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 چند تقه به در کالس زدم و وارد شدم.

 کالم استاد از دستش در رفت. ینگاه ها به سمتم برگشت و رشته  یبا ورودم همه 

 صورتش کردم. زیشروع به آنال یفور

 فرهمند. انیک ری... خودش بود.امغیسبز،صورت شش ت یچشما

 

 فرو رفتم و گفتم یسال اول یدانشجو هیدست و پام و جمع کردم و در غالب  عیسر یلیخ

 نم؟یتونم بش ی_م

 : دیپرس نیهم یداشته باشه برا یانتقال یدانشجو هیز دونست قراره امرو یم

 سماوات؟ الی_ل

 تکون دادم که گفت یسر

 !دیی_بفرما

نظر  ریرفتارش رو ز زیر زیکار و کردم تا ر نیاول نشستم. عمدا ا زیکردم و م یتشکر

 . رمیبگ

 رفتار و نوع حرف زدنش بود.  یشد و من فقط نگاهم پ سیتدر مشغول

 ! هیاستاد چ نیا یشک نکنه شغل واقع یاحد چیکه ه یکارش مهارت داشت،طور یتو

تونست نقش مقابل  یکه م یانتخاب شدم. چون تنها کس تیمأمور نیا یمن برا لیدل نیهم به

 ماهر مثل خودشه!  گریباز هیندار باشه  یچیه یاستاد عوض نیا

خودم و  دیبه سمتش رفتم.با هیمحض تموم شدن کالس از جام بلند شدم و زودتر از بق به

 بودم.  یمن م شیبعد ی نهیگز دیبا دادمیبهش نشون م

 خوب. یلیخ یطعمه  هینداره..  یکس که خانواده ا یبه اصطالح ب یدانشجو هی

 زد و گفت یلبخند کوتاه دنمید با

 چطور بود؟ سی_تدر

 نقشم فرو برم و گفتم یتو یکردم حساب یسع

 د؟یبد حیدوباره برام توض شهیم دمیمن به مبحث و نفهم یاستاد منته ی_عال

 .شدیتکون داد... کم کم کالس داشت خلوت م یسر

 و نشون دادم. یبخش هیمو جلوش باز کردم و  جزوه
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 بردم. کشیدستم رو کنار دستش گذاشتم و با خم شدن صورتم رو نزد زیم یخم شد رو یوقت

اول  یکنه که در وهله  یو انتخاب م یکس و کار یب یدونستم دخترا یکه م ییاونجا تا

 داشته باشن. یاندام خوب

 یبه صورتم انداخت و نگاهش سر خورد رو یدادن برگشت و نگاه خاص حیتوض وسط

 شده بود. مانتوم که به عمد باز یدکمه 

 یدوباره نگاهش رو رو ارهیخودش ب یبه رو نکهیکالس نمونده بود. بدون ا یتو یکس گهید

 رو از سر گرفت حشیتوض یبرگه انداخت و ادامه 

 

 گهیفکر د سیاستاد دانشگاه جز تدر نیکردم ا یدونستم فکر م یتمام اطالعاتش رو نم اگه

 نداره. یا

 که تموم شد خودکار و به سمتم گرفت و گفت حشیتوض

 ن؟ی_متوجه شد

 تکون دادم و گفتم یسر

 _بله استاد ممنون.

 رو برداشت و گفت فشیک

 .ستی_مانتو تون مناسب دانشگاه ن

 خودم انداختم و گفتم یبه سر تا پا ینگاه یتعجب ساختگ با

 ه؟یچ رادشی_واقعا؟ا

 به صورتم انداخت و پچ زد یرد شدن از کنارم نگاه موقع

 فهمه یمرد م هیرو  رادشی_ا

 رفت. رونیبشنوه و از کالس ب یکه جواب نموند

* * * * * 

 شدن بهش بود. کینزد یبرا تیموقع نیبهتر ومدیکه بارون م امروز

 یمبه من ن ینکرده بودم.در واقع اون اصال توجه یگذشت و من هنوز کار یهفته م کی

 کرد....

بودم و کم کم داشت  ستادهیا شدیکه ازش رد م یریمس یبارون تو ریبود که ز یا قهیدق ده

 .دمیرو از دور د نشیگرفت که باالخره ماش یلرزم م
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 و خودم رو حواس پرت نشون دادم. دمیو به هم مال دستام

 داد و گفت نییرو پا شهی. شستادیکنار پام ا نشیانتظارم ماش طبق

 ؟یبارون ری_چرا ز

 گفتم یخجالت ساختگ با

 .ومدین رمیگ ی_تاکس

 به صورتم گفت یا رهیرو از چشم برداشت و با نگاه خ نکشیع

 رسونمت. ی_سوار شو م

 و گفتم یو زدم به موش مردگ خودم

 .خورهیبهتون نم رمیاستاد مس ی_مرس

 ؟یری_مگه کجا م

تهران  یمحله  نیتر نینش ریمات صورتم موند..اسم فق یمحله رو که گفتم چند لحظه ا اسم

 و آوردم.

 حرفش رو تکرار کرد تیجد با

 _سوار شو

 بود.... دهیچیعطر تندش پ یبو نیماش ینکردم و سوار شدم. تو یمخالفت گهید

 سر حرف رو باز کردم میرو که رفت ریاز مس یافتاد،کم راه

شما  نیما تنگه ماش یخونه  یاستاد کوچه ها نیکن ادمیپ ستگاهیسر راهتون کنار ا ییجا هی_

 !شهیتوش جا نم

 بهم انداخت و گفت یمعنادار نگاه

 .یشهر باش نییپا یبچه  ادی_بهت نم

 باال انداختم ابرو

 _چه طور؟

 !یکنیکه استفاده م یطور کلمات نی_از لحن صحبت کردنت و نوع راه رفتنت هم

 زرنگ بود. یلیخ اروی نیزدم. بابا ا شیبه حواس جمع یدلم سوت یتو

 زدم و گفتم یمحو لبخند



 

 

 دانلود شده از مجله اینترنتی هیلتن رمان خان زاده

5 Hiltun.com 

 

 باال شهر بودم. یپدر مادرم و از دست بدم بچه  نکهی_تا قبل ا

 دیاون باال پر یبار ابرو نیا

 _مردن؟

 تکون دادم یسر

 هم بهم ندادن. ییخوابگاه دانشجو یلیدارم نه فام ی_نه خواهر و برادر

داشت اما اون مثل چغندر فقط  یگفتم ترک برم یم واریحرفا رو کنار د نینگفت،ا یزیچ

 سر تکون داد.

بزرگش محال بود  نیرد بشه ماش کهیکوچه بار هیزد تا از  یساعت بعد داشت زور م مین

 برداره. گهیقدم د هی گهید

 بردم و گفتم هریبه سمت دستگ دست

 شمیم ادهیجا پ نی_هم

 انداخت و گفت هیفضول همسا یبه اطراف و زنا ینگاه

 .ستیدختر ن هیجا مناسب  نی_ا

 زدم و گفتم یمغموم لبخند تلخ ی افهیق با

 . خداحافظ.نیاستاد، ممنون که منو رسوند دونمی_م

 ستادهیکوچه همون جا ا یتو چمیکه بپ ینگاهش راه افتادم.تا لحظه ا ینیسنگ ریشدم و ز ادهیپ

 بود.

و تا به  واریبازوم رو گرفت و چسبوندتم به د یکس کهیمحض وارد شدن به کوچه بار به

 چشمم گرفت و گفت یرو جلو ییچاقو امیخودم ب

گرمم  هیتو رو واسه خاطر  نایخانوم کوچولو ا ؟یتا با باال باال ها بپر یکن ی_واسه ما ناز م

 خوشگلم. خوامیاما من کال تو رو م خوانیگوشتت م

 

 پسر محله جواد. نیتر کاری! بشناختمشیم

 ترسوند که کالم پس معرکه بود یمنو م یجوجه فوکول نیا اگه

شلغم  یگون هیش رو گرفت و مثل  قهیاز پشت  یکنم که کس شیو باال بردم تا ضربه فن پام

 پرتش کرد اون ور

 محافظ  یدختر ترسو و ب هیشدم به  لیموضع دادم و تبد رییتغ انیک دنیبلند کردم و با د سر
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 دیاخم رو به جواد توپ با

 کارت تا آش و الشت نکردم. ی_گمشو پ

 غول نداشت. هیاز  یدست کم انیرکیام کلیهم بترسه، ه دی!بادیسگ ترس مثل

 اضافه فرار کرد. یدو پا با

 دیسمتم من برگشت و پرس به

 ؟ی_خوب

 صدام گفتم یچشمم و بغض تو یاشک تو با

 استاد. دمیترس یلی_خ

 شد و گفت کمینزد

 .ستیدختر تنها ن هیمناسب  نجای_ا

 افتاده گفتم نییسر پا با

 _مجبورم استاد.

 و فوت کرد و گفت نفسش

 _خونت کدومه؟

 کوچه اشاره کردم و گفتم یدر تو نیآخر به

 _اون

 خورده دل زدن گفت هیبا تاسف تکون داد و بعد از  یسر

 ای_با من ب

 رفت. پشت سرش رفتم و گفتم نشیبه سمت ماش خودش

 _کجا استاد؟

 گفت تیجد با

 من تا فردا خودم برات درخواست خوابگاه بدم. یخونه  میری_م

 سبزش نگاهم کرد و گفت یچشماو برام باز کرد و با  نیماش در

 یترس ی_از من که نم

 .شمیخودم مزاحم شما نم یخونه  رمیترسم. اما م ی_نه استاد نم
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 نگاهم کرد. مردد گفتم رهیباز کرد و خ شتریو ب در

 _آخه...

آدم منتظر گزارش من  یکل د؟اصالیفهم یخونه ش بذارم اگه آرش م ینبود پا تو نیا قرار

 بودن.

 .هیبق ی.مهم به اتمام رسوندن کارم بود.گور بابادمیلبم رو جو پوست

 آخر برق چشاش و لبخندش خوف به دلم انداخت. یو سوار شدم. لحظه  ایو زدم به در دل

خبر از  یزدم. من ب یباز کرد و منتظر موند من اول وارد بشم. لبخند اجبار دیو با کل در

 که... یآدم یگروه پاشدم اومدم خونه 

 افکارم و پاره کرد یرشته  صداش

 .یراحت باش یتون ی_م

 گفتم معذب

 خواستم... یاستاد نم دی_ببخش

 دیحرفم پر وسط

 گرسنته؟ نمی.ببادی_از تعارف خوشم نم

 تکون دادم. نیبه طرف یسر

 و باز کرد و گفت یاتاق هی در

 _برو داخل.

 گفتم یآروم یجا اتاق خودش بود. با صدا نیبه اطراف انداختم. ظاهرا ا یاهشدم و نگ وارد

 ستن؟ی_خانومتون ن

 باال انداخت ابرو

 گفته من ازدواج کردم؟ ی_ک

 .یالزم دار گهید زیچ یرو برا چارهیب یدلم گفتم :بله... تو دخترا یتو

 گفتم آروم

 وقت... هی_حدس زدم. آخه گفتم خانومتون ناراحت نشه 

 نگام کرد و گفت معنادار
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 ناراحت بشه؟ دیکه زنم با ی_مگه دوست دخترم

 یدهنم رو بفهمه... من تک تک رفتارا یکنه تا مزه  یدونستم داره سر بحث رو باز م یم

 آدم رو بلد بودم. نیا

 بهش ندادم. یجواب نیسکوت به ظاهر شرمگ هی جز

 دی... و پرسکینزد یلیشد،خ کمینزد

 ؟یاری_لباساتو در نم

 ه؟یرفت کجام و اون ک ادمیلحظه  هی یبرا

 کنج لبش نشست و گفت یبهش انداختم. لبخند یبا شدت به سمتش برگشت و نگاه تند سرم

 سخته. دنیلباسا خواب نی_با ا

 .زارمیو ازش گرفتم تا شک نکنه چه قدر ازش ب نگاهم

 . به سمتم گرفتش و گفترونیب دیکش شرتیت کیبه سمت کمد رفت و  خودش

 .یخوابیکم برات بزرگه اما راحت م هی_

 خورده رو بپوشم. فتیکه به تن کث ییمن لباسها ینیزدم. به خواب بب یدلم پوزخند ته

که امروز عمدا براش باز  یبه همون دکمه ا نییو نگاهش سر خورد پا ستادیبه روم ا رو

 گذاشته بودم.

 ادیقدم عقب رفتم.  کیتند شد،چهره ش لحظه لحظه رنگ عوض کرد. با ترس  نفساش

 حرف آرش افتادم

اگه دستش  یفهم یم چیه ؟یدار یکه جنون جنس یبش یمرد کیو نزد یبر یخوای_م

 اد؟یسر من م ییچه بال یدون یم اد؟یسرت م ییبهت بخوره چه بال

 ؟یتو هم مثل الله بش یخوایم

 صداشم عوض شد یبه سر تا پام انداخت. حت یو نگاه ستادی... روبه روم اواریبه د دمیچسب

تونم لخت تصورت کنم  یبودن.م یعال ینشونم داد یکه امروز با سخاوت مند ییها نهی_س

 که...

 زدن بهش باال رفت اما مچ هر دو دستم رو گرفت. یلیس یبرا دستم

 .انگار کور شده.ستین شیحال یچیمردمک چشمش معلوم بود ه از

 تخت. یپرتم کرد رو ادیز یلیخ یچرخوندم و از فاصله  ادشیزور ز با
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 شد. یتر م کیترس نگاهش کردم که لحظه به لحظه نزد با

 حرکاتش هم نرمال نبود. ی... حالت نگاهش... حتچشماش

 .مارهیآدم ب نیگفت ا یراست م آرش

 شلوارش و باز کرد. کمربند

 گفت یغرق در شهوت یترس عقب رفتم که با صدا با

 با بکارتت ندارم. ی_کار

 کردم. یم یکار هی دیشد و دستش به سمت شلوارم رفت... با خم

 بهم بخوره. فشیدست کث دادمیازه ماج دیبرام مهم بود اما نبا تیمامور نیچه قدر هم که ا هر

 شد. ریبه دلم سراز ایتنم انداخت تمام حس بد دن یرو که رو تنش

تنم متوقف شد و صورتش از درد  یپاش زدم که حرکت دستش رو نیب یمحکم ی ضربه

 در هم رفت. 

 تخت. یدادم که پرت شد رو هلش

 رونیاتالف وقت از خونه ب یچنگ زدم و بدون لحظه ا فمیبه ک یشدم و بدون معطل بلند

 گرفتم. شیزدم و راه پله رو در پ

!اون مظلوم بود یرفتار کرد یطور نی.با الله هم همی... الشخور لعنتیعوض ی کهیمرت

رفتار  وونیباهاش مثل ح یشده وقت یچه حال دونهیتونست از خودش دفاع کنه. خدا م ینم

 .یکرد

 ادهیپ نشیکه داشت از ماش دمیآرش و د رونیپام و از ساختمون گذاشتم ب نکهیمحض ا به

 .شدیم

 حال روزم چشماش نگران شد. دنیسمتش پرواز کردم. با د به

 شدم و با وحشت گفتم نیماش سوار

 _برو آرش.

 به صورتم انداخت و گفت ینگاه

 ؟یلی_چت شده ل

 بغلش انداختم و هق زدم یو خودم و تو دیترک بغضم

 آرش خواست به من... هیروان ضیمر هیبا تو بود. اون  _حق
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 زده منو از خودش جدا کرد و گفت رتیح

 کرد باهات؟ کاری_چ

 و به آرش زدم. یحرف نیبودم که چن یکردم. چه احمق سکوت

 دیغر

 برم از خودش بپرسم؟ ایکار کرد  یباهات چ یگی_م

 گفتم تند

 میدینقشه مون زحمت کش یاجرا یهمه برا نیاز دستش فرار کردم. ما ا نی_نه لطفا... بب

 آرش بهمش نزن.

 دیموهاش کش یال یدست کالفه

باشه. تو  کتینزد یو روان ضیآدم مر هی. من تحمل ندارم رونیپات و بکش ب یلیل شهی_نم

 وفتم؟یم یمن به چه روز ارهیسرت ب ییاگه بال یدونیم

 و پاک کردم و گفتم اشکام

 _مواظب خودم هستم.

 .دهی... سال هاست آموزش دهی_اون قو

 گفتم تند

 .دمی_منم آموزش د

اراده کنه  ی.وقتیلی.اون آدم جنون داره لشترهیکه زورش ازت ب یدونی_اما خودتم خوب م

 .ارهیسرت م ییبال هیباالخره  یدم پرش بش یس*ک*س داشته باشه بخوا یکیبا  دیبا

 و گفتم اوردمیخودم ن یبه دلم افتاد... اما به رو ترس

 .رمی_من تا تهش م

* * * * 

 موندم نهیبه آ رهیسرم مرتب کردم و خ یم و رو مقنعه

خواستم باهاش  یباهام کرد باز  امروز م شبیکه د یبودم که با وجود کار یجون سخت چه

 چشم تو چشم بشم.

 غرق در خواب آرش از پشتم اومد یصدا

 ؟یکه بر ی_هنوز مسمم
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 و گفتم برگشتم

طعمه ش  یکه اون رو یدونیبه نقشه مون م یگند بزن یدار میانگار تو تصم ی_من آره ول

 ؟یچ نهیخونه بب نی. اگه تو رو اطراف اکنهیزوم م

 گفت گشتیم رهنشیکه دنبال پ یشد و در حال بلند

 محو کنم._نترس من بلدم خودم و 

 و گفت دیشد و از پشت بغلم کرد و گونه م رو بوس کینزد بهم

 .کنهیو راحت نم المیاس وصل شده بهت خ یپ یمواظبت باشن. اون ج ذارمی_دو نفر و م

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

الله رو  یوقت گهیتونم مواظب خودم باشم آرش انقدر نگران من نباش. تا چند ماه د ی_من م

 .شهیتموم م نایا یمه کردم ه دایپ

 چروکش رفت و گفت راهنیو با اکراه رهام کرد و به سمت پ دیگونم رو بوس یدر پ یپ

 چند ماهم روش. نی. امونیسر خونه زندگ میبر نمی_دو ساله که در انتظار ا

 زدم. کوله م رو برداشتم و گفتم یلبخند

 .نتتینب یکن کس اطیبرو لطفا احت ی. تو هم صبحونه تو خوردرمی_من م

 زدم. رونیازش از خونه ب یتکون داد. بعد از خداحافظ یسر

افتاد و خودش که  انیک ریام نیاومدم چشمم به ماش رونیکه ب کمونیتنگ و بار یکوچه  از

 .کردیداشت نگاهم م نشیزده به ماش هیتک

 .کردنیاومده بودن و پچ پچ م رونیمحل از خونه هاشون ب یزنا تمام

 کردم و به سمتش رفتم. یزیاخم ر نمیرو بب ختشیر خواستینم دلم

 اعتنا از کنارش رد بشم که سد راهم شد و گفت یب خواستم

 سالم بکن. هی سای_حداقل وا

 کردم و گفتم یاخم

 کنار. دی_از سر راهم بر

 گفت کردیکه نگاهم م یحال در

 .میری_سوار شو با هم م

 ...شبیرفته د ادتونیشما  نکهی_سوار شم؟ مثل ا
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 دیحرفم پر وسط

 . سوار شو لطفا.دمیم حیکه زدم برات توض یو با گند شبی_د

 که بهش انداختم سوار شدم و گفتم یو طوالن رهیاز نگاه خ بعد

 .شهیهام بد م هیهمسا یجلو دیبر نجایتر از ا عیسر شهی_فقط اگه م

رو  نمونیو روشن کرد. از محله که خارج شد باالخره سکوت ب نیتکون داد و ماش یسر

 شکست و گفت

 _حالت خوبه؟

 زدم و گفتم یپوزخند

 .شهیبهتر نم نی_از ا

 و گفت دیکش یقیعم نفس

 برات قسم بخورم که دست خودم نبود. خوامیدر آوردم. اما م یباز وونیدونم ح ی_م

 گفتم ییترش رو با

 به من... نیداشت شماشه؟ی_مگه م

 دیحرفم پر وسط

اما  یو به همه بگ یممکنه بر یرو بهت بگم چون دانشجوم نایا دیگوش کن... نبا نی_بب

به اون جنون برسم فکرم از کار  یدارم... وقت یجنس یماری... من بگمیم یچون برام مهم

 اون لحظه... دیو با وفتهیم

 دمیبار من وسط حرفش پر نیا

 .نیتجاوز کرده باش ایلیبه خ دیبا تیوضع نی_پس با ا

خونم. تو رو به خاطر  یتو ارمیرو نم یدختر باکره ا چیکه نه... من ه خورمی_نه... قسم م

 ...یمنو ببخش خوامیزد که... ازت م میچه مرگ دونمیبردم و اون لحظه نم تیوضع

 گفتم نیهم یباشه برا زیممکن بود شک برانگ کردمیزود قبول م اگه

 وحشتناک بود. نیکه شما باهام کرد ی_کار

 _و حاضرم همه جوره جبرانش کنم.

 شدم. رهیخ رونیزدم و به ب نهیبه س دست
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ساده خر حرف ها و  یمنم مثل اون دخترا ی... البد فکر کردیزبون باز الش ی کهیمرت

 که من مامور شب اول قبرتم. ی. خبر ندارشمیم افتیو ق پیت

بهمون انداخت و با چشماش  یافتاد نگاه معنادار نیرو که پارک کرد چشمم به آرم نیماش

 ...هی... مثل بقکنمیبهم گفت دارم اشتباه م

 رفت و من بدون منتظر موندن به سمت دانشگاه رفتم. نیبه سمت آرم انیشدم!ک ادهیپ

راه و  نیمخالف بود... آرش مخالف بود... مامان بابا مخالف بودن...من ا نیدرک که آرم به

 رفتم. یانتخاب کردم و تا تهش م

 به نابود کردن استاد خالفکار شدیکه ختم م یراه ته

 رفتم که صدام زد یم رونیاز کالس ب داشتم

 لحظه... هی_خانوم سماوات 

 .ستادمیروش ارفته رو برگشتم و روبه راه

 و آروم کرد و گفت صداش

 کردم. دای_برات خونه پ

 کردم و گفتم یزیر اخم

 ندارم. یازی_ممنون من ن

 تر آورد و گفت کیو نزد صورتش

کردم با دو نفر  دایکه برات پ یینجای.استی. اون محله مناسب تو نزمینکن عز ی_لج باز

 .یهم خونه ا گهید

 لحظه به لحظه چکم کنه. خواستی... پس مبفرما

رو  هیآرش و بق دنید دیق تیمامور انیتا پا دیبا کردمیهام تکون خورد. اگه قبول م لب

 رو گرفتم و گفتم میتصم نیاون لحظه درست تر ی... توزدمیم

 .دمیم حیخودم و ترج یمن خونه  ی_ول

 و فوت کرد و گفت نفسش

 اون پسره چطوره مزاحمت شد؟ یدی_ند

 زد و گفت یبهش انداختم که لبخند یچپ چپ نگاه

عمد  یکارم از رو یدکترم ببرم تا باور کن شی_قبول منم اشتباه کردم. اما حاضرم تو رو پ

 شام دعوتت کنم. هیجبران به  ینبوده... حداقل بذار برا
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مورد نظر  یسوژه  یعنی.. بر پا شد... من و هدف قرار داده بود من. یدلم عروس یتو

 احمق و زود باوره. یتنها میتیدختر  هی شیبعد

 تکون دادم و گفتم دیبا ترد یسر

 _باشه.

 یرو قیدق یادیچون ز دی.شانمیچشماش بب یرو تو لهیتونستم ح یخوب م یلیکه من خ جالبه

 رفتاراش شده بودم. 

 چطور الله...  پس

 تونست حرفش و بزنه.  یشده بود راحت تر م یکه کالس خال حاال

 اومد و گفت  کینزد

 ... شب ساعت هشت منتظرم باشزمی_باشه عز

 

* * * * 

 چشمم گذاشتم و جواب آرش و دادم یهام و تو لنز

شش دنگ حواسشم جمعه من  هی. اون آدم زرنگیبفرست گاردیواسه من باد ستی_الزم ن

 ببره آرش. ییبو خوامینم

 پخش شد یگوش کریاسپ یخستش از تو یصدا

 سته؟یمیوا یو برگرد یکار کنم که تا تو بر ی_پس با دل صاب مرده م چ

 شده بود انداختم و گفتم اهیکه به لطف لنز س ییبه چشما ینگاه

 تنه... کیکه  یدون ی_من مواظب خودم هستم. خودتم خوب م

 بلند شد.خودش بود. خطاب به آرش گفتم گمید لیموبا زنگ

 .دیکنم رس یقطع م گهی_د

 بزنه و تماس و قطع کردم. یکه حرف نذاشتم

 .دهیپس االن صد در صد رس زنهیتک م میگوش یداده بود که برسه رو امیپ انیک

 برانداز کردم. نهیآ یو خودم و تو دمیکش یقیعم نفس

. کنمیم ریرو دستگ ضیمرد هوس باز مر نیو ا رسمیگذره... تهش به الله م یم نایا ی همه

 مطمئنم
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 تکون داد. یزد و سر یلبخند دنمید با

 کشم تا به روش لبخند بزنم. یم یدونست چه عذاب یم خدا

 بود و اندک موهاش و پشتش با کش بسته بود. دهیپوش یشلوار مجلس کت

 که شدم گفت کشینزد

 ..باتریز شهی_از هم

 شرم زدم و گفتم یاز رو یلبخند

 _ممنون.

 و برام باز کرد و گفت نیماش در

 پرنسس. دیی_بفرما

که  دمیکش قیو دور بزنه و سوار شه چند بار نفس عم نیشدم. در و که بست تا ماش سوار

 وارد مشامم شد. شیعطر لعنت یبو

 و روشن کرد. با همون لحن اغوا کننده ش گفت نیشد و ماش سوار

 زده بودم... جانیلحظه ه نیا ی.از صبح برایکه دعوت شامم و قبول کرد ی_مرس

 و گفتم رمیزبونم و بگ شین یجلو نتونستم

 استاد؟ دیکنیدانشجو هاتون و شام دعوت م ی_شما همه 

 .گهیراست م کردمیفکر م شناختمشیجواب داد که اگه نم یجد یطور

نکن اگه امشب شام دعوتت کردم فکر نکن هر  سهیدانشجو ها مقا ی هیخودتو با بق ی_چشما

مهم تر داره  لیدل هیو  هیشام هم به خاطر معذرت خواه نینفر کنارم نشسته نه...ا کیشب 

 گمیکه موقع سرو دسر بهت م

کرده  فیبشر برام تعر نیا یتک حرفاش و حفظ بودم چون الله بارها و بارها از حرفا تک

 بود. هه... اون به الله هم از چشماش گفته بود..

 سکوت رو شکست انیک نکهیشد تا ا یبه سکوت ط ریاز مس یکم

 ؟یکنی_چند ساله کار م

 گفتم متعجب

 د؟ی_ببخش

 کرد و گفت کلمیبه ه یا اشاره
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 ؟ی... چند سال کار کردگمی_بدن تو م

 جواب دادم یظاهر یمشت شد اما با خونسرد دستم

 .شهیم ی_سه سال

 گفت نیتحس با

 تیمعرف یدب یاز دوستام تو یکیتونم به  یم ی.اگه بخواهیعال ینگیمدل یبرا کلتی_ه

 کنم.شرکت مد داره.

 .فروشهیبهانه دخترا رو م نیپس به ا یبند اومد.خودشه عوض نفسم

 گفتم یساختگ یذوق با

 کارم. نیمن عاشق ا شهیم یعال یلی_واقعا؟خ

 زد و گفت یمحو لبخند

ازش  یکه استفاده ا فهیمحشرت ح کلی.هزمیعز کنمیبرات م ادیاز دستم بر ب ی_هر کار

 نشه.

 صبر صبر صبر.... ایو از داخل گاز گرفتم. خدا لپم

با لباس فرم  کلیه یقو یرستوران تهران نگه داشت. مرد نیتر کیش یو جلو نیماش

 مخصوص تا کمر خم شد و در و برامون باز کرد..

و هر  یبش اردریلیم یتونیمست عرب م یها خیبه ش چارهیب یبا فروش دختر ها معلومه

 .شهیتا کمر برات خم م یکس

بود که روش  زیم هیفقط  یچشمام گرد شد. وسط سالن به اون بزرگ میرستوران که شد وارد

 .کیرمانت یفضا هیشده بود با  دهیپر از غذا چ

 گفتم متعجب

 ست؟؟یکس جز ما ن چی_چرا ه

 و کنار گوشم آورد و گفت سرش

که در  ارمتیب ییجا هیو کردم  می... تمام سعزمیکردم عز لی_رستوران و به خاطر تو تعط

 باشه. تییبایشان ز

 زدم. آره ارواح عمت. یخجالت زده ا لبخند

 نیلب به مال حروم ا خواستیدلم نم ی. حتدیو گارسون برامون غذا کش میشام نشست زیم سر

 بشر بزنم.
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 کردم گفتم یم یکه با غذا باز یحال در

 .دیبهم بگ یزیچ هی نیخواستی_شما م

 و عاشقانه نگاهم کرد و گفت رهیخ

 ...الی_با من راحت باش ل

 انداختم و گفتم نییو پا سرم

 .تونمینم نی_آخه شما استادم

 فراتر از استاد برات باشم. یزیچ هی خوامیم طیاز اون مح رونیدانشگاه استادتم. ب ی_تو

 ش... رهیکردن در مقابل نگاه خ یتک کلماتش رو حفظ بودم. سخت بود نقش باز تک

 شرم گفتم با

 .شمیمنظورتون نم ی_من متوجه 

 و گفت دیرو جلو کش خودش

اما من  ادیاز نظرت مسخره به نظر ب دی...شاالیل شناسمتیسال هاست م کنمی_ من حس م

چشمم  یلحظه هم از جلو هی ی.چشمات حتکنمیتو فکر م هیمدت کم همش  نیهم یتو

 بشناسمت. شتریب خوامی.مرهینم

 نگاه کردم و گفتم شیعسل یچشما یتو

 د؟یدیم یدوست شنهادیبهم پ دی_دار

 محبت زوم کرد روم و سر تکون داد. با

 دمیپرس باز

نفر هر بار بخواد  هیتحمل کنم که  تونمیاما من نم دیببخش د؟یکه دار یجنس یماری_با وجود ب

 بهم...

 : دیحرفم پر وسط

 .خوامیرابطه نم ی_نه نه نه... من تو رو برا

خودتون و به هر  دیبا دیو هر موقع به جنون برس ستیکه دست خودتون ن نی_اما شما گفت

 .دیارضا کن ینحو

 تکون داد سر
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 یخوایکه تو م ییتا جا دمیفرصت و بده بهت قول م نی. بهم اشمی_آره. و دارم درمان م

 .میبر شیپ

 سرش نکوبم. یو مخلفاتش و تو زیم نیتا ا گرفتمیخودم و م یزور داشتم جلو به

 زدم و گفتم یکمرنگ خجالت زده ا لبخند

 بگم. یچ دونمی_من... نم

 گفت کردیکه پشت دستم و لمس م یو گرفت تمام تنم منقبض شد. در حال دستم

 .کنمی_قبول کن من خوشحالت م

 لبخند کم جون بود. هیبهش فقط  جوابم

* * * * 

 و سر کوچمون نگه داشت و گفت نیماش

 _بازم اون پسره مزاحمت شد؟

 تکون دادم یبه عالمت منف یسر

بمونه. اجازه بده  یمحل نیچن یتو تنها تو ییبایبه ز یدختر رهیگیوجود دلم آروم نم نی_با ا

 .رمیبرات خونه بگ

 زود تر فرار کنم. خواستیبردم... دلم م رهیو به سمت دستگ دستم

 جواب دادم آروم

 با پول خودم باشه. رمیبگ یجا بمونم و اگه قراره خونه ا نیهم دمیم حی_ممنون من ترج

 صورتم و نگاه کرد. یلذت تک تک اجزا با

 و به سمت صورتم آورد و با پشت دست گونه م رو لمس کرد و گفت دستش

 .ییبایز یلی_خ

 .کینزد یلیآورد... خ کیبهش ندادم سرش رو نزد یجواب

 دیچیپ گوشم یالله تو یو صدا ستادیاز حرکت ا قلبم

 بوستم. یکه هر بار نا آرومم م دونهیم نوی. فکر کنم خودشم ایلیل کنهی_لباش آدم و جادو م

 صورتم با چشم بسته پچ زد یرو روبه
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 یقشنگ نیدارم حس به ا داریدو د یکی.خوشحالم که با ی_خوشحالم که سر راهم قرار گرفت

 یبهتر یرو برات جا ایباش... منم دن... مال من الی. برام بمون لکنمیو با وجود تو تجربه م

 .کنمیم

تر  کیبود. سرش نزد یکاف یکردن هر دختر وونهید یعطرش برا یصداش... بو حرفاش

 صورتم پخش شد. چشم هاش رو بست... یاومد و نفس هاش تو

لب هام داشت عقب  دنیبوس یفاصله رو برا نیلب هاش کمتر یتحمل کنم و وقت نتونستم

 شدم. ادهیو پ دمیکش

وجود قدم هامو تند  نیش رو... با ا ثانهیلبخند خب یکردم... حت ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 به در خونم پشت سرمم نگاه نکردم. دنیکردم و تا رس

ژکوند به من  یبا لبخند نشیزده به ماش هیکه تک دمیآخر د یانداختم و وارد شدم. لحظه  دیکل

 .کنهینگاه م

 و بستم و نفسم و فوت کردم. در

 دمیمتر از جا پر کی یکیتار یاز تو ییصدا با

 بهت خوش گذشته یادی_انگار ز

 دمیبهش توپ یعصب اطیح یآرش تو دنیقلبم گذاشتم و با د یو رو دستم

 مگه نگفتم... ؟یکنیکار م یجا چ نی_ا

 دیحرفم پر وسط

 دت؟ی_بوس

 صداش و باال برد. یخوردم.جلو اومد و عصب جا

 دت؟یبوس یاون عوض گمی_با توعم م

 گفتم تند

 آروم باش آرش برو داخل. خورمیقسم م دی. نه ببوسشنوهیم یکی... شی_ه

 گفت زدیکه نفس م یو گرفتم و کشوندمش داخل. در حال بازوش

هوس باز که بخوام  ی کهیمرت هیبفرستم تو دهن اژدها...  یدست یزنم و دست تونمی_من نم

قربونت برم. خودم  یلی.بسه لرونیب ادیتجاوز از توش م یپرونده شو باز کنم صد تا سابقه 

 .بکش کنار منم کمتر حرص بده.کنمیم دایالله رو پ گردمیم

 و گفتم ستادمیروش ا روبه
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شغل و  نیکه ا ی... من روزگهید یجا کیجا نه  نیآرش؟جواب بده... ا هی_من شغلم چ

 ینگیمدل یداد برا شنهادیرفتم بهم پ شیخوب پ نیانتخاب کردم از خطراتش با خبر بودم. بب

 رمی...من مگهید کنهیخر م یطور نیدخترا رو هم هم یدوستش. خوب باق شیپ یبرم دب

 .کنمیم دایاونجا و الله رو پ

 به موهاش زد. یو فوت کرد و چنگ نفسش

 آرامش خودم و بهش رسوندم و از پشت بغلش کردم و گفتم با

 کن. تی_کمتر خودتو اذ

 و محکم بغلم کرد و گفت برگشت

 سختمه. یلی... سختمه به خدا خی؟زنمیلیل شهی_مگه م

 .چشمام و با درد بستم و گفتمدمیگلوش رو بوس ریپا بلند شدم و ز یرو

 یخودم قطع کنم همه چ یو با دستا انیک ریکه نفس ام ی. روزگذرهی... همش مگذرهی_م

 دمیآرش.بهت قول م شهیتموم م

* * * * 

 .شدیهم از روم برداشته نم سیتدر نیدر ح ینگاهش حت ینیسنگ

 خشمه نه خجالت. یقرمز شدنا از رو نیا یهمه  نکهیغافل از ا شدمیم دیو سف سرخ

که  یدختر یو جمع کردم.دورش پر شده بود از دانشجو ها لمیوسا عیکه تموم شد سر کالس

 توجه شو جلب کنن. خواستنیم یبه نحو

اون همه دختر و  یچه جور دونمیرفتن از کالس نم رونیمو بغل گرفتم و موقع ب جزوه

 بعد پشت سر من بود. یدست به سر کرد و لحظه ا

 گفت نامحسوس

 .ی_خوشگل شد

 و گفتم برگشتم

 استاد. ی_مرس

 لبش نشست و گفت یرو یمحو بخندل

با  دنیرقص نمیبب خوادیم ؟دلمیکنیامشب قبول م یدورهم یمهمون ی_دعوت استادت و برا

 داره یچه حس کشیو گرفتن کمر بار ایدختر دن نیخوشگل تر
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هوس بازش  یخودم رو گرفتم چشما ینگاهش به زور جلو ینیسنگ ریمشت شد و ز دستم

 .ارمیرو از کاسه در ن

 گفتم یلبخند کم جون با

 _آخه استاد من ...

 و کنار گوشم آورد و پچ زد سرش

 ها حرف بزنه. بهیدختر مورد عالقه م باهام مثل غر خوادیصدام کن...دلم نم انی_ک

 و گاز گرفتم و گفتم لبم

 قبول نکردم. شنهادتونوی_من که هنوز پ

 شد و گفت مونیسالن پش یبگه اما با نگاه به اطراف و شلوغ یزیباز کرد که چ لب

 دنبالت. امی_شب ساعت نه منتظرم باش م

 بشنوه و رفت. ینموند تا جواب یحت

* * * * 

 یاشتباه گرفته بود؟رقاصه؟پوزخند یتخت انداختم. منو با چ یبه لباس قرمز رو ینگاه

 متیبرام فرستاده تا اندامم رو رصد کنه و روم ق یلباس نیدونستم عمدا چن یزدم،من که م

انتخابم  نیهم یبه خاطر کارم هم حاضر نبودم شرافتم رو بفروشم برا یبذاره اما من حت

 میضخ یبا ساپورت بودکوتاهم  اهیس راهنیپ

من  یچشما هیالله هم درست شب یانداختم. چشم ها نهیآ یتو میسبز عسل یبه چشما ینگاه

 .دمیپوش راهنمیپ یکوتاهم رو رو یچشمم گذاشتم و مانتو یرو تو میمشک یسبز بود لنز ها

 رفتم. رونینگاه به خودم از خونه ب نیرو برداشتم و بعد از انداختن آخر فمیک

 .دمیخودم د یرو روبه  انیک اطیمحض باز کردن در ح به

 لبش... سر تا پام رو رصد کرد و در آخر مسخ شده گفت یهمون لبخند محو رو با

 جا به تو داده؟ کیرو  ییبایهمه ز نی_چه طور خدا ا

 . بدون تعارف اومد داخل و درو بست...دمیانداختم و لب گز نییو پا سرم

 ؟یکنه چ یاگه باز به سرش بزنه و بخواد بهم دست دراز ستادیاز حرکت ا قلبم

 امشب هم نگفته بودم یراجع به مهمون یش حتبه آر من

دندون هام  نیچونم گذاشت و لبم رو از ب ی. دستش رو باال آورد و روستادیا میقدم کی در

 و گفت دیکش رونیب
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 یریگیگازشون م یطور نیا ستیلب ها ن نیا فی_ح

 دیلبم کش یدور آروم رو کیتوش چشمش نگاه کردم. انگشت شصتش رو  میبار مستق نیا

 دیو به دهنش برد و مک شیچشم ازم برداره انگشت رژ نکهیو بدون ا

 انداختم و دستم رو به سمت در بردم تا بازش کنم که مچم رو گرفت. نییو پا سرم

که سه برابر من بود و قدرت  یجنس ماریب هیخونه با  ی. من تنها تودمیچرا ته دلم ترس دروغ

 داشت... یادیز یبدن

 زد و گفت یکردم،بر خالف تصورم چشمک نگاهش

 تو خوش طعمش کرده. یلب ها ینیریش گمی.اما من مهی_رژ خوش طعم

کرد بزنم وسط پاش اما درو  ی.پام آماده بود که اگه حرکتستادیاومد و قلبم از حرکت ا جلو

 و باز کرد و عقب رفت.

 گذشت. ریبه خ نجاشیروم فوت کردم. تا او آ نفسم

* * * * 

به سر تا پام نگاه کرد که انگار لخت  یطور انیکه مانتوم و از تنم در آورد ک خدمتکار

 .ستادمیجلوش ا

 دیپرس یلحن خاص با

 اندازت نبود؟ ای ؟یکه برات فرستادم و دوست نداشت یراهنی_پ

 چشماش نگاه کردم و گفتم تو

 داشتم. راهنی_خودم پ

 به صورتم بود. رهینگاه خ هیباال انداخت و جوابش فقط  ییابرو

 و جلو اورد. بازوش و گرفتم که سر خم کرد و کنار گوشم پچ زد بازوش

 خوشگلم. ادیهم بهت م ی_مشک

از دوستاش بود. چشن چرخوندم. اکثرن مست بودن  یکیدادم.. باغ  لشیتحو یکم جون لبخند

 .دنیرقص یو با وضع ناجور اون وسط م

 تر برد.خلوت زیم هیدستم و گرفت و به سمت  انیک

 چفت تنم نشست... قایو اون دق نشستم

 ...انیکه شراب آورد نه من برداشتم نه ک خدمتکار
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 .کنهیبودم اکثر شبا مست م دهیبود.چون شن زیتعجب بر انگ برام

 و کنار گوشم آورد و پچ زد سرش

 االن با عطر تو مست شدم.. نیخبر نداره من هم چارهی_اون ب

 فرو برد و گفت دمیگردن کش یآورد و تو کیو نزد سرش

 ؟یبهم اعتماد ندار ؟یکنیبار امتحانش نم هیلمست کنم؟ چرا  یاون طور یذاری_چرا نم

عطر  نی. اما با امونهیاون اتفاق نم گهیبهت قول بدم د تونمیاما من م یخوب آره حق دار

 باهام؟ یایچرا راه نم خوادیباهات و م یدلم عشق باز تیسکس

 بلند شدم و گفتم عیسر

 دارم. یی_من دستشو

 تکون داد و گفت یو فوت کرد... سر نفسش

 .زمیعز دمی_راه و نشونت م

 گفتم ینفس تنگ با

 .رمی_خودم م

 تکون داد و گفت یسر

 بکشم... گاریس هیباغ  یتو رمی_منم م

 قیرسوندم و چند تا نفس عم ییگفتم و از پله ها باال رفتم... خودم و به دستشو یا باشه

 ...دمیکش

 .شدیم یحرفا روان نیا دنیبود با شن نجایآرش ا اگه

 یدست بند زدن به دستاش و پرت کردنش تو شدیمجبورم وگرنه چه خوب م فی... حفیح

 .یهلوفدون

 اومدم. رونیب ییگردنم زدم و از دستشو یرو یآب

 یبغل هم م یافتضاح تو یکه با لباس ها ییدختر پسرا دنیاومدم با د نییپله ها که پا از

و همشون رو جمع  ادیفرستادم تا ب یمرکز م یگزارش برا هی دیحالم بهم خورد. با دنیرقص

 .کنه

 کنم. دایرو پ انینشستن به باغ رفتم تا ک یجا به

 .زدیپسر کنارش داشت حرف م هیبا  دمشیدور و خلوت د یا نقطه

 درخت پناه گرفتم. هیشدم و پشت  کشونینزد نامحسوس
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 :دیچیگوشم پ یمرد کنارش تو یناآشنا یصدا

 دربارش؟ یکرد قی_تحق

 جواب داد انیک

هم  یجون جون قیو کار... به پا گذاشتم واسش دوست و رف_آره...نه ننه بابا داره نه کس 

 بد رو مخه. ینداره. منته

 و گفت دیخند مرد

 ده؟یشد پا نم ی_چ

 هیاما نچسبه...  دنیواسش کرور کرور پول م ایاون ور ی**نمش وقتکی_پا هم بده من نم

باهاشون تا  کنمیدخترا رو خوب حال م یسر هیاز بودن باهاش.  برمیاصال لذت نم هیمدل

 بفرستمشون اون ور.

 _مثل الله؟

 گفت یآروم یبا صدا انیم حبس شد و سرتاپا گوش شدم. ک نهیس یتو نفس

 _فرق داره اون واسم...

 دادن؟یچرا ادامه نم ایکرد... لعنت سکوت

 گفت مرد

نرو جلو.بهش حال بده  یاری_برو دختره رو تنها نذار خودت و تو دلش جا کن ماست و خ

. باهاش حال کن اما به موقعش بکش کنار شهیاما به اندازه خودتم کنترل کن حالت خراب نم

 باهات. ادیب یتا بهت اعتماد کنه و هر جا خواست

 برگرده. انینموندم چون هر آن امکان داشت ک گهیقفل کرد و د فکم

بعد وارد شد و با  قهیتم. پنج دقنشس زمونیخونه باغ انداختم و پشت م یخودم و تو یفور

 .دیبه صورتم پاش یمن لبخند محو دنید

 سمتم اومد و کنارم نشست. گفت به

 م؟ی_برقص

 .ارمیها برم اون وسط و شکلک در ب یو کم داشتم که مثل روان نیهم

 گفتم یلبخند مضحک با

 .ستمیبلد ن یمدل نیا دنی_رقص

 خورد و گفت یمشروبش رفت... مثل آب قلپ قلپ از اون زهر مار وانیبه سمت ل دستش
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 ؟یبلد یدنی_چه جور رقص

 انداختم و گفتم شیسبز عسل یبه چشما نگاه

 _چه طور؟

 واسم... یبرقص خوامی_م

 و گفت بشیج یو برگردوند تو لینفر فرستاد و موبا هی یبرا یامکیو در آورد و پ لشیموبا

اون وسط و برات... برقص واسه  کنمیم ی. خالخورهیرقص آروم م هیآرومت به  تی_شخص

 هی یروزه  هیکه هوس  ستیسالم ن خوامت،هجدهی.من مالیمن... با من... راحت باش باهام ل

 ...خوامتیم یدختر و بکنم. دل

 پخش شد و اکثرن کنار رفتن. یمیلحظه آهنگ مال همون

 ش وسط کشوند.و گرفت... بلندم کرد و دنبال خود دستم

 .دمیچیپ یو از درون مثل مار به خودم م مردمیم داشتم

خودش. در مقابلش  یبود برا یبود... غول یکلیه یادیبزرگش دورم حلقه شد. ز یدستا

 بودم. فیظر یادیز

 اجبار دستام و دور گردنش حلقه کردم. به

 و به صورتم چسبوند و آروم باهام تکون خورد و کنار گوشم پچ زد صورتش

 شدم؟ رتیاس ینجوریمدت کم ا نیتو وجودت دختر که تو ا یدار ی_چ

 یمرد خالفکار م هیبغل  یکنه. من چه قدر بدبخت بودم تو یقدر خوب بلد بود نقش باز چه

 که خواهرمو... یمرد هی. دمیرقص

 گوشم حس کردم. یالله  یزبونش و رو یسیدستش دور کمرم تنگ تر شد و خ ی حلقه

 ؟یآهنگ لعنت نیا شدیتموم م یتنم منقبض شد.. ک تمام

 به گوشم خورد نفساش

 باال؟ می_بر

 و لرزون گفتم دمیطاقت عقب کش یب

 برم... دی_من با

بازوم و  دیبهم رس ارهیازش فاصله گرفتم و به سمت در رفتم. تا خدمتکار مانتوم و ب تند

 گرفت. برم گردوند و گفت
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 _کجا؟ناراحتت کردم؟

 ازش گرفتم و گفتم نگاه

 د؟یخبر کن یتاکس هی شهیبرم. م دیمن با دی_ببخش

 گفت ینگاهم کرد و جد رهیخ

 خودم رسونمتی_م

* * * * * 

 بشم که مچ دستم رو گرفت. ادهیک کرد. تشکر کردم و خواستم پو سر کوچه پار نیماش

 طرفش برگشتم. بدون ول کردن دستم گفت به

 .ینگیکار مدل ی_با دوستم صحبت کردم. برا

 برق زد و گفتم چشمام

 ؟یگی_راست م

 تکون داد و گفت سر

 .خوانیچند تا عکس تمام قد ازت م ی...منتهزمی_آره عز

 گفتم متفکر

 کنن؟یبرات. قبولم م فرستمیباشه... م_اممم 

 و باال آورد و صورتم و لمس کرد و گفت گشید دست

 و رد کنن؟ ننیو بب یبیو دل فر ییبایز نیا شهی_مگه م

 عاشقانه گفت یزدم که با نگاه یخجالت زده ا لبخند

.من یجواب درست بهم نداد هی؟یکنیو راحت نم المیو خ یمال من یگ ی_چرا نم

 ...پسم نزن...باشه؟خوامتیم

رو  فشیو رد دیسف یزد و دندون ها یقیکردم و با لبخند چشم بستم که لبخند عم نگاهش

 نشونم داد.

 و گفت دیبار پشت دستم و بوس نیو باال برد و چند دستم

 ندارم. ایدن نیتو ا ییآرزو گهی_د

 و بغلم کرد. دینگاهش کردم.دستم و کش فقط
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 بغلش گم شدم. یگفت تو شدیم بایتقر

 دیچیگوشم پ یمشت شد... صداش تو دستم

 باهام؟ یکار کرد یمدت کم چ نیبود. تو هم یتو خال یلیخ نیتا قبل از ا می_زندگ

دختر  هی یخوب بود... اصال برا افشمیداشت... صداشم خوب بود... ق یخوب یبو عطرش

 ملش و نداشتم.کننده بود اما من تح وونهید

 و گفتم دمیکه شک نکنه عقب کش یطور

 برم. دیبا گهی_من د

 نگاهم کرد و گفت رهیخ

محله  نیباالتر از ا یلیخ اقتشیمن ل ی ندهیآ رم؟خانومیبرات خونه بگ یکنی_هنوزم قبول نم

 یکیمحلتون.. اگه  ی...با اون الت هایینجایا ستیراحت ن المینکن...خ یست نفسم... لجباز

 کار کنم؟ یمن چ ارهیسرت ب ییبال هیشون 

 _من مواظب خودم هستم.

 کفتر و دارن. هیپسرا برام حکم  نیا دمیکه من د ییها موزشٱبا اون  نگفتم

 دنیخریباکره رو گرون تر م یچند درد اون خودش بود. دخترا هر

 و فوت کرد و گفت نفسش

 .یتو بگ ی_باشه خانومم... هر چ

 بشم که مچ دستم و سفت تر گرفت و گفت ادهیزدم و خواستم پ یلبخند

 ؟یمهمونم کن نتیریش یکام از اون لب ها هی یخوای_نم

 .یکردیو م نجاهاشیفکر ا دیبا یگذاشت تیمامور نیکه پا به ا یوقت یلیموندم...حقته ل مات

 .دمیزنگ خورد و از جا پر میبهش بدم که گوش یجواب خواستم

 .دمیکش رونیو ازش ب لمیکردم و موبا بمیج یتو دست

 جواب دادم انینگاه ک ینیآرش لبم و گاز گرفتم و به خاطر سنگ یشماره  دنید با

 _بله؟

 دیچیگوشم پ یتو شیعصب یصدا

 کهیمرت کنمیخالصش م ریت هیبا  امیم ینش ادهیاون حروم زاده پ نیاالن از ماش نی_اگه هم

 رو... بگو ورداره اون نگاه سگ مصبش و از روت.
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 گفتم یمصنوع یلبخند با

 شده؟ یزینه قربونت خواب نبودم چ ؟ی_سالم سمانه جون خوب

 همچنان روم بود.آرش داد زد انیک نگاه

 .دمیشو تا به جنون نرس ادهیپ یکرد وونمید یلی_بس کن ل

 وجود ظاهر خودم و حفظ کردم و گفتم نیبا ا آوردمیکم م داشتم

 بهت زنگ بزنم؟ گهید قهیپنج دق شهیدارم جزوه هارو فقط اگه م زمی_چشم عز

 دیچیگوشم پ یآرش تو یخسته  یصدا

 ...یلیل دمی_نذار بهت دست بزنه که جون م

 گفتم میلبخند مصنوع با

 _چشم خداحافظ.

 گفت انیو قطع کردم. ک تماس

 زم؟یبود عز ی_ک

خوش گذشت من با اجازه برم فردا  یلیداشت. خ یسوال هیدانشگاه ازم  یاز بچه ها یکی_

 .نمتیب یتو دانشگاه م

 با اکراه تکون داد و گفت یسر

 .زمیدنبالت عز امی_م

انداختم و به محض وارد شدن  دینگاهش کل ینیسنگ ریشدم ز ادهیتکون دادم و پ یسر ناچارا

 فشرده شدم. ییآغوش آشنا یتو امیمچ دستم و گرفت و تا به خودم ب یکی

 از دستم افتاد. فمیو دور شونه هاش حلقه کردم و ک دستام

 به خودش فشارم داد و گفت صانهیحر

 .شمیم وونهیدارم د یلیبه حالم اومد؟بسه ل یلمست کرده چ نکهیاز فکر ا یدونی_م

 فرستادم و گفتم نهیس یو عطرش و تو دمیکش یقیعم نفس

 .شتریب یلیآرش... خ کشمیاز تو عذاب م شتری_من ب

 و دو طرف صورتم گذاشت و گفت دستاش

 نکنم تو بکش کنار فقط به خاطر... داشیشو... نامردم اگه خودم واست پ الیخ ی_پس ب
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 کردم. لب هاش صداش و قطع یپا بلند شدم و با گذاشتن لب هام رو یرو اریاخت یب

با التهاب و از سر حرص لب هام هلم داد  دنیبوس نیشد و در ح دهیچیدور کمرم پ دستش

 داخل خونه و در و با پاش بست.

 گفتم دمیکشیم یش خطوط فرض نهیس یکه با انگشت رو یحال در

 که گفت برام بپا گذاشته. دمی... امشب خودم شنویهمه چ یاومدنات خراب کن نیبا ا ترسمی_م

 و نوازش کرد و گفت موهام

 ی. بار آخرتم باشه بدون جیکور خوند ذارمیمحله تنها م نینامزدم و تو ا ی_اگه فکر کرد

به  نجایا ی. فکر کردرونیب یریم کهیمرت نیبا ا یشیبلند م یبه من بگ نکهیاس و بدون ا یپ

 ؟یریکجاها م دونمیحال خودت ولت کردم و نم

 

 باال انداختم و گفتم ابرو

 ؟ی_تو هم واسم بپا گذاشت

 _هممم...

 دمیکوب نشیبه س یمشت

 .یبد یلی_خ

 شد و گفت نییپهن و مردونش باال و پا ی نهیس ی قفسه

 نامزدم و بفرستم تو دهن اژدها... یدست یدست تونمیدارم.نم رتی. عاشقم... غستمی_بد ن

 که کالفه گفت دمیگلوش و بوس ریلبم نشست. سرم و بلند کردم و ز یرو یلبخند

به بابات قول نداده بودم تا قبل  م؟اگهیجون بکن دیدو تا آدم بالغ چرا با فهممی_نکن... من نم

منو به عنوان  فهممیکنم. نم کارتیاالن چ دونستمیباهات نداشته باشم م یازدواج کار

 خامیخاطرت و م دنیبابا کل شهر فهم رم؟یدر م ذارمیفکر کرده م ایدومادش قبول نکرده 

... 

 شدت گرفت و گفتم خندم

 کرد. دتیتهد یجور نیکه ا یجنبه ندار دیبابام فهم گهی_د

 سرم حبس کرد و گفت یخم شد به سمتم و دستام و باال یناگهان

 _من جنبه ندارم؟
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از لب هام گرفت و با  یقیآورد و کام عم کیابرو باال انداختم... سرش و نزد طنتیش با

 حرص گفت

 .هیچ یجنبه ا یب دمی_بعد ازدواج نشونت م

 دستش فرار کردم. گفتم ریو از ز دمیخند

 بکشه. کیو گذاشته کش یکیحواست به اطراف باشه...  رونیب یبزن یکه خواست ی_موقع

 گفت ینگاه معنادار با

 ؟یری_کجا م

 _دانشگاه...

 کرد یپوف

 _خراب شه اون دانشگاه...

هم که اونجاست  نینداره. تازه آرم ی_باز غر زدنت شروع شد آرش... اونجا که خطر

 هوامو داره.

دست  دیو نداره دل به اون خوش نکن فکر کنم خودم با یچکیه یجز خودش هوا نی_آرم

 به کار شم.

 خنده و گفتم ریزدم ز یپق

 کارا؟ نیمملکت و ا ؟سرگردینیبش زیپشت م یایب کلتیه نی_با ا

 بهم کرد و گفت یمعنادار نگاه

 !کنهی_سرگرد مملکت واسه تو چه کارا که نم

 

* * * * * 

 

 رو باز کردم!نوشته بود: میگوش امکیپ

 نگات کنم؟ ریدل س هیتا نتونم  یدور نشست ی_امروز که انقدر خوشگل شد

 بفرسته؟ امیوقت کرد پ یو بلند کردم....ک سرم

کار کنم  یدونم چ یم نمیالله رو بب یادامه داد.وقت سشیبهم انداخت و به تدر یمعنادار نگاه

 استاد خالفکار شده بود. نیا یباهاش... چه قدر احمق بود که خر حرف ها
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 دیبود...کالس که تموم شد عمدا لفتش دادم تا همه برن... با یماهر ادیز گریچند اون باز هر

 یقصد و داشت که تمام دانشجو ها نی. انگار اونم همدمیپرس یم ینگیازش راجع به مدل

 دورش رو دور کرد.

 م و برداشتم و به سمتش رفتم. کوله

 گفت دمیکه رس کشیزد و نزد یمحو لبخند

 ها... ینیاون ته کالس بش یبر یحق ندار گهی_د

 و گفتم دمیخند زیر

 اااان؟ی_ک

 بهم انداخت و گفت یبا عشق نگاه

 ان؟ی_جان دل ک

 گفتم یساختگ دیترد با

 گفت؟ یبه دوستت؟چ یکه فرستادم نشون داد یی_عکسا

 شده بود در کالس و بست و گفت یسمت در رفت و حاال که کالس خال به

 _گفتم خوشگلم...قبولت کرد.

 و گفتم دمیزده پر نجایه

 ؟یگی_راست م

 تکون داد و گفت یسر

 خانوم منو قبولش نکنن؟ شهیمگه م-

باشه  کمیجز آرش نزد یکس نکهیفکر ا یقلبم از کار افتاد. حت ادیداره به سمتم م دمید یوقت

 .دادیهم عذابم م

 زدم و گفتم یمصنوع لبخند

 کار کنم؟ یچ دی_حاال با

 و بازوهام گرفت و منو چسبوند به خودش و مسخ شده گفت ستادیفاصله ازم ا یب

 ...یبرمت دب ی_تابستون م

 زودتر برم؟ شهی_کووو تا تابستون نم

 به صورتم نگاه کرد و گفت یلبخند محو با



 

 

 دانلود شده از مجله اینترنتی هیلتن رمان خان زاده

32 Hiltun.com 

 

 تونم دانشگاه و ول کنم. یبره.. منم که نم دینبا یی_خانوم من که تنها

جا خورده  انیگونه م نشست...خواستم عقب بکشم که با باز شدن در کالس ک یرو دستش

 چند قدم عقب رفت.

 .دمیکش یافتاد نفس راحت نیکه به آرم چشمم

 گفت انیبه سمتم رفت و رو به ک یبد یغره  چشم

 .ریام رنیگیسراغ تو م دی_تو دفتر اسات

 رو برداشت و گفت فشیتکون داد.. ک یسر انیک ریام

 االن... رمی_م

 منتظر نگاهش کرد و گفت نهیدست به س نیآرم

 _خوب برو.

انداخت و موقع  نیبه آرم یو نگاه معنادار دیهم فهم انیخواد دکش کنه.. ک یبود م معلوم

 زمزمه کرد که اخماش در هم رفت. نیدم گوش آرم یرفتن حرف

 گفت یتلخ اومد داخل با اخم و اوقات نیکه رفت،آرم اون

 کردم تو خونه. یمثل تو رو حبس م یبودم زن رتتیاون شوهر خوش غ ی_جا

 و گفتم دمیخند

 .یستیاون ن ی_خداروشکر جا

 کالس... در و بست و گفت یتو اومد

نگفتم؟ گفتم  ایرحم نداره گفتم  یشکیبه ه اروی نی!بهت نگفتم ای_تو چه قدر کله خر

 یتیچرخونه.من مسئول یانگشتش م یالشخوره...گفتم صد تا امثال تو رو رو... گفتم ضهیمر

 دهیتر رس رید قهیگم که اگه دو دق یم نمیجمعت کنه. ا ادیتو ندارم به آرشم گفتم خودش ب یرو

 زدیبهت م یناخنک هیبودم 


