
ە شدم روی صند� لم دادم و مثل �ار�اە �ه در �الس خ�� . 

ه چه م+خواستم ب/ینم این ک+ه که جای استاد حسا$ اومدە و نصف �چه های �الس �ه و �ه چ
 3 قد و قام7شو م+ک34 .

:? از عال:قم این بود که �ق+ه رو �ا خا; :کسان کنم

م+کردن و خورد  االن هم منتظر بودم استاد تازە وارد ب+اد تا  اون غرورش و که �چه ها ازش تعA@ف
م Iارم و ب��کنم و ته دلم لذت  .

:? از Qشت محOم زد رو شونم و گفت

چته؟؟ غرق شدی؟_

  :�دون این که برگردم گفتم

م …خفه تا �لند Vشدم_ @زی نمیتونم  حال این استاد جد:د رو �گ�� تمرکزمو بهم م�� .

آب و از لب و لوچه اش آو@زون شد و گفت : 

_ efشه ها م+مونه مثل اون dQە bc بود اسمش 3 این ه�3 ؟ترانه نم+دوbc 3g ج+گA@ه ع�4

 ::Oم �ه �له ی پوکش فشار آورد و �ا ه+جان گفت

حlm خوش7+پ تر از اون …مثل اونه …آها کوزی_

�ا چندش Qسش زدم و گفتم
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جمع کن خودتو عقدە ای dQ ند:دە_

تا خواست حرف بزنه در �الس و �از شد

�ا د:دن مهرداد که �ا :ه تeپ رسq و ک+ف �ه دست اومد داخل رنگ از رخم پA@د

حق �ا فری بود ز@ادی از حد خوش7+پ شدە بود

ی از این ه+Oل و ق+افه نبود اما االن Iشناختمش خ�eکه من م tgاون وقت ها… 

 3 �ا ترس از این که منو ب/ینه فوری رفتم ز@ر م��

  :فری �ا د:دنم خند:د و گفت

bc شد Qس افتادی؟_

  :دستم و روی دماغم گذاشتم و گفتم

_ فتهخفه احمق این مهردادە فکر کنم �ا:د �ل این واحد و بردارم تا چشمم �ه چشمش نیو 

�ا تعجب گفت

مeشناسeش؟_

ند شدتا خواستم �vم من :ه زما3g دوست دخ�l این استاد تازە وارد بودم صدای مهرداد �ل

ە؟_ Iاون جا چه خ�
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 3 هول شدم و تا خواستم �لند xشم wم محOم خورد �ه م�� .

وع �ه غر زدن کردم zw انقدر دردم گرفت که مهرداد و فراموش کردم و :ه ر@ز :

_ شدە :ه  اوف بر }در سازندە ی داVشvاە لعنت که از روزی که من }امو گذاشتم توی این خراب
روز خوش ند:دم

صدای یواش فری و ش|+دم

ترانه خفه شو �ل �الس سا{ت شدن دارن غر غر های تورو گوش م+دن_ .

 :�ا :اد آوری مهرداد :? زدم تو wم و گفتم

فری :ه جوری wشو گرم کن ن+اد این ور_

  :ز@ر لIm گفت

د:گه دیرە چون دارە م+اد_

3 برداشتم و گرفتم جلوی صورتم قل�م اومد توی دهنم ، فوری کتا�م و از روی م��

صدای قدم های مردونه ی مهرداد و Qشت بندش عطر تلخش و حس کردم

 .دق+قا �االی wم وا�ستادە بود …ل�م و �از گرفتم

  :�دون عکس العمل منتظر موندم تا ب/ینم چطوری رسوا مeشم تا این که صداش اومد
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م شما اونجا چ+Oار م+کن+د ؟_ lخانم مح�

م …خندم گرفت l3 عشقش بودم االن بهم گفت خانم مح�gه زما: .

  !البته اون از کجا م+خواست �دونه منم

در �مال پرروtg و خوdVدی �دون اینکه کتابو از جلوی صورتم کنار �دم گفتم

 .دارم درس م+خونم_

حر� گفت : 

3 جای درس خوندنه؟_ ز@ر م��

م  :مثل همeشه نتوVستم جلوی ز�ونم و �گ��

3 جای درس خوندنه_  .پ ن پ روی م��

از نفس های �لندش فهم+دم عص�انeش کردم

بeشعور زد �ه س+م آخر و �ا :ه حرکت کتاب و از دستم چنگ زد

ە موندم دهنم �از موند و مثل احمقها بهش خ�� .

…مهرداد هم �ا د:دن من

4



@ن سا:ت دانلود رمان های  lم+اب 18+به��و  Nicebanoo.iR

ە موند مهرداد هم �ا د:دن من �دون نفس کش+دن بهم خ�� .

مطمئنم اونم مثل من متعجب شدە .

ش بودم تا االن ز@ادی تغی�� کردە بو  lستان که دوست دخ� دمحقم دارە ، از دوران دب�� . 

ە شدن تا این که مهرداد �ه خودش اومد اخq کرد و  …�ل �چه های داVشvاە �ا تعجب �ه ما خ��
�ا جد:ت گفت

_ 3 همه wجاشون xشی34 .

ش رفت 3 �عد �دون اینکه نvاهم کنه �ه سمت م�� .

حاال که منو د:د قصد داشتم اذی7ش کنم اما جوری که نتونه حر�3 بزنه

ە موندم 3 دو دستم و زدم ز@ر چونم و بهش خ�� برای هم�4 .

تمام دو ساعت �الس و Ig وقفه بهش نvاە کردم

�ا� اوقات رشته ی �الم از دس7ش در $ رفت .

گرمش مeشد و �الفه دسlm �ه :قه اش م+کش+د

ر@زر@ز� $ خند:دم و �ه صورت wخ شدە اش نvاە م+کردم .

اما از حق نگذر@م انقدر �ا جذ�ه بود که هیچ کس جرئت نفس کش+دن هم نداشت .

3 م l4اهشون داشvالس بودن که �ه جای گوش دادن درس رسما �ا ن�ای  lهرداد و از اون �دتر دخ�
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$ خوردن

ون 3 ب�� l4الس رف�الس که تموم شد همه از جا �لند شدن و :? :? از � .

فتم که صداش متوقفم کرد …منم کوله ام و برداشتم ون م�� داشتم �ا فری از �الس ب��

@ف داشته �اش+د_ zd� خانم زند شما

مثل برق گرفته ها وا�ستادم .

�الس خا� خا� بود

مهرداد �ه سمتم اومد و در �الس و xست

  :�ا اخم نvاهم کرد و گفت …چس/+دم �ه دیوار

Qس �االخرە آدم �ه آدم رس+د_

 :�ا تته پته گفتم

من اصال تو رو نمeشناسم …چه آد$؟؟؟ م_ .

  :دس7شو کنار wم روی دیوار گذاشت و خمار گفت

dQی که سال �اهاش دوست بودی و Ig هوا ترکش کردی و نمeشنا�؟؟_

 گفتم …خ+� دروغ تا�لوtg گفتم
�

مثل خنگ ها Qشت �لمو خاروندم و �ا تعجب ساخت? : 

؟_ tgعه مهرداد تو .
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  :پوزخندی زد و گفت

سم چرا؟ …خوب_ bتمام این سال ها دن�الت گشتم تا ب�

 پرس+دم
�

�از هم �ا خن? : 

bc چرا؟_

عص�ا3g داد کش+د : 

هو من عاشقت بودم �ه خاطر تو روی خانوادە ام وا�ستادم چرا ی …خودتو �ه اون راە نزن ترانه_
؟ lmول کردی و رف

 .از دادش مثل موش شدم

�ا دس7ش دو طرف صورتم و گرفت و توی صورتم غA@د

حlm خونتم عوض کردی_ �دجوری حال  …چراشو نم+دونم ترانه اما �د تال�3 م+کنم ، استاد …
 3mە حاال $ بی داVشجوی Ig وفا شو م+گ�� . . 

تا خواستم حر�3 بزنم وحش+انه لب هاشو روی لب هام گذاشت .

�ا چشم های گرد شدە �ه مهرداد عص�ا3g که چشم هاشو xسته بود نvاە کردم .

�ه چه ح¢l منو بوس+د؟

ی لب هام و �ه �ازی گرفت lش�eا مشت �ه س¤نه اش ک£�+دم که جری تر شد و �ا ولع ب� .

تر  �م �م داشتم �ه وس+له ی لب های داغش جون م+دادم که صدای }اtg که هر لحظه نزد:ک
مeشد متوقفش کرد
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ە شدە بود:م که در �الس �از ش …�الفاصله ازش فاصله گرفتم د و هر دو �ا نفس نفس �ه هم خ��
ای آو@زون و رو مخ اومد تو lش+دا :? از دخ� .

�ا د:دن من و مهرداد �ا شک نvاهمون کرد و گفت

استاد �اهاتون �ار داشتم رفتم دف�l اسات+د نبود:د_

مهرداد �ا اخم جواب داد

س+د من االن �ار دارم �ا:د برم_ bالس هر سوا� دار@د ب�� w .

ون ە رو قهوە ای کرد و از �الس زد ب�� lرسما دخ� .

  :ش+دا �ا حرص �ه من نvاە کرد و گفت

؟_ lmاری چشمت گ�� کرد �ه استاد؟ لقمه گندە تر از دهنت بر نداش�3 اول  هم�4

مثل مگس Qسش زدم و گفتم

برو کنار �اد ب+اد �ا�ا_ .

ون �عد هم �دون اینکه آدم حساxش کنم از �الس زدم ب��

خداروشکر �الس آخرمون بود داشتم تند تند $ رفتم که یزدان جلوی راهمو گرفت .

3 امثال ش+د ا �ا من خوش تeپ تA@ن dQ �الس که از شاVس خ£�م عاشق من شدە بود و برای هم�4
لج افتادن

3 اول �اری همه یزدان و فراموش کردن  .اما مطمئنم �ا اومدن مهرداد هم�4

ە شد و گفت �ا نvاە عاشقش بهم خ��

چه خ�I ترانه؟_
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مثل الت ها جواب دادم

_ ی م+خواسlm �اشه؟ گشنمه ا©ه اجازە �دی م+خوام برم خونه �ه درد دل این ش Iچه خ� Ig مO
صاحاب برسم .

ل�خند زد و گفت

 .من $ رسونمت_

 .از خدا خواسته م+خواستم �vم �اشه که کª کنارم ا�ستاد

برگشتم و �ا د:دن مهرداد عص�ا3g دست و }ام و جمع کردم

گفتم  چنان چشم غرە ای �ه سمتم رفت که تا فیها خالدونم از ترس خا{س�l شد و ناخودآ»اە :  

_ م...اومم نه یزدان من خودم م�� . 

وع �د�خت+ام بود چون نرس+د zw ارvە �ه در حرفمو زدم و مثل برق ازشون فاصله گرفتم اما ان
:داVشvاە مهرداد �ا عص�انeت خم شد و در گوشم گفت

سونمت_ کوچه Qشlm وا�سا خودم م��

3 آخA@ن سeستمش رفت و س اض کنم و �ا قدم های مغرور و �لند �ه سمت ماش�4 lوار نذاشت اع�
 .شد

دخ�l  منم :ه. اون زما3g که �ا من دوست بود :ه dQ داVشvا� بود که فقط :ه موتور داشت
ستا3g سادە و احمق دب��
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�ا :اد اون روزا wی تکون دادم و از داVشvاە خارج شدم .

کوچه Qشlm منتظرم بود اما نم+خواستم برم .

 …قرار نبود هر �اری که م+گه انجام �دم

 .فوری �ه سمت خ+ابون رفتم و از شاVس خ£�م همون لحظه ات£�وس اومد

سوار شدم و خداروشکر کردم که مهرداد و قال گذاشتم .

شا:دم د:گه �اری �ه �ارم نداشت …چون ا©ه میومد و زندگ+مونو $ د:د حتما مسخرە ام م+کرد .

ە �ه من بود چشمک زدم �د�خت+ام و Qشت w ر@ختم و �ه dQی که خ�� .

خوش خوشاVش شد و �ا پرروtg برام بوس فرستاد

�ا چندش صورتم و برگردوندم که مطمئنم حالش گرفته شد .

®شکه رو د:دم I�}اە آخر خونه ی ما بود، پ+ادە شدم و همون لحظه اvا�ست

اون و  همeشه ی خدا w کوچه مشغول خوردن بود و هیچ �اری نq کرد جز این که آمار این و 
ە �گ�� .

�ه سم7ش دو@دم و داد زدم

xشکه �ه �ا�ام w زدی؟_

�ا دهن پر گفت

 .آرە خواب+دە_
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تند تند �ه سمت خونمون رفتم و �ل+د انداختم .

 .حق �ا xشکه بود �ا�ام خواب+دە

�ا�اtg که :ه روز پولدارتA@ن مرد شهر بود حاال پول عمل خودش و ندارە .

اما من جور م+کنم .

 
�

�ه هر ق+مlm که شدە �ا�ام و نجات م+دم حlm ا©ه شدە �ه ق+مت فاحش?

برای �ا�ام غذا درست کردم و داروهاش و دادم و رفتم توی اتاقم

مل Vشه اونو از روی تخته زوار در رفته ام Vشستم و �ه این فکر کردم ا©ه �ا�ام تا :ه ماە د:گه ع
دست م+دم و تک و تنها م+مونم .

فکرای �دی تو wم بود .

 امو پeش کش آدمای هوس �از کنم تا بهم پول �دن؟
�

ون? lستم تحمل کنم؟ دخ�Vمیتو

 .جز این راە د:گه ای �ه ذهنم نq رس+د

 .همه ی راە ها رو امتحان کردم اما جواب نداد

 .wنوشت منم این بود ، اینکه تا آخر عمرم تنها �مونم

ون ست خوشvلم و �عد کو  تاە تA@ن �ا این فکر �لند شدم و رفتم حموم وقlm از حموم اومدم ب��
مانتومو پوش+دم

:ه مانتوی قرمز �ا ساپورت

3̄ روی صورتم پ+ادە کردم موهامو فر کردم و ر@ختم دورم و در آخر آرا�ش غل+

 .هه م3m که اصال آرا�ش نم+کردم حاال مجبورم تا مثل فاحشه ها خودم و آرا�ش کنم
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�ا�ام خواب بود چادرم و انداختم wم تا توی محل نفهمن .

ون و وقlm سوار تا{ª شدم چادرم و  از wم در  �ا کفش های }اشنه �لندم توی تار@? شب زدم ب��
آوردم .

تا{ª طبق خواسته ام منو توی محله ی عیو3g پ+ادە کرد .

 .�ا ترس و لرز کنار خ+ابون ا�ستادم

 جلوی }ام نگه داشت
�

3 مش? و بزر� همون لحظه ماش�4

:ه مرد �ا چشمهای خمارش بهم نvاە کرد و کش+دە گفت : 

در خدمت �اش+م خانم کوچولو_ .

3 اول �اری جا زدم و �اترس گفتم تمام تنم لرز@د هم�4

نه ممنون_ .

3 مست ها کش+دە گفت �دتر شد چون مرت+که ع�4

 .خودم نازتو م+خرم کوچولو …جووووون Qس خانم ناز دارە_

3 پ+ادە شد  فرار و �ه قرار ترجیح دادم. Qشت بند حرفش از ماش�4

 .تند تند خواستم ازش دور xشم که Qشت wم اومد و �ازومو گرفت

جیغ زدم : 

ولم کن خرمگس_
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wسو تکون داد و دستمو پ+چوند و گفت :

آQ 3cش+مون شدی ؟؟؟ خودم راهت $ ندازم پولتم م+دم_ . 

اشک تو چشمام جمع شد بeش�l از ق�ل داد زدم :

لعنlm ولم کن نم+خوام �اهات ب+ام_ .

غ این دفعه محOم �ازومو کش+د و Ig توجه �ه جی. نخواست صدای ج+غام �ه گوش کª برسه
 .جیغ هام منو �ه سمت ماشی|ش برد

3 گرفتم و داد زدم خودم و محOم �ه در ماش�4

بهت م+vم ولم کن عو�3 من این �ارە نeستم_ .

 �ا شدت جلومون ترمز کرد
�

3 س+اە و بزر�  .همراە �ا صدای ج+غم ماش�4

3 نvاە کردم  .�ا ترس �ه اون ماش�4

؟ bc ا©ه اینم همدست این مرت+که �اشه

3 س+اهه �ا شدت �از شد ، �ا د:دن مهرداد استاد داVشvاهمون در ماش�4 . .

@ن سا:ت دانلود رمان های  lم+اب 18+به��و  Nicebanoo.iR

�ا د:دن مهرداد استاد داVشvامون مثل یخ آب شدم

�ا این w و وضع منو $ د:د چه فکری پeش خودش م+کرد ؟
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�دون این که بهم نvاە کنه �ا عص�انeت �ه سمت مردک حمله کرد و داد کش+د : 

´ش؟_ I؟ �ه زور م+خوای ب� 3mداری چه غل¯ م+ک

و بهش کردم و  مردە �ا اون ه+Oلش ترس+د و دستم و ول کرد ق�ل از این که مهرداد منو ب/ینه Qشتم
�ا قدم های تند و �لند �ه راە افتادم

3  صدای داد و ب+دادشون و $ ش|+دم و �ا ترس تند تر $ رفتم تا اینکه از شاVس �دم :ه ماش�4
د:گه جلوی }ام ترمز کرد .

لب گµ@دم

 …خودت خواسlm ترانه

رانندە این �ار :ه dQ جوون بود نvا� �ه w تا }ام کرد و گفت

ی؟_ واسه :ه شب چند م+گ��

3 دو را� موندم ب�4 .

ە برم و خAج عمل �ا�امو در ب+ارم؟ :ا خودم و حفظ کنم و اجازە �دم �ا�ام �م�� .

ە ی در بردم �ا :ادآوری �ا�ام ترد:د و گذاشتم کنار دستم و �ه سمت دستگ��

خواستم سوار xشم که آس7ینم کش+دە شد

 …خانم شما_

 .�ا برگش7نم حرف مهرداد قطع شد

. …چهرە اش رفته رفته کبود شد  و …اول شک کرد اما �م �م فهم+د منم

 :�ا خشم و تعجب از الی دندون های �ل+ک شدە اش گفت
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  ترانه_

�ا تته پته گفتم

ترانه ک+ه :ارو؟ اش�7اە گرفlm من اصال اسمم ترانه نeست_ حlm تو زندگ+م ترانه نمeشناسم … .

�ا خشم نvاهم کرد و مچ دستم و گرفت و عص�ا3g گفت

 .دهنتو ب/ند تا خودم ن·ستمش_

زد حرفش و زد و مچ دستم و کش+د رو �ه اون :ارو �ا صداtg که رسما غالب ت¸ کرد داد 

تو هم گورتو �م کن تا :ه �الw tgت ن+اوردم_ .

dQە از خدا خواسته }اشو روی �از گذاشت و در رفت

 .از خشم رگ های پeشونeش �اد کردە بود و صور�ش قرمز قرمز شدە بود …من موندم و مهرداد

اض نکردم و دن�الش رفتم در ماش¤نو �از کرد و پرت lم کرد توی طوری دستم و کش+د که جرات اع�
 3 ماش�4

}اشو روی }دال �از گذاشت و �ا wعت حرکت کرد

3 �ختک چس/+دم �ه صند�  م+کرد که ع�4
�

طوری تند رانند�

آخرهم نتوVستم طاقت ب+ارم و گفتم

 …از آمازون فرار کردی اینقدر وحzª شدی؟ اون از ظهر توی �الس اینم از االن_

حرفم تموم Vشدە نعرە زد

 …ب/ند دهنتو ترانه_

دسlm ال�ه الی موهاش خوش فرمش کش+د و �ا همون عص�انeت ادامه داد : 

_ wو´س  این چه w و ر@خت+ه؟ هوم؟ از � تاحاال؟ از � تا حاال هرزە شدی و مردای شهر و 
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م+دی هان؟

حرفای �دی بهم زد جلوی خودم و نگرفتم و مثل خودش داد زدم

ر :ه نفرم تو bc �ارە ی م3m ؟*ی*فکر کن هرشب ز …�ه تو چه؟ فکر کن هرزە شدم_

حرفم �ا س+� محqO که �ه گوشم خورد قطع شد

اصال �اورم نمeشد مهرداد بهم س+� زدە �اشه

د ن+م نvاە �دی بهم انداخت و گفت 3 از خشم نفس نفس م��

_ }ا; و  Qس اون موق¼ که �ا من دوست بودی هم �ا همه بودی جز من آرە؟ من فکر م+کردم تو 
؟حاال که همه رو wو´س م+ک3m چرا من جا �مونم... معصو$ نگو خانم شهر و آ�اد کردە

غصه نخور �م از اون عوض+ای  …پولتم ها چه قدر xشه بهت م+دم …امشب ب+ا پeش خودم
 .دورت نeستم

د �ا تته پته گفتم …چشم هام س+اە رفت 3 ز@ادی جدی حرف م��

 تو؟_
�

  bc م+?

wع7ش و بeش�l کرد و گفت

@م خونه ی من_ م�� .

خودم و �ه در ک£�+دم و داد زدم : 

لعنlm درو �از کن نم+خوام �ا تو ب+ام_ .

�ه حرفم توجه نکرد و �ا wعت �ه راهش ادامه داد

ستانم بود  …مهرداد استاد داVشvاهم بود …رسما �ه غلط کردن افتادم دوست dQ دورە ی دب��
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حاال ازم م+خواست �اهاش �خوا�م؟؟؟

تمام این سالها بهش خ+انت نکردم اون چه فکری راجع �ه من کردە بود ؟

 …فکر م+کرد گولش زدم

انvار خوVشون همون حوا� بود که �ه دە دق+قه  …اصال �ه ق+افه ی ترس+دە ی من نvاە نq کرد
3 رو جلوی :ه بAج لوکس نگه داشت نرس+د ماش�4

3 پ+ادە شد و در سمت من رو �از کرد از ماش�4 .

�ازومو گرفت و محOم کش+د و وادارم کرد پ+ادە xشم .

خودم و سفت گرفتم و گفتم

مهرداد دستم درد گرفت لعنlm چرا هار شدی؟_

خشن برگشت سمتم :

_ سم چر  bشون م+دم ترانه این همه سال دن�الت گشتم تا ب�V ا یهو ول من هار شدم؟ هاری و بهت
؟ االن فهم+دم برات �م بودم lmت نم+کرد اما امشب  …کردی و رفeدم راض 3 اینکه بهت دست نم��
ان م+کنم نگران ن�اش Iج�.   

.دو�ارە �ازومو کش+د و �ه سمت آساVسور رفت

رسما �ه غلط کردن افتادم
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_ 3 مهرداد اون طوری که تو فکر م+ک3m نeست  من هر جاtg نeستم.. بب�4 . 

توجه نم+کنه و در آساVسور که �از مeشه پرتم م+کنه داخل

3 ق+افش اونقدر عبوس و درهمه که نمیتونم ج+ک بزنم فقط ام+دم اینه وقlm رفت+م �اال   �ا :ه چ��
محOم بزنم تو wش و فرار کنم

آساVسور نگه داشت و مهرداد در�ارە  �ازومو کش+د برای آخA@ن �ار تقال کردم و گفتم …

_ م  Iاە می�vشVم. آبروتو توی داv+شجو ها مVم ب+اری �ه همه ی استادا و داw tgبهم تجاوز  �ال
 .کردی

پوزخند wدی زد و در و �ا �ل+د �از کرد و پرتم کرد داخل

ونه ای متوقفم کرد و  گ lفتتا خواستم مثل موش از ز@ر دس7ش فرار کنم صدای نازک و دخ� : 

ە ک+ه؟_ lمهرداد ؟؟؟؟ این دخ�

مهرداد اومد تو و �ا د:دن اون دخ�l خشکش زد

خ+� هم ز@اد …ته دلم حسادت کردم .

من مجبور شدم مهرداد و ترک کنم اما همeشه عاشقش موندم .
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شه؟ l3 دوست دخ�mع: lاما االن ، این دخ�

صورتم و اون طرف کردم تا اشک چشمام د:دە Vشه . 

ە گفت l3 مهرداد و ش|+دم که رو �ه اون دخ�gصدای خشن و عص�ا

Ig اجازە برای bc اومدی خونه ی من؟_

ی گفت ە �ا لحن لوس و ن�3 lدخ�

ت نeستم ؟ حق ندارم عشقمو س£fرایز کنم؟_ lوا؟ مگه من دوست دخ�

�ا دلخوری مهرداد و Qس زدم و گفتم

من مزاحم نمeشم_

ە گفت lم و �ا قدرت �ازومو گرفت و رو �ه اون دخ�Oمح : 

3 االن جل و }الستو جمع کن و �مشو_ ون هم�4 سحر برو ب��

Qشت بند حرفش خم شد و خمار کنار گوشم گفت

ی خانم کوچولو_  .تو هیچ جا نم��

ون زد سحر �ا عص�انeت مانتوشو پوش+د و از کنار جفتمون رد شد و از خونه ب�� .

اون که رفت مهرداد در و xست و �ا �ل+د قفلش کرد
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وع �ه �از کردن د�م zw ا�شو و در آورد و�Aه هاش عقب عقب رفتم تک خندە ای کرد و کت و ک
 .کرد

3 اتاق پرت کردم  .ترس+دە }ا �ه فرار گذاشتم و خودمو توی اول�4

خواستم در و ب/ندم که }اش و گذاشت الی در و درو �از کرد .

پرت شدم عقب و �ا ترس نvاهش کردم

اه|شو �از م+کرد �ا نvاە مسlm �ه صور�ش آرا�ش کردە ا ە همون طوری که د�مه های پ�� م خ��
موند و �م و خش دار گفت

تجاوز استاد �ه داVشجوش …داستانمون افسانه ای مeشه_

امون نداد و پرتم کرد روی تخت .

:افتادم روی تخت و وحشت زدە لب زدم

.مهرداد _

وع کرد �ه بوس+دن zw روم خ+مه زد و �ا وحش+گری لبهاش و روی لبهام گذاشت و

لبهاش و �از گرفتم تا ولم کنه

:و� وحzª تر شد  و ز@ر گوشم �ا صدای خشداری گفت

 .فکر اینکه ق�ل از من کª تو رو لمس کردە دارە دیوونه ام م+کنه_

�ا ترس هق زدم
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مهرداد ولم کن �ه خدا اونطوری که تو فکر م+ک3m نeست _

ە شد و �اصدای  عصIm گفت  :�ا چشمهای خمار شدە اش بهم خ��

 ا©ه. �ا چشمهای خودم د:دمت المصب wو وضعتو د:دم نvاهای اون عوض+ا رو بهت د:دم _
 zªx 3 اون مرت+که من نq رس+دم $ خواسlm سوار ماش�4

�ا عص�انeت داد زدم :

اصال سوار $ شدم �ه تو چه؟_

ە شدم که �ا چشمهای �ه خون Vشس ته �ا س+� محqO که زد سا{ت شدم و بهت زدە بهش خ��
:اش بهم نvاە کرد و گفت

Vشونت م+دم ر�طش �ه من چ+ه _ .

ە شدم که از روم �لند شد و �لوزشو در آورد از ترس کپ کردە بودم و حرکlm  �ا وحشت بهش خ��
وع کرد zw کردم که روم دراز کش+د و ل�اش و روی گردنم گذاشت و qن

بود :قه ی  �ه بوسه های داغ و طوال3g هر bc تقال م+کردم فا:دە نداشت مهرداد انvار کور شدە
  ل�اسم و }ارە کرد

3 دس7ش �ه سمت l4ه م+خواستم ولم کنه �ا رف@Aرفت و قفسه ی س¤نم مک+د �ا گ lشلوارم  }ای¤ن�
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دستم روی دس7ش گذاشتم . 

خمار �ه چشم هام نvاە کرد ، �ا اشک گفتم : 

ا©ه این �ارو �ک3m �ه قرآن قسم �عدش جلوی چشمت خودمو م+کشم_ .

موهای  نفس زنان wشو ال ب الی. هنوز حرفم تمام Vشدە بود که �ا دس7ش کش موهامو �ازکرد 
}خش شدە ی مشک+م برد .

_ مهرداد ؟... تروخدااا !

دستای گرمش رو ز@ر ل�اسم که االن د�مه هاش �از کردە بود ، برد .

ز چاله چقدر �د�خت بودم ا. �ا حرکت دس7ش رو Qسlm و �لندی های تنم آە از نهانم �لند شد 
مهرداد   حداقل اونجوری �ه غA@�ه  تن م+فروختم  اما االن که �ه تور . افتادە بودم تو چاە 

کª که عشق �چگ+ام بود و هنوز Vس·ت بهش احساس دارم... خوردم . 

د زدم ز@ر از نامال:مeش �ه خودم لرز@دم و من من کنان �ا صدای �لن. �ه �االتنم چنگ انداخت 
گA@ه :

_ م lزت... من دخ�@µاصال گوە خوردم.ترو جون ع . w پو� امشب زد �ه Ig م تن غلط کردم از زور
�فروشم که حداقل �ا�ای �د�ختم نجات �دم .

وی کرد zdeش رو تن پVزاری کردمو دل+ل براش آوردم �از �ا انگشتا bcهر .

22



3 �غض دورگه شدە بود ، داد زدم l4که از شکس tgجیغ کش+دم و هق هق کنان �ا صدا:

...دست بهم �خورە ب+چارت $ کنم �عد خودم $ کشممم_

ون شلوارم �ا ع�A. عصIm مثل آدماtg که از حالت }ات+� در اومدن و ک+فشون کوفت شدە  دش ب��
کش+د .

_  
�

... ارزم نq خوای �ا من �خواIg چون فکر $ ک3m هنوز همون مهرداد Ig ... مثل سگ دروغ م+?
 zªx س جوری حست م+دم که دیونه lن� .

اددس7شو ز@ر گردنم قفل کرد و ادامه حرفش رو �ا پرت شدن آب دهاVش �ه صورتم ادامه د :

_ 3 و $ چرخن و  از پول حال و  امثال تو فقط فقط �ا پول این و اون و ز@ر }ای اینو اون حال $ ک34
ن سن ق+امه حاج خانم �خودشون م+گ��  ...هولشون �الس م+ان �عد �ه دوتا آشنا م��

3 }اهاش قفل کردە بود تکون دادم دستم رو چشمام گذاشتمو }اهامو که ب�4 :

_ دروغه من :ه دخ�l همه جاtg نeستم... دروغه .

ون کش+د و ع�Aدە زد ل�اسمو �ا خشم از تنم ب�� :

3 مدل �اال نیومدم _ Qس واسه bc ولم کردی چون وضع مال+م خوب نبود ؟ چون �ا ماش�4
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دن�الت ؟ :ا چون مرز دوس7+م از روی عشق �ه فساد نکش+دم ؟

جواIg نداشتم تا بهش �فهمونم چرا دلم نq خواست بeش�l این خودمو جلوش خورد کنم .

لرزون زمزمه کردم :

_ برام مهم بودی که رفتم... و� من دوست داشتم ...

3 کش+د و رو ل�ام مکث کرد حرکت دس7ش متوقف شد و نvاهش رو از چشمای اشک+م }ای�4 .

...داشlm خودت دو دسlm تقد:م :ه غA@�ه $ کرد من �اور نq کنم تو دخ�l �ا�z و�_

 ...خواستم حرف بزنم که ل�اش رو دوخت �ه ل�ام و

@ن سا:ت دانلود رمان های  lم+اب 18+به��و  Nicebanoo.iR

خواست دو�ارە منو ببوسه که �ا اشک گفتم : 

 .مجبور شدم_

�ا این که ن�ا:د $ دوVست اما  …از حرکت ا�ستاد ، حاال که بهم فرصت دادە بود م+خواستم �vم
�ا:د $ گفتم تا خودمو نجات �دم .

 .مهرداد �ا�ای من مA@ضه_
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ە نvاهم کرد و من �ا گA@ه ادامه دادم خ�� : 

ازت جدا شدم چون �ا�ام ورشکست شد و مامانم مرد مجبور شد:م از اون خونه بA@م_ .

ە  .�ا�ام مA@ضه ، ا©ه خAج عملش و پ+دا نکنم $ م��

�ا صورlg کبود شدە جواب داد : 

 م+ک3m آرە؟_
�

تو هم برای در آوردن خAج عمل �ا�ات هرز�

3 ش�م بود تازە Qش+مون شدم+ اول�4 .

پوزخندی زد : 

ا©ه من نq رس+دم ، $ دو3g چه �الw tgت $ اومد ؟_

 .�ا �غض w تکون دادم

نvاهش و روی گردن و شونه های برهنه ام چرخوند و تب دار گفت

شا:د االن ز@ر دست :? از اون الشخورا بودی_

دستمو روی س¤نه ی عضال3g و برهنه اش گذاشتم و گفتم : 

نکن مهرداد تو رو خدا عذا�م ندە_ ! 

 3gە شد ، عمیق و طوال  …�ه چشم هام خ��
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�عد از :ه مکث بزرگ �ا نvاە مرموزی گفت : 

ط_ zw ه :ه�… 

متعجب گفتم : 

Á؟_ zw چه  

پوزخندی زد و گفت : 

طمو فردا توی داVشvاە بهت م+vم خانم کوچولو_ zw.

س داشتم گوشه ی ناخنم و م+ج£@دم ، آخA@ن �السم �ا مهرداد بود و  lالس �ا اس�� w  من از صبح
ط مهرداد چ+ه zw دم تا �فهمم 3  !مثل مAغ پر کندە �ال �ال م��

فری :? زد Qس �لم و �ا لحن الlg گفت : 

؟_ 3g 3 چته؟ از صبح شeش م��

چشم غرە ای �ه سم7ش رفتم و گفتم : 

3  …�اله رو چفت کن_ نم دک و پزت ب+اد }ای�4 3 اعصاب ندارم م�� .

3 ب¤ن+م �ا�ا ای حواله ام کرد و سا{ت شد فری بeش�4 .

ە بودم که �االخرە مهرداد وارد شد �ه در �الس خ�� .

امش �لند شدن lچنان �ا اخم و جذ�ه اومد که همه �ه اح�. 
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3گر �ه w تا }اش نvاە کردم ی و برای داشت|ش تحA@ک م+کرد …آنال�� lش هر دخ�  .ه+Oل ورزشOا́ر

ستا3g بودم و مهرداد داVشجو  …:اد قد:ما میوفتادم ، دب��

:ع3m مeشه دو�ارە مثل ق�ال دوستم داشته �اشه؟ …:اد حرف های عاشقانه اش افتادم

وع �ه درس دادن کرد و حlm ن+م نvا� هم �ه من ننداخت zw. 

ە بودم ه+bÂ از حرف هاش نq فهم+دم فقط مثل دیوونه ها بهش خ�� .

مه ی �االخرە �الس تموم شد اما برعکس همeشه که همه زود �الس و خا� م+کردن اندفعه ه
ای چسب داVشvاە دور مهرداد و پر کردن lدخ�. 

3 مهرداد  .حlm فری که دوستمه فوری کتاxشو برداشت و رفت w م��

تاز حرص داشتم منفجر مeشدم وقlm انقدر �ا تک تکشون م+خند:د و منو ناد:دە $ گرف .   

 .دوست داشتم برم و �ه همشون �vم استادتون :ه زما3g عاشق من بود

ون و ز@ر لب هر bc فوش �لد بودم �ه مهردا د و اون �ا خشم �لند شدم و از در �الس زدم ب��
ای عو�3 دادم lدخ�. 

فتم که �از یزدان w راهمو گرفت ، خواستم راهمو کج کنم که د:دم مهردا د هم از داشتم م��
�الس در اومد

برای تال�3 �ارش رو �ه یزدان ل�خند په3m زدم و گفتم : 
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جانمممم؟_

dQە خر ذوق شد خودشو بهم نزد:ک تر کرد و گفت : 

چه قدر ل�خند بهت م+اد عµ@زم_ ! 

سنگی3m نvاە مهرداد و حس م+کردم و گرنه :ه جواب دندون شکن �ه یزدان م+دادم . 

اینکه  �ه جاش ل�خندم و عمیق تر کردم و جواب چرت و پرت هاش و دادم و آخر هم �ا بهونه ی
دیرم شدە پ+چوندمش و فلنگو xستم .

فتم که یهو دستم کش+دە شد و پرت شدم توی �الس خا� داشتم راهمو م��

 .تا �ه خودم ب+ام د:دم مهرداد �ا صورlg کبود شدە جلوی رومه

از ال�ه الی دندون هاش �ا خشم گفت : 

bc داشت بهت $ گفت که نeشت وا شدە بود ؟ هوم ؟_

�ا حرص گفتم : 

3 و تو هم هر هر م+خند:دی_ l43 �ه تو $ گف l4ای چسب داش lی که اون دخ� 3  .همون چ��

فت�ا این حرفم رفته رفته اخماش �از شد ، ل�خند محوی کنج لبهاش Vشست و �ا ش+طنت گ    

Qس حسادت کردی؟_

فوری Qسش زدم و طل�Oار گفتم : 

_ نم :عbc 3m چه ر�¯ دارە؟ �االخرە تو استادی حق داری �ا داVشجو هات حرف بز3g ، م
وا�ط من �ه :ع3m نه روا�ط تو �ه من ر�ط دارە نه ر .  داVشجوام حق دارم �ا هم �الس+م حرف بزنم 

 .تو ر�ط دارە
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ون برم که �ا صدای �م و مردونه اش گفت Qشت بند حرفم خواستم از اتاق ب�� : 

_ zªx روا�ط تو �ه من ر�ط دارە ، چون قرارە مال من. 

خشOم زد، این داشت bc $ گفت ؟

برگشتم سم7ش و گفتم : 

:عbc 3m ؟_

ە �ه چشمام قدم �ه قدم نزد:Oم شد و رو�ه روم ا�ستاد خ�� .

نvاهش و �ه لب هام دوخت و گفت : 

، منم در عوض پول عمل �ا�اتو بهت م+دم_ zªeص+غه ی من م

ی ازم م+خواست 3 3 چ��  .�اورم نمeشد مهرداد همچ�4

ص+غه ی استادم xشم ؟ …من :ه دخ�l مجرد ، :ه داVشجوی تنها

دس7شو دور �مرم انداخت و تب دار گفت : 

_ ە �اور کن lا این و اون به�� Igو ز@ر خوا 
�

وری طعمتو این ط. خوشت نیومد ؟ پeشنهادم از هرز�
فقط من م+چشم .
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صور�ش و خم کرد و �ازی از لÃم گرفت که صدای ج+غم �لند شد : 

لعنlm دردم اومد_ .

ە شد و گفت خندە ی مردونه ای کرد و خودشو بeش�l بهم چسبوند �ه لب هام خ�� : 

خوب؟ نظرت چ+ه؟_

�االفاصله گفتم : 

 .نه_

برعکس تصورم ازم فاصله گرفت و خ+� خوdVد گفت : 

 !خوددا3g  …�اشه_

ون زد ک+فش رو برداشت و ر@لÄس از �الس ب�� .

من موندم و :ه فکر آشفته .

ص+غه ی مهرداد xشم ؟

ازدواجم �اهاش دائم و از روی عشق  …دوست داشتم مثل قد:ما عاشقم xشه …نم+خواستم
�اشه نه ص+غه ای

Q دوران اما االن شا:د ا©ه هر کس د:گه ای بود قبول م+کردم اما مهرداد استادم بود دوست d
ستانم بود دب��

عشق سابق و شا:د هم ، تنها عشقم بود .
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از ات£�وس پ+ادە شدم و �ه سمت خونمون رفتم

تمام طول راە فکرم درگ�� مهرداد و پeشنهادش بود .

خراب  �ا�ام مA@ض بود ، ا©ه ق+افه ی در هم رفته ی منو $ د:د حالش …�ل+د انداختم و رفتم تو
 .تر مeشد

 : .�ه سخlm ل�خند زدم و از همون جلوی در گفتم

 .�ا�ا جون من اومدمممم_

 .�ا خودم گفتم حتما خواب+دە …جواV Igش|+دم

مثل همeشه روی �انا}ه خواب+دە بود ، ل�خندی زدم و رفتم کنارش

�ا:د ب+دارش م+کردم تا ص�حانه �خورە . 

خوردە  �ا این فکر که شا:د wما . کنارش Vشستم و �ه آرو$ دس7شو گرفتم �دVش wد wد بود
گفتم : 

 .�ا�اtg چشماتو �از کن قرصتو که خوردی �عد �خواب_

اسمش رو تکرار کردم اما �از هم تکون نخورد.  حlm تکون هم نخورد  دو�ارە صداش زدم   

�ا ترس داد زدم

�ا�ا �الtg که wت میومدە نه ؟ تو رو خدا چشمهاتو �از کن_ .
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 .اتفا�l که حlm فکرش هم دیوانه ام م+کرد …وقlm جوا�مو نداد فهم+دم قرار اتفاق �دی بیوفته

ل شدزنگ زدم آمبوالVس اصال نفهم+دم آمبوالVس � اومد و �ا�ام � �ه ب+مارستان منتق …  lmوق
ون �ه خودم اومدم که دک�l �ا تاسف از اتاق اومد ب�� .

پA@دم جلوش و گفتم : 

حال �ا�ام چطورە ؟_

wی �ا تاسف تکون داد و گفت : 

_ دVش عمل تنها راە نجات پ+دا کر . ا©ه هر چه w@ــــع تر عملش نکن+د نمیتونه ز@اد دووم ب+ارە
جراح+ه .

من موندم و دن+اtg از فکر و خ+ال.. wی تکون داد و ازم فاصله گرفت  . 

فتم w چهارراە و اس�� هر کس و نا{س مeشدم :ا اینکه …�ا:د چ+Oار م+کردم ؟ دو�ارە م�� … 
ص+غه ی استادم! ص+غه ی مهرداد مeشدم 

مخ+� �ا خودم �لنجار رفتم تا بتونم �ه اینجا ب+ا. جلوی آ}ارتمان مهرداد ا�ستادم . 

 3mا:د راە سختو انتخاب ک� zچارە ای نداشته �ا� lmوق zمجبور �ا� lmاما وق. 

زنگ خوVش و زدم و منتظر موندم، صدای �م و جد�ش توی آ:فون پ+چ+د : 

ک+ه ؟_
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اما �االخرە گفتم …سکوت کردم : 

 .ترانه …منم_

این �ار اون سکوت کرد اما �دون حرف در �از شد

در  جلوی خونه ی مهرداد ا�ستادم و ق�ل از اینکه من در بزنم …سوار آساVسور شدم و رفتم �اال
�از شد

3 االن پوش+دە چون تمام …نvاهم و �ه w تا}اش انداختم  شلوارک و �لوزی که معلوم بود هم�4
 .د�مه هاش �از بود

3 انداختم و گفتم �ا اخم �ه چشمهای قرمزم نvاە م+کرد ، wم و }ای�4 : 

میتونم ب+ام تو ؟_

از جلوی در کنار رفت و من داخل شدم و روی م�ل رو �ه روم Vشست و �ا جد:ت گفت : 

گA@ه کردی_ ! 

نvاهم و ازش دزد:دم و �ا صدای لرزو3g گفتم …جواxشو ندادم ; 

ط پول درمان �ا�ام رو �امل �دی …قبوله_ zw شم اما �ه سهeاە هیچ  …من ص+غه ات مvشVتوی دا
 .مدت ص+غه هم بeش�l از شش ماە ن�اشه مهرداد …کس نفهمه که من ص+غه اتم
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ل�خند محو و مردونه ای زد و گفت... وقlm سکو�شو د:دم wم و �لند کردم : 

قبوله_ !

از جام �لند شدم که گفت : 

کجا؟_

ون دادم نفس رو ب�� :

م ب+مارستان_  .م��

ە شد و مسخ شدە گفت �ه چشم هام خ�� : 

؟ Qس چرا ص�I کن+م؟ …نرو_ zªx ست مال منeمگه قرار ن

متعجب گفتم : 

؟_ bc 3mع:

�ا جد:ت گفت : 

3 جا تا ص+غه رو �خون+م_ 3 هم�4 xش�4 .

ول و وال ش+طونه م+گفت جفت }ا برم تو حلقش تا از این ه. نvاە عاقل اندرسفی¸ بهش انداختم
بیوفته .
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نvاە چپ چپ منو که د:د گفت : 

 ن7+جه اشم شد فرار کردن جنا�عا� اما د:گه نم+خوام ص�I  …ق�ال �ه خاطرت ص�I کردم ترانه_
3 تا ص+غه رو �خونم x 3ش�4  ..کنم برای هم�4

د ؟من که م+خواستم این �ارو �کنم دیر :ا زودش چه فر�l �ه حالم م+کر  …Vشستم روی م�ل

وع کرد �ه خوندن و �م�l ا zw قه ی ص+غه رو پ+دا کرد و@Aش طQز پنج دق+قه مهرداد از توی لپ تا
 .من محرم مهرداد شدم

لپ تاپ و کنار گذاشت و �ا ش+طنت گفت : 

خوب؟_

�ا د:دن نvاە معنادارش مثل ترقه �لند شدم و گفتم : 

 .من د:گه برم_

تعادلم و از دست دادم و پرت شدم  …تا خواستم �ه سمت در برم �ازوم �ا شدت کش+دە شد
روی م�ل

ا ولع مهرداد وحش+انه روم خم شد و �دون اینکه بهم فرصت تکون خوردن رو �دە لب هاش و �
روی لب هام گذاشت .

@ن سا:ت دانلود رمان های  lم+اب 18+به��و  Nicebanoo.iR

انvار  …چشم هام تا آخA@ن حد ممکن گرد شد ، از روی هوس نه ، از روی عص�انeت $ بوس+د
م+خواست حرص این سال هاtg که ترکش کردم و wم خا� کنه .
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�ه س¤نه اش مشت زدم که هر دو دستم رو گرفت و محOم �االی wم برد .

نمیتوVستم نفس �کشم حس م+کردم ل�م در حال }ارە شدنه .

3 لذت درد �دی و بهم دادە بود د که در ع�4 3 طوری لب هامو $ بوس+د و �از م�� .

خواستم �ا }ام جفتک بندازم که فهم+د و تمام سنگینeش رو انداخت روم .

د:گه داشتم از Ig نفª خفه مeشدم که رضا:ت داد و لب هاشو از روی لب هام برداشت .

د و �ا چشمهای خمار �ه لب هام که م+دوVستم حساIg قرمز شدە نvاە م+ک 3 ردنفس نفس م�� . 

 :�ا عص�انeت گفتم

 …�ا�ای من رو تخت ب+مارستانه تو این جا_

  :وسط حرفم پA@د و گفت

_ ؟ Qس چر  lmسeی ؟ مگه واسه خاطر �ا�ات اینجا ن 3 پول نم+گ�� ا هeششش مگه واسه ی هم�4
اما االن  …سه سال ص�I کردم و تهش تو تر�م کردی …ص�I کنم؟ من ق�ال برات ص�I کردم ترانه
 ..م+خوام از هر ثان+ه ای که کنارتم استفادە کنم

 3m3 ک اض …توی این مدت �ا:د هرروز ب+ای خونم و تمک�4 lچون  …�دون اشک و دعوا …�دون اع�
 3mص+غه ی استادت …د:گه ص+غه ی م .
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نفس عم+¢l کش+دم و وارد �الس شدم ، نمیتوVستم تو روی مهرداد نvاە کنم .

3 �ا�z �دون حرف فرار کردم چون دلم  وقlm د�شب بهم گفت �ا:د همeشه آمادە ی تمک�4
شکست .

ه ازم هر :ه زما3g حlm دستمم نq گرفت تا م�ادا ناراحت xشم اما االن انقدر خشن شدە بود ک
3 م+خواست شب تمک�4 .

ون �الس �د�خlm اینجا بود :ک روز در می. برعکس همeشه �ا ق+افه ی پنچر شدە وارد �الس شدم
 .آخرم رو �ا مهرداد داشتم و مدام �اهاش چشم تو چشم $ شدم

کنار فری Vشستم در خا� که داشت چیÈس م+خورد گفت : 

؟_ lmچته مثل شله وا رف

Ig حوصله گفتم : 

w �ه wم نذار اوقات w �له زدن �اهاتو ندارم_

تا خواست ده|شو �از کنه مهرداد وارد �الس شد

امش �لند شدن �ا جد:ت روی صند� Vشست lهمون لحظه :? از �چه های }ا:ه  …همه �ه اح�
ی �الس �ا شو3c گفت : 

استاد ش|+دم امروز م+خواین موض£ع �السو آزاد کن+د_ .
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ل�خند محوی کنج لب های مهرداد اومد و در �مال تعجب گفت : 

امروز �حث آزاد …�اشه_ .

تا اینو گفت همه مثل �چه دxستا3g ها براش جیغ و دست زدن .

@ن �ا عشوە گفت سا{ت که شدن این �ار ش+مای خودش�� : 

استاد شما ازدواج کردین؟_

ە بودم که �ا صدای wدی گفت …نvاە مهرداد �ه من افتاد بهش خ�� : 

نvاە مهرداد �ه من افتاد و �ا صدای wدی گفت : 

نه_ .

د. نvاهمو ازش گرفتم 3 ا رسما برق م�� lچشم همه ی دخ�

ای آو@زون د:گه گفت lاین �ار :? از دخ� ; 

_ ؟. استاد تا حاال عاشق شدین

ە:ادم افتاد اون زما3g که دوست بود:م همeشه بهم $ گفت عاشقم شد …مهرداد سکوت کرد … 
3 �ار عاشق شدە .این که برای اول�4

این �ار در �مال تعجب گفت : 
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وقlm داVشجو بودم عاشق شدم_ .

  :صداtg از ته �الس گفت

Qس چرا نگرفتeش استاد ؟_

همه خند:دن جز منو مهرداد .

این �ار مهرداد جواب داد : 

 .چون رفت_

منتوVستم طاقت ب+ارم و شتاب زدە �لند شدم ا©ه اونجا $ موندم نمیتوVستم جلوی ز� ونمو �گ�� . 

خواستم �ه سمت در �الس برم که مهرداد �ا اخم گفت : 

کجا ؟_

چهرە ام گر گرفته بود �ه سخlm گفتم : 

م هوا �خورم_ .م��

�ا جد:ت گفت : 

w 3 جات_ ی xش�4  .هیچ جا نم��

3 اول بود �لند شد و گفت  :تا خواستم حرف بزنم یزدان که م��
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3 رنگش پA@دە ؟_ استاد نq ب¤ن�4

�ا �لند شدن یزدان چهرە ی مهرداد رسما کبود شد

�ا خشم رو �ه یزدان گفت : 

تو وک+ل و� خانم زندی ؟_

از سکو�ش خوشحال بودم چون ا©ه حرف $ زد :ه جنگ . یزدان مات موند چه جواIg �دە
حساIg �ه }ا $ شد .

نvا� بهم انداخت و �ا وجود عص�انeت مهرداد گفت : 

من نگراVش شدم_ .

�ا این حرفش مهرداد �ه موهای پر Qش7ش چنگ زد و گفت : 

w 3 جات_  .خانم زند برو xش�4

سم  ناچارا برگشتم و w جام Vشستم و این �سل+م شدنم رو زدم …این :ع3m �عدا حساب تو م��
 .}ای حساب مهرداد

ا رو � lل ساعت و ه|سفری توی گوشم گذاشتم تا صدای خندە ی دخ��شستم و V ا روی صند�
 .مهرداد Vشنوم
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ون 3 ب�� l4الس رف�االخرە دو ساعت گذشت و همه :? :? از �. 

فتم که صدای خشک و جدی مهرداد مانع شد ون م�� داشتم از �الس ب�� : 

@ف داشته �اش+د خانم زند_ zd� شما. 

3 گفتم خواستم �ه حرفش گوش کنم اما نم+خواستم مدام من �سل+م xشم برای هم�4 : 

متاسفانه خ+� عجله دارم استاد_ .

ون رفتم  روز تهد:د  وسا:الش و جمع کرد $ دوVستم م+خواد مثل اون. حرفم و زدم و از �الس ب��
3 �ه سمت یزدان دو@دم و �ا نفس نفس گفتم کنه برای هم�4 : 

_ 3gشه منو برسوeم. 

از خدا خواسته wی تکون داد و گفت : 

 .البته که مeشه_

3 یزدان شدم �ا این که $ دوVستم امشب قرارە �ه خونه ی  جلوی چشم مهرداد سوار ماش�4
 3 3 �ار �ه خونه ی استادم ، اون هم برای تمک�4 برای هد:ه دادن  …مهرداد برم ، برای اول�4
ونگ+ام بهش lدخ�

تمام موهام رو Qشت wم جمع کردم و رژ  قرمزمو تمد:د کردم .

 .توی چشم هام فقط غم بود و مثل همeشه �ه روم نم+اوردم

3 . �ا�ام از ب+مارستان مرخص شدە بود اما فورا �ا:د عمل مeشد   … بوددل+ل امشب رفتنم هم�4
پeش کzª خودم �ه خاطر پول .
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ە ی داVشvاە که تیÈش �ه :ه …شالم رو آزادانه روی wم انداختم 3 ی از اون دخ�l ر@زە م�� Iخ� 
 .مقنعه و :ه مانتوی سادە ختم مeشد نeست

…پوزخندی توی آی¤نه �ه خودم زدم  . 3 دوست نداشتم �ا�ام منو �ا این وضع ب/ینه برای هم�4
ون زدم منتظر شدم و وقlm فهم+دم خواب+دە، تا{ª خ�I کردم و از خونه ب�� .

رو@ای  …تمام وجودم از ترس م+لرز@د …تا{ª دق+قا رو�ه روی خونه ی مهرداد نگه داشت
جوون+م ازدواج �ا مهرداد نه ص+غه شدن �اهاش  اونم وقlm ازم متنفرە .

3 موهام  …�غضمو قورت دادم و وارد آساVسور شدم l4سx اە کردمvتوی آی¤نه �ه خودم ن
چشمهامو ش+طون تر کردە بود .

امشب برای مهرداد ز@ادی خوشvل شدە بودم

طو� نکش+د که در رو �از کرد و …آساVسور ا�ستاد پ+ادە شدم و زنگ واحد مهرداد رو فشار دادم

اشو �ه  �االتنه ی برهنه و شلوار� که پوش+دە بود حساIg اندام مردونه …�ه w تا}اش نvاە کردم
رخ $ کش+د .

دارە قبول دارم زما3g که �ا من دوست بود خوش ه+Oل بود اما االن رسما ه+Oل :ه مرد رو  .

 .مخصوصا �ا اون �دن برنزە و س+کس }ک های که برای خودش ساخته

�ا اخم نvاهم کرد و وقlm د:د جلوی در وا رفتم جدی و اخمو گفت : 
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ب+ا تو_ .

روی م�ل Vشستم مهرداد رفت توی اتاق و دو  …ک+فمو توی دستم فشار دادم و رفتم داخل
ون دق+قه �عد در حا� که �لوز شلوار پوش+دە بود اومد ب�� .

رو�ه روم Vشست و �ا همون اخم های در هم گفت : 

سم_ bی ب� 3 م+خوام ازت :ه چ�� .

دسlm ال �ه الی موهای پËAش7ش کش+د و گفت …کنجOاوانه نvاهش کردم : 

ا©ه پeشنهاد ص+غه شدن رو یزدان بهت م+داد قبول م+کردی ؟_

3 یزدان شدم فهم+دم دردش ص�حه که سوار ماش�4 .

د ا©ه پeشنهاد ص+غه شدن رو یزدان :ا هر کس د:گه ای م+داد �دون شک ر  …�ه فکر فرو رفتم
م ؟اما چرا پeشنهاد مهرداد و قبول کردم ؟ چرا انقدر جلوش رامم و ه+bÂ نم+v …م+کردم

�عد این همه سال مگه ن�ا:د فراموشش م+کردم ؟

اخم هامو در هم کش+دم و مثل خودش جدی گفتم …نم+خواستم مهرداد احساسمو �دونه : 

3 �اری دادم_ برامم مهم نeست اون  …من شغلم ص+غه شدن نeست ، �ه خاطر �ا�ام تن �ه چن�4
شخص تو �ا�z :ا هر کس د:گه .

�ا عص�انeت گفت …چهرە اش از خشم کبود شد : 

:ع3m ا©ه هر کس جز من این پeشنهادو م+داد ص+غه اش مeشدی آرە ؟_
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دسlm �ه :قه اش کش+د و �دون اینکه نvاهم کنه گفت …w تکون دادم : 

�لند شو_ ! 

نvاهش کردم که دو�ارە گفت : 

حاال که بهت پول دادم وظ+فتو �ه درسlm انجام �دە …برو توی اتاق خواب_

�ن سا�ت دانلود رمان های  و �م�اب 18+به�� Nicebanoo.iR

انقدر جدی و اخمو بود که جرئت نم+کردم حرف بزنم …نvاهش کردم .

ه تص£@ر فکر اتفا�l که م+خواد بیوفته داشت دیوونم م+کرد اما توی ذهنم س¼ م+کردم فقط �
�ا�ام نvاە کنم .

از جا �لند شدم و �ا ب+خ+ا� ظاهری گفتم : 

�اشه من توی اتاق خوا�م_ .

ی نگفت 3 انvار دوست نداشت . نq دوVستم دردش چ+ه …ن+م نvاە �دی بهم انداخت و چ��
انقدر راحت برخورد کنم .

3 ب+ارم ی نبودم که �ا زر زر کردن شخص¤تمو }ای�4 lاما منم دخ� .

پنج دق+قه طول کش+د تا این که مهرداد اومد …رفتم توی اتاق خواب و روی تخت Vشستم .

دم اما نvاهم خنÌm بود 3 ته دلم داشتم زار م�� .
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دستم روی }ام مشت شد …کنارم Vشست .

نمدست داغ و مردونه اش رو ز@ر چونه ام گذاشت و وادارم کرد �ه چشمای س+اهش نvاە ک . 

روی  نvاهش قفل روی لب هام بود صور�ش �م �م جلو اومد و �دون مهلت ل�ای داغ و ملته·ش
 .لب هام Vشست

 …ا©ه این بوسه از روی عشق مهرداد $ بود قطعا لذت $ بردم اما االن

دوست نداشتم �ه بهانه ی اینکه �اهاش  …�ا دس7ش �ه شالم چنگ زد و تمام موهام رو �از کرد
3 دستم رو ال�ه الی موهای مجعدش برد مهمOاری نم+کنم پول عمل �ا�امو ندە برای هم�4 .

اه|ش رو :? �از کردم و از ت|ش  …�ا این �ار حA@ص شد و پرتم کرد روی تخت د�مه های پ��
ون آوردم ز �ار ق�ل ه+Oل برنزە اش �امال چس/+دە �ه �دنم بود و لب هاش هر ثان+ه داغ تر ا …ب��
  .$ بوس+د

 هامو از دست �دم داشت دیوونم م+کرد
�

ون? lستم طاقت ب+ارم و  …فکر اینکه قرارە دخ�Vنتو
قطرە اش? از گوشه ی چشمم wاز@ر شد و صورت مهرداد رو خeس کرد .

ە م وند�االخرە لب هاشو از روی لب هام برداشت و �ا نvاە عم+¢l �ه چشمهای اشک+م خ��

زمزمه کرد : 

؟_ 3mه $ ک@Aچرا گ
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�ا �غض گفتم : 

 .ه+bÂ فقط دلم گرفت_

 .دس7ش و کنار گردنم و گذاشت و نوازش گرانه تا روی س¤نه ام امتداد داد

دس7ش انقدر داغ بود که حس م+کردم تمام وجودم رو دارە $ سوزونه .

ر گوشم امتداد wش و توی گردنم فرو برد و بوسه ی ر@زی �ه گردنم زد ل�اشو از روی گردنم تا کنا
�ا صدای آروم و �q زمزمه کرد …داد و متوقف شد : 

 .آرومم کن_

منظورش bc بود ؟ …متعجب شدم

خودش دو�ارە کنار گوشم گفت : 

اما داغونم ترانه ، آرومم کن …را�طه نم+خوام_ ! 

wش رو از کنار گوشم برداشت و �ه چشم هام نvاە کرد .

آب دهنمو قورت دادم و توی دلم �ا خودم فکر کردم bc �ار کنم که این آروم xشه ؟

�لند شد و وادارم کرد که �لند xشم

ە �ه چشم هام گفت خ�� : 

مثل ق�ل_ .
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م:ادم اومد هر وقت حالش �د بود wش و روی }ام م+ذاشت و من �ا موهاش �ازی $ کرد .

 هامو ازم …�اورم نمeشد
�

ون? lامشب دخ� l¢@Aە  فکر $ کردم برای انتقام هم شدە �ه هر ط م+گ��
 …اما حاال

�دون اینکه منتظر تای+د من �اشه wش و روی }ام گذاشت .

ام آروم موها و پeشونeشو نوازش م+کردم تا �ا حر�3 که زد تم …دستم �ه سمت موهاش رفت
وجودم لرز@د : 

خ+� دلم برات تنگ شدە بود_ .

؟ دلش برام تنگ شدە بود؟ :ع3m �اور کنم مهرداد هم همون احسا� و دارە که من دارم

3 :ادش ه�اور کنم گذشته رو فراموش نکردە؟ چرا گفت دلم برات تنگ شدە؟ :ع3m همه چ�� .

ە Iشه و خوا�م می�e3 م  .نم+دونم چقدر م+گذرە که }لÍ هام سنگ�4

صبح �ا احساس حصاری که دورمه از خواب ب+دار شدم .

 .هر چه قدر س¼ م+کردم نمیتوVستم دست و }امو تکون �دم

ی که د:دم س¤نه ی برنزە و پهن مهرداد ب 3 3 چ�� ود�ه سخlm الی }لÎمو �از کردم و اول�4 . 

هیچ وقت عادت نداشتم نزد:ک کª �خوا�م چون نفسم $ گرفت .
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دستم و �اال بردم و خواستم Qسش بزنم که محم�l �غلم کرد .

ش �م شدە بودم 3 ه+Oل ورزشOا́ر رسما ب�4 .

3 بود  wمو �اال بردم. �ا ش+طنت �ه صور�ش نvاە کردم  …:ادمه قد:م ها هم خواxش خ+� سنگ�4
و چنان محOم لÈش رو �از گرفتم که �ا داد از خواب �لند شد .

اال انداختمخمار از خواب و �ا عص�انeت نvاهم کرد که ابرو �. تازە توVستم :ه نفس راحت �کشم  . 

وع �ه قلقلÍ دادنم کرد  zw ن م+دوست م. �دون اینکه بهم رحم کنه �ه سمتم یورش آورد و
چقدرررر قلقلÏ ام .

ی قلقلÎم داد lش�eکش+دم و اون �ا لذت ب zªجیغ بنف . 

 …انقدر خند:دم و التماس کردم که نفسم در نمیومد

 .�االخرە مهرداد هم خسته شد و خودش رو کنارم پرت کرد

Ig رمق ولو شدە بودم که سنگی3m نvاهش رو احساس کردم .

ە ش دەبرگشتم و د:دم �ه گردنم و شونه هام که حاال :قه ام حساIg کنار رفته بود خ�� . 

ل�مو �از گرفتم دستمو �اال بردم تا :قه ام و صاف کنم که دس7ش رو روی دستم گذاشت …

این �ار منم م+خواستم چون این �ار نvاە مهرداد فرق  …نvاهش خمار بهم دوخته شدە بود
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م+کرد .

wش رو آروم آروم جلو آورد و �ا عطش لب هامو بوس+د .

هم دستمو دور گردVش حلقه کردم که حA@ص شد �ه موهام چنگ زد و خودش و بeش�l از ق�ل ب
 .فشار داد

�ا نفس نفس ازش جدا شدم �ا صدای خش داری گفت : 

_ ل م+کردم  lه مال االن د:گ. ق�ال برای چش+دن طعم این لب ها جون م+کندم اما خودم و کن�
م3m ترانه مال من .. 

ل�خند زدم و تا خواستم حرف بزنم زنگ bg در bg خونه ی مهرداد مانع شد .

و  ن رفتwش متوقف شد Ig م+ل ازم فاصله گرفت و �دون اینکه �لوزش رو بپوشه از اتاق ب�� . 

ونه ای تمام وجودم از حسادت پر شد lستم که �ا صدای ضع+ف و دخ�x خ+ال چشمامو Ig .

ون �لند شدم و Ig توجه �ه وضع ل�اسم از اتاق رفتم ب�� .

ی که اون شب توی خونه اش بود �ا ل�خند توی آغوش مهرداد جا گرفته بود و  lداشت  همون دخ�
 م+کرد

�
 .ابراز دلتن?

انvار جف7شون کور بودن و منو نم+د:دن .

ون رفتم …حرصم گرفت مانتو و ل�اس هامو پوش+دم و �ا عص�انeت از اتاق ب�� .
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ە هم �ه من افتاد و �ا عشوە گفت lچشم اون دخ� : 

مهرداد این ک+ه ؟؟؟_

ی گ فتمنتظر بودم �گه زنمه اما مهرداد ن+م نvا� �ه من انداخت و رو �ه اون ا:کب�� : 

گفت : 

_ 3  .ترانه :ه دوست سادە و قد:م+ه ، اومدە بود w بزنه فقط هم�4

3 چند دق+قه ی ق�ل نگفت دلش برام تنگ شدە ؟ …تمام تنم لرز@د مگه هم�4

مگه �ا اش7+اق منو نبوس+د ؟ حاال شدم :ه دوست سادە ی معمو� ؟

خفه شو ترانه" دستم و مشت کردم  گذشته توی گذشته موند  …اون فقط تو رو ص+غه کردە …
3 . االن فراموشت کردە  احمق فقط م+خواد �اهات خوش �گذرونه هم�4 . "

از توی ک+فم درش آوردم. شاVس خ£�م تلفنم همون لحظه زنگ زد  همeشه ساعت  …فری بود …
ونه bم ب�w د و اس م+داد تا خوابو از 3 دو شب تک م�� .

Qس �چAخ تا �چرخ+م آقا مهرداد …فکر ش+طا3g �ه wم زد .

تماس و وصل کردم که فری گفت : 

ب+داری جغد مغرور ؟_

نvاە مهرداد �ا اخم �ه من بود ، صدامو نازک کردم و �ا عشوە گفتم ; 

عµ@زممم دلت برام تنگ شدە این وقت شب؟_
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صورت مهرداد �ه :ک �ارە wخ شد فری �ا تعجب گفت : 

bc �ه هم می�ا�3 نصف شIm ؟_

3 مهرداد �ا ناز گفتم خندە ی ر@زی کردم و ز@ر نvاە سنگ�4 : 

االن که نمeشه ب+ام پeشت ، فردا توی داVشvاە می/ینمت عµ@زم_ .

ە �ا خشم � …تا گفتم داVشvاە مهرداد کبود شد lتوجه �ه اون دخ� Ig ه دس7ش و مشت کردە بود و
من نvاە م+کرد .

فری �ا صدای �لندی گفت :

 ؟_
�

3 خوردم بهت زنگ زدم نصف شIm آسفالتم کردی این چرتو پرتا چ+ه م+? �ا�ا چ��

ە تکون دادم و از کنارشون عبور کردم و ز@ر نvاە �ه خ lی برای مهرداد و اون دخ�w شسته یV ون
مهرداد همون طوری که درو $ xستم گفتم : 

�اشه عشقم م+ام پeشت اما فقط دو دق+قه �اشه ؟_

�ن سا�ت دانلود رمان های  نا+س (انو -و �م�اب  18+به��

 �ا تصور حر� که مهرداد االن م+خورە دلم �از شد و  …در خونه رو xستم و ل�خند ش+طا3g زدم
سوار آساVسور شدم .

****

از صبح که اومدە بودم داVشvاە ند:دە بودمش …خداروشکر امروز �ا مهرداد �الس نداشتم

فتم که د:دم مهرداد از جهت مخالف دارە م+اد و دو  رش اونقدر داشتم �ا فری �ه سمت �السم م��
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 .پرە از دخ�l که چشمش اصال منو نمی/ینه

 .Ig اعتنا داشتم از کنارش عبور م+کردم که گوشه ی آس7ینم و گرفت

متوقف شدم ، فری �ا تعجب برگشت گفت : 

چرا وا�ستادی؟_

موندم v� bcم مهرداد همون لحظه نامحسوس خم شد طرفم و گفت :

 .ب+ا اتاقم_

ل�خند مصنوÒ زدم و رو �ه فری گفتم : 

تو برو منم االن م+ام_

 .Ig تفاوت شونه �اال انداخت و رفت

ا شد l3  …مهرداد دو�ارە مشغول حرف زدن �ا دخ�mستم تو که م+خوای اینجا ور ور کVمن نم+دو
چرا منو از �السم $ ندازی؟

وشه از حرص مدام گ.  �ا حرص �ه سمت اتاق مهرداد رفتم درشو �از کردم و روی صند� Vشستم
ی ل�مو م+ج£@دم تا این که �عد دە دق+قه �االخرە در اتاق �از شد

مهرداد �ا چهرە ی جدی و اخمو اومد تو رگ های پeشونeش و �ه وض£ح $ د:دم .

 .نvاە ترسناÔ �ه چشم هام انداخت و بهم نزد:ک شد

lg بود …$ دوVستم دردش برای د�ش�ه طوری که ا©ه  …حlm :ادمه ق�ال هم ز@ادی حسود و غ��
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من از :ه �از@گر مرد تعA@ف م+کردم حساIg سگرمه هاش توی هم $ رفت .

طوری اخم هاش در هم بود که ناخودآ»اە  …برای د:دVش wمو �اال گرفتم …رو�ه روم ا�ستاد
�ا این �ارم :ک قدم بهم نزد:ک شد. :ک قدم رفتم عقب . 

من عقب $ رفتم و اون قدم �ه قدم بهم نزد:ک مeشد تا این که چس/+دم �ه دیوار

ممهرداد �دون هیچ فاصله ای رو�ه روم ا�ستاد ت|ش و �امال چس/+دە �ه تنم حس م+کرد .

دستم و روی س¤نه اش گذاشتم و گفتم : 

برو عقب مهرداد االن :? م+اد $ ب¤نه_ .

بeش�l از ق�ل بهم چس/+د و �ا صدای خش3m زمزمه کرد : 

� �ه گوش یزدان برسه ؟_ lچرا؟ می�

نvاە ترسنا{ش و �ه چشم هام دوخت و ادامه داد : 

�عد از من رفlm پeش اون ؟ هوم ؟ bc �ار کردین �اهم ؟_

ە شد و ادامه داد �ه ل�ام خ�� : 

_ ؟ :ا نه اونم قرارە �عد :ه مدت مثل ز�اله دور ا 3mمال م lmشه؟تو رو بوس+د ؟ بهش گفx نداخته

س+دم نvاهش خ+� ترسنا; شدە بود lخ+� می�. 
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�ه س¤نه اش فشار آوردم و در حا� که م+خواستم صدام نلرزە گفتم : 

برو عقب مهرداد_ ! 

 .�ا این حرفم �ا خشونت دس7شو دور �مر �ار@Oم حلقه کرد

wش و کنار گوشم آورد و زمزمه کرد …توی آغوشش �م شدم : 

_  ازدواج کردی 
�

�ذار همه �فهمن صاحب . برات حلقه م+خرم دس7ت کن . �ا:د �ه همه �?
آمادە �اش م+ام دن�الت8اما �ار د�ش·ت Ig جواب نم+مونه ، امشب ساعت  …داری تقاص  …
خ+انت �ه منو Qس م+دی .

روی  wش و از کنار گوشم کنار کش+د نvاە خمارشو بهم دوخت و wش و خم کرد و لب هاش و 
لب هام گذاشت .

ی لب هام و ب lش�eوس+د�ا تمام توانم خواستم هلش �دم که هر دو دستم و گرفت و �ا ولع ب . 

س+د ، دست بردار نبود تا اینکه �ا صدای �از شد ن در تمام هر bc تقال م+کردم زورم بهش نم��
وجودم رو ترس برداشت .

�اورم نمeشد که ش+دا بود ، دهن لق تA@ن و لوس تA@ن و  …w جفتمون �ه سمت در چرخ+د
 .آو@زون تA@ن دخ�l �الس

 .شک نداشتم �ل داVشvاە رو پر م+کنه که ترانه �ا استاد مهرداد را�طه دارە

مثل مجرما فورا مهرداد و Qس زدم و �ا تته پته گفتم : 
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 …اوممم ما داش7+م_

ە پرو پرو وسط حرفم پA@د و گفت lدخ� : 

این همه دم گوش ما روضه $ خوندی خودتم این �ارە بودی نه ؟_

اخمام در هم رفت و �ا �zd گفتم : 

نه توtg نه من …من و �ه خودت مثال ندە اسOل_ 3 او3g که �ا �ل شهر ت+ک م��

پوزخندی زد : 

_ ی اون از یزدان که تورش کردی حاال هم م+خوای استاد و ا bز راە �ه در آرە تو فقط �ا خ£�ا می�
؟ 3mک

ق�ل من مهرداد �ا خشونت گفت : 

حرف دهنتو �فهم این وصله ها رو هم �ه زن من نچسبون_

اش  تا گفت زنم دهن جفتمون �از موند ته دلم چنان قندی آب کردن که توی زندگ+م تج�Aه
موم مهرداد که د:د من از ش+دا بeش�l تعجب کردم سقلمه ای �ه پهلوم زد که ت …نکردە بود
احساس خ£�م پA@د .

دستم و توی دست مردونه اش گرفت و رو �ه ش+دا گفت : 

_ ی از  3 دهنت در  ترانه نم+خواد کª �فهمه Qس وای �ه حالت ، وای �ه حالت ش+دا ا©ه جاtg چ��
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3̄ ک3m فهم+دی ؟   برە �ا:د �ال �ا داVشvاە خداحاف

ون زد هیچ رقمه  …تا حاال این روی مهرداد و ند:دە بودم …ش+دا �ا ترس w تکون داد و از اتاق ب��
  :نمیتوVستم برق چشمامو جمع کنم انvار فهم+د که همون لحظه زد توی پرم

_ ه دل خوش نکن ترانه من اون dQ احمق گذشته نeستم که عاشقت �اشمم و چشمم کور �اش
3 ن+ازم فهم+دی؟ تو االن فقط ص+غه ی م3m ، :ه وس+له برای تمک�4

چرا مدام �ه روم م+اورد که زن ص+غه ا�شم؟ نq گفت بهم بر م+خورە ؟ …بهم بر خورد

اصال اون dQ مه�Aون گذشته ها نبود …مهرداد خ+� عوض شدە بود

ون زدم وی  اتاق حس م+کردم همه م+فهمن ت. �دون اینکه حر�3 بزنم نvاهش کردم و از اتاقش ب��
 .چه خ�I بودە

3 و توی دو سوت  w �الس �عد:م Vشستم مثل مجرما wم و انداختم }ای�4 .

***

شتم ، برش دا. ساعت هفت و ن+م شب بود داشتم �ه �ا�ام غذا م+دادم که م£�ا:لم زنگ خورد 
شمارە رو نمeشناختم ظرف غذای �ا�امو کنار گذاشتم و جواب دادم : 

�له_
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صدای �م و مردونه ای از اون ور خط گفت : 

 .هشت حا3Õ �اش م+ام دن�الت_

نvاە �ا�ام کردم و �ا تته پته گفتم : 

چرا؟_

�ا مکث گفت :

_ ؟ وقlm در حا� که زن م3m �ا :? د:گه قرا zªx Imر م+ذاری مثل اینکه :ادت رفته قرارە تن
و �اال م+خوای فراموش کنم منو دور زدی و ه+bÂ نvم ؟ هشت حا3Õ �اش ترانه اون روی سگ من

ن+ار

تا خواستم حرف بزنم تماس قطع شد ، �ا�ام �ه سخlm گفت : 

م؟_ lبود دخ� �

�ا ذه3m مشغول گفتم :

_ +اری:? از دوستام بود �ا�اجون تو فکرتو مشغول نکن �خور عملت نزد:که بتو3g طاقت ب .

نه؟�ا ذه3m درگ�� مدام �ه این فکر م+کردم که مهرداد چطور م+خواد ت|بیهم ک …حر�3 نزد

3 از خونه ز  3 }اورچ�4 ونwwی مانتو و شا� و پوش+دم و طوری که �ا�ام نفهمه }اورچ�4 دم ب��

3 مهرداد برام چراغ زد  7ش رفتم و ق�ل از اینکه شناساx tgشم �دو �دو �ه سم. همون لحظه ماش�4
سوار شدم .
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ە شدە بود ، }اشو روی }دال �از فشار داد و �ا wعت راە ا فتاد�ا اخم �ه رو�ه روش خ�� .

مثل خودش اخم در هم کردم و گفتم : 

@م ؟_ کجا م��

  :�ا جد:ت گفت

 مال م3m نم+خوام �ه چشم د:گه ای نvات کنه …خونه ی یزدان_
�

 .�ا:د بهش �?

ون زدە گفتم �ا چشم های از حدقه ب�� : 

؟ این موقع شب برم Qشت در خونه ی مردم �vم شوهر کردم؟ _
�

هیچ معلوم هست bc م+?
3 اونم �ه خاطر خAج عمل �ا�امه وگرنه صد  اصال ازدواج ما مگه رسم+ه ؟ :ه مدت ص+غه اتم هم�4

3 �اری نم+دادم  .سال س+اە تن �ه همچ�4

  :�ا صورlg قرمز شدە گفت

_ 3mی و تموم م+ک 3 لندهور؟ امش�م م�� مگه د�شب از خونه ی من نرفlm خونه ی هم�4 .

 :�دون فکر گفتم

نم+خوام تموم کنم_ .

3 وسط خ+ابون ا�ستاد  .�ا این حرفم چنان }اشو گذاشت روی ترمز که ماش�4

3 و �ا ز کنم که قفل ق+افش انقدر ترسنا; شدە بود که فرارو �ه قرار ترجیح دادم خواستم در ماش�4
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  :مرکزی رو زد و �ا عص�انeت گفت

_ ە bت ب�w 3 هم ازgاری م+کنم که فکر �ل�ل ز�و�امشب :ه ...

خودم و �ه در ک£�+دم : 

_ 3 کن م+خوای چ+Oار ک3m احمق؟ انvار خ+� جدی گرفlm این را�طه ی مسخرە رو؟ گفlm تمک �4
؟ زنت که نeستم ص+غه اتم bÂ+گفتم �اشه د:گه چرا �ه پر و �الم $ پ . 

 کرد …رسما دود از wش �لند شد
�

ی رانند� lش�eعت بw نگفت و �ا bÂ+اما ه .

فت که  توی صند� مچاله شدە بودم انقدر تند م�� .

ە 3 بودم این �ار بهم رحم نم+کنه و �ارم   …خوب $ فهم+دم دارع مس�� خونه اشو م�� Ö4مطم
تمومه . 

وع �ه زنگ زدن کرد  zw ت تماس و وصل کرد که. ق�ل از این که برس+م تلف|شeصدای  �ا عص�ان
3 پ+چ+د   :نازک و زنونه ای فضای ماش�4

؟؟_ tgالو مهرداد؟ من توی خونتم معلوم هست کجا

  :مهرداد �ا ش|+دن این حرف �ا عص�انeت �ه موهاش چنگ زد و گفت

اون جا bc �ار م+ک3m سحر ؟ چرا راە �ه راە م+ای خونه ی من ؟_

ە شاÔ گفت lدخ�:  

_ تما �عدشم فردا تولدمه م+خوام تو رو �ه دوستام معر�3  lکنم خودت   وا مهرداد مثال دوست دخ�
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سم. قول دادی م+ای  bاومدم راجع �ه ل�اس فرداش�م نظرتو ب� . 

 خواست حر�3 بزنه اما Qش+مون شد و گفت
�

  :مهرداد �ا �الف?

من امشب نم+ام سحر تو هم ب+خود منتظر نمون_ .

ی �گه تلفن و قطع کرد 3 ە چ�� lحرفش و زد و �دون اینکه �ذارە اون دخ� . 

ش �ه سنگ خورد  .ته دلم خوشحال بودم از اینکه ت��

�ا خ+ال راحت صاف Vشستم که �ا حر�3 که زد تمام حس و حالم پA@د : 

_ 3gم �از کنم …فردا �ا من م+ای مهموw ە رو از lز@ادم خوشحال ن�اش �عد  …�ا:د این دخ�
مهمو3g �اری که امشب نکردم و م+کنم

ە  اما حداقل امشب از دس7ش راحت شدە بودم تا فردا خدا  …بeشعور تو هر عی3m �ا:د حالمو �گ��
 .بزرگ بود

3̄ از م 3 مهرداد �ا همون خشمش منو تا Qشت در خونه رسوند و منم �دون �شکر و خداحاف اش�4
پ+ادە شدم .

اونم حتما �عد از این همه اتفاق از من توقع �شکر کردن نداشت .

ە خودم و روی ز@ر نvاە سنگی|ش �ل+د انداختم و داخل خونه شدم و Ig خ+ال از اتفاقاtg که افتاد
 .تخت پرت کردم و خواب+دم
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* 

+دارم فکر کنم لنگ ظهر بود که صدای زنگ bg در bg خونمون رو مخم رفت و از خواب نازم ب
کرد .

ام �ه سخlm از جا �لند شدم و لنگون لنگون دمÃاtg هامو } …خوش�ختانه امروز �الس نداش7+م
سم ک+ه در ح+اطو �از کردم bکردم و �دون اینکه ب� .

ته ی بزرگ :ه مرد غA@�ه بود که تا چشمش �ه من افتاد انvار ترس+د که روشو اون ور کرد و xس
دس7شو �ه سمتم گرفت و گفت : 

شما ترانه زند هس7+د ؟_

  :متعجب گفتم

آرە منم_ .

  :xسته رو �ه دستم داد و گفت

 .این xسته برای شماست_

  …جفت ابرو هام �اال پA@د
�

کª برای من xسته نم+فرستاد اونم �ه این بزر�

پرس+دم

� اینو فرستادە؟_

 .�دون اینکه جواب �دە مثل بز سوار موتورش شد و رفت
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فحzª بهش دادم و درو محOم xستم .

روی تخlm که توی ح+اطمون بود Vشستم و مشکوک �ه جع�ه ی روم �ه روم نvاە کردم .

نکنه توش �مب �اشه؟

؟ …:? زدم توی w خودم 3 ە احمق تو اونقدر مهq که قصد جونتو �ک34 lآخه دخ�

دلو �ه در@ا زدم و در جع�ه رو �از کردم .

�ا د:دن :ه ل�اس مجلª و عیو3g چشمام برق زد .

ون اوردم ل�اس و از جع�ه ب�� .

خ+� خوشvل بود .

3 داشت �از هم اونقدر ز@�ا بود که آدم توی ن vاە اول :ه ل�اس �لند که �ا وجود اینکه آست�4
عاشقش مeشد . 

چشمم �ه �اغذ توی جع�ه افتاد و برش داشتم : 

امشب توی مهمو3g این ل�اس و بپوش ساعت هفت م+ام دن�الت_ .

Qس این ل�اس �ار مهرداد بود …ابروهام �اال پA@د .
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ل�خند ش+طا3g زدم و ز@ر لب گفتم : 

3 خ+ال �اش که همeشه حرف حرف تو �اشه_  .�ه هم�4

3  جع�ه رو برداشتم و پA@دم توی اتاق ساعت دو و ن+م ظهر بود و وقت �q داشتم برای هم�4
قرار بود امشب حساIg استاد عµ@زم و حرص �دم …خودم و پرت کردم توی حموم . 

… ……………

م  .حlm خودمم نمیتوVستم چشم از آی¤نه �گ��

مت ل�ا� که پوش+دم :ه ل�اس د�لته ی مش? بود که روی س¤نه اش سنگدوزی های گرون ق+
داشت و از اون ز@�ا تر دستکش های تورش بود که تا روی آرنج میومد .

3 چهرە ام رو هزار برابر جذاب تر کردە بود حlm خودمم  …موهام و فر ر@ز کردە بودم و هم�4
 .خودم رو �ه سخlm $ شناختم

دە ی ت¤Ãم عطر برای تOم+ل کنن. آرا�شم نه �م بود و نه ز@اد ، از هر نظر عا� �ه نظر $ رس+دم 
سکª و تحA@ک کنندە ام و زدم .

تA@ن های تهران درسته االن هیچ پو� نداش7+م اما ق�ل از اینکه �ا�ام ورشکست xشه :? از پولدار 
ساIg برق بود:م ، این ل�اس هم �ا اینکه خ+� وقت بود خA@دە بودم اما چون نپوش+دە بودم ح

د 3 م�� .

دم که صدای اس ام گوش+م �لند شد 3 داشتم ال; م�� : 
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_ 3  .ب+ا }ای�4

نفس عم+¢l . همش دوست داشتم عکس العملشو ب/ینم …از ه+جان نمیتوVستم w ال{و ب/ندم
کش+دم و دلداری دهندە �ه خودم گفتم : 

…آروم �اش ترانه_

و  3 ک+ف و م£�ا:لم از خونه ب�� l4ن زدممانتوی �لندم و روی ل�اسم پوش+دم و �عد از برداش .

3 لوکس و گرون ق+مت مهرداد �q �ا فاصله }ارک شدە بود ماش�4 .

 .�ا اون کفش ها نمیتوVستم مثل همeشه �دو �دو �ه سم7ش راە برم

3 خرامان خرامان �ه سم7ش رفتم و سوار شدم $ دوVستم ز@ر نظرم دارە برای هم�4 .

زم نگرفته رو نه من سالم کردم نه اون ، از اخماش معلوم بود هنوز کینه ی یزدان و انتقا$ که ا
  .دارە

مس�� اونقدر طوال3g شد که حس م+کردم روی صندل+م میخ �ار  …�ل راە حlm نvاهمم نکرد
 3 l4مهردادم اینو فهم+د و دس7شو �ه سمت }خش برد و روش|ش  …مدام وول م+خوردم …گذاش
 3gکرد اما چه روشن کرد ! 

د تا اینکه �ا توقف ماش Iکه گذاشته بود انقدر آروم بود که داشت خوا�م می� 
�

3 فهم+دم آهن? �4
رس+د:م .

نقدر :ع3m سحر دوست دخ�l مهرداد ا. رو �ه روی خودم �اغ که چه عرض کنم رسما ق× د:دم 
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ش؟ پولدارە ؟ آخر هم نفهم+دم منو برای bc آورد تولد دوست دخ�l لوس و ن�3

3 و توی �اغ اونجا }ارک کرد ، درو �از کردم و پ+ادە شدم  3   �ا اون }اشنه های. ماش�4 l4کفشم راە رف
م  .برام سخت بود اما اصال نم+خواستم از مهرداد �مک �گ��

3 و آهسته آهسته �ه سمت ساختمون رفتم اما ا 3 مثل �او wمو انداختم }ای�4 ز شاVس برای هم�4
ظر �دم }اشنه ی کفشم الی سنگ ر@زە ها گ�� کرد و چنان سکندری خوردم که هر لحظه منت

3 و هوا معلقم 3 زم�4 سقوطم بودم که متوجه شدم ما ب�4 .

ی صورتم د:دم lم� lmچشم �از کردم و صورت مهرداد رو توی :ه سان . 

ە موندە بود  .انvار فراموش کردە بود کجاست چون مسخ شدە �ه صورت آرا�ش شدە ام خ��

م+خواستم :ه جوری از دس7ش خالص xشم اما طوری �ه �مرم چنگ  …دست و }ام و �م کردم
زدە بود که تکون خوردن هم برام سخت بود .

  :wفه ی مصلحlm کردم و آروم گفتم

 .مهرداد �کش کنار_

تکو3g خورد و انvار که �ه خودش اومد چون دو�ارە اخم چهرە اشو پوشوند .

 کش+دم
�

ازم فاصله گرفت که نفª از روی آسود� .

  .توی سکوت هر دو }ا �ه }ای هم وارد ساختمون شد:م

ت برم صدای موز@ک اونقدر �لند بود که داشتم کر مeشدم از :ه طر�3 هم �دجور دلم م+خواس

65



اون وسط قررر �دممم .

م�ه سمتون اومد و انvار نه انvار منم اونجا …سحر �ا د:دن مهرداد نم+دونم از کجا پ+داش شد … 
وی لب هر دو دست مهرداد و گرفت قدشو �لند کرد و لب هاtg که �ه لطف رژ لب قرمز بود و ر 

 .های مهرداد گذاشت

  :خداروشکر که خدمتOاری �ه سمتم اومد و گفت …نتوVستم نvاە کنم و صورتم و برگردوندم

برای ل�اس عوض کردن �ا من ب+این_ .

 .نه مهرداد نه سحر حlm متوجه ی رفتنمم Vشدن …wی تکون دادم و دن�الش رفتم

ون آوردم و �ار د:گه w تا}امو چک کردم توی اتاق مانتومو ب�� .

 Igه ام حساÄاهای خوش تراشم و پوست سف+د و �دون ل{  Iی م+کردن�ا اون ل�اس س+اە و �از دل� . 

ون زدم 3 ک+فم از اتاق ب�� l4کش+دم و �عد از برداش l¢+نفس عم .

3 :ه �له آدم د:دم سحر چنان عشوە ای میومد که انvار  …چشم چرخوندم و مهرداد و سحرو ب�4
@ن مرد دن+ا توی دس7شه lارارو �کنه …دست به�Oهر چند حق داشت این. 

3 تنها Vشستم داشتم برای خودم موز م+خوردم که صدای  …نvاهمو ازشون گرفتم و روی :ه م��
مردونه ای حواسم و پرت کرد : 
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ترانه؟ تو ؟ این جا ؟؟_

�اورم نمeشد یزدان خواستvارم رو توی }ارlg اینجا ب/ینم .

  :نvاهش و محو و مات �ه w تا }ام انداخت و مسخ شدە گفت

_ 
�

  !چه تصادف قشن?

  :�ه زور خند:دم و گفتم

آرە خ+� قشنگه_ .

  :همونطوری که نvاهشو � روی من م+چرخوند گفت

ق�ل از تو استاد و د:دم_ .

یزدان هم $ فهم+د من  …ا©ه یزدان و اینجا م+د:د خون �ه }ا م+کرد …تازە :اد مهرداد افتادم
ص+غه ی استاد داVشvاە شدم و �ل داVشvاە این Ig آبروtg و $ فهم+دن . 

  :جوری که انvار خ�I ندارم گفتم

وای جدا؟ چه جالب_ .

 :مشتاق نvاهم کرد دس7شو جلو آورد و گفت

افتخار :ه دور رقصو م+دی؟_

ش من چرا ن�ا:د خوش  lخ+ال من چس/+دە بود �ه دوست دخ� Ig مهرداد lmخواستم رد کنم اما وق
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م+گذروندم؟

خ+� خوش7+پ و جذاب بود اما  …دستمو توی دست یزدان گذاشتم و �ه چشم هاش نvاە کردم
�از هم �ا جرئت میتونم �vم مهرداد خوش7+پ تر بود .

یزدان Ig رودروا�ª  …دست تو دست یزدان رفت+م وسط :ه آهنگ خارIc در حال }خش بود
دس7شو دور �مرم حلقه کرد و منم دستمو دور گردن اون .

 :Ig توجه �ه مهرداد داش7+م $ رقص+د:م که یزدان گفت

_  tg3 ترانه؟ �ه قرآن روز و ش�م توmب¤نمت هر شب توی خوا�م $... چرا �ا من ازدواج نم+ک … 
م �ه خاطر این که مال من zªx هر �اری �کنم 3Õترانه من اونقدر م+خوامت که حا. 

س بهم نزد:ک تر شد و وسط اون همه جمع+ت �غلم کرد و wشو برد ال�ه الی موهام و نف
کش+د .

 .حlm نمیتوVستم Qسش بزنم …حس م+کردم قل�م توی دهنمه

  :دو�ارە کنار گوشم گفت

 .از روز او� که اومدی داVشvاە دلم لرز@د ، من �دجوری عاشقت شدم_

برگشتم و �ا د:دن  …خواستم جواxشو �دم که :? چنان مچ دستمو گرفت که آخم �لند شد
 .چشم های �ه خون Vشسته ی مهرداد رسما از ترس غالب ت¸ کردم

االن ق+امت �ه }ا $ شد .
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....ادامه این رمان بزودی در سا�ت نا+س (انو من01/ خواهد شد 
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