدم فكرهام به خودم با
 قيقتح اين نميكنه، اثباتش ها كتك اين با بخواد و كسي كه كسي نميخواست، منو اون
 مفکره من با هم آشپزخونه .نيستم پسر اين براي بيشتر همخونه، دختري من كه واقعيه
 فضاش روي و اي دستگيره نه و ميکرد تحمل خودش روي و ديگي نه ديگه که چرا بود،
 اتاقم راهي تهران مثل بزرگ شهر يه تو بدبختيم بر مبني باپوزخندي  .محيطش تميزيه براي
 اب بودنمون هم با    روزهاي ياده به و دادم تکيه تختم اليه منتهي ديواره به و سرم  .شدم
  .کردم فکر فضاش و بوشهر به مردمش، و بوشهر به هواش، و بوشهر به مهرداد، و طاهره
  .نداشتم خبر کارهاش و دلش از بود وقت خيلي  .زدم زنگ طارهره به و برداشتم گوشيو
 طاهره سالم _   الو؟ _  .اورد نمي ارمغان به برام و خوبي خبرهاي ش گرفته صداي
 _  .نميداد بهم و حرفهاش فهميدن ي اجازه اش پي در پي هاي گريه  آجي؟ خوبي.اي

 يا هباش مرده مهرداد اينکه تصوره از  .شد مهرداد بي .شد خونه بي مرد، شد، بدبخت آبجيت
 خدا رو تو شده چي ببينم بزن حرف درست _  .کشيد تير سرم باشه اومده سرش به باليي
 _  :مگفت و کشيدم حالش بودنه خوب از عميق نفسي  .کرد رد و مهرداد بابا _  .ميميرم دارم
 پسراي مثل چون پوله، بي چون _  :گفت ميداد قورت بغضشو که حالي در  چرا؟ خوب
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 ي حمله از چشمهامو   .بوده دوست دخترش با فهميده چون نداره درستي باره و کار فاميل
 اس اب االن _  :گفت و کرد يواش صداشو  ؟ آخه کجا از _  :گفتم و بستم ناگهاني خبره اين
 شيوگو دلواپسي و نگراني از دنيايي با و کردم قبول  .ميدم توضيح بهت چيزو همه اس ام
 و من بابا : که اومد اس ام اس بود، لبريز دلواپسي از که دودقيقه از بعد  .کردم قطع
 خواستگاريه بعدم نپرس، و نگو که داده سر صدايي سرو يه و ديده دانشگاه در و مهرداد
 اس ي ادامه در کنه، نامزد همکاراش پسرهاي از يکي با منو قراره حاالم و زده بهم و مهرداد
 ردبرگ ترم بين طوره هرچه دارم، نياز وجودت به و ندارم هيچيو تحمل :بود نوشته اسش ام
 نه پسررو جواب شده هرچطور سپردم بهش  .بشه کم غمم از اي ذره شايد تا باش باهام و
 از اي ذره و کشيدم دراز تخت روي  .نياد کنار اجباري شوهره ي مسله اين با اصال و بده

 در  ***********  .سپردم فراموشي به طاهره    بدتر مصيبت خاطر به خودمو    مصيبت
 فکر مسئله اين به ميکشيدم اتو روز 1 از بعد اونم کاوه از خالي اتاق توي مانتومو که حالي
 اينکه نه مگه   رفت؟ و گذاشت تنها منو شدت اين با چرا اصال   رفت؟ چرا که ميکردم،
 حرفها ناي پس  ببره؟ جشن به منو ميخواست اينکه نه مگه   ببره؟ خريد به منو ميخواست

  ميکرد؟ تحمل رو هوا روي باد که بود حرفهايي همش يعني   شد؟ چي قولهاش و

 اومدم اتاقش از ش، خورده خاک    سيستم و مرتب تخت روي به نگاهم آخرين    انداختن با 
 کم ترسماس از اي ذره تا کنم روي پياده گرفتم تصميم  .افتادم راه دانشگاه سمت به و بيرون
 از بهتر کسي يا برسونه منو که نبود اي کاوه ديگه  .ميکردم عادت بايد ولي بود سخت بشه،
 حس کاج درخت پشت و شخصي وجوده بستم که و در کنم، اعتماد بهش که نبود اون
 هيکل منديد ديگه و بود شده ناپديد اما برگشتم تصوير سمت به  .نديدم رو قامتش کردم،
 ودموخ راه برم، سايه بگم بهتره يا تصوير دنبال به که نداشتم اينو وقت رو، صورتش و

 استرس يب يا استرس با که بود دانشجوهايي از مملو جاده تمام  .برسم امتحانم به تا گرفتم
 هک ميکردم فکر مسئله اين به کالس در به رسيدنه تا  .ميشدند دانشگاه ورودي در راهي
 چطور زندگيم تو کاوه مثل شخصي وجوده با آذر تا مهر از   .گذشت چطور ماه3 اين

 الاص   بشم؟ بت بي اينطور بايد حاال ميپرستيدم بتي مثل اونو که من چرا   گذاشت؟
 دومين  رفت؟ پيشم از و بست رو من روي به رو درها ي همه که افتاد اتفاقي چه پريشب
 تمام و کنم درو هامو کاشته تا ميکردم خودمو سعي تمام بايد و بود ترمم ميان امتحان
 خودم و شدم امتحانات سالن وارد کاوه فکر    نگراني با توام اي دلهره با  .بگيرم هامو نتيجه
 ي نشونه به مراقب    دست باالبردن با  .کردم مشغول درسيم آسون چندان نه امتحان به
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 و سواالت تمام اينکه با شد، تبديل ياس و گريه به دلم هاي خنده تمام وقت شدنه تموم
 دادم رو امتحانه که اينه حداقلش و دارم و ترم پايان اينکه فکره با اما بودم نوشته نصفه
 همين اما بگيرم، رو کاوه    سراغ مظهري آقاي از و آموزشي برم کردم دل دل بيرون، اومدم
  .بشم کاوه بدون ي خونه راهي و بگيرم فاصله کذايي در اون از شد باعث کاوه اخالق
 تا تمگذاش برنگشتم ايندفعه کردم، حس خودم پشت رو سايه اون دوباره ولي چرا نميدونم
 بود،ن ي کوچه تو کسي بگيرم، رو مچش و برگردم کامال رسيد، که چندمتريم فاصله به

 ونا از تندي به تا کردم تر سريع هامو قدم  .نداشتم برگشتنم جرات حتي همين بخاطر
 يدهترس اينقدر کرد، سريع هاشو قدم و خوند منو ي کودکانه فکر انگار اما بگيرم، فاصله
 هام چونه و گونه لرزيدن هم باز ميزدن م چهره به را خونسردي از ماسکي اگر که بودم

 چهي برگشتم، پشتم سمت به کامل نيوردم، طاقت ديگه و شد کم صداها  .بود مشخص
 ش،ها قدم صداي بود، گوشم تو کامال صدا پيش دقيقه چند تا بود عجيب نديدم، رو کس
 هن  ...باشه کاوه داره امکان يعني   بود؟ کي يعني   . نبود االن اما هاش، نفس تندي حتي
 در  ....نداره کاراهارو اين انجام براي دليلي چون نيست، کاوه اين ميگه من    سليم عقل
 خالي ي کوچه ديدنه با اما کردم، نگاه و برگشتم پشتم به چندم بار براي و کردم باز رو خونه
 ديسر  با اما کردم، بار و واحد    در دلم اندر اميدي يه با  .شدم وارد و کردم آشنا در با و کليد
  .کنهمي سر داره مرد بدونه خونه هنوز و بود نيومده کاوه که رسيدم غايت اين به خونه درونه
 چوبم و مقوا تيکه چندتا اين که اين به شدم، خيره هاش عکس به و زدم کنار رو پردها
 نننميتو رو فاجعه عمق و ميکنن کار سطحي فقط اينها اما باشه، دل براي مرحمي ميتونه
 کاوه يعني   ...وقته عقد    مهموني به ديگه روزه دو فقط و ست شنبه سه فردا   .بدن پوشش
 کيف    تموم   ؟ نميخواد منو وجوده يعني   ببره؟ خودش با منو نميخواد يعني   بره؟ نميخواد
 چهب    عکس دره به در  .شدم کاوه اتاق وارد و کردم رها اتاقم تو لباسهامو و مانتو کتابهاو و
 که وجودي خواستم، مي و وجودش قلب صميم از بلعيدم، هام چشم با و ديوار هاش گي

    بار رايب گوشيمو    صوتي    اموج با طليسچي عليرضا    آهنگ  . باشه قبلم آرامگاه ميتونست
 و کشيدم دراز تختش روي  . شدم آروم وجودش ياد به و کردم گوش روز دو اين در هزارم
 دلهره شد، غمگين شد، راحت نا لرزيد، خورد، تکون هزارم باز براي دلم آخر روزه ياد به
 به و اوردم بيرون مديا حالت از گوشيو   بنداه؟ روز اين به رو کاوه ميتونه چي که کرد، پيدا
 داد، ترجيح دادن جواب به و من گذاشتن جواب بدونه و خاموشي هم باز زدم، زنگ کاوه
 و ودمخ پارچه اين بوي با و پيچيدم بدنم دور به نرمشو و مردونه پتوي  . کرد ترد منو بازهم
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 خدادادي هاي تغذيه از لقمه يک حتي    خوردن بدونه و سپردم ماهش 3 اين خاطرات به
  *************  .خوابيدم

 ورط به لباسم ي تنه باال  .شدم بيدار که بود گذشته عصر 4 از ساعت  (( دوازدهم فصل )) 
  .بخورم هوا اي ذره تا کردم باز و اتاقش ي کوچه به رو ي پنجره بود، عرق از خيس کامل
 منو وشسر با که شبي بود، کاوه منو بين دعواي اولين يادآور کوچه به رو ي پنجره شدنه باز
 گريه چقدر شدم، خورد چقدر لحظه اون  .کرد خطاب هرزه دختري منو و ديد پنجره اين از

 وبارهد گرفتم، تماس باهاش و برداشتم گوشيو دوباره  .شد چه و گرفتم تصميمي چه کردم،
 خودمم با زدنه حرف ناي و بود شده خم قامتم ناراحتي از  ....من موندنه جواب بي خاموشيو
 بود، آذر 12امروز  ...بود شسکتن حال در چندروزه اين هاي فغان و داغ از سرم  .نداشتم
 مينه به نداشتم، شارژ خريدنه به دسترسي و نداشت شارژ گوشيم  .فرنوش تولده روزه
 امانم با اول  .گرفتم تماس بوشهر تو خودمون ي خونه با و برداشتم رو خونه گوشيه علت
 کرد و رتشک گفتم، تبريک بهش و تولدش  .زدم حرف فرنوش با اونم از بعد و کردم صحبت
 اب پرسيدم طاهره از نامحسوسي طور به  . خاليه دخترونم و بزرگ جشن توي جات :گفت و

 هزارم بار براي دلم  .داغونه که بگم بهت حد همين در و گفت نميشه :گفت آرومي صداي
 همدم تنها بخاطر گرفت، مهربونم دخترعموي تنها خاطر وبه شکست روز دو اين تو

 کاوه  .کشوند حال سمت به و کرد رها بدم و خوب فکرهاي از منو خونه در صداي  .دخترونم
 م،نداشت بدش حاله بيان براي اي کلمه داغون، از تر داغون اي روحيه با اما بود اون آره بود،
 درستي به اشو چهره درون افسردگي که بودم شده نابسامانش وضعيت در غرق اينقدر
 و دبو شده خمار بيخوابي از چشمهاش داشت، چهره به ريشي ته و بود شده خميده  .نديدم
 هاي سوال ي همه بپرسم خواستم کردم نگاهش  .چروک روزه سه دو چرک از هاش لباس
 کسي بي ي همه هامو، ناراحتي همه روزمو، دو اين هاي ابهام ي همه مو، چندروزه اين
 هديه من به رو اينها نفريني چه خبري، چه اورده؟ وجود به رو اينها چيزي چه که هام،
 و گذاشت لبهام روي دستشو چشمهام تو چشم   . کرد لبهام روي مهره دستشو  کرده؟
 جواب خودمم من .هيس ميکنم خواهش ولي داري سوال خيلي ميدونم ...!هيس _  :گفت

 از رت غمگين فقط نگفتم، چيزي احترامش به  .بدم نميتونم و نميدونم خودمو سوالهاي
 روبه و کرد کج سرشو  .پرسيدم چشمهاش از و علتش و شده خيره چشمهاش به هميشه
  .ابمخو ي تشنه ؟...بخوابم ميکني مرتب تختمو _  :گفت وار مظلوم و قرارداد چشمهام روي
 پشت از که رفتم اتاقش سمت به  .باشه_  :گفتم و پايين اوردم لبهام روي از دستشو
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 علت هک عقب به برگردم ميخواستم  .کرد مجبور ايستادن به منو و کرد حلقه دورم دستاشو
  .گرفت من از رو اجازه اين بزرگش تقريبا بازوهاي با و نداد اجازه اما بدونم اينکاراشو
 چون م،برنگشت  .برو فقط.برنگرد _  .رسيد ذهنم به رطوبت با گوشم ي الله پشت از صداش
 تمميخواس چون برنگشتم، بيازاره، و خاطرش خاطري هيچ نميخواستم چون بودم، عاشقش
 از بعد و خوابوندم تختش روي اونو  .من وجوده بي چه من وجوده با چه باشه، آروم

 هار  پتو از ظخيم اي بدنه با تخت روي اونو تميزش، بدنه روي از کثيفش لباس دراوردنه
 ايدش تا کردم درست جو سوپ براش دار تب و بود گرم تنش  .شدم آشپزخونه وارد و کردم
  .نشه خوردگيش سرما باعث داريش تب و بشه کم گرماش اين از

 يسين يه تو پرتغال آب ليوان يه با و ريختم کوچيک خيلي خوريه سوپ يه تو و سوپ 
 خوابونده که همونطوري  .اومدم اتاقش سمت به شمرده هايي قدم با آروم آروم، و گذاشتم
 ستهب گلوشو راه چيزي اينکه مثل ميکشيد، پي در پي هاي نفس و بود خوابيده بودمش،
 از صيخا    لرزش با بود، کرده عرق مرگ    حد به گرما از باشن، کرده مختل تنفسشو يا باشه

 شد،نمي باورم دادم، قرار يخش تر سرد پيشونيه روي دستمو بودنش به شک يا نبودنش
 پيشونيش روي از دستمو  .کردم صداش آروم  .نداشت همخوني سردي اين با عرق اين

 و زدم زانو پاهام روي   .گذاشتم کامپيوترش ميز روي تختش باالي و سوپ و برداشتم
 ...کاوه _  .کردم صداش آروم آروم، دوم بار براي نشستم، ش چهره روي به رو درست
 ودب خوابيده شکم روي  .بود يکي چشمهاش شدنه باز با م، کاوه سوم بار زدنه صدا  ...کاوه
 مکرد فکر اول کرد، باريدن به شروع چشمهاش از اشک بود، چسبيده تخت به و سرش و

 رماس که کردم يقين ش بيني آبريزش باديدنه اما ميريزه، اشک داره و پره جايي از دلش
 اضافه خودم براي که شربتي همه از اول  .کنه مصرف دارو شدنش خوب براي بايد و خورده
 نماو از بعد دادم، خوردش به و بود کرده تجويز برام دکتر که مقداري به و اوردم و بود کرده
  .تمگذاش دهنش به پرتغال آب همون با رو، گلو کن خشک چرک    سيلين آموکسي    کپسول
 ينه،بش تختش روي نشسته حالت به تا کردم کمکش داروهاش،    خوردن از بعد دقيقه چند
 اون از که بود شده آروم انقدر   .ميزاشتم دهنش به و سوپ جرعه به جرعه و آروم آروم
 آه ارب اولين براي و گذاشت تختش ي لبه روي سرشو  .نبود خبري ديگه شرور ي بچه پسر
  :مگفت و زيرچشمهاش شدم خم  .بود اورده زبون به آهشو که بود عميق دردش چقدر کشيد

 نه _  :گفت دارش خش صداي با و برد باال سرشو نه عالمت به  دکتر؟ بريم مياي کاوه؟ _
 يارم،ب براش ديگه ي کاسه يه ميخواستم و بود شده تموم سوپش  .که نيست چيزي.بابا
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 تو چشم و گرفت دستمو که شم بلند ميخواستم  .ميکرد نرم گلوشو و بود موثر خيلي
 انقدر  .کرد رها دستمو و زد لبخندي  .بيارم سوپ برم ميخوام _  .نرو _  :گفت چشمهام
 ونا نميومدم، بيرون بوده کجا چندروزه اين که اين فکر از اي ذره که بودم بدش حال نگران
 تا و سوپ دوم ي کاسه  دارم؟ من که شانسيه و بخت چه اين اخه کاوه، از اينم طاهره، از
 آره _  :گفتم بهش دروغ به  بود؟ خوب امتحانات _  :گفت چندتاسرفه با و خورد هاش نيمه
 نگران منو واين ميومد آب هنوز چشمهاش  .نداد ادامه و بحث و نگفت چيزي  .بود خوب
 اين تو  .قراردادم دهنش تو و اوردم و تب ي درجه اوليه هاي کمک ي جعبه تو از  .ميکرد
 من به رو 42عدد تب ي درجه  .برگشتم پيشش به دوباره و شستم و کثيف ظرفهاي فاصله
 فتم،ميگر  دوباره ساعت يه از بعد و ميکردم صبر بايد  .کرد برابر دو نگرانيمو دادو نشون
 گرما دکتر، ميبرمش آژانس با که بود باال دوباره اگر کرده، اثر داروها که زماني اون درست
 بلد ماشين اي ديگه هردختره مثل اينکه خاطره به خودمو  ...هيچ که بود اومده پايين
 شم آدم هديگ ي دفعه براي تا گرفتم زبونم از محکم گاز يه دهنم تو از و کردم نفرين نيستم
  .بده يادم رانندگي بزارم و  نگم نه طارهره جلوي مهرداد به و

 اول از بدتر چشمهاش  .برگشتم طرفش به و دراومدم فکرش از کامال  ...مهرنوش _ 
 از که حالي در  جانم؟ _  .نميزاشت باقي دلم براي و حرفي هيچ و بود کرده پيدا رطوبت
 کرف حرفش بقيه به  .ميخوام پتو .سردمه _  :گفت نميشد بند سرجاش بدنش    لرزش
 بدنه وير اتاقش، اوردم و برداشتم پتومو رفتم، اتاقم سمت به سرعت وبا شدم بلند نکردم
 رو پتو  .سرم روي بنداز _  .اورد مي در به دلمو و ميلرزيد صداش  .انداختم جونش نيمه
 کردمن فکر اين به  .رفتم اتاقم سمت به اول از بيشتر سرعت با خودم و انداختم سرش روي
 بي رخاط به منو بعدا شايد که نکردم فکر اين به ميگيرم، قرار صداش هجوم مورد بعدا که
  .رگشتمب اتاقش به آژانس به زدنه زنگ با و پوشيدم مانتومو بيرون، بندازه خونه از ايم اجازه
 ازب نيمه و چشمهاش  .زدم کنار پتوشو احتياط با و تختش رو اوردم دستشو دم هاي لباس
 يه لمث و کردم بلندش دستهام کمه نيروي با  .ندادم جوابشو  چيه؟ _  :گفت با آروم و کرد
 رگبار هاي نگاه  .کردم تنش لباسهاشو ميکنه دکترآماده براي شو بچه پسر که مامان
 هب نديدم، و نگاهش    ناراحتي  .ديدم رو لبش رنگه کم لبخنده جاش به نديدم مانندشو
 که ميداد نشون اين ...!آره  .ديدم چشمهاشو پنهان مردمک توي شده حک لبخنده جاش
 دو ره ماشين بوق صداي با نکردم، فکر چيزي هچي به   . ميطلبه منو و نيست ناراحت اون
 حس و نگاه همون دوباره تاکسي بر شدنه سوار زمان  .شديم دکتر راهي آماده و حاضر
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 کاره مثل اما کيه، شخص اون ببينم تا ايستادم خودم و کردم سوار رو کاوه حتي کردم،
 فکره بس از  .گذاشت تنها سوال عالمت اين با منو و شد ناپديد امروزش ي چندباره
 و مقصد آدرس و سپردم فراموشي به زود خيلي نگاهو اون بودم، کاوه حاله بدي و ناراحتي
 اورژانس بخش وارد جون نيمه ي کاوه همراه به و کردم تشکر راننده از   .دادم راننده به
 يه و سرم و آمپول تجويز به وقت اونم از بعد و کرد چکاب اول شد، اتاق وارد دکتر  .شدم
 تا و بيرون اومدم اتاق از  .گذشت ميکردم، تهيه بخش ي دارخونه از بايد که دارو سري
 حائل دستهاشو و بود کشيده دراز تخت روي نشدم، اتاق وارد نزد آمپولو که وقتي

 به تردک دست دنبال به نگاهي با بعد و انداختم جانبش به نگاهي اول  .بود کرده چشمهاش
 چيزي _  :پرسيدم و شدم خيره دکتر خونسرد چشمهاي به نگران چشمهايي با  .رفتم کنارش
 آب نايشو فقط نيست، خاصي چيزه...نه _  :گفت و پايين انداخت سرشو  دکتر؟ آقاي شده

 ي هنکت شد، وصل بهشون سرم يه دليل همين به بود شده کم ملموسي طور به بدنشون
 اب نباشين، نگران شدن، مبتال سرد تب با همراه سرماخوردگي به همسرتون اينکه بعد

 متيسال به اول روزه مثل و ميشه رفع مريضي اين نوشتم، براشون که داروهايي و پاشويه
  .رفتم کاوه تخت سمت به اون از تشکر با و کشيدم خيالم راحتي از نفسي  .ميشن راه روبه
 يدنبا پس ميکردند، نگاه جانبم به دکتر همچنين و امد و رفت حال در پرستارهاي ي همه
 و گرفتم رو کاوه دست همسر يه مثل ميزاشتم، باقي براشون و ترديدي و شک هيچ جاي
  .شديم راهي خونه سمت به تاکسي با داروهاش گرفتن از بعد  .کردم جدا تخت از اونو

 

 به زدن حرف در توانيش نا با رو کاوه  .نديدم و مشکوک نگاه اون اينبار که خداروشکر
 هآشپزخون سمت به زياد خستگي با خودمم و خوابوندمش تختش روي و بردم داخل سمت
 از دبع خوردم، و ميکرد قبول معدم که جايي تا و کردم گرم رو مونده باقي هاي سوپ  .رفتم
 خودش معتدلي و بشه عوض اتاقش هواي تا کردم روشن رو کاوه اتاق    گرم آب بُخوره اون
 سرش باالي بود خوردن زنگ حال در که گوشيشو و بود خوابيده آروم  .بياره دست به و

 کاوه از دور اونو و نزدم دست بهش اما رفتم سمتش به صدا، بي و بود سايلنت بود، گذاشته
 جا داوم يادم افتادم، خودم گوشيه ياده گوشيش ديدنه با  .رفتم اتاقم سمت به و دادم قرار

 اُپن روي کردم، عوض آشپزخونه سمت به اتاقمو مقصد بنابراين  .بودمش گذاشته
 هب تعجب رنگ نگاهم و شد باز چشمهام ش صفحه ديدنه با  .بود کرده خوش جا آشپزخونه
 ي همه  باشه؟ ميتونسته کي يعني اس، ام اس يک و پاسخ بي تماس42  .گرفت خودش
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 جون بي منو که اسي ام اس  ...بود سروش از همه اس ام اس اون ي اضافه به هام تماس
 در و سقوطن به رو پاهام جمله از بدنم اعضاي تمام کردم حس که طوري کرد، کاوه از تر
 ايه عکس به بگردي، سايه دنبال نميخواد _  .بود اين اس ام اس ي محموله افتادنن، حال
 خوش ت همخونه با نميشم مزاحمت ديگه .داشتم اعتماد پاکيت به اما کردم شک حال تو
 تفادهاس نيافتادنم براي گاهش تکيه از و کردم قائم اُپن به دستمو گيجه سر از  باي.باش
 ديدنه با هک ميشد نزديک دستشويي به خاکستريش سفيد    اي خونه تو شلوار با کاوه  .کردم
 سرفه از صداش  .شد نزديک بهم دارش تب چشمهاي با و رفت وا من ي افتاده ي قيافه
 به شروع چشمهام از اشک اختيار بي  شده؟ چي _  .بود شده گرفته پيش در پي هاي
 هب ميره، آبروم و ميشن دار خبر م خونواده تموم حاال که ميکردم فکر اين به  .کرد طغيان
 فکر ينا به کردم، تبديل منجالب به خودم به نسبت رو همه پاکه فکره که ميکردم فکر اين

 ات گرفتم طرفش به گوشيمو  .کرد پاک سروش ذهن از و لجن اين ميشه چطور که ميکردم
 _  :گفت و کرد کج هاش لب اس ام اس بودن معني بي ي نشونه به و خوند بخونه، خودش
 شک از   .داد فرا حرفهام به گوش و نشست زمين روي پاهام کنار  چي؟ يعني اين خوب
 اس ما اسم اين با سرهم آخر و گرفتم براش امتحانمو از بعد و قبل امروز سايه، يه به کردنه
 تاده،اف اتفاق اين که بده خيلي ميدونم _  :گفت و داد تکون تاسف از سري  .کردم اگاه اونو
 برادره مال خونه اين بگو بهش بگيره مچت ميخواسته که آدم اين شعوره بي خيلي اما

 امروز منو اون _  :گفتم و دادم تکون سرمو ناراحتي از  .اونه از هام عکس اين و دوستمه
 سمت هب تاسف بر مبني سرش دادنه تکون با و نگفت هيچي  .ديده تاکسي تو تو با بازم

 به رت تمام هرچه راحتي به سروش و ندارم حرفي هيچ من اينکه يعني اين رفت، دستشويي
  .برده پي رازها ي همه

  

 اهمنگ  .ديدم اون در بر افتاده هرچند قامتشو که زماني تا بود دستشويي در به چشمهام 
 زنگم مهري خاله يا او به حتي ندادم، سروش به اسي ام اس  .رفت اتاقش سمت به و کرد
 که حاال کردم، آماده سرم پشت در گرفته صف بعديه حرفهاي براي خودمو فقط نزدم،
 حبتص کي با بايد ميکردم؟ چه بايد برسه بوشهر به حرفها اين ي همه زنگ يه با بود ممکن
 زنگ بهش کشوند، خودش سمت به و ذهنم هميشگيش، هاي کمک و طاهره  ميکردم؟
 گفت گرفتم، سراغ طاهره از   .داد جواب خاله که زدم زنگ خونشون به نداد، جواب زدم،

 ينهم به راهه، در خبر بد جرياناتي ميدونستم  .نيست اونجا و ما ي خونه رفته چندروزيه
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 مومت کارتم سيم    لعنتي    شارژ نکرده، سالم هنوز   .زدم زنگ خونه به مُعَطَلي بدون خاطره
 ازش و کنم بيدارش نيومد دلم و بود خوابيده تخت روي  .کشوند کاوه اتاق به منو و شد
 يه زا بعد مامان  .گرفتم تماس خونه با و رفتم اتاقش تلفن سمت به خودم  .بگيرم اجازه
 بينخو .شد تموم شارژم ببخشيد _  پس؟ شد قطع چرا .مادر سالم _  .گوشيوبردشت بوق
 کارش اونجاست طاهره .خوبم خداروشکر _  .الحمدالله خوبي که تو مامان مرسي _  همه؟
 چه _  .جان مادر بگو باشه _  .بپرسم حالتو دقيقه دو بزار بابا...اينجاست آره _  ؟.داشتم
 امروز ي فاجعه مهري خاله اسم اوردن با  خونشون؟ نرفتي جان مامان مهري خاله از خبر
 چندروزيه ، ندارم خبري _  .ميلرزيد وضوح به صدام  .گرفت رنگ دوباره چشمهام جلوي
 يديم گوشيو حاال.ميرم چشم _  .خوبين مردمون خيلي .مامان برو حتما _  .طرفشون نرفتم
 من از .باش خودت مراقب برسون سالم باشه.دخترا شما دست از امان _  طاهره؟
 نتلف پاي و طاهره که ميکرد پيدا انتقال تلفن پشت به درستي به صداش  .خداحافظ
   .ميخواست

 گوشيتو چرا ديوونه سالم _  :گفتم و شد نزديک جيغ به آرومي از صدام  .مهرنوش الو _ 
 اخه رنجيدم، و شدم نگران  .گفت بهم ميشه فقط ديوونه همون .سالم _  نميدي؟ جواب
 ميکني چيکار ما ي خونه _  شد؟ نازل دختر اين سر به باره يه به که بود باليي چه اين
 ينا که گفت چي مهرداد به بابات مگه چرا؟ فرار _  .کشيدم جيغ تقريبا  .فرار _  دختر؟
 هاحرف اين _  .ايه ديگه کسه نامزده دخترم و نميدم زن گفت هيچي _  اومد؟ پيش ها بحث
 به شوپوزخند  .هيچکي يا مهرداد يا بگي و وايسي پاش بايدم نيستي کسي نامزده تو چيه؟
 بابات دنبالم، اومده حاال تا بار12 بود، آسوني اين به چي همه کاش _  .شنيدم درستي
  .دمميکر  باور حرفهاشو  .آجيت نشده ال چهار حاال تا که برادريه حرمت به و گرفته جلوشو
 نزار اصال مايي ي خونه فعالنا اگه طاهره ببين _  .برميومد اينکارهاي ي همه عمو از چون
 م،ا همخونه کاوه با من برده بو سروش انگار بزنه حرف خانوم مهري با مامانم روزه چند اين
 آب  .مبگ همينو خواستم فقط کنن شک که بگيرم وقتتو نميخوام باشه حواست خدا تورو
 به ررو،پ ي پسره ببرن مردشورشو باشه، بتونم که اونجايي تا _  :گفت و داد قورت دهنشو
 پامو تا که فعال _  .وايس مهرداد پاي و باش خودت مراقب برو .بگو همينو _  اخه؟ چه تو
 کاوه به پشت مدت تمام  .کردم قطع گوشيو و کردم خداحافظي  .وايميسم پاش نکنن قطع
 و آروم  .شد يکي کاوه با    شدن چشم تو چشم با برگشتنم بودم، زدن حرف    مشغول
 دهنامز  که _  :گفت نشستش و چشمها حالت همون در تمسخرآميز لحني با همراه ريلکس
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 لمث اون که نيست؟ مشکلي و ميشناسيش که راحتين؟ خيلي باهم که خالته؟ دختر
 شدم ندبل   .شم بند پاهام روي نميتونستم که بود مهلک حرفهاش ي ضربه انقدر  برادرته؟

 من _  :گفت و گرفت دستمو که کنم فرار بودم باخته پيش از که اي معرکه اون از تا
 اضيق طرفه يه و بفهمش خودم کردم سعي اما ميشه، گفته داره اينجا دروغ يه ميدونستم
 وت چشم که راحتي حد اين تا نميدونستم ولي خونه اوردم و مهرداد همينم خاطره به نرم،
 مخالف طرف به سرشو و کرد آزاد دستمو  .طال دستت آفرين، ميگي، دروغ بهم من چشم
 کرده حقش در که خوبي همه اين وجود با که بودم بدبخت من چقدر  .برگردوند من از

 هب بودم، کرده حقش در که نيکي همه اين وجود با بود پست چقدر  .ميموندم بازم بودم،
 بازم کلفت پوست    من و ميزد پسم نميکرد پيدا ارتباطي من با که حرفي اين خاطره
 بزارم، هخون اين از نيستم حاضر که کثيفيه عشق چه اين اخه ميکردم، تحمل بازم ميموندم،
  .نهک باز روم به رو درها ي همه حاضره و ميکنه مو خونه نوکريه سروشيکه پيش برم برم،
 اتاقم رفط به راهمو نميخواستم هم غذارو نميخواستم رم آشپزخونه بيرون رفتم و شدم بلند
 زنگ يمگوش آالرام که بود گذشته وقتم از چقدر نميدونم  .کشيدم دراز تختم روي و کردم کج
 آب ليوان يه با و برداشتم هاشو قرص  . بودم کرده فعالش کاوه هاي قرص براي ، خورد
 ابيدهخو شکم روي  .گذاشتم سرش ي باال ميز روي رو ها قرص تختش، باالي رفتم پرتغال
 بد خاطره به شرتش تي از اي نصفه و بود چسبونده تختش وسط به و سرش و بود

 رو شکردن لمس آروزي اينکه با  .بود دراومده نمايش به بدنش و کنار بود رفته خوابيدنش
  .ههات قرص وقت _  .کردم صداش بار يه وفقط شدم بلند ازش فاصله قصد به اما داشتم

 .ديب بهم تو ميخوام _  :گفت همونطور اما نکرد نگاهم  .گرفت دستمو که برم ميخواستم
 دستهام تو و کرد جدا رو ها قرص بود پنهان ديدش از که لبخندي با  .ميشم خوب زودتر
 رصق و شد بلند  .کنه مواخذم نميخواد و بخشيده منو اينکه يعني حرف اين دادم قرارشون
 د،ش بلند آهم که گرفت کوچيکم انگشته از گاز يه اخري قرص سره خورد، دستم از رو ها
 با  .کني سياه منو نکني سعي ديگه ي دفعه تا گرفتم اينو _  :گفت و کرد نگاهم خمار
  .بيرون اومدم هردومون استراحت قصد به اتاقش از و رسوندم تاييدش به اينو لبخندي

***************  

 ميشد، بيدار وقتي هميشه مثل  .شدم بيدار خواب از کاوه صداي با  (( سيزدهم فصل )) 
 بي با  .کنه بيدار منم تا ميزاشت سرش روي رو خونه و ببينه منو بودنه خواب نميتونست
 و بيرون تمرف سرم باالي دستم بردنه باال بانشونه طلبکارانه و زدم کنار رو پتو تمام، قيديه
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 ينميزار چرا _  :گفتم و کردم ساختگي اخمي  .گرفتم قرار لبخندوارش ي چهره روي به رو
 تخم تو هاي جيک جيک بدونه خونه چون _  :گفت کردو اخمي من اداي به  بخوابم؟
 تو کاريه چه اين وکيلي خدا کاوه _  :گفتم و دادم قورتش اما گرفت م خنده  .نميزاره
 از شدم متعجب اون جاي به و رفت يادم نارحتيم  هستي؟ شيرازي تو مهرنوش _  ميکني؟
 رصمح  خداوکيلي؟ گفتي چرا پس _  چطور؟ نه _  .پرسيد متفکر خيلي چون سوالش، اين
 _  :تگف و کرد مظلوم خودشو که باال اوردم زدن سيلي ي نشونه به دستمو بار اين و گفت
 بابت و کاري طلب الکي الکي چون _  چرا؟ ديگه اينو _  .هستي اصفهاني پس آهان

 فهميدم نه _  :گفت که کردم آويزوون لبمو گريه ي نشونه به  .ميخواهي پول هرچيزي
 زنمش،ب تا افتادم دنبالش راستي رستي اينبار  .معلومه ت گنده لبهاي از هستي بوشهري
 که عالف _  :گفتم و در به چسبيدم پشت از .گرفت پناه اونجا و اتاقش سمت به رفت در که
 و مگرفت فاصله در از لبخندي با  آرهـــــــه _  . من مثل ميکنن گنده لباشونو ميرن همه
  .دادممي انجام بوشهريمو کاره و ميرسيدم رقصم به بايد اون از بعد  .شدم دستشويي وارد
 تم،ميگرف فيلم خودم از و ميرقصيدم هيکلم، موندنه خوب براي بود اين هميشگيم قانون
 من ،نيست اون که حاال ميکرديم، پيشنهاد و انتقاد و ميديدم مينشستيم، طاهره با بعد
 و تمشس صورتمو زودي همين خاطره به بشم، تبديل دار وزن و بزرگ خوکي به بزارم نبايد
 ويت از بکسش هاي دستکش با  .گذاشتم قدم چايي صرف قصد به آشپزخونه سمت به

 با دبع و کرد اتاقم تو نگاهي يه اول ميديدم، اونو من ولي نميديد، منو بيرون، اومد اتاقش
 وا ديد هک منو اومد، آشپزخونه سمت به راحت خياله با بستم درو و اتاقمم تو من اينکه فکره
 _  :گفت و کرد نگاهم مظلوم  .ندارم کاريت بيا _  :گفتم که اتاقش برگرده خواست رفت،
 نکهاي از بود گرفته دلم بودم، همدرد باهاش چقدر  .بيرون بريم مياي گرفته دلم مهرنوش
 الخوشح اورد هجوم ذهنم به که فکري با  .بگيره ازم آسايشمو سروش مثل يکي بايد چرا
 اين اينکه يادآوردن به با  ...ميشه _  :گفتم فکر بدون مو جمله هاي نصفه تا و شدم

 _  .ندادم ش ادامه و گرفتم لبم به زبون کنم، مطرحش نبايد من و تمومه پررويه خواسته،
 هامچشم به رو ژکوند لبخندي با  .بگي تو هرجا بريم کن ولش هيچي _  بگو؟ چي، ميشه
 ريمب ميخواستم بابا هيچي _  :گفتم و پايين انداتختم سرمو _  بگو؟ چي، ميشه _  :گفت
 مريم رو تو که بود چش اين خوب _  :گفت و کرد بلندي ي خنده  .بدي يادم رانندگي
 _  .کردم نگاه شادش چشمهاي به و خنديدم مثالش از  بود؟ کرده زير به سر و مقدس
 _  :گفت اورد مي در هاشو دستکش که حالي در و رفت اتاقش سمت به  بريم؟ يعني
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 ودمخ وجوده تو و خوشحاليم هم بر دستي زدنه با  .رستوران ميريم بعدشم .بريم شو آماده
  .رفتم اتاقم سمت به شدم بلند و ريختم

  

 جين ارشلو با همراه کردم، انتخاب لباسهام از و رنگ ترين مشکي و پالتو ترين کوتاه  .  .  . 
 ياديز  آرايشه نشه، بدنم وارد سرما و بپوشونه پاهامو تموم که پوت يه با تنگ اي سورمه
 و ساده موهامو  .کردم اکتفا بده، نشون بزرگتر چشمهامو که ريملي با لب برق يه به نکردم،
    رفتن    هيجان  .نکردم ايجاد خللي موهاتم رج توي و زدم باال معمولي    کشي    تل يه با

 مغ همه که طوري بود، کرده بشاش و شاد مو روحيه خيلي کاوه با کردن رانندگي و بيرون
 سه ناي تو خيلي که چيزي يه  .کردند رفتن قصد و بستن تمام حسد با خودشونو رخت هام
 اردو اجازه بدونه وقت هيچ که بود اين بود، کرده بيشتر کاوه به نسبت اعتمادمو حس ماه
 عادتهاش جز وگرنه داشت عجله اينکه يا ميرفت يادش که زمانهايي جز به نميشد، اتاقم
 رو ها حريم اما نداشتيم، رودربايستي هم با و بوديم راحت خيلي اينکه با بود، نشده
 و بود موثر خيلي من در عشقش حس    اومدن وجود به که بود اين و ميکرد رعايت هميشه
 طوري غريب، دنيايي از عجيب، بودم دختري من  .ميکرد ايفا رو اساسي نقش واقع در
 مثال ميشدم، وارد باهاش ي ضربه عمق تا نميکرد وارد اي ضربه بهم کسي تا که بودم
 ،بودم نزديک کاوه به خواهر يه همسر يه عشق يه حد تا که بود اين اخالقم اين از واضحي
 شبغل تو ناخواسته يا خواسته اگه يا نبودم ناراحت ميخورد دستش به دستم که طوري
 فطر  از هوس يه به همين اگه اما ميکردم، آرامش احساس بلکه نميشدم، ناراحت ميرفتم،
 کاوه هب انقدر االن يعني ميکردم، انتخاب رو فاصله و ميشدم متنفر ازش ميشد، منجر کاوه
 من وارد ضربه اون که زماني تا اما کنه، متنفر ازش منو ضربه اون ممکنه آن هر که نزديکم
    يدنيا اين در واقعا و عجيبم واقعا شد، خواهم عاشقش بيشتر و ميمونم عاشقش نشده،
 من مقصر و بود من از ميدونم ميکشيد، اربده  ....مهرنوش _  .غريبم دخترها    ابهام از پر

 هب  .بودم گرفته فاصله حال دنياي از و ميزدم پرسه خودم ماهيت توي دوباره چون بودم،
 معذرت ازش مظلومم چشمهاي و تعظيم حالت با و رسوندم بيرون به خودمو سرعت
 اب خاص هاش تيپ ميومد، خوشم پوشيدنش لباس تو هاش سليقه از هميشه  .خواستم
 دورو که اونهايي ي همه با داشت فرق  .ميکرد خالقيتش مجذوب منو اين و بود محيطش
 اينطور من چشمهاي شايد نميدونم اقوام، پسرهاي يا سروش يا مهرداد مثال بودن، برم
 سليقش و تيپ اعماق تا نگاهي .ميبينه حقيقت رو مزيت و اخالق اين کنم فکر ولي ميبينه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 86 

 با وزونم شلواري و بدنش براي تنگ رنگ، مشکي کُتي    زير به رنگ سفيد شرتي تي کردم،
 خورد، تالقي چشمهام سمت به نگاهش به چشمهاش سمت به نگاهم اومدنه باال تيپ،
 به تمام ي دقيقه يه تا و کرد ام آراسته چندان نه خودم نظره از    سرتاپاي به نگاهي
 نميتونستم که لذتي شدم، غريب لذتي غرق چشمهاش گيه خيره از شد، خيره چشمهام
 يده،د منو تازه کاوه که ميموند اين مثل بودم، نديده کاوه از اونو حاال تا انگار کنم، لمسش
 ي هشاعران حس زيباترين بود، عالي اين و ميشناسه و مهرنوش تازه شده، آشنا من با تازه
 از بيرون سمت به منو نگاهش و دستهاش با اون از بعد  .طرفه يه چند هر بود، عشق يه
 بيرون راهي رو خودش بعد و من اول در، دم کليدي جا از کليد    بابرداشتن و خواست خونه
 ينا اينکه از ميزنه حرفهارو خيلي داره بينمون سکوت اينکه از بودم خوشحال  .کرد واحد از

  .دادممي ترجيح خشن حرفهاي به و سکوت اين من کنه هضم حرفهارو خيلي ميتونه سکوت
 لوشج به نگاهي برگشتم سمتش به .نميدونستم که رفت مقصدي سمت به و نشست
  .رانندگي بعد رستوران اول .گرسنمه _  ميري؟ کجا _  شده؟ چي _  :گفت و انداخت

 

 ام اس جواب حتي من نبينه کاوه با منو و نياد سروش دوباره که بود اين جمع حواسم تمام
 دستشو کاوه  ....گفته مامانش به چيزو همه حاال تا حتما بودم نداده هم زنگشو يا اس
 وسق اي ديگه جاي به ذهنشو لبخندي با  کجا؟ رفتي باز _  :گفت و گرفت چشمهام جلوي
 خاص نگاهي  .نيست مناسب رستوران براي تيپم که ميکردم فکر اين به _  :گفتم و دادم
 نکهاي عکس بر  .گنده لب نباش نگران پس خوبه ميگم من خوبه، _  :گفت و انداخت بهم

 ندهخ با همزمان نداشتم، احساسم اين داشتن نگه در سعي و گرفت م خنده بشم، ناراحت
 نروش و دي سي    ضبط ، ريموت با  .گرفت اوج ماشين و دراومد فشار به ماشين گاز اون ي
 من براي کاوه با همراه دادنش گوش که آهنگي کرد، آهنگ    احساس از پر و ماشين و کرد
 خوبه چه  ((چاووشي محسن)) از بودن هم با آهنگ  .ميساخت و نکردني باور ي خاطره يه

 غم  پره اميد از دالمون خوبه چه  باشيم غم و درد دشمن تو و من  باشيم هم با ما هميشه
 ها غصه تو و من دست از  من دل با خوشي تو خوشم تو با من  ميبره تودل و من از داره
 با وت قلب تپش  نفسي هم خوش عطر از پر  كسي بي بوي جاي به ها كوچه  ميشن خسته
 يباش عاشق اگه  زندگي غروبه به رو نكن فكر  شدنه عاشق ي لحظه عزيزم  منه نبض
 ندگيز  غربت که وقتي  زندگي به رو كني وا چشاتو  كافيه خوبي ديدن براي  زندگي خوبه
  ... بود صفحه  ، نبود صحنه
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 بودن دآم رفتو در که کسايي به شدم، خيره بيرون به دادم تکيه ماشين سري جا به سرمو  
 گرو بود، گرو در اينجا منم دل  ....ناراحتي پراز دل يا خوش دل با زوج، بدونه يا زوج با

 اوهک با روزهاي اينکه فکره از  ...امانت يه يا بخواد خواهر يه عنوان به منو شايد که شخصي
 روي پايين، خورد سر چشمم ي گوشه از اشکي ي قطره و گرفت دلم بشه، کاوه بدونه ام
 زا پر که ماتيزي    ماشين يه مقابل و ايستاد قرمز چراغ پشت  .شدم تراشيده هاي گونه

 وننش همديگه به منو انگشتهاشون با دخترها  .گرفت جاي بود آرايش از غليض دخترهاي
  .خوردم شکست ي قيافه خاطره به شايد چرا نميدونم ميخنديدن، من به و ميدادن
 دايص که رفت شيشه هاي دکمه روي دستم پايين، بدم رو شيشه کرد اشاره بهم يکيشون
 هتوج بي و برگشتم سمتش به  .هارو عوضي اين کن ولشون _  .داد نوازش گوشمو کاوه
 به ور انگشتهاش با و کرد اشکهام به نگاهي  داره؟ کارم ميگه _  :گفتم سرازيرم هاي اشک
 و دخترها براي زبوني    اوردن در با و کرد پاک سرازيرمو هاي اشک نمايش براي دخترها
 ادختره کرده، حرکت هم کاوه و بوده شده سبز چراغ فاصله اين تو ظاهرا  .داد گاز و ماشين
 روبه به ساکت و عادي اون اما ميکردن، تحريک رو کاوه بوق با و ميومدن ما سره پشت
 اولش به و آهنگ و ميکرد همزبوني چاووشي با دقيقه به دقيقه و بود شده خيره روش

 يهگر  چرا _  .کردم نگاه بيرون به و دادم تکيه دوباره اخالقش رسم به منم  .برميگردوند
  .مبود کرده آماده رو جوابش اما بود چيني مقدمه بدونه و باره يه سوالش اينکه با  کردي؟

 ودب تفاوتي بي يا دلگيري يا ناراحتي از نگفت، چيزي  .شده تنگ خونمون براي دلم _
 و نباشه که ميکرد اذيت منو حس اين اما کنم، آزرده خاطرشو نميخواست دلم  . نميدونم
 ديگه _  .بدم پس و توضيحي اون به اشکهام بابات نبود نيازي پس باشه زور به باشه اگه
 به و ردمک انتخاب سکوتو همين بخاطره بزنم نداشتم حرفي بدم، نداشتم جوابي  .نکن گريه
 دنش پياده به منو و داشت نگه لوسک چندان نه    رستوران يه کناره  .بستم دل راه ي ادامه
 ها گارسون  .شدم همراه رستوران داخل سمت به هاش شونه با و شدم پياده  .کرد دعوت
 انتخاب و سالن جاي ترين اي گوشه  .ميدادن سرويس ميزها به و بودن آمد و رفت حال در
  .نشست من روي روبه خودش من، براي صندلي اوردن بيرون از بعد و کرد

  

 توجه يب  .اينجا اومدن دنبالمون دخترها اون .برنگرد _  :گفت سرم پشت به کردنه نگاه با  
 يدببخش آهان _  .ميگم برنگرد _  :گفت محکمتر اينبار که برگردم عقب به ميخواستم
 به اهينگ کاوه  .موند ما سفارش زنگ به گوش و ايستاد ميزمون کنار گارسون  .نبود حواسم
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 کوبيده هردمون _  :گفت گارسون به رو بغلي ميز به اي اشاره با و انداخت چشمهام
 همون ديدنه با که کردم، تعجب گفتنش خانوم از  .ذائقيم هم خانومم منو ميخوريم،
 من از دوباره  .بردم پي حرفش عمق به خودمون کناريه ميز تو درست ماشيني تو دخترهاي

 بفهمم ات پايين انداختم سرمو  نميدونم؟ ...!چرا ميکرد، استفاده داشت وسيله يه عنوان به
 بيان پاشن ما دنبال بايد نَيَارزي من يه    دخترهاي اين چرا اصال  ميگذره؟ چي برم و دور
 جوون خيلي دختره دو بودن، نفر 3  ...ميجويد روانمو هم با هاشون پچ پچ و حرفها  اينجا؟
 به دوتا اون  ...موزي و ساده ظاهري با دو اون از تر مسن دختر يه يه با کرده آرايش و

 ديدي_  :ميگفت يکي  .مينداختند تيکه کاوه منو به و ميزدن حرف بلند بلند هم با ظاهر
  .بود دراورده هم اشکشو حتي آره_  .ميداد جواب اونيکي بعد  ....بودنا قهر باهم بخدا؟
 و بود کاوه به نگاهشون ببينم، مانع بي و درست روشونو و ها قيافه تا باال اوردم سرمو
 ميخوردم حرص  .بود العملم عکس و من سمت به نگاهش کاوه ميزدن، حرف من درمورده
 امتحان رو کاوه بايد دارن کاوه به هايي نگاه يه دخترها ميکردم حس نميدادم، نشون اما

 يرمم من _  :گفتم و عقب کشيدم مو صندلي  ؟ نه يا ميده جواب دخترها به آيا که ميکردم،
 بيام؟ باهات ميخواي _  :گفت و انداخت بهم اميز محبت نگاهي  .ميام االن و دستشويي
  .ردمبرميگ زود مرسي نه _  :گفتم و گذاشتم هم رو چشمهامو  برگردي؟ تا وايميسم بيرون
 سمت به و شدم بلند محضرش از اجازه جلب از بعد منم و داد تکون تاييد از سري

 دقيقه 5 مدت به و شدم قايم دستشويي اليه منتهي ديوار پشت  .افتادم راه دستشويي
 به سرمو شدم، تموم که دقيقه 5  .کردم مشغول بردزم انگري بازيه و گوشيم به و خودم
 ميز روي کرده آرايش دخترهاي از يکي بيرون، دادم محسوس نا و آروم خيلي بيرون سمت
 و بودن برگشته طرفش به کاملي طور به دو اون و بود نشسته اون روي روبه کاوه، و من

 سمت به چشمهاش با کاوه که بود بخش مسرت نکته اين من براي  ..ميزدن حرف باهاش
 ينا اما دادم لفتش بيشتر  ...ميخواست منو و ميکاويد منو و بود من ي گرفته قرار محل
 ي مارهش برد، بين از رو کاوه به توجهم مبايلم زنگ صداي کنه، توجه دخترها به نشد باعث
  س؟پ کجايي خانومم مهرنوش _   بودم، مراقبش جاهم همين از و برداشتم گوشيو بود، کاوه
 سخي با و دادم جا کيفم تو گوشيو  .اومدم _  .بود سمع قابل راحتي به دخترها هاي عشوه
 يه ينع ديدنم با اولي دختر  .رفتم ميزمون سمت به نکردنش شک    قصد به دستهام کردن
 اينجا من و دادن، ادامه زدنشون حرف به راحت خيلي تا دو اون اما شد، جا به جا فشنگ
 شتبرگ سمتم به اونها به توجه بدون کاوه  .کردم احساس را اونها و خودم بين فرق که بود
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 غداتو عزيزم _  :گفت عاشقانه و گذاشت جلوم رو من محتويات غذاي ظرف گذاشتن با و
 اينقدر  .شدم مشغول بودن اورده نبودم در که غذايي خوردن به و نگفتم چيزي  ...بخور
 يرگ گلوم تو غذا نخورده، لقمه دو هنوز که کردم فکر بارشون نکبت حرفهاي به و زدن حرف
 و اومد سمتمون به دستش سيني با گارسون  گارسون؟ _  .اورد در رو کاوه صداي و کرد
 اوهک به دقيق نگاهي با گارسون  ببريم؟ ميدين م اماده غذاي _  .موند کاوه زنگ به گوش
 و رفت شون آشپزخونه سمت به گارسون  .لطفا کوبيده دست دو _  .جناب بله _  :گفت
  .يميکن تحمل رو اخمو اين نيست حيف _  :گفتند کاوه به رو دخترها  .کرد ترک رو ما ميز
 نگاهي اب و برگشت شون سمت به کاوه  .بدم نو جوابشو نميتونستم که ميومد بدم خودم از

 بکش آب نجستو دهن هاست، نجس شما از بهتر _  :گفت آنها ي سه هر به رو بار نکبت
 ؟ يمبگ ميشه حاال الرحيم، الرحمن الله بسم _  :گفت سومي دختر  .بيار منو زن اسم بعد
  .کنم ثبح باهات ندارم خوش _  توئه؟ زنه اين بگي ميخواي يعني ما، با رو کارا اين نکن بابا
 خوب رو دخترها هاي زمزمه اخرين کرد، شدنم بلند به مجبور و گرفت منو دست بعدم
 ترهادخ اين با و کنم سکوت دادم ترجيح  ...راهي سر ي دختره الله انگار _  :گفتن که يادمه
 ذايغ دو هر پول کاوه  ...که نيستن آدم ايکبيريها، نبود قرار ترساي قول به نشم، خور دم

 سمت به و گرفت منو دستهاي دوباره و کرد پرداخت رو خونه    ي برده و اينجا    ي نخورده
 از  ...ادختره اين دوباره ؟ ميبينم چي خدايا  .بستم کمربندمو و شدم سوار  .رفتيم ماشين
 ردردس بخدا کاوه _  :گفتم و کردم کاوه به رو کردنشون تحمل نتونستن و حوصلگي بي
 داشص  .ميکنم آدمشون کن صبر _  :گفت آروم و شد خم گوشم زير کامل طور به  .گرفتم
 راچ ميفهمم حاال بود، نداده دست بهم حال به تا که بود حسي آخ شد، يکي قلبم صداي با

 زا يکي  .ايستاد ماشين در پهناي تو و شد بلند  .بود بيرون مهرداد با هرروز هرروز طاهره
 ياب حاال شماها، رو کردم کليک امشب من _  :گفت روش روبه ايستاد بود موزي که دخترها
 خوش که اينو .بزاريم کورس بيا شي خالص ما دست از ميخواي اگه ميکنيم، کاري يه

 بر  .گفتيم ما چي هر نبردي اگه اما برسيم پات به که نيستم ماهم و برو که بردي داري؟
 ودترز اونها گذاشت که ميکردم تعجب  .شد سوار و کرد قبول زود خيلي کاوه انتظارم خالف
 شلي وت که اينطوري برو کاوه _  .بود نبسته شروع براي کمربندشوهم حتي اون و برن ما از

 منطقي حرفش  نميکنه؟ رد ماتيزو يه که پايينه 3 مزدا اينقدر يعني _  .ميبرن اونا خوب
 ازب هاش نفس صداي ماشين که داد گازي چنان  .نداشت حرف کاوه رانندگيه ثاني در بود
 باالبردن و بوق يه زدنه با و رسيد بهشون راحتي به  .ميبلعيد جاده همراه به و ادم و شد
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 ميکردن، نگاه ما به واج و هاج دخترها  .گذشت ازشون و داد گاز دستهاش تو من، دست
 لندب بلند  ..کردم زندگي کاوه کارهاي اين با من امشب کردم، زندگي کردم، عشق کردم، حال

 غير اخالق اين غافلگير ومن ميکرد نگاه شاديهايم اين به من مسحور اون و ميخنديدم
  .بودم بيني پيش غير ي کاوه از منتظره

 در _  بروني؟ بلدي چه تا _  :گفت بهم رو و داشت نگه ها نزديکي همون خيابون يه تو  
 ادهپي به منم و شد پياده  .خوبه بازم خوب _  .برم ميتونم و راست راه يه مثال . آماتور حد
 کاري غير و کوچيک حتي آسيبي من پاي زير ماشينش ميومد حيفم کرد، مجبور شدن
 وردمخ حرفمو روش پشت    بد اخالق اوردن ياد به با که شه بيخيال بخوام ازش اومدم ببينه،
 ماون از بعد بستم، کمربندمو همه از اول دادن، جان پدر که آدرسي طبق  .نگفتم چيزي و

 رمزت اوردن بعد ي مرحله چرخوندم، ماشين کليدي جا تو ماشين    کردن روشن براي سوييچو
   .ردمک هدايت جلو سمت به وآروم ماشين و گذاشتم گاز روي پاهامو بود، پايين به رو دستي
 يبرا دستشو من کردنه تمرکز بهتر براي کاوه بود، پخش حال در چاووشي محسن آهنگ
 نترس بدم گوش ميخوام _  .کردم متعجب اونو صدام با که برد جلو ضبط    کردن خاموش
  .دادم ودلفريبش ي خنده جواب لبخندي با بخونه، گذاشت و خنديد  .نيستم آماتور اينقدرام
 _  ...چوله و چاله بدون و خلوت بود عالي بود کرده انتخاب من براي که اولي شب ي جاده

 بمتعج  خوشحالي؟ _  بله؟ _  .نميديدم تابانشو چشمهاي و بود جلو به سرم  مهرنوش؟
 رشدلب هاي لب و بريده ابرو ايش، افسانه و خمار چشمهاي ديدنه با برگشتم، سمتش به
 طرفم اومد بدنش از اي نيمه با و برداشت هول من سمتم به که ترمز زدم هو يه و شدم هل
 عقب، نرفت  .گرفت قرار م سينه ي قفسه روي روبه هاش سينه  .شد هموار سمتم به و

 و دستي ترمز و گذاشت دستي ترمز    روي من دست روي دستشو   .شد خاموش ماشين
 من اما ميشد، نزديک بهم  ....اون و من  ...مزاحمي    ادم هيچ بدونه جاده، وسط  ...باال اورد

 دهکشي طرفش به داشتم خودم نه اما شم، متنفر ازش کارش اين با اينکه از ميترسيدم
 آرتان هن کردي؟ چيکار تو ترسا  ...نه   ...نبود موقعش االن نه ...ميرفتم نبايد ... نه ميشدم،
 استرس از منو و حس از اونو مبايلش زنگ صداي  ...کنم چيکار بايد من نه بود شوهرت
 من _  _....  گمشو برو _  _....  ...بله_  .دراورد صدا به رو واضحشو و بلند اه و کرد جدا

 ،ايستادم جلو در مقابل شدم، پياده ماشين از و کشيدم آهي  .باي بخورم امشب نميخوام
 هيچيه جسارت، حتي توهين، حتي خواهي، معذرت حتي حرفي، هيچ بدونه و شد پياده
 منو رويايي شب و کرد خاموش ضبطو   .گرفت پيش در رو خونه راه و شد سوار هيچي



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 91 

 هها   بود؟ خوب خوبه حالش و ميکرد فرق وضع االن ميبوسيد اگرمنو يعني   ....داد پايان
 سرعت با داشتم ميل بار اين اما بود کم سرعتش  ....اه دنيا، اين به اه زندگي، اين به

 شقيهع چه اين نميدونستم کنم قايم پتوم زير خودمو و برسم زودتر هرچه تا بره بيشتري
 اعتمادي بي احساس کاوه برابر در نميخواست دلم  ؟ ميکنه نزديک مرزها اين به منو که
 وسيله يه من از اون اورد، مي وجود به و وضع اين کاراش اين با داشت اون اما ، کنم

 که خانومي گفتنه بگيره، بازي به منو احساسات ميتونست اون با که اي وسيله ساخت،
 به نمرسيد با  ...کنه نزديک مجروحي به قلبمو يا کنه اسم اين به وابسته منو بود ممکن
 مماتاق در و داخل رفتم راست يه نبستم، براش سرش پشت و در هميشه مثل ديگه خونه
 همب رانندگي از حالم  .کرد نزيک کارهايي چه به منو امشب که و اي کاوه نبينم تا بستم
 نوم نبايد اون ميخورد، هم به بودم کرده ريزي برنامه خودم براي که رقصي از حالم ميخورد،
 امرگه در خونو جنبش  ...بود مغزم و روح آرامش براي آرامگاه بهترين تختم  ....ميداد بازي

 نکهاي از ميترسيدم دراورد، لرزه به و تنم بار اولين براي اتاق در صداي  .نميکردم احساس
 رقف همه با بود کرده ثابت من به اون ...نه ولي کنه طلب جسممو زور به و بخواد منو کاوه
 تيراح از نفسي کرد، صدام در پشت از  .بيرون ميرم من بخور شامتو بيا مهرنوش _  ..داره
 که اي گربه مثل   ...ييرون رفتم اومد، واحد در صداي که دقيقه چند از بعد و کشيدم خيال
 نبودش از اينکه از بعد و کردم نگاه اتاقشو طعمه، صاحب هم و ميطلبه شو طعمه هم

 سرو ور شامم پرکني شکم    حد در نبودش در و رفتم آشپزخونه سمت به کردم پيدا اطمينان
  .  .  .  .  .کردم

 نبود چيزي وقت اما کردم، مشغول خودمو 12 ساعت تا هام درس پاي و شستم رو ظرفها  
 تلفن اون به اينکه يعني اين نيومد، کاوه و گذشت هم 12 از ساعت بگذره، راحتي به که
 ينا نميدونستم  ....ميکنه سر شبشو داره تلفن صاحب    کنار االن و داده مثبت پاسخ
 زن نهم يعني  ...ميکنه ها کثيفي و ها زشتي اين بوييدن به مجبور و آدم کجا تا ها حقيقت
 خودت بودنه مرد به که مردي اي آخه  ؟...ميشه مشخص کردن لمس تو فقط ارزشم
 فقط چرا کن بلندش و بگير و زن يه دست غيرتت هاي رگ اون با کمي يه مينازي

 ارم،د دل زنم منه بفهمي نميخواي چرا  ميشي؟ کور هاش غم براي و ميبيني خوشحالياشو
 ن،نبود کم فکرها  ....دل بي دلبر يه نه باشه دلدار که دلبري يه  ...دارم نياز دلبر يه به

 گذاشتن بدون که کردم فکر دنيا اين چول و چال و اون و اين به اينقدر نبودن، کم حرفها
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 داعو آرام چندان نه ساعتي چند براي دنيا اين با و رفتم خواب به فردا براي گوشيم آالرام
  .گفتم

 عنق بد  .داديم دستش به و گرفتيم باال رو ها ورقه مراقب صداي با  ((چهاردهم فصل )) 
 زا دلگيري ميشدو ناراحتي صدش در صد بيوفتي، در باهاش نميشد اصال پير، و بود

 شدنه تموم خبره و زدم زنگ طاهره به بيرون، اومدم جلسه    سر از و دادم رو ورقه  .وجودت
 را من و ميگذشت روزگار اياميه بد از بد همچنان اش روحيه  ...دادم بهش و امتحان آخرين
 شدخترون خوشحاليه از حرفهاش هميشه مثل و کرد قطع تلفنو زود خيلي  .ميکرد نگران
 خونه وارد کردم، خداحافظي ازش گرمي خيلي خداحافظيه با و کردم درکش  .نبود سرشار
 روزها، اين تو کاوه رفتار بود عجيب  .داد بهم رو کاوه اومدنه خبره آب دوش صداي شدم که
 زا اينم مياد خوندنش درس براي فقط و نمياد خونه اين به زياد ميگفت که اول روزه از اون
 هب راجع بودم، کنجکاو هنوز   .ميگذرونه اينجا وقتشو و اينجاست مدام که چندروزش اين
 الشيمت روزهايي شبانه براي رو اون و بود گرفته سرچشمه کجا از نميدونستم که اتفاقي
 رونبي    محض به  .کردم جمع و آماده شستن براي چرکهامو رخت و رفتم اتاقم به  .بود کرده

 هبدون بودم ناراحت رفتارش و ديشب از  .سالم _  :گفت و ايستاد جلوم حوله با اومدنش
 به و شدم بيخال  .نکرد توجهي و شد رد  .سالم _  :گفتم بندازم نگاهي جانبش به اينکه
 هک هايي زمان شدم، مشغول لباسهام    شستن به و زدم باال هامو پاچه  .رفتم حموم سمت
 ردم،نميک استفاده لباسشويي ماشين از وقت هيچ بودم دلخور ازش يا که بودم قهر باهاش
  .رسونمب گوشش به ناراحتيمو نحوي يه به ميخواستم اما ست گونه بچه اينکارم ميدونستم
 _  :گفت بشنوم من که طوري بلندي تقريبا    صداي با و کرد گرم و ديشب ي مونده غذاهاي
 با بدم  .خونه صاحب شده اون و اون شدم من احتماال نميپزه، که غذام نميده، که پول

 و ودب گرفته م خنده هم  ....والله _  :کرد اضافه کردن توجه جلب و جانبم به نگاهي انداختن
 من حليهم بي حد اين تا اينکه از بيارم، در حرصشو بيشتر تا نگفتم چيزي  .بودم شاکي هم
 و بود کفي هاش دست  .ميشدم آروم جنون مرز تا و ميکردم ک يف ميومد، چشمهاش به
 هب رو کفش از ماالمال دستهاي با  بودو صبح از مونده ظرف تيکه دو اين شستن از عاجز
 به رس کنم نگاهش اينکه بدونه بازهم  تو؟ يا منه اينکاراي _  :گفت طلبکار و ايستاد روم
 ت سايه اونطرف برو ميشه اگه حاال .رفتي خودت نکردم مجبورت _  :گفتم ريلکس و زير
 منت ارب زير _  نميکني؟ استفاده ماشين از چرا خوب _  .ببينم لباسهامو لکه جاهاي نميزاره
 هک _  :گفت ابروهاش از تاي يه بردن باال با و داد تکمون تاييد از سري  .نميدرم کسي
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 رازه به و نفهمه چيزي درونم حرفش سورش از تا ينگفتم چيز  .راحتي طور هر .اينطور
 من که زماني تا و بست و در رفت، اتاقش طرف به و شست دستشو  .بنبرهو پي روحم
 و کردم صداش گذاشتم، ميز روي و کردم آماده غذاشو  .نيومد بيرون ميشستم لباسهارو
 آخر به تا جنيفرو آهنگ و بستم اتاقمو در  .برسم رقصم به تا رفتم اتاقم سمت به و خودم
 با ختمت باالي ميز، روي بابامو يادگاره فيلمبرداريه دوربين  .کردم زياد هندسفريريم توي
 با  .مکرد رقصيدن به شروع آهنگ با و گرفتم قرار ازش الزم    ميزان به و کردم هماهنگ بدنم
 و ميخورد تکون بدنم از جايي يه ميدش، پخش گوشم توي جنيفر از که کالمي تيکه هر
 ماومد خودم به در بلنده حد از بيش صداي با  ...ميداد بدنم    بعدي قسمت به خودشو جاي
 _  :مگفت و کردم خارج گوشم از و هندسفيري تاي يه  .گرفتم فاصله هاليووديم دنياي از و

 تميز وسايلمو _  ميکني؟ چيکار داري _  .نيست گرسنم _  ناهار؟ نمياي چرا _  چيه؟
 شدنم قعاش نيست قرار  .ندم توضيح اين از بيشتر دادم ترجيح  بستي؟ چرا درو _  .ميکنم
 و در صداي دوباره  .باشه داشته همرا به و اون به بودنم بست در چرا و چون بي باعث
 االح _  باز؟ شده چي _  :گفتم تر حال بي خيلي اينبار  .حواسم تمام خوردنه هم بر دوباره
 داري من به چيکار تو ..همينطوري _  بستي؟ درو چرا ميگم دارم ؟ نميدي منو جواب
 با و ندادم جوابشو  .درررررک به _  :گفت و زد ضربه در به پاهاش با  .باشه بسته ميخوام

  .رسيدم آهنگم ي ادامه به گذشتم ازش حس و هندسفيري

 هب خودم استقامت از و کردم نگاه ساعت به نداشتم و رقص ناي ديگه خستگي از  .  .  . 
 چرا ...!خدايا ميگم  ..نداره امکان رقصيدم؟ تمام ساعته 2 من  ..کردم تعجب مرگ حد

 خستم انقدر  .دوختم چشم اتاق سقف به و کردم رها تخت روي خودمو  ....!خستمه اينقدر
  .  .  .  .  .کردم تحصيل ترک لحضاتي براي دنيا اين از و برد خوابم کي نفهميدم که بود
 ردخت و خودم به برميگرفت، در رانمو تا پاهام مچ از که دردي کردم، حس بدنم توي و دردي
 االن تا اگه  .بود بريده ازم و امان که اي ماهانه مريضيه اين به فرستادم، لعنت بودنم
 رام اين تو منم و ميومد کم خونه کاوه چون ميگذره، چطور نميدونستم ماه هر و بودم راحت
 ورز به  ... هيز و تيز که اينم   کنم؟ چيکار اينجاست روز و هرشب که حاال اما...بودم راحت
   .يدادم گوش موزيک و بود اتاقش تو کاوه  .رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام سر از

 به و قوي ژلوفن تا دو رفتم، يخچال ي داروخونه سمت به و نشدم مزاحمش دادم ترجيح
 اتاقم سمت به اونم از بعد  .کردم رها اي اندازه تا درد اين از خودمو و کردم دعوت بدنم
 هک نشنيدي مگه _  اتاق؟ تو ميکردي چيکار _  .شد سبز راهم جلوي کاوه که بردم هجوم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 ذاشتگ ش شقيقه روي دستشو و کرد نگاه چشمهام تو  .ميکنم جمع و لباسهام دارم گفتم
 بهش  .نيستي شباهت بي _  :گفتم و خنديدم  .ميخوره ها االغ به م قيافه _  :گفت و

 والشس منتظره  افتادي؟ کج من با چته تو حاال تا ديشب از بگي ميشه _  :گفت و برخورد
 لوممع چون _  :گفتم رک خيلي چشمش تو چشم بنابراين بودم لحظه اين منتظره بودم،
  نظور؟م _  :گفت و داد تکوني لباشو حرفم ندونستن حالت به  .داري شخصيتي چه نيست

 و هچت نميگي و برميگردي چندروز از بعد و بيرون ميري ناراحت روز يه که اينه منظورم _
 ادامش نگفتم، چيزي  .... و بيرون ميبري منو اونم از بعد نزنم، حرفي ميخواي منم از

 و باال اورد مو چونه  .هيچي _  چي؟ که _  .. بگم قسمتشو اين که نميشد روم يعني ندادم،
 سرشو ناراحتي از  .کن ولش هيچي _  .مهرنوش چي که _  :پرسيد هام چشم تو چشم
  بازي؟ شهر بريم امشب مياي .نيست اصراري .بيخيال باشه _  :گفت و پايين انداخت
 تونمونمي و نميشه و نه _  ...ن _  .نداشتم رفتنو بيرون ي حوصله و حال و ميکرد درد شکمم
 نيار بهونه اينقدرم ديگه بريم بيا پس نداري، م بهونه پس شده تموم امتحاناتم نداريم،
 با و ندادم انجام و آرايش و تيپ از اَهم چيزي اما کردم، قبول داد و گير بدونه  .خواهشا
 تيپي با من برعکس  .  .  .  .شدم مسير هم مقصدش    سمت به ساده کامال اي قيافه

 با  ...قائله احترام خودش براي حد تااين نميدونستم شد، ظاهر مقابلم در چشمگير
 و شدن خور دم باهام بگم بهتره يا نگفت چيزي رفتم، بيرون سمت به دار معني پوزخندي

 هگون هيچ بدون شام، بدون آهنگ، بدون اينبار افتاد، راه سريع خيلي  .اومد دنبالم به
 آدم از بود پر پارک  .افتاديم راه به بود کرده تعيينش کاوه که مقصدي سمت به شوقي
 ناچار به هم ديگران و ميکردند ديکته ديگران به را خود    نبايدهاي و بايدها که هايي

 جازها و شدم ساکن جا يه شکم درد شدت از  .انداختند نمي چهره به هم را آخ و ميپذيرفتند
 المح.نميام من _  :گفتم بهش رفتنش از قبل  ..برسه بليطش کارهاي به و بره اون دادم
 با...اهل نا پسر همه اين بين نميشي تنها اينجا...جا بي _  :گفت و کرد قطع حرفمو  ...خوب
 چي خودت پس _  :گفتم دلم تو و دادم قرار هم روي حرص از چشمهامو  .مياي من

 هب و گرفت دستهامو و برگشت سمتم به بليط تا دو با و رفت  حتما؟ اهل    اهل هستي؟
 فکر هرچقدر نداشتم، بهش نسبت رو گذشته احساس چرا نميدونم  .رفت بازي سمت
 رو ازيب اين نميتونم من نداره امکان نه  ...واييييييي  .نميکردم پيدا رو دليل اين ميکردم
 ترن نميتونم من ميکنم خواهش کاوه _  :گفتم ملتمسانه و کردم کاوه به رو  .... کنم تحمل
 بازي طرف هب دستمو و خنديد  .نميبيني بيشتر جنازه يه پايين بيام من کن بارو کنم تحمل و
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 من ايحرفه نيستم، مهم براش اصال من که ميموند اين مثل بود، شده منقلب حالم  .کشيد
 خيلي   .بست خودش و خودم براي کمربندو و نشست  .نداد تحويل ذهنش جاي هيچ به و
 ينا نميخواستم اينو من و ميکرد تحميل من به و چيز همه جديدا بودم، ناراحت دستش از

  .ردنک تکميل رو ما نفر چهار و نشستن ما پشت بودن عرب که پسر نفر دو  .نبود رسمش
 د،ميکشي آخرشو هاي نفس همراهش به منم دلم ميکشيد ترن    قطار که هايي سوت اولين
 دستش توي دستهامو  .نکنه تهديدم باليي و بيام در سالم بازي اين از خواستم خدا از

 که بودم سرد اينقدر  .کرد تحميل دستهام به فشاردستهاشو ميتونست که جايي تا و گرفت
 ناي تا ببندم، چشمهامو کردم سعي  .شد خم چشمهام سمت به چندبار حرکت ي لحظه تا

 و برد روف گوشم توي سرشو اورد در منو جيغ و کرد حرکت نبينم، و پاييني و باال هاي صحنه
 يتونمنم _  :دادم جوابشو بيشتر    جيغ با اينبار  .بده فشار منو دست....نزن جيغ _  :گفت
 ار،فش جا همه از  .ميکرد تر جون بي منو و ميداد فشار دستمو  .ميترســــــــــــم ميفهمي
 تگرف اوج بازي  .کن کمکم خودت خدايا  .لعنتي بازيه اين از و شکم درد از کاوه،    دست از
 از اي نيمه دوره گردنم ي واسطه به و بود دراومده شالم کردم، تهي قالب ترس از من و
    شتپ پشتي، پسر دو ديد    جلوي سرشو و پيچيد سرم دوره شالو کاوه  .بود چرخيده بدنم
 ينا نميوردي منو هستي غيرتي خيلي که تو ميگرفت، حرصم اينکارهاش از اورد، سرمن
ش کارهات اين با بخواي حاال که بازي ش   سنف و شد تموم ثنا و دعا تا هزار با  ...بدي پوش 
 منو زور هب چرا نه _  ...نه جلو بکشي شالتو نميتونستي _  :گفت درگوشم  ..کشيدم عميقي
 جوابشو دارم زيادي که فهموند بهم آلودش زهر هاي نگاه با ولي نگفت چيزي  ؟.اوردي
 بفهمه نميخواد چرا   دارم؟ حق منم نميفهمه چرا آخه شد، جمع چشمهام تو اشک  .ميدم
 ممهمون ابدار پشمک يه به منو و برد پارک چپ سمت به و گرفت دستمو  آدمم؟ منم بابا
 از بودم خوشحال  ...رفت ماشين اون از متعاقب و پارکينگ سمت به اونم از بعد   .کرد
 _  :فتگ و نيورد دووم زياد خوشحاليم اما ميکنم، کامل استراحت و خونه برتم ميخواد اينکه
 ينماش  ...آره _  ...نه _  :گفت برگشتم سمتش به ناراحت و متعجب   ...خونه سفره ميريم
  .افتاد راه مقصدش سمت به و چرخوند و

 اشيدپ من سرتاپاي به رو اخمي  .نشدم هم پياده ماشين از حتي که بودم حوصله بي انقدر  
 حال بي و برگشتم سمت به  چته؟ بگي ميشه .ميبري سر مو حوصله داري _  :گفت و

 دوباره و نشد پياده  ...نيست خوب حالم حاال .نيست خوب حالم که گفتم بهت من _  :گفتم
 زا بود معلوم که عميق نفسي  .خونه ميريم _  بري؟ ميخواي کجا _  .کرد روشن و ماشين
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  .کرد رانندگي خونه سفره از بيرون سمت به زيادي سرعت با و داد بيرون رو عصبانيته سر
 و مسير که بود شده عادي تقريبا اين چون ميره، کجا نپرسيدم ازش نرفت، رو خونه راه
 بلد خوب و تهران  ...ميره خريد يا کارهاش انجام براي ديگه جاهاي به و ميکنه عوض
 د،ميش دانشگاه به رفتن و خانوم مهري ي خونه شامل من راه و نميودم بيرون چون نبودم،
 زيچي که سروش آقا    جمال به گلي بازم نرفتم، وقته خيلي مهريم خاله ي خونه که هرچند
 نگه شيک ي خونه يه دره  .خريده آبرومو و نداده لو بوشهر تو ما ي خونه به حال به تا رو

  .ميام و ميرم من _  :گفت و برگشت بهم رو و داشت

  

  

   

 هب سرمو و نگفتم چيزي  .بيام و بگيرم ازش کاغذارو سري يه برم .خونمون _  کجا؟ _  
 و رفک از دنيايي با منو و شد پياده  .نميوردم در سر کاراش از  .برگردوندم مخالفش جهت
 آشوب دلم مهري خاله ي خونه    ي شماره ديدنه با خورد، زنگ تلفنم  .گذاشت تنها خيال
 دلم و بگيرم قرار زيباش چندان نه حرفهاي آماج بايدمورد حاال که ميکردم فکر اين به شد،
 خاله سالم _  :دادم جواب و کردم آماده حرفي هر براي خودمو  .بشه اولش از تر ناراحت
 شده؟ چي برم قربونت _  .بزنيا خالت به سري يه نه معرفت بي .عزيزم سالم _  جون؟
 گرفت لمد بوديم بيمارستان حاال تا و کرد گير تخت دستش سروش .بابا نه _  عزيزم؟ خوبي
  خوبه؟ حاال خاله؟ چرا _  .بگيرم ازش حاليم يه و بکنم دخترم به هامو گاليه بزنم زنگ گفتم

 ينامامانت .خوابيده حاالم برگردوندمش، و بيمارستان بردمش ...نباش نگران . عزيزم آره _
 راستي .ديگه ماه يه سارام _  ميشه؟ راحت کي جان سارا همه خوبن الحمدالله _  خوبن؟
 فتمگر  دهنمو جلوي دست با بست و ماشين در و شد وارد کاوه  که؟ بوشهره ميري ترم براي
 هم با کن خبرم جان خاله هيچي _  چطور؟ ميرم حتما ترمم بين آره _  .نياد در صداش که
 نميشم مزاحمت عزيزم باشه _  .بريم هم با ميکنم خبرت جان خاله حتما چشم _  .بريم
 به سالم .باشين زنده سال صد چيه حرفها اين _  .بزن پيرت ي خاله به سر يه کردي وقت
  . ظخداحاف عزيزم باشه _  .کنين سالمتي آروزي من طرف از براشون برسونين سروشم آقا
 عصبي بخاطرشون و بود دستش تو اونروز که همونهاي کاغذ؛ مشت يه  .شما خداحافظ _
 اهنگ با که بگيرم دستش از خواستم...مقواييه جا همون رفت، روز چند براي خونه از و شد
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 اهانهم وقتي  .برگشتم شيشه سمت به و کشيدم دستمو .کرد متعجب منو غضبناکش
 ليو نداشتم و تندي برخورد يا تند حرف هيچگونه توقع و ميشد تنگ دلم ميشدم مريض
  .دش يکي چشمهام از اشک افتادنه با ابي آهنگ  .فشرد منو ضعف نقطه درست کاوه االن

 که بود اوراقي چه اين معنا، تمام به دلسنگي  ...هيچي ميکني گريه چرا نگفت حتي ايندفعه
  :مگفت خودم با و بستم سرم پشت درو و شدم خونه وارد  اورد؟ مي در شکل اين به رو کاوه

 به اين از _  :گفتم و گذاشتم هم روي و لبهام پوزخندي با  ....من رويايي شب اين از اينم _
 شتيآ آدم با و شن خوب خودشون خان کاوه که آينده چندروزه تا کني سکوت فقط بايد بعد
  .کنن

  

 کنج به اونو کردم، آزاد سرم دوره شالمو و کردم ول تختم روي خودمو  (( پانزدهم فصل ))  
 پيدا خودشونو راه اشکهام تا کردم کج و سرم دادم، فحش ولدش و زاد به و انداختم اتاق
 کرده داپي اعتماد عملش و احساس به که ميکرد بازي منطق بي من با دنيا اين اينقدر کنن،
 اعثب هاش محبت اما روم، و چشم بي خيلي ميدونستم تمومه، پررويي ميدونستم  .بودم
 گوشيو رمانتظا عکس بر  .گرفتم تماس سروش با و برداشتم گوشيو  .بپرسم حالشو ميشد

 هنمد اسش ام اس ديدنه با اما بده، جواب نميتونسته و نديده کردم فکر اولش  ...برنداشت
 ندهز  دوباره احساسم تا بزنم حرف باهات نميخوام _  .موند بسته برابرش در هميشه براي
 اليتفع به شروع خودم خاطره به اشکهام اينبار  .نميشناختمت هيچوقت ميکنم حس شه،
 که ودهب اين م هميشه سعي هرچند نکنم، ش بازيچه اين از بيشتر تا ندادم جوابشو کردن،
 هر که کسي هر که حد اين تا بدبختي چرا آخه  .نشم کسي ي بازيچه تا نشه م بازيچه کسي
 هر    استنباط اينه يعني  ؟...دنيا کاره اينه يعني   کنه؟ من مورده در خواست دلش فکري
 اينبار  ....ميداد فوتبال از نشان وي تي آوره سرسام صداي  دنيا؟ قانونه اينه يعني انساني،
 صبر بازي آخره تا بايد قرارداد    طبق نيومدم، بيرون اتاق از  ...بارسلونا و رئال  ..اروپا
  ...تمميخواس قرص و ميکرد درد دلم فقط بود، گرسنم نه و داشتم دستشويي نه  ...ميکردم
 قسمت يخچال، تو دادم آدرس بهش ميخوام، قرص که دادم اس ام اس گوشيش به

  .تنيس کسي بيرون بيا _  .برداشت و واحد تموم هوارش صداي   .بياره برام تا ش داروخونه
 بود دهدا لم کامل لختش نيمه بدنه با خودش و نبود کسي بيرون، رفتم و پوشيدم لباس
  .دميکر  نوازش و گوش و بود باز انتها تا گزارشگر صداي  .ميديد وي تي داشت و مبل روي
 ماييخودن براش و بودن صف به کنارش همه سي ويتايين و بول رد تا گرفته پرتغال آب از
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 براي نم،ک پوشي چشم بازيش از نميتونستم  .بودم مسي    بازي و بارسلونا عاشق  .ميکردن
 فحهص به و نشستم سالن قسمت ترين کنج توي نفره تک مبل روي مظلوم خيلي همين
 سردرد يه براي .اينطور که _  .ميکرد درد سرم _  بود؟ چي براي مسکن _  ...شدم دقيق
 اين لمث جوابه، بدون چيزها خيلي دنيا اين تو _  :گفتم و شدم دقيق چشمهاش تو  ژلوفن؟
 وربطش _  داشت؟ من سوال به ربطي چه _  .ميده تغيير تورو هويي يه کاغذ تيکه يه که
 دخالت حق تو مهرنوش ببين تو نه _  ...کاوه ببين _  .نميکنم پيداش نکرده فکر _  .کن پيدا
 من چون ..بله _  داري؟ تو اونوقت _  نه؟ يا ميفهمي اينو نداري منو مسائله تو کردن
 لويج پايين ميکشي شالمو نيستي که پدرم يا برادر مي، خونه صاحب _  .تم خونه صاحب
 همه تا اربز  بعد به اين از باشه _  ...نيفتن دنبالت تا دخترها جلوي ميگيري دستمو يا مردم
 مه به تو جمعه شب آسايش خيابون تو ي هرزه دخترهاي يا ببينن هيکلتو و موها مردم ي
 که نداشتم يعني  .ندادم جوابي  .رفت حموم سمت به و برداشت حولشو  چه؟ من به . بزنن
 يه نقطه، يه از دريغ اما مهمم، براش اينکه يا داره دوسم ميگه االن ميکردم فکر بدم،
  ....بگه و حس اين که جمله

 

 نکهاي براي بيرون، اومد حموم از عصبانيش ي قيافه با که بود گذشته بازي از دقيقه12 
  .شدم غولمش و برگردوندم سرمو تلويزوين سمت به کنم، تحمل شو قيافه اين نباشم مجبور
 يدنهد با  .شد وارد لخت ي تنه باال و مشکي شلوارک يه با دقيقه چند از بعد اتاقشو رفت
 ي اندازه به و کنم بغلش ميخواست دلم رفت، يادم دستش از ناراحتيام ي همه قيافش
 هوابست زودي چرا   بودم؟ عجيب موجوده يه من چرا  ..کنم ش بوسه غرق دلتنگيهام تمام

 بدونه و گرفت جلوم و آجيل از پر ظرف يه  بودم؟ کي من اصال   ...دلسرد زوديم ميشدم،
 ودمب مواظب خيلي ريختم، پاهام روي و برداشتم ازش مشت يه بندازم، نگاهي بهش اينکه
 دفاع خودم از اومدم  .بود حموم تو مو دوباره _  ... نريزه زمين روي پوست دونه يه حتي که
 از  .نترس بوده خودم موهاي _  :گفت و خنده زير زد پقي  .نبوده من کاره که بگم کنم،
 تو حصب تا ديشب ميدونم، _  .بانمکي خيلي _  :گفتم و ساييدم هم رويه دندونهامو حرص
 صداي  .بودم حموم بانو، نکن اشبتاه _  ميدي؟ بو ميگم _  .بودم خوابيده نمک آب

 باشه، اوهک اين نميشد باورم   .کرد رقصيدن به شروع و شد بلند کرد، بلند شو داد گزارشگر
 خواستم کرد، پخش زمين روي پامو روي آجيالي ي همه و کرد بغل منو خوشحالي از

 هم  وزمين ميزنم ليس خودم بزنه بارسا اگه _  :گفت گوشم دم بغلم تو که کنم جمعشون
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 انامک   فوتبال؟ بازيه يه براي  کاوه؟   ...اين بودم، کرده تعجب هم و بود گرفته م خنده
 فتر  ب شکن با و کرد رها مبل روي منو ميکردم، نگاه بهش بازم نيمه چشمهاي با  ....نداره

 واي خورد، قاشق به قاشق باسردي و دراورد يخچال تو رو مونده غذاي ظرف يه آشپزخونه
 شب 12 تا _  .نميزدم حرفي وهيچ بود مونده باز دهنم تعجب از  شد؟ شکلي اين چرا اين

 کنم،مي خفت حامد اوه ميشه، چي ميدوني پسر بزنه، بارسا اگه ميدم، يادت فول رانندگيه
 دوست اين براي و ميزد حرف خودش با مدام  .نمياد من طرفهاي ماه6 تا ديگه بگو و سامان
 به که اتاقم رفتم بود، گرفته درد سروصداهاش از سرم  .ميکشيد شونه شاخو دوستش اون و
 شوخود رقصم از زشتي ي نقطه وقت يه تا ميکردم دقت خوب بايد کنم نگاه امرزوم فيلم
 به و خوابيدم تخت روي  ...کنه کمکم نبود هم طاهره ديگه .نکنه آبرو بي منو و نده فراري
 شارژي بي نميشه که انديکن، روحت تو فحش اي شدم، خيره دوربينم    کويچک وي تي

 قسمت به دقيق و آروم و کردم بازش دوباره دقيقه 5 تا شارژ زدمش  نه؟ دقيقه؟ يه بکشي
 شکسته انگار که پاهامو قمست جز به داشتم دوست جاهارو همه .شدم خيره قسمتش به
 ادهد انتقال منم به رقصشو عادت اين که بود فرنوش تقصيره نبود خودم دست اونم بود،
  .بود

  

  .شد وارد اجازه براي من منتظرنمونده و زدن در يه با کاوه که بودم رقصم ديدنه مشغول  
 تتخ روي برداشتم خيز حالت همون به و نشدم بلند تخت روي از حتي که شدم هل انقدر
  کردي؟ قايم بود چي اون _  شده؟ چي _  .زدم زل چشمهاش تو و نشستم ها مجنون مثل و

 خيز يرونب سمت به  .بود داييم عروسي از قديمي فيلم يه هيچي _  :گفتم و بستم و دوربين
 باال سرمو ها ديوونه مثل  .شد شروع دوم ي نيمه بگم ميخواستم باشه _  :گفت و برداشت

 رايب  .خريد جون به منو    عميق    نفس و رفت  .ميام منم توبرو _  :گفتم و کردم پايين و
 دم،ش نشين هم باهاش و بيرون رفتم نره اين از بيشتر آبروم و اتاق تو نياد دوباره اينکه
  .ردک مخفي خودشو و برد فرو بالشت تو سرشو داغون اي روحيه با اون و شد دو به دو بازي

 خانوم ببخشيد _  .بله نه هان _  هان؟ _  ...دوخت چشم بهم و بيرون اورد سرشو  کاوه؟ _
 ش چهره حالت وضوح به  ...ميگذره چي ها برگه اون تو سواله برام من ميگم _  بله؟ .معلم
 سعي  ... داد پوشش شو چهره تمام بزرگ    اندوه يه يا غم يه از اي حاله يه شد، عوض
 هر ي اجازه که بود دار جلوه عميق افسردگيش انقدر اما بدم، هديه و آرامش بهش کردم
 شد ندبل و گفت اينو  .ميفهمي موقعش به .توشه بزرگ غم يه _  .بود گرفته من از و حرفي
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 باسل .نفهميدم و اومدنش و رفتن که بودم زدنش حرف مسخ اينقدر .رفت اتاقش سمت به
 مک يه ميخوام سواري؟ موتور _  کجا؟ _  بريم؟ مياي _  .بود ايستاده جلوم آماده و پوشيده
  .ايم112 خودم من بابا بيا _  پليس؟ _  ...اما برم داشتم دوست خيلي  ....کلم به بخوره باد
 به و دماوم دستي    سر پالتويي و کاله و شال برداشتن با و رفتم اتاقم سمت به اي خنده با

  زاري؟نمي رو کاله چرا _  .شد سوار و ها پله رو گذاشت و ايمني کاله  .رفتيم پارکينگ سمت
 کاوه که همونجايي گذاشتمش اون از تبعيت به منم  .نميخوام من ...بزار ميخواي تو _

 تراح اين  چيه؟ سره از کارام اين نميدونستم  .شدم سوار سرش پشت و بودش گذاشته
 اين    دادن جلوه اهميت بي و هواييم سربه اين اون، با آرامشم اين غريبه، پسره يه با بودنم
 دنياي از منو و داد گاز  ...باشن راحت هم با ميتونن غريبه پسر و دختر تا دو که موضوع
 روزمآ که مني  .کنم فکر منفي فکره هيچ به دادم ترجيح  ...داد نجات خودم نبايدي و بايد
 نيامد مرد بهترين با و بودم رسيده آرزوم به حاال کنم، سواري صاحبش و موتور اين با بود
 دهکر  آب خيس چشمهامو و ميخورد صورتم تو باد گذشت که اول خيابون از  .بودم سوار هم
  :فتگ و کرد کم سرعتشو  آبه خيس چشمهام برو يواش کاوه _  :گفتم کاوه گوشه در  .بود
 وصف بود حالي يه ...چسبوندم پشتش به سرمو  .کمرم پشت ببر سرتو خوب _

 انرژ  يه مثل کمرش، به چسبيده سرم اون، و منو اي، پيشينه هيچ بي....عالي...نکردني
 کاوه با خوشم روزهاي اين ياده به  ..ياب کم هاي صحنه از پر عاشقونه ژانر يه ميموند،
 ارکپ نزديک پسر و دختر يه پاي مقابل  ...چسبوندم بهش بيشتر خودمو و زدم لبخندي
 و خنديد پسره  رئال؟ يا بارسايي طرفداره _  :گفت پسره به رو و داشت نگه خونه کناره
 و اوهک دست به زد دستشو پسره  ...قدش بزن _  :گفت و باال برد دستشو  .بارسا _  :گفت
 و دمش شاد ترسشون بي ي خنده از منم خنديدن، بود نامزدش احتماال که کناريش بادختره
 رهپس سمت به و کليد   .کرد متعجب دوزجو اون منو و شد پياده کاوه  ....خوشبختي غرق
 پسره  .نتز  با کن کيف بزن دور يه پاشو هستي بارسايي اينکه افتخاره به _  :گفت و گرفت
 نديدنميخ و ميزدن دور  . شد سوار دختره با و برداشت و سنگين موتور کليد حرفي هيچ بي
 چشمهاش، درون حسرت اين از گرفت دلم چقدر بود، دوخته چشم بهشون حسرت با کاوه
 با هدوبار  دادن دست بار يه با و برگشتن زود خيلي  داشت؟ کيو با زدنه دور حسرت يعني
 ما که نميدونستن ها بيچاره کردن، خداحافظي ما از و کردن خوشبختي آرزوي ما براي کاوه

  .رگشتب خونه سمت به موتور دادن مسير تغيير با کاوه  .نيستيم هم با بيشتر اي همخونه
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 م،شد پياده و گذاشتم هاش شونه روي دستمو شدن پياده ي    موقع شدم، پياده و رسيدم 
 از هروقت داشت عادت بود، گرفته رو کاوه بو خونه تموم  .شدم وارد و کرد باز و واحد در
يو با بيرون ميومد حموم  نرفته يادم بارش حسرت نگاه هنوز  .ميکرد بو از پر رو خونه اَفترش 
  ...رفتم اتاقم سمت به و گذشتم آشپزخونه تو کنارش از يواش خيلي    بخير شب يه با  ...بود
  *********  ....سپردم فرداها به خودمو و دادم لم تخت روي و کردم تعويض هامو لباس
 بگم بهتره يا بهاري    موسم يه مثل باد يه مثل گذشت، سريع خيلي امتحانها فصل

 ميدادم و رفتنم خبره خانوم مهري به بايد  ...رسيد فرا بوشهر به من رفتن موقع و زمستوني
 پدرو ي خونه به ش همه و ميومد خونه به کم خيلي کاوه  ...ميشدم همسفر باهاش و

 بود کرده قديميمونو روزهاي هواي دلم انقدر ميگذروند اونجا روزهاشو و ميرفت مادريش
 يهگر  قشنگمون روزهاي ياده به و ميگرفتم گلوم روي دستمو بغض از وقتها بعضي که

 گرفته تماس سروش با من بر گذشته ي هفته1 و ماه1 اين طي در بار 12 از بيش  .ميکردم
 هوايي  .ميکرد منع خواهي عذر از منو و بود زده سربار من با زدنه حرف از بار هر اما بودم
 بايد حاال و بودم رسونده پايان به خوب نيمه و امتحاناتم بوشهر، هوايي اما بودم شده
 گوشم به رو طاهره آشوب ميزدم حرف خونه با که هربار  ...ميموندم نتايج منتظره

 اش،ه شب آراميه بد و بود شده گريه ترمش اين زندگيه تمام بدبخت ي طاهره ميرسوندن،
 هنوز بودم خوشحال هامون تماس و برخوردها از هنوز بودم، خبر بي کاوه هاي ورقه از هنوز
 راننده  ...بود نکرده تغييري من براي چيزها خيلي هم هنوز  ...بود همراه باهام حس همون
 وقف موضوع اين بابت من و بود رسيده عالي و متوسط به بد    سطح از کاوه کمک به گيم
 مي کاوه خودمو ياده ميديدم فرمون پشت و دختري که هربار  .بودم خوشحال العاده
 ختماندا برنج به نگاهمو آخرين  ....ماشين تو هاي نزديکي و رانندگي    خاطرات ياده افتادم،
 ايه بچگي خودو به کردم، مسخره بپزم نبودم بلد که اولي روزه بابت خودمو پوزخندي و

 يشترب و شدم بزرگتر چندسال ي اندازه به چندماه اين تو ميکردم حس  ...خنديدم م گذشته
    صداي  ...رو رفتارم هم و اخالقم هم داده، تغيير منو ها تجربه اين ميکردم حس ميفهمم،
  زيزم؟ع خوبي مامان سالم _  بله؟ _  .بود خونه ي شماره کشوند، اتاقم سمت به منو تلفنم

 مياي کي... الحمدالله _  خوبن؟ همه خونه خوبي؟اهالي تو مرسي مهربونم گله سالم _
 دو احتماال...ميام چشم _  :گفتم و خنديدم  .کردنش دختر دختر با کشت منو بابات پس؟
 چشم _  .بيار خودت با بزن مهريتم خاله به زنگ اومدي باشه آهان _  ..ديگه روزه
 اينجاست عموتم آره .خداروشکر خوبن اونهام .ا ه م _  خبر؟ چه طاهره مامان ميگم....حتما



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 102 

 باشين خودتون مراقب برسون سالم بزني حرف نميتوني فهميدم _  .ميرسونه سالم
 چي نييع  .رفتم فرو فکر به و کردم قطع گوشيو  .خداحافظ. جان بيشترمادر تو _  .خداحافظ
 اونا که بس از   زد؟ زنگ نميشه هم خونه و خاموشه خودش گوشيه طاهره که شده

  .شهب بدل و رد مشکوکيم حرف يه اينکه به برسه چه ديگه خودشون، شکاکن همينطوريم
 يه يا است کاوه ببينم تا بيرون اومدم در از  .اورد بيرون خيالم و فکر از منو در صداي
 و بود ايستاده آشپزخونه دم خريد، هاي کيسه با ديدم رو کاوه که روز اون مثل اي غريبه
 ات چند اين _  :گفت و گرفت باال و مرغ ي کيسه ديد که منو ميکرد، نگاه من اتاق در به
  .بيا هم تو کوه بريم دوستهام با هفته آخره تا چوبه زرد و آبليمو تو بزاري اوردم و مرغ
 فتنمگ از قبال تا  .بوشهر ميرم فردا پس من _  :گفتم آه با تقريبا و کشيدم عميق نفس
  ود؟ز اينقدر چرا _  :گفت و باال اورد و سرش متعجب م جمله گفتن از بعد بود پايين سرش

 اييدت بر مبني سرشو  .برم ميتونم هفته دو فقط ندارم وقت زيادم و شده تموم امتحانام _
 شونم زاده آقا حتما _  .مهري خاله با _  ميري؟ کي با .باشه آهان _  :گفت و داد تکون
 خوش .خوبه _  .آره _  :گفتم حرصي بدم و بودنش ريلکس جواب اينکه براي  .هستن
 هاي يسهک  .خداحافظ _  .باشه _  .بگيرم ازت و کليد بيا بزن زنگ بهم رفتنت از قبل .بگذره
 جاي به دوستهامو جا همين بزارشون _  .رفت يادت اينارو _  :گفتم و دادم دستش و مرغ
 به کردن نگاه بدون و دادم جا فريزر تو رو ها مرغ  .راحتي جور هر _  .اينجا ميارم کوه

  رفتم اتاقم سمت به رفتنش

  

 که بود هگرفت زدنش حرف از دلم اينقدر  .رفتم اتاقم سمت به رفتنش به کردن نگاه بدون و 
 اسلب متنفرشدم، وجودش از حرفهاش ياده به و زدم پس اشکهامو  .گرفت م گريه نرسيده
 هي تا کردم خالي لباسام از و کمد کردن، جا جابه و زدن تا بدون کردم، جمع تند تند هامو
 مهرنوش ما و خانه کاوه اون نباشه هرچي بوده، همخونه دختر يه با نفهمن دوستهاش وقت
 به و نشستم کنارش زده چمبره خودمم و کردم جمع لباسهامو    تمام اشک با  .ايم کلفته
 خيلي دادم و رفتنم خبره و زدم زنگ خانوم مهري به  ....دوختم چشم هام لباس از پر ساک

 آهنگ اب  اتوبوس؟ با تنهايي يا ميريم سروش با آيا که ميده خبر بهم گفت و شد خوشحال
 نشد، خبري کاوه وجود از بعد شب پايان تا  .  .  .  .  .رسوندم پايان روزموبه طليسچي
 خوب اومده، پيش کاري براش سروش و بريم اتوبوس با بايد که گفت بهم خانوم مهري

 باور و سروش عشق  ..کنيه گم رد حرفهاي همش اينا و نيست خبري بار و کار از ميدونستم
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 به  ...نزد جايي منو حرف و موند مرد هم باز من از خطا اين ديدنه وجوده با چون ، داشتم
 هک خانوم مهري ي خونه ميرفتم صبح فردا بايد و بود شب آخره  ....واقعي مرد ميگن اين
 طبق و دنيوم کاوه  ...شيم آماده رفتن براي و باشيم ترمينال بليط، ساعت طبق ناهار از بعد
 و ادمد جا اتاقش تو خودمو  ...خونه ميومد کليد گرفتن براي صبح حتما گوشيش به زنگم
 هک درسته دادم، قرار ميز روي تخت    باالي سرمو موهامم سره گل گرفتم، آروم تختش روي
 ازم و خيالش حداقل نميتونست هيچکي و ميخواست اونو وجودم اما بود اخالق بد اون
 و اشک " مقدم مهدي " از رفتم ديگه    آهنگ با و انداختم راه گوشيمو مدياي  ....بگيره
 اشقتع گفتم   نميگردي بر ديگه کردي، که کاري اين با  ...شدم ناراحت دلم براي و ريختم
 تو لياقت انگار ولي گفتم بهت  نزاري تنها منو عزيزم، گفتم بهت   کردم اشتباه ولي ميمونم
 ديگه م،نيست ديگه   نميگردم بر گلم رفتم ديگه  ...رفتم ديگه....رفتــــــــم ديگه  نداري
 فتمگ   نميگردي بر ديگه کردي، که کاري اين با  نميگردم بر گلم هيچوقت ديگه نيستم،
 انگار ليو گفتم بهت  نزاري تنها منو عزيزم، گفتم بهت  کردم اشتباه ولي ميمونم عاشقت
 يگهد   نميگردم بر گلم رفتم ديگه  ...رفتم ديگه....رفتــــــــم ديگه  نداري تو لياقت
 هک کردم گوش و آهنگ اينقدر  نميگردم بر گلم هيچوقت ديگه نيستم، ديگه نيستم،
 کردنه حس با  .  .  .  .  .داده ادامه خودش خوندنه به گوشي و برد خوابم کي نفهميدم
 هکاو دستهاي  ...کردم باز نيمه اي دزدانه حالت به چشمهامو هام گونه رو دستي يه نوازش
 بايد  ...بود چشمهام روي از اشک کردنه پاک مشغول اون و بود خيس چشمهام  ...بود

 رنظ زير حرکتهاشو تمام   ...بمونه کنارم بزار بمونه، بزار  ...نه  ميکردم؟ باز چشمهامو
 در عديهب سه ي زاويه تو و دراورد کمد تو از دوربينشو  ...نکته به نکته ريز، به ريز گذاشتم،
 با و گرفت عکس ميشد من سره گل جز چيزي چي شامل نميدونم که ميز باالي از و ايستاد
 بدنم روي پتوشو  ...گذاشت قبلش جاي اونو و شد خيره دوربينش ي صفحه به لبخندي يه

 چي دوربين اون تو بدونم و شم بلند داشتم دوست خيلي  ...شد خارج اتاق از و انداخت
 به منو ويش تي صداي و تنش عطره و پتو بوي  ...ميترسيدم رسيدنش سر از اما ميگذره
 با صبح  **********  ....شدم هوش بي و کرد دعوت اولم ترم    شب    آخرين    خواب
 که دمش بلند و کردم جور و جمع خودمو موقعيتم ياداوردن به با  ...شدم بيدار گوشيم صداي
 اب روشو و بود خوابيده وي تي روي روبه ي نفره دو مبل روي  ...برم دستشويي سمت به

  ..بود پوشونده سفيدي ي ملحفه
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 با و گشتمبر  اتاقم به مسواکم برداشتن با و شستم صورتمو و رفتم سمتش به لبخندي با 
 اندر هسيري با و انداختم نگاهي جانبش يه بار آخرين براي  ...اومدم بيرون وسالم برداشتن
  .  ....رفتم در بيرون سمت به و گذاشتم اپن روي رفتنم بر مبني يادداشت يه با و کليد بدنم

 به ناهار خوردنه از بعد خانومم مهري منو و نبود خونه سروش انتظارم    عکس بر  .  .  .
 نداشتم هرانت شهره به دلبستگي خيلي اينکه با  ...افتاديم راه به زود خيلي و رفتيم ترمينال
 دسته روي سرمو  ...کنم فراموشش نميتونستم و بودم شده شهر اين از پسري يه    عاشق اما
 هم روي چشمهامو خانوم مهري سمت به لبخندي دادنه با و گذاشتم اتوبوس    صندليهاي ي

 چيزي اون از زودتر خيلي  ***********  ...دادم آرامش خودم به کاوه فکره با و گذاشتم
 پر هرهش اين به رسيدنم از اينقدر  .دادم هديه بدنم به و بوشهر بو و رسيدم ميکردم فکر که
 سمت هب بيسيم تاکسي با  ...بدم بروزش چطور نميدونستم که بودم خوشحال هياهو و صدا

 هخون بره داشت اصرار اما خونمون بياد باهام خواستم خانوم مهري از  ..افتاديم راه خونمون
 دنش پياده بدونه خودم و رسوندم دايي ي خونه به اونو اول ببينتش، زودتر تا دخترش ي
 اب مامان  ...موندم در شدنه باز منتظره و دراوردم صدا به و زنگ  ...رفتم خونمون سمت به
  ...ميکردم سکته خوشحالي از داشتم ماه5 از بعد ديدنشون با  ...شد حاضر مقابلم اسپند يه
 همه  ....تر چروکيده مامان و تر ناز فرنوش بود، شده تر الغر بابا بود، کرده تغيير چيز همه
 حالت ناو تو مامانم ديدنه با  ...کردم بوسه غرق هاشونو گونه و فشردم بغلم تو نوبت به رو
  ...ودمب خوشحال خيلي بودم برگشته خونمون به اينکه از  ...تپيد براشون و شد آشوب دلم
 هک مون همسايه زن و مامانينا پيش جمع تو بيرون اومدم خودم و دادم جا اتاقم تو ساکمو
 مامانم با و بود کازروني اصالتا بود، خونگرمي و مهربون زنه  ...خونمون بود اومده گذري
 يزوچ همه اما بود پر دلم اينکه با پرسيد، اونجا تو حالم و دانشگاهم از  ..ميموند خواهر مثل
 برام و شد خوشحال کردم، تعريف پاريس ي اندازه به اونجا از و دادم جلوه عالي و خوب
 ردنهک چيني خبر به کردم شروع و کشوندم خودم کنار به و فرنوش  ....کرد موفقيت آرزوي
 بگم بهت اتاق تو بايد _  :گفت و انداخت برش دورو به نگاهي  طاهره؟ از خبر چه _  :ازش
 پشت درو و اتاق تو رفتم دنبالش به و خنديدم  ...داره جاسوس جا همه عمو نميشه اينجا
 ات _  ميزاري؟ آهنگ چرا _  ...گذاشت آهنگ يه و کرد روشن سيستمو فوري   ..بستم سرم

  وز؟مارم گرفتي ياد کجا از چيزارو اين_  :گفتم و کردم نگاهش جنس بد  .نشنون صدامونو
  ...ميزد حرف مهرداد با اينطوري بود اينجا که چندروزي اين..طاهره از _  :گفت و زد لبخند
 باشهن مطمئن تا طاهره نبودم، فرنوش رفتاره اين نگران که داشتم اعتماد طاهره به اونقدر
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 ودمخ به فرنوش باصداي  ...نميکنه کارارو اين پيشش نرسيده فهميدن سن به فرنوش
 رو طاهره عمو، که زماني  ...بگم بهت کامل بزار _  :دادم گوش طاهره ي قضييه به و اومدم
 پاشو هم طاهره بدم، شوهر خواستگارش به رو طاهره بايد گفت و کرد قاطي ديد مهرداد با
 نشون خودشو که جونت مهرداد کو گفت هم عمو  ...مرگ يا مهرداد يا کفش يه تو کرد

 فاميل کل و اومد خان مهرداد خالصه آقا مياد، نترس مياد ميگفت مدام هم طاهره  نميده؟
 بستري تهران بدبخت بابا نه تا نميخوادش مهرداد فکرميکردم همه  ..گذاشت کف تو و

  .دمنيوم که بودم بيمارستان تخت رو من اينا :گفت و داد عمو نشون عکسشو حتي بوده،
 چه ديدم تهرانشو هاي عکس...خوشگله چه بردپيت، جمال به گلي بابا ديدمش منم
 _  :گفت و داد قرار موس گره اشاره روي دستشو  ...براش ميميره آدم داره، نازي دوست
 وشمهرن ...اومده خوشم ازش ولي نگيا، طاهره به کامپيوتر، ريختم دزدکي عکسشو من اينا

 از رخواه نميشد باورم نميشنيدم، و فرنوش حرفهاي بقيه  ...که داره اي خونه چه نميدوني
 نميخوام من...نداره امکان ميخواستش، آور سرسام خواهرش که بود اومده خوشش کسي
 زا واقعا ولي ندارم و کسي تو غير که من آجي واي _  ...بندازم ملت جون به رو ها بحث اين
 کنه عروسي مهرداد با طاهره و بخواد خدا اگه...کن لبخندش نگاه اومده خوشم ياروه اين
  ...ميدونم اسمشم آجي...دعوته اينم احتماال

 

 يتشخص مثل...کاوه _  :گفت ش گونه بچه ذوق همون با برگشتم، سمتش به پرسشگر
 کرف پسره اين مورده در داري ببينم ديگه بار يه اگه فرنوش، ببين _  ...ميمونه ها رمان
 شده چي _  ...کنه منعت ها کالس ي همه از ميگم بابا به ميزني حرف يا ميکني
  .چشم _  :گفت و پايين انداخت سرشو  فهميدي؟...گفتم که همين _  ..؟مگه...مهرنوش
 بيرون، رفت اتاق از و نگفت چيزي  ...مامان کمک بيرون برو _  :گفتم و کردم بلندش
 کنم، اکشپ نکرده کپي نيومد دلم  .شدم دقيق کاوه عکس به و نشستم سيستم پشت فوري
 ينب سرمو  .کردم پاک کامپيوتر تو اونو و گرفتم عکس سيستم ي صفحه از گوشيم با

 وجوده تو اومده وجود به عشق اين خاطره به زمان و زمين و کاوه وبه کردم قايم دستهام
 آغوشش تو خودمو و کردم بلند سرمو م شونه روي مامانم دستهاي با  .دادم فحش خواهرم
 شکل قربون _  :گفتم و بوسيدم شو گونه  ...بخوري اوردم خرما برات بيا _  ...کردم رها
 مهرنوش يعني _  :گفت و کشيد آهي  ميدارم؟ دوست تورو اينقدر من چرا...برم ماهت
 _  چي؟ رنوشف پس _  :گفتم زدمو لبخندي  .نيست بيشتر بيابوني خونه اين نيستي وقتي
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  ... مهرنوش پيش تهران برم ميخوام من ميگه و ميکنه تهران تهران همه تو از بدتر که اون
 اون نه،ک تابي بي اينجوري فرنوش نميخواست دلم افتاد، شور بيشتر مامان حرف اين از دلم
 هامدست تو و مامان دستهاي...نبايد نه  ...نفسش ي بنده بشه نبايد و ست بچه دختر يه

 هک چيم هر بياد ميخواد که داره چي تهران کرده جا بي _  :گفتم شدن بلند هين و فشردم
 شما _  :گفت و کرد نگاه بهم متعجب  ..ندين حرفهاشو اين جواب و کنين محليش بي گفت
  ...ستني چيزيمون نباش نگران تو _  :گفتم و بوسيدم گونشو  چتونه؟ معلومه خواهر دوتا
 جون تازه ي خونواده اين به  ...نشستيم حال تو و رفتيم بيرون اتاق در از ديگر باهم

  ********  ...خوردم افسوس فرنوش حال به خودم با زدمو لبخندي گرفتمون

 

 يتشخص مثل...کاوه _  :گفت ش گونه بچه ذوق همون با برگشتم، سمتش به پرسشگر
 کرف پسره اين مورده در داري ببينم ديگه بار يه اگه فرنوش، ببين _  ...ميمونه ها رمان
 شده چي _  ...کنه منعت ها کالس ي همه از ميگم بابا به ميزني حرف يا ميکني
  .چشم _  :گفت و پايين انداخت سرشو  فهميدي؟...گفتم که همين _  ..؟مگه...مهرنوش
 بيرون، رفت اتاق از و نگفت چيزي  ...مامان کمک بيرون برو _  :گفتم و کردم بلندش
 کنم، اکشپ نکرده کپي نيومد دلم  .شدم دقيق کاوه عکس به و نشستم سيستم پشت فوري
 ينب سرمو  .کردم پاک کامپيوتر تو اونو و گرفتم عکس سيستم ي صفحه از گوشيم با

 وجوده تو اومده وجود به عشق اين خاطره به زمان و زمين و کاوه وبه کردم قايم دستهام
 آغوشش تو خودمو و کردم بلند سرمو م شونه روي مامانم دستهاي با  .دادم فحش خواهرم
 شکل قربون _  :گفتم و بوسيدم شو گونه  ...بخوري اوردم خرما برات بيا _  ...کردم رها
 مهرنوش يعني _  :گفت و کشيد آهي  ميدارم؟ دوست تورو اينقدر من چرا...برم ماهت
 _  چي؟ رنوشف پس _  :گفتم زدمو لبخندي  .نيست بيشتر بيابوني خونه اين نيستي وقتي
  ... مهرنوش پيش تهران برم ميخوام من ميگه و ميکنه تهران تهران همه تو از بدتر که اون
 اون نه،ک تابي بي اينجوري فرنوش نميخواست دلم افتاد، شور بيشتر مامان حرف اين از دلم
 هامدست تو و مامان دستهاي...نبايد نه  ...نفسش ي بنده بشه نبايد و ست بچه دختر يه

 هک چيم هر بياد ميخواد که داره چي تهران کرده جا بي _  :گفتم شدن بلند هين و فشردم
 شما _  :گفت و کرد نگاه بهم متعجب  ..ندين حرفهاشو اين جواب و کنين محليش بي گفت
  ...ستني چيزيمون نباش نگران تو _  :گفتم و بوسيدم گونشو  چتونه؟ معلومه خواهر دوتا
 جون تازه ي خونواده اين به  ...نشستيم حال تو و رفتيم بيرون اتاق در از ديگر باهم
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 فصل))  *********  ...خوردم افسوس فرنوش حال به خودم با زدمو لبخندي گرفتمون
  (( شانزدهم

 در بي اي کاوه    پي در هوا سربه فرنوش  ...ميگذشت دريابان بوشهره تو موندنم از روز دو  
 يب اين دست از خيلي  ...نداد رفتنم بر مبني اسي ام اس من به حتي کاوه  ...بود پيکر و

 تمام و نميخواست منو اون که چرا بود مورد بي هام گله اما داشتم گله احساسيش
 و ميشد ايمون همخونه شامل ما تفريحهاي

 

 و درد براي من دست و بود مدرسه فرنوش  ...نداشت دخالت اون در اي ديگه چيزه هيچ
 وزر دو اين تو  ...رفتم عموم ي خونه به پدرم با و پوشيدم لباس  ...باز خودم با کردنه دل
 ي جزهمع منتظره و زدم در  ...بگذره براش بهتر دنيا و نکنن شک تا ببينم رو طاهره نرفتم
 اونو تب مثل ميبينمش وقتي ميخواست دلم بودم، مهربونم و خوب آبجيه ديدنه يعني ترم
 فرار رايب جايي هيچ که بدم جاش بغلم تو اونقدر  ...کنم اش بوسه غرق و بگيرم دستهام تو

 زن براي مو انرژي از اندکي کرد، استقبال ما از خوشرو عمو زن و شد باز در  ...باشه نداشته
 راحت من و نبود خونه عمو..کردم ذخيره طاهره براي رو بقيه و دادم هدر بوسيدنش و عمو
 دش باز در  ...دراوردم صدا به اتاقشو در خودش از خبر بي  ...رفتم طاهره اتاق سمت به تر
 اونو من و منو اون شد، چسبيده هم به سرها و نزديک هم به دلها شد، يکي ها نگاه و

 ارهب يه به بودن کاوه کناره در هاي غم تمام آغوش يک سينه، يک ي فاصله به باورکردم،
 بغل تو منو حرفي هيچ بدونه طاهره   .کرد احاطه چشمهامو تمام اشک و اوردن هجوم بهم
 چي ببيني بودي کجا...بودي کجا _  :گفت گوشم دم ترس از حاکي آرومي    صداي با و گرفت
 نمياد، در صدام ببين _  :گفت مي گوشم در و ميريخت بيرون مهابا بي اشکهاشو  کشيدم؟
 هگري و کردم بغلش  ...نه بدبختم خيلي ميبيني؟ کردم عادت زدن حرف يواش به چون
 خنديدهاشون، رفتنهاشون، بيرون مهرداد، خودشو ياده به و کردم گريه  ...کردم

 و اميد اين بهش و کردم لمسش بوسيدمش، کردم، بغض هاشون، آشتي دعواهاشون،
 روي و گرفت دستمو  ....نيست حکمت بدون کاريش هيچ سري باالي خدا اون که دادم
 روي لبهاش رطوبت  .بود شده عوض ظاهرش و بود شده الغر خيلي  ...خوابيد دستهام
 آجي بود شده تنگ برات دلم _  .شد تنگ براش دلم انداخت کاوه ياده منو دستهام
 دارم خبر خيلي _  خبر؟ چه تو...هيچي _  :گفتم و کشيدم آهي  خبر؟ چه...مهري



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 108 

 لح ايشالله _  ...نميتونم بخدا مهرداد، بدونه نميتونم من کن، دعا برام.. خيلي مهرنوش،
 بياد هکرد قبول بابا _  :گفت عريضي لبنخند با و شد بلند  آخرش؟ شده چي حاال ميشه،

 من اهههه _  ...ديگه ي هفته دو _  کي؟ _  ...داره هدفي چه نميدونم اما خواستگاري
 در خوب شمام و جيگرين بد خان کاه شنيدم _  :گفت و زد تيزي لبخندي  ...نيستم
 يخاص ولع با شو شونه رو زدم  خانوم؟ شيطون بينم کن تعريف...ميسيرين واديشون
  ..ونستمميد _  ...نشده شنيده هاي گفته تا ناگفتنه هاي نگفته از  ..کردم تعريف به شروع

  ...باش مراقب خيلي مهرنوش زودي اين به نميدونستم اما ميشي، عاشقش ميدونستم
 ماا رفتم پيش زود خيلي ميدونم خودم _  :گفت و دادم تکون حرفهاش تاييد مبني سري
 تزيين    ي ميوه از پر    اي ميوه جا با عمو زن  ...ميکنم باور _  ...نبود خودم دست کن باور
 با و کردم معرفي خوب چيزو همه پرسيد، هام درس از لبخندي با و شد وارد اي شده
  ...شدن دوست باهم و پسرآقاييه خيلي ميگفت مهرداد ولي _  ...کردم اش بدرقه لبخندي

 ديوونه دارم بخدا کنه قبول بابا کن دعا _  :گفت و زد چشمکي  ...شدن دوست باهم آره _
 با و برد کامپيوتر پاي به منو  ...بخواد خدا چي هر نباش نگران ايشالله _  ...ديگه ميشم
 داد اه ورد تو ميگذشته بد چه بهش شبها اين که اين از کرد آشنال اش شده نوشته وردهاي
 به همه اينها که ميدادم دلداريش حرفهام با همش  ...اورد مي درد به و آدم دل و ميزد
 جودهو با ظهر از بعد براي و زد زنگ مهرداد به من گوشيه با  ...نباشه نگران و ميرسه پايان
 با و برگشت عمو  ...داره خريد من با عصري و خونه بره که گفت بابام به و گذاشت قرار من
 شدست از کردم، بغلش و خنديدم  ...کرد موفقيت آرزوي برام و کشيد بغل تو منو ديدنم
 هک داشت رو مسئله اين حق و بود دخترش نباشه چي هر ميدادم حق بهش اما بود عصباني
 و دنز  حرفي عمو هردمون انتظار برعکس و رسيد فرا زود خيلي عصر  ...کنه تا خوب باهاش
 ادگش لبخندي با و اومد دنبالمون به روحيه تازه و حال سرو مهرداد  ..بيرون رفتيم هردو ما

 نهگفت از منظورش  ...ايراني البته و تهراني بانوي سالم _  ...نشوند خودش کناره و طاهره
 باهاش و دادم سالمشو جواب ملموش آهي با  ...بود اون وجوده و کاوه فاميله ايراني

 زنمه ديگه _  :گفت من رياي بي چشمهاي مقابل در بوسيدو و طاهره  ..کردم احوالپرسي
 از ميگم ميــــــــــگما، اااا ؟ _  ...ارزونيت _  :گفتم و خنديدم  ...نکن نگام بد ديگه ها

 تجديد و کارها اين با  ...بود حضورش در افتاده اتفاقات و کاوه منظورش  ...وووو تهران
 به نبود اي چاره بود، شده تنگ کاوه براي دلم ميکرد، ناراحت منو ناخواسته خاطراتش
 زنگ اما لغزيد، شمارش رو دستم بار سه دو  ....خنديدم ديدنش با و کردم نگاه عکسش
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 تونستممي بايد من آره ميکردم، عادت نداشتنش به بايد ميکردم عادت نبودش به بايد نزدم
 نگز  با همزمان  ...کرد پرت حواسمو گوشيم ي ويبره  ...ميگرفت جلوموم نبايد چيز هيچ و

 پارک قوام ي خونه قهوه روي روبه دريا کناره و داشت نگه و ماشين مهرداد گوشيم خوردنه
 خودشه ي شماره نميشد باورم  ..کرد دعوت اشک لرزش به چشمهامو کاوه ي شماره  ...کرد
  ...سالم _  بله؟ _  ...دادم جواب و شدم پياده سرعت به  ....مياره در لغزش يه گوشيو داره
 پودر مهرنوش ميگم _  ...ميگذره ...نيستم بد _  چطوري؟ تو..مرسي _  خوبي؟..سالم _

 داشپي االن اهان _  ...گاز سمت سومي کشو تو _  کشوئه؟ کدوم تو لباسشويي ماشين
 يربخ هم تو شب _  ...بخير شبت نه _  نداري؟ کاري..ديگه برم من _   ...باشه _  ...ميکنم
 کفريت خواستم هيچي _  شده؟ چي _  ...صبرکن صبرکن _  ...سالمت به _  خداحفظ
 نمک ثابت که برنميگردي يعني _  ...ديوونه _  ...نکن لج ديگه شدي _  ...نشدم _  ...کنم
 صدا رو کاوه اومد، وضوح به تلفن پشت از پسري يه صداي  ..ميبينيم _  ام؟ ديوونه واقعا
  .سالمت به _  .باباي فعال رفتم من خوب _  ...کنه قطع زودتر ميخواست ازش و ميکرد
 ؟چيه _  ...برگردوند منتظر ي طاهره و مهرداد پيش به بشاش اي روحيه با منو و کرد قطع
 هر  ....االغم االن من نترس _  :گفت مهرداد که کردم رهاشا مهرداد سمت به  شدي؟ شارژ
 اي خونه چاي اون ياده قوام ي منظره ديدنه با  ...رفتيم قوام سمت به و خنديديم بلند سه
 اين چطوري ...من خداي  ...نرفتيم داخلش به اما درش دم تا رفتيم کاوه با که افتادم

 بود ماه5 بر بالغ که کردم اي قليه خوردن به شروع خاصي ولع با  ...کنم فراموش خاطراتشو
 رسهه به زيبا و خوش خيلي اونشب  ....بوشهري قليه اونم بودم نکرده نزديکش لبام به

 اب بابا  ...رفتيم خودمون ي خونه به اول و برگشتيم 1 ساعت به عقربه رسيدنه با و گذشت
 دونمنمي  ..ميداد گوش هاشحرف به کنارش در اشتياق با مامان بود زدن حرف مشغول تلفن
 نندونست بر مبني ورچيدني لب با طارهره .من بود، اورده وجد به و مامان که بود بحثي چه
 دنمدي با  ..نشد ما حضوره ي متوجه و بود خوندن درس گرفتاره  ..رفتيم فرنوش سمت به

 رو زدم  .کيماوني آبجي پيش سر يه رفتم _  خواهر؟ وفا بي بودي کجا _  :گفت و زد لبخندي
 براي دومت ترم از بعد ميخوان _  شارژه؟ مامان چشه _  :گفتم چشمکي يه با شو شونه
  :گفتم و دمش ناراحت البته و برافروخته  ...خليج بيارنت بگيرن انتقاليتو بعدت به سوم ترم
  ....نه _

 ينکها با بود عصبي و ناراحت طاهره من از بيشتر  ...شه باورت تا بپرس مامان از برو چرا _  
 ناراحت خيلي کاوه از دوريم و شدنم عاشق خاطره به اما ميشدم نزديک بهش طرف يه از
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  .گذاشتم ميز روي وسايلمو و رفتم اتاقم سمت به ام چهره تو ملموس ناراحتي با  ...بود
 وارد طاهره دوختم، چشم اتاقم ي گوشه لباس ساک به بغض با و کردم عوض هامو لباس
 ورانيد اين تو نميدونستم  ...کرد باريدن به شروع و خورد ترک بغضم ديدنش با شد، اتاق
 _  افتاد؟ مي اتفاقي چه يعني  ...شن باز ميخوان چطور درها زندگيم تو نميباشه کاوه که
 ي هقياف جلوي اومدم ناراحتم باصورت  ...نمياي و نميشه حل ايشالله ..آبجي نباش نگران

  ...نداره مراهه به و تضميني هيچ تاييدم اين ميدونستم اينکه با کردم، تاييد سر با همدردشو
 کنارش سال چهار که داشتم و اميد اين چون ميومدم کنار اخالقيش بد هر با االن تا اگه
 بهم ميلم خالف بر حاال تا کن باور..طاهره دارم اعتماد بهش من _  ...کنم خوشي و باشم
 منو مهرداد مثل آره _  :گفت و داد تکون سري  اي؟ طاهره ميشه باورت...نزده دست
 فرنوش  ...آبجي ميدونم..ميخوام خودم من ميگيره دستمو ميخوام، خودم من اما ميبوسه
 _  :وگفت خنديد بلند صداي با طاهره  ...کرديم رفتار عادي خيلي طاهره منو شد، وارد
  ...نباش نگران بيرونيم هم با روز هر خودم کناره مياي..شوق اشک بسه ديگه ديوونه
 ما فتارهر  متعجب هنوز فرنوش  ...باشه _  :گفتم رنگي بي لبخنده يه با و کردم پاک اشکهامو
 دورم ازش وقتي از ميکردم حس نميشناسمش، ميکردم حس نميداد نشون اما بود دوتا
 اين و برهخ چه ببينم بيرون رفتم بندازم نگاهي بهش اينکه بدونه ميشناسمش، کم ديگه
 ناراحتي از اثري يه عمو کردن، بش و خوش من با و شدن وارد عمو زن عموو  چيه؟ حرفها
 گوشي در و نشست بابا کنار  ...بود پوشونده روشو غباري يه اما بود گرفته فرا شنهاشو کنج

 به نگاهي يه با آخرم در و کرد گوش حرفهاشو ي تيکه به تيکه بابا شد، زدن حرف مشغول
 و بيرون اومد خودش طاهره نرفته،  ...داريم کارش بياد بگو طاهره به دخترم _  :گفت من
 اين زا  ...گرفت قرار برادر دو هر مابين و رفت سمتش به بابا جانبه از حرف اين گفتنه با

 ودب شام براي شامي کردن درست مشغول  ...رفتم مامان سمت به و کردم استفاده فرصت
 هب و زدم لبخندي اي قهوه هاي دايره به  ...افتادم شام اولين و کاوه ياده ها شامي ديدنه با
 اليح در  اينجا؟ بدين انتقاليمو ميخواين چرا مامان _  ..دهنم انداختم شو دونه يه کاوه ياده
 اباب به سروش چون _  :گفت ميداد جا ها دستي پيش وکناره ميکرد ريز ريز هارو گوجه که
 امانج اومدنتو کارهاي که سپرده بهش بابام و امنه نا هاش دانشگاه و تهران اوضاع گفته
 که دنميش باورم بود، کرده قاطي چيز همه قلبم، ضربان نه و بود جاش سره نبضم نه  ...بده
 ي هفاصل به   ...باشه پست اينقدر نميتونه اون نه ميشده، من کارهاي شامل اداريش کاره
 بيرون سمت به حرفي هيچ بدونه صدا بي و شدم الل شدم، متنفر وجودش از حرف يه
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 ايوون روي  ...کنه پاک و سروش    حيايي بي لَک   از اي ذراه ميتونست آزاد هواي رفتم،
 يرسيدم آشغالش بدنه به دستم اگه کردم، فکر محترم ظاهر به    آدم اين کاره به و نشستم
 دست من به راه به راه که کردي امنش نا تو امنه نا اگه نامرد آخه ميکردم، بارونش گاز

 هب  شده؟ چي _  ...پست آشغاله نميشد اتاقم وارد من ي اجازه بدونه که اي کاوه نه ميزدي
 گوب اول تو _  بهت؟ بابا گفت چي _  :دادم نشستن ي اجازه بهش و برگشتم صدا سمت
 بدن انتقاليم ميخوان و شدن معرکه بيار آتيش ما براي خان سروش هيچي _  شده؟ چي
 خوشحال باهم همه نشد شب يه _  :گفت و فشرد هم روي حرص از دندونهاشو  ...اينجا
 اشتهبرد سرت از دس ميکردم فکر که بگو منو شعور بي...آدم اين پسته چه..اهههه..باشيما
 حرف بعدا اين درمورده حاال طاهره...همينطور خودمم آره _  ...کنه اذيتت نميخواد وديگه
 يمهن صورته به رو باشه گرفته اي تازه    جون که ايني مثل  .بابا گفت چي بگو..ميزنيم
 از ييک تحقيق به اما بوده مخالف اينکه با مثبته جوابش بابا هيچي _  :گفت خوشحالم
 ت خونواده با و نيا تنها بگه مهرداد به که ميخواد حاالم چيزو همه بوده خوب دوستهاش

 لياقت مهرداد هم و خودش هم چون شدم، خوشحال واقعا شدم، خوشحال براش  ...بيا
 ديدي _  :گفتم زدمو پاهاش به جونداري دست يه  ...داشتن همديگرو يعني بهترينها
 صداي با  ...واقعا آره _  :گفت و کرد بلندي ي خنده  .رسيدي بهش و نشد قطع پاهات
 نبود نمگرس اصال  ..رفتيم داخل سمت به و برخواستيم ميکرد، بلندمون شام براي که مامان
 صحبت مشغول  ...شدم بلند و خوردم لقمه تا سه دو حد در جمع نکردن شک امابراي
 زا جدايي هاي تيکه لرزوند دلمو بابا از هايي تيکه يه که بودن طاهره ازدواج باب مم کردن
 ديگه اينکه يا خريد ميرين باهم هست مهرنوشم موقع اون تا که حرفها اين مثل کاوه

 شدمي ناراحتي از لبريز طاهره اينکه با باشي، خريد هم نگران که نيست دور ازت مهرنوش
 و دمش آشپزخونه وارد...نداشتم رو حرفها اين تحمل  ....ميکرد سکوت و نميگفت چيزي اما
 وقف اي روحيه با .بشورم بيارن ظرفهاشونو و شه تموم خوردنشون تا گرفتم جا زمين روي
 با  ..کردم دل و درد طاهره با و شستم ظرفهارو خان سروش اين خبريه بد از بد العاده
 درکنارم مرد يه مثل و ميکرد ناراحتي من براي مدام اما بود مهرداد اونو روزه امروز اينکه
 دراز تختم روي مند، گله عالم ي همه از و بود پر دنيا همه از دلم  .ميکرد آفريني نقش
 هايکار  به تا رفت اما بمونه خواستم ازش کردم، تماشا دخترعمومو تنها رفتنه و کشيدم
 يها نگاه براي دلم  ...شدم خيره عکسش به هزارم بار براي و کشيدم آهي  ...برسه خودش
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 اروه منفي تمام حضورش خوبيه اما داشت بد اخالق هزاران درسته بود، شده تنگ عزيزش
  .  .  .  ....ميداد جلوه مثبت

 خواب  ...خورد گره خواب در نورانيش چشمهاي به چشمهام که زماني تا کردم فکر اون به  
 هب وجودم تمام با و ميکردم تقديم او به ابهامي هيچ بي که حرفهاي خواب خودش و خودمو
 رنوشف دستهاي در و شدم بيدار روز شبانه از پلک يه ي فاصله به  ...بودم شده متصل اون
 لقب روزهاي نسبت به دوختم، چشم بهش و اوردم بيرون دستش از خودمو  ...گرفتم قرار
 ود،ب ناراحت من مثل اش چهره  ...نبود خبري قبل خشني از و بود شده بهتر باهاش اخالقم
 ونا ميکرد، فرق جورايي يه من با اون ناراحتي اما بوشهر، بيام ميخوام اينکه از بود ناراحت
 جام تو  ...ببينه من وجوده با تهران تو روياهاشو ي کاوه نميتونست چون بود ناراحت
 رمان ولگ و ميشد عاشق سن اين تو نبايد اون کنه گوش حرفهام به خواستم ازش و نشستم
 ريدا دوسش ميدونم...ميشناسم پسررو اين من فرنوش ببين _  ...ميخورد اونو و اين هاي
 ايينپ سرش  ..نيست مناسب تو براي اون که بدوني اينو بايد اما نيست اي مسئله اين و
 اون...ميکنه فرق دنياش ما دنياي با اون من، گل آبجيه ببين _  ...بود شنونده فقط و بود
 همب چشمهاش تو شده گم شکي با  ...نيست عادي تو براي که عاديه براش چيزها خيلي
 _  :گفت و داد تکون سري  .دانشگاهمونه تو _  ميشناسيش؟ کجا از _  :گفت و کرد نگاه
 دختره نآفري _  :گفتم و بوسيدم دستشو  .نميکنم فکر بهش ديگه _  باشه؟ چي _   .باشه
 اين زا و ميگيره دستتو خوب العاده فوق پسره يه رسيدي که طاهره سن به انشالله...خوب
 لندب مامان صداي با  ...کرد تاييد دستهام فشردنه با حرفمو و زد لبخندي  ..ميبره خونه
 قصد به اتاق از بيرون سمت به اون از بعد و شديم آماده باهاش    خريد براي هردو و شديم
  ************  ....رفتيم بازار

 مرز به منو و ميرفت جلو تر تمام هرچه بديه با تعطيليم روزهاي  (( هم هفده فصل )) 
 يريگ تصميم من براي کسي هر که زندگيه وضعه چه اين آخه ميکرد، نزديک عصبانيت
 ردن؟ک زندگي قانون اينه يعني  ميکنه؟ هدايت جلو طرف به منو خودش عقايد با و ميکنه
 بار هزاران هفته 1 اين تو  ...نزاره احترام حقوقت به هيچکي و باشي رونده يه فقط اينکه
 به و کنم خالصه اس ام اس اون تو حرفهامو و بدم اس ام اس سروش به گرفتم تصميم
  ...شبهايم اين کاره فشردن دندان و شد کارم اين از مانع آبرو و حيا اما بدم، صيقل روحش
 بايد هنباش تنها اينکه براي من و ميرفت زودتر بايد خانوم مهري ميگشتم، بر ديگه روزه دو

 اام داشتم دوست مونو خونه ميکندم، دل خونه از بايد اما بود سخت ميشدم، همراه باهاش
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 ي ظهلح فکره تو مدام نکردم، تجربه و گذشتن خوش اصال روزها اين که بگم بايد اعترافا
 بايد و دخترم يه من درسته  ..بود دور چندان نه در اي درآينده کاوه مقابل م گريه و آخر
 ودشخ که کسي يه غريبه، يه    ميل    طبق بابا که نميشه دليل اين اما باشم، بابام تابع
 هريم  ...بگيره ناديده و دخترش به اعتماد و کنه عمل داشته منو به شدنه نزديک در سعي
 و بود تنها سروش چون ميشد، همراه من با و نميموند دخترش زايمان موقع خانوم

 اين تو دوم بار براي آخر روز  .  .  .  .  .بياد بر کارهاش پس از مامانش بدونه نميتوست
 به اونم از بعد و رفتم دقيقه 32 مدت به هرکدوم فاميل اکثريت و دايي ي خونه به روزها
 دل و درد دلم و خودم با و زدم پرسه دريا کنار شب 12ساعت هاي نيمه تا ساعت 2مدت
 تر،دخ ديدنه با  ...کردم گله گفتم، دريا به کردم، خلوت خودم با و زدم حرف دريا با کردم،
 حسرت خوردم، حسرت و کشيدم آه هم دست در دست اميدوار، و جوون پسرهاي
  ...!آه...خوشحالي بدونه زندگيه اين حسرت نخواستنم، حسرت نبودنش، حسرت نداشتنش،

 اهر  خونه سمت به و شدم همراه ماشين تو منتظرم باباي با دل    درون و بيرون از آهي يه با
 ذره اين و بود رفته سرش از عشقي بي عشق هواي و بود شده بهتر خيلي فرنوش  ...افتاديم
 رينآخ کردنه جمع به اونم از بعد شد، يکي گرفتنم دوش با رسيدنم  .ميکرد آروم منو اي

  ...کردم فکر آينده مبهم روزهاي به خودم با و دادم تکيه تخت به سرمو پرداختم، وسايلم
 که يتيب تک و دوبيتي شعرهاي از بود پر دفترش داد، دستم به و دفتر يه و شد وارد فرنوش
 شعر برام ميخوام آبجي هيچي _  چيه؟ براي اين _  ...ميکرد خودش مجذوب و آدم

 يشهم اگه باشمش، داشته هميشه براي و شه پر تو قشنگ دستخط با ميخوام..بنويسي
 اشگي بچه ياده منو تنش بوي  ...کردم بغلش و دادم تکون تاييد از سري  ...بزن تاريخم
 و منه مال شه باورم تا چسبوندم خودم به اونو ناراحتي شدت از که بود طوري مينداخت،
 باش خودت مراقب _  :گفت گوشم دم و گذاشت م سينه روي سرشو  ....منه خواهره
  ...شمچ _  :گفتم و برداشتم قرضي عنوان به بوسه يه سرش باالي از  ...برگرد زوديم...آجي
 ذتل غرق باشه کاوه اينکه ازفکره  ..کرد گوشيم ديدنه به راغب منو اس ام اس زنگ صداي
 رو طاهره به نسبت خوبم حس کرد، فروکش ذوقم تمام طاهره آجي اسم باديدنه اما شدم،
 برام طاهره  ....داشتم و هاش دلگرمي و کاوه هاي حمايت به نياز االن اما نميکنم، انکار
 رسد و ترم اين وجود تمام با خواست ازم و بود کرده تهران تو و کاميابي و خوشبختي آروزي
 تنها بالين بر سر و کردم راحت اس ام اس يه با و خيالش  ...باشم خودم مراقب و بخونم
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 روي چيزي سنگيني از شب نيمه    وسطهاي  .  .  .  ...کردم دعوت خواب به خودمو آبجيم،
  ...پريدم خواب از سينم

 به  است من چشمان در روز  ! کن نگاه چشمهايم سياهي به  است من چشمان در شب  
  ! کن نگاه چشمهايم به  است من چشمان در روز و شب  ! کن نگاه چشمهايم سفيدي
    خوابيدن دست از امان  *********  رفت خواهد فرو ظلمت در جهان  بندم فرو اگر پلک

 سرم    اونور آروم پاهاشو  ..بود پاهام پايينه سرش و من ي سينه روي پاهاش فرنوش،
 اريهرک بخوابم، نميتونستم اما کردم، مجبور خوابيدن به خودمو بهش پشت و گذاشتم
  نم؟ک چيکار بايد بياد اگه بياد، سرم قراره چي اينکه شوره ميزد، شوري يه دلم ميکردم
 وابيبيخ اين  ... نه اما بياد چشمهام به خواب شايد تا بستم سرم کناره شاله با چشمهامو
 ناو از وصدايي بود کور و سوت خونه شدم، بلند جام از و شدم جابجا  ...گرفته مارو امشب
 بحص پام رد از جايي نه و بشه متوجه کسي نه تا برم راه آروم کردم سعي نميومد، بيرون
 ي قاليچه تيکه روي اتاقم به رو روبه اونم از بعد و خوردم آب  ...کنه جلب و کسي نظره

 کرف پاياني به  ...کردم حلقه پاهام دوره دستهامو و نشستم بزرگم مامان ي هديه    رنگارنگ
 دي ام کوچيک عکس بود، گذشته کار از کار االنم و بودم کرده آغازش جهت بي که کردم
 عمل و داييم    زن برادر از چقدر  ...کرد جلب خودش به و حواسم دايي عروسي شب    اف
 بود، چي کاراش اين دليل اخه داشتم، نفرت وجودش از چقدر ميومد، بدم ش بدکاره هاي
 خونه هاي ديواره به آروم و سرم  برسونه؟ آزار من به اينطور ميخواد که عشقيه چه اين
 بودم، نکرده حسش تاحاال که آرامشي يه دادم، آرامش ذهنم به فکر اين با و دادم تکيه
 ترس بزرگي موجوده هيج از و بودم پا    سر بازهم مشکل همه اين عليرغم خونمون،    وسط
 هاينک با بودن، پدرم و مادر کوه اون بلند، و رافع کوه يه داشتم، کوه يه من آره نداشتم،
 من به ااونه ميپرستيدم، رو بار اين سنگينيه من اما دنياست، اين سنگينيه به کوه    وزن
 يه بودن، يه ،  عشق يه بودمش، نداشته تاحاال که آرامش يه ميدادن، هديه و آرامش
 اما نکردم حس نکردم، حس سردو تقريبا    زمين روي به تدريجيم شدنه خم  ....ترس بدونه
 بي    آغوش سمت به مامانم دست تکونهاي با  .  .  .  .  ...شدم دراز اما نکردم لمس رفتم،
 اينکه با  خوابيدي؟ اينجا چرا _  :گفت و گذاشت ش سينه رو سرم خوردم، غَلت منتش
 بي از بودم اينجا ديشب من ميکردم، درک موقعيتمو اما هوش بي تقريبا و بودم خواب
 ساعت هب  ...کرد کمک شدنم بلند به و بوسيد سرمو  .نميبرد خوابم _  ....خوابي بد و خوابي
 بوسيدنه از بعد و شدم بلند سرعت به رفتن، موقع و بود 7 ساعت کردم، نگاه حال ديواري
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 نبرداشت با و کردم چک دوم بار براي هامو لباس رسيدم، صبحونه و دستشويي به مامان
 تمميرف ور گوشيم با  .نشستم خانوم مهري منتظره آماده، مامان سفارشي پمادهاي و قرص
 براي کرد ريش و دلم مامان ي چهره ديدن کرد، راغب شدن بلند به منو آيفون صداي که

 از دامم بابا بزاره، راحت منو و نياد ترمينال تا خواستم ازش و بوسيدم هاشو قدم بار هزاران
 ودنشب پدر ي واسطه به ميرسوند، سکته مرز به دلم و ميکرد صحبت هميشم برگشتنه
 اهاشب نميتونستم و بود مدرسه فرنوش ميپرداختم، کردن گريه به مامان با و نميزدم حرفي

 متتظر دقيقه چند    خانوم مهري با و کردم خداحافظي ازش مامان تريق از کنم خداحافظي
 و رديمک خداحافظي بابا با اونجام از و رسيديم ترمينال به زود خيلي  .افتاديم راه به مونده

  ...ديمش نزديک مسافران جايگاه به دستيمون کيف با ، داديم تحويل راننده به وسايلهارو
 من خونه    دل که نداشت خبر اون ميکرد، دعوت خنده به منو و ميخنديد مدام خانوم مهري
 ديلبخن زدنه با و کشيدم آهي  ..رفتنمه االن بخاطره نه بوشهره ب اومدنم هميشه بخاطره
 چندان نه ي آينده به و بردم فرو صندلي تو خودمو زيباش و مشکي چشمهاي سمت به

 هب گذشت، فکر و خواب و کافه    در    ايستادن به راه تماميه  .  .  .  .دوختم چشم دلچسبم
 جدايي وفکره دلهره و ترس به گذشت، طاهره از فقط کاوه، از نه اونم اس ام اس و زنگ
 سروش به باطنيم ميل عليرغم کاوه، به نه اما رسيديم رسيديم، ما و گذشت  ...گذشت
 هب وجودک ميديدمش، اگه شايد نميکرد، رو ديدينش تمناي عنوان هيچ به دلم  ..رسيديم
 ديمش ماشينش سوار ميل بي و اراده بي  ...ميکردم آبروش بي و ميشد تبديل خوناشام يه
 هشد چيزي _  ...اومد زبون به که بود سرد حدي تا کردنم سالم  ...اومديم خونه سمت به و

 شتبرگ برگشت، سمتم به شک با خانوم مهري که دادم جواب تند اونقدر  خانوم؟ مهرنوش
 و صريح جوابم  ..خير _  ....نبود مهم برام طرفم و حسم جز کسي هيچ ديگه نبود، مهم اما
 ي مادرگونه اصرارهاي اما خونه برم خواستم داد، ادامه رانندگيش به و شد گنگ بود، واضح
 من و نبود حضورم منتظره خونه تو کسي طرفي از گرفت ازم رو اجازه اين خانوم مهري
  ....ميکردم دعوت خودمو الکي خودم

  

 حالمو بود نداده اس ام اس بارم يه حتي کاوه شدم، پياده و کردم تشکر خانوم مهري از  
 نگاريا نبود، مهم براش انگاري  ...!هيچ..برگردم ميخوام کي ببينه بود نزده زنگ يا بپرسه
 ذاشتگ بايد اسمشو گذاشت، انگاري نميشه اسمشو البته نبود، مهم براش من نبوده و بود
 ونا اما ميسوزم جداييش سوداي در من اينکه از ميگرفت، بودنش بيخيال از دلم  ...حتمي
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  ...وَهم شه و خيال تو چيزي چه دادنه جوالن حال در نيست معلوم هرکسي از تر خيال بي
 هن يا انتقام، حس مثل شد، بيدار درونم در حسي يه خانوم، مهري ي خونه به شدنه وارد با

 به نکهاي از بودم، کشيده انتظارها اتاق اين تو من آره انتظار،    حس گذاشتم، اشتباه اسمشو
 تلخ حس آره  ...يانه است بله ايم همخونه جواب اينکه از انتظار...نه يا ميرسم خوابگاه
 نديده روحشو که بود ماه3 شايد يا 2 به نزديک شايد که شدم، اتاقي وارد  ...بود انتظار
 ستادا يه از همه که کسي شناختم، خوبي به ذاتشو و سروش اون فضاي تو که اتاقي بودم،
 اردو  .نميديدم گر حيله پسره يه از بيشتر من و ميشناختنش منش بزرگ مردي يه به

 که هايي يادگاري اتاق، اون تو    بد    هاي يادگاري از حاکي پوزخندي پوزخند، با اما شدم،
 ايه نزديکي از داشتم، نفرت روزها اون از من  ...ميداد سوق تلخي به دانشجوييمو روزگاره
 تو مدانشجويي    زندگي    گذروندن و خونه يه براي دريم به در و اي خونه بي تا گرفته سروش
 يمهر  ...کرد جلب صدا ترين نزديک به و کشيد بيرون فکرهام از منو اتاق در صداي  .اون
 کرتش ازش بمونم، پيششون فردا براي خواست ازم شد وارد مهربانانش لبخند با خانوم
 ي خونه به مربوط و دانشگاهم کارهاي انجام براي و بمونم نميشه که گفتم و کردم

 و داد تکون سري ناراحتي با  .کردم مقاومت اينبار اما کرد اصرار  .برگردم بايد دانشجوييم
 اقات در به بارم يه حتي سروش شب، طول تو  .بيرون رفت و گرفت فاصله ازم زود خيلي
 ديگه اي حيله فکره تو و نميشنيه آروم ميدونستم داشتم سراغ ازش که اخالقي با نيومد،
 حک    گل روي به نگاهم  ...کردم فکر فرداهام به و نشستم زنان چمبره تخت روي  .ست
 ينهس به دست    سروش که بودم غرق فکرهام تو انقدر  ...بود مونده ثابت قالي روي ي شده
 اون به دوباره و چرخوندم گرش جستجو چشمهاي سمت به سرمو  ...نديدم خودم جلوي رو
 که کسي نداشتن، و بدکار اين ي قيافه ديدنه طاقت چشمهاهم انگار  ..کردم معطوفش گل
 و ماننده خبيس نگاهمو  ...مني مال فقط تو _  ...بود زندگيم و من نابوديه هدفش تمام
   تو   مال   هيچوقت  من _  :گفتم و دادم گره نگاهش به مانده وا درونش حرف هزاران
  اگه  حتي  نميشم  تو   مال  بميرمم  اگه   من  کن   فرو   گوشهات   تو   اينو  نميشم
 نبود همم برام کردم، باز و در شدمو بلند  دانشگاهيمو  شهره  تنها نه  بدي   تغيير  مليتمو
 همم سروش به حسم دادنه نشون برام ، نباشه يا باشه صحنه اين تماشاگره خانوم مهري
 يا بردن در اي حاشيه مورده هيچ ديگه بودم، فروخته و بازي و قافيه اين که مني بود،

 و کردم هدايت بيرون طرف به دستمو  ...کنه خوشحالم يا ناراحت نميتونست موندنش
 در مانتوي رو و برداشتم تخت روي از و مانتوييم رو  .نرم اگه _  .بيرون حاال _  :گفتم
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 هب دار هدف کامال اي تنه زدنه با در از خروجم بدو در  .ميرم من _  :گفتم و انداختم نيوردم
 دنشکر  قفل با و بستم و در تر تمام هرچه ناراحتيه با گذاشت، باز و در و بيرونو رفت من
  ********  .گرفتم آروم تختم روي

  

 هاشو هصفح از کدوم هيچ يا کنم نگاه گوشيم به اينکه بدونه شدم، بيدار زود خيلي صبح 
 کيفمو ،بيرون رفتم و پوشيدم لباس نشسته صورت  ...شدم بلند خاصي بغض با کنم چک
 داريشبي از نشان خانوم مهري ي ماهيتابه پليزه جليز صداي آشپزخونه، رفتم و کردم صاف
 ينا زحمتهاي بابت ازش و کردم بغلش اما بود عصباني دستم از نموندنم بخاطره ميداد،
    بحث    جريان از ميکردم حس کردم، خواهي معذرت ديشب و راه تو بوشهرو    ي چندروزه
 سيدبو صورتمو   .نکرد موندنم بر مبني زيادي اصرار که چرا ، داره خبر سروش منو    ديشب
 بدون ي خونه راه صورتم روي به ش بوسه جاي لمس با  ...کرد موفقيت آرزوي برام و

 وشت نفري تک کوچه  .شدم پياده و کردم حساب و تاکسي پول  .رفتم و گرفتم و انتظار
  .ميکرد رسيدگي خودش دنياي به و بود غرق خودش کاره بحره در کي هر و نميزد پرسه
 شده کفري خودم حواسيه بي از بودم، نداده اومدنمو خبر بهش نداشتم، رو خونه کليد
 و گوشي  .گفتم ناسزا خودم به و کردم وارد پيشونيم به و تندي خيلي فشاره دستم با بودم،
 اب کردم، بازش داشتم، اس ام اس يه  .بدم و اومدنم خبره و بزنم زنگ کاوه به که اوردم در
 دهز  ذوق و خوشحال اسش ام اس ديدنه از انقدر افتاد، تعويق به خوندنش کاوه اسم ديدنه
 هچ ديدم و شد باز چشمم هاي مويرگ کم کم  .نميديدم چشم به چيزيو هيچ که بودم شده

 مياري خرما خودت با اومدي مياي؟ کي پس بندري خانوم _  .بود شده نوشته چيزهايي
 لبخندي با خوندم، و اس ام اس اين فکري هيچ بدون خونه در بار ده از بيش  برامون؟
 سکوتي از بعد  .منم _  کيه؟ _  .بود خونه صد در صد دراوردم، صدا به رو خونه زنگ

  .نشد باز واحد در اما کشيد طول اي دقيقه چند  .داخل رفتم و کرد باز و در اي چندثانيه
 و احدو زنگ دوم باره براي کنه، تحمل وزنمو نميتونست زياد خستگي از و ميکرد درد پاهام
 ارهکن مشکي و سفيد کوچيک هاي رگه که سبزي    تاپ با و شد باز در که دراوردم صدا به
 خيره منم شد، خيره چشمهام به اي لحظه  .شد نمايان چشمهام جلوي بود ش يقه هاي
 ما اس چرا کاوه اينکه بود، اون منو دورادوره حکايتهاي بود، حرف نبود، نگاه يه اين شدم،
 و اوردم دست به خودمو زود خيلي  ...مياي داري نگفتي چرا تو مهرنوش اينکه و ندادي اس
 _  :گفت ورود نشان به دستش کردن دراز با و کنار رفت  کنار؟ بري نميخواي _  :گفتم
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 بندري _  :گفتم بازوشو تو زدم قدرت تموم با و کردم بلند کيفمو _  .بندري بانوي بفرماييد
 من.سليمت من بابا باشه _  :گفت و گرفت سرش باالي تسليم ي نشونه به دستشو  .خودتي
 _  گم؟ب بايد مگه _  مياي؟ نگفتي چرا _  .گرفتم پيش در اتاقمو اه و نگفتم چيزي  .بندري
 فصل اين تو ضمن در استو ام اس خوندم در دم _  .برام اوردي ميخواستم خرما .خوب آره
  .نميدن ثمره ها باغ ميدونم چه ديگه نيست _  خانــــــــــوم؟ چرا _  .آقا نمياد گير خرما

 امه ريه به عميقي نفس با اتاقمو بوي  .شدم اتاق وارد و نگفتم چيزي  .گدا نده باشه _
  امرتبه؟ن تختم چرا _  :پرسيدم متعجب   .بود نامرتب پتوم  .گفتم سالم بهش و کردم دعوت
 ميدم طرح دارم من چون _  :گفت و ايستاد خاصي ژست با سينه به دست در دم

  .وابمبخ اينجا و ديشب شدم مجبور رنگاوارنگ، هاي عکس و بوم از بود پر اتاقم نمايشگاه،
 هک _  :گفتم و داشتم نگه باال اون تاشو يه فقط و کردم هدايت باال سمت به هامو ابرو
  .يرونب ورفت خنديد  .نيست فکري بد _  :گفتم خنديديمو  .بکشش آب ناراحتي _  .اينطور
  .مشد هام لباس کردن عوض مشغول داشتم، اعتماد بهش چون نکردم، قفل اما وبستم در
 ختت تمام عطرش بوي  .کشيدم دراز تخت روي و پوشيدم گشاد خيلي ي مردونه لباس يه
 ميده حالي چه  .هام ريه به هوا اين دادن دوباره و عميق نفس دوباره  .بود کرده پر و

 هم اومد، چشمهام جلوي برس و آب سطل با کاوه و شد باز اتاق در  ...کردن زندگي اينطور
 چيزي يه من تا که همونه اين ست؟ کاوه اين بودم، شده متعجب هم و بود گرفته م خنده
 هنقش نکنه ...!تغيير همه اين ميکرد؟ تيز چشمهام دراوردنه براي هاشو پنجه ميگفتم
 دنهبو زياد خاطره به شد، باز واقعي طور به چشمهام صورتم تو آب شدنه پاشيده با  ...داره
 ودمب دريا ي بچه اوردم شانس   .کشيدم نفس و شدم بلند گرفت لحظه يه براي نفسم آب
 به و چشمهام و زدم کنار صورتم از و آب تمام اومدم، خودم به آن يه  .ميکردم غش وگرنه
 اي قهقهه هاي خنده با و بود کرده خالي من صورت تو و آب تمام   .کردم باز کامل طور
 من هب ديگه ي دفعه تا _  کردي؟ اينکارو چرا ديوونه _  .ميخنديد بهم خالي سطل با داشت
 امدندونه سر حرصمو بودم، شده کفري دستش از هم و بود گرفته م خنده هم  .ندي دستور
 شد اقشات وارد سريع دويي با خاصي تنديه با سراغش، برم شدم بلند خشم با و کردم خالي
 يها لباس با و کردم خالي دستم ناخونهاو تو حرصمو ايندفعه  .بست روم به و اتاق در و

  .شدم حموم وارد آبم از آويزوون

  (( هجدهم فصل )) 
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 _  .زدم داد حموم تو از  .ميرم دارم من _  .دراورد صدا به و درش کاوه که بودم حموم تو  
 رينآخ با و کشيدم پاهام به رو پا سنگ بار آخرين براي  .باشه_  .نمايشگاه ميرم _  کجا؟
 پشت يوکس وقتي کشيدم، بيرون به سرکي  .بستم و آب در، پشت    ي آينه تو خودم به نگاه
 و بود قدي م حوله  .بيرون اومدم و پوشيدم رو حوله شدم مطمئن رفتنش از و نديدم در

 هندي هاي مرتاض شکل به حوله تو سرم باالي موهامو  .ميومد زانوهام پايين تا تقريبا
  .شد بر روده خنده از که کشيدم جيغي  .ميگ ميگ _  .بيرون اومدم حموم در از  .بستم
 فتهر  يادم و کليد _  :گفت و کرد فرار ميداشت بر حموم در کليديه جا از و کليد که حالي در
 رارق اتاقم از گوشه يه خودمو و خنديدم خودش از بعد ناچار به بگيرمش، نتونستم  .بود
 به و شدم بلند سشوار شدن تموم از بعد لبخندي با  .کردم خشک موهامو سشوار با و دادم
 ماا ببينم، عکسو نمايشگاه هاي طرح ميخواست دلم  ...رسيدم خونه زياد چندان نه کارهاي
 براي ميخواست دلم بود، اسفند15 تولدش  .ببينم نميتونستم من و بود کرده قفل اتاقشو در

 ديگه ماه 5 نهايتش يا 4    قرين به من  ...تحول يه باشم، داشته براش سوپرايز يه تولدش
 ايبر  چندماهم اين    پسنداز  ..ميموند بودنمون باهم    هاي خاطره فقط و ميرفتم پيشش از

 به ،من براي حداقل رو زيبا ي خاطره يه ميتونست و بود کافي نفره دو    جشن اين    گرفتن
 جاهاي  ...شدم آماده و شدم بلند بودم نديده خودم تو بحال تا که ذوقي يه با  .بزاره جا

 هر و زدم سر تزييناتي و کادويي هاي مغازه به خونه هاي نزديکي اما نبودم بلد و زيادي
 گيرب تزييني    هاي گوي از  ...کردم خريد بسازه رو زيبا ي نفره دو شب يه ميتونست که چي
 ياس ريز هاي گل تا گرفته کوچيک اي شيشه هاي گلدون از مشکي، قرمز بلند هاي شمع تا

 سر از برگشت براي رو خونه راه و خريدم خاصي وسواس با رو همه  .اونها تو گنجونده
 شده م هخست  .شدم وارد خونه تو نبودش از احتياط با  .برميگشتم بايد و بود مغرب  .گرفتم
 خونه تو بودنش اون ترين مهم اما بود، مونده کارها از خيلي هنوز  .بودم خوشحال اما بود،
 يچه به که اي نقشه يه دارم، نگهش اونشب که ميريختم نقشه يه بايد  .بود شب اون تو

 کپي روي از منم و بلدم تولدشو تاريخ من نميدونست اون البته نکنه، شک عنوان
 و يدمد ميکردم تميز ميزو پيش چندماه که زماني کامپيوترش ميز کشوي تو ش شناسنامه

 به مخود االن اما هام، بازي بچه اين فکره به اينکه يا مهمه کنه فکر خواستم نمي  .نزدم دم
 رازد تختم رو اتاقمو رفتم  .کنم بازي شير دُم با ميخواستم و بودم داده تن بازي بچه اين

 يدخر  جاهاي ندونستن من    مشکل تنها  .کردم يادداشت و نياز مورد وسايل تمام  .کشيدم
 م،ميشناخت تهران تو که هم رو کسايي تنها  کنم؟ حلش چطور بايد نميدونستم که بود
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 داعتما بهش يا بيرون باهاش بخوام که نداشتم خاصي دوست  .بود خانوم مهري و سروش
 به خودم بايد من که اخرش و نميدادن جواب منو ادعاي خانوم مهري نه و سروش نه  .کنم
 اس ام اس يه کردم، نگاه گوشيم به و شکم روي رفتم کالفه  .ميرسيدم کارم به تنهايي
 اينطور اينکه از  .االن ميايم دوستم با ببند درو و اتاق تو برو _  ....بود کاوه از داشتم،
 هاي لباس سمت به و بستم و در   .گرفت م خنده ست همخونه دختر يه با بفهمن ميترسه
 تو اشتمد اطالع که اونجايي تا بودم، کرده پهن بالکن تو لختيم هاي لباس  .رفتم بالکن تو
 ينا از موردي و ميکرد زندگي زن يه فقط بود پيدا حياطش تو ما بالکن که کناري ي خونه
 دقت کنشبال و اتاق اين به خيلي و باشه نور که ميديد کسي تنها خيابونم تو  .نداشتم نظر
 با اوهک مبادا تا بستم و بالکن در  ....بگذره کوچه اين از بيکاري    آدم نميکنم فکر که کنه

 شامل هک ورزشيم هاي لباس با و گذاشتم گوشم تو و هندسفيري  .ببينه منو و بياد دوستش
 قبلي همونجاي درست و دوربين کردم، رقصيدن به شروع ميشد، شلوارک و تنه نيم

 ساعت 1  .نفهميدم زمانو گذشت که بود هيجاني و بلند گوشم تو صدا اونقدر گذاشتم،
 روي دوربين کنار و دراوردم هارو هندسفيري  .بودم افتاده نفس نفس به و بود گذشته
 حرکت  .مردم نگاه فيلمم به و کردم پاک و پيشونيم    هاي عرق حوله با  .دادم لم تختم
  مهرنوش؟ _ .نميگرفت سخره به و آدم اول مثل ديگه و بود شده خوب زمان مروره به پاهام
 کار عالف باشه _  .رفت رامبد بيا، بيرون بياي ميخواي _  بله؟ _  :گفتم و بستم و دوربين
 يلموف آخره تا دقت با  .نيومد صدايي ديگه که رفت کنم فکر  ديگه ي چنددقيقه ميام دارم
 تخت کنار ميزه روي و دوربين شدنش تموم از بعد  .کردم تحليل خودمو و کردم بررسي
 مخواست کردم، عوض هامو لباس کنم، خاموشش هام لباس کردنه عوض از بعد که گذاشتم
 در و انداختم نگاهي خودم وضع سرو به  .دراورد صدا به و اتاق در کاوه که کنم خاموشش
 همسايه زن کني؟ وباز در ميشه _  ....!نميدونم چي از نگران، و بود مظطرب  .کردم وباز
 مبگ نيومد دلم که ميزد موج چشمهاش تو نگراني انقدر اما کردم تعجب  .کن ردش .ست
 کشيدم سرک هرچي  .کردم باز و واحد در رفتم و شدم رد کنارش از همين بخاطره  ...نه
 تيجهن از بعد و اومده همسايه زن اينکه خيال به  .نيست کاوه ديدم برگشتم نبود، کسي
 نيمه نم اتاق در و بود اتاقش تو کاوه داخل، اومدم و بستم درو رفته و گرفته راهشو نگرفتن
 ،دوربين    خالي جاي ديدنه با  .کنم خاموش دوربينو ميشد راحت نبودش که حاال بود، باز
 آدمي يه پليد ي نقشه اينها همه فهميدم حاال  ...!نداشت امکان ريخت، پايين هري دلم
 در دم،ش اتاقش وارد دستش از هم تو اعصابي با حرفي يا فکري هيچ بدونه  .بوده کاوه بنام
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 کرده اخم نه و ميخنديد نه  .ميديد رو فيلمه و بود کشيده دراز تختش روي کامل آرامش
 از وسرش  کاوه؟ _  .بود نکرده حس منو وجوده که ميکرد بررسي و فيلم دقيق اينقدر بود،
 تمسم به و دوربين  .بده و دوربين _  بلـــــــه؟ _  .کرد نگاه بهم بيرون اورد دوريبن روي
 از بعد هک غريدم کارش به چشمهام با آنچنان و گرفتم دوربينو  .مرسي .بيا _  :گفت و گرفت
 قصر  _  .برگشتم فقط نگفتم، چيزي  مهرنوش؟ _  .کرد پنهون خودشو بهم دوربين    دادن
 فتر  آب عصبانيتم تمام که طوري دلنشين لبخندي با  ....تو _  .داشتم دوست شکمتو
 هاومدن دزدکي    جواب اين فاقاات _  :گفت و خنديد  .نميمونه جواب بي _  چي؟ من _  :گفت
 تاقشا از " کردم خوب " اينکه    گفتن با و کردم خالي دندونهام سر حرصمو  .بود اتاقام تو تو

 و دوربين اتاق به شدنم وارد با و کردم محلي بي اما ميکرد رو غرولندهايي  .بيرون اومدم
  اههههههه  .ندارم برابرش در حيايي ديگه کارش اين با ميکردم حس  .کردم پرت تخت روي
 بيندور  و کشيدم دراز صورتش، شه خيس خيس گريه از که بزنمش اينقدر ميخواست دلم
  .تگرف فرا و بدنم تمام آرامش مثل حس بيه دادنش فشار با  .دادم فشار قدرتم تمام با و
 نميدونم  *********  .کشيدم دراز جام سر قهر حالت به و نرفتم زد، صدام شام براي
 نگيگرس نبود، تشنگي نه اما  ...پريدم خواب از تشنگي از که ميگذشت بودنم خواب چقدر
 بود بسته اتاقش در بيرون، اومدم ازاتاق گوشيم اندک نور با و کردم صاف مو لباس  ....بود
 ايه چراغ شدم، آشپزخونه وارد صدايي کمترين بدونه و احتياط با نميديد، مبالمو نور و

 تکابين رو از هم رو نوني جا دراوردم، پنيرو يخچال تو از و کردم روشن و آپن باالي کوچيک
 و شب 2 گوشيم ساعت  .دادم قرارشون آشپزخونه کف خودم، کنار و برداشتم گاز کنار هاي
 ،بودم خورده شاممو و بودم رفته بود کرده صدام کاوه که موقع همون کاش  ....ميداد نشون
 يا 5 ي لقمه  .دادم ادامه خوردنم به و کردم تاييد و نرفتنم امشبش،    کار    ياداوردن به با اما
 ورهن تو کاوه ي قيافه ديدنه با  .کردم حس خودم روي روبه و شخصي وجوده که بودم ششم
 گذشت کنارم از  .کردم کردن، سرفه به شروع و کرد گير گلوم تو لقمه پوش، سفيد اپن    کم
 منم کمره پشت به همزمان بيرون، اورد و آب بطري و کرد باز و يخچال در بهم پشت و

  .کرد وارد رو هايي ضربه

  

  .کرد خوردن به شروع و نشست روم روبه تعجب کمال در و داد دستم به و آب ليوان 
 و گذاشت دهنش تو رو لقمه  .دوختم چشم بهش متعجب و رسوندم لبام به و آب ليوان
 خوشحالي و ذوق از داشتم دل ته از  .نميداد حال تنهايي شام، نخوردم چيه؟ _  :گفت
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 متس به دستمو لقمه گرفتن براي  ...پايين انداختم سرمو و نگفتم چيزي اما ميمردم،
 شدستها  .خورد تالقي دستش به دستم و کرد دراز دستشو اونم همزمان که بردم جانوني
 که ييگرما...ميپرستيدمش که گرمايي يه...عميق گرماي يه...کوره يه...گرم گرمه....بود گرم
 وقعم اين  ...ناميد ميشد هوس با همراه عشق اسمشو که گرمايي ميکشوند سمتش به و من
 خوردنم به و کشيدم عميقي نفس  ....گرما اين با...من کناره اينجا، اون،....2 ساعت شب
 نم به  ....کاوه بود، خيره من به کردم، نگاهش و برگشتم سمتش به نخورد،  ...دادم ادامه
 رهآ خواستم، شدم، گرم  ...خوابم شايد...نه...داشت امکان يعني ميشد، يعني...بود خيره
 مهه  ....شدم خيره خمارم    بانگاه تبدارش، نگاه به  ... ميکردم، حس خودم و بودنم ملتهب
 شد، جاري زبونم از ولي چرا نميدونم  ...کردم جمع چشمهام تو و موندنش هاي التماس    ي

 تواتاقم از دوربينو چرا _  ....کرد ساري لبم روي اونو فکر بدونه زبونم اما چرا نميدونم
 _  :فتگ منتظرم چشمهاي به رو بين ريز نگاهي با و داد تحويلم کجيو لبخندي  برداشتي؟
 امشب...بفهمم نبايد من که ميکني چيکار اتاق اون تو ببينم ميخواستم بود وقت خيلي
    حرکت    ديدن و ها نفس صداي شنيدن با اما شدم نگران اولش نکردي باز زدم در هرچقدر
 مورد اينکه از  ...شد آنچه شد پس شم بقيه...توئه اون خبري فهميدم در زيره از پاهات
 و خوشحاليم  ...بوده من نگران واقعا يعني...نگران گفت اون...شدم خوشحال بودم توجهش
  ضيم؟عو _  ...يه تو _  :گفتم ام چهره تو تصنعي حرصي و ساختگي باناراحتي و ندادم بروز

 به صفاتو اين اينکه از کارش، از نه شدم، عصباني واقعا ديگه  آشغالم؟ _  ..يه تو _
 ساييده دندونهاي با و کردم مشت حرص از دستهامو  ...بودم ناراحت ميداد نسبت خودش
 به يعاد  .ميشم راحت دستت از بوشهر، برميگردم خرداد خوبه _  :گفتم و شدم بلند شدم

 _  .برگردي بايد که بعدش راحتي، بعد ترم يه تا اما ميري ديگه، آره _  .داد ادامه خوردنش
 راينقد برگشت، بود من نگاه که سرش باالي سمت به متعجب  .ميرم هميشه براي..نه

 بلند..نکرد نگاهم...نکرد حرکتي نگفت؛ چيزي  ...نکرد حرکتي هيچ که بود شده متعجب
 هيچ که بزرگ العاده فوق شک يه مثل براش، ميموند بهت يه مثل...نگفتم هيچي  ...نشد
  ...دش تبديل نبودنش سردي به خواستنش گرماي تمام...نميزاره آدم يه براي رو تمنايي
 اي رهذ رفتن از من غم همه اين با داشتم انتظار اما بگيره جلومو و بزنه داد نداشتم انتظار
 به و درش پشت از و گرفتم پيش در و اتاقم راه م، چهره تو مشهود ناراحتي با بشه، غمگين
   بود؟ چه سر از حرکات اين   داشت؟ من با حرفي تفاوتي بي اين  ...رسوندم قفل مرز

 رمس انتهاي تا رو پتو و کشيدم عصبانيت از عميق نفسي  کنه؟ ثابت چيو ميخواست
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 ايصداه کردم سعي  ....ميداد و اتاقش به اونم رفتنه از نشون اتاقش در صداي  ....کشيدم
 اي ميفهمـــــي نميشننننن جدا اونا...شو خفه رامبد _  ..بشنوم اتاقشو از بيرون اومده
 جدا کي  ...نبود بيرون به رفتنه يا در کردن باز به نيازي که بود بلند اونقدر صداش  نفهمي؟
 يچ ببينم فردا تا بخواب نه  شده؟ چي يعني  نرم؟ يا برم  بشه؟ جدا نبايد کي  نشه؟
 نزديک خواب به خودمو و کشيدم سرم رو پتورو زور به اما بود سخت هرچند  ....ميشه
  **********  ....کردم

  

 اول خوب خبرته چه  ...بخوابم من گذاشت صاحب بي    آيفون اين صداي اگه  اهههه 
 در ،بيرون اومدم ميلي بي با اتاق    در از  ميکني؟ فرو آدم سره تو خروسيتو    صداي صبحي
 مدست يه با لباسمو ي يقه نبود، خونه تو اتاق صاحب از خبري و بود چهارتاق کاوه    اتاق
 آيفون    صورت تو جوون تقريبا زني عکس دادم، فشار و تصوير کليد آزادم دست با و گرفتم
 داشته کاري اينکه تصوره با اما...گرفتم فاصله آيفون از و ترسيدم اول  ....داد نشون خودشو
 نه _  هستن؟ ايراني آقاي خانوم، ببخشيد _  کيه؟ _  ...برداشتم و گوشي باشه
 اينقدر  .ميام االن _  .داشتم ايشون با خصوصي امري پايين؟ بيايد ميشه _  شما؟.نيستن
 کوتاهي لباس و وارو    دست دم    ي مقنعه با چطور نفهميدم که بود وال و هول تو دلم
 احاطه ذهنمو هاي دريچه تمام کاوه مورد در بد فکرهاي اينقدر  ...رسوندم در دم به خودمو
 پوشش هارو شکاف اون کوچيک اي ذره    ي انداره به مثبتي، فکره هيچ که بود، کرده
 دل که کنه کارت چي خدا بگم اي   ؟...کرده کاري کاوه يعني   شده؟ چي يعني  ...نميداد
 باز و در غذام از خالي دل و م چهره اندر استرس تموم با  ....ميندازي روز اين به منو
 خيالم شپوش ديدنه با....بود ميانسال و حجاب با زني ببينمش، تونستم درست حاال  ...کردم
 تهگرف کسي با رو کاوه و باشه منکرات از شايد اما ، شد راحت کاوه با نداشتنش رابطه از

 اب  ...شدم مزاحمتون ببخشيد...خانوم سالم _  :گفت و زد لبخندي ديدنم با  ؟...باشن
 دوست و مهربون خيلي شد، خالي استرس از دلم و کردم نگاه بهش خودش خوشرويي
 عکس نمايشگاه از من _  ...بفرماييد...ميکنم خواهش..سالم _  ...ميومد نظر به داشتني
 قيهب شنيدنه منتظره گوشهام و چشمها با و کشيدم عميقي نفس داخل از  ...ميشم مزاحم
 قبول اول ي مرحله در يعني شده، انتخاب نمايشگاه براي شون طرح _  ....شدم حرفهاش
 پر رايب بگين بهشون ميشه اگه....داشته بازديدو و استقبال بيشترين طرح اين و شدن
 هيچ هک بودم شده گيج و خوشحال اينقدر  .کنن مراجعه نمايشگاه دفتر به فرم چندتا    کردن
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 يشهم _  ...داشته کننده بازديدي طور اين که بوده طرحي چه يعني  ...نميشنيدم و صدايي
 مميکن تعحب نيست، باهام اما متاسفم _  :گفت لبخندي با  بوده؟ طرحي چه بپرسم
 مردي صداي  ...خا من نه _  ....نمايشگاه نياوردن طرحشون ديدن براي خانومشونو ايشون
 ماشين سمت به اي اشاره با  ...کرد قطع حرفمو کرد، صداش زند خانوم که ماشين تو از
 به اييمقو اي بسته گرفتنه با  .شدم مزاحم ببخشيد خوب _  :گفت ايستادنش بر مبني
  .مبگيري سر از اداريشونو کارهاي و بيان تا دستشون بدين و کارت اين _  :داد ادامه طرفم
  :گفتم و نارک رفتم پيشونيم به دستي زدن با نکردن تعارف اوردن ياد به با و گرفتم دستش از
 نگران..طبيعيه _  :گفت و زد لبخندي  .شدم شدم گيج کل به من ببخشيد تو، بفرماييد _

 قعمي بالبخندي  ...تون اجازه با شدم خوشحال ممنون مرسي، نه ميکنم، درک..نباشين
  ....شدم خونه وارد و کردم ش بدرقه

 

 دم    هاي دمپايي با که بودم بود، کاوه مطمئنا که تلفني هول بس از  ...ميخورد زنگ تلفن
  ...شدم اتاقش وارد سرعت به  ...داشتم عجله هم و بود گرفته هم خنده هم تو، رفتم دري
 زنگ صداي  ...باشم داده دست از و شنواييم و بودم اورده دست به و بيناييم تازه انگار
 و دمميکر  نگاه خاصي ولع با رو ها تابلو  ....بود اومده يادم تابلوها و بود رفته يادم تلفن
 گداييي، حال در اي بچه دختر  ..حال    دنياي از متفاوت هاي صحنه  ...ميشدم خيره بهشون
 ايو  ....قبرستون سمت به رفتن راه حال در پيرزني آدامس، فروختن حال در اي پسربچه
  ....بود کرده عکاسي و طراحي احساس بي ي کاوه اينهارو ي همه يعني...هايي صحنه چه
 صحنه عاشقانه که همونطور  ...داره وجود وجودش، تو ايم روحيه همچين نميشد باورم
 جواب گوشيو چرا _  بله؟ _  .دادم جواب تلفنو ميديدم، خوم جلوي حس به و زندگي هاي

 گرفتي زدم، زنگ همين واسه مستحضرم، _  ..بودم در دم _  ...زدن زنگ از مردم نميدي؟
 شيطون  ...نميکنيا بازشم درضمن اتاق، تو بزار و گرفتي هرچي _  ...بله _  ؟.ازشون
 رنوشمه _  ...ميده حالي چه ادما شخصي وسايل ديدن ببينم ميکنم، باز اتفاقا_  ...خنديدم
 _  ...يهانکن بازش _  بله؟ _  ...مهرنوش _  ....باي _  ...روزگارتو کردي بازش ببينم بيام بخدا
 دختره تو چون _  نميکنم؟ کاري همچين ميکني فکر چرا _  .. نميکني بازش تو _  ...ميکنم
 زمي رو ميزارمش..نيستم فضول تو مثل من...شده تموم هندونه فصل _  .هستي خوبي

 من...نباش باشه _  ...نيستم کسي عزيزه من _  .عزيزم مرسي...جونم آي _  .کامپيوترت
 ميز رو رو بسته و کردم قطع گوشيو  .خدافظ _  ...فعال...ميکنه م اشاره داره بابام برم
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 مچش به خيلي  ....بود گيرا و قشنگ چقدر  ...کاويدم چشم با رو ها طرح تمام  ...گذاشتم
 و يدمکش عميقي نفس  ....نيست اينجا اولش    طرح مطمئنا البته ميشد، اول بايدم ميومد
 جارو رم خونه قسمت آخرين  (( نوزدهم فصل )) ....شدم آماده منزل کردن تميز براي
 مينز     روي رو، برقي جارو ي دسته و کشيدم هام شونه روي به خستگي از دستي و کشيدم
 ش چهره از خستگي  ...شد وارد کاوه کرد، راست و خميدم کمره در صداي  ...گذاشتم
 تاسف از نفسي  ...ديگه بده _  ساقيم؟ من مگه _  ...بده آب مهرنوش _  ....بود نمايان
 به کرد، صدام اتاق تو از اما نبود، اولش    جاي    سر  ..اوردم براش و آب ليوام يه و کشيدم
 کرده يخ بدنم تموم بخورم، تکون نميتونستم خستگي از خودمم من  ...رفتم اتاقش طرف
  ....نداريم و کردن کار دقيقه دو ي عرضه که ايم حوصله بي امروزي دخترهاي ما چقدر بود،

 ودمخ وجوده از اطالع بي من دوباره  نديدي؟ زيبايي اين به تابلو چته؟...ديگه و آب بده _
 به و آب  .....نبود من    عشق جز کسي اونها عکاس که تابلوهايي    مسخ بودم، شده مسخ
 _  ....ميدونم خودم _  :گفت عميق لبخندي يه با  ...قشنگن خيلي _  :گفتم و دادم دستش
 ميز رو و آب  ...ديوونه _  ميدونم اونم _  :گفت و کشيد سر و آب از اي جرعه  ...لوس
 صفات اين از من...نکن قاطي خودت با منو    هاي صفت ديگه ببين نه _  :گفت و گذاشت
 بده...باو باشه _  :گفت و داد تکون سري  ...اي ديوونه کن باور _  :گفتم و خنديدم  ...مبرام
 _  :تمگف اتاق از رفتن بيرون حين و دادم دستش ميز از رو بسته _  .ببينم رو بسته يان
 عاشقم بگي بهتره _  :گفت بشنوم راحت من که طوري بلند  ...قديم کورهاي کورم

 به موخود اما لرزيد کنارم در نبودش بر مبني حرفش اين با دلم اينکه با  ...قديم عاشقهاي
 از که ودمب کردن تميز    گرفتار چقدر نميدونم  .  .  .  ....رسيدم کارهام بقيه به و زدم بيخيالي
 بود اقات به پشتم  ....دادم و اي دقيقه چند    استراحت يه بدنم به و افتادم مبل رو حالي بي
 شب 1 ساعت ببين برسم، کارام به ميرم من مهرنوش _  ...نميديدم و اتاق تو    محتويات و

 اينکه هن بودم، خسته واقعا  باشه؟...ببين عکسارو نمايشگاه بريم دنبالت ميام باش آماده
 زشته...ديگه بيا _  ...ندارم حال بخدا _  .بگيرم ش مسخره به يا کنم لج باهاش بخوام
 بلند ماا نداشتم حال اينکه با  ...مني زنه بندري    توي ميکنه فکر بيچاره...هست زندم خانوم
 به سرش در، سمت به رفت سر با که رفتم سمتش به چنان  ...کردم علم قد جلوش و شدم
 در  ...حقته...اوخ اوخ_  :گفتم و ايستادم ازش از دور  ...شد بلند آهش و کرد اصابت در
 ارهاش انگشت  ...ميکنم حاليت _  :گفت و ميکشيد ديده زخم    جاي روي دستشو که حالي
 در  .ميخورم نمايشگاه _  ناهار؟ پس _  ..فعال ...مياما شب _  :گفت و گرفت سمتم به شو
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   ...کردم فارغ خودمو دنيا اين از و خنديدم دقيقه چند تا کارهاش دست از  ...رفت و بست و
 تا عصرگاهي    ب خوا اندکي و بالکن    بند رو هاي رخت    کردن جمع و ناهار به اونم از بعد
  ....گذشت عصر

 ظهرم حرفهاي و خودم به  ...بودم نشسته اي آماده هر از تر آماده من و بود 8 ساعت 
 تهنشس اينجا خودش از تر حاضر االن و نميام من گفتم خيال بي چقدر اينکه به خنديدم،
 اومدم روشن هاي چراغ    کردن خاموش از بعد و رفتم ها اتاق سمت به لبخندي با  ...بودم
 يو تي پس بود، مونده وقت هنوز رسيدنش تا  ....کردم خاموش و چک و کن آبگرم بيرون،
 آخ  ....بود32 و 22 اخبار وقتم    گذروندن براي برنامه بهترين آره،  ....پرکنه وقتمو ميتونست

 اخبار به لبخندش با...صورته خوش خيلي  ...مياد خوشم زن مجري اين از چقدر من که
 از ربايي، ادم تا بود تصادف از ميکردم، گوش خبار به ها حسابي آدم مثل..ميده جون
 هکاو کشيد، بيرون اخبار دنياي از منو گوشي صداي  ....هوا و آب وضعيت تا سکه قيمت
 اون    شب امشب اما ندم جوابشو اينکه يا نرم و بگيرم حالشو ميخواست دلم خيلي  ...بود
 مدميو بدم اسم اين از  مهري؟ خوبي سالم _  بله؟ _  ....ميکردم خراب شبشو نبايد و بود
 و نهميک سنگيني من    روي اسم اين اينکه    حس داشتم، حس يه فقط بياد، بدم اينکه نه
 خدا از که ايشونم و گفتم خان کاوه    جناب به بار يه فقط حرفو اين...ميبره باالتر سنمو
 بيا...البته صد _  ...عمته _  ...ميبره کار به ضروري مواقع در و ساخته ضعف نقطه خواسته
 بتعج کرد، قطع روم گوشيو کنه خداحافظي اينکه بدونه  ...باش _  ...بريم تا سرکوچه
 با پوشيدمو کفشمو  ...داشت توقع نبايد ازش اين از بيشتر و همينه کاوه چون نميکنم
 زنگ بار12 از بيش کوچه    سر به رسيدنم تا  ....بيرون رفتم خونه به نگاه آخرين انداختن
 سمتم هب بهم، کوبيدم محکم و در و نشستم ماشين تو  ....انداختم تعويق به و فرنوش زدنه
    جواب و گرفتم هيس ي نشونه به دهنم جلوي دستمو  ...زديا يواش _  :گفت و برگشت
 کاوه  خوبي؟ تو مرسي خوبم گلم سالم _  خوبي؟ آجي سالم _  بله؟ _  :دادم و فرنوش
 وول کفشم تو پام کف تو چيزي يه  ...خوبم مرسي _  ....افتاد راه و کرد روشن ماشينو
 و گذاشتم اسپيکر حالت رو گوشيو  ...کنم باز رو کفش و شم دوال شد باعث که ميخورد
 پاک رو کاوه عکس مهرنوش ميگم...ممنون _  خوبن؟ مامانينا تو؟ آجي بگو _  :گفتم
 بلند اهم صداي و داشبورد به خوردم سر با که گرفت ترمزي چنان کاوه  کردي؟
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 عادي حالت به تلفنو سمتش، به اي غره چشم با  ...کردم ش خفه خودم درونه تو اما شد
 اين يگهد ...شرايطتتو بار يه گفتم بهت ميخواستيش؟ چي براي آره _  :گفتم و بازگردوندم
 به ور نگاه آخرين  خوبي؟ خودت پرسيدم، همينطوري بابا هيچي _  چيه؟ گشتنا دنبالش
 چندبار... مرسي خوبم _  :گفتم افسوس با و انداختم موجودي هيچ از خالي کفش
 يليخ ميدونم  ....نداشت رفتن قصد انگار اما بيوفته راه کردم اشاره کاوه به  ...ميپرسي
 _  ...بدم توضيح براش ميتونستم من اما من خواهره زبونه از خودش    اسم    شنيدن سخته
 باشه _  ..ميزنم زنگ خودم کارهامم گرفتاره من ببخشيد _  کجايــــــــي؟ مهرنوش الو
 ک زنمب حرف خواستم برگشتم سمتش به و کردم قطع گوشيو  ...فعال _  ...بگو اول از خوب
 و تبرداش دستشو  ... ميخوام توضيح نميخوام، توجيح _  .گذاشت دهنم جلوي دستشو که
 به ات اول از ماجرارو و کشيدم عميقي نفس  ...نميرم نفهمم تا ضمن در...بگو حاال _  :گفت
 پيشونيم    برخورد    جاي دستي سرم اخر دادم توضيح براش واوي    گذاشتن جا بدون اخر

 از خودشو زود خيلي اما رفت فکر تو  .بود شده کبود مقدار يه اما نميکرد درد کشيدم،
 که مرفت تر تيره اي غره چشم  خوشگله؟ خواهرت حاال _  :گفت گونه طنز و کرد جدا فکرش
 سرپ نزار موزه ببر و خواهرت بيخيال بابا _  :گفت و باال برد تسليم حالت به دستشو
 ،خودشه م درد و نيست خواهرم من درد نميدونست  ...افتاد راه و کرد اي خنده  ...ببينتش
  .نزدم حرفي نمايشگاه به رسيدنه تا و نگفتم چيزي

 هاي دوست با که دوست عشق و هنردوست هاي آدم از بود مملو پارک    بيروني ي محوطه 
  .ديدم در دم رو کاوه و شد باز خودم    طرف در  ...بودن اومده ديدني مکان اون به خودشون
  ....بودم کاوه جانب از اونم ها صحنه اينجور عاشق من خوب اما بود بعيد اون از کار اين
 در ومآر و کرد ام داده زينت تقريبا پاي سرتا به نگاهي  ...ايستادم کنارش در و شدم پياده
 و کردم نگاه بهش وار لبخند  ...وقت يه نکني غش ديدي و برتر عکس _  :گفت گوشم
 به من از جلوتر هايي قدم با جورايي يه و من کناره  ...خوبه _  ....نميکنم نترس نه _  :گفتم
 ادم ت،داش و کالسي با و بزرگ تقريبا فضاي  ...رفت نمايشگاه ي بوفه سمت به و افتاد راه

 هب کارت يه با کاوه که نکردم توجه اين به کنه، کاووش رو جا همه چشمهاش با ميتونست
 هب پسر اين    ذهن    کجاي از ها طرح اين که کردم توجه اين به پيوست من به لباسش روي
 ديدني واقعا دراورده، نمايش معرض به رو همه و کرده رسوخ عکس ي صفحه و بيرون
 ومهج سمت اون به همه و بودن قرارداده نمايشگاه    قسمت باالترين تو برتر عکس  ...بود

 کاوه با ميخواست دلم خيلي ميپرداختن، کاووش به همه جوون تا گرفته پيرزن از ميوردن،
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 _  :تگف و برگردوند ازم سرشو ها پسربچه مثل که برگشتم سمتش به ببينم طرح اون
 عين خنديدمو  ...!نديدي لباسمو رو اتکت چون _  ...!چرا _  :گفتم متعجب  .قهرم باهات
 يچ نميدونم  ...نبود حواسم (بخدا )بوخودا .پ َسلَم (ببخشيد )ببسخيد _  :گفتم ها بچه

 با زند مخانو  .داد مسير تغيير دستشو زند خانوم سمت به و خورد حرفشو که بگه ميخواست
 و داد نتزي صورتشو زيباش    لبخند همون با و اومد استقبال به نمايشگاه يونيفرم    لباس
 ببخشيد _  :گفت و کرد دراز طرفم به دستشو   .کردنيا خلوت خوب مرد و زن _  :گفت
  ...   خانوم من شما حاال .سالم _  :گفتم سرم    دادن تکون    حين و فشردم دستشو  .سالم
 رو نمايشگاه اين من که بودي خوبي خانومه ميدونم _  :گفت و کرد قطع حرفمو کاوه
 رفهايح صحت به رسيدنه براي من چشمهانه در جستجو با زند خانوم  .عزيزم کردم تسخير
 نمايشگاه ديدنه سمت به رو کاوه منو دستهاش با و داد سر رو زنونه و ريز اي خنده کاوه
  .مشد اصلي مکان وارد کاوه با همراه و کردم تشکر استقبالش از لبخندي با  .کرد دعوت
 بازي من زن رل امشبو يه ميکنم خواهش _  :کرد زمزمه گوشم زير و رفت راه کنارم
 برخورد اب برگشتنم  .بيرونا ميکننم لگد يه با اينجا از م همخونه دختر يه با بدونن اگه...کن

 خوردم تکوني يه داد، نوازش صورتمو دراومدهش تازه    هاي ريش ته شد، يکي صورتهامون
    برق تک يه مثل رعد يه مثل افتاد، بدنم به لرزي يه بودم، نديده خودم از بحال تا که

    حس يه مثل...گرم گرمه...کرد گرمم پيش شب مثل چون...داشتم دوست  ...کوچيک
 زند    مخانو با االن که دنيايي اين مثل باشه، خودم مثل باشه، شوهرم اينکه    حس خواستن،
  ....ساخته برام

  

  ...ميکرد راغب نهايي طرح    ديدن براي و دور کاوه از منو ميومد برم دورو از که صداهايي 
 جايگاه سمت به کاوه دستهاي کمک با  ؟....کرده تسخير رو همه که طرحيه چه اين يعني
 امکان يعني  ....نميکردم باور ميديدمو خودم جلوي که چيزي  ...شدم راهنمايي ويژه

 اون ...من سره گل....من نداره، امکان اين  ..باشه حقيقت يه نميتونست يعني نداشت،
 ين با  ....!رمحش    عکس اين روي روبه ....اون با اينجا، ....امشب ...من  ....دوربين ....شب
 نگام فقط  ...بودم صحنه روي به    افتادن و سکته مرز بخدا   ...!کرد نميشه که چيکار لنزها
 باهاش حرف هزاران من    صورت داشت، حرف هزاران صورتش کردم، نگاش فقط کرد،
 ذهنم به اي ديگه چيزه  .بياي باهام امشب داشتم اصرار که بود اين بخاطره _  ...داشت
 يه لمث نبودم بند پاهام روي اصال  ...شده عالي کاوه مرسي _  :بگم تونستم فقط نرسيد
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 شارف باد يه    تندي به دستمو  ...بود محال کردنش باور که باور يه مثل ميموند واقعي حس
 با  .ميکنن نگاهمون دارن همه باش آروم _  :گفت گوشم دم آرومي تقريبا صداي با و داد
 هزاران طرح اط  ...داد انقتاقل اونم به حسو اين صورتم پهناي به عمسق لبخندي يه

 اين به نه اما کاوه تخت باال ميز روي به من سره    گل :بود صورت اين به طرح  ..کشيدم
 ببيننده يه که ديدي ي زاويه بهترين با عکاسي رق وب زرق هزارن با ميگم که سادگي
 بود بعج بود پيدا سرم گل تو من موي تاره يه حتي ....بود محشر بود عالي ببينه ميتونه
 کامال طوره به اينکه از بعد  ... لحظه اين نميکرد خطور من    مخ به اصال شب و روز اين
 بود حدي تا من    گي پريده رنگ رفتيم زند خانوم    سمت به کاوه با شدم سير طرح از زيادي
 رنگت چرا شده چي عزيزم _  .اورد روم به اونو رودربايستي هيچ بدونه زند خانوم که

 ادند با و کرد تاييد حرفمو سر با  .بود قشنگ کاوه طرح خيلي خوشحالم هيچي _  پريده؟
 غش تا ربخو شکالتو اين بيا .شد اول که بود قشنگ...ديگه آره _  :گفت دستم به شکالتي
 م چهره تو چي يا ديد ازم چي نميدونم .کردم تشکر ازش خاصي طبع با و خنديدم  .نکني
 پرسيدن با همزمان  شهري؟ کدوم اهل خانوم ببخشيد _  :پرسيد که کرد جلب نظرشو
 چيزي _  .شد جلب اون به من از زند خانوم حواسه که خنده زيره زد پقي کاوه سوالش
 گرانن چشمهاي به رو درسي چشمم با  .افتادم لطيفه يه ياده فقط نه _  ايراني؟ آقاي شده
 _  .بوشهر _  :گفتم و برگشتم زند خانوم طرف به و دادم من با ايش همخونه رفتن لو از
 به پشت از که رو دستهايي  ؟.خوشگليه اين به ها بوشهري دختر ي همه چشمهاي آهان
 اب و گرفتم ازش رو جانانه نشکونه يه و کردم نزديک کاوه بدنه به و بود کرده قالب هم

 _  .فتمگ حقيقتو من _  .لطفتونه نظره خانوم مرسي _  :گفتم زند خانوم سمت به لبخندي
 با زند خانوم  .ميخنديدم هام خوشي اعماق در من و بود کرده سکوت کاوه  .بازم ممنونم
 .آييييي _  .گرفت فاصله ما از و رفت عکس هاي غرفه سمت به جانبم از خواهي معذرت
 کرد؟ اثر دردش اهان _  :گفتم و برگشتم سمتش به  .گرفتي ازم رو نشکونه اين اومد دلت
 وابروش تاي يه  .عکاس ايرانيه آقاي منواله همين به کني مسخره شهرمو اي ديگه هرباره
  .بود ت عمه که بله _  .بود عمم نه _  کردم؟ مسخره تو شهره من مگه _  :گفت و باال داد
  :گفتم هخند با  .خواهشا مارو نزن امشبو يه _  :گفت لبخند با که باال بردم دستمو حواس بي
 کيف بود شده گوش به حلقه اينطور اينکه از  .شام شرط به چشم _  شام؟    شرط به _

 آب سمت به دستهاش با منو  .ميخوام آب من آفرين _  .ميسوخت براش دلم اما ميکردم،
  (( بيستم فصل )) .کرد همراه خوردن
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 . يامب بيرون نظيرش بي    طرح فکره از نميتونستم م لحظه يه حتي  (( بيستم فصل )) 
 هشب و کنم تشکر کاوه از صبح خوده تا ميخواست دلم که بودم شده زده شگفت اينقدر
 بيام کنار ش روحيه با بهتر بشناسمش، بهتر بود کرده کمک بهم اتفاقات اين  .بگم تبريک
 دخترهاي ميگذشت هنروار محيط اون تو موندمون از ساعت دو  ....کنم رفتار باهاش و

 وت خنجر يه کردنه فرو با بود برابر عکس هر ميگرفتن، عکس کاوه با و ميومدن زيادي
 من به حواسش اينکه بدونه  ...کنم تحمل ميتونستم نه و بزنم حرف ميتونستم نه  ...دلم
 دنج ي گوشه يه  ..کردم ترک رو محل جانبش به نگاهي    انداختن بدونه و شدم بلند باشه
 وصلهح اما ميلرزيد شلوارم    جيب تو گوشيم  ...شدم دقيق محيطم به و نشستم سکو    روي
 هب و داخل کردم موهامو ديدم، دور از پليسيو ماشين  ...نداشتم کسو هيچ با زدنه حرف ي

  ...وبان سالم _  .شدم ساکن مرد يه صداي با توراه  ...برگشتم خودم قبليه جايگاه سمت
 مسن و چهره به ريش ش قيافه داشت، و فنچي و کوتاه قد باشه، مزاحم نميخورد بهش
 _  .ميومد نظر به ناشناس ش قيافه چون نميشد اما بشناسمش کردم سعي ميزد،
 اب صداش  ...من نميشناسين؟ منو واقعا _  :گفت و گرفت قرار جلوم کامال  شما؟.سالم
 يه منتظره و کرد نگاه من به واج و هاج مرد  شده؟ چيزي عزيزم _  .شد يکي کاوه صداي
 خودشو من طرف از جواب اين شنيدنه با  .نيست چيزي نه _  .موند من طرف از جواب
 در هنرمندا با اقوامشون دخترهاي که بود نگفته سروش _  :گفت و کرد جور و جمع
 دقن آب طلب و بيوفتم کاوه هاي دست رو بود نزديک سروش اسم شنيدن با  ...ارتباطن
 حال اينقدر  .بود کرده پيدا نياز آب قطره يه به و بود شده خشک دهنم بود، بد حالم  ...کنم
 سروش به اگه  ...!نه ميرفت، سياهي    سمت به هام چشم که بود، شده دگرگون روحيم
  ....ميگيره ازم رو ماه دو همين چرا و چون بدونه بابا ميشدم، داغون بابا، به اونم و ميگفت
 نام به کسي من محترم آقاي _  .داد من جاي خودشو جواب کاوه که بدم جوابشو خواستم
 رفتگ منو دست بعدشتم  ...اجازه با .نشين بنده خانوم مزاحم خواهشا نميشناسم سروش،

 وضع ينا به نميتونستم ساماني، هيچ با که بود بد حالم اينقدر برد، نمايشگاه سمت به و
 منو اوهک  ...بشه پيدا توش آشنا نا آشناهاي اينطور بايد بزرگي اين به تهران اخه بدم، شکل
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 قورت دهنمو آب  .شد خيره بهم روم روبه خودشم و نشوند ورودي در نزديکي نيکمت يه رو
 رومم دو ترم امتحانهاي نميزاره بابام .شدم بدبخت _  :گفتم نگران ي کاوه به رو و دادم
 .کن بس توروخدا کاوه اهههه _  کيه؟ سروش _  .بوشهر بيا پاشو ميگه االن همين.بدم
 حتي يا من به جوابي دادنه بدونه  .من ازراييل شده حاضر حال در .ديگه داييمه زن برادر
  .وندخ فرا خودش پيش به اونو و داد تکون نوجون دختري    سمت به دستي جانبم، به نگاهي

 کاوه آقا چشم _  .ميام زود صبح بگو برم بايد و اومده پيش برام کاري بگو زند خانوم به _
 اين با هب که بود زياد دستش فشار اينقدر  .برد ماشين سمت به و گرفت دستمو کاوه  .حتما
 و يدمکش بيرون دستهاش تو دستمواز  .بود شده کبود دستم نما سخت چندان نه فشار دو
 ارافس بايد چرا سروش اين دختر آخه بسوزونمش بايد _  .کردي کبودش کن ول _  :گفتم
 که بود استارت به دست  .بشينه موندم منتظر و نشستم ماشين تو  .بگيره دست به تورو
 ونوا لحظه يه اما بود، عميق نگاهش  .انداخت چشمهام به نگاهي  گرفتي؟ چرا تو _  :گفتم
 اون از بعد و بگه چيزي يه اينکه از حرف، يه از ميترسيد، چيزي انگار  ...گرفت من از

 حس بدم، نداشتم جوابي  .خانوم مهرنوش نکنه درد دستت _  .بياره بار به پشيموني
 _  ....کاوه ببين _  .بيارم در دلش از نميتونم و شده ناراحت حرفم از مرگ حد سر تا ميکردم
 عشرو سرعت با و کرد بلند آخرش هاي نزديکي تا و آهنگ صداي  .بشنوم نميخوام..هيس
  .شدم محکم سرجام و بستم و کمربند  .کرد رانندگي به

 وقس پنجره سمت به سرمو نداره، سودي پشيموني هميشه مثل اما بودم پشيمون حرفم از 
 زنگ صداي  .گرفتم پايين سمت به اشکهامو اومدنه    جلوي بيرون، به کردنه نگاه با و دادم

 حرف مشغول اون  .اوردم درش شلوارم جيب تو از   .انداخت موبايلم ياده به منو موبايلش
 رفته دست از تماس 2   گوشيم، روي به داده رخ حوادث کردنه چک مشغول من و بود زدن
 وشخام گوشيمو  .شد يکي قلبم ضربان    رفتن باال با اسمش ديدنه  ...داشتم سروش از
 جلوي از پدرم چشمهاي مدت تمام  ...دادم قرارش کردم يخ و سرد دستهاي تو و کردم

 خودم و کنه موردم در ميتونست کسي هر که نامربوطي فکرهاي  ...نميشد دور چشمهام
 و باشم نداشته هم ماه دو اين براي رو کاوه که ميترسيدم اين از  .ميکردم خودم درمورده
 يه جلوي ماشين که کردم تنظيم بالشتک روي به و سرم  .بگم ترک و بزرگ    تهران
 تو _  :تمگف ناراحتش چشمهاي مقابل در و برگشتم سمتش به  .کرد توقف سنتي    رستوران
 و اشينم کردن روشن با همزمان و برد خيابون سمت به سرشو  .نيست گرسنم من بخور برو
 هاشدست رو و برگشتم سمتش به کامال  .اوکي _  :گفت خونه به برگشتن براي زدن دور
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 راتب زشته خيلي مهرنوش .شد ساکت که گفتم _  ...من بخدا کاوه _  :گفتم و شدم هموار
    وسط و ماشين  ...ببخشي ميدونم _   .بزني من به حرفو اين مدت همه اين از بعد که

    ي کرهپي تموم مهيبي صداي با که بود عرق از خيس اينقدر شد، پياده و داشت نگه خيابون
  :ميزد ادد عقل بي يه مثل .بود کرده باز دهنشو و بود بسته چشمهاشو  .کشيد آتش به تنمو

 ساکت خواهشا حاالم  مم  نفمهـــــــــــــــ من فهميدي؟ .نميبخشم من نفهمم، من _
 آنچنان اما بودم گرفته ترس از گوشهامو اينکه با .کوبيد بهم و ماشين دره و شد پياده  .شو

  ..اومد فرود پايين سمت به منم    اشکهاي بهم درها    شدن متصل با همزمان که داد صدايي
 اما بود، جمله يه حرفم  ...کرد متراژ رو سواري از فاقد    ي جاده عرض و طول بار 12 از بيش
 ،نداشتم و واضحيي و صريح منظوره من اما   ...!ميدونم داشت بر در و معني و نکته هزاران
 سرهپ که کنه، دخالت امشب مثل من    کارهاي از بعضي تو نبايد که بود اين منظورم فقط
 بدونه من و خونه در بود اومده دختره که روز اون مثل  ...بياد در آب از سروش دوست
 که اي دقيقه هر ميگذشت، که اي ثانيه هر  ...کردم بيرونش بهش آشنايي هيچ دادنه
 زدي حرفو اين چرا اينکه از  ...ميشد جوش و جنب و اضطراب از پر دلم ميشد، سپري
 هن دوريه از جسمش  ...بنده حرف يه به اين ميدوني که تو...ميشناسيش که تو دختر؟
 داشته حق فرنوش واقعا ميخواستمش، چقدر کردم، نگاهش  ...شد پديدار نزديک چندان
 بود، عجيب برام خيلي چيزي يه  ...کنم چيکار کنارشم همش که من..ببنده دل عکس يه به
 همب حتي  ...نگفت چيزي  .خواهشا برو آروم کاوه _  نميديدم؟ زيباييشو اين اول روزه چرا
 نهااي از بيشتر توقعي اون از من ميگرفت، دلم کارهاش اين از...نيانداخت هم و نگاهي نيم
 _  ...گفتم که من _  ...ميکرد رفتار گونه بچه اينطور نبايد بود مرد يه اون داشتم، رو

 _  .برگشتم سمتش به و کشيدم عميقي نفس  .شو ساکت خواهشا بار 12 اين ؟.مهرنوش
 ناولي براي که طوري گفتم، و آرومي    ي باشه  .ندارم حوصله _  .کنم رانندگي ميخوام من
 وبارهد و گرما دوباره شدم، ذوب  ....کرد نگام و برگشت سمتم به امشبمون    بحث از بعد بار
 با  ...کرد محدود جاده سمت به سرشو...ميگيري من از اونو زود چرا  اههههه  ....عشق
 شروع صندلي ي بدنه با و برگردوندم خودم ي شيشه سمت به سرمو دلم تو لعنتي گفتنه
  ...کردم سرگرم صورت اين به خودمو و کردم کردن، بازي به

 مه روي چشمهامو برگردونم، خودم از اونو حرفي يه با بايد کنم، درستش طوري يه بايد 
 رستيد    حرف يه و کنم هام شونه رو    سنگين    وزن از کمي حرفم به کردن فکر با تا گذاشتم
 رعتس اومدنه پايين که بودم غرق خودم    دنياي تو اينقدر  ...کنم پيدا جايگزينيش براي
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 کچ رو ها ماشين داره پليس اما ها نبازي بشين شو بلند مهرنوش _  .نفهميدم و ماشين
 از و روشس اونور از برگشتم، سمتش به و شدم بلند فنر عين ها گرفته برق مثل  ...ميکنه
 مسمت به اينکه بدونه  .ميترسم من کاوه _  .ميکرد آب منو داشت پليس،    ُشک اينورم
 هاينک با  .بدبختيم کنن شک اي ذره نکن، ضايع مهرنوش _  :گفت آروم خيلي برگرده
 رد ااينه دست   از تورو من تا هستي بگوآشتي _  :گفتم اما نبود خوبي شرايط و موقعيت
 رنوشمه _  ...من وقتي ببينم باشه _  .ميکنن ردمون خودشون نيست تو به نيازي _  .بدم

    عالمت با  .نگفتم چيزي و کرد وارد ماشين ته به و فشاري پاهام با   .هيس .رسيديم
 سرم  .کرد هدايت پايين    سمت به رو شيشه کاوه ، ايستاد ما    سمت به دستهاش تو    ايست
 رد لرزه به بدنمو و من مرد يه    صداي تنها  .نميديدم رو ماجرا وبقيه بود شيشه طرف به
 _  .بزن و صندوق آقا _  .ميترسونه و آدم که بار يه مثل بود، ُشک يه مثل صداش اورد،
 _  ميشه؟ معلوم کجا از _  .همسرم _  باشن؟ کي خانوم _  .ديگه صداي يه اينبار  .چشم
 ولا مرد صداي  .بيرون برم م شناسنامه با نميتونم که من .همسرمه ميگم دارم من جناب
 تو چرا _  .برن معافن .صندوق تو نبود چيزي _  .اومد دوباره بود سوم شخص االن که

 ميگم من ولي _  .بوده صندوق از گزارش چون _  سروان؟ نميگردي پشت هاي صندلي
 ها ادم اون با    شدن رو روبه از زمان اون تا  .زد بهم رو فضا مبايلم زنگ صداي  .بگرديم
 هب ميشد مربوط زنگ اين بود، خاموش مبايلم  ميکردم؟ چيکار بايد االن داشتم، وحشت
 اومد ذهنم به که فکري از  .ساعت سر آهنم هاي قرص    خوردن براي گوشيم آالرم    زنگ
 زدنه فحر  به شروع و زدم کال    ي نشونه به استاپ با گوشيو زنگ و زدم رو زيرکانه لبخندي
 مشخصات و کارت ميگفت که ميومد مرده    صداي اونور از  مامان؟ بله _  .کردم رويايي
 ايممي صبح فردا ...ميرم آزمايش، برم بايد گفت بهم دکتر .م کاوه با .مامان آره _  ...لطفا
 با مرد دونمنمي  .باشم نداشته استرسي منم تا زايمانم دکتر بشه خودش که ايشالله طرفتون
    طتوس شده ديده تازه سربازه به که اي ديگه چيزه يا بود من حرفهاي و زنگ اين شنيدنه
 يشکاک زيادي توام .ديگه زنشه ميگم دارم مهيني چته _  :گفت و زد اي تنه من، چشمهاي

 از بعد کاوه  .آقا بريد _  :گفت بهش کارتهاش    دادن با و انداخت کاوه به نگاهي  ها
 رفتن ول ترس از اينقدر  .دراورد حرکت به و ماشين و باال داد رو و شيشه کارتهاش    برداشتن
 يگير عجب _  .کرد باز انتها تا شو يقه و پايين کشيد رو ها پنجره که بود شده گرمش
  مهيني آقاي بوداين
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 اون _  ...قهره باهام خدايي بنده يه چون _  چرا؟ _  .نه _  نيست؟ ت گرسنه_  .اوهوم _ 
 _  :گفتم و برگشتم سمتش به کف يه با  .نيست قهر باهات ديگه خدا بنده

 نجات جورايي يه خودتو منو جون تو چون ديگه آره خوب _  واقعــــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟
 و مکرد بلندي ي خنده  .داداش مخلصيم _  :گفت و داد تکون سرشو  .چاکريم بابا _  .دادي
 گاهن سمتش به متعجب  .شد پياده و کرد هدايت کناري به و ماشين  .شدم خيره جلوم به
 ممنون    گفتن با زده شگفت  .برون تو برو شو پياده _  :گفت و کرد باز منو    سمت در کردم
 و ودمب مسلط کامال هاش کمک    لطف به ديگه  .قرارگرفتم رُل    پشت و گرفتم فاصله ازش

 رو دستشو اي خنده با که کردم بلند آخر تا و پلير صداي  .کنم رانندگي راحتي به ميتونستم
 با  .اربز  کالس بعد شي فول ي راننده بزار _  :گفت و داد قرار صدا ي کننده بلند رو دستم
 ايجاه به کار هميشه چون کشيدم بيرون، کشيدم گرمش دستهاي زير از دستمو اي خنده
 برو _  :گفت فرعيي خيابون سمت به دستهاش ي اشاره با و زد لبخندي ميکشد، باريک
 با  .هباش _  .بگيرم بابام از بايد و کاغذ مشت يه خونمون برم ميخوام _  چرا؟ اينجا _  .اينجا
 رکمت من و بود خلوت جاده خوشبختانه  .ميرفتم و مسير ميداد بهم که آدرسي به توجه
 هپياد و داشتم نگه بوديم اومده باهم بار يه قبال که اي خونه همون جلوي  .ميشدم اذيت
 بر مبني مسيج تا 5 از بيش ايرانسل از  .موندم منتظرش و کردم روشن گوشيمو  .شد
 بارشو ناراحت    اسم نميخواست دلم  .داشتم خان سروش از رفته دست از هاي تماس
 با و برگشت دقيقه 12    قرين به  .موندم منتظرش و کردم پاک هارو اس ام اس همه ببينم،
 سنمگر  نه نميخواستم،  .نکردم قبول اما داد و شام    پيشنهاد دوباره  .کرديم رفتن عزم هم
 به اما گذشته، هاي ابهام دوباره و ورقها همون دوباره  .ميکرد رو غذايي    طلب دلم نه و بود

  ***********  .نگفتم چيزي و کردم سکوت بود خواسته ازم که وقتي احترامه

 ترنزديک بهم مارو و ميگذشت خودش    آسوني يا سختي به روزها  (( يکم و بيست فصل )) 
  .نيمنبي روز در اونو اينکه يا کرد تحمل کاوه بدون رو خونه نميشد ديگه که طوري  .ميکرد
 من کناره دائم زمان گذشت با حاال خونه بياد بار سه فقط ماه طول در بود ممکن که اي کاوه
 شده آدم معروف قول به و بود شده کم چشم، به جوونيش    هاي شيطوني   .بود من با و
 اولين رايب من و بود برده باال دانشگاه تو اسمشو عکاسي هنره تو چشمگيرش موفقيت  .بود
 خيلي پدرش به هيکل    لحاظ از  .ديدم اساتيد جلوي باهاش    دادن دست    موقع پدرشو بار
 و مزه اب ي قيافه ميکنم فکر و نداشت شباهتي بهش صورت و قيافه نظره از اما بود شبيه

 زمال تدارک    تمام من و بود تولدش ديگه روزه دو  ....بود برده ارث به مادرش خواستنيشواز
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 زيبايي    بوي خونه تموم  .بودم داده انجام خودش و خودم ي نفره دو و بزرگ جشن براي و
 نه و بودم زده زنگ مامان به نه که بود تکاپو در شب اون براي دلم اينقدر ميداد، و خوشي و
 تباب احتماال و بود نزده اونها به و حرفي سروش خداروشکر  .بودم گرفته سراغي بابا از

 ندچ تلفني  ....کشيده بيرون خلسه اين از و خودش و بوده مطمئن بوشهر به برگشتنم
 ربوشه به برگشتم کارهاي از اينقدر زدم، حرف باهاش و ديدم تدارک مادرم با رو اي دقيقه
 زنگ کاوه  .زدم باز سر شلوغ و شوخ    فرنوش با زدنه حرف از و شدم کور ذهن که زد حرف
 اام بود، ترسان بود، نگران صداش  .باشم چيز همه مراقب من و نمياد امروز که گفت و زد

 گفت و نداشت فايده اومدنش حرف به بر مبني من اصرارهاي از هيچکدوم...چي نميدونم
 اين از منو و ميگه بهم برانگيز شک مقواهاي حرفهاي با چيزو همه ديدنم محض به

 اين هب بايد  .ميکردم تحمل بايد اما گونه مبهم و بود سخت هرچقدر  .ميده نجات دلواپسي
    کالس  .ميکردم ثابت خودم به بودنمو محکم و بودن زن بايد ميکردم، رسيدگي وضع
 چيزي نه و اضافه استاد به چيزي نه غيبت جلسه يه حاال برسم، کارهام به تا نميرفتم فردامو
  .  .  .  .ميکرد حضورغياب اي جلسه تر کم و نبود گيري سخت    استاد کال ميکرد، کم من از
 قوف خودمو زيبايي صبح با و رسوندم پايان به فرسامو طاقت و سخت    شب بود چطور هر
 و داشتم دوسش بود هرچي  ..من    عشق تنها تولده روزه يا بود زيبا صبح نميدونم...دادم
 يزوم    چيدن و خونه تميزي کارهاي تمام ظهر از بعد تا  .ميزاشتم انرژيمو تمام روز اين براي
 باحال و توپ کيک يه براش دادم کردم، جمع هاي اندوخته با برترش    طرح از  .دادم انجام
 من    مجلس نقل خودش که تزيينيم وسايله و دوربين و بادکنک خونه، در اوردن و ساختن
 دنشدي با تا کنار گذاشتم و بودم کرده تهيه براش وجودم تمام با که رو کادويي  .بود شده
 يزدمم حدس که اونجايي از منم بزنه، ساز يه ميخواد دلم ميگفت هميشه  ...بشه سوپرايز
 تهيه ش عالقه مورد    رنگ با گيتار يه براش نداره، کالسشو به رفتنه    وقت و گيتاره    عاشق
 هبلند    لباس  .بستم اسبي دم سرم باالي ساده اتوي يه با موهامو و رفتم حموم  .کردم
 تا مکرد آماده و تولد آهنگ  .بياد تا منتظر نشستم و کردم تنم و حريري    جنس از مشکي
  .بيارم در صدا به اونو اومدنش محض به

 چک هارو شمع کردم، بررسي کيکو کردم، تمرين و تولد شعره خودم با صدم    بار براي 
 اعصابمو و نيومد بود داده بهم که قولي و قرار طبق  .کردم جا به جا هارو بادکنک....کردم
 وابج تعجب کمال در اما گرفتم، تماس باهاش و تلفن طرف رفتم  .ميگرفت بازي به داشت
  .ميزد شور جور بد دلم  .موندم جواب بي سومم و دوم    بار براي حتي  .نداد
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 تو خدا وروت کن گير اه....باشم ن....باشم....برم....بمونم....نکنم صبر...کنم صبر....نزنم...بزنم
 آيفون    زنگ صداي  .کن کمک خودت خدايا  ....اه....فشار توهم از فشار جا همه نکوب يکي
  ...زمين بخورم دري پا    دم بود نزديک که رفتم در سمت به چنان  .اورد بيرون فکر از منو
 و نبود کار در اي کاوه اما  .موندم کاوه ي قيافه ديدنه منتظره و کردم باز استرس با درو
 ي نيمه اول روزه مثل و کرد نگام بد  .بود در    پشت تربيت بي ي دختره همون دوباره
 نارک برو _  :گفت و کرد نازک چشمي پشت  .کردم علم قد جلوش که خونه داخل داد بدنشو
 انچن کنم، خالي موجود اين    روي دليمو و دق بخوام که بودم عصبي انقد  .دارم کار کاوه با
 زنشم من .طرفي 112 با اومدي تو بياي نداري حق _  .شد ترک زهره که شدم خم روش به
 و دکر  وارد دستم پشت به اي ضربه  .هرييي حاالم  .بکني نميتوني غلتي هيچ هم تو و

 براي احتماال تولدشه امروز دارم کار باهاش من...بانو اولشم    زن من اينطوره اگه _  :گفت
  ...دنبالش اومدم حاالم بيرون، بياد بامن ميخواد من بدون اما کوچولو، کردي خوشگل همين
 در کنهن فکر تا کنم داري جانب دختر اين برابره در کردم سعي اما بود گرفته گلومو بغض
 ريمي _  .من براي نکن شورهم شوهرم ايتقد _   ...من شوهره با تو _  .دارم ضعفي برابرش
 نشوند لبهاش روي و لبخندي گوشيش به کردن نگاه با خورد زنگ تلفنش  .کنم بيرونت يا
 رلکنت خودمو ميتونستم نه  .ميگم و شوهرتون زد، زنگ خودش _  :گفت خاصي دلبري با
 بستم سرش    پشت و در چنان بيام کنار کاوه زدن زنگ ي قضيه اين با ميتونستم نه و کنم
 خودمو آباد و جد به و زدم چنگ دستهام تو موهامو  ...برداشت ساختمونو کل صداش که
 فکر و دغدغه هره از آزاد  ...کردم آزاد اشکهامو و دادم تکيه در پشت به  ...دادم فحش کاوه
 ميگه دروغ شايد اصال  ..... ميشه داده ترجيح من به که داره چي دختر اين آخه....خيالي و
 نگارا گرفتم، خاصي    وسواس با رو و کاوه ي شماره و رفتم تلفن سمت به خاصي شتاب با

 يخط پشت  .بود افتاده تپش به قلبم و ميلرزيد دستهام بود نزده حرف باهاش تاحاال
 سرم  .نبود الکي هاش اشوه اون و ميگفت راست اون پس نداشت امکان نه واي  ...بودم
  .ميکرد سنگيني سرم روي به موهام بود، شده سنگين انفجار حال در

 انگشتهام با هارو شمع  ....ميکرد درد سرم  ....بودم خطي    پشت دوباره زدم، زنگ دوباره 
 اب زدنه حرف    ي حوصله و حال نه  ...رفتم اتاقم سمت به خاصي سستي با و کردم خاموش
 خاموش گوشيو خوابيدمو مبل روي  ...وسايلو کردنه جمع نه و داشتم مبايلو
 هيچ آهنگي، هيچ و حرف هيچ باشم داشته کاوه از اي نشونه هيچ نميخواستم....کردم
 اين چرا که خودم از اول ....بودم دلگير و ناراحت دنيا ي همه از  ...اتاقي هيچ و تيشرت
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 هاش بازي دختر اين وجوده با چرا که کاوه دست از و کردم قبول اول ي دقيقه و پيشنهاد
 ونمنميد  ؟....بود کجا از نميدونم  شد؟ چي که نفهميدم  .ميکرد خواستنش حس قاطي منو
 هم روي به پلکهام و شد سنگين امروز خستگي از چشمهام که کشيد طول دقيقه چند
 من....بود؟ کي....کشيد بيرون فکرم از منو در    صداي  .  .  .  .برد خوابم و شدن فشرده
 نمودار چشمهام جلوي کاوه چشمهام کردنه باز با  ....مياره در صدا به درو داره کي....کجام
 رد جلوي باز کامال    ي يقه با کاوه  ...کنم باور رو جلومه که چيزي نميخواستم اصال  .شد

 با شدم بلند  ....نميدونم چي از ...بود خمار نگاهش  .ميکرد نگاه منو و بود ايستاده
 سينم به دستشو  بودي؟؟؟؟ کجا _  ...گرفتم قرار جلوش شده سرخ عصبانيت از چشمهايي

 خواستي هرجا بعد بودي کجا بگو اول _  .ندارم حوصله کنار برو مهرنوش _  :گفت و زد
 اينکه اب  .کنار برو ميگم نداره ربطي تو به _  :گفت و کرد پرتم .جل سمت به اينبار  ...برو
 قد جلوش شدم وبلند کردم مقاومت بازم بود کرده احاطه چشممو هاي دريچه تمام اشک
 خترد اونور برو.ميارما سرت باليي يه اونور برو مهرنوش _  بودي؟ کجا ميگم _  .کردم علم
 چشمهاي با بيخيال اما ميکردم گريه داشتم .کردم پاک و اشکهام دستم    پشت با  .جان
 قرار نمسي روي دستهامو  .بود شده تبديل آدم ترين رحم بي به انگار .ميکرد نگاه بهم خمار
  .اباب اي.دختر اونور برو ميگم _  هستي؟ شکلي اين چرا چته مهرنوش جون _  :گفتم و دادم
 بي معصوم دخترهاي مثل دنبالش  .اورد هجوم اتاقش سمت به و داد هول کناري به منو

 دلت يک هر با برو....کاوه آقا نداره عيبي نگو باشه _  :گفتم التماس با و افتادم راه سرپناه
 و افص پوستم من نيست عملي دماغم من درسته آره ميخواد دلت دختري هر با برو ميخواد
 هب داشت که حالي در   برو...ندي جوابمو بايدم نيست لنز چشمهام من آره نيست براق
 هل خودم اتاق داخل به منو و اورد هجوم سمتم به صدام    شنيدن با ميرفت اتاقش طرف
 زديکن با  .چسبوند گردنم به لبهاشو و چسبوند اتاقم ديواره به منو بدنش تموم با  ...داد
 با اما بودم نشنيده و مشروب    بوي حاال تا   .کردم حس و تندي    بوي لبهام به لبهاش شدنه
 يمبين جلوي دستمو  .بود نزديک خيلي بو اين به ميدادن طاهره مهردادو که هايي توضيح
  .اونور برو _  :گفتم و گرفتم

 لب زير د،فشر  خودش به منو و چسبوند بهم بيشتر بدنشو تازه هيچ، نگرفت که فاصله ازم 
 اعتمادي هيچ بهش مست آدم يه...ميدادم گير بهش بايد چرا که ميکردم نفرين خودمو
 ميخواي کجا _  ...ناليد گوشم زير که بيرون بيام دستهاش زير از کردم سعي... نيست
 نميتونستم   .. نبود خودم دست هم قلبم کوبش .. نبود خودم دست بدنم لرزش   بري؟
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 اجازه همب ميتپيد مرد اين براي که قلبي .. نميداد اجازه بهم قلبم .. کنم بيني پيش رو چيزي
   .. شنومب نميذاشت   کوبشش هر با   .. کنم توجه سرم توي پيچيده هاي زمزمه به که نميداد
 سنف برام مرد اين  .. نبود خودم دست  .. بود انتظارم در که رو اي اينده ببينم نميذاشت
   .. نامرديش به  . کنم فکر نبودش به ميتونستم مگه .. بود کس همه برام مرد اين .. بود
 چه و  . کنم فکر نامرديش به ميتونستم مگه !! بود مردتر مردي هر از برام که رو مردي
 آروم ناچاري سر از  . داشت اعتماد مرد اين به وجودم همه ، هنوز که من بودم احمق
 اي صلهفا ازم  .زدم الکي حرفه يه من برو اتاقت بري ميخواي نگفتي مگه برو کاوه _  :گفتم
 نبايد من  .ميگرفتم قرار آزارش مورد نبايد من  ....شد خيره چشمهام تو و گرفت سانتي نيم
 نهبسوزو رو اعتمادم ي ريشه نميتونه   .. نداشت کاري من به اون . ميکردم فکر ازارش به
 هنذ مرد .. بود من مرد اون  .. کنه نابود منو نميتونه   .. بکشه من در رو عشق نميتونه ..
 ليو  .. کنه نابود منو   .. باشه پست اينقدر.. باشه مرد نا اينقدر نميتونست  !! بود من
  .. نکرد هتوج هام لرزيدن به وقتي  .. ميتونه فهميدم  .. نکرد نگاه اشکهام به وقتي  ! ميتونه
 ادرمم چشماي  ... چشماش جاي به  .ميگرفتم قرار آزارش مورد نبايد من   .. ميتونه فهميدم
 ي شده سپيد موي  ... ريختم اشک و ديدم رو پدرم اعتماد   .. ريختم اشک و ديدم رو
 ي قيافه  .. ريختم اشک ديدم رو پدرم ي خميده کمر  . ريختم اشک و ديدم رو مادرم
 خوش جا دلم ي گوشه کلبه يه مثل نميشد، دور چشمهام جلوي از لحظه يه حتي مامانم
 فقط جا همه تر نااميد که .. همه از تر ناتوان که من و  .ميکرد وارد فشار بهم بود، کرده
 نا    مردانگي ريسمان به بودم زدم چنگ و   .. لعنتي اعتماد حس همون به ميزنم چنگ

 _  ! ميدادم قسم عزيزاش جان به احمقانه چه   و ميکردم التماس  .. و دنيا نامرد   مردترين
  ! داري دوست که هرکي جون ولم کاوه .. بخواب بگير برو ميکنم خواهش .. برو کاوه

 خارم اينطوري بودم اگر  ... و نبودم که  .. بودم اونها از جزيي هم من شايد که عزيزايي
   . ميکردم تقال   رو اعتقادم ي همه  .. رو باورهام ي همه بکُشه تا ... نميکرد لهم و نميکرد
  . نکرد اي توجه اون اما  .. زدم ضجه .. کردم گريه  .. کردم تقال بازم .. کرد پاره لباسم
 هيچ اون اما کنه ولم ميخوندم دعا لب زير  .. داشتم نجات اميد هم ـاز بــــــ ـا امـــــ
 بره کشيدم داد  .. کرد ابم ذره ذره که  .. نکرد توجه که .. نکرد هيچ  ..نميکرد من به اي توجه
 خودش اما بده جهت تغيير نامردي به مانند مرد اين از تصورم نميخواست دلم  .هيچ و

 ممجس و احساس ميزد چنگ حرکاتش و دستها با  .ميکشوند آتش به رو زمينه اين داشت
 هنوز قلبم  .. کردم التماس و کردم تقال و کردم گريه   .. زد اتيش رو روحم ... .باهم رو
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 دل ! مرد ظاهر به اين از نميخواست هنوز   .. کنه دوري نميخواست .. کنه باور نميخواست
 خودش اما بده جهت تغيير نامردي به مانند مرد اين از تصورم نميخواست دلم  .. بکنه
 نهک بيشتر و تعارضش خواست  .خدا تورو کاوه _  .ميکشوند آتش به رو زمينه اين داشت
 تو _  :ناليدم و گرفتم چشمهاش جلوي التماس با اونو افتاد قراردادمون    کاغذ به چشمم که
 ويت رو نفرت بذر   .. نکرد توجه بازم اون ولي  .کاوه نکن .نزني دست بهم دادي قول من به
 ريکا هيچ که ناتوان من  .. من و  . کرد بزرگترش رو گلوم توي کينه بغض   . کاشت دلم
 ، مرد ظاهر به نامرد اون که ميدونست خدا فقط اما  .. کردم تقال   .. کردم گريه  ..و نکردم
  ... مست و بود قوي نامرد اگرچه اون  .. و ضعيف و نهيف من و مردانه قدرت و بود مرد
 بود بدنش زير از کشيدنم بيرون تالشم تمام نداشت اي نتيجه هيچ مست آدم يه با تقال
   .بيام ارکن وجودش بي وجوده با نميتونستم عنوان هيچ به که بودم شده متنفر ازش اينقدر
 پدرم ي ناله به .. مادرم دعاي به بار اين اما  .. داشتم اميد هنوز من   .. کردم تالش باز اما
 دامي خدا به بازم ولي !! نيست تدبير را کرده خود ميدونستم  .. داشتم اميد خدام به  ..

 نوم که بيرون کشيدم مقداري يه خودمو دستهاش زير از  .. کردم تالش بازم اما  .. داشتم
 صداش از حالم  .خواهشا باشه اجبار به نزار مهرنوش _  :گفت و داد هول داخل سمت به
 به ي ورقه  .. بودم شنيده ازش حاال تا که بود صدايي انگيزترين نفرت   . خورد بهم

 هيچ اما  .ميکردم التماس و ميريختم اشک  .کرد زمين نقش و پاره و قرارداد اصطالح
 م تجربه با پدره و مادر حرفهاي به داشتم حاال  .نداشت نامردش وجوده روي تاثيربه
 کنن  : گفتم بازم اما _   ميشد خالصه دروغ تو دوره اين هاي عشق ميفهمم حاال  .ميرسيدم
 کاوهـــــــــــــــــــــ _  .بود کرده پر جونمو تمام نفرت    گرماي  .ميکنم خواهش .کاوه
 مال امشب _  :کرد زمزمه آروم و گرفت صورتم جلوي مستشو خمارو چشمهاي  .....ــــــــ
 اام بدم نجات خودمو کردم سعي   .نامرد شو خفه .نميزارم من نه نه _  :زدم داد  .ميشي من
 برو _  :گفتم و کردم تف صورتش تو   .داشتم ناتواني و عجز برابرش در من و بود مرد اون
 توام    کف تو ماهه چند من...مهرنوش نکن _  .فطرتي پس نامرده يه تو ...اونور گمشو
 بهم ازت حالم فقط .. نيست چيزيم  !!؟ چته ميگفت من به کثافت   !!؟ چمه  ؟...چته
 لمد توي جوشيده حس از  .. ميخوره بهم ناتوانيم از حالم فقط .. نيست چيزيم  .. ميخوره
   .. نجست هاي نفس از .. ات الوده دستاي از .. تو کثيف نگاه از   .. ميخوره بهم حالم هم
  .. داره دوسم که گفت  .. گوشم کنار کرد عاشقونه ي زمزمه  .. ميخوره بهم چيز همه از
 رزوما روزي که جمالتي شنيدن .. ميخورد بهم حالم من ولي  .. ميکرده فکر من به که گفت
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 بازم ماا زدم پس عميق نيرويي با دستهاشو  . ميانداخت درد به ، تپش جاي به رو قلبم بود
 ميزدم صدا بابامو و مامان و ميکردم گريه  .دست چيره اون    مغلوب من و بود تر سر من از
  ...کاوه نه بود من جلوي سنگ تيکه يه انگار نميديد منو    خوندن مصيبت اين اون انگار
 .. نشد ولي دادم جون  .. نتونستم ما قوي اون  ...ميتونم من....نه....نه...کردم شل چرا  ...نه
 اون    حصار در دقيقه چند ي واسطه به من بدنه تمام  ...مقابلش در ناتوان يه من و بود
   .. درونش حيوان تقويت براي  .. نيازش رفع براي ابزاري  ...اون براي اي وسيله من و بود
 اب  ... اون و   روح درد و جسم درد از ناليدن جز نکردم کاري و   .. کثيفش خوي ارضاي براي
 جاري با شد همراه پاهام زيره از اي ماده شدنه جاري ....کرد تموم منو کاره قدرتش تموم
 دهش تبديل هويت بي زني به و نبود دوشيزه مهرنوش ديگه  ...اشکم    قطرات آخرين شدنه
  .. شد نابود و  .. مرد بکارتش رفتن ازبين با که مهرنوشي  ....بود

 ديگه  .نميکرد آرومم مرحمي هيچ که بودم اي ديده رنجان من  (( دوم و بيست فصل )) 
  .بگم چيزي هم طاهره به حتي هيچکي به نميخواستم  .نبود من آن از لعنتيم بدنه اين حتي
  .کشيدمي خرناس من از نزديکي ي فاصله با و بود داه قرار من کناره هويتشو بدونه تنه کاوه
 دستشويي سمت به شدم بلند و دادم تکون خوابش در    غرق    جسم براي تاسف از سري
 گيريجلو خودم افتادنه از و گرفتم کمک ديوار از چندجا راه تو  .برم راه نميتونستم  .رفتم
 زخمم از اي ذره حداقل تا ميکردم تقديم کاوه به رو هايي لعنت و ها فحش لب زير  .کردم
 التيامش سخني يا حرف هيچ که بود عميق حدي به من زخم اما  .بشه بخشيده التيام

 امروزي زاي خفقان فضاي اون از خودمو و کشيدم حموم فضاي تموم به رو آب  .نميبخشه
 تمام  .نهک اذيت دوشمو اي ذره فقط بار اين سنگيني تا بود کمرم به دستم  .کشيدم بيرون
 دمخو به و حموم در ي آينه جلوي رفتم  .ميکرد درد گلوم زير   .ميکشيد تير درد از بدنم
 نوزه کثيفش    ناخونهاي جاي بود شده کبود هفت عدد شکل به گلوم زير...آه  .کردم نگاه
 هآ  .انداختم نگاهي ديشب ي ديده تدارک ميز و پشتم به  .ميکرد خودنمايي گردنم روي
 تمام و کشيدم ميز زير    ساتن رو تو بودم نديده خودم از بحال تا که قدرتي يه با و کشيدم
 به و کرد بيدار خواب از رو کاوه ديشب التهاب يا بود اين صداي  .کردم زمين پخش وسايلو
 جلوي دستمو  شده؟ چي مهرنوش چيه _  :گفت و مالوند چشمهاشو  .کشوند من پيش
 داد_  .خفـــــــه.شو خفه .نامرد شو خفه فقط _  :گفتم سکوت ي نشونه به و گرفتم دهنم
 شيدمک کثيفش دستهاي زيره از دستمو زياد چندان نه بازوري که گرفت بازومو  .ببينم نزن
 هب نفرت با  من؟ _  .نامرد .فطرتي پست يه تو .نامرد نزن دست من به _  :زدم داد بيرونو
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 با و کرد دور من از تنشو  .آشغالي خيلي _  :زدم داد تر بلند اينبار و شدم خيره چشمهاش
 که کردم نثارش اي کشيده  ...خواستي خودت _  :گفت يادآوري عنوان به سرش تو زدن
 يهثان يکي عرض در صورتش که داد صدايي چنان  .بودم نخورده ناسي احدو هيچ از تابحال
 انداخت سرشو   .يادته که مستت جماله به گلي بازم _  .داد انجام رو برگشتش و رفت
 .ميکرد درد دلم زير  .رفتم اتاقم سمت به و ندادم بهش زدنيو حرف هيچ فرصت  .پايين
 بايد  .کثافت نامرده اي _  .ناليدم و دادم قرار بالينش زيره گاه تکيه يه عنوان به دستمو
 که زدم بنهي خودم به  .بريزم خودم سره به خاکي چه بايد که ميپرسيدم بايد .دکتر ميرفتم
 ت گونه چهب سنه اين با که نميکشي خجالت تو اصال نيستي بلند و جايي که تو بدبخت آخه

 چه ي ونهخ تو تو، نمگيه  ؟..کو شوهرت نميگه استغفرالله   ؟ چي بگي و دکتر بري ميخواي
 ايدب من باداباد چه هر  ؟  اومدي شدي بلند وقيحانه اينطوري که شدي بزرگ صاحابي بي
  ي؟اميد چه با رويي چه با برگردم؟ بايد من اصال  .برنمگيردم وضع اين با من دکتر برم
 اه هک بزنم زنگ بهش بردم دستمو  .بزنم زنگ سروش به  .دراورد حرکت به ذهنمو اي جرقه
 همنف اونقدرهام دختران؟ به چه و زنان دکتر برم؟ ميخوام چي براي بگم شد بلند نهادم از

 انسآژ  به و انداختم باال بيخيالي از اي شونه  .خبره چه نفهمه من حال باديدنه که نيست
 نيمه اتاق در به نگاهي نيم حتي  .رفتم بيرون سمت به و پوشيدم راحتي شلوار  .زدم زنگ
 به و ندادم جوابشو  ميري؟ کجا _  :زد داد که مو سايه يا ديد منو نميدونم  ننداختم بازشم
 به بندهاش بستن مشغول و دراوردم پاشنمو بدون اسپرت کفش  .رفتم کفشي جا سمت
 و شيدک دستم تو کيفمو  .شد حاضر کتون شلوار و شرت تي يه با سرم باالي  .شدم پام روي
 .کترد برم ميخوام _  :ناليدم و شدم خيره چشمهاش به نفرت با  ميري؟ کجا ميگم _  :گفت
 متميبر  بزار کنم ت خفه يا ميشي خفه مهرنوش _  .بدم نشونش شاهکارهتو برم ميخوام
 شنيدنه از بدنم  .نميري جا هيچ مني زن تو _  نشو نزديک من به نبري ميخوام_  .خودم
 ميخواد ادم که اين از .انزجار از . نفرت از خوشي از نه  .شد مور مور کاوه زبونه از زن اسم
  .کنه تبديل زنانگي به و دختر يه    دختري مستي نه کامل هوشياري با که باشه پست چقد

 نباشه هرچي اون چون بودم باهاش همراهي به مجبور اما بودم ناراحت وجودش از اينکه با 
 کيفم ويت پزشکيمو ي دفترچه  .برسونه دکتر يه به منو ميتونه و بزرگه شهره اين ي بچه
 ردمک باز و پشت در حرکاتم از عصبي و متعجب هاي نگاه جلوي  .افتادم راه و کردم جا جابه
 شده رازد دست و شدم پياده پزشک تابلوي ديدنه با  .افتاد راه به نگفت چيزي  .نشستم و
 شحرکات اين از هيچکدوم اما پشيمون و بود ناراحت  .کردم رد دستشو به بانک عابر پر ي
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 ثلم کاري هيچ که بودم کرده اعتماد دنياش به اينقدر  .نميکرد توجيح کارشو و آروم و من
 همه ات کردم خاموش گوشيمو شدنم داخل با همزمان  .کنه نابود منو نميتونست کارش اين
 زده آبي فريم عينکي  .نشستم و کردم دکتر به سالمي  .شه دور ازم منفيم    هاي انرژي ي
 اشک  .نمبشي کردم اشاره و زد لبخندي ديدنم با  .بود کاو کندو گرفتاره ميزش کشو تو و بود
 چشمهامو...بودم کرده عادت وجودش به حاال تا ديشب از که چيزي  .شد جمع چشمهام تو
 وبهر صندلي روي دستهاش ي اشاره طبق  .کردم وارد پلکهام به و محکمي فشاره و بستم
 لمد تو نشد، قرمز م گونه دخترها خيلي برعکس...پايين انداختم سرمو و نشستم روش

 بي...بودم کس بي يه من...نبودم خوشحال نداشتم شوهره حضوره بخاطره..نبودم خوشحال
 مو و پايين انداختم سرمو  .شماست به گوشم داري مشکلي عزيزم خوب _  ...کس بي کسه
 همه از  .کردم جايگزينش و شوهر غريبه مرد اسم جاي به اما کردم تعريف براش و مو به
 برهخ و بود استرس بدنم تمام  .داد رو معاينه دستور  .رسوندم سمعش به مشکوکاتم ي
 و دراورد هاشو دستکش فرسا طاقت اي معاينه از بعد  .ميکنه پر ذهنمو تمام االن که بدي
 نگاهم  .کرد ذکر داخلش و هايي دارو و گرفت دستم از مو دفترچه  .نشست جاش سر

 _  .دش خيره منتظر منه به و کشيد عميقي نفس  .بود خورده کليد چشمهاش به مضطرب
 و ديدش دچار دخترانه ي ماهيانه مريضيه به استرس و زياد فشاره    اثر بر شما عزيزم ببين

 هبود زيادي هاي فشار خاطره به داشتين درد حد از زياد اگرم و  .بود همين بخاطره دردتونم
 همراه هب خودتون با دختريتونو هنوز شما و نيست مشکلي وگرنه شده وارد بدنتون به که

 خترد االن صد در صد بود نيافتاده اتفاقي همچين اگر که بگم اينوهم بايد البته  .دارين
 تونبرا.نيست موردي بوده زياد استرستون ميگين خودتون که اينطوري چون اما نبودين
 رو ترش و تند غذاهاي.بفرماييد ميل درد هنگام و ساعت سر کردم تجويز هيوسين و ژلوفن

 هگري ضمن در .تمام و همين _  :داد ادامه لبخندي با  .نخوريد سيکل    پايان تا حدالمکان
  .ريب ميتوني.نشده ذکر چيزي ت دفترچه تو چون نيست کار در شوهري ميدونم من نکن

 آفريني نقش اينجا معجزه جز اي کلمه هيچ که بودم مطمئن اما شده چي نميدونستم
 از هک بود خودم بودنه سالم مهم .نبود مهم برام اما بود فهميده چيزو همه اينکه با  .نميکنه
 راه به و اومدم بيرون شرم از ناشي پايين سري با و کردم تشکر  .ميپرستيدمش جون با حاال
  .افتادم

 من و ادهنيوفت اتفاقي نفهمه که کنم رفتار طوري بايد .... آره...کنم برخورد سرد کاوه با بايد 
 تندونس با حتي چرا نميدونم ....شه پشيمون کارش از کنم کاري بايد ...آره  ...دخترم هنوز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 143 

 ماشين سمت به و بيرون اومدم مطب از  ....جائه بر پا بهش تنفرم حس بازم موضوع اين
 هم وت هاي اخم همون با بازم و نشستم پشت بازم  .شدم سوار و کردم روشن گوشيمو رفتم
 دادنش حرص بيشتر براي...موند من    حرفهاي منتظره و نرفت  .....شدم خيره جلوم به

 شونهن به .کردم نگاه بهش  مهرنوش؟ _  .شدم رفتن ور مشغول گوشيم با و نگفتم چيزي
  ت؟گف چي _  :گفت عصبي و ناراحت چشمهايي با  .باال دادم ابرومو تاي يه سوالش ابراز ي

 ميتونستم من...امتحان يه...آره...امتحان يه ...حرف يه...فکر يه...اورد هجوم ذهنم به فکري
 وعموض اين    فهميدن با و داره حسي من به اصال بفهمم طوري يه...کنم امتحانش راه اين از
    کردن فکر...کردن فکر يه مثل..کرد تامل  بگه؟ بايد چي _  ....نه يا بگيره منو مياد زنم که
 نفرمت    حس داشتن با چرا نميدونم کنه جاريش ميخواد که حرفي به خودش به من به عميق
    روزهاي    هاي مهرنوش با چرا نميدونم  ...ميکرد هواشو ديدنش با دلم بازهم بهش نسبت
 اندرونيم دنياي از منو صداش  ؟...چرا...ردمميک فرق قبل    هاي ماه و قبل سالهاي و قبل
 هم در منو    ابروهاي که پيچيدگي...داشت خاصي گيه پيچيده اما بود ساده   .اورد بيرون
 فيت دلم تو صورتش تو و خنديديم واهيم اميد و خودم به دلم تو  ...ديگه عمل _   .کشيد
 االن نهمي بيا ميگه کردي فکر نکنه...جان مهرنوش بگير تحويل :گفتم خودم با و انداختم
 ماا آروم  .ميکنيم تا بد ماهم وسط اومد کردن تا اينجوري که حاال  (. بگيرمت )بسونمت
 .ردک مشخص عملمم    نوبت...کرد ها توصيه سري يه _  :گفتم و شدم خيره گوشيم به جدي
 براي جعلي ي شناسنامه يه بايد _  چي؟ فقط _  ...فقط .ميگيره تماس باهام منشيم گفت
 ي اجازه بدون .کني ثبت توش شوهر و زن عنوان به اسمامونو و کني درست خودت و خودم
 با و کشيد ريختش بهم موهاي تو دستي  .بدونين اطالع محض .نميکنن عمل شوهر
 ديگه تردک يه ميتونم اما بدم انجام کارهارو اين نميتونم من _  :گفت جلو سمت به برگشتن
 خودمو دنباي نه ؟ چي يعني...کنم پاره دهنشو ميخواستم پايين، ريخت دلم  .کنم پيدا برات
 حسي اب تقريبا و برگشت سمتم به دوباره متعجب  .دکتر همين فقط .خير نه _  .کنم ضايع
 تاديمايس مطبش در همينطوري و نميشناختي اينو که تو...وااااا _  :گفت گي کالفه بر غالب
 من _  :گفتم و باال انداختم هامو شونه  کردي؟ پيدا عتقادا ايشون به که چطوريه حاال
  ....ينکها يا و کنين جور و گفتم بهتون که چيزهايي اون يا خواهشا فقط .نميکنم بحث باهات

 کار روب _  :گفتم دستم    دادن باتکون و کردم معطوف شيشه بيرون به سرمو  چي؟ اينکه _
 دستمو  ... باور مهرنوش ببين _  ....کني پيدا بهتر ميکنم تکرار بهتر    حل راه يه ...خونه دارم
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 من .برو فقط _  .کردم وارد بهش و زيادي فشارهاي طرف دو از و گذاشتم گوشهام روي
  *********  .انداخت راه به و ماشين و کوبيد فرمون روي حرص با  ....نميکنم گوش

  

 يمست تا نميورد خودش روي به اما بود پشيمون کاوه  ...بود گذشته موضوع اون از روز دو  
 من و ميداد و عمل پيشنهاد بهم مدام...نداشته تقصيري خودش که بگه و کنه بهونه و

 حل که بگم خودم با و بشم دلش اين قرباني بايد چرا که ميشکستم خودم تو بار هزاران
 رمس  .نميکنه حس توش آدم و عشقي هيچ که خواستنيه چه اين  .ميخواد منو آخر و ميشه
 ور ينا و ميخوردم قرص مدام  .بود بار هر از بيشتتر خونريزيم بار اين بود، افتاده دوران به
 بود شده هموار روم به که فشاري  ...ميرفتم يکي تا دو هامم کالس  .ميرفتم ور اون و

 خونه کاوه ديگه شب همون از  ...ميداد آزار روحمو و بود فراگرفته روحي اعظميشو قسمت
 هنوز  .ميخورد بهم مخفيش کارهاي اين از حالم  .ميپرسيد حالمو تلفني فقط و بود نيومده
 چيزي يه حداقل خوم براي شدم بلند  ....بود ناراحت دلم هنوز بود، سرم تو دختره    صداي
 ميزت رو آشپزخونه..خوردم نشستم و کردم سرهمي املت يه  ...نيافتم پا از تا کنم درست
 برميگشتم بايد ديگه ي هفته 1 و بود اسفند 17  .شدم اتاق راهي حالم اين با و کردم
 با هاي دل براي درياش، براي مردمش، براي بود شده تنگ خودم شهره براي دلم...بوشهر
 و متلفن لبم کنج لبخندي با  ...سفيدشون هاي دل اما سبزه هاي پوست براي محبتش،
 زدن حرف مشغول بودمش گذاشته جواب بي بود روز دو که اي طاهره با و دادم جواب
 ليمعمو حرفهاي به و نگفتم چيزي  ...نبودم آماده بهش حرفهام گفتنه براي هنوز  ...شدم
 رد گفتم و کردم بهونه و خوردي اعصاب منم نميدم جواب چرا که کشيد داد خيلي گذشت
 دومم ترم از بعد عقدش جشن از  ...ميخورده آب کجا از مشکل ميگم بهش وقت اسرع
 بلند يبرا نامو خونه تلفن صداي  ....کنه سهيم خوشحاليش تو منو ميکرد سعي و ميگفت
 بوي شماتاق ميکردم حس...رفتم کاوه اتاق سمت به و شدم بلند ميلي بي با  .کرد جمع شدن
 و تلفن خالي اتاق سسمت به پوزخندي با  ..صاحبش عين درست ميده لجن

 ايصد  ...نبود مهم هيچي ديگه..ميکنه صحبت خط پشت کي نبود مهم ديگه...برداشتم
 _  .ممنون _  خوبي؟ مهرنوش سالم _  ...کرد تحريک بدنمو عصبي هاي رگ تمام کاوه
 مهرنوش _  .ممنون _  تو؟ خوبي _  .باشه _  کني؟ درست غذا منم براي ناهار براي ميشه
 رفط از بود صدا آخرين تنفسيش هاي رگ و عميق نفس  .باشه _  .بزنيم حرف باهم بايد
 دادم واجازه دادم تکون طرفين به سرمو  .کرد قطع آروم خدحافظي يه با و تلفن و کاوه
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 دست زا و تعادلم راه تو که اتاقم ميرفتم داشتم  .بده انجام درستي به خودشو کاره بغضم
  ...بودم کرده عادت بهش من و نداشت تازگي برام اتفاق اين  ..کردم خيس خودمو و دادم
 ناي به بايد چرا  ...شدم ولو تختم روي گريه با لباس تعويض از بعد و کردم تميز جامو
 دچار درد اين به بايد واقعا من يعني...مينداختم خطر به جسممو و ميزدم دامن استرس
 تعادل يب بايد بزرگ استرسي شدن وارد بار هر با که بودم شانس بد اينقدر يعني ميشدم؟
 روف مشتهام تو و کردم لمس ا نُم بار براي تختمو و کردم نفرين رو کاوه  کنم؟ خيس خودمو
  ************  .بردم

  (( سوم و بيست فصل )) 

 هم پيش اما هميم با نيست من عاشق دنيامه که اون نيست رسيدن اين اما هميم با 
 ينجاييا تو وقتي تنهايي همه اين نيست حقم اين درديم هم که اين تسکينه يه اين سرديم
 نديدم خوش روز تو با اما بودم تو با عمر يه که من حق نيست حقم اين بريدم ميبيني وقتي
 ليخي اشوبي خيلي جاست اون دلت چون نميگردي بر درياست تو قلب ميري شب يه تو

 ياينجاي تو وقتي تنهايي همه اين نيست حقم اين ميري داري که معلومه خيلي درگيري
 نديدم خوش روز تو با اما بودم تو با عمر يه که من حق نيست حقم اين بريدم ميبيني وقتي

 و بود اتاقم تو من و بود رسيده که زماني از (( اميري خواجه احسان از نيست حقم اين ))
 ..بودم کرده عادت عادتش اين به ديگه ...ميکرد نوازي گوش کاوه    اتاق از آهنگ اين

 همخونه پسر يه با وبدم آدم اگه من اما ميگفت آدم به آهنگ با و حرفهاش هميشه
 مخود و ميز روي گذاشتم و کشيدم براش ناهارم ...نميزاشتم محل بهش اصال ...نميشدم
 خوردنش ناهار درخواست براي من جواب و بود قفل در اما دنبالم اومد بار چند اتاقم اومدم
 از آدمي هر قصد ميدونستن کناريم هاي واحد که بود بلند حدي به آهنگ صداي ..بود نه

 ليموقب اشتباه ديگه نميخواست دلم اما ميسوخت براش دلم ...چيه آدمي همچين    گذاشتن
 مباليم دايص .ميکردم برخورد باهاش کم خيلي ميکنم تکرار کم خيلي همينم براي کنم تکرار
 و برداشتم هميشه عکس بر و تلفن .کرد خودنمايي اون روي سروش شماره و شد بلند
 ولي .ميلرزيد من با زدنه حرف موقع صداش که داشت استرس اينقدر .زدم حرف باهاش
 رهبب منو بياد ميخواد و بيمارستان مامانم ميگفت ...داشت م اي ديگه دليله لرزش اين

 بهش و کردم قبول اما بود عذاب در روحم هنوز و داشتم مشکل خيلي اينکه با پيشش،
 دم؟نميکر  زندگي جا اين من مگه داشتم، خودش با فرقي چه من مگه ...دنبالم بياد گفتم
 پاره هارو حريم منم کرد پاره رو قراردادمون ي ورقه اون که همونطور...برم داشتم حق پس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 146 

 قرارداد ي خاطره ياده ...گرفت فرا چشممو تمام اشک قرارداد اسم کردن مرور با ...ميکنم
 يدنشن با ...بيرون رفتم آماده و کشيدم عميقي نفس ...آه...اونشب ياده...افتادم نويسي
 اومد بودم نديده ازش بحال تا که شکلي با کاوه و شد آروم آهنگ    صداي اتاقم در صداي
 ناال هاشو ريش...ميداد غم بوي نگاهش و بود تنش به تنگ چندان نه شرتي تي..بيرون
 تمام رحمي بي با من اما بود شده خيره بهم ..نکردم نگاهش اصال ناهار موقع چون ديدم
 وبهر اورد سرمو و گذاشت م گريه از لرزون هايه چونه    پايين دستشو ...گرفتم ازش نگاهمو
 ...ميکنه داغونم هات گريه اين ميدوني _ ...غمدارش و نگران    چشمهاي و ها لب روي
 روي و گرفت اشنگتهاش نوک با اشکو مردونش،    تراش خوش انگشتهاي روي افتاد اشکم
 مهرنوش _ ...شد خيره بهم چشم با و نواخت اون    روي و هوايي اي بوسه ...داد قرار لبهاش
 ...کشيد بيرون پشيمونيش    دنياي از رو کاوه و من در زنگ صداي ...دوس....من....من

 ودموخ اون از زودتر .بشه همراه قرار چي با کاوه    دونستن ميترسيدم اما سروشه ميدونستم
 ري؟ب ميخواي کجا ؟ مهرنوش کيه _ .بمونه منتظرم خواستم سروش از و رسوندم آيفون به
 رممي _ .شده عوض چيزي نکنه فکر تا زدم حرف جدي .نيفتادم پته تته به اما شدم هول

 .دره دم سروش البد _ :گفت و باال انداخت ابرواشو .بده حالش مهري خاله بيمارستان
 نترلک خودشو کرد سعي .آره _ :گفتم هام کفش بنده    بستن حين و پايين انداختم سرمو
 رو اوهک من چون باشه اينطور ميکنم فکر البته نکنه تحريک منو اين از بيشتر تا کنه

 رفت يکله تمام ناراحتي با و نگفت چيزي ...بود حرفا اين از تر غيرتي سگ خيلي ميشناسم
 با ودمب گذاشته جا توخونه که دلي با و گرفتم گوشهامو .زد بهم تند ضربي با و اتاقش تو

  .شدم همراه بيمارستان مقصد به سروش

 براي رو پشت و ننشستم جلو بازهم اما دلگير و بودم ناراحت کاوه دست از اينکه با  
 نم ديدن براي يا حاال بود، زده بيرون حدقه از سروش چشمهاي  ...کردم انتخاب نشستن
 پشت ارچندب حاال تا چون بود ديدنم براي زياد احتمال به نشستم، پشت اينکه براي يا بود

 هب لبخندي با  .انداختم هم روي پاهامو و کردم سالم  .نداشته زدن فَک جرات و نشستم
 دوروريي از پر چون نداشتم، دوست و نگاهش  .زد زل چشمهام به و برگشت پشت سمت
 شتپ باال اون رو کاوه  .بيام کنار وجودش با نتونستم ديگه اول    روز    اتفاقاي از بعد بود،
 دونهب و برگردوندم سرمو  .شد محو ديدم از و کنارزد خشم با رو پرده ديدنم با  ...ديدم پرده
 امشب _  .خواهشا بيمارستان برو _  :گفتم کنم نگاه بارش رقت    چشمهاي به اينکه
 چشمهام هاي رگه باالي از نگاهي  کجاست؟ خونه صاحب _  .ممنون _  .شدي خوشگل
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 با و نگف چيزي  ميشه؟ مربوط ما ي بيمارستان    بحث به _  :گفتم و انداختم بهش
  .کردمي دور دلم ي خونه از منو و ميکرد رانندگي  .افتاد راه جلو سمت به سرش    برگردوندن
  ...مميکن خيانت کاوه به دارم ميکردم حس بودم شده همراه سروش با وقتي اما چرا نميدونم
 سعي .بودم شده دچار حس اين به و نبود خودم دست باورا اما بود اي احمقانه حس خيلي
 و يروح و جسمي تغيير اما بود شده دور ازم روز دو اين اينکه با  ...کنم کنترل خودمو کردم
 کردنش پنهاون با اما ميکشه داره زجري چه که ديدم  ...ديدم چشمهاش تو راحتي به

    براي فقط حرفهاش اين کردنش، لج ميدونم  ...بده کاهش و اشتباهش از اي ذره ميخواد
 منم چون ميزدم، ندونستن به خودمو اما ميدونستم رو همه  ..بود خودش    درد تسکين
 چه مميکرد قبول بايد من....آره  ....داشتنش هدف برسم، هدف يه به کردن لج با ميخواستم

 هک بود حرفي چه آخر ي لحظه  ....ميکنه طلب اونو من لعنتيه    دل باشه خوب چه باشه بد
 رويا اين کي ميشه؟ يعني داره؟ دوسم بگه ميخواست يعني خدايا  ...ميکرد تموم شو جمله
 زا نميزارم _  .کشيدم بيرون دنيام از خودمو و کشيدم عميقي نفس  ؟...مياره روي من به
 ودمب فراري بحث از جون زدم ندوسنتن به خودمو اما چيه منظورش ميدونستم  ...شي آنش
 تو _  :گفتم پايين سمت به رفتنم حين و کردم جدا ماشين از خودمو  ...گريزون جدال از و
 با  .بود سروش و منو بين امروز    ي مکالمه آخرين اين  .متاسفم برات شکاکي، خودتم به

 پشت اون از تر دور هاي قدم با   .نبود مهم برام بده حرفمو اين    جواب کرد سعي پوزخندي
  .رفتم مهري خاله سمت به سرش

 

    قعاش هميشه  ..گفتم وداع رو اون مامانم براي دلتنگي باري کوله با و ديدم و مهري خاله 
 و داشتم دوستش مهربون مادري يه مثل هميشه که ميدونه خدا  ..بودم پربهاش نصايح

    رفشا معمول طبق  ....ميخواست رو بهتنرينها برام و داشت دوست منو  ...ميرستيدمش
 ندهشرم  ...کرد مامانم هواي دلم ديدنش با بود، کشونده بيمارستان به اونو خونش    باالي
    کنار در من    تن کنم قبول نميتونستم چون شرمنده مهري، خاله و مامان وجوده از شدم
 استمخو تاکسي از و کشيدم عميقي نفس  ....بود گرفته قرار پوشش بدونه و عريان کاوه،
 منو خواستم سروش از مهري خاله هاي التماس وجوده با  ...تاکسي آره کنه، م پياده
 اسم قطف اون بيام، کنار نميتونستم بارش خباثت هاي نگاه با عنوان هيچ به چون نرسونه
 بازم کاوه، بازم  ...شدم پياده و دادم شو کرايه  ...بس و همين  ... بود گذاشته مرد خودشو
 چي؟ يعني درد بفهمه تا بکشه بکشه، عذاب ميخواستم اما داشتم دوستش پنجره، پشت
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 نگاه بدونه و شدم خونه وارد  ....ميشه معني چه کسي بي چيه؟ معنيش شدن کوچيک
 اون از بعد  ..کردم قفل پشت از درو و شدم اتاقم وارد کاوه اتاق به کردن توجه يا کردن
 سيک نداشتم، اعتماد خودمم چشمهاي به حتي ديگه کنم، قفل درو که بود شده عادتم شب
 و کشيدم کسي بي از هايي  .... دراومد آب از نامرد ميکشيد دوش به منو اعتماده کوي که

 ساعت ميلرزيدم ديگه...انداخت بدنم رو لرزشيو يه در صداي  ...کردم ول تخت رو خودمو
 تمش دستهام .ميکردم باز درو نبايد نه اورد هجوم سمتم به که بود ساعتي همون درست
 ييصدا يه در، به چسبوندم خودمو در پشت رفتم  ميخواي؟ چي _  :گفتم قدرت با و کردم
 نوم تنش هواي اما بگيرم فاصله در از کردم سعي  ...کرد داغ منو اونطرف از چسبيدن مثل
 و برمب دل ازش تا کرد اينکارو چرا که ميکردم لعنتش بار هزاران  ..کرد ايستادن به مجبور
 حس درم    پشت از حتي هاش نفس صداي  برام؟ بشه جهنمي باقيمانده روز چند اين

  ...شد تر نزديک و نزديک صداش  ...بود کرده احاطه ذهنمو تمام جرقه يه مثل ميکردم،
 تکه تکه چرا  نوش...ن..مهر...مه _  ...نميشنيدم نبودم در پشت اگه حتي که طوري آروم
 سح نه...شنيد انگار اما گفتم آروم  ....چرا شده؟ چي...کنه گريه نبايد مرد نه..ميزد حرف
 وريط زدم، داد  دارم نياز بهت بيا _  :ناليد و کرد فين فين  ...بيرون بيا _  ...بله _  ...کرد
 طوري...ميزدم حرف زخمي يه مثل دراومد، لرزه به بدنمم اومد در لرزه به خونه تموم که
 هديه بهش و ناراحتي با توام گريه  ...نميديد رو جا هيچ تاري از چشمهام که ميزدم حرف
 و خودمو بين هاي پل تمام کردي خراب چيزو همه تو اما دارم نياز بهت منم _  ....دادم
  ...دنباي تو...ميگرفتي بازي به منو نبايد تو... کردي اشتباه تو ...کردي ويروون و خودت

 چي؟...نبايد من ؟...چي نبايد من _  ..ميکرد تکرار و ميزد ضربه در به دستهاش با 
 شده سرخ صورتم تمام بودم کرده گريه بس از نداشتم زدن حرف جون  ش...مهرنو
 شتپ من به م تولدت روزه حتي تو...بد...کاوه کردي بد _  :گفتم و زدم پس و اشکهام..بود
 يديد  ...نشنيدم هاشو گريه صداي ديگه..نيومد صدايي هيچ  ...دختره اون با رفتي و کردي
 صداي  ...توام ديدي...نداري حرفهام براي جوابي ديدي...نميخواي منو ديدي... کاوه

 اي که خدايا آخ  ..کردم حس پيشش خودمو من و بست رو بينمون فضاي تمام گيتارش
 صداي  ....دهبو دختره با فهميدم من که بشنوه بشنوه ميزاشتي ميگفتم داشتم که حاال کاش
 رامب تورو ((نام )) نومه روزي يه اگه ي ترانه و بود شده يکي اصالني فرامرز صداي با بمش
 واختمين ررون اينقدر احاال بود شده چطور پس نبود بلد گيتار اينکه بودم مونده ميسرود
 بر هيچوقت که اي گذشته براي  ...ميريختم اشک من و ميخوند اون  هارو؟؟؟؟ نت اين
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 يداپ تسکين دردش هيچوقت که سري براي  ....نميتپه هيچوقت که دلي براي  ....نميگرده
 صداش دلم تو و ميکردم گريه  ....نميگيره جوون هيچوقت که عشقي براي  .... نميکنه
 ؟ميکني لج کي با داري مهرنوش _  ...داد تکيه در به دوباره و شد تموم آهنگش  ...ميکردم
 و بود خورده زيادي غذاي نه نداشت جون هام شونه ديگه ميلرزيد صدام  بستي؟ درو چرا
 فتهر  تحليل انرژيم تمام پريوديمم اثر بر  ...خودم تنه    داشتن نگه براي زيادي انرژي نه
 يچ نفهميدم... يادشو اسمشو  ...کردم زمزمه خودم با و کردم جمع شکمم تو پاهامو  ...بود
 اصال شايدم و شنيد کاوه شياد که جمله يه..رفتم حال از و گفتم جمله يه يادمه اما شد

  .  .  .  .  .  دارم دوستت ها بدي تموم وجوده با کاوه _  ...نشينيد

 

 بيرون وهم دنياي از خواب، دنياي از  ..اومدم خودم به موهام روي دستي نوازش با 
 قدقي اطرافم به گيجي با  ..کنم پيدا خودمو تونستم تا گذشت چقدر نميدونم  ...اومدم
 تهگذاش آب ليوان يه کنارم و بودم خوابيده در جلوي کاوه بغله تو من و بود باز در  ...شدم
 و دمکر  غش که زماني زياد احتمال به  ...گرفته جا مامانش بغله تو که بچه يه مثل  ...بود
 بهم لبخندي با  ...کرده باز اونو و زده ضربه در به ديگه ي وسيله يه يا کليد با اون افتادم
 اما تهبيوف پشت از بود نزديک که برداشتم خيز طوري  ..شدم بلند جام سر از که شد خيره
 قدرت با دستمو اما گرفت دستمو گرفت، را تنمو تمام اونشب ترس حس  ... داشت نگه منو

 و رفتگ راستمو پاي مچ که گرفتم فاصله بغلش از  ...کشيدم بيرون دستش از اي چندگانه
 پاهام روي ها بچه پسر مثل سرشو  ..کرد رها پاهام روي خودشو و انداخت زمين روي منو

 تو...مهرنوش _  :ناليد لب زير آروم  ....گرفت محکم پاهامو دستهاش تا دو با و گذاشت
 اهاموپ تر محکم و داشت نگه منو اما کشيدم پاهامو  ..کن گوش و بمون..ببخشي منو بايد
  ...که مرده زماني مرد يه بشنوم نميخوام چيزي من _  .پام به چسبوند سرشو و کرد بغل
 حق شايد تا شنيد نبايد و نامرد يه حرف اما نامرد من باشه _  :گفت و کرد قطع حرفمو
 بزنه، اصد نامرد خودشو نميخواست دلم کشيدم، عصبانيت سر از نفسي  ...بشه داده بهش
  ...کنه قيرتح خودشو و بگه بيراه و بد خودش به نميخواستم بازم دستش از ناراحتيم    تموم با
  ...بود خوابيده پاهام    روي رام آروم و ساکت دقيقه چند تا و نگفت چيزي  ...ميشنوم _

 شلوارم روي دستمو وقتي  ... گرفت ام خنده حسم از اما خيسه پاهام کردم حس اولش
 وير گذاشت اونم از بعد و کرد پاک اشکهاشو اون با و گرفت شلوارم روي دستمو کشيدم
 تداش هاش بوسه  ...ميکرد تر تشنه خودشو و ميزد بوسه  ...کرد بارونش بوسه و لبش
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 رمس پشت کمد به سرمو  ...حرفابود اين از تر عميق من زخمه نه اما ميبرد يادم از مو زخمه
  ...نمک حسش ميخواستم ببينم رو لحظه اون نميخواستم  ..کردم صاف گردنمو و دادم تکيه
 کشيدم دستش از دستمو فوري  ...جلوم اومد شب اون ي صحنه سرم کردن باال با اما

 و مرد يه    ي گريه حاال تا ميلرزيد پاهام روي هاش شونه  ...افتاد هق هق به  ...بيرون
 بيرون نفسمو  ...بود کرده نامردي من حق در کاوه...نامرد يه نه مرد يه  ...بودم نديده
 مهرنوش _  ...کرد زدن حرف به شروع آروم و کرد پاک دستش پشت با اشکهاشو  ...دادم

 دونممي خودم من نه نيست گناهکار کاوه بگي اينکه يا ببخشي منو حرفا اين با نميخوام
 چشمهاي تو نميخوام  ...کنم جبران کارمو اين شده صورتي هر به بايد و مقصرم چقدر

 و منگفت چيزي  ...بگم بهت چيزو همه بهشت همين روي جا همين بزار کنم نگاه معصومت
  ...دادم بهش حرفهاشو به    دادن ادامه ي اجازه

 ميدوني  ...داريم دوستشون چقدر ماها و عزيزن چقدر مادر پدرو ميدوني تو مهرنوش _ 
 اينکه يا شدهن کبود جاش فالن ببينيم فکرشيم تو صبح تا بره مادرمون پاي تو خار يه اگر که
 روز يه اگه يا  ...تر بد ي کننده ناراحت فکرهاي هزارتا يا نميکنه اذيت هاشو رگ خاره
 گيخست بره يادش تا ميداديم ماساژ پاهاشو اينقد خونه ميومد کار سره از خسته بابامون
 اينکه يا کني درکش نتوني که نيست چيزايي اينها مينويسنش، اي خ چه با اصال يا چيه
 پي ش فاجعه عمق به جا همين از تا ميگم کنم ديکته بهت حرفيو يه مدام بايد درکش براي
 هب و دراورد و گوشيش  ..خورد زنگ گوشيش که بده ادامه حرفهاش به ميخواست  ...ببري
 و ودب خوابيده من پاي رو چون ببينم شو صفحه ميتونستم درست  ..شد دقيق ش صفحه
ت "حرف گوشيش روي بود من نظره زيره سرش  معناي به بود شده حک انگليسي " ش 
 ي ادامه هب بگم چيزي اينکه بدونه  ..کرد ش بدرقه گمشويي با و برداشت گوشيو  ...لعنتي
 هنباش خونواده از قطب يه اگر چون شده چي بزنم حدس نميخواستم  ..شدم دقيق حرفهاش
 دستي  ...بود آور زجر حداقل يکي من براي موضوع اين    درک و ميپاشه خونواده تمام
 مدست کاغذهارو اون بار اولين براي که پيش چندماه _  :ناليد و کشيد موهاش تو عصبي
 ادامه به اوهومي با و کردم تاييد سر حرکت با  يادته؟ و ندادم جوابتو و پرسيدي ازم و ديدي
 به شدم، داغون من که موقع اون _  :گفت و داد قورت دهنشو آب  .کردم راغبش دادن
  ...معنيه بي هويتم و نيستم هيچي که کردم حس کردم، حس و شدن خورد واقعي معناي
 بودن مهم اصال...نميکردم حس پاهام روي وجودشو سنگيني اصال که بودم کنجکاو اينقدر
 ممامان تولده روزه بابا_  ...کنم تحليل و بشنوم گناهشو توجيح که بود مهم اين فعال
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 چشمهام از چشمهاشو  چي؟ انگار _  ...انگار.. انگار که بگيره جشن براش ميخواسته
  .شيدک سوت سرم  .بود اي ديگه    کس... با انگار _  :گفت آروم خيلي زير به سر و برگرفت
deacti)اکتيو دي مغزم به وابسته هاي مويرگ تمام ve) ،اين باور بود ممکن غير برام شدن 
 مرد مبود ديده...کنه برخورد مردش با مبتذل حد تا ميتونه ايراني زن يه مادر يه که موضوع
 دلم م،گرفت انگشتهام بين ما سرمو...بودم نديده و زن تابحال اما کنه تجربه خيانتو بخواد

 زا حدودي تا و کنم قضاوت عادالنه تا مجبور بودم مجبور اما بشنوم شو ادامه نميخواست
 فتگ بهم حرفش ي اضافه براي و گفت من به بابام _  .بيافزايم بهش يا بکاهم ش گناه
 ودهخ نيست نيازي وجودش به و مياد بر دستم از و ميتونم که جايي تا طالقو مدارک تمام
 ورج اونجا هاي دانشگاه از يکي تو تدريس و آلمان تو موندنشو    کارهاي بره تا کنم جور من
 ميلرزه، داره م چونه کرم احساس  ... مامان اما بمونه ايران هميشه براي ميخواست کنه،
 من که بود زياد هاش شونه روي وزن اينقدر دادم، قرار جاش به خودمو لحظه يه واسه
 زاده مادرمون    عفاف و محبت دره از ما  ...مادر واي  .ميکردم سنگيني احساس پاهام روي
 سعي  ...نداره و نداشت امکان ... نه ... کرد درک و حقيقت اين ميشد چطور ، بوديم شده
  .بود داشته نگه محکم پاهامو معصوم طفله يه مثل اما کنم جاش جابه پاهام روي کردم

 جاخوش راحت خيلي و نميده منو هاي رفتاري بد و ها سردي اين    جواب که بود عجيب برام 
 براي نهبهو دنبال اينکه يا ميکنه اذيتم داره بابام ميکردم فکر نميکردم باور من _  ...کرده
 زا اشک يه  ...وقتي اما  ...اهميت بي برام و کردم محلي بي اولش همين براي رفتنه، خارج
 وقتي _  ...کرد نمناک شلوارمو هيکلش ي اندازه همون به و خورد سر چشمهش ي گوشه
 به رو دنيا هاي حق تموم نبود خودم دست ديگه...ديدمش مرد يه با خونه تو تولدم شب
 ادهايست جلوم حول با مهرنوش ميشه باورت...شکستم رو خونه وسايل تموم  ...دادم بابام
  ...ميکردم همراهيش منم اينبارم اما لرزيدن هاش شونه دوباره  ... ميکرد گريه فقط و بود

 رفتارهاش و کارها تموم توجيح ميتونه که داره درد يه اون ميکردم حس اما چرا نميدونم
 مدنيو خونه پيش هاي ماه تو چندشب چرا ميفهمم حاال بود، داغون چرا ميفهمم حاال...باشه
 پيش رفتم چطور نفهميدم _  ...ميرسم چيز همه به کم کم دارم حاال ، نديدمش من و

 د،ش چندپيک نيست يادم هنوزم کن باور  ..کشيدم سر و مشروبش هاي شيشه و دوستم
 تو ميخ يه    مثل خونه    اتفاقات ي همه ميدونستم  ... ازاونم بعد و بودم خونه در يادمه فقط
 و گرفتم دهنم جلوي دستمو...بشه مرور نميخواستم و ميگزيد منو و بود اورده هجوم ذهنم
 روي مودست   نميخواستم الله اون به نميخواستم من کن باور _  ...!هيشششششش گفتم
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 من به _  :گفتم و کردم جمع بغلم تو زانوهامو  ...کردم دور خودم از اونو و دادم قرار پاهام
 هندي مثل دستاهاشو دو  ...کثيف کارهاي اين براي زبونت رو نيار خدارو اسم..نزن دست
 صرارا خودت تو نميخواستم من بخدا ...بدم توضيح بزار...چشم.. چشم _  :گفت و گرفت ها
 ودوج بي من وگرنه کردي تحريکم تو اما بودم چرا نبودم مقصر نميگم من نميگم کردي
 دست همين براي کنم بغلش ميخوام ميکرد فکر رسيدم بهش اي ثانيه به قريب  .نيستم
 و کوبيدم ش سينه به هام مشت با  ..ندادم بهش کارو اين ي اجازه من اما کرد باز هاشو
 اريک ميدونستم  ...چرا...کردي و کاري همچين من با چرا بودي وجود بي تو هستي _  :گفتم
 اوردمو بدست جون که کوبيدم مشت اينقدر  ...نبود خودش از کمتر اقدامشم اما نکرده
 شدن بلند حال ميدونه خدا نبود، خودم دست افتادم، همونجا و بخشيدم تحليل دوباره
 نهکشيد با و گذاشت گردنم روي سرشو  .نميدادم جا خودمو عنوان هيچ به وگرنه نداشتم
 م،ش بلند کردم سعي نگفتم چيزي  ....ميدونم...ميدونم _  ...کرد زمزمه بلندش هاي نفس
 ميفهميدم بايد ميجويد ذهنمو اي موريانه مثل دختره اون نه اما ميشدم، بلند بايد آره
 بهم و شهبا گرفته بازي به منو ميشه يعني نگفت چيزي که کاوه ...!يانه بوده اون خط پشت
 با و دادم فاصه بغلش از خودمو بود التماسي و زور هر به  ميشه؟ يعني  ....بگه؟ دروغ

  هان؟ کني توجيح ميخواي چطور شعورو بي دختره اون _  :گفتم نمناک چشمهايي
 آهان _  ب لُنده؟ مو اون اره _  دختر؟ _  :گفت و شد خيره بهم متعجب واقعا متعجب،
 نگو ميزنه حرف تلفني تو با داره ميکرد ادعا و اينجا اومد جمالت به خوب _  ؟...خوب
  :فتگ و زد پوزخندي  ...نگزيد ککتم اما خطتت پشت اومدم چون نميکنم باور که نميزدي

 اون  ...کنه آماده مشروب ميگفتم اون به داشتم دوستم، ي خونه رفتم که گفتم...نميزدم _
 محلي کم مشروبش به  ...ندارم رابطه کسي با وقته خيلي من کنه اذيتت ميخواسته دختر
 دونممي بود، مترقبه غير و پرروانه سوالم  وقته؟ چند _  :پرداختم موضوع اصل به و کردم
 داشتم خودم با  ...ماه 5 _  ...کرد کار اين به وادار منو دروني حس يه..ميپرسيدم بايد اما

 اونجا زا بايد ميرفتم بايد...شدم بلند و نگفتم چيزي  .آبان از _  :گفت که ميکردم حساب
 اون اما مميگرفت فاصله من ...شه تکرار دوباره اونشب اتفاقات ميزاشتم نبايد ميکردم، فرار

 فرار به پا و کرد جمع عظيميو نيرويي بدنم تمام  ...داره نگه و من بود تقال در همچنان
 اما ميکردم درک و پدري بي  ...نه مادرو خيانت اما ميکردم، درک و مادري بي  ...گذاشت
 همب داشت حالم امروز طول تو بار دومين براي بود، افتاده دوران به سرم...نه پدرو شکست
 اما ديدم رو کاوه  ...ميشد کشيده جا هزار به سرم بازم اما برم راه کردم سعي  ..ميخورد
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 شونه رو شدست که حالي در و ميکرد نگاه چشمهام تو  ..بکنم نميتونستم رفتن براي تالشي
 يب اما بدم جواب کردم سعي  ...ميبيني منو...مهرنوووشش _  ...ميکرد صدا اسممو بود هام
    بدون و گس دهنم  ..آب _  ...کنم جاري لبهام روي و سخني بتونم که بودم اون از تر جون
    طرف از انتها بي آرامشي آرامش، اون از بعد البته..ميخواست آب دلم ...بود شده آبي هيچ
 رهزي اونو برگشت، آب ليوان يه با و رفت سراعت به کاوه  ....خدا انسانها ي همه ياور تنها
 و دراورد رقص به لبهام روي و ليوان روي آروم خيلي رسوند، لبهام به و گرفت م چونه
  ...چون نميخواستم، لرزشو اين من اما ميلرزيد صداش  ...کرد ترزيق بدنم به جرعه جرعه
 اب اينقدر  ...ميکرد اينطوري خودش با نبايد اصال ميلرزيد، نبايد و بود مرد يه اون چون
 نشو خيره حا يه به اينقدر مهرنوش _  ....دراومد کاوه صداي که کردم جا بي فکرهاي خودم
 با وکيک عروسک يه مثل منو و گرفت دستمو  ..کن استراحت اتاقت برو شو بلند...ميترسم
 من از ربيشت قدرتش اون اما بشم متوصل بهش نميخواستم اتاقم، تو برد و برداشت خودش
 از هاينک نه  ...نميترسيدم ازش ديگه اما کرد تجاوز من به تقريبا ااونشب اينکه با...بود

 به ازش و ترسي ديگه فقط نبود اينها از کدوم هيچ رفت، يادم اينکه نه گذشتم، گناهش
 يچه به شدم ساييده که تخت روي  ....شنيدم و کارهاش    تموم دليل چون نميکشديم يدک
  ...راحت    خواب يه...آروم    خواب يه...خوابيدم فقط نکردم، توجهي کس هيچ چيزو

 يا دميز  حرف تلفن با داشت نميدونم شدم، بيدار اتاقش تو از کاوه صداي با  **********
 اتاق    در    پشت به خودمو سريع و تند هايي قدم با  ...ميزد داد داشت واقع در اينکه
 صداشوام حتي...نديدم اونو کشيدم سرک هرچي داخل، رفتم و کردم دروباز رسوندم،
 ادد...صدا سمت به رفتم موهام لختي به حواهس بي و بيرون پريدم عجله با  ...نشنيدم
 هک واحدمون در دم رسوندم خودمو عجله با سعي ...ميکرد خارج گلوش از عربده و ميکشيد
 ميشه _  :گفتم داد تقريبا و گذاشتم م سينه روي دستمو  ...شدم رو روبه دختره ي قيافه با
 کار هب نميتونستم و ماليمتي نوع هيچ که بودم عصبي اينقدر  کاوه؟؟؟؟؟ خبره چه بگي
 ميدونمن   .نميکردم حس و آسايشي که بود دوونده سايه زندگيم رو دختره اين اينقدر ببرم،
 هب دستمو تا دو  تو بروتو،..هيچي _  ...اون زندگي روي بودم دوونده سايه من واقعا شايدم
 سري  ..خبره چه اينجا بده توضيح حاالم کردي بيدار منو دادت با نميرم _  :گفتم و زدم کمر
 انداخت سرشو و داد تکون حرص از خودمون الله اله الله الل کوتاه ي جمله ي نشونه به
 و لباس وضع اين با   ...ببينه بهتر منو تا داد جا تغيير دختره  ...کالفه طوره به اونم پايين
 ودب تنم اي توخونه شلوار و شرت تي يه ست، کاوه منو بين چيزي شد مطمئن من حجاب
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 نگاه بهم و برگشت هم کاوه که بود خيره حدي به نگاهش  ...روسريي و شال هيچ بدونه
 رومواب تاي يه  ..ميبينه شه رد مردي کن سرت چيزي يه برو _  :گفت عصبي اينبار..کرد
 دختره هب رو ببينه منو اينکه بدونه کاوه  .ميرم اومد نترس _  :گفتم دختره روبه و باال دادم
 خود حاال هشداره يه نيست تهديد من هاي تهديد ميدوني.....نيا م ديگه..برو _  :گفت
  ...حرف يه مثل...ميکنه فکر چيزي يه به داره که ايني مثل بود زير سرش دختره  .داني
 من متس به و کوبيد بهم و در داره، جوابيو چه يا ميگه چي دختره ببينه نموند منتظر کاوه

  ...کوبيد بهم واحد دره    شدت به درو و اتاقش تو رفت و انداخت گذرابهم نگاهي برگشت،
  ؟؟؟...زده بهش من نبوده در دختره که حرفهايي بود مهم براش حد اين تا يعني

*********  

 يچيز  دختره؟ اين كيه _   ...من    حرف    مقصد با بكشه طول داخل به رسيدنش نزاشتم 
 كمر به يدست كالفه ...عصبانيت از سر سرتا آرامش، با نه اما پايين، انداخت سرشو و نگفت
 از سرشو  خانوم؟ موزي اين ميخواد جونت از چي ميگم توام با د_  :زدم داد و كشيدم
 ميدوني؟؟؟؟؟؟از ...م خسته مهرنوش _  :گفت و داد تكون راست و چپ به عصبانيت
 چرا ميخوان؟ جواب من از همه چرا  نميكنه؟ دركم كس هيچ چرا ....كس همه از چيز همه
 خودشو و زد زانو زمين روي حرفش شدنه تموم با همزمان  ...بده منو جواب نيست هيچكي
 اين كه حقيقت اين با نميتونستم اصال بودم نديده درمونده اينقدر رو كاوه بحال تا...كرد رها
 االنه اما بوديم شده عوض هردو بيام كنار كردم برخورد باهاش اول روزه من كه اي كاوه اون
 زن زا ناشي استرسي از پر البته و غم از پر ندامت از پر صورتي بود ديگه ي كاوه يه كاوه
  ...نمك كمكش نميتونستم اما ...ميباريد صورتش و قيافه از درماندگي  ...من جعلي دنه.بو

 ،بهش برخودي هر با ميكردم حس اما چرا نميدونم...نزدم دست بهش اما كنارش نشستم
 اهاشب ها ساعات و كنارش بشينم ميخواست دلم .. ميكنم نزديك شب اون اتفاقات به اونو
 ....كرد خراب و چيز همه اون اما... كالمي هر از ...صحبتي هر از ...دري هر از ...بزنم حرف
 بهم هدكتر  شايد كه اين به باشم، زن كه اين به ميكردم شك خودم به حتي روز چند اين تو

 و نيوفتاده اتفاق اون كه ميشد دآور يا من به اينو حدم از بيش خونريزيه اما گفته، دروغ
 دروغ چيزو همه كه بگم بهش ميخواست دلم  ....ميبخشيد افزايش رو من وجدان عذاب
 زدن رفح به شروع و كردم جمع رو عزمم..ميگفتم بايد آره..شيم قبل مثل دوباره بيا و گفتم
 سمتش به كرديم، صدا همو و زديم حرف باهم همزمان  ..مهرنوش _  ..كاوه _  ... كردم
 تو هن _  :گفت و كاويد چشمهام اعماق تو مستمر نگاهشو  تو؟ بگو _  :گفتم و برگشتم
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 انگار بابا بشين درست _  ...كردم نشستن درست به وادار اونو و نشستم زانو چهار  ...بگو
 بدون و نشست پدرش مادرو جدايي از ناك درد اما عميق لبخندي با  ..تواليته سنگ رو

 ودشخ به نسبت منو ذهن كاش نميكرد كاش كه تعريفي...كرد تعريف به شروع تعارف
 ودمب جوون..شدم آشنا ميبيني كه اي دختره اين با كه بود سالم16 _  ...كاش..نميكرد خراب
 كردنهاش خرج با..داشت خوبي ي قيافه گفت ميشه...نبود عملي اينقدر اونوقتها...خام و
 وت رقصيدن ..كرد عادي برام رو غيره ... و شامپاين و ويسكي ..كرد وابسته خودش به منو
 سال دو درست تولدش شب ..كرد عادي برام هاشو آغوشي هم... كرد عادي برام بغلشو
 مبري گفتم خررررررررر كه منم معنويش نوع از اما داره برام هديه يه كه گفت بهم پيش
 شخون سمت به منو پوليده ژوليده وضعي سرو با و كرد مستم خرخره تا... هديه سمت به
 هب سرشو عميقي نفس كشيدنه با  ....داشت مجردي ي خونه ها اونموقع كن تصور برد
 از..شده پر قرمز نور از سر سرتا    اتاق تو برد منو _  :داد ادامه و كرد متمايل پايين سمت
 ..كرد و هكن مجذوب منو نور اين با ميخواست انگار مبايلش كيف و تختي رو تا گرفته آباژور
 نس تو منو تو اون اونشب ..كرد مجذوب خودش و نور اون به منو ...كرد راحت خيلي اينكارو

 زن هب دخترو يه ساعت چند ي واسطه به كه مرد يه كرد تبديل مكرد يه به سالگي 18 ، 17
 عادت كار اين به و بود مرد اين كاوه اما موضع اين به كردنه فكگر سخته ....ميكنه تبديل
 عمل من براي و ميدوخت مرتب كه داشت آشنا دكتره يه اما كجا از نميدونم د.بو كرده
 رابطه مرد بايه كه بوده بارش اولين ميگفت اما نميدونم غلطشو يا درست ميكرد
 داشت اصرار تو اومدنه از قبل اواخر اين ...نگم هيچي و كنم باور بودم مجبور..داشته
 پايه هي اون و بود تفريح يه شدنم دوست دختر با ميكردم ردش و ميپيچوندمش بگيرمش

    ايكس وجوده با چون نميكردم فكر نبودش و بود به اصال كه ري.طو تفريح اين ثابت ي
 هاش كثيفي دنياي از منو و كشيد 22 يا 12 بار براي و عميقي نفس  ...باشه نبود مهم ديگه
 ماا  ...كنم گوش شنونده يه عنوان به بيخيال كردم سعي ..اورد بيرون دقيقه چند براي
 شپرست و بتي همچين كه بودم ارزش بي من چقدر بود ماه چند اين تو من بت اون نميشد
 اين _  ...رد.ميخو بهم صداشم از حالم ديگه ...كشيد بيرون وهم از منو صداش  ....ميكردم
 چرا؟؟؟؟؟ نميدونم نيومد اما بياد چشمم به تا كرد عمل..خانوم مهرنوش دختذه همون
 يجا به دهنمو آب  ...بودئ كرده انتخابش هوسم اول از چون نكرد قبولش دلم كرد هركاري
 گاهاشن گرفتم، فاصله نجسيش از و دادم قورت گلوم داخل به صورتش تو انداختن بيرون
 دچن _  ....ذهنم تو ي يافته جريان چيزه فهميدن حرارت ....ميداد حرارت    بوي بود كنجكاو
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 هش تموم حرفش نزاشتم  ....تو عمل براي ميخواستم دكترشو آدرس زدم زنگ بهش روز
  ....دمبر  پناه اتاقم به هاش كردن مهرنوش مهرنوش برابر در و كردم نثارش زمين روي و تفي
 اون نييع..كثيفي اين برابره در تفوتي بي اين از ..شعوري بي اين از .... ميخورد بهم حالم
 يزچ همه ميخواستم كه بود من تقصير كاوه تو به اه ...ميديده هم مثل رو دختره اون و منو
 بسته در به مرتب ...بميري وجدان عذاب اين تو حقته تو...كنم راحتت و بگم بهت و

  ...بدم گوش حرفهاش به و كنم باز ميخواستم ازم و ميكوبيد

 صدا سرم تو درخت، تو دارکوب    نوک    کوبيدن    مثل در    صداي  (( چهارم و بيست )) 
 کوچيک غرورمو منو اينقدر  .کنم باز و در ميخواست ازم و ميکرد صدا اسممو مدام  .ميکرد
    رايب و حرکات اين که معلوم چه   .بيام کنار حرکاتش اين با نميتونستم که بودم کرده

 اين    حرکات و حرفها که بودم احمق من چقدر  باشه؟ نداده انجام اي ديگه    دخترهاي
  .رسوندم بهش خودمو که بود خوردن تکون    حال در گوشيم  ....!بودم کرده باور و ابليس
 خودمم    ي حوصله االن  .ندادم جواب ايرانسل، معمول    طبق بود، غريب    ي شماره
    در و کاوه    صداي از گوشمو و کردم ول تخت روي خودمو  ...مزاحمي به برسه چه نداشتم،
 ت،برنميداش دستشو هم لحظه يه    براي حتي ....نميشد اما  .مردم خالي روش ي شده بسته
 يک با اومدم بگو ميکني؟منو قاطي چرا بابا ...!!مهرنوش _  ...ميکرد کُفريم داشت ديگه
    آقاي دل؟ درو ..ودل؟؟؟نه دردو _  :غريدم و چسبوندم در به دهنمو  !؟...کنم دل دردو
 زاروه ي قصه بعدشم شب و کني کارو اون باشي باهام شب يه که نيستم هرزه من محترم
 نتعيي لعنتي دختره اون رو دکترم نميخوام من ضمن در...!کني تعريف برام و شب يک
 اون اول _  ...ميکني اشتباه داري تو بخدا مهرنوش _  ...تف...تف...بکش خجالت...کنه
 در هب و ضربه باپاهاش  ...ساکت گفتم _  ...مهرنوش _  .بيار منو اسم بعد بکش آب دهنتو
 آخرين از دقيقه 22  *******   ...مطلق سکوت....نشنيدم و صدايي اونم از وبعد کرد وارد
 نه و بودم شده بلند نه ...بودم نکرده حرکتي هيچ من اما بود گذشته در کاوه پاي    ي تقه
 رايب و فکري هيچ که بودم گرفته فاصله دنيام از اينقدر  ...بودم داده جهت تغيير حتي
 کم ..کنم فرار چيز همه از و خونه اين از برم برم، ميخواست دلم  ...بودم نزاشته باقي درسم
 اينکار براي  ...ببرم پناهخ خودم بوشهره به و برم لعنتي تهران اين از ميخواستم خودمم کم
 به يلمومبا  ...س معرکه    پس کالهم وگرنه کنه قبولم خليج دانشگاه تا ميخوندم درس بايد
 ودموخ برگشت بي ديروزهاي فکره با و گشتم محيطش تو..کردم روشنش و کشيدم کنارم
  ...بزنم رو ساعته نيم    چرت يه نزاشت حتي کاوه صداي  .  .  .  ....کردم دعوت خواب يه به
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 بهش که نبود تهديد يه حرفش  ...ميشکونم درو اين يا ميکني باز و در يا مهرنوش _
 و ردمک مشت دستامو  ....نيست بعيد ازش کاري هيچ که بود کرده ثابت من به کاوه بخندم،
 کليش چه چشمهام نميدونم  ...گرفتم قرار در جلوي و کردم باز و در  ...شدم بلند قوا تمام با
 _  ...دراومد حرکت به اسکلتاش تمام که غريدم چنان پايين انداخت سرشو که بود شده
 آسايشي بي دست از و ميرم اينجام ديگه ماه 2 تا نهايتا من محترم ظاهر به آقاي ببين
 دميا  ...برگشتم اتاقم به دوباره و کردم نثارش و لعنتي دندونام زير از   ...ميشم راحت
 نبسته و در هنوز  ...بود شده دقيق چشمهام به زخمي ببره يه مثل چشمهاش که نميرم
 تو _  ...شدم پخش مين روي و گرفتم قرار در پشت من و کرد باز و در هل يه با که بودم
 و بود افتاده پاهام روي حواس بدونه تازه که پاهاشو ....بري من    پيش از ميکني غلط

 جا هيچ تو _  :غريد ش افتاده فشار به دندونهاي    بين واز گرفت دستمو    مچ برداشت،
 ارب اولين...بود شده قفل دهنم...بدم جواب چطور نميدونستم  شد؟؟؟؟ فهم شير نميري؟
 ارفش  ...ميرم خوبشم برم؟ نميتونم چرا بگي ميشه _  ...ميزد حرف پروا بي اينقدر بود

 هک ميکنم کاري بخدا مهرنوش _  :گفت و کرد بيشتر دستم    مچ ي حلقه دوره دستاشو
 يش مجبور _  ....خورد حرفشو  ...شم مجور اگه حتي کنه پيدا بيخ بيشتر اينم از کارمون
 وت از تندي با دستمو  .ميکنم مامانت _  :ناليد و شد خيره چشمهام تو لبخندي با  چي؟
 از شو بلند نکبت    حياي بي...شو خفه _  :زدم داد گشوهاش تو و کشيدم بيرون دستش
 طرف دو دستشو  .نفهمم من نه _  ميفهمي؟ نميري جا هيچ تو نميشم بلند _  ...من روي
 وروشپر نميخواستم اما داشتم دوست  ...نشوند لبهام روي به رو اي بوسه و گرفت صورتم
 ترافاع يه  ...کنم کاري يا بزنم حرفي نميتونستم اما بود رسيده 322 به بدنم    گرماي   ...کنم
 نهمچي همه با اين زدم نهيب خودم به  ...بگذرم نگاهش حرفشو اين از نميتونستم بود،
 کن ولم کاوه _  ....داري انتظاري چه ديگه تو عاديه برام ميگه خودش وقتي ...داره رفتاري
 و زدم دلش تو پاهامو  ...نميري جا هيچ تو لعنتي مهرنوش _  ...کن نگاه حاال ميرم من

 عاواق نبود فيلم  ...پيچيد خودش تو و کشيد آهي  ....بيرون کشيدم بغلش تو از خودمو
 داد و ميکشيد آه فقط  شد؟ چت کاوه _  :گفتم و نشستم سرش باالي ..بود شده بد حالش
  ...مرسوند لبش به و کردم حاضر و قند آب آشپزخونه، رفتم دو با و شدم بلند  ..ميداد سر

 و کشيد باال خودشو  ...کرد خورد به شروع و گذاشت ليوانم حاوي    دست طرف دو دستشو
 نظر به ناراحت و مظلوم خيلي...نيومد دلم اما کم فرار ميخواستم   ...خوابيد پاهام روي
  ....بشه متنفر موجود اين از نيست حاضر که من پدره بي دله اين به واي ..ميرسيد
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  ...کردم کردنش نوازش به شروع و کردم فرو فرمش خوش موهاي تو دستمو ناخودآگاه
 بود، آروم ي بچه يه مثل خواب تو  ...رفت خواب به راحت خيلي که بود شده آروم اينقدر
 ها ساعت ميخواست دلم  ...نميخورد بهش کارها و حرفها اين از کدوم هيچ که اي بچه
 اهامپ بود نشده بيدار هنوز اما ميگذشت خوابيدنش از ساعت يه  ....کنم نگاهش و بشينم
 کنار دلم و خودم با اما کنم صداش کردم سعي  ...ميکرد ذوق ذوق و بود رفته خواب

 وت و ميزاشت شکمش    روي دستشو اوقات بعضي که ميکرد درد دلش اينقدر نميومدم،
  ...کردم صداش آروم و گذاشتم دستش روي دستمو  .ميداد سر و دردي دل    هاي آه خواب
 اشتد و کي    خواب يعني بود؟ کي با  ...بشي ...من مال بايد تو _  :گفت و خورد تکون کمي
 پس ،کنم ولش نميخواستم من مگه بود، افتاده ذهنم به لعنتي    جنون اين دوباره ميديد؟
 _  ...ميکردم ولش بايد من  بود؟ چي براي هام نگراني دل و ها سوختن دل و کاها اين

  ...انداخت تکاپو به منو    دل و کرد باز چشمهاشو مبايلم صداي  ... دوستت من ...مهرنوش
 با و شد بلند  ....اورد ياد به موقعيتشو و کرد نگاهم حيرت با چون گفته چي نبود يادش انگار
    ويب حرکتش    تمام کردم، نگاهش  ...کرد نگاه گوشيم به شکمش    روي دستش    گذاشتن
 اسم ديدنه با  داري؟ درد _  ..ميخورد ناليدن به درد از صداش  کيه؟ _  ...ميداد جنون
 _  :گفت خمام چشمهاي به کردنه نگاه با و کوبوند ديواري کمد به اونو گوشي روي سروش
 ...داوم فرود گردنم زير و کرد نزديک دستهام به دستشو  ...دردندارم ديگه...شدم خوب حاال
 ادد دراومد دادم  ..نميکرد آفريني نقش اينجا اي فاصله هيچ که شدم نزديک بهش اونقدر
 هب ...نبود خبري کاوه    نفرت از ديگه بود هرچي ...نميدونم عشق يا بود هوس    ي ناله نه

 لهفاص ازش کردم سعي  ...بودم بخشيده بوسه يه با اونو من زودي همين به فاصله، همين
 قت هيچ ...دارم دوستت _  ...کرد زمزمه لب زير اروم و فشرد بغلش تو منو اون اما بگيرم
 ..مکرد نگاه چشمهاش به نه، يا يکيه حقيقت با هام شنيده نميدونستم  ...نکن ترکم

 به ...بود خيره سقف به چشمهاش  ...بخونم چشمهاش از حرفهاشو    صحت ميخواستم
 _  ...سقف يک زيره حاال سقف، هم دو ..داشتيم خاطره هم با زيرش دو هر که سقفي
 ...بگيره ازم تورو و بگه بهت من از زودتر نخواد کسي هيچوقت تا زدم رو حرفها اين تموم
 دامها نميخواد _  :گفتم و داد قرار لبهاش روي دستمو  ...بگم شو ادامه و بزنم حرف نزاشتي
 رو حرفها اين ي همه _  :گفت و داد قرار لبم روي دستشو اون اينبار  ... بهم من و تو بدي
 ينا براي خودمم يعني...نگفتم چيزي  ...کنم حس و آرامش اين فعال بزار ..بعد    براي بزار

 براي رو نفرينها ...گرفتم آروم ..نبود غرورمو و مو دل و خودم دست..ميمردم آرامش
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 هب آرامشمو دستهاش    بين ما شدم تبديل ماه آبان مهرنوش به و گذاشتم کنار دقايقي
  .........گرفتم دست

 به مميخواست  ...نکردم باز چشمهامو اما شدم بيدار پيشونيم روي دستهاش نوازش با  .  .  . 
 کاوه که نميشد باورم اصال ...ببرم پي اورده زبون به که و حرفهاي و اتفاقات درستيه و راستي
 حس يه چشمهاش ته...نه  ميگفت؟ دروغ يعني ..داره دوسم بگه من به سادگي اين به
 ؟...هان ..ميزدم گول خودمو داشتم من شايد ...نيست کار تو دروغي هيچ اينکه مثل ...بود
 انگششتهاش با  ... بشي اي ديگه کسه مال نميزارم من... مهرنوش _  ؟...کنم چيکار بايد
 دم آروم و کرد وارد پشنوم به نشمو بيدار خواب از که طوري به آرومي خيلي هاي ضربه
  ...مشد خيره بهش و پروندم خواب از خودمو تکوني با  ..مني  مال  فقط  تو _  :گفت گوشم
 دبلن    حين و کرد قطع حرفمو  ...نگو چرند خواهشا کاوه _  ...نباخت خودشو اما خورد تکون
  ...بمون منتظرم   ...ميگردم بر آيندمون از خوبي    خبرهاي با شب فردا _  :گفت شدن
 نوم و رفت  ...شد دور ازم هوا در پي در پي هاي بوسه    فرستادن با و داد تکون هوا تو دستي
 دومک حرفها اين اصال يا انتظارمه در چي نميدونستم  ...گذاشت تنها گيجي از دنيايي با

 م گذشته ابهام در و نزدم صابون دلم به حال هر در  ....مياد در آب از دروغ کدوم و راست
 در  مامانشو    طالق    هاي ورقه و شدم اتاقش    وارد رفتنش با ...رفت و بست درو  ...رفتم فرو
 عکس تو اينکه با  ....ميزد حرف مسن    شخص دو    طالق از قرائن و شواهد    ي همه  ...کردم
    پيچ که طوري ...داشت کاوه به نزديکي بساير    سيماي مامانش اما نبود مشخص زياد

    اتاق به و گذاشتم سرجاشون هارو ورقه  ...کرد مجذوب خودش    سمت به منو چشمهاش
 فکر امروزم به دادم ترجيح  ..بود کرده احاطه ذهنمو خيال و فکر هزاران  ...بردم پناه خودم
    ي بچه با و برم بايد  ...بگذرونم اونجا عيدمو و بوشهر برم آينده    ي هفته بايد اينکه به کنم
 عتمادا حرفهاش به بزنم گول خودمو نميتونستم  ...کنم ديدن اومده دنيا به تازه که داييم
 من ...بودم اميدوار بازم اما نميداد هاش قول از خوشيو خبرهاي دلم ته بودم، کرده

 بيرون دنيام از منو در زنگ صداي  ..داشتم دوستش هاش بدي ي همه با ميخواستمش،
 مچش نوجوون، گفت ميشه جوون، چندان نه پسري ي قيافه با و کردم باز درو دم  ...کشيد
 جبمتع  ...بهتون بدم دادن اينو کاوه آقا _  :گفت و داد دستم به و اي بسته شدم چشم تو

 بايلم گوشي باديدنه  ...کردم باز رو بسته و بستم و در کنم خداحافظي رفت يادم که طوري
 وابمخ تو اونو من که گوشيي آيفون، اَپ ل من خداي  ...بکشم جيغ بود نزديک خوشحالي از
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 انقدر  ...دادم جا اتاق تو خودم با اونو و کردم حال تاچش با بار چند دست با  ...نميديدم
  ....شد سنگين چشمهام و رفتم حال از که کردم کيف گوشيم و خطم با و کردم کار باهاش

  

 حفظ شو شماره خوب بود کاوه ي شماره  ...کرد بيدار خواب از منو گوشيم زنگ    صداي  .  
 اشتم،ند و هيچکي ي شماره يعني نداشتم، خط تو شو شماره و بود شکسته گوشيم...بودم
 سيدر  گوشي مهرنوش سالم _  .برداشتم گوشيو  شدنوووو شهيد که بودن گوشيم تو همه

 هي آره، _  :ناليدم تخت رو بدنم شدن   راست دست با و ماليدم خواب از چشمهامو  دستت؟
 کسيم  ..بچه عاشقشم دارم؟ دوستش  داري؟ دوستش سالمه؟ آره _  .بود بچه پسر
 خودم نبود نيازي .سيمر  آره _  :گفتم و زدمو پوزخندي  ...نياد خوشش اَپل از هست

 ودتخ نميام من امشب مهرنوش ميگم ...ديگه گرفتم من _  ...بخرم گوشي يه ميتونستم
 در خواممي کنم صحبت بار اولين براي بابام و مامان با اومدم ميام فرداشب باشي، بايد تنها
 بازي بچه اينطوري چرا تو نميدونم هيچي هنوز من کاوه ببين _  .بزنم حرف باهاشون موردتو
 و ميام م خونواده با من  .کنيم رفتار مدرنيته تو منو نيست قرار _  ميبري؟ پيش تو هرکاري
 از  ...آره بازم _  :گفت و کرد مکثي  ..که هم يا است آره يا ميکني تحقيق من درمورده شما
 فتارر  خانومانه بايد ديگه کنم، لج نميخواستم ديگه   ...شدم شادي    غرق صداش تو تحکم
 خودت مراقب _  ...اوکي _  ...نبود بيش اداهايي همه اينها و ميخواستمش من  ..ميکردم
 نميگي چرا _  ...ممنون مرسي _  .درنيوردم بازي جنبه بي اما شدم مور مور  ...خانومي باش
 و بيام که فرداشب تا فعال باشه...عشقم خودتي _  ..لوسسس _  ..همينطور هم تو

 ابعد خودمم من که هولکي ي بوسه اون ياده به و کردم قطع گوشيو  ...يمبزن حرفهامونو
  ....شدم بلند خونه کردنه تميز براي و گرفتم گاز لبمو شدم لبم روي به رسيدنش ي متوجه

*********  

 آخرين  ....رسيده و داشتم رو آرزوش که روزي نميشد باورم  (( پنجم و بيست فصل )) 
 يها گل با مشکي حريره روسريه يه  .پوشيدم مو روسري و کشيدم موهام به هم رو بور س
 شکاريه يقه شيک    کت يه  .ميزاشت نمايش به بيشتر و روسري    جالي که قرمز ريزه
 لکيا عاشق ميگن  ...مشکي جينه شلواره يه با پوشيدم رو تيره قرمزه    هاي رگه با مشکي
 آفرين دنيام به و ميخنديدم خودم با خودم ...من    حکايت بود شده حاال ها، ميخنده الکي
 هبرنام  ...بود شده قشنگ برق و زرق از ، بودم کرده کاري آينه رو خونه تموم  ...ميگفتم
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 و بود تولدم ديگه روزه دو  ...کردم آماده لباسمو ساکه و کردم چک معمول طبق هامو
 هب نوروزيم سفره به اي اندوخته يه با و بسنجم کاوه با کارمو شده طور هرچه ميخواستم
 و جمعه و بود تعطيل هميشه چون  ...بودم تولدم روزه    عاشق اسفند، 21  ...برم بوشهر
  ...ميپرستن و مهرنوش همه و بارونه گل روز اون مون خونه تمام نداشت، شنبه

 دشخو تولده مثل تا ندونه ميدادم ترجيح اما نه يا ميدونه تولدمو روزه کاوه نميدونستم
 رو ازهاج اما شد نزديک کشيدن تير به سرم تولدش روزه ياداوردن به با  ...نکنه سوپرازيم
 اوهک به هنوز من...اخ  ..ميکردم فکر چيزي به نبايد نه کنه، خراب کاوه با روزمو که ندادم
 و يادب ميخواست اون که حاال بگم، بهش بايد  ..کنم اذيتش ميخواستم و دخترم من نگفتم
 م،شد اتاقش وارده قشنگ فکره يه با  .بسه ها بافي دورغ اين ديگه کنه خودش آن از منو

 مخود توسط شده خريده گيتاره ديدنه با  ..شم مطمئن جورايي يه عشقش از ميخواستم
 اب  ...گرفت جون برام عشق رنگ به چيز همه شد، رنگي چشمهام شد، باز دلم تختش روي
 اتاقش به ش اجازه بدونه که اومد بدم خودم از کاوه اتاق گوشيه    زنگ    صداي    شدن بلند
 گوشي  ...رو و چشم بي و فوضول..قديم مهرنوش همون بودم شده  ...واي زدم، برد دستت
 شک هشب ديگه اينکه براي شه، تبديل يقين به شکم ميخواستم اينکه مثل برداشتم، و

 _  له؟ب _  ....باشم نداشته شک بهش بايدديگه ميشد شوهرم داشت اون آره باشم، نداشته
 يه هطاهر     براي دلم بکشم جيغ بود نزديک  ...دارما عمويي دختر نگي نامرد    مهرنوش سالم
 رمبمي برم يا شم گم _  ...نامرد بمير گم برو شو، خفه _  ...سالممممممم _  ...بود شده ذره
 ااين خاله ..باو باشه _  ...هردوش _  :گفت ميداد قورت ضايع شو خنده که حالي در  ...آخر؟
 يعروس و عشق بگيرما، جشن ميخوام ميگما داره سالم...اونم خوبه _  خوبه؟ شوورت خوبن
 امتحانامون، از بعد خرداد، _  ايشالله؟ کي _  :گفتم و ماليدم بهم دستامو  ...باهم

 گيرمون تاالر فروردينم    براي مدرسشونن، کارهاي گرفتاره همه و نيستي توهم که ارديبهشت
  ...نيومد

 هم...جوره چي همه آخه همينطوري _  باهم؟ هردو چرا حاال..شين خوشبخت ايشالله _ 
  ...خونه گرفتيم عاشوري..نوره پيام دانشگاه کناه مون خونه مهرنوش تازه..کار هم و خونه
 تنيس معلوم _  مياي؟ يک نامرد _  ...تنبل بمير گم برو خودت حاال _  :گفتم و خنديدم
  ؟...واقعا _  ...ميشه داره کاوه با کارهام..بله نه هان _  ؟...هان _  اي؟ طاهره راستي
 ونهنش به دستشو بود، شده بر روده خنده از شد، يکي اتاق داخل به کاوه اومدنه با جيغش
 شپي سي بي بي _  ...کرد زمزمه آروم و نواخت صداشو آزادم گوشه تو و داد تکون تاسف ي
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 ي قيافه و حرفها و ور اون از طاهره صداي  ...بودنش اي رسانه از مياره کم دخترها شما
 و کردم خداحافظي طاهره با  ...انداخت خنده به رو کاوه و کرد گيج منو اينور از کاوه    بشاش
 به رهدا کاوه نفهميدم که بودم گيج انقدر  ...کردم اختيار سکوت فقط متلکاش    مقابل در
 شتپ از منو  ميخندي؟ چي به _  :گفتم و کردم درست مو روسري منگال مثل...ميخنده چي
 انومهخ شده ها بچه شبيه ..شده گيج که قيافه اين به _  ...داد جاي آينه رو روبه و کرد بغل
 روم اصال  ...شدم رد کنارش از و بيرون کشيدم بغلش تو از خودمو شرمزدگي با  ...من

 رهنمي يادم هيچوقت تمايليم بار يه اون و زوري باره يه اون بشم، آغوش هم باهاش نميشد
 خورده رقم من براي تقدير اين انگار اما شد چطور نميدونم  .کنم پاکشون ذهنم از نميتونم و
 ؟... کني فرار ميخواي کي تا _  ..رسيد تهش به شد رد گوشم الي به ال از صداش  ...بود

 و نفس    کنترل اين خدايا شدم، مور مور بازم شدم، گرم بازم  ...مني مال که آخرش
 تي هي و اي خونه تو شلوار با  ...رسوند کنارم آشپزخونه به خودشو  ...نگير من از هيچوقت
 وبدنش    تمام ميخواست دلم که آخ  ....ميرفت رژه چشمهام جلوي داشت مزه با خيلي شرت
 شديم که حاال بشي نزديک من به ميتونستي تمايلم با بگم و کنم خواستنم هاي نگاه    غرق
 معطوف زمين به و چشمهام  ؟..مهرنوش _  ...نيستم تو خانوم هنوز من و نشده چيزي
 ، چپ پچ باال باال بيا مبل رو اينجا منم...نميزنه حرف باهات فرش _  بله؟ _  :گفتم و کردم
 چشمهاش به تا ميرفتم آدرسش طبق م ديوونه منه  ..شد خاال آهان...بده انحرافش حاال
  :فتگ کناريش مبل    سمت به دستهاش ي اشاره با و شد خيره بهم لبخندي با کردم، برخورد

 کنار و رمش بايد اما نميشد روم اينکه با  ...بزنم حرف باهات ميخوام کنارم، بشين اينجا بيا _
 و برداشتم اون براي قهوه و خودم براي چايي استکان يه  ...ميشدم ملحق بهش و ميزاشتم
  ..شدم کالم هم باهاش و دادم جاي کنارشون ميزه گل    روي و سيني  ...کنارش رفتم

 رو من و ست کاوه اين که نميشد باورم نميشناختمش اگه که ميزد حرف قشنگ اينقدر 
 خالصه    آدم اين من اما ميدوني ازم چي نميدونم _  ...دارم شناخت رفتارش و زدنش حرف
 جوونم، هي من ...نيستم دانشگاه تو آدمه نيستم، فاميلم و اسم ...نيستم خونه اين تو شده

 گليم    لگ به  ...توبه...کردم توبه..کنم تکرارشون نميخوام ديگه اما کردم، کثيفمو جوونيهاي
 کمک براي فقط اول روزه تورو من_  :داد ادامه و شد خيره سالن ميزه کف    کوچيک    فرش
 کردمنمي فکر بود، مظلوم حد از بيش چشمهات بخداي راستشو اوردم، اينجا به بهت کردنه
 6 ترم ميدوني که خودت  ...اوردي خودم به منو االن و کردي قبول شکر خدارو اما کني قبول
 اما  ..ميکنم هام درس کردنه تموم با بهت رسيدنه براي کارهامو تمام خدا اميد به و م
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    ي همه مهرداد    هاي کمک با ميشناسم، خودت از بهتر تورو من که بگم بايد خودم درمورده
 اول گاهن با نميگم بودم، دونستنشون مشتاق الکي اما چرا نميدونم دستمه، تو اخالقياتت
 گممي شدي، ساخته من براي تو ميگم بجاش ... نه شدم، ت ديوونه نميگم شدم، عاشقت
 اريک کثافت همه از کردي کاري دادي، من به نوره تو اما نميکرد رنگيم هم ماه که کسيم من
 به چيزو همه گريه با اونهام زدم، طالقيم مادره و پدر به رو حرفها اين    عين شم، دور هام
 باور اما ميدونم کردم کاري بد باهات _  :گفت وارانه مظلوم و کشيد آهي  ...سپردن خودم
 نازل سرش رو رو باليي چه دارم نميدونستم اما مهرنوشه ميدونستم کجام، نميدونستم کن
 شجبران بامرديم ميخوام اما کردم نامردي من .. ببخشيد نميدونستم کن باور  ...ميکنم
 لبم روي ودستش که بزنم حرف کردم باز لبمو نيستم زن من که بگم بگم، ميخواستم  ...کنم

 اين رهدکت پيش برو بيا گفتم که اونشب _  ..شم خالي بزار نگو هيچي _  :گفت و گذاشت
 چه تا وخودت ببينم کردم امتحانت اما ميمردم داشتم کنم امتحانت ميخواستم هرزه ي دختره
 هنورشم ميخومتا وجود تمام با که هستي کسي اي فرشته يه تو فهميدم مه ميگيري باال حد

  ...هن بگم بايد کرد باهام اور اون کاوه چون نگو يبگير تصمصم شناخت با ميکنم خواهش
 ابد تا ... ميکنم خواهش _  :گفت و گذاشت اونها روي سرشو و گرفت دستهاش تو دستهامو
 82 کارواون ميدونستم باشه نشسته عجز به اينطور کاوه نميشد باورم  ...مينکم نوکريتو
 ودمب خودم مقصر بيشترين اما بود مقصر درصدو بيست فقط کاوه و کرده الکل درصدش
 اين و دخترم که ميگفتم بهش بايد فعالمن گذشته، حرفها اين حاال  ...دادم گير بهش که
 عاجزانه و داد قرار لبم روي دستهاشو دوباره  ...من کاوه _  ...نداره وجود ها نگراني و حرفها
    شب امشب  ...بدم دست از باهات خلوتمو اين نميخوام... هيچي ...نگو هيچي _  :گفت
 از د،کر  نگاهم دوباره  ...ميگرفتم ازش و حق اين نبايد ميکيردم، کاري نبايد من و بود اون
 کردن اذيت سره    بحث  ديگه؟ ست بله من    جواب _  ...گرم انگيزه وسوسه    هاي نگاه اون
 و فتممير  بايد من که بود اينجا موضوع اما ميکردم، فکر بايد واقعيتا من نبود دادن زجر يا
 کامال  ...م خونواده نه خودم    جواب ميدم جواب شب فردا _  ...نبود کردن فکر براي وقت

  ...يرمبگ درست تصميم يه تا باشم تفاوت بي کردم سعي من اما شده ناراحت بود مشخص
 زاحمم نميخواستم بشم، مزاحمش نميخواستم رفت، اتاقش سمت به و گفت آروم اي باشه
  ...فکر از دونفره تنهاييه يه  ..داشتيم نياز تنهايي اين به هردو  ...بشه
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 فکرم يا بود خودم از ...نميبرد که نميبرد خوابم...ميرفت هدر بيهوده هام غلت تمام  
 کاوه ،کاوه نميشد باورم کرد، زده شگفت منو اتاقش توي از کاوه    گيتار    صداي  ....نميدونم
 و يرونب برم ميخواستم  ...مينوازه ظرافت اين با حاال کنه کنترل هارو نت نميتونست که اي
 امتحان خودمو بايد حداقل نبود، موقعش االن نه اما کنم، همراه خودم با لحظه اين تو اونو

  ...ودب کرده و زندگي    تقاضاي من از اون  ؟...يانه کاوه بدونه باشم ميتونم ببينم ميکردم
  ....بده جواب ميتونه بعدام رو ها سوال اين اما ذهنمه تو ازش زيادي هاي سوال هرچند
 اج هارو نت فقط نميومد، صداش  ...کردم تر نزديک اتاق در به خودمو و زدم بعديمو غلته
 هنگهآ کردم احساس چرا نميدونم نشونه، کسي گلوشو باده ميخواست شايد ميکرد، جا به
  ....ازهبنو و تولد    آهنگ من    براي اون داشتم زيادي توقع من شايد  ...نزديکه تولد آهنگه به
 اب  ....اوردم بيرون تخت    زير از خاطراتمو ي دفترچه و کردم هدايت تخت    پايين به سرمو
 ي اليه يه با  ...کردم قرمز لبهام با شو صفحه اولين روي و کردم قرمز لبمو تمام لب    رژ
    روي و کاوه اولش    ي تيکه    روي و دراوردم قلب يه دوم ي صفحه تو رژ همون از نازکي
    ي هبوس اين يا بود ها نت آرامش  ..گذاشتم سرم باالي و نوشتم و مهرنوش دومش ي تيکه
 از تر نسنگي چشمهام کم کم شد باعث اما نميدونم، کاوه    غايب لبهاي و دفترم بين تنهايي
 از  ...ميکرد خش خش گلوم  .  .  .  ....بده هديه خودش به و خواب و بشه معمولش حد  
 فتمر  آشپزخونه    سمت به آروم هايي قدم با و شدم بلند  ...نميدونم خوردگي سرما يا بود آب
 راختيا گلوم سوزش اما برم ميخواستم  ..بود روشن چراغش و بود باز نيمه کاوه اتاق    در

 سرماخوردگي روزه از اضافه سيلين آموکسي و شدم آشپزخونه وارد  ....گرفت ازم و هرکاري
    النس کف   با پاهام برخورد  ...کردم جان نوش بزرگساالن خوردگي سرما با و دراوردم رو کاوه

 شدم کرخت دستهاي روي دستي  ...ميکرد بلند بدنمو موهاي و ميکرد سرد بدنمو آشپزخونه
    در    شدن باز    صداي  ...وووووي _  :گفتم زن يه    ي شبانه    نازک تقريبا    صداي با و کشيدم
    جستجوي مشغول باز چشمهاي با و گرفتم دهنم    جلوي دستمو  ...کرد بلند جيغمو واحد
  ....شدم در پشت نظره مورده    شخص

 دوخته چشم من به فريبنده و زيبا چشمهايي با در جلوي جي اند دي    تاپ يه با کاوه  
  ؟....نهميک نگاهم اينجوري چرا پس نبود، برانگيز تحريک جاييم نبود، لخت جاييم  ...بود
 نه نگاهش  ...شدم خيره هام چشم به و گرفت قرار حموم در جلوي فاصله با روم روبه
 شور تو فقط که نگاهي بود، پاک نگاه يه  ...گله يا گريه از سرشار نه بود هوش از خمار
 به دست افشار مهناز    اوردن دست به براي که نگاهي  ...بودم ديده رادان بهرام از عشق
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 من ي همسايه و قرارنبود رمان تو فقط که نگاهي  ...ميزد جوون يه    هاي جووني ي همه
 _  ...نامربوطي    فکرهاي و فحش هر از تميز....تميز    نگاه يه  ...بودم کرده حسش
    گرماي از نه اما ...ميلرزيد  ....!هوس    عطش از نه از اما ميلرزيد، صداش  ؟...مهرنوش
 روش، روبه    من نبوده ترس از مهرنوش، نبوده    ترس از ميلرزيد مهرنوش، تنه    خواستن
 قفس اين    زير به اومدنش براي روز يه که اوني کنه، بيرونش ميخواست روزي يه که اوني
 اينجا اينطور که ايني صحنه، اين _  بله؟ _  ...بود گذاشته شرط شدن همسقف    براي

  تمام   ...!بگم چي نميدونستم  ...ديدمش من و اومد پيش من    براي االن باشي وايساده

 

 خونه تو اونو بار هزاران کردم، تجربه گذشته هاي ماه تو قبال من رو کاوه االن هاي حس
 ذهنم از و تکراري    هاي صحنه بار هزاران کنم، حسش و باشه اينکه بدونه چشيدم و ديدم
    سمت به و کردم اکتفا چشمهاش به    ي خيره    نگاه يه به  ....ديدم خونه اين تو واقعيت و

 خصش اين براي جواب بهترين حرکت اين پس بگم چي بايد نميدونستم  ....رفتم اتاقم
 از رت بيدار اونم    اتاق    چراغ بود بيدار من چشمهاي که صبح خوده تا نيومد، صداش  ...بود
 ردمميک فکر که چيزي اون    برعکس  (( ششم و بيست فصل )) ....ميکرد بيداد بيداري هر
    ايه تبريک    جواب مدام بودم شده بيدار که زماني از نبود، آسون کاوه به دادنه جواب اصال
 تو گذشتمو تولده هاي عکس بار چند  ...ميشدم خوش سر خوشي از و ميدادم تولدمو
 صبح 12 از ساعت  ...کردم خاطره تجديد و ديدم بهشون مربوط    هاي فيلم با دوربين
 نم،ک درست گوجه برنج امروزو ميخواستم  ...بودم نکرده اماده ناهارو هنوز من و بود گذشته
 کردن درست    مدت    تمام  ...ميگرفت تر کم آدمو    وقت اينکه هم و داشت دوست کاوه هم
 و کردم درست و تندي تند و درهم ساالدي بودم، ساالدم گرفتاره غذا مواده    کردن اضافه و
 صبح از  ...افتادم راه کاوه    اتاق    در    سمت به و چيدم زمين روي اينبار آماده و چيز همه
 يشپ دعوايي و بگيرم تصميم بهتر تا ببينتم نميخواست خودش يعني ، بودمش نديده
 دميز  حرف تلفن با که حالي در آروم صداشو که بردم پيش زدن در    براي دستمو  ...نياد
 يشدم که جايي تا گوشمو  .نشنوم ((خودمه منظور)) کسي ميخواست اينکه مثل  ...شنيدم
 اره _  ....ها باشه ميخوام من بهترينه آره _  .بيارم در سر کارش از کامال تا چسبوندم در به

 هب اما کرد تپش به شروع دلم  ...طال دستت ...ميکنم کيف باهاش که همونايي...عزيزم
 که تيهدوس چه اين ...!دوستشه حتما ميکني؟ بد فکره چرا بابا نيست کسي زدم نهيب خودم
 شو ادامه نميخواست دلم اصال  ...ميشه خالصه عزيزم و بهترين تو حرفهاش ي همه
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 اي قهت زدن با  ...شد کور اشتهام تمام  ...بيارم در سر ش بقيه از نميخواستم اصال بشنوم،
 و شد ظاهر در پشت  .زمين رو چيدم .بخور غذا برو _  :گفتم بشنوه که طوري بلند در به
  ؟چي خودت پس _  :گفت ميکردم، فکر من که چيزي اوني از تر عادي خيلي چشمهام روبه
 _  :غريدم اون به نسبت آروم و خودم به نسبت دل تو و برگردوندم ازش رومو کنان زمزمه
 داص به درشو  .گرفتم قرار اون    پشت و بستم درو  .بگه چيزي نموندم منتظر  .سيرم من
 لذت    غرق لحنش اين از  ناراحتي؟ شده؟ چي چرا؟ _  :گفت باهاش شده لمس و دراورد
 وار خط    پشت شخص به تلفن    پشت و حرفهايي چه اينکه به کردن فکر با اما ميشدم
 ضربه رد به ديگه ابنبار  .بخور تو نيست گرسنم _  .ميشدن خنثي هام لذت تمام ميداشت
 .خورمنمي منم _  :گفت آروم جاش به نکرد تجاوز بهم ديگه اينبار نزد، داد ديگه اينبار نزد،
 شخص کردنه رام براي حرفها اين  بود؟ چي براي تغييرها اين  .شن سير ها مورچه بزار

 ادمد تکون خودم براي ندونستن بر مبني سرمو   داشت؟ چي مهرنوش مگه بود؟ مهرنوش
 افهقي چرا  ؟...کنم چيکار بدم، جوابي چه بايد اينکه براي  ...دادم سامون سرو فکرهام به و
  بود؟ ريلکس ش

 و نوشمهر  و کرده تغيير واقعا يعني  نميگفت؟ بيراه و بد من به و نميکرد قاطي ديگه چرا 
 بيرون سوال همه اين با حال اين با  ميخواد؟ قلبش تو مزاحمي هيچ بدونه دلش ته از

 يشهم چطور که ميکردم فکر اين به مدت تمام  ...پرداختم وسايلم کردنه جمع به و نرفتم
 گرفتن اب و بگيره جلومو ا جنتلمن    ي همه مثل اون که ميشه يعني...کنم رفتن به راضي اونو

 اب  ...بمونم پيشش و نرم کنه خواهش ازم اون روي بر سبک اي وبسه    نواختن و دستهامو
 وت از صدايي هيچ  ...نميکردم رد دستشو عمرا ميکرد خواهش ازم اگه بودم، روراست خودم
 هجوم يرونب سمت به رفتنش از ناشي ترسي يه با  رفته؟ يعني نميومد بغلي اتاق يا سالن
 مسالن تو بود، خالي حمومم نبود، اتاقش تو کوبيدم، بهم شدت به و اتاقش    در  ...اوردم
 تمميدونس  ...بود داده تشکيل نخورده دست غذاي فقط رم آشپزخونه    فضاي نبود، کسي
 احساسه خودمم ديگه ...اه  ..بشه شکلي اين اون منو روزه نميخواستم من  ... شده ناراحت
 ازش بايد ....پيش راه نه داشتم پس    راه نه ....بودم شده گيج پاک ...نميشناختم خودمو

 قيني برام شکمو ميخواستم ازش روراست و رک بايد .... ميزده حرف کي با که ميپرسيدم
 افتادن با  ...االن نه بتوپم اونوقت ميبافه دروغ داره کردم حس اينکه محضه به ....کنه
 حاال ....دبو نشده دير و بود زود هنوزم....گرفتم شمارشو ناخودگاه دستم تو مبايله به چشمم
  .....نميکرد عوض و چيزي خيلي من از کار اين بود کرده کوچيک خودشو اينقدر اون که
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 عنيي کجاست؟ يعني ...بود خاموش...ميگرفتم شمارهشو سرهم پشت اما ميلرزي دستهام
 وراينج کاوه نه ...رفته نداشته دوست غذامو اينکه بخاطره نکنه ميخوره؟ غذا کي با داره
 ..نبود نالوتي و نامرد بود اي هرکاره اگه من    ي کاوه ميدونم من....مطمئنم من نبود آدمي
 مشبا بايد آره  ...کن فکر کن فکر و شو خفه خواهشا مهرنوش شو خفه نبود نه بود البته
 باور بايد منم و بوده دوستم مميگه ساده خيلي اونم  ؟..بود کي بگم بپرسم ازش اومد که
 دادهام  ...کــــــــــاوه...کاوه ...گوشيتو کن روشن خدايا واي...بردار خدايا  ....بايد ...کنم
 ارهدوب  ...ميزدن فرياد وجودشو ها ديوار تمام  ...بود کرده پر رو خونه    فضاي    تمام مهابا بي
 شمارشو چندم نميدونم باره براي و کشيدم دراز مبل روي  ....جوابي بي دوباره و زنگ
 روح بي و زشت چمدونه اين ديدنه از ديگه  **********  ....هيچ که هيچ اما  ...گرفتم
 هک چقدر هر بودن، گرفته فاصله المسشون حس از انگشتهام ديگه  ...بودم شده خسته
 فردا بايد من  ...بود گذشته شب 1 از ساعت  ...خاموشي و بود خاموشي ميکردم تالش
 هنوز  ...کنم حس دلم روي داغشو و برم نديده ميشد يعني  ....داشتم بليط صبح  ...ميرفتم
 يهسرد    بوي و برنج سرديه    بوي اما داشت خودشو    بوي غذا هنوز بود، آشپزخونه وسط غذا
 تکيه مبل ي لبه روي سرمو  ...بود شده م خسته ديگه  ....اون در ي شده حل    رب و گوجه
 شوره به منو که شوري  ...عشق شوره  ...ديدم مو عالقه مورده    فيلم    ترين قديمي و دادم
 ياد به با  ...کرد پر لبمو عريض لبخندي رادان بهرام ي چهره ديدنه با  ....بود انداخته کاوه
 ونخونش بايد آره  ..بگيرم خونشونو ي شماره شد روشن دلم کاوه    يادداشت دفترچه    اوردن
    ي شماره  ...کردن وجودش از اطالعي بي اظهار که زدم زنگ نمايشگاه به اول  ...باشه

  ...دبو همراه خونه    تلفن    بوق    خوردن با سوم    بوق  ...بوق دو بوق يه  ...گرفتم و خونشون
 اوهک حتما  ..ميشدم پرت زمين روي به داشتم خوشحالي از کنم چيکار بايد نميدونستم
 رهآ ...خودمونم ي خونه االنم نباش نگران خوبه حالم من مهرنوش بگه ميخواد حتما ...ست
 هقههق صداي  کاوه؟ الو _  ....چسبوندم گوشهام به و برداشتم تشنه يه مثل گوشيو  ...اونه
 زمين روي به چنان  ...کرد سست وپاهامو لرزوند دلمو خط    پشت دختري ي مستانه ي

 قطف  ...نکردم حس اصال  ....پاهامونديدم    انگشت از خون اي باريکه کردن رخنه که افتادم
 مالقاتش هميشه که هموني _  شما؟ _  ...بود بريده پاهامو    انگشت به که ديدم و تيغي
 نباش نگرانش برميگرده داره بگم ميخواستم ...نيستم کاوه کنه ول بودم گفته ...ميکني
 با نستمنميتو ديگه کردم، قطع گوشيو و سکوت اما بدم، فحش ميخواستم  ...بوده من پيشه
 مشخص باهاش تکليفمو بايد ميزدم حرف باهاش بايد  ...بيام کنار حرفها و فکرها اين
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    مثل اينجا من  ...ميکردم قانع الکي خودمو و بودم احمق چقدر که راستي به  ...ميکردم
    ي خنده منه دشمنه که دختري با اونجا اون اونوقت ميرم اونور و ور اين پرکنده    مرغ
 داشتم پامو درده تازه...کشيدم دراز تختش رو و کشيدم پريز از و تلفن  ....ميده سر مستانه
 رهامفک اينقدر  ...نواختم چنگ به موهامو و کردم ترمميش الکي دستمال يه با ميفهميدم

 نارک موضوع اين با نميتونستم  ...نميشد موفق کردنش خالي تو سطلي هيچ که بود پر
  ....اصال ..اصال  ...بيام

 فکر يزيچ به با کنم کاري بخوام اينکه بدونه کشيد بيرون دنيام از منو گوشيم    زنگ صداي 
 منو ي شماره که اون ولي وقيح، ي دختره اون    صداي دوباره  ...دادم جواب فقط کنم

 نباشه چي هر....کن پاک رو کاوه صورت بردار دستمال يه بگم ميخواستم _  .....نداشت
 وشخام ايندفعه  ...ميبرد کار به گوشم تو اکو مثل رو جمله اين مدام و ميخنديد  ...زنشي
    ايحرفه نبايد من ...بودم گذاشته باز قلبمو راه فقط و بودم بسته رو درها ي همه  ...کردم
 و هبرميگرد ميشه ثابت خودم جمله از همه به االن بود، پاک کاوه  ...ميکردم باور دخترو ين
 نشان درخونه صداي  ....سرش به زده مريض ي دختره اين و ست نقشه اينها ي همه ميگه
 گول خودمو الکي دارم من و باهمن دو اين اينکه يعني اين  ...ميداد رو کاوه اومدنه از

 ببينم مبپرس بزار اصال آره  ....کن قضاوت بعد بپرس اول کن خراب فکرتو مهرنوش نه ميزنم،
 و يپزمم خوشمزه    شام يه براش اونم از بعد بندازه سنگ تو منو و بين قراره کجا تا دختره اين
 هوشي بي از دنيايي وارد من و شد اتاق وارد کاوه  ....ميزنيم حرف آيندمون مورده در باهم
 نگاه من به اون  ....بودم اون از نخ سره يه دنباله خودمم انگار  ...محض    کمائه همون يا

 دروغه يه حرفهاش تمام يعني نميشد، باورم  ...اون    رژي    لباس و صورت به من و ميکرد
 هديگ پايين، خورد سر چشمم ي گوشه از اشک اختيار بي کامال اختيار، بي  ...بود محض

 بي تمنميخواس ديگه بکوبم، گوشش تو و سيلي نميخواستم ديگه بزنمش، نميخواستم
 يا اشاره دور از  ....کنم فرار دروغ همه اين از تا برم برم، ميخواستم فقط  ...کنم احترامش

 ..فتگ پاکشون _  ...گفتم بهش رو دستمالي    گرفتن با و کردم رژيش ي چهره و لباس به
  ...نميشد باز درد از چشمهاش  ...من نه داشتي اون به متعلق اولم از تو ميگفت درست اون
 راچ نميدونم  ...بود کرده پر منو چيز همه از اون  ....نميکرد تحمل پلکهاشو    تکرار درد از

 به اسفت از سرشو و ميکرد نگام بغض با فقط  ...نميکرد اعتارض اينکه يا نميکرد اعتراف
 اهنگ معني  ...شد خيره بهش تاسف با و ديد مو شده بريده    پاي  ....ميداد تکون طرفين
 اما تميگف سخن چي از نميدونم  ...بفهمم که نميخواستم و نميفهميدم بارشو تاسف    هاي
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 هب خودشم حتما ...نگرفت جلومو اون اما رفتم، کنارش از رفتم  ...نبود مهم من براي ديگه
 تمصور  تو اشکهامو  ....بود نخواهد و نيست و نبوده من مال اون که بود رسيده موضوع اين
 ايبر  وسايلمو از خيلي  ...جمع جمعه ... بود جمع وسايلم  ...رفتم اتاقم سمت به و دادم جا

 ايزج موندن ديگه  ...برداشتم دندونم    نخ تا کردم جمع اونارو اما بودم گذاشته برگشتن
  ...ميرسوند کردنمو کوچيک فقط موندنم ديگه   ...نبود

 نييع امشب ...بود من تولده    شب يعني امشب  ....دراورد لرزه به دلمو گيتارش    صداي  ... 
 و باشم کاوه با تولمو    شب ميخواستم...   چرت حرفها اين تمام  ...ميشدم متولد نو از من
 ازش اصال  ....اون اما  ...مثبته جوابم من بگم و بمونه يشم مرگم تا تولد اين از بخواهم ازش
 م،شد همخونه پسر يه با و کردم اينکارو چرا اينکه از بودم ناراحت خودم از نبودم، ناراحت
 تاسف از خودم    براي خودم اينبار  ...مياد سرشون بالها اين من مثل دخترهاي از خيلي
 آخرين براي و دادم لم تخت روي  ...بودم بريده دنيا اين از واقعا ديگه  ...دادم تکون سري
 قفس تا دوربينم از  ...ميز تا گرفته کمد از  ...سپردم چشمهام به اتاقمو جرئيات تمام بار
 کاري  ...ميزد بهم آرامشمو گيتارش    صداي  ...کاوه و من    سقف...سقف...آهههه  ...اتاقم
    جاي به چرا  ....سوال يه  ...داشتم ازش سوال يه فقط  ...شم منصرف رفتن از که ميکرد
 خودش از انگار  ..!؟...همين فقط ...داد تکون سري تاسف از ...بده توضيح من به اينکه
 مشت هي بايد حال تو بردم و برداشتم ساکو  ....بود مطمئن گناهيش بي از انگار بود مطمئن
 حداقل بود خوب اينطوري  ...بود باز نيمه اتاقش    در  ...ميداشتم بر راهم تو براي وسايل
 به و گذاشتم سالن از گوشه يه تو ساکو  ...ميداد خودش به تکوني يه و ميرم دارم ميديد

 کجا _  ...دبو کرده پاک صورتشو و بود کرده عوض شرتشو تي پيشم اومد  ....رفتم آشپزخونه
  ؟....وسايل اينهمه چرا _  .بوشهر _  :گفتم بندازم نگاهي بهش اينکه بدونه  بري؟ ميخواي
 اينکه دونهب بازم بود، پايين سرم بازهم  ...بپرسه موقع اين تو ميتونست که سوالي بهترين
 هب منو ناگهاني اينقدر  ....ميرم هميشه    براي چون _  :گفتم آروم فقط کنم نگاه بهش
 متس به سرمو  ...ميشدن نزديک شکستن به استخونهام تمام که برگردوند خودش سمت

 به تکوني  ....بود کرده احاطه چشمهاشو    ي دريچه    تمام اشک  ...کرد متمايل چشمهاش
 هن بزنم داد ميخواستم  مطمئني؟ _  :غريد صدفيش دندونهاي    الي البه از و داد هام شونه
 و دش آروم دستهاش فشار  ه...آر _  :ناليدم آروم جاش به اما نيستم نه نيستم نه نيستم
 تو شدمو پيچ دستمال    انگشت  ...نداره جون پاهاش اينکه مثل  ...افتاد زمين روي

 ودب نزديک حالي بي از من که ميکرد نوازشش آروم انقدر  ....کرد نازش و گرفت دستهاش
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 ...رمنمي جا هيچ من نرو بگو فقط تو نميرم نکن توروخدا نکن بگم و بيوفتم پاهاش روي
 تيکه ينتکاب به نشستم کنارش و زدم زانو اختيار بي  مهرنوش؟ _  ....تو فقط ... بگو تو فقط
 ومدها ببيني لب رژه اين با منو اينکه از قبل تا اگه _  بله؟ _  ...شدم خيره زمين به و دادم
 وابج مشخص منم بود بهتر پس بود مشخص سوالش  بود؟ بله جوابت نميديدي بودمو
 چرا _  :غريد سرم به داد با و نواخت شده سراميک    زمين به مشتي  .آره _  ....ميدادم
  ؟مصب ال چرا    د ميگفت؟ هرزه اون که کردي کاريو چرا....کردي اينکارو باهام چرا ...لعنتي
 قرار چشمش تو چشم روش روبه چطور نفهميدم که بودم شده گيج هاش سوال از اينقد
 _  ...بودم شده خيره کاوه به فقط بهش توجه بي اما ميخورد سر چشمهام از اشک  ...گرفتم
 تويي تو..ميکردم فکر نداشتم توقع تو از...مهرنوش... هيچي _  چي؟ کي؟ شده؟؟؟ چي
 شده چي _  :زدم داد ...بودم نشنيده خودم از بحال تا که دادم صدايي  ...که

 نگفتي من به چرا _  :گفت و گرفت صورتم    طرف دو و دستهاش  ميـــــــــــگم؟
 ؟...نمک ولش و کنم کاري همچين دختر يه با که پستم اينقدر ميکني فکر تو چرا؟ دختري؟
 کرف ننشستي لحظه يه   ميبينم؟ جايگاه يه تو رو هرزه اون و تو من، کردي فکر تو ؟...آره
 اينکه    براي جونم نه ببينه ش خونه تو منو کسي نزاشت که ميخواست منو چقد کاوه کني
 نم مال فقط چون ندادم نشونت اين بخاطره ندادم نشونشون تورو نکنه بد فکره کسي
 منو کاوه بگي و کنم خواستگاري ميترسيدم چون عمل؟ گفتم چرا ميدوني ...من مال بودي
 کن کارو اين گفت هرزه اون چون يم؟ رژ چرا ميدوني ...بدي نه جوابمو و ميخواد اين واسه
 اما ...!داره اعتماد تو از بيشتر دختر منه به مهرنوش نديدي اگه کن، امتحانش اينطوري و
 بودم هداد قول تو به چون نزاشتم نکن، بوسم اما بکش رژ بکش، گفتم و نشستم مرد من
  ....هيچوقت...هيچوقت مهرنوش نميکردم فکرشو هيچوقت  ....ميشد ثابت بايد تو به وفام
 اين دهب توضيح من براي بيا االغ گاوه کاوه، بگي که دارم ارزش اينقدر حداقل ميکردم فکر
 کي _  :مبپرس تونستم فقط که بود مهلک کاوه هاي ضربه اينقدر  ....چيه    براي بحثا و حرفها
    دوست دختره همون داره اسم هزارتا ميدونم چه مژده پگاه، _  .دخترم من گفت تو به

 وقتهيچ مهرنوش...کشيد سوت سرم ديدم موردا بي تو تورو اسم که زماني...دکتره منشيه
  ...تنزاش تو بهت بگم ميخواستم من _  :گفتم و کردم من من  ...هميچوقت ...نميبخشمت
 من به چرا بگو فقط شه تموم بحثش ميخوام درککککک به اين _  :گفت و کرد قطع حرفمو
 هک گفتم و کردم خوبي چون خوابيدم؟ باهات زور به چون ؟ لعنتي چرا آخه نداري؟ اعتماد
 و کشيدم عميقي نفس اشکهام شدنه جاري با و بستم چشمهامو  ؟..قديم بودم هرزه يه
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 شتموم باشه _  :انداخت پايين به و داد تکون تاسف از سرشو  ....!کن تمومش _  :گفتم
 از و شد بلند  ...گرفت جلوم رو بسته يه شلوارش    جيب تو از  ...مبارک تولدت ...ميکنم
  کجا؟ _  :که پرسيدم اختيار بي اونقدر ...رفت و شد بلند کنارم ي زده زانو    پاهاي    روي روبه
 نگشترا يه  ....کردم باز رو بسته  .ببينمت کنارم زده زانو نميخوام _  :داد جوابمو پوزخند با

 بردارم و ترانگش اينکه بدونه  ....بود رفته کار به زيبا خيلي روش نگينه که بود ظريف خيلي
 وئيچشوس   ..!چيه تکليفم نميدونستم  ....رفتم اتاقش سمت به و شدم بلند کنم دستم
 مومت من    براي تو مهرنوش اينکه يعني اين نرو نگفت بمون، نگفتم  ...رفت و برداشت
  *********  ....تموم    تموم ... شدي

  ...ببينه رو جاده چشمهام ميخوام بشينم جلو ميشه آقا _  (( هفتم و بيست فصل )) 
 قرار راننده از بعد صندلي رو منو نميکرد فرق براش اينکه يا ديد و چشمهام    عجز نميدونم
 بريخ بي بازم  ...کردم نگاه گوشيم ي صفحه به دوباره  ....کرد وادار نشستن به و من و داد
 که کردم کاري خودم اما ميخواست ...نميخواد منو که بودم شده مطمئن ديگه  ....کاوه از
 آخره    ي لحظه    سمت به ذهنم  ...ميدادم بهش کامل طوره به حقو اين من و نخواد منو
 بود پيش ساعت چند يادمه خوب  ....خيال در انتها بي پروازي  ...کرد پرواز خونه تو امروز
 اصال  ...شدم خارج اتاقش از و چسبوندم دراورش روي رو کاوه به يادداشتم آخرين که

 يادداشت ونا تو  ...رفتنيه رفتني که ميکردم قبول بايد اما ببرم دل خونه اون از نميتونستم
    ي همه    ابتب منو بودم گفته ميرم، هميشه براي اينکه و گذاشتم کجا کليدشو که بودم گفته
 خاطره به و ميبخشم اتفاقم اون    بابت اونو من اينکه و ببخشه هام تهمت و ها توهين

 و کرد پر چشممو تمام اشک بودم نوشته که اخري    بيت تک    اوردن ياد به با  ....ميسپارمش
 ارگرفت شدي سکوت به جاده اول از که اي  :بود اين بيت تک اون  .... کرد تار برام رو ديده
 پياده ..خانومها آقايون، _  **************  خدانگهدار ابد تا کن کم خاطره از و من
 تمدوخ چشم روم روبه کلفته سيبيل مرد به و کشيدم آهي  ...بخورين چيزي کافه شين

 کافه  ....دوختم چشم کاوه    اسم    ي قافيه هم به و شدم پياده ببندن، درو ميخواستم
 اسمشم حتي...کردم آروم خودمو و کردم تکرار قشنگشو    اسم بار چند  ....!چي کاوه...چي
 ختمه،س ديگه  ...کنم ش تجربه اين از بيشتر نميخواستم اينه عشق اگه  ...ميکرد آروم منو
 بالهارو اين    طاقت ديگه سري    باالي    خداي کن باور ...بريدم ديگه ....ندارم تحمل ديگه
 تماس نميشد بودو کُل امرجنسي که بدم موقعيتمو خبره خونه به ميخواستم  ....ندارم
 خارج دسترس از گوشيه با و زده زنگ کاوه حاال که شد روشن اميد اين دلم نه  ...گرفت
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 منو و بود خوشايند برام کاوه نبوده در خودمم زدنه گول حتي  ....شده رو روبه من ي شده
 ردهمو ي صفحه بستنه با و کردم نگاه گوشيم تو هاشو عکس گالري  ....ميکرد خوشحال
 سريپ يه صندلي روي گرفتنم قرار از بعد  ....بود افتادن راه موقع شدم سوار دوباره نظرم
 ادهي منو کارش اين ...ميکرد برداري نت باهاش آروم و بود گوشش تو هندسفيري شد، وارد
 دش نگاهم متوجه  ...شدم خيره بهش کاوه ياده با و زدم زل بهش اختيار بي ...انداخت کاوه
  ...تنشس و کرد انتخاب منو    رديف هم    صندلي لبخندي با و کرد خيالهايي خودش    پيش و

 ازش ونگاهم و برگردوندم بيرون و پنجره سمت به سرمو قصدش    فهميدن از بعد بالفاصله
 صدمق اين به کردنم نگاه حتي ميکردم حس ...کردم خيانت کاوه به ميکردم حس  ...دزديدم
    زن    وزن سنگيني که گذشت چقدر نميدونم  ...ميدادم انجام اينکارو نبايد و بوده خيانت
 و دمکر  پوفي نبود، پسره از خبري شدم، متمايل جلو سمت به آروم و کردم حس رو کناريم
 همب چي امروز به تا ديشب از اينکه به دوباره کردنه فکر با و بستم روهم چشمهامو آروم
 لعنت خودمو و کردم گريه تختم رو رفت کاوه وقتي از  ....کردم خلوت خودم با گذشته
 توضيح ازش چرا  بشونه؟ اي ديگه    کس نه خودم زبونه از بخواد که نگفتم چرا کردم،
 ...نداد م اس ام اس نزد زنگ بار يه حتي رفتنش از بعد  ؟....کردم شک بهش و نخواستم
 اباب گوشي از بود فرنوش کردم، بازش  ...شد بلند م اس ام اس زنگ صداي  ... رفت فقط
 کردم نگاه گوشيم به اينقدر  ...ميزنم زنگ رسيدنم    محض به و م راه تو گفتم  ...ميداد اس
 پياده با  .  .  .  .  .  .  ...خبري هيچ ....نبود کاوه از خبري هيچ  ...شد خاموش ش صفحه تا

 ونچ داشتم داشتم، دوستش خيلي  ...بود بشاش ش قيافه  ...ديدم روم روبه رو بابا شدنم
  ...بود نداده من به اخالقشو اين چرا...ميکرد اعتماد هميشه و نميکرد شک الکي من مثل
 و بود عيد  ...شديم خونه راهي باهم و شدم سوار پرسي احوال کلي از بعد و کردم بغلش
 هر ...بود شده تماشايي بسيار دريا کنار  ...نشين چادر نوروزي مسافرهاي از مملو بوشهر
    اتاق تو تهران حواسم من اما ميزد حرف بابا  ...ميشد لذت    غرق ميديد رو فضا اين کسي
 و دادم بهش و وار خالصه کامال توضيحي سري سر خيلي  ...پرسيد درسهام از  ...بود کاوه
 م هصدق قربون و ايستاده در دم دست به اسپند مامان  ...شدم پياده خونه جلوي کاشين از

 ردوشونه بود ايستاده انتظارم به ش بامزه هاي لباس با تر اونطرف اندکي فرنوشم ميرفت،
  ....بوسيدم کردمو بغل اونارو دوباره عيد تبريک از بعد و کردم بغل
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 و رفتم بهش اي غره چشم  دزديدي؟ منو آجيه اومدي دوباره تو طاهره خبره؟؟؟ چه _  
 بيرون ميرفت ناراحتي با که حالي در و کرد قطع حرفمو  ...حرفهاي ما فرنوش _  :گفتم
 بره کامال تا نگفتم چيزي  ((ميگفت و انگيليسي ببخشيد )) ساري .فهميدم _  :گفت
 تمام  ....ميکرد غرق صورتم تو خودشو و ميريخت بيرون پلکهام    الي البه از اشک  ...بيرون
    وروجک اين ميگم من _  ...ميکرد و هايي تحليل خودش براي و بود فکر تو طاهره مدت
 دوتا اين نگو تا کاره به مربوط ميگفت ميپرسيدم چي هر و ميزد فک تلفن با مدام مهرداد
 _  :ميگفت و ميزد حرف خودش با مدام بيرون به    رفتن    حين و شد بلند  ...بودن ارتباط در

 خودم دسته بابا کاوه بدونه نميتونستم م، غصه هم بود گرفته م خنده هم  ....ميکنم آدمت
 و سروش ي قيافه که سارا زندايي از  ...بود جلوم مرد اين هاي نشونه ميکردم هرکاري نبود
 بار يه و اورد مي در شکلک ميزد زنگ وقتي که مامان تا بود اون سر هامون بحث و جر

 يفتمم ماشين تو اتفاق اون ياده که گرفته فرنوش از  ...بزنم حرف مامانم با آدم مثل نزاشت
 دستهام بين سرمو  ...ميکرد ترسيم قيافه براش و ميکرد چک هاشو تماس که طاهره تا

 هب و کشيدم دراز تختم روي  .....کنه دور فکر اين از منو خواستم خدام و خودم از و گرفتم
 شپيدا عمرا فرنوش که پوشه يه تو اما داشتم، عکسشو هنوز  ....شدم خيره کامپيوترم
    يدند با  ...ميزاييد گاوم که بود اونوقت و ميرسيد يکي شايد نبود وقتش االن اما  ....کنه
 کارچي بايد نداشتم اي خونه ديگه که حاال  ...شد بلند نهادم از آه هام کتاب محتوي    کيف
 گير اصال سال فصل اين تو که خوابگاهم برم، عمرا که مهري خاله ي خونه  ...ميکردم
 اون و طرف اين به سرمو ويلون و گيج  ...سابق    مهرماهي بودم شده دوباره واي  ...نمياد
 بودم کرف تو  ....بود ايستاده تماشا به ديرتر کمي کاوه فکره فکر، اين با  ...مينداختم طرف
 اما بود خنده    خشک مهرداد ي قيافه  ...شدن اتاق    وارد مهرداد    دست تو دست طاهره که

 و کرد مجبور ايستادن يه من جلوي اونو  ....بود شده خيره بهش دلگير دل ته از طاهره
 اين با کردي پنهون من از چرا ...ندارم اينام و بوس بوس ...ندارما شوخي مهرداد _  :گفت
 به و ماورد لب به لبخندي افتادم کاوه خوده    حرف ياده گاوه    گفتن با  ...داشتي ارتباط گاوه

 کمه تختت يه هم تو دختر _  :گفت و کرد نگام متعجب طاهره  ...شدم خيره هردوشون
  کني؟مي صالحيت    صدق اينو مليح لبخندي با تو اونوقت ميکنم جون تو براي دارم من ...ها
 و شد بر روده خنده از مهرداد مليح لبخنده بر مبني من ي قيافه از ادايي    دراوردن با

 کن باور اام بگم ميخواستم بخدا _  :گفت و کرد نگاه من پکر ي قيافه به متفکر  ....نشست
 گونه روي به اي بوسه    زدن با و نشست پاهاش روي طاهره  ...خورد قسم طاهرمو    جون
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 کنم عقدت بزار _  :گفت و کرد نگاهش عاشقانه  ...بخشودنيه گناهت پس _  :گفت ش
 و يدمخند بار هزاران دلم تو و پايين انداختم سرمو  ....ست بسته دستم االن ميدم نشونت
 ينوا بنابراين نبودم ناراحت مهرداد از من  ....کردم تصور اي لحظه همچين تو کاوه با خودمو
 به حالمو اين مهرداد که خواستم خدا از و کردم حالي طاهره به هم و اون به هم اون به هم
  ....بخواد دوباره مهرنوشو و برگرده شايد تا بده گزارش کاوه

  

  ...دريا کنار بريم شوهرش با خواستم طاهره از 5 ، نيم و 4 ساعت    براي و دور عصر  
 هاگ بخوام دريا از و برم ميخواستم کنن، خالي اندوهمو از اندکي دريا    هاي موج ميخواستم
 تهدرس بود، شده من    زندگي تمام کاوه اما چرا نميدونم برگردونه، من به دوباره اونو ميشه
 وندنشم هميشه سر بر بحث ديگه که االن اما، ميکردم فکر اون نبوده به که بودم کسي من
  ...هندار  جريان زندگي کاوه    بدونه اصال ...آه  ...کنم فکر نبودش به نميتونم ديگه شده،
 چي _  .کشيد بيرون افکارم    دنياي از منو ميداد تکون جلوم دستشو که حالي در فرنوش
 بود شده گيج گيجيم، از هميچنين و بود کرده شک من رفتارهاي اين به که حالي در  شده؟
 ها ديوونه مثل  يار؟    ديدن بري نبود قرار مگه هيچ، _  :گفت انگيز سوال لبخندي با

 در و کردم نگاهش  .ماييم يار بي و دارن يار همه... يار...هيييييييي _  :گفتم و خنديديم
  .مبر  من _  :دادم ادامه پاشوندمو صورتش به عميقو لبخندي زاش پرسش    هاي نگاه    جواب
 دمشآ ميخواستم اينکه با  ..خودتي _  :گفت چشمکي با و گرفت دستمو شدنم بلند    حين
  .شن تاذي نميخواستم و بودن منتظرم شکفته تازه نوگل دو اون چون ميرفتم بايد اما کنم
 حرفشو من رسيدنه با که بود زدن حرف مشغول مهرداد    صورت به نزديک خيلي طاهره
 نه،ک رفتار اينطوري بخواد که نبود بينمون حرفي طاهره منو اومد، بدم کارش از  ....کرد قطع
 ابايي و ميبوسيدن رو همديگه من    جلوي حتي اونها چون منه به مربوط ميدونتسم خوب
 نشون شتمبرگ پنجره    سمت به که حرکتم تو ناراحتيمو و نگفتم چيزي بنابراين  ...نداشتن
 هايي اخم با  شده؟ چيزي _  :سمتم به برگشت و شد متوجه زود خيلي طاهره  ...دادم
 همونطور طاهره  ....بود گر نظاره فقط وسط اين مهرداد  .نيست چيزيم نه _  :گفتم درهم
 شک رفتارش  خبرها؟؟؟ چه جون آجي خوب _  :کرد اضافه بود من لبهاي به چشمهاش که

 قرار پاش الي که مهرداده    دست گوشي يه شدم متوجه لحظه يه فقط  ....بود برانگيز
 _  :گفتم گوشي    سمت به ابروم    حرکت با طاهره روبه و نشستم وسط زيرکي با  ....داده

 راحت باهاش بود، نشده متوجه هنوز مهرداد  ....نيست شما    عروسي جز خبري سالمتي
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 دمقاپي پاش    الي از و گوشي حرکت يه با داشتم، دوستش نداشتم داداش    ي اندازه و بودم
 صفحه به نگاهي  مهرنوش؟؟؟؟؟؟؟ _  :گفتن هم با هردو طاهره هم و خودش هم که
 که يطور ريلکس خيلي  ...ميکرد گوش و بود خط پشت اونم تهران. کاوه بود نوشته کردم،
    سمت به اي غره چشم يه با  مهرنوش؟    جان _  :گفتم راحت نکنه شک خط    پشت اون
 شده متوقف کامال ماشين من کاره اين اثر بر  ....دادم دستش به و قطع و گوشي مهرداد
 احتنار   ...کوبيدم هم به شدت به درو و شدم پياده بود ساحلي    نزديک که اونجايي از بود،
 چرا آخه  ...وجودم از پنهوني نه اما برسونه کاوه به خبر من از ميخواستم دلگير، و بودم
  ...نداشتم انتظار طاهره از حداقل بستن، من سمت به قهر و اخم کمر   دنيا اين تمام

 هکاو با داشتن هردو ...فهميدم حاال ...آهان...بود شوهرش صورته به چسبيده که صورتش
 طاهره شدم، متوقف هام شونه پشت از دستي يه با  حرفي؟؟؟؟؟ چه اما ميزدن، حرف
 به گي تازه به من بگيره دل به بگم چيزي يه ميترسيدم نکنم، نگاهش کردم سعي  ...بود

 کستگيش وجودم    تمام و ميشکستم تلنگر يه با دلگير، و عصبي بودم شده تبديل دختري
 نمقصدمو سمت به منو حرکت يه با فقط نگفت چيزي خودشم اما چرا نميدونم  ....ميشد
  ************  ....خائن مهرداده نباشه، مابينمون هم مهرداد و بريم باهم که انداخت راه

 قطف  ...نفهميدم کنارمو از طاهره    رفتن که بود بد حالم انقد  (( هشتم و بيست فصل )) 
 قليون داشت ساحل کنار    ميدون يه وسط پسري يه  ...روحش تميزيه و ميديدم رو دريا
 تامين اينجا روزيشو هرکي هي _  :گفتم خودم با و خنديدم  ...ميداد صف هاشو اي ميوه
 وسرم شد، يکي شوهرش و طاهره ي دوباره اومدنه با که برگردوندم سرمو دوباره  ...ميکنه
 رياونجو بخدا مهرنوش ببين _  ...کرد دادن توضيح به شروع مهرداد که برگردوندم ازشون
 تکون هوا وت دستمو گرفتم، آتيش اسمش شنيدن با  ... فقط کاوه نيست ميکردي فکر تو که
 نميخوام هيچي ..هيــــــــــــس..بسهه _  :گفتم سکوها روي از شدنم بلند    حين و دادم
 هب مو اشاره    انگشت   ...کنين نابود و مهرنوش ميخوايد همتون نامردين، همتون بشنوم
 ايه اشک که بود نشده کامل حرفم هنوز  ..حت ....تو حتي _  :گفتم و گرفتم طاهره سمت
 ودنب فهميدم خودشونم انگار نگفتم هيچي  ...کردن دلسوخته آبي از رو صورتم تمام مزاحم
 آه جودمو تمام  ...بودم گرفته پيش در رو خونه راه ننشسته  ..افتاد در نبايد مهرنوش با که
 بايد ميخواست اگه  ميکرد؟ کارارو اين چرا آخه   ؟...چرا بودم، دلگير کاوه از  ...بود شده
    پسر متعجب چشمهاي درمقابل  ....بود چي بحره از کاراش اين ديگه  ...جلو ميومد
 خيلي عيد روزه 12  **********  ....رفتم ...رفتم خانومش و مهرداد و قليون ي فروشنده
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 که نميخواستم اصال شوهرشو نه و ديدم رو طاهره نه روز 12 اين در  ...شد سپري زود
 ومن    طرف اينکه    جاي به  ...نميکرد من با دشمنمم که بودن کرده من با کاري  ...ببينم
 از تا دبو بسته کار به خودشو    سعي تمام فرنوش  ...بودن چسبيده سفت رو کاوه بگيرن
 به امبخو که بودم اوني از تر جون بي اما بده انتقال مامانم به و بشه خبر با من افسردگي
 و بکنن و خودشون    سعي نهايت تا بودم کرده هماهنگ دوستهام با  ....بدم اطالعات کسي
 با دوبار مهري خاله  ...کنن جور برام رو دانشجوايي ي نفره چند ي خونه يه ميشه اگه
 تر يدناام هربار اما پيششون برم کنه راضي منو بود خواسته ازش و بود گرفته تماس مامان
 شده اتک دانشجوييمون ي خونه که بودم گفته مامانمينا به بود، شده قطع تلفن قبل باره از
 اما اورب    قابل غيره خيلي اونهام باشه همخونه کناريش نفره با نيست حاضر کسي ديگه و
 آخره روزه و بدر 13 روزه  ...کردن قبول من ي افسرده    حال    وضع خاطره به مجبوري به

 هدانشگا به سروش ي شده منتقل کاره از و گرفت تماس مهري خاله بوشهر در من موندنه
 تا سروش هاش گفته طبق پيشش، برم خواست من از و تنهائه گفت  ...داد خبر کرج

 خودم گهم  ....کردم قبول پيشنهادشو و کردم استفاده فرصت از منم ميموند اونجا تابستون
 قبول بايد منم و شده مهم همون دقيقا حاال ميرفتم؟ کله با نبود سروش اگر که نميگفتم
 يدنکش و تهران به رسيدن براي اي عجله ندونسته چطور اينکه بود نکردني باور  ...کنم
  ...کردم خدافظي خونواده کال و بابا و مامان با اون در مخلوط ي کاوه هواي هاي نفس
 خدافظي کسي نکردن شک براي اونم رسمي خيلي من اما  ....بودن اومده شوهرشم و طاهره
  ....نميشد  ....نميشد حل ناراحتي اين هيچوقتم گمانم به و بودم ناراحت خيلي  ...کردم

  

 سخت گفتم سالم مهري خاله ي خونه به و کردم حرکت چهاردهم روزه  ************  
 نهبود سالم اس ام اس من به حتي اون  ...ميکندم دل کاوه از و ميرفتم بايد رفتم، اما بود

 خنديدن، من به طاهره و مهرداد با فقط نزد، خالي و خشک و زنگ يه حتي  ...نداد و حالش
  ....دراوردم صدا به و مهري خاله ي خونه زنگه و کشيدم آهي  ...چرا نميدونم بلند، اي خنده
 دهش تنگ حالش به دلم اينقدر  ...کرد گم بغلش تو وجودمو اعماق تا و کرد باز روم به و در
 چرا روغد ساراپرسيد زندايي و دايي ي بچه از  ...کنم مخفي نميتونستم و هيجان اين که بود
 بد روحيم وضع اينقدر آخه نميرفتم نبود زشت و ميشد اگه اونم بودمش نديده بيشتر بار يه
 خاله از  ....ميدادن شدن بهتر براي وقت من به و ميکردن دوري من از همه تقريبا که بود

 تمريخ هام ريه به و اتاق    عطر  ...رفتم قديدميم    اتاق به استراحت براي و خواستم معذرت
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 اما داشتم زيادي بد و خوب خاطراته اتاق اين از  ...کردم ها بهترين ارزوي خودم    براي و
 بود مهربون خيلي مهري خاله  ...ميداد آزار منو اين و بود هاش خوب از بيشتر بدهاش
 و مبشين ميخواستم اوقات بعضي ميکرد شرمنده آدمو مهربونيش اما ميشناختنش همه
 يه ايه خنده تو قبل مثل ديگه تا کنه راهنماييم تا بزنم حرف بزنم، حرف باهاش ها ساعت
 وت گرفتنم اسکان و تهران به اومدنم از کاوه ميکرد حس اما نميدونم  ...نشم خالصه پسر
 بعد  .  .  .  .  ....نميگه دروغ بهش آدمي هيچ    حس مطئنا و داره خبر مهري خاله ي خونه
 مهني و ماه يه اين و دانشگاه برم گرفتم تصميم بالخره خوراک و خواب روز سه    گذشت از
 اب منم و بيارن تشريفشونو سروش آقا تا کنم سر خواريه و خفت هر با رو مونده باقي
 و تريکم روزهاي اون اما بود يکي کاوه با تقريبا کالسام  ...برگردم بوشهر ديار به انتقالي
 من به نسبت و کمتري واحدهاي اينکه هم و بود هنريش کارهاي گرفتاره هم چون ميومد
 گذشته ي کوچه از تا برم دانشگاه غربي در از گرفتم تصميم رفتنم روزه اولين  ....بود گرفته
 يقيقهد نه ساعتيم درخونه بگم بايد نه که خونه کنم خلوت و ساعتي م خونه با و بگذرم م
 پارک ماشين که بودم زده هيجان انقد  ...شدم پياده و کردم حساب و تاکسي پوله  ...اي
 که بشم دور خواستم شدن متوجه محض به  ...نديدم در دم رو کاوه قرمزه تابلو ي شده
 و شور همون...گرما همون التهاب، همون  مهرنوش؟ _  ...کرد ميخوبم پشت از صداش
 هتيک دو چشمهاش صداش    خواستن برعکس  ...برگشتم صداش    سمت به  ...عشق همون
 براي امنگ التماس تا پايين انداختم سرمو حسش بي چشمهاي ديدنه با  ...يخ    يخ  ...بود يخ

 رامب علتش اما ميزد حرف بريده بريده  داشتي؟ ي...کار... اينجا _  ....نبينه رو خواستنش
 م آره دنهشني با  ....چرخيد آره به لعنتي زبونه اين اما نه بگم کيخواستم  ...بود مبهم کامال

 نه و بود شده الغر نه بود نکرده تغييري هيچ  ...افتاد چشمهاش جمال به چشمهامم
 و ريختم صدام تو انرژيمو  کار؟ چي _  ....فرم رو هيکل يه با قبل ي کاوه همون..چاق
 باال تانداخ ابروشو تاي يه  بده؟ کليدو ميشه اگه ...رفته يادم خونه تو چيزي يه _  :ناليدم
 غريبه يه مثل اينجوري نداشتم انتظار اصال  ..بيام و برم بود منتظر  ...دستم داد و کليد و

 اه ديوونه مثل  ...گذشت برام قرن يه مثل واحد به رسيدنه تا پله راه  ...کنه رفتار باهام
 تغييري هيچ بود شکل همون اتاقم  ...کنم پر شو مونده وا    دهن تا بودم چيزي يه دنبال

 کرد ندهبر  نمايشگاه تو رو کاوه که هموني سرم گيره اوردن ياد به با بود، نشده دستخوشش
 ي تشنه هاينک با  ...گرفتم و پايين    راه و گرفتم بال  ...برداشتم اونو و کردم نگاه و تخت زير

 قعاش من ميدونست کاوه بود دستم تو هنوز سر گيره  ....رفتم اما بود خونه اين ديوارهاي
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 و يدکل زد، اومدنم بر مبني پوزخندي فقط نکرد تعجب ديدنش از همين خاطره سرمم گيره
 که بود آروم اينقدر هام قدم  ...شدم رد کنارش از آروم " ممنون "    گفتن با و دادم دستش
  ....شدم پخش داشنگاه سمت به نشنيده اما بشنوم و دوباره مهرنوشي

    يدخترا از يکي سارا    حرکت با آن يه  ....کاوه بگو...بگو ....بايست مهرنوش بگو....بگو  
 ماا بودم دانشگاه    دم  ...بيارم جا به و موقعيتم تا کردم دقت  ...اومدم خودم به کالسمون
 ايدب که ميکردم فکر خودم با داشتم  ...نگفتم چيزي و کشيدم آهي  ...نبود کاوه از خبري
 هاي مقد با و اوردم دست به خودمو کالس    پسراي    نگاه با که کنم فکر چي به و کنم چيکار
 دقيقه چند خواست ازمون استاد کالس از بعد  ....رفتم کالس سمت به سارا با همگون
  ...کرد بيرون راهي مارو و زد و حرفهاش سريع خيلي  ...بديم گوش حرفهاش به بمونيم
 از بعد و پذيرفتيم همه که بود پيشرفته    درس    تمرين حل کالس    مورد در حرفهاش
 که ميدونستيم همه  ...بيرون اومديم کالس از کالساش نوبت و ساعت کردن يادداشت
 بود هم کاوه    کالسي هم بود 6 ترم که دانشگاه    هاي خرخون بچه از يکي مسعودي
 نگذريم حق از و ميکرد همراهي مارو خودش اولم ترم که ميدونستيم اونجا از...معلممونه
  مياي؟ باهام هم تو سلف ميرم من مهرنوش ميگم _سارا  ....عالي ...ميداد درس عالي
 نميتونم يول گلم مرسي _  :گفتم دادن تکون نه بر مبني سري با و انداختم ساعتم به نگاهي
  ...دارمن نا خستگي از ديگه و چهاره ساعت برسم تا نيست ها نزديکي اين م خونه برم بايد
 ميشه چي ببينم _  استادا؟ براش گذاشته امتياز 32 که مياي تمرين حل ميگم گلي باشه _
  ....ميام تونستم بده خبر بهم

 _  :گفتم و کشيدم م شقيقه تو دستي خودم    نادوني و نفهمي از  ...ندارم تو شماره _  
 ازش دستم دادن تکون با  ((معذورم ش بقيه    گفتن از ____))2117771...کن يادداشت
 3 بايد ديگه چون  ...ميکردم خرج تر کم و ميکردم محافظت پولهام از بايد  ...شدم دور
 ترم از قديمي    دوست يه که ميزدم تاکسي به زنگ داشتم  ....ميدادم و تاکسي پول برابر
  ....ميکردن کيف کلي باهم و بودن همخونه دوستهاش از چندتا با اونم  ...ديدم اولمو
 ميبينم دوستهامو ي همه من امروز بود گرفته م خنده  ..کردم پرسي احوال و سالم باهاش
 مسافت و راه دوريه از وقتي  ....کنه بيرون ذهنم از رو کاوه اينطوري خواسته خدا انگار
 کرد مکک بهم بنابراين ميشناسه و تهران خوب و مياد کرج از که گفت و خنديد گفتم بهش
 اين از ميتونم که کرد راهنماييم دانشگاه    خيابون اونوره اتوبوس ايستگاه    دادن نشون با و

  ...دمبو ممنون ازش کمکش اين بابت چقدر که نميدونست  ...برم تر کم ي هزينه با طريق
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 سره ونا تا که نميدونستم اما ميرن و زيادي    مسافت اتوبوسهاش و ايستگاهش ميدونستم
 خاصي شوق با و پرسيدم و راه فروشه بليط مرده راهنماييه با بار اولين براي  ...ميرن تهرانم
  ...رفتم مهري خاله ي خونه به و شدم سوار

 تا بمونه کرج همچنان ميخواست سروش از و بود تلفن با صحبت مشغول مهري خاله 
 از افياض  ...داشتم و اضافي آدمه يه    حس باشم نداشته شون خونه تو موندنه براي مشکلي
 خاله نه ولي   ميکردن؟ تحمل منو حد اين تا يعني  ...ها کردني حس و خوردني ي همه
 منو ش بامزه ي نوه دورو راه ساراي جاي به و ميکرد نازم هميشه داشت دوست منو مهري
 عصرونه ناهاره پاهام و صورت و دست شستن و لباسهام دراوردن از بعد  ...ميکرد حس
  ....ميکردم فرار چالشي هر از ديگه  ....گذاشتم اطالع بي تلفن اون از خودمو و خوردم وارمو
 مهري خاله  ....باشم نداشته عاليقش سروشو براي انرژي هيچ که بودم حال بي اينقدر
 ياتيح يه دوباره ديدنشون با و ببينه گوشيم تو عزيزشو ي نوه هاي عکس ميخواست مدام
 فکر ((داييم دختر )) هديه اومدنه از قبل به وقتي  ....باشه داشته ش دوباره ديدن براي
 کنارم کاوه اومدنش دنيا به تا ماهگي4 از اينکه ميگرفت بر در و بدنم تمام اندوه ميکردم
 ازش و زدم دوستم سارا به زنگ  ...نميشد آروم و بود گرفته دلم  ....نيست االن و بود

 رو همديگه اون از دور تقريبا و من نزديکيه جا يه زود خيلي  ....بيرون بريم خواستم
 مرامه کي هميشه که ايني ي غصه ميخوردم غصه من و ميرفتنيم راه باهم  ...کرديم مالقات
 و بود کرده خفه خودشو گلوم انگار اما کنم گريه ميخواست دلم  ....همرامه کي االن و بود

 تومان وارد و کشيدم عميقي نفس  ....برسه خوردش ترک ي بدنه به آبي هيچ نميخواست
  ...داشت الزم دانشگاهش براي بگيره مانتو يه ميخواست  ....شديم نبش سر فروشي
  ...ميپاشيد صورتم سرو از خستگي چون گرفتم يعني گرفتيم برگشتن به تصميم و خريديم
 کره زهري چشمهاي اون با زده ذوق و قاپيد دستمو باشتش گرفته برق که ايني مثل راه وسط
 منتره يعني کردم نگاهش کنجکاو  مياي؟ باهام جا يه سارا جون مهرنوش _  :گفت ايش
 مياي هست نزديکي اين نمايشگاه يه _  :داد ادامه و خوند چشمهام از انتظارمو شم، ادامه
 رعشه که گفتم اي نه شد وصل بهم ولتي 222 برق انگار نمايشگاه اسم شنيدن با  بريم؟
 رتاهزا با بود حرفها اين از تر شيطون اون اما  ...افتاد بدخت ساراي    اندام الغر بدنه بهخ اي
 ونا نميدونستم من بگم خودم به نميتونم که دروغ  ...کشوند اونجا به منو خواهش و قسم
 از اما بود نمونده يادم خوب من و اورد منو کاوه بود شب آخه نه يا ست نمايشگاه همون
 مومت  ....باشه مهر خاله ي خونه نزديکه ميکردم حس بود ديده منو سروش دوست که ايني
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 با  ...بدم فاصله ترس    دنياي اون از خودمو کردم سعي شد، يکي رسيدنم با فکرم شدنه
 ردمک سعي و دادم تکيه ها نزديکي همون سکويي به افتاد دوران به سرم زند    خانوم ديدنه
 من و بود شده دير  .... همه از ...کاوه از ...زند خانوم از ....سارا از ....خودم از کنم، فرار
 چشمهاش هنوز بود، مهربون هنوز  ؟...جان مهرنوش سالم _  ....بودم نکرده فرار هنوز
 ندانچ نه صدايي با زد لبخند بهم سالم معناي به و گرفت دستمو  ....ميداد نزديکي بوي
  ....ردک نابودم حرفهاش با  ...کرد نابودم و نشست کنارم  ...کردم سالم باهاش جوندار و بلند
  ....نيدنميش دوستشو    ي کننده نابود    حرفهاي و ببينه هارو غرفه بود رفته سارا شکر خدارو
    صداي    زنگ فقط من اما بود برداشته و پارک    فضاي تمام صدر ناصر از کن حاللم آهنگ
 وبيخ شب آقام با و خونمون بيايد باهم خواستم کاوه از بار چند _  ...ميشنيدم و زند خانوم
 خوب...هدرساش گرفتاره يا بوشهره يا مهرنوشم و گرفتاره که ميگفت هربار اما کنيم سپري و
 يزياد    رمق با چشمهامو  خيابوني؟ تو همش که تو...گرفتم مچشو و ديدم اينجا تورو شد
  ...ميگفت راست اما ممنون _  :ناليدم و کردم معطوف چشمهاش به نکردنش شک براي
 بدنم از انرژي چقدر ميشد خارج دهنم از که کلماتي اين از هرکدوم نميدونه کس هيچ

 ودب دختري اون    صداي به شبيه العاده فوق صداش که نفر يه اما کي نميدونم  ...ميگرفت
 انومخ و کرد صداش رفتيم، ما بگه زند خانوم به خواست ازش و کرد صداش کاوه اونشب که
 کردم، ترک رو حادثه    محل چطور نفهميدم  ....رفت من از تند تند خواهي معذرت با زند
 رت ساده اون کردنه راضي  ....ميخوام معذرت ازش و ميگم حالم بودنه بد از زد زنگ سارا اگه
  (( نهم و بيست فصل )) **************  .....بود کاوه البته و زند خانوم کردنه راضي از
 و ردمک جابجا تخت    روي خودمو  بري؟ کني ول دوستتو اينطور بايد نامرد مهرنوشه سالم _
  :ناليدم چشمم    پلک مالوندنه با

  

  

   

 بهش من اما گفت شوخي به  من؟ يا تويي _  ...ديوونه _  ...جيبم تو _  کو؟ سالمت _  
 خودتم خوبه _  ...من _  ...ام ديوونه يه واقعا من و ميگه راست که ديدم و کردم فکر

 که فتير  دفعه يه چيزي کوفتي زنگي اسي حداقل بابا شدم، ناراحت دستت از خيلي ميدوني
 گفت ت،گف بايد دلهره از فرار براي گرفتم ياد ها تازگي اما گفتم دروغ چرا نميدونم  ....رفتي
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 مجبور بود زده زنگ بود شده بد حالش مهري خاله _  ....کنن باورت دروغ ي واسطه به تا
 يياداور به و خدافظي با که کرد صداش يکي انگار اما نه يا کرد باور نميدونم  ...بود شده
 با هک شدم بلند جام از و بيرون کردم فوت صدا با نفسمو منم  ....رفت تمرين حل کالس
 بودم شرمنده  ميکني؟ مريض منم ديگه حاال _  ...شدم مواجه مهري خاله خندونه صورته
 از نمم _  :گفت و داد سر بلندي ي خنده  ...نگفتم چيزي و پايين انداختم سرمو همين براي
 اممد تو مثل بودم مجبور دستشو از فرار براي دقيقا و داشتم زياد سرتق دوستهاي اين

 و خنديد م خنده از گرفت، م خنده حرفش از  ...تصادفي بابامو و کنم مريض مامانمو
 1 ايه نزديکي ساعت  .  .  .  ....رفتيم بيرون سمت به هم با و داد قرار کمرم پشت دستشو
 حاضر موقع به وبايد داشتم تمرين حل کالس 2 ساعت رسيدم دانشگاه به که بود نيم و

 و دمآ و ميکرد استادي احساس و مينازيد خودش به خيلي خيکي ي پسره اين آخه ميشدم،
 جمع  ....ميشد اضاف کالس به بعد خودش و بود کالس سارا  ...ميکرد بيرون کالس از

 وقت من اما بودن شده جمع ميشد نصب بورد تو که دانشگاه هاي اعالميه دوره زيادي
 روي و شدم کالس وارد  .......کردم موقوف کالس از بعد به خوندنشو و نداشتم خوندنشو
 بودن مانند استاد ي پسره اين چشم تو از و بود ديد تو جلو نشستم، آخر هاي صندلي
 اردو پريشوني با سارا بود، نيومده استاد هنوز و بود گذشته ساعت ربع  ....نميومد خوشم
 رارق کناريم صندلي چروي  ...اومد کنارم به و کرد پيدا منو مانند جستجو هي نگاه با و شد
 اي استرس يا ترس مثل  ...اورد وجود به دهانش روي و مهيب حرکتي دستهاش با و گرفت
 _  شده؟ چيزي _  :اومدم حرف به که بود شده گرد چشمهام  ...زده بهمش که بدي خبره
 چهب ديدن بُرد تو کردن، تصادف مامانش و بابا ميگن بريم پاشو نمياد تمرين حل استاد
 دروپ    مرگ به راضي خوب اما ميومد بدم ازش اينکه با  ...شدم بلند و گفتم اي باشه  ....ها

 تالقي اين شدن وارد نفره 12 جمعيتي که بوديم رفتن بيرون    حال در همه  ...نبودم مادرش
 يگفتنم ميشدن وارد داشتن که اونهايي نمياد، ميگفتن کالسيا تو  ...کرد بَن و کالس دره راه
 هک بوديم داد گيرو تو  ....ميکرده کج راهشو کالس سمت به داشته رو راه تو از االن و مياد
 يادم که اونجايي تا  ....ميومد کالس دره    سمت به داشت چشم به عينک  ....ديدم رو کاوه
 چرا پس بود شده دوم نمره هم ترم چند تازه بود نيوفتاده حاال تا و بود خوب درسش ميومد
 به همه و چرخيد سمتش به ها نگاه اومدنش با  ...ميومد دوميا ترم تمرين حل    سمت به

 به ات ديروز صبح از تغيير چقدر  ....شد وارد اون و گرفتن فاصله همديگه از گسل صورت
 پايين انشگت يه    پهناي به کوچيک ريشي  ...صدامه تو    حرف تنها اين  ....امروز صبح
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 بهش مدت تمام که نبود حواسم اصال  ....ميومد بهش چقدر  ....بود کرده اشغال لباشو
 د،بو من    گرفتن قرار محل که کالس دره روي به چشمهش لبخند يه با اونم و بودم خيره
 من ي کاوه ايراني، کاوه کاوه، که نميگنجيد من باوره ي حيطه تو عنوان هيچ به اين  ...بود
 مهرنوش نه  ....شم دور ازش چطوري ديگه خدايا  ....باشه من تمرين حل استاد اينجا، حاال
 با  ....ميموني آخرش تا و مهرنوشي بدي نشون بايد حاال ...نزديکيه وقت حاال... نکن اشتباه
 رمفک اما بود پايين رم  ....گرفتم جا کالس آخره اولم    جاي سر و اومدم خودم به لبخند يه
  ....من بدين بنويسين و هاتون اسم دوستان _  ....افسونگر    چشم دو    مابين باال  ...بود باال

 زودرسم    پريودي    باعث زياديم    استرس بدم حال  ...بود کرده آروم و کالس جو صداش،
 " با سارا به توجه بدونه و شدم بلند  ...بمونم موقعيت اين تو نميتونستم  ....بود شده

 رگشتمب چطور و رفتم دستشويي چطور نفهميدم  ....رفتم بيرون کالس از آروم " ببخشيدي
 ادهاستف    نهايت فرصت اين از بايد که داده بهم دوباره رفرصت يه خدا فهميدم فقط خونه
 اون تو کاوه ديدنه به راجع من    شک و اتفاق اون از نيمروز ***********  ....بکنم رو
 حس اام چرا نميدونم بود، نشده ايجاد چشمم گشاديه تو تغييري هيچ اما ميگذشت لباس
 به و نميتونست بازم نکنه نگاه ميکرد سعي هرچي چون کرده تعجب خودشم که ميکردم
 يخوب _  ....کردم ترک زاشو خفقان جو و کالس زود خيلي من البته برميگشت من    سمت
 شدم بلند دستهاش انرژي با و گرفتم جلومو مهري خاله ي شده دراز دستهاي  دخترم؟
 وا دلمون خنديدم حسابيم که 2 پايتخت ديدن از بعد  ....ديدم سريال باهم و خورديم شامو
 اههمر  خاصي شور با دانشگاه به رفتنم فردا از  ....رفت خودش    اتاق    سمت به هرکي و شد
 تمرين حل کالس تو که بودم اميدوار خوب ولي ميديدم، اونو تر کم ميگشتم هرچي بود

 هرنوشم بگه بزنه داد داشتم دوست اما چرا نميدونم  ...ميگيره پاياني نديدنهام و ميبينمش
 ماداعت بهم چرا بودم کرده خواستگاري تو از من بودي من ي همخونه تو ميشناسم تورو من

 اوهک نبوده دليل به  ....ميشد ختم پوزخند يه به و بود خام خيال همش اما   رفتي؟ و نکردي
 تا  ...ميکردم استفاده هام نقشه اجراي براي اون از بايد بودم، شده جور حدي تا سارا با

 خفن رو همديگه و دوسته کالس هاي بچه از يکي با سارا ميدونستم من که اونجايي
    شخص کاوه جاي به که طوري کامل چندان رونه قضييه  .....!!!!جو سود که منم ميخوان،
 کمک به اونو کنم تحريک و خواستنش    حس ميخوام من و منه ي عالقه مورده اي ديگه
  .  .  .  .  ....بکنه برام کاري يه بعد ي هفته براي تا دادم اون به حواسمو ي همه  ....گرفتم
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 ندهخ  ...تمرينرسيدم حل کالس روزه به تا کردم روسپري هفته يه بود کندني جون هر با  
 براش نفر يه روزي و بود فراري تمرين حل    کالس اونم کالس از که مهرنوشي بود، دار

 وفکرش هيچوقت  ...ميزنه له له براش اينطور حاال ميشدن ظاهر نامش به و ميزدن حضوري
 تهداش حالو همين اونم که ميشد يعني  ...کنه داغونم اينقدر کاوه از شدن دور که نميکردم
 يک بود، مژده ...دختره اون نکنه  باشه؟؟؟؟ فدايي مهرنوش براي اينطور ميشد   باشه؟
 کالس ردوا اشتنشند از ترسي يه با  ....سخته برام فکرشم نه واي ... نکنه ....اون نکنه بود؟
 قرار رديف آخرين وتو زدم هارودور رديف  ...بود پيش ي هفته از تر کم خيلي تعداد شدم
 سبک ي نقشه يه امروز براي بايد اما ميشد چي باسارا هام نقشه نميدونم  ....گرفتم

 فکراي وت  ...ميکرد اذيتم ديدنش اينطور تشويش  ...نبود مساعد زياد حالم آخه ميکشيديم
 بريزل شيطنت از که سالمي با  ...کرد اعالم حضورشو نشگوني يه به سارا که بودم م نقشه
 هک بگو فقط کشيدم متعددي هاي نقشه من خوب _  ....کردن وجو پرس به کرد شروع بود
 اراس که طوري  ....کردم استقبال ش ندانسته هاي نقشه از و خنديدم  مهرنوشي؟ اي پايه
 ديگه باره 5 کال من يعني تمرين حل ميومديم ديگه ي هفته 5 کال ميکرد حساب

 خوب اما بود نگذشته وقت خيلي  يانه؟؟؟ ميخواد منو بدونم ميخواستم ميديدمش،
 عيواق مقصد به اونو راهي وهيچ ميکنن تغيير هوس يه عرض در ها احساس که ميدونستم
 که حالي در  ....شدن جدا همديگه از دود مثل فکرهام تمام سارا صداي با  ..... نميرسونه
 شمگو تو شو نقشه لب زير کانه زيره بود مونده خيره جا يه به و بود کرده ريز چشمهاشو
 در  .....اومد خوشم جورايي يه و گرفت هم خنده فکرش    طرز شو نقشه از  ...کرد پياده
 منم هب خستگيش اما چرا نميدونم بود خسته ش قيافه  ...شد وارد کاوه ميخنديدم که حالي
 خيلي پسرها مخصوصا بودن راحت باهاش همه  ...بود شده دقيق هام خنده به  ...کرد اثر

  ....ميکردن رفتار جور باهاش

  

 هب نسبت سرخوشي سره از پوزخندي بود، شده دقيق سارا ي نقشه روي به افکارم تمام 
 کنمن حرکتي يا نخندم کردم سعي اونم از بعد شدم، مواجه کاوه    نگاه با که زدم ش نقشه
 م،سيست    ساختار تا کالس از داد، توضيح چيزهارو سري يه  ...باشم ديدش معرض تو که
 و فهميدم درست من پس کرد، تموم زودي به و کالس و کرد بهونه رو خستگي اونم از بعد
 ميرفتم نقشه طبق بايد من که ميکرد يادداشت هارو اسم داشت  بود؟ مريض واقعا اون
 و هاستاد خوده طرف که نميدونست بيچاره بندازه، کار رادارشو کالس تو از سارا تا بيرون
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 در ننوشتم اسممو بيرونو رفتم يخيش و سرد    چشمهاي مقابل در  ....نيست اون جز کسي
 به که نيست نمره و امتياز 32 اين بخاطر من که کنم حاليش ميخواستم کارم اين با واقع
 تاحساس که کني اعالم من به بايد هم تو و خودته    شخص بخاطره بلکه ميام کالس اين
 کيفم تو و ايستادم بود داده آدرس بهم سارا که همونجايي کالس    دم    رو راه تو  ....چيه
 هبچ اين از و نميخواستم  .....بود نقشه سره از حرکات اين ي همه کردم گشتن به شروع
 با پسري  .....بده انجام...بده انجام ميگفت حسي يه چرا نميدونم اما نميومد، خوشم بازيا
    يپا    شدن گذاشته با همزمان و شد نزديک بهم داد گزارش بهم سارا که لباسي طرز   همون
 دهش ملموس تقريبا و شد نزديک من به پسر اون توسط دنم ديده و کالس    بيرون به کاوه
 متشس به  بگيرم؟ وقتتونو لحظه چند ميشه مهندس خانوم ببخشيد _  :گفت کاوه براي
 گاهن مهرنوش به مهرنوشي    ديدن هر از بيخيال کاوه چشمهاي که بدم جوابشو تا برگشتم
 اون شد، مشخص مهرنوش براي چيز همه سوخت، چيز همه  ...رفت عادي خيلي و کرد
 االح ميکرد، داغ مهرنوش کناره پسري ديدنه با که اي کاوه نمونده، براش اي کاوه که فهميد
    يغيرت بي يعني اين ميگذشت کنارش از خيره و ميکرد نگاهش فقط يخي هر از تر سرد
 اون ميکردم حس اومد، بيرون سارا  .....تمام    تمام....تمام مزاجي تند يعني اين  .....تمام
  ....فهميد خواهد ساراهم اينکه يعني اين و کيه من نظره مورده    شخص که فهميد پسر
 ميزآ ترحم هاي نگاه ديگه نيست قائل ارزش برام طرفم وقتي ....نميکرد فرقي برام ديگه

 اتوبوس با روزهام اين عادت طبق نداشتم کالسي  .....نميکرد عوض چيزيو اطرافيانم
 يافهق بود م نقشه جز که پسري  ....نداشتم ساراهم به    دادن توضيح    حال حتي  ...برگشتم
    نگاه    نداهاي از سرم  ....ميکرد سير اي ديگه    کس تالش   در من    دل اما داشت خوبي ي
  مهري بي همه اين بود کافي ديگه بود، بس ديگه  ...بود آوا از پر کاوه

 

 ببينم تا نرفتم نرفتم، من و رفت هفته 5 اون از هفته يک  *****************  .....
 عادي ليخي که گرفتم آمار سارا از  ....باشه داشته ميتونه رفتارش روي بر تاثيري چه نبودم
 هرروزش از شادتر تازه و داده درس راحت خيلي استاد که گفت و داد توضيح و کالس جو
 فرقي اوهک    براي ونبودم بود که ميفهموند من به م نقشه اين يعني اين  ...رفته و کرده رفتار
 اپن رو از اونو آشپزخونه سمت به عبورش را تو خانوم مهري و خورد زنگ گوشيم  ....نداره
 مهري نميدادم جواب چندروز اين اگه  ...ندم جواب نميشد بود طاهره ي شماره دستم، داد
 دو مثل خانوم مهري چشمهاي االن اما بود احساسم و خودم سره موضوع و نبود خانوم
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 فکرکنم که زدم حرف سرد طوري اما  ....دادم جواب  ...ميکرد نمايي خود جلوم ساحر چشم
 ليهد    دق ميخواستم انگار اما ناراحته ميدونستم شد، پشيمون ش زدنه زنگ از طاهره خوده
 زندگيه  ...بودم شده خسته خودمم از من  .....کنم خالي اون سر رو کاوه    روزهاي اين    تموم
 اون ياده  ....ميکرد خسته خودم از منو اين و بود چين بدونه و راست يه کاوه بدونه من
 خير، به خودش و من هاي سواري ماشين اون ياده خير، به فوتبال بعد    شدن موتور سوار
 بدي ي همه ياده  ....کرد نزديک شدن زن به منو....منو و اومد مست که شبي اون ياده
  ....تونگاهش شده حل    سپاس اون نگاهش اون طرحش اون آخ  ....خير به هاش وخوبي
  .  .  .  .  ......خير به ها ياد اين و روزها اين    ي همه ياده

 ي زننده هاي تيپ از گوناگون    هاي نقشه با  ....گذشت اسوني و سختي به هم هفته 3  .  
 خودم زدنه تا گرفته بود برداشته مو دانشجويي    کارت اسممو ديگه هم کماندو فاطي که من
 ديگه  ....نميکرد من به شدن نزديک به ترغيب اونو اينها از کدوم هيچ  ....مريضي به

 حس مشايد نميدونم   ....مُردم تقريبا و نيستم مهم براش من که بودم شده مطمئن تقريبا
 خوب  .  .  .  .  .....نبودم خوبي بازيگره من که %122 و بازيگريه من رفتارهاي تمام کرده
 تمگرف تصميم دانشگاه    نت کافي تو ها مدت از بعد آخرم،    امتحان دادنه از بعد که يادمه
 دهش اسکن    عکس با و کردم بازش سريع بود فرنوش از ايميل اولين  .....کنم چک ايميلمو
  ....شدم لذت    غرق که ميدونه خدا  ....روشدم روبه مهرداد و طاهره    عروسي کارت ي

 يگهد نبود اي کاوه که حاال  ..... نميکرد درک قابل اينو چيزي هيچ که بودم خوشحال اينقدر
 ساده اوردموخيلي در گوشيمو  ....بود مورد بي مهرادم و طاهره    درست از ناراحتيم اي

 وشيمگ شدنش دليور با همزمان  ...باشه مبارکتون ديدم، عروسيتو    کارت    عکس _  :نوشتم
 آبجيه تنها سالاااااااام _  .....شد ظاهر خط    پشت شادش    صداي با طاهره خوردو زنگ
 از  ....نشدم خوشحال تو کردنه آشتي ي اندازه به عروسيم از بخدا بگم چي نميدونم....من
 دوباره بخت بد که درنميومد صدام خنده از و بودم شده خوشحال خوشحاليش از بس
 اون از دلشو و کردم آروم خودمو بالخره  مهرنوش؟ _  .....گرفت نگراني رنگ صداش
 جونه _  ....افتادم سرفه به کردم مهار مو خنده چون  جانم؟ _  ...کردم رها ناگهاني    طوفان
 فکر وزر اون به نميخواستم اينکه با  ...آجيتو ببخش برم دلت قربونه هات خنده اين با دلم
 مئنمط نبودنم ناراحت و خوشحاليم از اونو و زدم لبخند اما بيارم ياد به رو کاوه    االن و کنم
 وشحالخ خيلي  ....ميبينيم عروسيشو تدارک هم با و برميگردم ديگه روزه دو گفتم  ....کردم
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 خوشحالي اين از من سهم و باشه کنارم هم کاوه خوشحالي اين تو ميکردم آرزو اما بودم
  **********  ....باشه عاشقش چشمهاي

 فتممير  ميرفتم، ديگه  ....انداختم دانشگاهم محيط به هامو نگاه آخرين  (( ام سي فصل )) 
 کافي ايه سيستم اين به دستم هيچوقت ديگه شايد  ...برنميگشتم هيچوقت ديگه وشايد
 اعم دوستهام همه از و کشيدم عميقي نفس بازم بود درد از پر دلم اينکه با  ....نميخورد نت
 ثمر بي هرچند زحماتش    بابت سارام از و کردم خداحافظي خوابگاهي غير و خوابگاهي از

 تو و برم خيابون    طرف اون به ميخواستم  ....بيرون اومدم محيط اون از و کردم تشکر
  ...ديدم جلوم و ريزي فره    موهاي با اي بچه دختر که بشينم اتوبوس منتظره ايستگاه
 اون اما  ...سرم به زد کردنش بغل و سمتش ب    پريدن    هوس آن يه که بود نمکي اينقدر
 چي به نميدونم  ....نبود من به اما بود خيابون اينوره چشمهاش  ...نبود من به حواسش
 يا پچ به بخواد اينکه بدونه ديدم وقتي  ...بياد سمت اين به ميخواست که بود شده جلب
 با رفتنم بگيرمش، که رفتم سمتش به مياد مقصدش    سمت به داره کنه نگاه راستش
 کردهن نگاه راستم و چپ به احمقم منه  ...شد يکي ماشين ي بدنه به بدنم کردنه اصابت
  ....پيچيد کمرم و زانو تو شديدي درده....نبودم بيش اي بچه منم اينکه يعني اين...بودم
 زيچي ديگه من و گرفت خودش به سياهي    رنگ اي ثانيه    گذشت با چشمهام چرا نميدونم

    روي کردم، باز روز و صبح روشني به که چشمهامو  ********  ....نديدم هوش به و
 و ردمک تصادف من نبود عجيبي    چيزهاي اينها  ...بودم خوابيده بيمارستان تو احتماال تخت
  ...ودب فرفري مو دخترک ميکردم فکر که چيزي تنها به االن اما آخرم، موقعيته يادمه خوب
 بايدن بشين _  ....کرد پر و اتاق فضاي آشنا مردي صداي که شم بلند جام سره از خواستم
 به دستاشو...کنم باور هامو شنيده تا برگردوندم سرمو  ....ميکني غش پايينه قندت شي بلند
 من ودنب کردني باور  ....بود شده دقيق اتاق ي پنجره ز بيرون به و بود برگردونده پشتت
 و ودب شده جذب من به قصدي هيچ بدونه حاال اما نشد کنم، جذبش تا کشتم خودمو اينقدر
 داره خش    صداي با صدامو دوباره که بزنم حرف خواستم  ...بود گرفته جا من کنار االن
 هب رو دختربچه اون گلنار رسيدم، تو با همزمان بودم صحنه تو من _  ...بريد ش مردونه
 مزمهز  آروم و برگشت سمتم به کامال پنجره سمت از  ...نباش نگران رسوندم مامانش دست
 ابهاممو که طوري چه بپرسم خواستم  ...دادم اطالع خانوم مهري به ديگه برم من _  :کرد
 هي    عنوان به و دادم جواب خورد زنگ گوشيت کردم سوار که تورو _  :گفت و خوند نگام از

  ...ينهبب تو با منو شازدشون نيست خوب ميرسه کمکم  ...دادم انجام هامو وظيفه همکالسي
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 هي اينکه يعني اين شدم لذت غرق حسوديش از که گفت تند رو شازده ي کلمه اينقدر
 شنيدنه به اميدي که ناليدم آروم اينقدر آروم،  ....کمرنگ چند هر هست اميدهايي
 نگاه مبه فقط نزد حرفي اما برگشت  ؟...کاوه _  :شنيد ناباوري کمال در اما نداشتم حرفهامو
 عشق هنوز  ...داشت کردنش مخفي در سعي اما داشت خودش در خنده نگاهش .....کرد
 _  ...داره نگه غرق نگاهش تو و مهرنوش و کنه مخفيش ميکرد سعي بازهم اما داشت
  ...کالسي هم بود م وظيفه _  :گفت و کرد زمزمه و باال داد ابروشو تاي يه  ...ممنونم
 و کليي کل آدم هرصورت در کنه، پيدا تسکين دردهاش تا ميده عذابم داره ميدونستم
 بسا هچ نشدم هيچوقت اما باشم نبود قرار ترساي مثل ميخواست دلم خيلي نبودم لجوجي
 يا شميبينم نميدونستم  ....رفت بيرون در از و گفت لب زير خدافظي  ...بودم ترم ضعيف
 ميتونست بخشش اين  ....خوندم و بخشش نگاهش تو که بودم خوشحال خيلي اما نه
 مهري هب اينکه يا بفرسته تلفني تاکسي يه با منو ميتونست اون کنه هموار هارو راه خيلي
 دنکشي طولي  ...ميده دائمش قراريه بي دل از نشون اين و اومد خودش اما بسپارتم خانوم
 انجام ترخيصمو کاراي زود خيلي اورد، تشريفشو پسرش شازده همراه به مهري خاله که
 اهنگ بيرون به فقط نبود مهم برام اما بود ناراحت سروش هاي نگاه  ...افتاديم راه و داديم
 قطف همش ذهنم هاي معادله اگه  ميشه؟ چي نبينم رو کاوه ديگه اگه اينکه به  ....ميکردم
 و يدمکش عميقي نفس  کنم؟ چيکار بايد باشه دخترونه ي تخيالت و کوچيک ي معادله يه
  .  .  .  ...سپردم آينده به چيزو همه

 خوب کاوه از مدام داد خوردم به و کرد دم برام جوشونده مهري خاله رسيدنمون    محض به 
 اين با بودن، ديده رو همديگه نميدونم  ...ميکرد تحريک سروشو بدتر اين و ميگفت
 ميفهميدم مهري خاله طريق از اينو بايد من و بودن ديده رو همديگه صد در صد اوصاف
  ...بود شده خونه راهي سروشم آقا و بود شده تعطيل ها دانشگاه متاسفانه  ...سروش نه
 به ايبر  قبليم قراره    طبق و نشده چيزيم بفهمونم مهري خاله به که بود اين سعيم تمام
 ياده نگاهش    شالق بار هر با ميداد عذابم سروش هاي نگاه  ...مصمَمَم رفتنم بوشهر
 ميشد تموم من نفع به داشت چيز همه کم کم  ....آخرش حرفهاي افتادم، مي کاوه حرفهاي
  ....دهب نجات نفره سه    جمع اون از منو ميتونست اين و ميرسيد اولش نيمه پايانه به شب و
 تا ميگرفتم محکم خودمو بايد اما داشت کوفتگي بدنم خورده يه نگم دروغ ....شدم بلند
 به م باره اين من دردهاي همدم تنها ژلوفن  ...ندم پسرش تک و مهري خاله    دست بهونه
 روي خودمو ش دونه يه    خوردن با شدم لذت غرق قرمزش سفيد بدن ديدنه با رسيد دادم
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 دايص که بودم روم به پتو    کشيدن مشغول  ...کردم صاف پاهامو زير و کردم جا جابه تخت
 بود نزديک کاوه ي شماره ديدنه با  چطوره؟ حالت _  ....کرد پرت حواسمو مبايلم زنگ
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چطوري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نوشته من براي اونه يعني کنم سکته

 دوباره و کردم بازش چندبار  ...نميشد باورم اصالاااااااااا  ـــــه؟ آرهــــــــــــــــــــــ
 لطف به _  چطوري؟ تو آره _  ...دادم جواب فوري  ...کرد باور ميشد چطور آخه بستمش
 و نداد ش ادامه ديگه اما کنه پيدا ادامه بلکه تا شکر نوشتم جوابش در منم  .خوبيم خدا
 کردن نگاه به مجبور منو در    شدن باز صداي  .  .  .  ...گذاشت تنها غم از دنيايي با منو
 پوشيدنش لباس    طرز و هيکل از بود، نگذشته دادنم اس ام اس    وقت از خيلي  ....کرد
 تختم از فاصله با و کرد روشن و برق    کليد اما چي براي نميدونم سروشه بود معلوم
 اهر  اون از ديگه و کرده تغيير که بفهمونه من به ميخواست کارش اين با شايد نشست،
    دل خوب چه باشه بد چه که نداشت خبر ديگه نداره، منو به    شدن نزديک    قصد قديمي
 هجوم با  ....بزاره و برداره قدم ديگري کناره انتخاب اون هرچند کرده خودشو انتخاب من
 روي شدن منقبض به فکم کردم حس کردم، فراموش سروشو حضوره ذهنم به فکر اين
  داري؟ دوسش _  ....بودم موفق حد چه تا نميدونم ...داشتم کردنش مخفي در سعي اورده،
 جواب  ....ريخت پايين به اي ثانيه    پاس به اشکم سروش    دهن از جمله اين گفتن با

 عجيب  ....کنه ترک و اتاق خواستم ازش و کشيدم سرم روي انتها تا رو پتو فقط...ندادم
 رو اروه ورقه برعکس نميپيچيد، پروپام به ديگه نميکرد، اذيت منو قبل مثل ديگه بود،
 ديش مطمئن و بياي خواستي انتقاليته مدارک اينجاست، اينا "    گفتن با و گذاشت دراور
 صداي بازم بودم پتو زيره اينکه با  ....بيرون رفت و " من بده تا بابات بده و کن پر رو فرم
 منو اوهک عصباني هاي نفس صداي فقط نبود، مهم برام....ميشنيدم عصبانيشو هاي نفس
 هموند تا نگفتم چيزي  ....نزاشت ارزش برام پشيزي سروش هاي نفس ....ميريخت بهم
 اوهک با بايد چرا که کردم نفرين خودمو و کردم گريه رفتنش از بعد نکنم، تحريک و ش

 مينهه عاشقي آره بدونم مقصر اونو نميخواست دلم اصال اما چرا نميدونم....ميکردم اينکارو
 بدترين طرف اون هرچند باشي داشته قبول خودت از بيشتر و طرفت که اينه عاشقي
 باورش همه که عشقي بود، عشقم احساسم اين تو من ي دهنده القا  ....کنه باهات کارهارو
 من اما نبود کاوه ميکردن، دعوت تنم به اونو و مبلعيدن اونو روزهام ي همه داشتن،

 براي جزم، عزمم و جمع وسايلم  ....ميخواستمش من اما باشه که نميشد ميخواستمش،
 و نمود يچه برگشتي، هيچ باشه، نداشته بر در رو برگشتي هيچ ديگه شايد که رفتني رفتن،
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 به خودمو پسرش تک و مهري خاله اصرارهاي    خالف بر  **********  ....کاوه از آوايي
 نه جسم نبوده کنم، عادت کاوه نبوده به تا ميومدم بايد من ميرفتم بايد من رسوندم، بوشهر
 عصبانيت باده به خودمو خواهره که مني بود، من قلب تو و من آن از روحش چون روحش،
 تفاقا سروش منو بين اي ديگه    حرکت  ....ميدادم انجام اونو کاره عينا داشتم حاال ميگرفتم
 و دمخو خلوت تو من خودش، اتاق تو اون خودمو اتاق تو من بيوفته که نشد يعني نيفتاد
 و مهرداد    ديدن با  ....من    الک تو اون والبته خودم    الک تو من  ....خودش خلوت تو اون
  ....دمميش مواجه بابا استقبال با هميشه آخه شد گشاد نعلبکي ي اندازه به چشمهام طاهره
 مامت شه مطمئن بودنم خودم از ميخواست انگار که ميداد فشار بغلش تو منو چنان طاهره
 پاسخ صورت اين به احساساتش به و کردم بغلش کنه حس منو که بود اين سعيش
  ...بارون اشک منو کي و کرد گريه کي نفهميد که بود حس و فکر تو    غرق اينقدر  ....دادم
 روي دستمو  ...مهرنو ديگه ميمردم داشتم _  ....گوشنواز و بود مهربون قبل مثل صداش
 ميون هب گذشته از حرفي نميخواستم ديگه  ...کردم مجبور سکوت به اونو گذاشتمو لبش
 خونه سمت به باهم  ...کردم قبول خواهيشو معذرت و کردم گرم سالمي مهرداد با  ...بياد
 شروع آروم خيلي و امروزم صبح  .  .  .  ....بپردازيم عروسي تدارکات به عصر که رفتيم
 ليمو و خرما هاي درخت بين که حياط تو    هاي گنجشک    صداي با چون آروم   ...کردم

 ميکردن رها خودشونو شدنشون حبس ي واسطه همون به و بودن کرده حبس خودشونو
 روزه امروز، نميشه باورم  ...دادم رو طاهره    جواب و دادم کش بدنمو  ...شدم بيدار
 و بود کرده خواهري برام خواهر يه ي اندازه به که عمويي دختر عمومه، دختر    عروسي
 و وزدم ساده تيپي  ....بدم و کردنش خوهري زيبا اين    پاسخ بود من    نوبت حاال  ....ميکرد
 خونه تو عروسي  ...کنن درست مامانش با مامانم رو غذا بود قرار  ...رفتيم آرايشگاه به باهم
 تا حياط    طول تو ميشد برگزار بود ليمو و انار هاي درخت از پر و بود مانند باغ که داييم    ي
 کرده پهن قرمز فرش يه و بود شده درج اونجا دوماد و عروس مبل که ليمويي    درخت    پاي
    هاي يبوشهر رسم  ...کنيم گرمش ارگ با تا گرفتيم توخونه  ...زدني مثال و باريک...بوديم
 نبود کاوه درسته  ...آهان آهان...آهان آهان و بندري رقص و ارگ  ...همينه جديد و قديم
 روي دستمو  ...ميکردم لمس کاوه و خودمو بين و مهرداد و طاهره هاي احساس اما

    لباس تو منه به  ...شدي خوشگل چه _  :گفتم آروم و کشيدم دستکشش تو    دستهاي
 هروب و پايين انداختم سرمو  ...شدي هاليوودي که الحق _  :گفت و انداخت نگاهي گلبهي
 دپيرمر  خوب آره _  :گفت و زد چشمکي  ميگه؟ راست _  :گفتم و کردم آرايشگرمون مينا
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 دوش ساق    روياي طاهره با هميشه  ...داديم و مهرداد    جواب و خنديدم باهم هرسه  ..کشه
 هنتيج اين به موضوع اين به فکرکردن با حاال  ..داشتيم هارو بازي جينگيلک اين از و

 آقا و مش حاضر باشه ست خانوم عروس گل دسته با که و گلبهي لباس يه با من که رسيديم
 و ودب تشريفاتي اينها تمام البته  .....بيارن کراوت با ست هاي لباس با دوستشونو دومادم
 اهرهط از زودتر خيلي من  ...ميکردن فيلم    دراومدن خوب و قشنگ    برداري فيلم براي فقط
 ساق شدنشون پياده محض به بايد برسونم خونه به خودمو و برم تا شدم دايي ماشين سوار
 زا الکي الکي و ببينم و مهرداد آرايشگاه در نکردم وقت حتي  ...ميدادم انجام و بازي دوش
 کل    دايص  ....نداشت من تمجيد به نيازي و بود خوشتيپ خدايي البته کنم، تعريف تيپش
 مراسم    شدن برگزار درست استرس بود، برداشته رو خونه تموم مامان و عمو زن    هله هل و

 رومآ خيلي خواستم داييم از و رسوندم در دم به خودمو زود خيلي  ...بودم گرفته تنمو تمام
 طاقت من برهب بوديم پوشيده رنگ قرمز پاپيونه يه با شاخهاشو که رنگ سفيد    گوسفند سره
 ديدنه با  ...بيان تا وايسادم درست  ...نداشتم و حيوون يه    بريدن سر و ديدن خون
 برام  ...شد شل پاهام 55    پالک    ديدن با اما افتادم کاوه ماشين ياده رنگ قرمز ماشيني
   نه؟ يا ميگن راست هام ديده که بود مهم اين برام ... نه يا ميبينه منو کسي نبود مهم
 و ارگ    صداي  ...ماشينشه فقط نه يا  کاوهست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا اين يعني
 وت نميدونست اما ميداد سر عروسي    گآهن  ...بود برداشته فضارو تمام قهارش    ي خواننده
 نزديک با  ...بودن دوماد و عروس منتظره و در دم بودن اومده همه  ....خبره چه من    دل
 دلم  ...ميشد بيشتر جونمم بدونه تنه به من    قلب    کوبيدن خونه به ماشين    شدن

 طاهره    دستهاي    فشار با اما بيدا يا بودم خواب نميدونم  ...نميشد اما بکشم جيغ ميخواست
 از آنچه هر که بودن پسر دو دختر دو ما    اونطرف  ....اومدم خودم به تازه دستهام به

 داد ونتک سري سالم به و انداخت من به نگاهي نيم  ...گفتم کم بگم اونها از يکي زيبايي
 به رموس قدرتي هيچ  ...نميکرد پر ذهنمو حرفي هيچ که بودم تيپش و اومدنش مسخ اينقدر
    لباس همرنگ پاپيونه يه با    اي سورمه شلوار و کت يه  ....نميداد تکون سالم رسم

 اطحي ته  ...کرد حس فرنوشم من جز رو دلبري اين اما آره دلبر  ...دلبر و سفيد زيرينش
 پر دومادو يه و عروس يه کاوه منو بين  ...افزاشو برق نور از و عاشق    چشمهاي ميديدم
 ها مقد  ...بدم جا بغلش تو خودمو و بندازم سويي به هردوشونو ميخواست دلم بودن، کرده
 باراين اما دادن بازي منو موجود دو اين بازم  ...بود شده کنترل چيز همه  ....بود شده کنترل
 هب رسيدنمون با  .....نمشيدم پشيمون اون تو    کردن شرکت از وقت هيچ که دادن رو بازي
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 اون از خودمو اما کردم حس راحتي به و فرنوش آلومده اخم چشمهاي دوماد عروس جايگاه
 هب آبروم و باشه ديد تو که نکنم حرکتي کردم سعي  ...رفتم طاهره    سمت به و کردم رها

  ...ادايست مهرداد    کنار و کرد سالم طاهره منو باباي و مامان با کاوه  ....بشه خالصه کيلويي
 جومه زنداييم    اتاق به و گرفتم فاصله طاهره از دوربينش    بستن و بردار فيلم حرکت با
 خودش    پشت و باز شدت به و در فرنوش  ...ميکردن گوشنوازي گوشم تو صداها  ...بردم
 يليتوخ _  :گفت بغض با و گرفت طرفم به موس گره اشاره يه مثل دستشو...کرد بسته

 زنداييم اومدن با حرفش  ....ميک حس...نميشناسمت ميکنم حس...!مهرنوش دروغگويي
 _  زندايي؟ شده چي _  :انداختم هلم زندايي به و گرفتم فرنوش از نگاهمو  ...شد قطع
 سروشو و دادم تکون موضوع اين دونستن بر مبني سري  ...اومدن سروش و مامان هيچي
 مسخ همچنان فرنوش  .......وايييييييييييي  کنم؟؟؟؟؟؟؟؟ چيکار ديگه حاال کردم نفرين
 که شدمي پا به ريزي آبرو ميموندم اگه  ...بيرون رفتم اتاق از و زدم کنارش که بود ايستاده
 قح  ميکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رفتار بامن اينطوري که بود ديده چي فرنوش اصال ميشد نبايد
 کاوه چشمهاي  ...شد يکي کاوه و سروش    دادن دست با رسيدنم  ....نداشت کاري همچين
 پوزخندي کرد، قفل هم تو دندونهاشو ...ديد سروش  ...زدم لبخند زد، لبخند افتاد من به

 ات داشت ادامه جدال اين لبخند، با پوزخندمو    جواب ديد کاوه پوزخندمو بود، اون به جوابم
 فممتاس برات _  ...شد وصل گوشم به دهنش و حلقه کمرم دوره فرنوش دستهاي که زماني
  ..رفتم سمش به طاهره دست تکون با  ...رفت که ببينمش برگردوندم چشم  ...مهرنوش
  ...کني قانعش کن سعي ... من سوپرايزه اينم _  :گفت و گرفت گوشمو  ...بود خوشحال
    کنار ممير  من _  :گفتم بشنوه خودش فقط که طوري آروم خيلي فقط بگم چي نميدونستم

 ميام زود خيلي اما ميکنم ترک مدت يه براي و جشنت ببخشيد شم آروم ميخوام دريا
 کاوه که طوري و گرفت دستمو  ...داشتم کم بياره برام چيزي يه آرايشگاه رفته بگو پرسيدن
  ...يمس بي کسي تا با _  ميري؟ چي با _  :گفت شه تحريک من دنبال اومدنه به و بشنوه
 اليش انداختن با و پوشيدم مانتومو  ....کرد راهي منو و پوشوند صورتم رو و عميق لبخندي
 بهم مامان اعتماده اما کوتاه و کم هرچند دادم هامو توضيح  ...رفتم در سمت به سرم روي
  ...کنم امتحان رو کاوه طريق اين از ميخواستم  ...شد واقع موفق نکردنم پيچ سوال تو

  ...داره نگه دريا اليه منتهي هاي درخت کنار خواستم ازش و دادم رو راننده    پول  .  .  .  
 اطراف از  ...برداشتم قدم دريا کناره سنگيه جا مت به و کردم قايم شالم    مابين و سرم
 م خنده   ...بود برداري فيلم حال در که عروسي کنارم  ...داشت سر در هيايويي هرکسي
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 فيلم داره تازه اين اونوقت روش ميپاشن نقل دارن و ست خونه تو ما    ي طاهره گرفت،
 يآب هم شب سياه چادره وجوده با  ...شدم خيره دريا به و کشيدم عميقي نفس  ...ميگيره
 بودن، غمگين بودن، وايساده که هايي کس تمام  ...بود کرده حفظ رو خودش بودنه
 ...ندار وجود من مثل ها خيلي اينکه ميکرد، گرم و دلم ته جورايي يه اما نميدونم و دليلش
 کنه درد بدنشون    جز جز حاضرن اينکه ميکشن زجر دردي بي    درد از که هستن ها خيلي
 کردم باز انتها تا پاهامو و نشستم سنگ تکه روي  ....کنه سير آرامش در روحشون اما

 شده تموم چيز همه مهرنوش منه    براي نيومد12 تا اگر  ...بود گذشته دقيقه1112 از ساعت
 ايه طفل مثل خودمو و ميکنم بازي بچه دارم االنشم همين...بازي بچه بسه ديگه  ...ست
 فکر  ....باشم خودم توسط ي شده قفل    دهن براي کليدي تا کردم رها اينجا کس بي
 به کنهن....ميشه چي بياد....ميشه چي نياد اگه اينکه به...صدا بي و آروم...کردم فکر....کردم
 نفس...کرد گرم دلمو پشت از کسي    هاي قدم    صداي  ...نميدونم...نميدونم ....بياد زور
 با هک برگشتم  ....شد ثبت و ضبط ذهنم تو عروسي تو    ي کاوه ي قيافه  ...کرد حبس هايمو
  ...شد کيي سروش ديدنه با برگشتنم  ...بکشم زبونش از حرفهاشو و کنم همراهيش لبخندم
 کنترل ي اراده  ...کردم جمع سرعت به لبخندمو اراده بي که بود منقلب حدي به حالم

 قشن بازي اين    انتهاي بايد سروش چرا شه؟ تموم اينطور بايد چرا  ...نداشتم عصبانيتمو
 بلند  ....دبو من    رفتن که بازي اين    انتهاي به تا برم  ...برم گرفتم تصميم  ....کنه آفريني
 ودب زياد حدي به پراکنده طوره به افراد تجمع  ...گرفت آني به دستهامو سروش اما  ...شدم
 اما موندم  ....کشيدم بيرون تندي به دستش از دستهامو  ...کرد مقاومت نميشد که

 صميمت فقط و ايستادم تاريک اي نقطه در خيابون به رو و دريا و اون به پشت  ...ننشستم
 سوال...ميزد حرف محکمش    نوع از قوي خيلي  ....گرفتم حرفهاش به    گرفتن گوش به

 و چي همه من مهرنوش _  ....نه يا باشه داشته ميتونه منو ي پشتوانه اينکه از ...ميکرد
 اچر  ميدوني اگه چيارو؟؟ _  :گفتم و دادم تکون بهش پشت از تاسف از سري  ....ميدونم
 اي ذره اما بود لبريز حس از اينکه با صداش  نميداري؟ بر سرم از دست چرا ؟ اينجايي
 نوم چرا ...بازياتم ديوونه اين ي ديوونه من  ....عاشقتم من لعنتي آخه _  ...نلرزوند دلمو

 کنه؟ زنت ميخواست که نبود همون مگه کمتره؟ کاوه اون از چيم من مهرنوش نميخواي؟
  د؟کر  افسرده خاطرتو هرروز که نبود همون مگه ؟.زد صورتت به سيلي که نبود همون مگه
 به  ....نميخواد تورو اون که بفهمي نميخواي چرا موندي؟ پاش به هنوز چرا لعنتي آخه

 ناو    اوردن ياد به با و کاوه اسم اومدن با هميشه که اشکهايي با آروم و برگشتم سمتش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM فاطمه اشکو – یک سقفر زی

telegram.me/romanhayeasheghane 193 

 دمش بسته دندونهاي    بين از ميومد پايين ميشد اورده نشدم که شدني زن    لعنتي    شب
 ميخوامش من ...نداره ربطي تو به من زندگيه ...محترم ظاهر به آقاي ببين _  :غريدم
 نه ...خان نه...آقا...نه ...ميخواستمش اما چرا نميدونم ... ميخواستمش اما کي از نميدونم
 زا فرار بخاطره فقط پانزاشتم ش خونه به اون عشق خاطره به اول روزه از من...دوبرره خان
 خودت نآ از تنمو ميخواستي وقتي ميزدي، پرسه اتاق پشت روز و شب وقتي رفتم لعتي تو
    انگشت  ....کنه فرار جانيش از بايد عاقلم آدم  هان؟ داشتي؟ جاني يه با فرقي چه کني
 هيچي عشق از تو ...نميدوني هيچي تو _  :ناليدم و گرفتم خودم    سمت به مو اشاره
 بازم ماوه هاي بدي ي همه وجوده با مهرنوش منه من، که بود اوني عشق ...نميدوني
 نزديک بهش چرا بودم، مقصر خودم من اما کنه زن ميخواست منو اون آره خواستمش
 ادانهد مثل سيليش اما زد سيلي آره  ...ميکردم عمل تحريکش براي بايد چرا اصال  شدم؟
 درشوق بيشتر ميشد باعث اين اما ميشدم ناراحت ميکرد ناراحتم آره  ...بود من به شکالت
 ته ات و گرفتم صورتم    طرف دو دستهامو  ....کن درک اينهارو  ...بفهم اينهارو لعنتي بدونم
  ....کردم لعنت رو همه و کاوه اين و لعنتي    دنياي اين خودمو و کردم گريه  ....گريستم دلم

 برم  ...نمک فرار و برم  ...برم کنه کمکم زانوهام اين که اونجايي تا برم  ...کنم فرار ميخواستم 
 به حواسمو    تمام آشنا فرد يه صداي  ....شن رها ها خيلي تا برم  ...شن راحت ها خيلي تا

    ناراحت و بيدار چشمهاي  ...بيداري يا بود خواب نميدونستم  ...کرد جلب خودش    سمت
 فقط که چشمهايي يه با ...روم    جلوي...بود کاوه  ...ميداد من    بيداري از نشان سروش
    تدس نکنه  ...خوشحال يا ناراحته نيست معلوم که چشمهايي ...ميخوندم توش تشکرو
 چيکار بايد  ...سخته فکرشم ...نه واي...اونو نکنه ديده؟ سروش    دست تو منو

 چندان نه صدايي با سروش  ؟؟؟؟؟؟؟ بزنــــــــــــــــــــم؟ داد کنـــــــــــــــــم؟
 اوهک  ...اوردي شيريني برده چه _  :گفت و برگشت سمتش به دار خش گفت ميشه و آروم
 گفت تو به کي _  :گفت و پيچيد سروش    جون بي    مچ دوره شو مردونه دستهاي آروم

 خبر براي زيادي هاي کالغ _  :گفت و زد پوزخندي  افتاده؟ براش اتفاق اون مهرنوش
 شده سرخ چشمهام و متورم لبهام ناراحتي    شدت از  ....خانوم مژده جمله از حاضرن اوردن
  ـــه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ باشــــــــــــــــــــــ پست ميتونست حد چه تا دختر يه آخه  ....بودن
 زا تو بابا بفهمم نخواستم هيچوقت چرا  ميديدم؟؟؟؟؟؟؟؟ خودم مثل رو همه هميشه چرا

 به و کرد رها بود گرفته که آرومي همون به دستشو  .....پيشته هميشه خدا که سادگيته
 _  :گفت آروم خيلي و کرد من ي رفته در زوار از ي قيافه به نگاهي  ...کرد تحريکش رفتن
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 دمخو    کردن کنترل بود سخت  ....افتادم راه دنبلش و دادم قورت دهنمو آب  ....بيا دنبالم
 نزد، حرفي اما شدم قرمز ي کرده کاري گل ماشين سواره ديد سروش  ...کردم کنترل اما
 حرکات اين به اميدي من  ....نگفت چيزي اما دخترونه هاي گاليه از بود پر صدام که ديد
 ميدون اين تو جايي سروش ديگه که بود اين براي خوشحاليم حداقل اما نداشتم کاوه
 و بهمني و سيم بي و سنگي هم سره    پشت اما نبود بلد خوب هارو جاده اينکه با  ....نداره
  ....ميپرسيد سوالهاشو آروميم همون به  ...ميکرد رانندگي آروم خيلي آروم  ....ميزد دور
 اي هخون ميشناختمش طاهره ي خونه به من که رسوند خونه يه به خودشو زود خيلي اينبار
  ...کنن شروع مشترک زندگي يه براي اينجا از راهشونو و کنن زندگي اينجا بود قرار که

 به  .... شد وارد و کرد باز و در  ....کنم اعتماد بهش دادم ترجيح اما بود عجيب کارهاش
 حال دره  ....نميدونستم دليلشو و بود لبريز اشک از صورتم  ....افتادم راه دنبالش آرومي
 سالن    جاي ترين اي گوشه تو مبل اولين روي  ...شد وارد حرفي هيچ بدونه و کرد باز

 حرف باهام خودش موندم منتظر  ....نشستم  ...گرفت دستهاش بين سرشو و نشست
 1155 کردم نگاه و ساعت  ....نداشتم رو موقعيت اين تو اونم کردن تکلم قدرت من ....بزنه
 اونو نشده 12 ساعت توتا يعني  ؟..ست نشونه اين يعني خدايا  ....بود دقيقه

 فقط ...کنم اينکارارو بايد چرا نميدونم ...اينجام چرا نميدونم _  رسوندي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 امثال که هرچي يا عشقه  ...نميشدم ظاهر اينجا هيچوقت شايد نبود عشق اگر ميدونم
 جااين و گرفتم مادرتو پدرو رضايت که مهمه اين برام نيست مهم برام ميخوننش سروش
 نشوندخترو براي رو بهترينها لياقت ميدونم  ...ميارزه دنيا تموم به اطمينانش  ...نشستم
 روزهايي اون    تمام....شد تموم چيز همه اما...قبول کردي بد تو !قبول...کردم بد من ....دارن
 خودم تا اومدم نشد اما داشتم کردنت فراموش در سعي ديدمت تمرين حل    کالس تو که

 حالي چه ديدم جا يه و بنامي مهرنوش روزي اگر ببينم تا تمرين حل اومدم کنم امتحان
 منه اب خونه تو فقط مهرنوش نميشه ديدم ميرسيم تصميم به ميگذريم جالش از  ...ميشم
 مست ي واسطه به بخوام شو تنه نه باشمش داشته جوره همه که جايي تو آرومم خونه تو

  ....جوره همه ميخوام، جوره همه اونو من داشتنم نياز ي واسطه به بخوام روحشو نه بودنم
 نشدنشو درست که ميگم همين از اما شدن، درت باهم پسرشو تک خاطره به بابام و مامان
  ....کنن برگزار احسنت به و پسرشون عروسيه تا فيلمه ش همه که ميدونم نيست دائم
  ....بيخيال _  :گفت و داد تکون تاسف از سرشو
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 روشن که نمونده چيزي مهرنوش _  :گفت و انداخت لبريزم اشک از چشمهاي به نگاهي 
 اتوفکر   ...ميدوني بابامم و مامان ؟وضع......ميدوني زندگيمو چيزه همه کنم روشن يا کني
 افتادن از تا گرفتم گاز لبامو  ...برگردم تو بدونه رو رفته راه تا نمتوني علي يا ميتوني اگر کن
 همهنف تا کنم جلوگير کنم جلوگيري روم روبه ي کاوه اين خاطره به چشمم از غليظ    اشک
 يخيل فقط بکشه انتظار به چيزي که نکردم کاري  ....ميبرم لذت دارم بودنش صادق از
  ...ردک دراز طرفم به دستشو و زد لبخندي  ...نداشتم مشکلي اولشم از من _  ...گفتم آروم
  ...قطف _  :کردم زمزمه  ...داشتم سوال  ...گرفتم جا کنارش  ....شدم بلند و گرفتم دستشو
 و نشست نشده بلند  ....دارم سوال چندتا _  جانم؟ _  :گفت و شد خيره چشمهام به

 اربدب با داشتي بار يه چرا _  :گفتم و کردم پاک اشکهامو دست    پشت با  ....!موند منتظر
 و اباب _  :گفت و خنديد  بود؟ کي منظورت نميگيرن؟ طالق تا دو اون گفتي ميزدي حرف
 کي دمتول روزه ميزدي حرف تلفن با داشتي که روز اون _  :گفتم زدمو تلخ لبخندي  .مامانم
  :گفت و گرفت و بينيم نوک و زد قهقهه دفعه اين  عزيزم؟ ميگفتي بهش که بود خط    پشت

 و االب داد ابرواشو   تو که...کنه جدا هارو گل بهترين از برات که فروش گل با ...فضول اي _
 _  :گفتم و داشتم نگه آروم خودمو اما شد رو زيرو دلم  ...برسه گل به نزاشتي _  :داد ادامه
 مژده به اصال من جان مهرنوش _  ...شدي ظاهر بعدش تو و ....زد خانوم مژده که زنگي و
 من که صورتي در خطشم    پشت من کرد بازي فيلم و ديد ماشين دم منو اون نزدم زنگ
 _  :مگفت و کشيدم عميقي نفس  ...ميزدم حرف بابام و مامان وکيل باربد باباباي داشتم
    دوست هب بابات و مامان که بريم _  ....کرد تقال شدنم بلند به و گرفت دستمو  ....شد تموم
 _  :تگف و کشيد آهسته دستمو  ...بريم _  :گفتم زدمو لبخندي  ....کردن اعتماد مهرداد آقا

 باشه حواست...بودي همخونه زند خانوم با تو و بوده تهران تو من صميمي    دوست مهرداد
 دوخندي  ...ميگمم مامانم به بعدش من عقد از قبل تا اما باشه گفتم زدمو لبخندي  ...!ها
 مگه _  چرا؟ _  :گفتم و کردم نگاهش متعجب  ...!باشه موندي زنده اگه _  :گفت

  ....تمميگف مامانت به داشتم من که زماني مخصوصا...بکشتت فرنوشونديدي؟ميخواست

 به سيک ميکنه غلط _  :گفت و خنديد  ....بکشه_  :گفتم و کردم پنهون نگرانيمو خنديدمو 
 تيمرف  ...کرد فروکش جمله يه همين تو چيزم همه نگرانيم ناراحتيم،  ....بزنه دست من زن
 چرا کنه باز دهن نميتونست اما ميدونست سروش  ...جدا جدا هرکدوم  ....خونه سمت به
 اما بود شده عوض مهمونها نگاه  ...بود کرده رفتار خونوادگي قوانين    خالف خودشم که
 نميدم ديگه همين بخاطره بود جدا مردا و ها زن  ...گرفت خودش به عادي رنگ زود خيلي
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 جشن آخرهاي  ...داشتم همراه آخر تا و فرنوش شدنه عاشق گي بچه هاي نگاه اما رو کاوه
 ي بسته و شد نزديک خوشتيپ و باريک دختره يه که  ...ميکردم اعالم کادوهارو داشتم
 معرفي طاهره    دوست عنوان به و خانوم فاطمه   اسم گرفت طاهره    سمت به رو کادويي
  ...خوشحالم آشناييتون از خيلي خانوم مهرنوش _  :گفت و داد دست باهام  ...کردم
 ميدونه کامل عشقتو داستان مهرنوش _  :گفت طاهره که دادم پاسخشو و زدم لبخندي
 با و بنويسه داستانتو خواستم ازش...اشکو فاطمه خانوم ايشون هستن نويسنده درضمن
 از و خنديدم  ...يقين به شدم خوشحال  ...بخونن تا بده مردم به سقف يک زيره عنوان

 نديده چهره به اما ميشناختمش اسم به  ....شدم شادي    غرق هرجفتشون پيشنهاده
 اون ظرهن ببينم تا ميگفتم کاوه به بايد  ...بودم خونده خاکستريشو طلسم فقط بودمش،

 يدخند بوده گرفته ياد کجا از خونشونو آدرس پرسيدم طاهره از گوشي دره  چيه؟؟؟؟؟؟؟؟
 اين فهميدن با  ....ها اينکه مثل اورده مارو هاي سفارش رفته صبح از بار ده _  :گفت و

 هردوشون از  ...خنيديدن مهردادم و طاهره من دنباله به و خنديدم گونه بچه موضوع
 فتر  شبشم نديدم، رو کاوه جشن آخره تا  .  .  .  .  ....گويا و بلند تشکري  ...کردم تشکر
 که هايي کل کل و طاهره و اون از هايي اس ام اس با صبح تا و خوابيد ينا مهرداد ي خونه
 داروخ نبود سروش  ...شدم بلند خواب از زود خيلي صبح  ....رسونديم صبح به و ميکردن
 هبر  کاوه قراره عصر گفت آروم مامانم  ...ميکرد آروم منو اين و بود خواهرش ي خونه شکر،
 تاييدات و بشه انجام کاوه مامان    جانب از من    ديدن قراره شبم فرودگاه مامانشينا دنبال
 ي اندازه به  ...ميکردم حسش چون بود، کنارم چون نبود، سخت  ....بگيره صورت نهايي
 شده تزيين ي حجله  ...ديدم خودم کناره حجله تو رو کاوه که بود چشمهام    زدن چشمک
 ينهآ تو  ....داشتم رو کاوه با پشتش نشستن آرزوي روزها که اي سفره    پشت  ...محضر ي
  ....بله بزرگترها ي اجازه با _  ...کردم زمزمه همه منتظره چشمهاي روبه آروم و کردم نگاه
 و کشيدم عميقي نفس  ....سروش و فرنوش جز کشيدن هله هل همه زدن دست همه
    خوردن به زنون دست همه و کرد زمزمه رو اي بله آروم  ....نکنم نگاه بهش کردم سعي
 موخاطرات ي دفترچه بود اشکو فاطمه دادم دست که نفري آخرين با  ....پرداختن شيريني
 روبه لبخندي با  ....برسونه پايان به خوبي به رو سقف يک زير ي پروژه تا دادم دستش به
  112112  پايان  .....حق يا  ....کرديم شروع را سقف يک زير مشترکمون زندگي کاوه

 


