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 رمان بندی:دسته ❖

 ای مندو نیمه ات بر: عنوان ❖

 عاشقانه،طنز،تراژدیژانر:  ❖

 فاطمه مرادینویسنده:  ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 کیاناز تربتی نژاد طراح: ❖

 paraxorکپیست:  ❖

 برای و شوند می روبرو منضبط و خشن استادی با جدید، ترم آغاز در دوستش ترین صمیمی و عسل

 جوان، استاد این اینکه از غافل گیرند؛ می گذشته های شیطنت قطع به تصمیم او، با برخورد از جلوگیری

 …دهد می تغییر وجودش نیمه دو به را عسل زندگی های پله مقصد
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 فایل شده است و مرجع آن مجموعه کافه نویسندگان نمی باشد سایت کافه نویسندگاناین رمان در 

 

 های بیشتر به سایت کافه نویسندگان مراجعه کنید انلود رماندبرای 

 

 https://cafewriters.xyzسایت کافه نویسندگان:

 https://forum.cafewriters.xyzانجمن کافه نویسندگان:

  

 

  

  

  :نویسنده سخن

  

  ...ادما از شده پر هممون ور دور

  ...خاکستری و بد ، خوب ادمای

  ...ومیانه افسرده ، شاد ادمایه

  بودن، خوب به متظاهرن هاشون بعضی

  .کنن می رو یکی یکی رو هاشون بدی که چرخه می انقدر زمین ولی

  "رو دو" میشه اینا اسم

  چی؟ باشه خوب بدِ یه ادم اون اگه چی؟ بشه بد آدم یه به تبدیل گاهی بدونه اینکه بدون خودش نفر یه اگه اما

https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
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 .... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .روباش عشق این نگاه عسل عسل-

  .کردم  نگاه کرد، اشاره نازی که سمتی به

 خوبی به که ایش قهوه چرم های کفش ،با داشت خونی هم گشاداش کرم شلوار پاچه بلندی با که قرمزبلند خونه چهار بلوز با پسر یه

  .بود مون قدمی چند از شدن رد  درحال داد، می نمایش رو اش جوارب سفیدی

 می فشارشون نیرو تمام با که ایم قلوه  های لب ، شدم گشاد سبز های چشم از برگشتم؛ نازی سمت شد وارد بهم شوک اش دیدن با

  .کردم جمع خودم تو رو خنده از زیادی حجم بود، معلوم دادم؛

  

  :گفت اروم و گرفت رو دستم نازی

  باشه؟ بپوک بعدش میشه رد داره پشتمونه کنی کنترل رو خودت باید ببین بکش عمیق نفس نیست هیچی آروم -

  .دادم تکون تایید نشونه به رو سرم ، نداشتم رو دادن جواب توان
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   .پوکیدم نازی "رفت" صدای با بستم؛ رو هام چشم

  

  :گفتم نازی به رو کنان هق هق اومد، در اشکم که خندیدم انقدر

  

 کردم، جمع رو ام خنده خنده، زیر زد من از بدتر نازیم ندیده؟ رو خودش یعنی اینه تو دانشجو هم شدیم کیا با شکر رو عظمت خدایا-

  :گفتم نازی به رو

  لعنتی؟ فهمی می خونشونه مرد اون کنی؟ می اذیت رو مردم پسر گل کشی نمی خجالت بگذره تقصیراتت سر از خدا -

  :گفت زد می موج توش خنده که صدایی با نازی

  .بدتری من از تو! کنه می ارشاد کیو کی ببین خفه -

  :گفتم و گرفتم خودم به جانم به حق قیافه

  .خوبه خوبه -

  :گفتم دار کش صدای با مهندسی دانشکده سمت کردم رو

  .برسه دادتون به خدا فقط اومدیم ما سوژه های استاد سالم جدید ترم سالم -

  .هم قد  ،زدیم کرد مشت رو اش دست من کار تایید به هم نازی. کردم مشت رو دستم نازی، به زدم زل

  

  :گفت شیطنت با

  .اومدیم ما که اره-

  .زد می آشنا شدت به صدا شد، بلند مون سر پشت از صدایی شدیم که دانشکده داخل
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  وضعشه؟ چه این بدم گیر دوتا شما به من چقدر اخه نشدین؟ آدم هنوز شدین۷ ترم شیمی مهندسی های خانوم آهای-

  

  .گرفتمون پتیبل اقای سگ بازم خدایا ای

  .اش سمت برگشتم کردم مظلوم رو صورتم پایین؛  کشیدم رو ام مانتو استین یکم جلو، آوردم مو مقنعه

  

  .میگم باش شاد بهتون رو جدید ترم اغاز سالمتین؟ خوبین؟ شمایین؟ محمودی اقای اوا-

  :من های گفته بعد  نازیم

  خوشین؟ خوبین گیره نمی ازمون رو شما داره دوست رو ما چقدر خدا این؟ دانشکده این حراست هنوزم شما اخی-

  :گفت فریاد با همراه که صدایی با بود، کرده پر رو هاش چشم خشم

 می هنر های بچه درد به بندازین تیپتون به نگاه یه دانشگاست نیست دبیرستان جا این شدین؟ بزرگ بفهمین خوای می کی! خانوما-

  بگیرم؟ رو کارتتون بار چند اخه! دانشجوئه؟ یه تیپ این خورین

  

  :گفتم  بیحوصلگی  با

  .کن ارشادمون شما میایم شد تموم که بعدا میشه دیر کالسمون االن  نکن بزرگش محمودی اقای-

  .ها پله سمت رفتم سرعت به باشم جوابش منتظر اینکه بدون

  

  .کشیدم آسودگی سر از ،نفسی کنه اش سر به دست بود تونسته اونم که این از سرم، پشت از نازی پای صدای شنیدن با

  :گفتم مندی گله با بود بسته در کالس؛ سمت رفتم

  !بودیما سرکالس االن بود نگرفته رو جلومون پتیبل سگ اون اگه شانس خشکی به ای-
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  :گفت ، میومد باال زور به که صدایی با زد می نفس نفس که حالی در نازی ، انداختم سرم پشت به نگاهی

  !میری تند چقدر کجاست؟ سوختش قسمت  ببینم کنم چک رو بدنت باید روز یه-

  

  :گفتم جانبی به حق قیافه با

  :گفت و گرفت خودش به متفکرانه حالت ایستاد؛ سرپا چیه؟ نشونه بسته در کن در به نگاه یه کنی چک رو من نکرده الزم-

  .کالسه سر استاد-

  .کردیم هم نگاه سخنی هیچ بی دوتامون

  .کالس تو رفتیم و زد در. بزنه در اون باید اول که فهمید قدرتمندام نگاه از

  .کردیم پیدا خالی جا دوتا کالس ته استاد، به توجه بدون چیزی، ،نه نگاهی نه

  :شد بلند استاد صدای که بودیم، نشستن حال در

  اینه؟ مدلتون اوله جلسات چون یا دارین تاخیر انقدر همیشه-

 زیادی.زد خشکم اش دیدن با بدم؛ رو اش جواب که سمتش، برگشتم نشستم، می صندلی روی که حالی در و کشیدم عمیقی نفس

  .بود جوون بودن، استاد واسه

 رو اش جذابیت ،  اش مشکی عینک و ریش ته با بود،  اش ورزیده بدن خور تن کامال که کرم، پیراهن با ای سرمه شلوار و کت یه

  :گفتم و دادم قورت رو ام دهن اب. کرد می برابر چندین

  استادین؟ شما پرسم می که شرمنده-

 چی هر ولی باشه، استاد این شد نمی باورم  هنوزم پرسیدم؛ چیزی من انگار نه که انگار. دادن درس به کرد شروع ایستاد، تخته به رو

  .استادشه واقعا و حالیشه درسه طرف که رسیدم می باور این به داد، می درس بیشتر

  :گفت  سمتم به رو آروم صدای با نازی که گذشت، کالس از ساعتی نیم یه
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  :گفتم درموندگی با و انداختم نگاهی استاد سمت کنیم؟ غلطی چه کرد خامش نمیشه انگار جدیه خیلی استاده این عسلی پیس پیس-

  .میخوره دامادی درد به تیپش افتادیم ترم این نبرده محبت از بوی هیچ کنم می روش و زیر چی هر منم اره-

  :شد بلند استاد صدای یهو

 تنها به بندازین خودتون به نگاه یه بشه رفتار محیط مثل باید اموزشیه محیط یه جا این نگیرین اشتباه خودتون با رو من -

  .دانشجوئه خورین نمی که چیزی

  !شنید چطور المصب موند؛ وا نازی و من فک حرفش، شدن تموم با

  :گفتم و اومدم خودم به نازی از تر زود

  .فرمایید می درست بله-

  .داد ادامه اش، دادن درس به ام حرف به اعتنا بی بازم

  :گفت و اورد تر پایین رو صداش نازی

 جو انتقام حس ،با کرد می ام عصبی گرفتنش نادیده این حسابی. شد شروع زدنش تیک چپم پای عصبانیت از شنید؟ چطور المذهب-

  :گفتم

  .بشه کر تن پنج حق به-

  :گفت و شد بلند استاد صدا بازم

  نه؟ یا شین می ساکت -

 عمال ولی  میده درس چی بفهمیم کردیم، سعی و شدیم ساکت نداره، شوخی طرف بابا نه که اومد دستمون کار حساب نازی و من

  .بود یادگیری توانایی گونه هر از خالی مغزمون

  .کشیدیم عمیقی نفس دوتامون ، بیرون گذاشت کالس از رو پاش که استاد کردیم، تحمل رو کالس ساعتی یک 

  :گفت و سمتمون برگشت بود، نشسته ما جلوی رضا

  !؟ که این مثل نبودین پیشم هفته شناسین؟ نمی رو پارسا استاد مگه شماها، هستین خری عجب بابا -
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  :گفتم اومده در حلقه از چشم با

  .شده شروع ها کالس هفته این تازه بابا برو پیش؟ هفته-

  :گفت و زد خندی پوز

 نمیشه اصال خشنه خیلیم منظبته خیلی بود داده تشکیل رو کالس پیش هفته نخیر شناسین نمی رو پارسا واقعا شد معلوم -

  .بود کرده قبول رو نفر۶ نفر۵۰ از پیش ترم نداره مصابم عصاب بگم چیزم یه خورد جمع سرکالسش

  :گفت داری کش بلند صدای با بود، مونده ساکت لحظه اون تا که نازی

  .کشیده زحمت نفر؟ شیش-

  :گفت قبل از تر جدی رضا

  .باشه خودتون به حواستون نداده ارائه رو درس این دیگه کس این جز بود گفتن من از-

  .بیرون زد کالس از زد که رو حرفش

  :گفتم حیکمانه خیلی اندخت؛ بهم نگاهی اونم اندختم، نازی به نگاهی

  .کنیم پیشه سکوت باید رو کالس یه این کنم فکر رفیق -

  :گفت و اش چونه زیر گذاشت رو  اش دست

  .نمیگی چرتم همچین-

  .نبود محمودی از خبری خداروشکر. بیرون زدیم و کردیم جمع رو وسایلمون

 *** 

  کیه؟ و چیه موضوعش بعدیمون کالس نازی -

  .روهوا ببریم باید رو ازمایشگاه دیگه ربع یه -

  .خودمه خوراک جوون ای -
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  .ازمایشگاه ساختمان سمت رفتیم و خوردیم چایی دوتا بوفه، سمت رفتیم

  .پوشیدیم رو سفیدمون روپوش

 رنگ ترکیب از ولی نداشتم، رو شیمی حوصله زیاد که این با کردم، می نگاشون بود عادتم شیمیایی، مواد سراغ رفتم همیشه مثل من

  .میومد خوشم ها

  :گفتم نازی به رو.بود زده عالمت روش کلی برداشتم، رو تیره ای شیشه بطری یه

  !روشه مخطار اخطار چقدر این! هیجان نگاه نازی اوف-

  :گفت و انداخت شیشه به نگاهی اورد، جلو رو سرش نازی

  .اسیده ندارم شک بدبختی؟ کدوم سر رو کنی خالیش خوای می بیشعور-

  .سرم به زد فکری کردم؛ ریز رو چشام دادم، تحویلش شیطاتی خنده یه

 می طعمه دنبال انداختم، اطراف به نگاهی. بود پوشیدن روپوش گرم سرشون ها بچه بقیه توش، ریختم اب یکم اوردم رو بشری

  :گفت و انداخت، بهم نگرانی نگاه نازی. کشتم

  .دادی فنامون به گرفتی رو قیافه این بار هر نمیاد خوشم هات چشم حس ازاین-

  :گفتم اعتراض با

  .سوژه بکنیمش کن جور رو یکی فقط تو خندیم می بار این نازی زنی می حرف چقدر اهه -

  دستمون؟ جلو بیوفته ناک خطر مواد این از بشه وا شیمی به پامون کرد کاری چرا جوریم این ما دونست می که خدا یعنی -

  روکی؟ بریزمش نکنته؟ذحاال درد دستت جای نباش ناشکر -

  ببندیم؟ شرط -

  :گفتم و  کردم ریز رو  هام چشم

  کی؟ رو -
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  .در سمت خورد سر چشش نازی

  .شد رد در از که کسی اولین رو بریزش در پشت برو -

  .قبول باشه شیطون ای -

 ایستادم جوری یه در سمت رفتم اروم. بودن مشغول همه انداختم اطراف به نگاهی. جورکرد و جمع رو خودش ولی کرد، ای خنده نیم

  .ببیندم نتونه میاد بیرون از که کسی که

 . میوفتاد اش سایه اول میومد در سمت کسی اگه که بود، روشن حدی به راهرو تو المپ

  .شدم ومنتظر سرامیک رو کردم تیز رو هام چشم

  .بود شدن نزدیک حال در ای سایه 

  .شمردن کردم شروع دلم تو و بستم رو  هام چشم

  ...یک

  ...دو

  ...سه

  :زدم داد بلند صدایه با و شد داخل که کسی رو کردم خالی رو بشر ناگهانی حرکت یک در

  .اسید -

 وای” کلمه شد می شنیده که چیزی تنها کردم تیز رو هام ش گو.شدن تبدیل حرف به ها فریاد کم کم شد، بلند دخترا جیغ صدای

  .بود “استاد

  .کردم وا رو م ها چشم اروم "کردما غلطی عجب" کردم می تکرار خودم با مدام و گرفت رو وجودم ترس

  !پارساست استاد که این شدم، شوکه دیدنش با
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 گوشت که کرد می خدا خدا دلش تو بود ،معلوم ریخت می اش کشیده اتو شلوار و کت روی رو، مقطر اب بطری لرزون های دست با

 حس با کردم ریز رو  هام چشم.داد می بهم رو بریزی اتیش رو که آبی لذت پارسا، استاد مثل ادمی ترس دیدن.باشه نسوخته اش بدن

  :گفتم خودم با ای مندانه پیروز

  "شد تالفی"

  :گفتم و شدم خیره اش آبی های چشم به زدم زانو کنارش. گرفتم اضطرابی حالت کردم جور و جمع رو خودم

  :گفت فریاد از های رگه با ، کرد نگاهی نگرانی با دارین؟ سوزش نبود حواسم ببخشید اخ اخ-

  :گفتم خونسرد حالتی با زدم بهش پوزخندی بود؟ اسیدی نوع چه ها؟ برداشتی؟ رو شیشه کدوم-

  .نداری دردی که تو هستی خوبی بازیگر-

  :شد تر بلند صداش بار این رفت هم تو اخماش

  :گفتم تمسخر حالت با انداختم بهش نگاهی. ایستادم سینه به دست بازیگر؟ میگی بهم بعد  کشم می درد  دارم روم ریختی اسید تو-

  کنی؟ می تحمل رو دردی چه داری دقیقا االن پس نداره سوزش اب میدونی خوب پس ها؟ دکترا حتما چیه؟ مدرکت-

  .کرد پر رو فضا ها بچه خنده صدای

 می تر رنگ پر لحظه هر حضوراش خشم جاش به و شد پاک چهراش از کم کم ترس بود، شدن درشت حال در هاش چشم مردمک

 از رو هاش لب و ترسیدم های چشم توی زد زل اش شد قرمز های چشم ،با کرد مشت رو هاش دس شد، کنده زمین از. کرد

  :گفت و گرفت سمتم رو اش اشاره انگشت. داد می فشار هم رو عصبانیت

 ای تنبیه چنان نشناختی رو من تو  اره؟ بود پیش ساعت تالفی  گیری؟ می مسخره به رو چی همه چرا هستی؟ کی کردی فکر تو-

  .بره یادت پرونی مزه داری عمر تا که کنم می ازت

 و نشوندم هام لب رو لبخندی. ببره بوی ام ترس از خواستم نمی آوردم، می کم نباید ولی گرفت، رو وجودم ترس حرفاش شنیدن با

  :گفتم بندازم بهش نگاهی که این بدون. هم رو گذاشتم رو پاهام و میز به دادم تکیه

  .بود مختصری شوخی فقط بازیه؟ بچه مگه چیه؟ تالفی قدر گران استاد نیست شما شان در عصبانیت-

  :گفت خونسرد و اروم صدایی با کرد مکث لحظه چند. کنه اروم رو خودش کرد سعی
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  .بیرون برو-

  :گفتم رو کردم بهش ای خنده

 .هه رسید؟ انداختنم بیرون به فقط زورت-

  .بیرون زدم ازمایشگاه از باشم، اش العمل عکس منتظر که این بدون

  .هام ن ناخو جویدن به کردم شروع نشستم، میز اولین رو بوفه سمت رفتم

  !اخ عسل، اخ! نکردم که عمد از کیه؟ کرده فکر شعور بی احمق

  .ریختی می نباید که کسی رو بریزیش باید دقیق ادم همه این بین از شانسی بد تو چقدر

 رو کرد، پرت رو ام پشتی کوله. اومد سمتم اش مضطرب صورت با. شد نمایان دور از نازی که بودم،  خوری خود مشغول طور همین

  :گفت عصبانیت هم داشت، ترس هم که باحالتی میز

  .افتادی می پاش و دست به و میخواستی معذرت باید وایمیسی؟ روش تو چرا دیگه اوردی سرش رو بال این که تو اقا -

  :گفتم ناراحتی با و کردم نگاهی دانشگاه محوطه به

  .بود شانسی بد همش که پارسا رو نریختم قصد از که من -

  :گفت ناراحت اونم

  دونستی؟ می بدبختی خیلی میگی راست اره -

  .شد ثابت بهم کامال افتاد اتفاقات این که باشه زیاد اش شدت انقدر نمیکردم فکر امروز تا -

  :گفت واری تاسف حالت با شونم، رو گذاشت رو دستش

  :گفتم حرص با تو؟ بودی کی اخراجی-

  !مرتیکه بیرون انداختم چطور دیدی-

  :وگفت نشست ایش عسلی های چشم به ذوقی
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  .اورد سرت به خوب خدایش گرم دمش کرد؟ کارت چی دیدی وای -

  :گفتم و گرفتم چنگول رو اش بازو

  :گفت ناله با و بود کرده جمع رو صورتش درد برداشتی؟ استاد یه با رو واحد دو هر چرا تو ببینم وایسا اصال اون؟ یا منی رفیق تو-

 نیستی بلد تو چه من به بعدشم چیه؟ کیه؟ طرف دونستم می کجا از من بابا شد کبود کن ول خدا رو تو داره درد عسل عسل عسل-

  .ترم همه این بعد کنی، واحد انتخاب

  :گفتم حرص با میز رو اش کوبیدم و کردم مشت رو هام دست ، کردم ول رو اش بازو

  .تو و دونم می من بعدش به جا ازین ولی بود عمد غیر امروزم کار من باشه پارسا اقای باشه-

  :گفتم و دادم فشار رو نازی دست انداختن، بهمون نگاهی کناری  میزهای. زدن دست کرد، شروع ها بچه عین نازی

  :گفت و زد لبخندی بیرون؟ اومدی که نداد تشکیل رو کالسش بابا اروم-

 کرد شروع تو رفتن کنه؟ذبعد کنسل کالس اون کار؟دبعدشم چی برم نباشی تو که کالسی سر  تویی تحصیلم هدف من عشقم-

  .بیرون زدم و برداشتم رو ات کوله منم دادن درس

 کجا عسل نشو خر"زد می داد سرم پشت نازی. ازمایشگاه سمت افتادم راه سرعت به برداشتم، رو قرمزم کوله. سرم به زد فکری

  .شدم وارد و در به کوبیدم ، کشیدم عمیق نفس تا چند ایستادم ازمایشگاه در پشت نکردم بهش اعتنایی "میری داری

  :گفت تند حالتی با. رفت هم تو هاش اخم دیدنم با شده وارد کی ببینه که کرد گرد عقب بود، بهم  اش پشت

  :گفتم خونسرد فهمیدنت؟ یا داره مشکل شنوایت-

  .بمونم کالس سر باید من ولی کدوم هیچ-

  :گفت لحن همون با بازم. زد می جار اش چهره تو خشم

  .نداری رو کالس این به اومدن حق-

  :گفتم و زدم بهش لبخندی

  من بودن مخ رو شه می اش دیگه بیان ندارین رو خشمتون کردن کنترل قدرت میده معنی یه فقط بمونم سرکالس نذارین که این-
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 . نشست اش صورت به لبخندی و کرد مکث لحظه چند کنه، حفظ رو خونسردیش کرد سعی

  :گفت قبل از تر اروم

  .بود ها بچه آرامش خاطر به بیرون انداختم اگه ام مخ رو بری تو که حرفام ازین تر قوی من-

 اش دادن حرص چقدر که اخ کردم، می حس قلبم تو عجیبی شادی. بمونم سرکالس من خواستن می همه و شد بلند ها بچه صدای

  .است فایده بی مقاومت دونست می انداخت، بهم غضبناکی نگاه ازمایشگاه، مرمر میز رو کوبید محکم رو بشر. داد می حال

 سرجام پوشیدم رو ام روپوش رخت بند سمت رفتم و دادم  اش تحویل گشاد لبخندی ام، دوش رو انداختم بود، دستم که ام کوله

  .شدم ازمایش مشغول ، انداختم ها بچه مواد به نگاهی ایستادم،

 :گفت وعصبی انداخت بهش نگاهی پارسا. شد وارد متعجب ای چهره با نازی خورد در به تقی

  خبرتونه؟ چه داره نظم جا این-

  :گفت زد می موج توش ترس که صدایی با بود کرده گم رو پاش و دست که حالی در نازی

  .ببخشید دستشویی رفتم اومد پیش فوری کار داره نظم که معلومه بله...ب-

 هم نازی.شد کارش مشغول و گرفت نازی از رو نگاهش. بود پارسا خود خندید نمی که کسی تنها شد، منفجر باره یک به کالس

  .من سمت اومد پوشید، پوش رو سریع

  :گفتم و کردم اش نزدیک رو سرم. میگه چی فهمیدم نمی داد، می تکون اروم رو لباش ، میومد نازی پچ پچ صدای شد اروم که جو

  مرگته؟ چه-

  :گفت و شد تر مفهومی صداش

  :گفتم و کردم شیطون رو ام صورت کالسش؟ سر اومدی باز چرا بیرون ننداختت مگه شم راحت دستت از بمیری عسل بمیری-

  .بهم بریزم رو روانش و روح باید داشت اسایش این سرکالس نمیومدم اگه من ببین بدم حرصش اومدم-

  :گفت و سرم وسط زد یکی باال برد رو اش دست شد، متاسف اش چهره نازی

  .باش مطمئن داری سادیسم تو بدبخت کنن آزارت مردم سر بر خاک-
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  :وگفتم کردم کنترل رو ام خنده زور به

  .کنیم لبش به جون ترم اخر تا باید کن ثبت رو پارسا جدید پروژه-

  :گفت زد و بشکنی نازی

  .داد انصراف دانشگاه از که بود بدبخت اشکان نفر اخرین نداشتیم پروژه وقته خیلی! است؟ پروژه جز پس-

  .بکنم رو کارم بذار باش ساکت ببری نام رو موفقیتامون خواد نمی حاال باش-

 پارسا با که چرخوندم بو طرف به رو سرم کردم حس رو تلخی عطر بوی بودیم، وسایل کردن جمع مشغول و شد تموم کالس تایم

  :گفت خشم با بود گرفته خون رنگ چشاش. شدم چشم تو چشم

  .من اتاق بیا شد تموم کارت-

  .دادم ادامه  ام کار به گرفتم ازش رو ام نگاه دادم، تکون تایید نشانه به رو سرم دادم، قورت رو دهنم اب

  .بیرون زد کالس از همه، از حافظی خدا بعد

  :گفت مظلومانه و کشید رو ام مشکی مانتو استین نازی

  .باد گرامی یادش بود خوبی دوست عسل-

  :گفتم حرص با کردم جداش و زدم چنگ اش دست به

  .کنه نمی غلطی هیچ-

  .باال طبقه رفتم و بیرون زدم ازمایشگاه از

  :بود نوشته درش سر که رسیدم راهرو ته اتاق یه به شدم استادا اسامی خوندن مشغول راهرو تو

  :گفتم خودم با "پارسا عماد استاد اتاق"

  .پارسایی چقدرم بمیرم اخه؟ شهرته این کنن خانوادت سر بر خاک! اسمت؟ نه شهرتته پارسا پس عه
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 اش کت. شدم شوکه درهمش قیافه اون دیدن با. شد وا در بزنم در به که این قبل بزنم در که در رو گذاشتم رو ام دست. کردم پوفی

  .شده سخت براش کشیدن نفس بود، معلوم اش پیراهن اول های دکمه بودن باز از بود، اورده در رو

 کنده جام از یهو  بهش، موندم خیره جور همین لحظه چند. میومد فرود اش چون رو خورد می سر اش پیشونی از عرق های قطره

 تو هاش اخم کشید، می هم سر پشت بلند های نفس و گذاشت سرم طرف دو رو هاش دست دیوار، به شدم کوبیده پشت به ام شده

  :گفت بم صدایی با رفت هم

  :گفتم و دادم قورت رو دهنم اب اره؟ کنی می تالفی که -

  .نبود تالفی که گفتم...گ -

  :گفت خبیثانه ام، گوش کنار گذاشت رو هاش لب

  .کنم تالفی باید من ولی -

  :گفتم اخم با نشه، تر نزدیک که اش سینه قفسه رو گذاشتم رو هام دست کرد، می ام عصبی داشتیم هم با که کمی فاصله

  .نبود عمدی نداره تالفی من کارایه -

 دوخته چشم بهش درحالی و هاش انگشت الیه پیچوندشون بود، زده بیرون ام مقنعه از که زدم کج موهای سمت برد رو اش دست

  :گفت بود

  بود؟ عمد غیر بگی بعد کنی تحریک رو آدم الکیه؟ کنی می فکر-

  

 بود، ها حرف این از بیشتر اش قدرت ،ولی بشه جدا ازم که کردم بیشتر رو دستم نیرو بود؟ پارسا این یعنی شدم، شوکه حرفش این با

  :تشرگفتم با و هاش چشم به زدم زل و بیرون  کشیدم موهام از رو اش دست

  .کنم می دار خبر رو همه بزنی من به دست -

  .شد می بیشتر من ترس اش خنده صدای هر با شد، بیشتر هاش خند رفته رفته بعد زد، کجی لبخند اول

  :گفت کرد می انداز بر رو ام چهره که حالی در کرد ام صورت نزدیک رو اش صورت وایستاد، خنده اوج تو یهو
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 تو رو شوخی اون که منم کنه دار خبر باید که اونی کنه نمی باور رو حرفت کس هیچ کن دار خبر کنی؟ دار خبر خوای می جدی-

 گفته رو وجودم تموم خشم بشی؟ اخراجی دانشجو خواد نمی که دلت چیزاست همین حراست خوراک که دونی می کردی ازمایشگاه

  .نمیومد باال هام نفس بود،

  :گفت و کرد ریزی خنده اره؟ کنی استفاده سو شون از بعدم بگیری جرم مدرک دخترا از جوریاست این پس اهان-

  .استفاده سو واسه شده خلق دختر-

  :گفت و کرد پاک رو تف خونسرد خیلی اش، صورت سمت کردم پرت تفی کنم، کنترل رو ام خشم تونستم نمی دیگه

  .نمیدم اهمیتی کن تف خوای می چقدر هر-

  :گفتم داد با نمیومد باال هام نفس بودم شده عصبی شدت به کرد، نمی کار مغزام

  .ان تو شبیه که مردایی و تو به تف نیستی پیش کثیفی یه تو پارسا عماد استاد-

  .رفت عقب عقب شنید، می رو خودش اسم بود بار اولین انگار

 طرف دو گذاشت رو هاش دست. انداخت بهم ترس از نگاهی میز، به خورد پشت به کرد، می تکرار رو خودش اسم ب*لــ زیر همش

  .زد می صدا رو خودش اسم مدام و داد فشار و سرش

  .کردم می نگاه رو هاش حاالت تغییر تعجب، با

  !بود؟ چش این

  :وگفت کرد نگام متعجب ایستاد محکم گذشت، ای لحظه چند

  تو؟ اومدی کی داری کار چی جا این-

  :گفتم تعجب با بیرون، بزنه ام صورت از بود ممکن لحظه هر هام چشم

 کمرم، گذاشتم رو هام دست داخل؟ بیایی دادم اجازه کی من-: گفت قبلی لحن همون با کنم؟ می کار چی جا این من -

  :گفتم شاکیانه

  .کن نگاه و بشین فقط باشه اره؟ کنم می کار چی جا این من که -
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 گنجید، نمی مغزم تو جوره هیچ کردم مرور رو قبل دقیقه چند. بستم محکم تونستم، می که اونجایی تا رو در بیرون، زدم اتاقش از

  :گفتم و کردم مشت رو  هام دست کرد، غلبه ام تعجب به  تنفرام احساس. نبود عادی هاش حالت اصال

  .برات دارم کنه استفاده سو من از بخواد که کسی نشده زاییده مادر از-

  .زدم بیرون دانشکده از

  :زدن حرف به کرد شروع تند تند و اومد ام سمت سرعت به زد، می موج ترس  اش نگاه تو که نازی در دم

  !هستن؟ بدنت اجزا همه! نخوردت؟! سالمی؟ عسل-

  :گفتم حوصلگی بی با

  .ندارم حال نازی کن ولم ای-

  :گفت قبل از تر اروم انداخت؛ بهم نگاهی کرد، بزرگ کمی رو هاش چشم

  :گفتم و کردم پوفی شدی؟ حال بی انقدر که کرده کارت چی میاری؟ در شکلک داری یا خودتی این-

  .ندارم حوصله اصال امروز نازی نده ادامه وای -

  :گفت اش چون زیر گذاشت رو اش دست حالی در و انداخت بهم ای حکیمانه نگاه

  !اره؟ کرده خورت چیز -

  :گفتم و انداختم اطراف به نگاهی حوصلگی بی با

  .کنم گریه میخواد دلم -

  :گفت تعجب با که بود، اش صورت از شدن کنده مرز در هاش چشم

  باهات؟ کرده کار چی مرتیکه اون ببینم وایسا تویی؟ این-

 کف با زد جرقه مغزام یهو کردم، مکث یکم انداختم نگاهی ام طرف دو به. نیست نازی دیدم بگم بهش چیزی برگشتم که همین

  :گفتم و ایم پیشونی به زدم دست
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  .شد خر بازم خدا یا -

 عماد اتاق در پشت به رسیدم. باشم نرسیده دیر کردم می خدا خدا همش نبود، معلوم پاهام حرکت که دانشکده تو رفتم تند حدی به

 نکنه برداشت رو وجودم همه ترس شد، نمی شنیده صدایی هیچ در لبه گذاشتم رو سرم برگرده،  ام نفس تا کردم مکث لحظه چند

  باشه؟ اورده سرش بالیی

 با داد، تعجب به رو جاش ام ترس رو به رو صحنه دیدن با کردم، وا رو در یهو  بزنم در که این بدون نرسید، مغزام به خون دیگه

  .کردم شون نگاه پشقاب بزرگی به هایی چشم و باز دهنی

  .بود زده گره هم تو گذاشتش، هم رو پاهای کنار رو هاش دست و بود کرده صاف رو کمرش متانت با نازی

 شد بافته فرق موهای با اش اسپرت رب سه استین مشکی مانتو اسپرت سبز های کفش اون به اصال اش متانت و نشستن نوع اون

  .نمیومد اش

  .کرد نمی بهم نگاهی بود نشسته اش رو به رو نازی سبک به هم اون انداختم، عماد به نگاهی

  :گفت و شکست رو حاکم سکوت لوسی لبخند با نازی کردیم، مکث همگی ای ثانیه چند

  .عسل و من اکیپ شان در نه بازیا بچه این شماست شان در نه اومد خودشم استاد بله-

  :گفت چرخوند ام سمت رو سراش

  .بشه تموم جا همین قضیه این تا ای شرمنده که بگو پارسا استاد بیا مسلم عسل-

 از رو ام اختیار بیرون، زنه می اتیش اژدها مثل کنم وا رو ام دهن االن کردم می فکر لحظه هر بود، گرفته رو ام وجود کل خشم

  :گفتم و زدم داد عصبانیت با کنم اش بلند جاش از که گرفتم رو اش دست مچ نازی سمت برداشتم خیز دادم دست

  .خوام نمی معذرت بابامم از من دادی، هور نده له این تحویل پرتایی و چرت همچین کردی  غلط خیلی تو -

  :دادم ادامه و عماد متعجب های چشم تو زدم زل دادم می فشار دستم تو رو نازی دست مچ که طور همین

  .ادم ظاهر به لجن این به برسه چه -

  :گفت و شکوند رو فضا دادی با یهو بود، مونده ساکت لحظه اون تا که عماد
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 دانشجو همچین که کجاست شده خراب این بخورم؟ باید فحشم تازه هیچ کنین می اذیتم این دیونه ها شما بردارین سرم از دست-

  داره؟ های

  :گفتم عصبانیت با عماد سمت ،رفتم کردم ول رو نازی دست. گرفت ام حرص نیوفتاده اتفاقی هیچ کرد می تظاهر که این از

  .شده خراب یه استاد شدی که تری بدبخت خیلی ما از تو ببین شدیم قبول زدیم شانسی رو شده خراب این ما اطالعت محض-

  :گفت و ام سمت گرفت رو اشاراش انگشت. ایستاد ام رو به رو و شد کنده جاش از شد، برابر چندین اش عصبانیت

 .ببند رو موفتت ن*دهـ -

 نگاه بهم خشم با و اش گون رو بود گذاشته رو اش دست کردم عماد به نگاهی اومدم، خودم به سیلی صدای با نفهمیدم هیچی دیگه

  .کرد می

  عماد؟ گوش تو بودم زده سیلی من یعنی

  !اش گوش تو زدم واقعا پس کردن؛ می درد احساس هام انگشت زدم، پلک یکم

 رو هاش چشم جلو خون ایستاد سرم باال عماد شد، وارد بهم شوک نازی جیغ صدای با زمین، رو شدم پرت دیدم اومدم خودم به تا

  :گفت بود گرفته

 به ولی حراست دست بدمت نیستم بچه نمیام کوتاه دیگه منم هست که چی هر ولی چه؟ من با مشکلت دونم نمی من -

  .کنم می ات تنبیه خودم روش

  :گفتم و هاش چشم به زدم زل شدم، بلند زمین رو گذاشتم رو  هام دست

  .پست پستی یه تو -

  .ماشینم سمت رفتم نکردم اعتنایی بود، پیچیده راهرو تو عماد و نازی بحث و جر صدای بیرون، زدم اتاق از

  :گفت می فریاد با و زد چنگ به کرد شروع و ماشین جلو انداخت رو خودش نازی یهو کنم، حرکت که شدم ماشین سوار

  .بشی رد من جنازه رو از مگه -

  :گفتم نازی به رو تشر با و بیرون اوردم ماشین از رو ام بدن باالیی تنه نیم کردم، وا رو در
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  .نیار در بازی مسخره ور این بیا -

  :گفت التماس با و هم رو گذاشت رو هاش دست دوتا کف ، ام سمت اومد ها دیونه مثل

  :گفتم و کردم اخمی باشه؟ خوردم اضافه غلط رحمتی نازی اینجانب-

  .پوکی کله و عقل بی خیلی خیلی-

 چهره ببینم تونستم می وسط اینه از که چیزی تنها دادم، گاز تونستم می که اونجای تا. ندادم بهش دادن واکنش امون. کوبیدم رو در

  .بود خاک و گرد تو نازی درمونده

  "دریا سمت" تابلو به خورد چشمم که بودم، خونه نزدیک خونه سمت رفتم

  .اش بخش آرامش صدای با خواست می رو دریا آبی دلم. بودم مردد

  .اش بودم ندیده دیگه اتفاق اون بعد نگرفت؛ آروم دلم ولی نرم، تنهایی دریا دیگه دادم قول من گفتم، می ذهنم تو همش

 به دوختم چشم کردم، حس رو شن گرمی سال سه بعد. اوردم در رو هام کفش رسیدم شن محوطه به وقتی کردم، پارک رو ماشین

  .بودن کرده زیبا برابر چندین رو صحنه که دریایی های مرغ به دریا

  .آب سمت دویدم باشه داده دست از رو افساراش که اسبی مثل کنم تحمل تونستم نمی دیگه

 به که ریزی های موج رو اش گذاشتم اروم کردم بلند زمین از رو چپم پای. تپید می تندی به قلبم ایستادم، ها موج و شن مرز بین

  .رسید می ساحل

  ...ها موقعه اون مثل آب تو بزنم شیرجه خواست می دلم. داد می جال رو ام خسته جسم آب خنکی

  ...شنا رفتیم می رهام با که وقتایی مثل

  .ایستادم ولی بزنم شیرجه خواستم می

  ...ترس...ترس... ترس

  .ترسیدم می دریا از دیگه من که رسیدم ایمان این به

  .دیدم می رو ام سالگی ۱۸ خود انداختم، چپم سمت به نگاهی. کرد می زنده واسم رو چی همه و داد می رو رهام بو ساحل این
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  .رهام کنار  پورام پاره لی شلوار با سفید و سبز خونه چهار مانتو اون با ایم قهوه بلند موهای

  .بودیم شده خیره دریا به هم با و داد می فشار رو هام دست

   .کشیدم بیرون رو خودم خاطرات از گرفتم بدی درد سر

  .دریا به دوختم رو ام آلود بغض نگاه

  .بودم دریایی مرغ یه هم من انگار داشتم رو پرواز حس. کردم باز رو هام دست بستم رو هام چشم

  :گفتم خودم به و زدم لبخندی شد، می دیده ام وجود تو که بود چیزی تنها خشم کردم، مرور رو امروز اتفاقات

  .دادن می قلقک رو پاهام کوچیک های موج ”نمیای در پا از چیزا این با تو میای بر پسش از تو اروم عسل شو اروم”

  .دویدن به کردم شروع ساحل به ها موج رسیدن خط رو. بستم رو هام چشم انداختم، ساحل امتداد به نگاهی

  .گرفت اوج هام خنده رفته رفته ولی شد می شنیده ها موج با پاهام نبرد صدای فقط اول

 رو حالم انقدر تونست نمی سخت زندگی سال سه از بعد ساحل کنار دویدن قدر چیز هیچ سخت روز این بعد خندیدم، می دل ته از

  .کنه خوب

  .نبود شن بودم مطمئن که چیزی روی خوردم محکم شدم، کنده زمین از کردم حس یهو بودم، ام کودکانه شادی غرق همچنان

  .شد نمی باورم کردم؛ مکث لحظه چند اش دیدن با کردم باز رو چشم ای گوشه

  …این یعنی

  .بود نفس یک اش صورت با ام صورت فاصله

  .بود جذاب و قشنگ قدر همون اش نگاه هنوزم شدم، خیره ایش مشکی های چشم به

  :گفت تعجب با شد، وارد بهش شوکی ام دیدن با

  !عسل-
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 هم رو روبه و شد کنده زمین از اومد، خودش به هم اون رفتم، کنار روش از سریع حرکت یه با شدم، شوکه اش گفتن عسل با

  .ایستادیم

  !بود شده تر افتاده جا اش چهره چقدر

  !میشن؟ عوض ادما چقدر سال سه تو میشه باورش کی

  !میشن؟ پیر چقدر

  :گفت و کرد صاف رو صداش

  خوبی؟-

  :گفتم  ام ذهن تو

  :گفتم و کردم پنهون رو ام بغض ”باشم؟ خوب چطوری رفتنت و خیانتت بعد! خوبم؟! هه”

  .خیلی اره-

  :گفت و داد تکون تایید نشونه به رو اش سر

  .....ک ازدواج. خوبه-

 چشم با شد که نزدیک میومد، دور از دختری ، برگشتم صدا سمت به شد، قطع اش حرف زد می صدا رو اسمش که دختری صدای با

  :گفت و کرد من به نگاهی خورد، پیچ هاش بازو دور رهام به رسید. انداخت بهمون نگاهی اش زده تعجب سبز های

  :گفت و کرد صاف رو صداش رهام کنی؟ نمی معرفی-

  .قدیمی دوست یه -

  .کردم می گریه جلوشون نباید یعنی کنم؛ گریه خواستم نمی ولی شد، می بیشتر لحظه هر ام بغض

  ”!قدیمی؟ دوست”

  .خوردم می افسوس خودم حال به اش، هوس رو از های کردن محبت اون یا افتادم، هاش صدقه قربون یاد
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  :گفتم و بدم نجات ام بغض از رو صدام تا کشیدم عمیق نفسی

  :گفت و زد لبخندی دختر کنین؟ معرفی رو خودتون میشه شمام عسلم من سالم هستیم قدیمی دوست بله -

  .رهام همسر ترانه -

  .بود شده اش زن جدی جدی یکی این نبود اش دختر دوست پس

  !ساده چقدر من و بود کثیف رهام چقدر! نکرده ازدواج لیال با پس سرم، تو کوبیدن چکش با انگار

  :گفتم و زدم لبخندی

  .عزیزم باشی بخت خوش-

  :گفتم و انداختم رهام به نگاهی کردم ریز رو هام چشم

  .خوش روز برم باید من باش وفادار بهش -

  .ماشین سمت برگشتم نشدم جوابشون منتظر

  .شستم رو پاهام برداشتم معدنی اب ماشین تو از برداشتم، شن از رو هام کفش

 وگرنه ریختن می  ام قلب های زخم رو ریختن نمی ام صورت رو ها اشک اون واقع در کرد، می ام اذیت چقدر ها اشک این شوری

  .داشت تعجب اشک از سوزش حجم این

  .خونه سمت رفتم پوشیدم رو هام کفش کردم پاک رو هام گریه

  .بیرون انداخت خونه اشپز از رو سرش مامان کردم وا که رو در

  :گفت و گرفت نشونه سمتم رو اش دست گیر کف باشه گرفته رو متهم که پلیسی مثل اومد سمتم سرعت به

  :گفتم حوصله بی داری؟ توضیحی  دریا رفتی معلومه شلوارت رو آب اثار از! تو هی-

  .دیگه نکن اذیت جونم گلی آی-

  :گفت و باال برد رو اش ابرو
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  .زاییدمت کنم حس حداقل تا مامان بگی بهم نشد! بار یه! بار یه-

  :گفتم مظلومانه

  اوکی؟ گلی خیلی گلی ببین خودته شان در کامال یعنی قشنگه اسمت کنم کار چی خب جونم گلی-

  :گفت مادرانه حس با

  .ریختنت زبون قربون ای-

 رو گیر کف دوباره. خوردم چرخی نیم اش سمت به. ایستادم حرکت از دادی با که اتاقم های پله سمت رفتم دادم تکونی رو سرم

  :گفت و گرفت نشونه سمتم

  کرده؟ نیم دو وسط از رو هات کشتی زده که کردی نبرد کی با باز! شدما رام نکنی فکر! تو هی-

  :گفتم و ها پله سمت برگشتم

  .افتادم خری استاد گیر بابا هیچ-

  :گفت و زد اش سینه قفسه به ای ضربه که باال رفتن ها پله از کردم شروع

  .جونت به انداخت استاد عوضش ولی نداد بهت بچه گرم خدا دم بفهمی رو من حال تا بده بهت خودت مثل ای بچه خواستم خدا از-

  :گفتم و کشیدم پوفی

  .نمیاد در ازینم تر ساکت باشی تو مادرش که دختری چیه شرارتم همه این دلیل فهمم می االن-

  :گفت دار کش صدایی با یهو

  وا-

  .سبزم تم اتاق سمت رفتم. کنم کل کل هاش با که بودم اونی از تر خسته ندادم، جوابی

  .ام موسیقی های کتاب و ام عالقه مورد سبز گیتار با بزرگ اتاق یه بودم، متریم ۲۰ اتاق این عاشق

  :گفتم بلند صدای با روش کردم پرت رو خودم صورت با تختم رو به رو ایستادم کنم، عوض رو هام لباس که این بدون
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  .متنفرم همتون از-

  .خورد زنگ گوشیم که بودم وضعیت همون تو

  .بدم رو اش جواب خواست نمی دلم.بود مونده حرکت بی شد، می روشن اتاق تاریکی تو که " نازی " کلمه رو  ام چشم

  . منه به کردن کمک  فقط اش نیت دونستم می ولی بود پر ازش دلم حسابی

  :دادم جواب و قاپیدم رو ،گوشی خودم با رفتن کلنجار کمی بعد

  الو-

  :گفتم حوصلگی بی با خوبی؟ من سر تو بخوره بالت و درد ای-

 همین بشه تموم بازی لج و لج این خواستم می فقط من بشه جوری این خواستم نمی بخدا عسل-.گرفت غم بوی صداش فرمایش؟-

  .بقیش حال به وای بود ترم این روز اولین این

  :گفتم و کردم پوفی

  .ببین حاال گیرم می رو این حال من کردی بدتر رو قضیه فقط-

  :گفت اعتراضانه حالتی با

 نمی است پایه درسشم نمیده اش ارائه این جز به استادی هیچ! ها ندازدت می نکن عسل اول خونه سر برگشتیم باز که این عه-

  .دارم می بر بعدا بگی تونی

  :گفتم دلخوری با

  .چشه نیست معلوم داره؟ روانی مشکل طرف کنم کار چی خب-

  :گفت و کرد ای خنده ریز

  !دریا؟ تو انداخت رو خودش رفت پیش سال سه بود من عمه اون! سالمی خیلی خودت که نه حاال-

  .گذشته به شدم پرت حرفش با
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  ...بد روز اون به

  ...مزخرف هوای و حال اون به

  .من بودم خری چه! بکشم؟ رو خودم رهام مثل یکی واسه خواستم می واقعا

  :گفتم و کردم لوس رو صدام و اومدم خودم به نازی ن*دهـ از  ام اسم شنیدن با

  .دریا رفت عسلی امروز! نازی؟ خاله-

  :گفت باال نوتی با و شد آمیخته خشم از ای رگه با صداش

  !سرت؟ به زده باز نکنه اخه؟ رفته چی واسه کرده غلط عسلی-

  :گفتم و دادم جلوه مظلوم رو خودم

  .بود بد خیلی حالم اخه-

  :گفت گونه تشر حالتی با

  !ها بری دیگه بار ولی کنم می گذشت رو دفعه یه این خوبه...خوبه-

  .قول باشه-

 پاتوق بریم قبلش ولی داریم مهندسی ریاضیات کالس عصری فردا بگم زدم زنگ برنامههاتم مدیر که جایی اون از لش تن خب-

  !ای؟ پایه خوبه مونم روحیه واسه

  :گفتم و دادم نجات هام خنده دست از رو صدام. خنده زیر زدیم دوتامون

  .بشه شاد روحمون یکم بریم-

 :گفت خنده پر صدای با نازیم

  .فرهنگیم بی خیلی خدایش-

  :گفتم و گرفتم جانبی به حق حالت
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  .خیره نیتمون ما نخیرم-

  :گفت مهربونی با کشید عمیقی نفس

  .شدی خوب حالم خوش ساخته بهت دریا معلومه-

  :گفتم و زدم لبخندی

  .اوهوم-

  .کردم قطع رو تلفن حافظی خدا بعد

 حس تاریکی جز چیزی دیگه و دادم  ام بالشت گرم اغوش به رو سرم پوشیدم رو  ایم صورتی خرگوشی خواب لباس گرفتم، دوشی

  .نکردم

  

 *** 

  .شدم بیدار خواب از مامان دار کش صدای با داره؟ ادامه انقدر که خواب تو کنی می کار چی ظهره لنگ پاشو عسل-

 دست انداختم، مامان به نگاهی کردم، باز نیمه رو ام چپ چشم نداشتم، رو هام چشم کردن باز حس هنوز ولی. کشید ام رو از رو پتو

  .کرد می ام نگاه معترض و بود جمعدکرده اش کمر کنار رو هاش

 دور قاپیدم رو پتو حرکت یه با انداختم؛ بهش نگاهی کردم، ریز رو هام چشم دادم، ام بدن به قوسی و کش. زدم شیطون لبخندی

  .اش پیچوندم  خودم

  :گفتم شیطنت با و کشیدم دراز شکم به رو

  .کن بیدارم تونی می اگه-

 رفتم، وا و خنده زیر زدم کنم تحمل نتونستم اش قلقک اولین با. بده عبور ام لحاف از رو هاش دست کرد سعی روم پرید مامان یهو

  :گفت و کشید رو ام دماغ

  .ای بچه واقعا تو ولی بچست؟ بازم بشه سالشم۴۰ بچه میگن مادرا دیدی-



 

 
 

30 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :گفتم و کشیدم رو هاش لپ

  .میاد بدم بزرگا ادم شما دنیای از! خانوم؟ گلی کنم کار چی-

  :گفت و زد ام صورت تو شده ریخته موهای به دستی کرد نگام اندوه با

  نداری؟ دانشگاه مگه بخور رو ناهارت ظهره یک ساعت پاشو حاالم بده خیلی ما دنیای میگی راست -

  :گفتم داد با و ایم پیشونی به کوبیدم دست کف با دانشگاه کلمه شنیدن با

  .کشتم می نازی وای -

  .بود رفته اتاق از مامان برگشتم ،وقتی کردم شونه رو موهام زدم، صورتم و دست به آبی دستشویی رفتم پریدم، تختم از فنر مثل

  :گفتم اعتراض با و برداشتم خورد می چاک کنار از که بلند مشکی مانتو یه هام لباس کمد سراغ رفتم

  !اه پوشیدن؟ مشکی به محکومیم ما چرا اخه-

  .ام چرم قرمز کفش و کیف با اوردم، هم رو ام مشکی تنگ شلوار

 ب*لــ برق با و زدم ایم قلوه  های لب به قرمزی رژ کشیدم،  ایم وحشی سبز چشای رو داری گوشه چشم خط زدم، چتری رو موهام

  .کردم تموم رو کار

  .رسید می نظر به خوب چی همه کردم برانداز رو خودم کردم، ام سر ام مقنعه پوشیدم، رو هام لباس

 و زدن ناخنک به کردم شروع. بود کرده پر رو فضا کل اش معرکه سبزی قرمه بوی و بود چیده سفره مامان خونه اشپز سمت رفتم

  :گفتم

  :گفت و انداخت بهم باری افسوس نگاه کجاست؟ عشقولیت خانوم گلی -

  .گرفته زن ساله۳۰ رفته یادش کل به رسیدن جدیدش های دارو روزه چند باباته منظورت اگه -

  :گفتم جویدم، می رو غذا محتوای لپی دو که حالی در

  .دیرمه که برم من گلی خب بابا نگیر سخت -
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  .زدم لبخندی شنیدم که رو مامان ”پناهت و پشت خدا”  صدای بیرون زدم خونه اشپز از

  .اینا نازی خونه سمت رفتم شدم، ماشین سوار

  .هم سر پشت بوق دوتا تک، بوق یه

  !نازی و من همیشگی رمز

 ساده هایی کفش کرم ای پارچه شلوار یه با رسید، می اش ساق باالی به اش بلندی که ایی، پارچه سفید مانتو با نازی بعد ای لحظه

  .کرم چرم و

  .اومد ماشین سمت عارفانه ژستی با. بود پیچونده اش گردن دور ام قرمز شال یه

  .زدم می قه قه و دادم می فشار فرمون دور رو هام دست کنم، کنترل رو خندم تونستم نمی اون از بیشتر

  :گفت جدیت با من خوردن جر به اعتنا بدون شد ماشین سوار

 کنی؟ می تمسخر گستاخ ای-

  :گفتم زنان نفس نفس شد، برابر دو ام خنده

  !تیپیه؟ چه این بز آخه-

  :گفت قبلی لحن همون با و انداخت بهم کج نگاهی برد، باال رو اش راست ابرو

  .دیوانه دخترک ای بخند ات عمه به -

  :گفتم و اش بازو به زدم یکی

  .شدی صوفیا این عین تیپیه؟ چه این ساختی؟ ای قیافه چه نگاه قران رو تو -

  :گفت و زد سرم کنار به کوتاه ای ضربه

 می چشم با جا اون شیم می خراب ها زده غرب این عین همیشه فرهنگی جمع یه تو میریم داریم شعوری بی خیلی -

  .بشم جماعت رنگ هم خواستم منم خورنمون
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  :گفتم معترض حسی با و کشیدم آخی

  .واست دارم اره؟ بشی جماعت همرنگ خوای می که -

  :گفت التماس با و کرد مظلوم رو اش چهره

  .ام تو جبهه مقدم خط سرباز من باش نداشته کاری من با کنم می خواهش عسل-

  :گفتم و کردم ای خنده

  . نترس حاال خو-

  .دانشگاه رسیدیم ربع یه بعد. گاز گذاشتم رو پام

  .بود  هنر دانشکده پاتوق از منظور واقع در هنر دانشکده سمت شدیم روانه و کردم پارک رو ماشین

 نازی و من که مند، هنر های آدم باحال های تیپ از بود پر اونجا.هنر دانشکده رفتیم می اش قبل ساعت چند داشتیم کالسی همیشه

  .بودیم حاکمشون جو عاشق

  .انداختیم در سر به نگاهی ایستادیم، در روبهرو

  .شدیم داخل و گرفتیم ای تازه جان من، طرف از چشمکی با و هم تو خورد گره نگاهمون

 که نکشید ای ثانیه به. کرد خنده رو هاش لپ پر انداخت نازی به نگاهی اومد، مون سمت اشکان که بودیم اطراف زدن دید مشغول

  .شد نمایان اش خنده

  تیپیه؟ چه این نازی -

  :گفت و رفت توهم هاش اخم نازی

  .نداره نمک که دست این بشکنه! بذارما احترام اکیپتون به اومدم اقا فرهنگی بی خیلی خیلی-

  :گفت و زد پوزخندی بلندش های ریش اون با اشکان

  .کردی جوکمون که میده رو برداشت این بیشتر این ولی بانو سپاس-
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  :گفت و کرد مشت رو هاش دست عصبانیت شدت از نازی

  :گفت و گرفت خودش به مهربونی حالت اشکان بده؟ انقدر واقعا حرف؟ این چی یعنی -

  .نکردی ستش درست شاهده خدا ولی داریم تیپایی اینجوری هنرمندا ما درسته من خواهر ببین -

  :گفتم جفتشون سمت به رو تشر با که بزنه حرفی اومد نازی

  !دهه بسه-

  .گفتن نمی چیزی شدن، خیره بهم

  :گفت بچگانه حالت با و باال برد رو اش دست اشکان

  بدیم؟ خوب خبر یه شه می ما اجازه؟ خانوم -

  .شده چی نشوبگوببینم لوس -

  :وگفت هاش چشم تو ریخت ذوق

  .کنن شرکت تونن می های رشته همه که جاست این کجاست؟ دونی می ماجرا خوبی گذاشته بازیگری کالس دانشگاه -

  :گفتم خودش از تر ذوق با شد، جمع  ام وجود تو وسیعی شادی هاش حرف شنیدن با

  نام؟ ثبت بریم کی خب...خب جون آخ-

  :گفت خونسرد خیلی و اش جیب تو گذاشت رو هاش دست

  .االن همین-

  .تائتر امفی سمت رفتیم بقیه، چپ چپ های نگاه شدن تموم بعد. کرد ساکت رو سالن کل ام جیغ صدای

 وارد. بیاد من با تماشاچی عنوان به تونست اشکان سفارش با  هم نازی. نوشت رو من اسم کرد هماهنگ نام ثبت مسئول با اشکان

  .بشه شروع کالس شدیم منتظر و شدیم گیر جا اخر، باالیی های وصندلی شدیم تائتر امفی

  .شد داخل میومد اش سینه قفسه روی تا که ریشی و سفید فرفری بلند موهای با  مردی پیر و بستن رو در بعد دقیقه چند
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 . کردن سخرانی به کرد شروع و رفت جایگاه به مرد پیر. زدن دست کردن شروع ها بچه

  :گفت ایش سخنرانی بعد

 دست یه افتخارشون به بشین اشنا چهرتون حالت استاد با حال سپاس دنیا یه بودید حقیر من های حرف شنوای که ازین -

  .بزنین

  .شد وارد استاد که بودم زدن بلبلی سوت حال در. شدم جماعت همرنگ منم و کشیدن سوت و زدن دست به کردن شروع ها بچه

  .گرفت نزولی حالت ام بلبلی سوت و موند وا دست کف دو اندازه به ام فک اش دیدن با

  .کردم نگاه نازی به و اومدم خودم به خورد بازوم به که ای ضربه با شد، سر پاهام اش دیدن با

  :گفت و جایگاه به بود شده خیره متعجب صورتی با

  !داره؟ کار چی جا این لعنتی این-

  .شدم می تر عصبی اش دیدن بار هر با دوختم، جایگاه به رو  ام نگاه دوباره

  .کردن سخنرانی به کرد شروع ها بچه تشویق شدن تموم بعد

 پیدا رو استعدادتون ماه یه این تو بتونیم امیدوارم بازیگریم هنر از بخش این مدرس پارسا عماد هنرمن دوستداران به سالم -

  ...بشیم پیشرفتتون باعث و کنیم

  .کنم اش تحمل چطوری کردم می فکر داشتم خودم با فقط گه، می چی فهمیدم نمی دیگه

  :گفت مضطرب ای چهره با بار این ام، بازو به زد نازی باز که بودم، خودم خیال و فکر تو

  :گفتم تعجب با و زدم پلک چندتا کری؟ مگه عسل وای -

  شده؟ چی کرم؟ چی! چی؟-

  .بایستن کنارش پایین برن ها جو هنر گه می پارسا بابا -

  :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
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  .رم نمی -

  :گفت و کرد  ام نگاه عصبی

 کم بدونه بذار وایستا کنارش برو محکم خیلی پاشو پاشو کرد فرار گه می خودش پیش  بیندت می عماد بیرون بری پاشی االن-

  .نیاوردی

  :گفتم حرص با انداختم بهش نگاهی

  !پاش؟ و دست به بیوفت برو گفتی من به که نبودی همونی تو -

  :گفت حکیمانه و انداخت باال رو ابروش

  .پایین برو پاشو حاالهم مرتیکه این از بگیریم باید رو ات حق مخش رو بریم تونیم می که اونجایی تا باید شد عوض نقشه نه-

  .شدم بلند و کردم تایید سر با رو حرفاش

  .پایین رفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .ایستادم عماد به نقطه ترین دور کرد؛ کنترل رو خودش ولی شد، وارد بهش شوکی ام دیدن با

  .گرفت سر از رو هاش حرف دوباره

 مهارت چقدر بشه معلوم تا کنین اجرا خوام می که حسی با رو گم می که دیالوگی خوام می تون کدوم هر از کار اول برای -

  .دارین

  .بودم من نفر اخرین و کردن می اجرا رو گفت می عماد که های دیالوگ یکی یکی

  .کرد می حکومت هاش چشم تو عجیبی شیطنت بودیم، زده زل هم های چشم تو

  :گفت و زد بهم خندی پوز  ”سرش به بزنه کردن تالفی فکر نکنه”  کردم می تکرار خودم با همش و زد می تند شدت به ام قلب

  .بگین باید التماس با و عاشقانه حس با رو میگم که دیالوگی این شما خانوم خب-

  “عاشقتم بکنی رو فکرش که اونی از بیشتر و دارم دوست من رو بازی لج این کن تمومش خدا رو تو کن بس”
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 عماد که چیزی. شدم کفری گفتم می آدم همه این و عماد چشم جلو رو کلمات این باید که این از ، شدم شوکه حرفاش شنیدن با

  .بدم پیروزی قدرت بهش ام، شدن عصبی با خواستم نمی من و بود من شدن عصبی خواست می

  .بکشم اش غرور پر قیافه رخ به رو  ام بودن آروم کردم سعی دادم،  اش تحویل که پوزخندی با

  :گفتم التماس با گرفتم خودم به ناراحتی حالت

 اومده سرم چی ببین بنداز بهم نگاه یه  عاشقتم دارم دوست من ندارم شدن خورد توان دیگه من کنم می خواهش ازت کن تمومش-

  .میرم می عشقت تو دارم من بسوزه حالم به دلت

  .کردم نگاه جمعیت سمت به.آورد در خودمون حال از رو عماد و من جمعیت تشویق صدای اومد، در دهنم از که حرف اخرین

  .عماد سمت ام برگردوند رو  اک نگاه کردم احترام ادای و زدم لبخندی

  ...شدن کالفه انتظار داشتم خشم انتظار

  ...اما

 . فهمیدم نمی رو  اش نگاه.خورد می سر ایش پیشونی از عرق بود، شده قرمز ش ا صورت

  .نبود خشم از نشونی هیچ ولی ببینم هاش چشم تو رو خشم کردم سعی خیلی

 چهارخونه پیراهن دکمه دو. انداخت بهم نگاهی  اش خمار های چشم با کشید عمیق نفسی و گرفت گاز رو اش پایین ب*لــ گوشه

  :گفت بم صدایی با کرد باز رو ایش قهوه

  .بشین برو-

  .نشستم جام سر رفتم جوابی بدون

  .بیرون زد و کرد تموم رو کالس سریع

  .شدن خارج تائتر امفی از یکی یکی هام بچه

  :گفت گنگ حالتی با نازی که بودیم، جمعیت رفتن منتظر نازیم و من

  شدی؟ عماد حالت تغییر متوجه عسل -
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  :گفتم و دادم  ام پایین ب*لــ به قوسی تعجب نشانه به

  .بود عجیب آره -

  .شدیم خارج تائتر امفی از نگفت؛ چیزی دیگه نازی

  .کشوند عقب سمت رو من که کردم حس پشت از رو دستی یهو

  .کرد میخکوب سرجام رو من عماد شده سرخ چشای عقب، به برگشتم

  :پرسیدم تعجب با

  !میای نظر به میزون نا چته؟ -

  :گفت اروم و ایستاد کنارم اومد سمتم سرعت به

  .باش اتاقم تو دیگه دقیقه پنج -

  .بود زده اش خشک عماد رفتن رد رو نازی. زد  اش غیب کنم مخالفتی اومدم که همین

  :وگفتم کردم نگاه کرد می نگاه که مسیری به و ایستادم نازی کنار

  !دیدی؟ رو دیدم من که چیزی هم تو-

  :گفت و سمتم برگشت. بود شده جمع ترسی هاش چشم تو

  .دورشه شری یه این  ترسم می من عسل-

  :گفتم و کشیدم عمیق نفسی

  .برم اش ته تا باید شدم درگیرش دیگه هست چی هر-

  .بیرون زدیم هنر دانشکده از

  

  .ام سراغ بیاد نیومدم، اگه ساعت نیم تا گذاشتیم قرار و بوفه رفت نازی



 

 
 

38 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  .بود کرده پر رو  ام وجود عجیب ترسی یه. نداشتم رو در دستگیره گرفتن قدرت. ایستادم  اش اتاق در جلو

  .کوبیدم در به و اوردم باال روز به رو ام چپ دست

  .شدم داخل ”تو بیا” شنیدن با

  .زد دید رو پام تا سر اش، قرمز شده ریز های چشم با و بود شده ولو مهمان مبل روی

  .اومد سمتم و شد کنده جاش از کرد، تر اش دهن آب با رو اش باز نیمه های لب

  .میزنه بیرون ام گوش از ام قلب االن کردم می فکر لحظه هر

  .رسید ام قدمی یه به اونم خوردم در به که زمان هم. رفتم می عقب به قدم نیم شد، می نزدیک بهم که قدم هر

  .رسید نفسی، یک  به فاصلمون  بازم و در به داد ام فشار که نرسید ثانیه از کسری به

  :گفتم بریده صدای با

  !چیه؟ حست واقعا! کنی؟ می رو کار این چرا-

  :گفت بم صدای با و داد نظمی همش سر پشت های نفس به

  .کنی می تحریکم تو -

  :گفتم داد با و عقب به دادم  اش هل. بیرون زنه می آتیش هام گوش از کردم می حس

  .وکثیفی پست خیلی پارسا عماد استاد آهای-

  .رفتن عقب عقب به کرد شروع و داد فشار ، گرفت هاش دست میون رو اش سر.خورد  اش سر به ای ضربه انگار

  .داد می فشار درد از رو هاش چشم و کرد بهم نگاهی ایستاد؛ خورد که میز به

  .خورد در به تقی که بودم، اش گر تماشا ومبهوت، مات طور همین

  :گفت وضعیت اون تو عماد دیدن با شد، داخل نازی

  .عسل کردی کارش چی وای ای-
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  .بیرون زدم هم خودم و بیرون دادم اش هل نازی سمت برداشتم خیز

  .کرد می تکرار و زد می داد همش. میکشیدم راهرو تو بودم گرفته رو نازی دست مچ

  ”!عسل؟ کردی کارش چی”

  .شدم داخل و اتاقش سمت دوباره رفتم کردم، ول رو نازی دست کردم، نگاهی راهرو آخر به. ایستادم

  .بود کردن کار مشغول رومیزش ومعمولی خونسرد خیلی

  :گفتم تشر با و گرفتم نشونه اش سمت رو ام اشاره انگشت

  ...نزدیک بهم دیگه بار یه تو هی-

  :گفت عصبانیت با کرد قطع رو ام حرف

  .بود بازیگری استاد حقا بود، گرفته رو چشمهام جلو خون شین؟ می اتاقم وارد بیاجازه چرا چتونه؟ شما توسلی خانوم-

  .سمتش رفتم شتاب با

  

  .میزش رو کوبیدم مشت با

  :گفتم بهش تندی با بارید می هام چشم از خشم

  .گیرم می بد رو حالت نیستم هاش لوس دختر اون از من! نکنا بازی فیلم من واسه! مرتیکه ببین -

  .رومیز کوبید من از تر محکم مشت با شد کنده اش صندلی از

  :گفت داد با و کرد تر بلند رو صداش

  .بیرون برو من اتاق از نیستی پیش پرویی انضباط بی دانشجو یه شوتو خفه-

  .بود خالی ذهنم ولی بگم، بهش میاد در ام دهن از چی هر لحظه اون داشتم دوست.دادم می فشار هم رو  هاو دندون

  .داد نمی فرمون دهنم به ذهنم ولی کنم، بارش حرف تا چهار حداقل که زدم زور کلی
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  .لرزید راهرو تو اعالنات شیشه که کوبیدم محکم چنان رو در بیرون، زدم اتاق از حرفی بدون

  .دوید سمتم اومد، هخودش ب در کوبیدن صدای با  زانوهاش رو بود گذاشته رو سرش ها روپله که نازی

  :گفت سراسیمه

  شد؟ چی -

  .داشتم خودم کردن آروم در سعی و کردم سکوت

  :گفت و برد باالتر رو صداش بار این

  .دیگه بزن حرف دِ-

  :گفتم نازی، به رو زدم گره توهم رو هام اخم رفتم می پایین ها پله از که طور همین

  .دیونست طرف! کالم یه -

  .ایستادم کن سرد آب کنار

 کردم شروع و ، خوردم هم آب لیوان یه. آورد جا رو حالم یکم کرد، وارد بهم سرد آب که شوکی. صورتم تو پاشیدم رو خنک آب

  .رفتن راه رو سالن عرض

  .کردم می تکرار خودم با مدام

 و داد جا اش بغل تو رو من اومد، سمتم نازی ”عسل باش اروم کنه خورد رو عصابت عماد مثل یکی نذار کن کنترل رو عصبانیتت”

  :گفت بغض با

  .اتاقش تو نرو اصال بعد به این از نکن درگیرش رو خودت انقدر-

  .شدم کنده اش بغل از دادم تکون سری

  .اومد سمتمون  اش سفید موهای با متفکرانه مردونه تیپ باهمون آقایی، استاد

  :گفت شاکیانه و انداخت نازی و من به نگاهی
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  .برداشتین من با شما باز-

  :گفت و زد آمیز شیطنت لبخندی نازی

  .گم می باش شاد رو جدید ترم استاد؟ خوبین اوا-

  :گفت و انداخت نازی به باری تاسف نگاه

  !دارین؟ برمی من با رو بعدیش ریاضی میان ترم هر بعد نخوره بهتون چشمم دیگه که کنم می قبولتون ترم هر من-

  :گفتم آقایی استاد به رو عصبانیت با بودم ساکت موقعه اون تا که من

  .داریم نمی بر باهاتون دیگه شرمنده-

  :گفت و انداخت بهم نگاهی عینکش، رو از تعجب با

  .نمیاین نظر به حال سر توسلی خانوم-

  :گفتم و کردم پوفی

  .شرمنده بازم حال هر به -

  .نشستم اخر صندلی معمول طبق کالس، سمت رفتم

  .تر دور عماد از لحظه هر من و میشدن طی هم سر پشت طور همین ها روز

 های حالت دیگه اون نه کردم می کاری شلوغ عماد های سرکالس دیگه من نه. شد گرفته سر از ها کالس دوباره عید تعطیالت بعد

  .گرفت می خودش به عجیبی

  .بود رسیده عادی روال یه به چی همه

  ...بود طوفان قبل آرامش فقط این ولی

  

  .گذاشتم داشتم عماد با که درسی دو رو ام سعی تمام من و بودیم رسیده امتحانات فرجه به
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  .باشم باسواد تونم می اون مثل منم کنم ثابت بهش باید بدم، دستش ای بهانه خواستم نمی

. بود شیمی درگیر ام تمرکز  تمام بخوره اش چشم به چشم بیشتر شد می باعث چون کنار، گذاشتم کل به رو بازیگری های کالس

  ...میومد خوشم ازش داشت کم کم تازه

  

 *** 

  

  بودم، کشیده دراز روتخت شکم به

 می نشون خودی یکی یکی روم جلو که عجیبی های اسم و ها فرمول به دادم، می پیچ هام انگشت بین رو هام مو از هایی رشته

  .شدم خیره دادن

 .فهمیدم نمی ازشون چیزی عمال که های اسم کشیدن خط به کردم شروع برداشتم رو ایم فسفری ماژیک

  .انداختم نگاهی کتاب به شد تموم که کارم

  :گفتم خودم به کتاب به کوبیدم رو ام صورت کشیدم پوفی سرکالفگی از. بود نشده فسفری ساده توضیحات قسمت و ها فعل فقط

  .گفته تر ساده حتما بیارم گیر رو عماد جزوه باید  فهمم نمی چیزی! نمیشه جوری این نه -

  .بود تخت کنار پاتختی رو که گوشیم، سمت برداشتم خیز

  :گفتم عجله با داد ام تحویل ایی ”الو” آلودش خواب صدای بوق چند بعد گرفتم، رو نازی شماره

 ات دینی برادرایه اون از االن همین رو عماد جزوه بودی خواب که جهنم به اصال خوابیدی؟ گرفتی خوردت گردن نازی -

  !گفتم؟ چی گرفتی میاری گیر واسم

  :گرفت تعجب بوی صداش و داد نجات خواب چنگال از رو صداش



 

 
 

43 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 جزوه نیست من شان در اصال که تند لحن این با زدی زنگ صبح چهار توخوبی؟ دختر)کرد پوفی(الرحیم الرحمن اهلل بسم -

 خواب بابا بخواب بگیر! بیدارن؟ االن من دینی های برادر از کدوم کنار به اینا اصال بعد! پارسا؟ عماد استاد جزوه کی اونم! خوای؟ می

  .شدی زده

  :گفتم کودکانه تعجبی با دادم می هام پلک به مالشی که حالی در

  .کنم قوی رو او شیمی باید من مشغوله ذهنم خیلی نازی آی! صبحه؟ چهار جدی؟ -

  :وگفت کشید کالفگی سر از عمیق نفس

  !خوبه؟ میخونیم باهم برات میارم کنم می کپی رو جزوش خودم فردا مونده امتحانا تا هفته دو هنوز بشم قربونت جونم عسل -

  :گفتم و کشیدم اخی آسودگی سر از

  !دیگه؟ بخوابم راحت االن من یعنی نکنه درد دستت آی -

  :گفت کشید، می خمیازه که حالی در

  .کن دعا قنوت تو هم ما واسه بخون هم صبح نماز حیفه دیگه نخواب بابا نه -

  :گفتم و زدم پوزخندی

  .اه بابا بخیر شب شعور بی مسخره -

  .شدم خیره سقف به ام لحاف زیر خزیدم و گذاشتم تخت پایین رو کتاب کردم، قطع رو گوشی

  :گفتم باخودم شد تداعی واسم عماد پیش ماه چند داغون چهره اون باز

  !میکرد؟ رو کارا اون چراعماد-

 .شد هام پلک مهمون خواب بودم، نشدم حل سوال واسه جوابی دنبال که طور همین

  

  :گفتم آلود خواب صدای با. اش سمت برداشتم خیز کشیدم، دست خواب از گوشیم صدای با
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  نازی؟ چیه-

  :گفت ذوق با کرد، می چکه شادی صداش از

 همه ابتدایی خیلی که جزوه یه هم  آوردم گیر رو عماد جزوه هم زدم رو کالس خونه خر پسر مخ کرده چه رفیقت ببین بیا -

 باشه جالب واست شاید گفتم دیدم رو بنر یه بگیرم رو ها جزوه پسره این از تا دانشگاه برم شدم مجبور راستی داده ضیح تو رو چی

 بهترین من نظر به بزرگ های پروژه واسه شن می داده تعلیم تهران میرن تابستون تو برتر نفرات گذاشته شیمی مسابقات دانشگاه

  .بدی نشون خودی موقعیته

  

  :گفتم و کشیدم آهی ناراحتی از

  .موندم هام امتحان تو من! ها خوشه دلت توهم نازی -

  :گفت جدی خیلی

 بیشتر یکم شی می ب*لــ به جون خب خونی می ها امتحان واسه داری که تو بکن رو تالشت تو من خر رفیق ببین -

  !بشی؟ قبول اینم تا بخونی

  .گفت نمی راهم بی همچین کردم، فکر کمی هاش حرف به

  :گفتم و زدم شیطانی لبخند گرفت شکل وجودم تو ای انگیزه

  .شده آب دلم تو قند االن از وای! بشه کن تصور فقط -

  :گفت خندید می که حالی در نازی

  .برسم منم تا بخور ناهار بزن صورتت و سر به آبی پاشو ظهره یک ساعت دان شیمی خانوم-

  .دستشویی تو پریدم کردم قطع رو گوشی حافظی خدا بدون کردم، نگاه میزم رو ساعت به تعجب با

  .شد پیدا نازی کله و سر ناهار بعد
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 نازی به رو بود شده نوشته نکاتی زیبا، خطی با جزوه از های گوشه انداختم نگاهی عماد جزوه به. داد بهم رو ها جزوه اتاقم تو رفتیم

  :گفتم

  .قشنگه خطش چقدر پسره این-

  :گفت و کوبید کلهام تو مشتی

 می پسره این عماده خط جزوه کنار نکات این دارن؟ فرق هم با ها خط نشدی متوجه خنگی که این مثل جدی جدی نه -

  .کرده قبول اونم بده توضیح شیمی واسش کرد اصرار عماد به کلی همین واسه بشه بورس فوق واسه خواد

  .پروند سرم از برق فکری انداختم جزوه به نگاهی

  :گفتم نازی به رو شوق با

  ده؟ می درس منم به عماد نظرت به -

  :گفت و بست رو اش موند باز فک.شد می تر درشت هاش چشم مردمک گذشت می که لحظه هر

  بشم چشم تو چشم باهاش خوام نمی گفتی نرفتی رو بازیگری های کالس تو سرت تو خورده چیزی بخورم قسم حاظرم -

  !شیمی؟ واسه بگیریش خصوصی خوای می بعد

  :گفتم و کردم غنچه رو هام لب و زدم لبخندی

  .نداره راهی کنه قبول باید -

  .کرد می  ام نگاه تعجب با هم هنوز نازی شدم، کشتن مشغول هام، لباس کمد سمت ام پرید

  :گفت و کرد مکث ای لحظه چند

 به اعتنا بی داشته؟ بهت کاری دیگه ماهه چند این خودته؟ از کرم نگاه ولی عماده مقصر گفتم می این قبل تا عسل ببین -

  :گفتم حرفش

 دریغ هیچی از خوام نمی نه شیمی ولی کنم دنبالش ای حرفه خواستم نمی و داشتم دوسش فقط چون کردم ول رو بازیگری -

  .باشه عماد چیز اون حتی کنم
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  :گفت و کرد پوفی نازی

  .بپوش بارونی ری می داری که حاال-

  :گفتم و دادم سر خوشحالی از جیغی

  .بارون جون جونمی ای-

  :گفت و کرد بهم مزخرفی نگاه

  .میاد بارون ها فصل کل که اومدی دنیا به مازندران خوبه حاال-

  .دادم ادامه کشتن به هم باز و زدم لبخندی

 شدن آماده مشغول آوردم، بیرون هم رو ایم سرمه چرم کفش و کیف ایم، سرمه لی شلوار با کشیدم بیرون رو ایم فیروزه آبی بارونی

  .شدم

  زدم، کج رو ایم قهوه فر موهای دادم، ام چهره به صفایی

  .ایستادم نازی صدای با که بودم در سمت به رفتن درحال. پوشیدم رو هام لباس

 دانشگاه رفت می پسره اون امتحاناست فرجه نیست دانشگاه عماد که االن نشده کشف نخبه ولی! تحسینه قابل انگیزت رفیق ببین -

  .خوند می درس

 دادم سوق نازی سمت به رو هام قدم آروم و داشتم نگه پنجه حالت به رو هام دست کردم، ریز رو هام چشم اش سمت برداشتم خیز

  :گفتم خباثت با

  .خورمت می گرنه و میاری گیر واسم رو خونش آدرس-

  :گفت و انداخت بهم چشمی گوشه خونسردی با

  .بکنه رو کارش طال پنجه نازی بده امون دقیقه دو  توهم بابا باش ترسیدم هاهاها-

  .کردم پرت تخت رو اش کنار رو خودم ، کردم ای خنده

  .گرفت رو ای شماره برداشت، رو ایش گوشی
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  :گفت و کرد محترمانه رو صداش لحظه چند بعد

 روم بخدا ببخشید...کردین آقایی نگین نه...مرسی بازم ها جزوه بابت...دارین لطف شما قربون....هستین؟ خوب...کیانی آقای سالم-

 و داره درسی سوال کلی دوستم ولی داره مسئولیت واستون دونم می بله...کنین؟ محبت رو پارسا استاد خونه آدرس شه می سیاست

 منتظر من پس ممنون خیلی خیلی...شما هستین پسری گل چه کیانی آقای وای...کنین؟ لطف شه می نداره استاد با ارتباطیم راه هیچ

  .خوش روز مچکر...تونم پیام

 بروز رو  ام خنده داشت جا ام دهن که جایی اون تا و خنده زیر زدم محکم کنم، کنترل رو خودم تونستم نمی دیگه تلفن شدن قطع با

  :گفت و کرد بهم اخمی نازی. دادم

  .بیارم در بازی مسخره چه باید تو خاطر به ببین چیه خو خندی می گوسفند عین مرض کوفت درد -

  :گفتم و دادم نجات هام خنده دست از رو صدام

  .نکن تکرارش دیگه من جان نمیاد بهت گفتمان سبک این واقعا ولی رفیق مرسی...م -

 از رو گوشی م.اومدی خودمون به پیامک صدای با بدم، جواب رو اش ضرب که برداشتم خیز اش سمت زد، بازوم به ای ضربه ارنج با

  :گفت  دلخوری با نازی.فرستادم خودم واسه رو پیام سریع و قاپیدم نازی دست

  !کنم؟ اخاذی ازت آدرس اون ازای به میذاشتی شد می چی خب عسل بدی خیلی -

  :وگفتم اش سمت کردم پرت رو  ایش گوشی

  .جوجه بابا خفه -

  .در سمت دویدم بمونم اش کوبند جواب منتظر که این بدون

  .گشتم آدرس دنبال و شدم ماشینم سوار

  .رسیدم اختصاصی ساحل با آجری نمای ویالی یه به ساعت، نیم بعد

 خوبی به شد می سفید ای میله در پشت از کردم، انداز بر رو فضا.داشتم می بر سرم پشت و آروم رو هام قدم. شدم پیاده ماشین از

  .زد دید رو ویال و حیاط

 .بود اش کتاب خوندن مشغول ساحل کنار ، حیاط های درخت طرف اون چوبی صندلی روی عماد
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 خواستم نمی شد، سریع و کوتاه هام ،نفس اومد ام سراغ پیش ماه چند ترس اون بازم. شد می ایم حسودی داشت که وهوای حال به

  .بود عماد راهش اگه حتی رسیدم، می ام هدف به باید بکشم، پس پا تصمیم از ای ذره

  .بردم زنگ سمت رو دستم و کردم جمع رو ام نیرو تمام

  .کرد پر رو محوطه کل زنگ صدای

  .نشست اش چهره به تعجبی  ام دیدن با چرخید در سمت برداشت، اش کتاب از دست عماد

  .شد می بیشتر قلبم ضربان داشت می بر در سمت که قدمی هر اومد، در سمت

  :گفت دفاعی حالتی با و گذاشت اش جیب تو رو هاش دست و ایستاد در پشت  ام رو روبه

  !کنی؟ می کار چی خونم در شده گسترده کردنت اذیت دامنه -

  :گفتم خودش لحن با سینه به دست

  .بذاری در پشت رو خانوم یه که باشه گسترده انقدر ادبیت بی دامنه کردم نمی فکر منم -

  :گفت کرد می وا رو در که حالی در انداخت باال ابرویی

  .نیستی نورمالی آدم تو نیستم ادب بی من -

  :گفتم و دادم فشار هم رو هام لب

  .نیستی نورمال تو کردم می فکر من االن تا واال -

  :گفت خشک لحنی با شد، خیره هام چشم به کرد وا رو در

  .نیستیم نرمال جفتمون پس -

  .بود شده اش شدن خیس مانع آالچیق که ساحل کنار میز سمت رفت بهم، اعتنا بدون

  .داشتم می بر قدم سراش پشت میوفته، راه اش مامان دنبال که ای بچه مثل

  :گفت اش حالت ترین احساس بی با طوفانی دریای به شد خیره و نشست ساحل به رو
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  .شیر قفس به کشوندت که مهمه خیلی حتما چیه؟ کارت خب -

  :گفتم و دریا به شدم خیره خودش حالت با کناراش، صندلی نشستم زدم خندی پوز

  .اره؟هه دونی می شیر رو خودت که...به... به -

  :گفت و رفت هم تو هاش اخم

  .زنی می حرف جوری این استادت با که احمق خیلی یا نترسی خیلی یا دونم نمی -

  :گفتم تردید بدون و بهش شدم خیره برگشتم اش سمت

  .بدم پیشنهاد یه خوام می بینی؟ می ترسی ببین  کن نگاه هام چشم تو -

  :گفت و دریا به شد خیره بازم و انداخت بهم نگاهی میلی بی با

  .ندارم ازدواج قصد -

 گرفتم رو ام اشاره انگشت.بشه خنک دلم تا اش، صورت رو بگیرم رو ام خشم آتش کنم وا رو ام دهن خواستم می حرفش این با

  :گفتم و اش سمت

  .خاصیتی بی مغرور ای شیفته خود یه تو -

  .انداخت بهم نگاهی و زد خونسرد لبخندی

  :گفت تمسخر با

 مسخره بندازجز خودت به نگاه یه حاال استادم رشته چندین تو کردم تحصیل موفق آدم یه من بنداز بهم نگاه یه! خاصیتم؟ بی من-

  خاصیته؟ بی کی ذحاال!کنی؟ می هم ای دیگه کار سرکالسات بازی

 آالن و کردم می مسخره رو ام دور های آدم عمر یک. داد می فشار رو گلوم بغض. کرد می خورد رو ام وجود ذره ذره هاش حرف با

  .کرد می ام خورد اش تمسخرآمیز  های حرف با داشت  ام بگیرد کم دست نداشتم دوست اصال که آدمی

 نظر به ضعیف واش جل چقدر نبود مهم برام دیگه شکست،  ام غرور چکید که اشکی اولین. بودن کرده تار رو ام دید جلو هام اشک

  .بیام
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  :گفتم بریده بریده صدای با ایستادم روش به رو شدم بلند جام از ریخت، می هام اشک که طور همون

 ولی نیست دیگه هیچی بازی مسخره جز کارم که خاصیتم بی ادم یه من آره بشه خنک دلت تا ببین رو هام اشک خوب بیا -

  .دارم نیاز تو مثل مغروری آدم کمک به اینه مشکلم ولی کنن تغییر تونن می آدما کنم ثابت خوام می من چیه؟ دونی می

  :گفت و زد رضایت سر از لبخندی بود، گرفته قرار تاثیر تحت انگار

  .بده ادامه طور همین آفرین ده می قدرت حس بهم کنه می آرومم هات گریه -

  .کردم مشت رو هام دست بودم عصبی خیلی

  .بردارم ام بازی لج سر از دست من که خواست می رو همین اون کرد، می بد رو ام حال شدت به حرفا این شنیدن

  .میومدم کنار کارهاش و عماد با باید برسم خواستم به خواستم می اگه

  :گفتم و کردم پاک رو هام اشک ام استین با

  .بده درس شیمی من به -

  .نشست اش صورت به تعجبی

  :گفت و انداخت  ام خیس های چشم به نگاهی.گذاشت هم رو رو، پاهاش و کرد قفل هم تو رو هاش دست

  !جدیدته؟ بازی -

  :گفتم قبل از تر مصمم

  ترسی؟ می ازم و کنی کنترل رو خودت من برابر در تونی نمی نکنه چیه نیستم خاصیت بی کنم ثابت خوام می من -

  :گفت داد، می فشار هم رو رو، هاش دندون که حالی در و زد ای خنده حرص روی از

  .ندارم کسی از ترسی من -

 با من بار این و برگشت ام بنفس اعتماد کار این با نشست،  ام لب رو رضایت لبخند بدم، اش حرص کمی شدم موفق که این از

  :گفتم تمسخر حالت
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  .بترسی من به شدن نزدیک از تو که بدیهه این-

  :گفت داد با و صندلی لبه به کوبید محکم رو هاش دست

  .ترسم نمی من-

  .بشه ثابت جفتمون به تا بدی درس بهم کن قبول پس جدی؟-

  .زد می جوونه من در پیروزی حس لحظه هر و کرد می نمایی خود هاش چشم تو خشم

  

  :گفت مصمم مکث لحظه چند بعد

  .بودی تمرگیده خونه تو امروز کاش کنی آرزو داری عمر تا میارم سرت به کاری ولی میدم درس بهت باشه -

  

  :گفتم کامل پسندی خود با دادم اش تحویل کج لبخندی

  ...دید خواهیم -

  

  .هام چشم تو زد زل و کشید دست دریا به کردن نگاه از.شد کنده ایش صندلی از

 مثل آبی های چشم به بودم شده خیره اختیار بی ولی کنم جدا ازش رو هام چشم خواستم می دلم افتاد، ام وجود به عجیبی دلهره

  .اش دریا

 سیاه ریش ته و اش شده زده کج ت*لــخــ موهای سیاهی با هاش چشم آبی اون ولی بودم متنفر مرد برای رنگی چشم از همیشه

  .بود شده مرد یه برای جذاب ترکیبی اش،

  .هم های چشم به شدیم خیره ای لحظه چند

  :گفت محض احساسی بی با
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  !میکنی؟ قبول رو عواقبش تمام روش ترین سخت و شرایط بدترین با دم می درست قبوله -

 .ساحل های شن به شدم وخیره کردم جدا ایش آبی های تیله از رو ام وحشی سبز های چشم. دادم قورت رو دهنم آب

  .بودم گرفته رو تصمیم من ولی بکنه، کاری هر بود ممکن

  :گفتم بودم ندیده رو اش نظیر توخودم تاحاال که قدرتی با و کردم مشت رو هام دست

 هزینه باید چقدر بابتش خب مصمم روش که منه تصمیم مهم نیست مهم کن سختش خوای می چقدر هر بکن خوای می کاری هر-

  :گفت و زد خندی پوز بدم؟

  .خاصیته بی کنه قبول و بشه رام تو مثل کشی سر دختر خوام می فقط کنم نمی پولش واسه کارو این-

  :گفتم و کردم پوفی

  :گفت و دریا به شد خیره بازم کنیم؟ شروع چطور و کجا و کی خشن استاد خب ببینی خواب تو مگه-

  .االن همین-

  :وگفتم دادم ابروم به قوسی

  .قبوله -

  .عماد خونه برگشتم اوردم رو کتاب و ها جزوه و ماشین سمت رفتم نشدم اش سمت از جوابی منتظر

  .شدم خیره ویال باز نیمه در به. شد نمی دیده عماد از ردی ولی انداختم حیاط به نگاهی

  .ایش آجری ویالی سمت برداشتن قدم به کردم شروع

  . چوبی های پنجره و شیرونی زیر اتاق یه با بود، شده معماری زیبا سبکی با

  .بودن کرده پر خوبی به سفید مالت با رو خشتی های آجر بین

  .بود شبیه خونه رود یه کنار بارون، پر های جنگل اخر تو هایی خونه مثل عماد خونه

  :گفتم خودم با شدم خیره ایم سرمه چرم های پوتین نیم به ایستادم در جلو
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  .شدم وارد و کشیدم عمیق نفسی ”عماد خونه تو ات قدم اولین”

  .بود شده پر چرم و چوب با خونه فضای کل

  ...بزرگ چرم کاناپه

  ...دریا به رو بزرگ شیشه کنار دونفره چوبی خوری ناهار میز

  ...واقعی های هیزم با آجری شومینه

  ...تیره چوبی های پاکت کف رنگ شیری گاو پوست

  ...بلند سیاه فلزی های لوستر

  .کرد می زندگی امروزی دنیا از خارج دنیایی تو عماد انگار

  .خوندن شیمی نه خورد می شاعری درد به کامال فضا

  .بودم خونه زدن دید مشغول طورکه همین

  .چرخیدم سرعت به چیزی، به خوردم پشت به

  .بود ایستاده روم به رو حرکتی هیچ بدون عماد

  ...هم های چشم به بودیم زده زل بازم و

  :گفت و شکست رو بینمون سکوت

  کردی؟ گم رو چیزی من های چشم تو -

 جزوه به نگاهی نشست؛ کاناپه رو شد، رد کنارم از اعتنا بدون که بدم رو جوابش خواستم لکنت با و زدم پلک چندین سرخجالت از

  :گفت و انداخت دستم های

  .تر جلو بیار رو کوچیک میز اون کنیم شروع بیا خب-

  .عماد سمت رفتم کردم، بلندش و گذاشتم روش ها جزوه رفتم کرد اشاره که میزی سمت به
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  .روش بذارم تونستم می راحت رو ام دست زمین، رو نشستم وقتی که بود کوتاه قدری به میز

  .دادم ترجیه بودن، عماد کنار به رو سرد زمین رو نشستن بشینم، اش کنار خواست نمی دلم.بود داده لم کاناپه باالی طور همون عماد

  .نشستم و کردم انتخاب رو داشت قرار عماد از معینی فاصله با که زمین از ای گوشه

  .نداد نشون واکنشی هیچ

  .دادن درس کرد شروع مبحث ترین ابتدایی از زد، ورق رو جزوه

  .گرفت نزولی حالت ام انرژی رفته رفته ولی. شدم می متوجه کامال فهمیدم می رو هاش حرف همه اول ساعت دو

  .زد می صدا خاصیت بی رو من ام تحصیل آخر تا اون دادم می نشون ضعفی خودم از اگه ولی کردم، می شدید ضعف احساس

 که کردم می خدا خدا لحظه هر و کردم می نگاه ساعت به مدام نداشتم رو درس حجم اون تحمل دیگه رفت، می سیاهی  هام چشم

  .کنه بس عماد

  .انداخت بهم نگاهی داد، تکیه کاناپه به شد نمی دیده اش چهره تو خستگی ای ذره داد اش بدن به قوسی. گذشت ای دقیقه چند

  .دیدم می دوتا گاهی و چندتایی گاهی رو عماد و بودم گذاشته باز زور به رو هام چشم

  :گفت و کشید موهاش تو دستی شد خیره میز به شد، تموم که اش کردن برانداز

 خودت به رو ها مرده مادر قیافه و بشینی طوری این بخوای شلوار و مانتو همین با تو و بدیم درس طوری این روز هر بخوایم اگه-

 منم برات تره راحت طور این کنی عوض رو هات لباس تونی می نداری مشکلی خودت اگه کنیم می تلف وقت داریم عمال بگیری

  .ندم قورتت که دیدم دختر انقدر

  :گفتم و کردم بلند رو شدم سنگین های پلک

  .نیستیم مذهبی خانواده کال یعنی ندارم مشکلی من نه ها لباس این تو شم می خفه دارم واقعا گرم دمت آی-

  

  :گفت رفت می خونه اشپز سمت که طور همین.شد کنده کاناپه از بیارم، در رو  ام مانتو که شدم بلند
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 دستشوییم کن عوض رو هات لباس باال برو داری نیاز کافئین به معلومه داغونت چهره از کنم درست نسکافه شیر میرم -

  .بگم من که چی هر خوره نمی درد به باشی نداشته انرژی اگه بزن صورتت و سر به آبی یه اونجاست

  :گفتم و چرخیدم اش سمت به رو

  .نیستی رحم بی کردم می فکر که قدرام اون -

  .شد نمی شنیده اش سمت از جوابی

  .ببینم رو اش اتاق خواست می دلم چقدر که آخ انداختم؛ رفت می باال که چوبی مارپیچ پله راه به نگاهی

  .کردم یکی دوتا رو ها پله هیجان و کنجکاوی با

  .زد ام خشک رسیدم که باال به

  .دریا روبه  هم اون بود، پنجره سر تا سر ها دیوار از یکی

  .بود کتاب قفسه سرتاسر ایش کناری دیوار

  . شد نمی دیده اش اتاق تو تختی

  .بود کرده اویز رو مختلفی های عکس ردیف هر به و بود کرده وصل نخ ردیف چندین قفسه کناری دیوار به

  .بود دریا و طبیعت عکس تماما شدم خیره های عکس به

  :گفتم خودم با

  ″کنی می عکاسیم پس″

  .کردم انداز بر رو ام قیاف اتاق گوشه آینه تو آوردم، در رو شالم و بارونی

 .طرف یه ریختم رو ایم قهوه فرفری موهای

  .انداختم روش رو ایم مشکی قلب بند گردن و کشیدم ایم پسته سبز کاموای بلوز به دستی

  .دیدم رو عماد که بودم، ها پله از رفتن پایین حال در
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  .بشه خنک تا کرد، می فوت  و بود گرفته اش دهن جلو رو اش نسکافه و بود نشسته کاناپه رو

   .اش سمت رفتم و کردم طی رو ها پله

  .شدم اش کردن فوت مشغول گرفتم، ام دست رو ام نسکافه لیوان نشستم، اش کنار

  .کردم می حس رو اش سنگین نگاه

  :گفت و ها جزوه به شد خیره گرفت، ازم رو هاش چشم چرخوندم، اس سمت به رو سرم

 پس داری وقت کافی اندازه هام ریاضی واسه  شیمیه اولت امتحان بچینیم سخت رو برنامه مجبوریم کممون وقت خاطر به -

  .کنی کار شیمی ساعت۸ روزی باید ببری رو مسابقه اون خوای می اگه کنیم می کار شیمی بکش رو هفته دو این

  :گفتم و انداختم بهش نگاهی

  .دم می انجام باشه کاری هر-

  :گفت و کرد ریز رو هاش چشم کرد،  ام نگاه کنجکاوی حس با

  شدی؟ شیمی دوستدار سخت انقدر یهو چرا-

  :گفتم و گرفتم خودم به ای متفکرانه ژست و انداختم هم رو پاهام

  .تونم می منم که کنم ثابت خوام می -

  .شد پا بر ام دهن تو آتیشی و خوردم رو ام نسکافه نصف نفس یه ژست همون با

  .ام زبون زدن باد به کردم شروع و گذاشتم میز رو سرعت به رو لیوان. سوخت ام زبون کل

 ام زبون به نگاهی کرد،  اش صورت نزدیک رو ام صورت و گرفت رو  ام چونه رفته هم تو های اخم با ام سمت چرخوند رو سرش

  :گفت و انداخت

  .تونی می معلومه کامال -

  .ام زبون کرد فوت کرد شروع و کرد غنچه رو هاش لب که بدم رو اش جواب خواستم
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  .بود بریده رو هام نفس هاش نفس

  .سرش به زد می ها وقت بعضی که عماد همون این شد نمی باورم

  .بود زبونم کردن فوت حال در همچنان اون و ایش آبی چشای به بودم شده خیره حوصله با

   .هام چشم سمت به کشوند  هام لب از رو هاش چشم

  .بهم بود شده خیره اش دریا مثل آبی های چشم اون با

  .شد خیره  هام لب به بازم و داد قورت رو اش دهن آب گرفتن، اوج به کرد شروع  ام قلب ضربان

  شد، می تر بزرگ لحظه هر  هاش چشم مردمک کردم، می حس ام چونه رو هاش دست گرمای

  .بیوفته بینمون اتفاقی که داشتم رو این انتظار لحظه هر آورد، تر نزدیک رو اش صورت

  :گفت و میز به شد خیره گرفت ازم رو هاش چشم. داد تکون رو اش سر اومد، خودش به یهو

  .بری تونی می کافیه امروز واسه شد خنک کنم فکر -

  .کنم جور جمع رو خودم کردم سعی عادی، حالت به برگشت قلبم ضربان

  :گفتم بریده های نفس با

  .کرد نمی حرکتی ولی کردم  اش نگاه بازم خونه برم باید دیگه منم کافیه امروز برای اره اره اهان! ها؟-

  .داد می فشار رو اش شده گره توهم های دست میز به بود خیره  هم هنوز

  .باال رفتم شدم کنده کاناپه از

  .نبود عماد از خبری پایین برگشتم پوشیدم، رو هام لباس

  . انداختم آشپزخونه به نگاهی کردم جمع رو ام وسایل

  .بود شده خیره طوفانی دریای به ساحل ب*لــ که دیدم رو عماد پنجره از نبود، هم خونه آشپز تو
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 لذت ساحل و بارون از چنان هم باشه، ایش سالمتی نگران ای لحظه که این بدون باک، بی اون و بود کرده اش خیس حسابی بارون

  .برد می

  .عماد سمت رفتم و بیرون زدم آشپزخونه از سرعت به

  .شدم میخکوب صداش با رسیدم، که ایش قدمی دو به

  :گفتم و کشیدم عمیق نفسی بری؟ نشد قرار مگه نیا ام نزدیک -

  .کنم حافظی خدا خواستم فقط -

  :گفت ایش همیشگی خشکی همون با

  .برو کردی رو خداحافظیت-

 بهم رو شمارت شه می راستی منتظرم صبح۸ ساعت.گم می مامانم به ما خونه بیای که توئه نوبت فردا ولی.رم می باشه -

  بدی؟

  .بود ما بین متکلم تنها طوفانی دریای صدای.اومد جلو قدم یه برگشت سمتم

 :گفت و گذاشت اش جیب تو رو هاش دست

  .کن سیو خب-

  .کردم سیو رو اش شماره آوردم در رو ام گوشی و بردم ام جیب تو رو دستم سریع

  .شدم سوار و ماشینم سمت افتادم راه کوتاهی حافظی خدا بعد

  .بود کرده ام خیس حسابی بارون

  ام اتاق تو رفتم شام خوردن بعد. دادم خبر رو عماد اومدن مامان به ام من رفته،  ام رفتن بعد نازی که گفت مامان خونه، رسیدم

  .برد خوابم هام جزوه روی که بودم خسته قدری به انداختم نگاهی رو ها جزوه

  :زدم داد نیرو تمام با و گذاشتم سرم رو موتکا. داد می تکون رو هام شونه دستی

  .آزار مردم کن ولم -
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  .شدم کنده جا از مامان خشم صدای با

  .پایینه ساعته نیم استادت ببینم پاشو هات عمه اون و خودتی آزار مردم -

  :گفتم و انداختم مامانم به نگاهی تخت رو نشستم شد، وارد بهم شوک از عظیمی موج مامان حرفای شنیدن با

  :گفت و کرد پوفی چنده؟ مگه ساعت -

  .نیم و هشت-

  :گفتم داری کش داد با

  نکردی؟ بیدارم چرا-

  :گفت و گذاشت کمرش رو هاش دست

  .کردم وا رو در وضعی بد با اومد وقتی بودم خواب تازه پاشم؟ سحر کله باید من بخونی درس میخوای تو-

  :وگفتم ایم پیشونی به کوبیدم دست کف با

  .بردی رو ابروم مامان وای مامان وای -

  :گفت و زد پوزخندی

  .عصبانیه دستت از استادت چقدر ببین پایین برو گه می کی به کی ببین-

  .شویی دست تو پریدم جواب بدون دادم، قورت رو ام دهن آب

  .بیرون پریدم و اش بستم اسبی دم نداشتم، رو ام فرفری موهای کردن شونه وقت

  .شدم میخکوب مامان صدای با که بود، در دستگیر رو دستم

  انداختی؟ لباسات به نگاهی یه-

 و زدم ام گونه به ای ضربه.رسید می رانم به زور به ایش بلندی که شلوارک یه با دوبندی تاپ یه انداختم خودم به سرتاپایی نگاه

  :گفتم
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  .نکردم روعوض لباسام دیشب که من -

  :گفتم و سمتم اومد کالفگی با مامان

  .خوابیدی باز  کردی وز وز یکم کردی عوض رو لباسات پاشدی ازخواب دیشب -

  

 زیپ و برداشتم مشکی و زرد ورزشی لباس دست یه هام، لباس کمد سمت پریدم نیومد، یادم چیزی کردم آنالیز رو دیشب چی هر

  .پایین سمت دویدم کشیدم رو شرت سی

  :گفتم و عماد سمت رفتم زنان نفس نفس رسیدم، ها پله پایین به

  .استاد ببخشید -

  :وگفت انداخت بهم نگاهی اخم با

  .نگیر رو من وقت الکی پس بود نخواهی و نیستی کشیدن سختی و خوندن درس اهل تو نیستیم تو ن*دهـ مسخره مادرت و من-

  .در سمت رفت و برداشت رو پالتوش و مهندسی کیف ، زد که رو اش حرف

  :وگفتم  اش جلو پریدم جهش یه با

  .بری تونی می نبودم بلد اگه بپرس ازم رو دیروز مطالب نداره، رو ها بحث این ساعت نیم برد خوابم فقط من -

  :گفت کرد می طی رو ها پله حالی در ها پله سمت برگشت و نشست فرو اش چهره اخم

  .گیرم می امتحان ازت-

  :گفتم فریاد با گذاشتم ام دهن دور رو  هام دست

  .ترسونی می رو کی بگیر -

  .داد ادامه راهش به ام حرف به اعتنا بی

  .بود ساخته ام کار کردم می خراب رو اش امتحان اگه کردم مکث کمی
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  .شدم خیره ها پله به و کشیدم عمیق نفسی

  :کردم می تکرار خودم با مدام

  ″برمیای پسش از تو″

  .رفتم باال ها پله از کردم، جمع خودم تو رو ام نیرو تمام

  .بود اش قطور کتاب زدن ورق حال در  تخت روی عماد شدم، ام اتاق وارد

  :گفت و انداخت بهم نگاهی چشم، گوشه از

 .بشین بیا-

  .اش کنار نشستم

  .برم در ایش عصبانی نگاه دست از کردم سعی اطراف به کردن نگاه با کردم، می بازی  هام انگشت با استرس از مدام

  .پرسیدن سوال کرد شروع رحمی بی با عماد

  .بدم رو سواالش اکثر جواب کنم غلبه ام ترس به تونستم  اش بعد ولی زدم، می تپق کمی اش اول

  :گفت و انداخت بهم نگاهی شد، تموم که هاش سوال

  .تو دونم می من بتراشی بهونه و بیدارشی دیر بازم فردا ولی گذرم، می ازت امروز یه -

  :گفتم و ایش آبی چشمهای به شدم خیره زدم، ام صورت پهنای به لبخندی

  .گرفتی کم دست رو ما پارسا عماد استاد دیگه اینیم ما ها ها ها-

  :گفت و شد هاش کتاب کردن مرتب مشغول اخم با

  .کنی صدام تجمالت این با خواد نمی عماد بگو بهم -

  

  :گفتم بچگونه حالتی با و زدم آمیزی شیطنت لبخند
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  .اسممه نباشه جسارت عسل بگو بهم خاصیت بی جای به هم تو باجه-

  .کرد اش صورت قالب رو همیشگی اخم اون بازم و کرد اش کنترل سریع ولی نشست، اش لب گوشه لبخندی

  :گفتم خودم با

  .اومدم خودم به اش حرف با ″بخندی من حرفای به بار یه میری می″

  بخونی؟ درس خوای می تخت رو خب -

  :گفتم متفکرانه حالتی با. کنم اش اذیت خواستم می دلم جور بد زد، سرم به آمیزی شیطنت فکر

  .بخوابم شکم به رو اگه مخصوصا فهمم می خوب خیلی تخت رو من -

  :گفت و انداخت بهم کالفگی سر از نگاهی

  .نیست حرفی میای در خاصیتی بی از طوری این اگه باشه -

  .زدم رضایت سر از لبخندی

  .کشیدم دراز شکم به رو تخت ور اون رفتم

  .کرد باز رو ها جزوه و کتاب کشید، دراز ام کنار ناچار به هم عماد

  .شد هاش چشم جلب  ام نظر بود، درس مشغول که طور همین دادن، درس کرد شروع

  .نبود من به اش حواس اصال که بود دادن درس غرق انقدر. ببینم رو اش چشم یه تونستم می فقط بود، ایستاده رخ نیم به

  .اش صورت به شدم خیره بازم دادم، تکیه ام دست به رو  ام سر

  :گفت اخم با و ام سمت برگشت یهو

  !ننوشتن رو شیمیایی فرمول من صورت تو -

  :گفتم و دادم قورت رو ام دهن آب

  .کنم می نگاه چشات رنگ به دارم فقط من-
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  :گفت و سمتم برداشت خیز

  !چشه؟ مگه من چشای رنگ-

  :گفتم و کشیدم نفسی

  .نیست قشنگ مرد واسه رنگی چشم کردم می فکر همیشه ولی نیست چیزیش-

  .زد می جار اش، رفت هم تو صورت از اش شدن عصبی

  :گفت و کرد کنترل و خودش کمی

  :گفتم و گرفتم گاز رو ام لب گوشه بهش؟ زدی زل چرا نیست قشنگ دیدی که حاال-

  .قشنگه خیلیم مورد یه این تو برعکس اتفاقا-

  :گفت و هام چشم تو زد زل و شد وا  هاش اخم گره

 خودت چشمای رنگ به نگاه یه ولی قشنگ بگی من چشای به دادم می حق بهت داشت معمولی ای قهوه رنگ یه چشمات اگه-

  :گفتم و انداختم باال رو هام ابرو انداختی؟

  .تره قشنگ تو چشمای از من های چشم که معلومه نفسی به اعتماد چه هه-

  . کردم می اش حرکات نگاه تعجب با چرخیدم اش سمت به. خزیدن ام سمت کرد، شروع آروم آروم

 تا ام لحاف صورتی تور به کرد گیر ام شورت سی زیپ لحظه، همون تو ولی دادم چرخ رو خودم سریع رسید که صورتم نفسی یه به

  .پایین شد کشیده اخر

  :گفتم و هام چشم رو گذاشتم رو  هام دست و زد ام خشک جا همون سرخجالت از

  .خوشگله تو چشمای تسلیم باشه باشه -

  .بودم اش سمت از حرفی ،منتظر زدم می نفس نفس که طور همین

  .داد حرکت ام تن روی آرومی، به رو هاش انگشت که



 

 
 

64 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  .نداشتم عماد از رو کاری همچین انتظار شد، حبس ام نفس

 دادم فشار رو عماد های دست و برداشتم هام چشم از رو  هام دست سریع رفت، می پیش ام تنه باال سمت به لحظه هر هاش دست

  :گفتم و

  کنی؟ می کار چی داری-

  .سرش به زده بازم فهمیدم ، هاش نفس شدن تند و اش شده قرمز  های چشم دیدن با

  .زد خیمه روم نداد، بهم العمل عکس امون

  .بود خورده گره بهم  نگاهمون

 از بیشتر اش قدرت ولی شدم، اش شدن نزدیک مانع گذاشتم اش سینه قفسه رو  هام دست آوردن، ام نزدیک رو ش ا سر کرد شروع

  .بود ها حرف این

  :گفتم بریده بریده های نفس با

  .مرتیکه کنار برو روم از سرت به زد که باز-

  :گفت و زد کجی لبخند

 گرفته رو  ام وجود کل عصبانیت زرنگ؟ بچه بودی نکرده رو جاهاش این فکر آره؟ بخونی درس خوای می ترسیدی؟ چیه -

  :گفتم میومد باال زور به که صدای با بود،

  .کنی تونی نمی غلطی توهیچ -

  .کرد کمتر رو مون فاصله اومد، در ام دهن از که کلمه اخرین

  !کجا من ظریف بدن! کجا عماد ورزشکار بدن ولی بدم اش هل  او پا با کردم سعی بود، وحشناک وضعیت اون تو عماد تحمل

  .برم در اش دست از تونستم و دادم اش هل نیرو  تمام با و کردم جدا ام گردن از رو اش صورت

  .کشید دورم حصاری اش بدن با و دیوار به کوبیدم حرکت یه با قاپید هوا تو رو ام دست مچ که پایین، رفتم تخت لبه از

  :گفتم و شدم خیره هاش چشم تو
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  .عماد پستی خیلی -

 رو ضربه اون درد وجود تموم با و بزنه سرش به محکم ای ضربه یکی که انگار شد، وارد بهش بزرگی شوک خودش اسم شنیدن با

  .کنه حس اش توسر

  .داد فشار هاش دست بین رو اش سر و افتاد هاش زانو رو سردرد شدت از

  .هاش کارا به بودم زده زل تعجب با کنم خالی روش ام عصبانیت بخوام که این از بیشتر

  :گفت داد با و کشید رو هاش دست ولی بزنم، کنار اش سر دور از رو هاش دست کردم سعی و نشستم اش کنار

  .نشو نزدیکم -

  .کردم می نگاه رو کارهاش و کشیدم عقب ناچاری سر از

  .زمین رو افتاد هوش بی که شد، زیاد حدی به اش سر درد

  .نداشت ای فایده ولی بیاد، خودش به که زدم  اش گوش به سیلی چند برداشتم، خیز اش سمت

  .خونه آشپز سمت رسوندم رو خودم سرعت به

  .باال سمت ام دوید برداشتم، قند چندتا و آب لیوان یه

  .اتاق تو رفتم نکردم اعتنای مامان های زدن صدا به

  .اش بدن دادن تکون به کرد شروع و داد تکون رو هاش اش،پلک صورت تو ریختم رو آب از یکم

  .لیوان تو ریختم رو ها قند

  .زدن هم به کنم شروع انگشت با شدم مجبور

  .بهش دادم آروم آروم رو قند آب سرش، زیر گذاشتم رو ام دست

  :گفتم تعجب با شد بهتر اش حال که یکم

  یهو؟ شد چت تو -
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  :گفت من از تر متعجب ای قیافه با

  :گفتم عصبانیت ،با اش روندم ام بغل از زمین؟ رو افتادم چطوری نمیاد یادم هیچی-

  .خودتی خر تونی نمی من واسه کنی بازی نقش بتونی کی هر واسه ببین بابا گمشو برو-

  :گفت داد می مالشت رو سرش که حالی در

  گم؟ می دروغ بهت دارم همش کنی می فکر چرا نمیاد یادم هیچی من بخدا واال برخورده طرز چه این کنم سرت بر خاک -

  :وگفتم بهش زدم زل و کشیدم نفسی خشم سر از

  .نزن گول رو من ببین-

  :گفت و چشمهام تو زد زل کالفه

  .گم می راست کن باور عسل-

  .درخشید می مروارید مثل هاش چشم آبی اون تو اشک قطرات

  .آورد می رحم به رو دلی سنگ هر دل درموندگی وضعیت تو عماد مثل آدمی دیدن

  :گفتم متعجب حالتی با و شدم اش نزدیک

  نذاشتی؟ سرکارم یعنی-

  .ریختن به کردن شروع هاش اشک

  :گفت بغض با ذاشت می اش صورت رو هاش دست کف که حالی در

  .باره می ترس چشمات از تو و صورتتم نفسی چند بینم می میام خودم به تا نمیاد یادم هیچی من پیغمبر به پیر به  بخدا-

  

  .کردم تکرار باخودم رو هاش حرف

  !چی گفت می راست اگه
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  !چی نیاد یادش هیچی واقعا اگه

  !چی کنم کمکش بتونم من فقط اگه

  :گفتم کالفگی با کشیدم پوفی

  .شدم گیج کامال کنیم؟من کار چی باید االن-

  .شد خیره اتاق کف سرامیک به و گرفت غـل*بـ رو هاش زانو داد، تکیه تخت به

   اش ماشین ترین داشتنی دوست که بود شده بچه پسر مثل نبود، قوی و خشن عماد اون از نشونی هیچ

  .نره راه دیگه و باشه شکسته اش تایر

  :وگفت انداخت بهم نگاهی امیدی نا با

  !نه؟ مگه متنفری ازم-

  :گفتم حسی بی با و تخت به دادم خودش،تکه مثل کشیدم آهی

  .کنم جبران برات رو کاری یه خوام می ولی نگی بگی هی-

  :گفت تمسخر حالت با

  .نکردم برات کاری که من میندازی؟ تیکه-

  :گفتم و زدم لبخندی

 اول مرحله در البته کنم کمکت خوام می منم میدی درس من به پول بدون داری تو رومه جلو همونعماد هنوزم شد راحت خیالم نه-

  .کنی می بازی فیلم داری کنم ثابت خودم به خوام می

  

  :گفت و رفت هم تو هاش اخم باز

  .باشه بهم کامالحواست باید هم تو عوضش نیست فیلم کنم می ثابت بهت باشه کنی نمی باور رو حرفام پس-
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  :گفتم پرسشی حالتی با

  :گفت و کشید کوتاهی نفس باشه؟ بهت حواسم چی یعنی-

  .شم نمی شون متوجه وقت هیچ خودم که چیزای این از و داره تاثیر روش چیا شم می خود بی خودم از کامال ها کی بفهمی یعنی-

  .نمیگفت هم ربط بی همچین کردم فکر حرفاش بر

  :گفتم و بهش زدم زل

  .کنم می کمکت باشه ولی سخته تحملت واقعا که این با -

  :گفت و انداخت ها کتاب به نگاهی کرد، پاک رو هاش اشک

  .کن کمکم هم تو دم می درس بهت من خوبیه معامله -

  .دادم تکون تایید نشونه به رو ام سر

  :گفت ایش استادی خوی همون با

  .کنیم شروع رو درس بهتره کردیم تلف وقت کافی اندازه دیگه خب-

  .نشستم اش کنار ام من زد؛ ورق رو کتاب کشید، دراز تخت روی

  .دادم می گوش هاش حرف به مشتاق و گذاشتم ام چونه زیر رو هام دست

  :گفت و زد کوتاهی لبخند درس وسط عماد که گذشت طور همین ساعتی دو

  .باال بکش رو لباست زیپ-

  .انداختم تنم به نگاهی نشستم زانوهام روی سریع اش حرف شنیدن با

  :گفتم خشم با و کشیدم باال رو ام شرت سی زیپ

  .ها زنی می دید رو بدنم باشه بارت آخرین-

  :گفت شیطنت با زد، ریزی لبخند بازم و
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  .نیستم که پیامبر یوسف چشممی جلو کنم کار چی خب-

  :گفتم و دادم  هام لب به قوسی

  .آدمی بود رفته یادم پاک آره -

  :گفت خشم با و خورد گره بهم هاش اخم

  .ذاری نمی باشم خوب باهات میام هی تقصیرخودته همش ببین-

  :گفتم شکلک با گذاشتم کمرام رو هام دست

  کردی؟ تالش راستا این در مثال کی آخی-

  :گفت و کرد اشاره کتاب به نداشت جوابی اما بگه چیزی که کرد وا رو اش دهن

  .بچسب رو این فعال -

  ...حرفاش به دادم گوش بازم اعتراض، بدون نداشتم رو باهاش کردن کل کل حوصله

  

 *** 

  

  .ها امتحان اون سر پشت و گذشت ها امتحان آنتراک

  .گرفتم رو شیمی نمره باالترین و داد نتیجه خوبی به ام وقت چند این های تالش

  .شدیم معنی هم برای که بودیم نامفهومی متن مثل عماد و من مدت این در و

  

  .داد می نوازش رو ام گوش موج صدای و بستم رو هام ،چشم شدم خیره دریا آبی به

  .کردم استشمام وجود تموم با رو دریا شور بوی و کشیدم عمیقی نفس
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  .داشت می بر قدم سمتم به و بود چسبیده سفت رو ها بستنی بود، کرده اش خیس بارون که حالی در

  . نشست هام لب به لبخندی حالت اون تو اش دیدن با

  :گفت لرزون صدای با و گرفت ام سمت رو بستنی نشست کنارم و شد ام نزدیک

  .ندادی باد به رو ماهمون یه تالش نخوردی سرما امتحان سر واسه تو اگه خوره می بستنی بارون تو کی اخه معیوبه مغزت واقعا-

  :گفتم کردم می وا رو اش جلد که حالی در و قاپیدم اش دست از رو بستنی

  !گذشت زود چه راستی خورم نمی سرما نخیرم -

   .دادم بیرون نفسی با رو ام استرس

  :گفت مهربونی با و بهم زد زل

  .باش داشته باور رو خودت فقط شی می موفق مطمئنم من -

  :گفتم و زدم ام بستنی به گازی

  .ای جمله عجب واو -

  :گفت کودکانه خشمی با

  .دم می روحیه تو به دارم باش و من ای، مسخره خیلی-

  .هاش چشم آبی به زدم زل

  :گفتم شیطنت با

  چی؟ نشدم قبول اگه-

  :گفت حرص با شد اش صورت قالب خشم

 حرف تو پریدم دادم بهش ادامه فرصت... خودم نشی قبول عسل واحد خدای به مدت این کردیم کار کلی نشی؟ قبول که چی یعنی-

  :گفتم و اش
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  خودت؟-

 با اش حس وسط پریدم بازم ، کنه کامل رو اش حرف که کرد وا رو اش دهن کرد، مزه مزه رو هاش حرف کرد، مکث ای لحظه

  :گفتم خنده

  .کنی می فکر حرفات به اول که ترسی می ازم چقدر الهی-

  

  :گفت و داد می فشار هم رو ش ا دندون عصبانیت شدت از که حالی در

  وجبی؟ نیم بترسم تو چی از من اخه-

  

  :گفتم کوتاه فریادی با و ساحل سمت زدم،رفتم می گاز رو ام بستنی که حالی در شدم بلند جام از

  .بودنم باک بی از-

  .کردم تر تند دریا سمت رو هام قدم. اش العمل عکس به اعتنا بدون

  .ایستادم موج برخورد با ساحل مرز لبه هم باز

  .شدم خیره دریا روی بارون طرح به

  !بذاره جا به رو قشنگی طرح همچین ساده برخورد یه شه می مگه

  .اومدم خودم به عماد متعجب صدای با

  باشی؟ نترس انقدر تونی می چطوری-

  :وگفتم انداختم اش دریا رنگ به های چشم به نگاهی

  .ترسه می دریا از نترس دختر این که این دونم می که چیزی تنها دونم نمی خودمم-

  :گفت زده بهت حالتی با و شد گشاد هاش چشم مردمک
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  ترسی؟ می دریا از تو چی؟-

  :گفت قبل از تر متعجب دادم، تکون تایید نشونه به رو سرم

  

  .بترسی ازش کردم نمی فکر وقت هیچ باشی دریا عاشق کردم می فکر -

  :گفتم و شدم خیره دریا دست دور به کشیدم آهی

  .دیدم می رو ساحل خط زور به که شدم می دور ساحل از انقدر دورانی یه -

  .ام کشوند سکوت به نکرده کامل رو ام جمله

  .بود دوخته بهم رو اش سوال پر نگاه

  :گفتم و چرخوندم اش طرف به رو سرم

  .داد یادم رو کردن شنا آدم همون چیه؟ دونی می جالبیش بترسم دریا از دیگه شد باعث آدمی یه-

  :گفت خاصی اندوه با دریا به شد خیره سینه به دست

  !نه؟ مگه بودی عاشقش-

  :گفتم کنه اعتراف هاش شیطونی به که ای بچه مثل انداختم، پایین رو سرم

 کلمه بهترین نظرم به گذاشت روش شه نمی رو عشق اسم کنم فکر ولی بود چی اسمش دونم نمی دقیقا یعنی نه هم آره هم-

  .فریبه واسش

  .رفت تر عقب قدم چند حرفی هیچ بدون

  :گفت کرد می اشاره اش کنار به که حالی در نشست، ها شن رو

  .بدونم دارم دوست کن تعریف واسم بشین بیا -

  .کردن تعریف به کردم شروع و  نشستم اش کنار اش، حرف از اطاعت به



 

 
 

73 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

   دریا به بزنم رو خودم فقط خواست می دلم ساحل اومدم کنکورم بعد روز -

  ام بدو رو ساحل و ها موج بین مرز و ببندم رو چشام کنم باز رو دستام و کنم نگاش سیر دل یه

   بودم دویدن و خنده غرق که طور همون کردم هم رو کار همین روز اون

  بود قسمت اون نجات غریق که رهام اسم به آقا یه به خوردم

  .شد می بیشتر بیشتر رفتم می دریا که بار هر و خورد کلیک روز همون از ما آشنایی

  عصبانی آدم کردن خر تا بگیر زدن حرف طرز از بود بلد خوب رو کارش رهام

  گرفت می اوج روز هر ما بین احساسی رابطه

  گرفتم دیگه دختر یه با رو مچش خونش تخت رو روز یه که این تا

 تر قوی داشتم رهام به که احساسی...رفت جا این از کنه بخشش طلب باهام کردن بازی بابت حداقل یا بخواد معذرت که این عوض

 داشت فرق بار این ولی سرم به زد دریا هوس بازم که بود بد حالم حدی به روز اون یادمه  نزم خودکشی به دست که بود حرفا این از

  ...دریا دل به زدم طوفانی روز یه تو

  

  .بشه شنیده من از آوایی داد نمی اجازه بود، گرفته رو ام صد های دست بغض

  .نشد ولی کنم، تموم رو ام جمله بتونم که کردم، می صاف رو صدام مدام

  .کردم حس  هام دست ، روی دستی که بودم  ام بغض با کلنجار حال در

  :گفتم درموندگی سر از لبخندی با کرد نگاه هام دست به

  سوخت؟ حالم به دلت چیه-

  :گفت و داد فشار رو  هام دست و کرد می نگاه دریا به حالی در

  .زنه می ضربه چقدر شدن طرد کنم می درک کامال ولی نسوخت نه -
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  :گفتم و کردم اش دنبال رو اش نگاه رد

  :گفت امیدی نا با و کشید عمیق آهی داشتی؟ فرجامی نا حس چی؟ تو-

  .درگیرشم دیدمش که باری اولین از کنم کنترلش تونم نمی کنم می کاری هر شدم عشق یه گیر در-

  :گفتم و شدم خیره بهش

  .دادم پاسخ رو اش نگاه هم من کنجکاوم؛ های چشم به زد زل است؟ طرفه یه حس یه فقط یا خواد؟ می رو تو اونم-

  .داد می فضا به زیبایی هماهنگی عجب ایش، آبی چشمهای اون به زدن زل دریا کنار

  .اومدم خودم به اش حرف با که بودم اش نگاه غرق

  .نگفتم بهش هنوز-

  :گفتم و دادم تکون تایید نشونه به رو سرم

  .برسی بهش که میده هم دست به دست چی همه باشه واقعیت عشق اگه نرو فکرش تو-

 هول با شد، گرد هاش چشم یهو کردن نگاه رو اطراف کرد شروع شد، اش گسیخت هم از افکار مهمون آسودگی  ام حرف با انگار

  :گفت

  !بستنیت نگاه عسل وای-

  .نبود  چیزی روش، بستنی شده آب طرح با چوب یه جز به کردم نگاه دستم به

  .بودم نشده متوجه اصال من و بود شده آب ایم بستنی مدت این کل

  :گفتم خنده با

  .نکردم حس دستام دور رو بستنی سردی اصال دیگه اخرشه این بابا ای -

  .شد کنده زمین از کرد، ریزی خنده

  .عماد ماشین سمت رفتیم هم با شدم، بلند زمین از ام من
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  :گفت و گرفت ام سمت رو آب بطری

  .بشور رو دستت بیا -

  :گفت بود، زده زل بهم که درحالی شدم؛ دستام شستن مشغول گرفتم، ازش رو بطری

  :گفتم درموندگی با تهرانن؟ هنوزم اینات مامان -

  .پیشش موندن بده بزرگم مادر وضعیت آره -

  :گفت گذاشت اش جیب تو رو هاش دست

 بیاد تونه نمی خورده سرما که نازیم من پیش بیا رو بدی،امشب استراحت مغزت به نخونی درس که بود این قرارمون امروز -

  .پیشت

  :گفتم و اش سمت گرفتم رو بطری

  .دادم بهت زحمت خیلی ماه یه این تو ممنون نه -

  .ایستادم حرکت از عماد نگران صدای با که بودم ماشین سمت برداشتن قدم حال در عقب؛ به برگشتم

  .اتفاقه جور هزار و دنیا بخوام راحت تونم نمی تنهایی امشب کنم درست الزانیا برات خوام می نیست زحمت -

  .سمتش برگشتم تعجب با

  نگرانمی؟ تو ببینم وایسا -

  :گفت نزنه اش غرور به ای خدشه که حالتی زد،دبا هاش ابرو به آلود اخم ای گره

  .بره باد به ماهم یه این نتیجه خوام نمی فقط نه -

  

  :گفتم زدم، بهش پوزخندی

  .نمیشه چیزیم نمیره باد به نترس -
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  .داشت باز حرکت از رو من که نیروی کردم، حس ام مچ رو هاش دست فشار یهو که ام مسیر سمت ام چرخید

  .نشوند کرسی به رو اش جمله من از تر زود اون ولی کنم اعتراض که چرخوندم رو سرم

  

 گرم آب دوش یه که حرفایی ازین تر خیال بی خونه بری دونم می خیسه لباسات تموم ببین کن درک یکم  عسل کنم می خواهش-

  .نخوری سرما تا بگیری

 :گفتم و کردم پوفی

  .سوزونی می دل واسم داری تو نمیشه باورم-

  .نشست ایش آبی های چشم به غمی

  .کنم درست شام خودم واسه که نداشتم حوصله و حال انقدرم گفت، نمی بدم همچین کردم آنالیز رو هاش حرفا کمی

  :گفتم حوصلگی بی با

  .بیارم رو فردام وسایل و لباس خونه برم باید قبلش میام،دفقط بابا باشه-

 جمع رو خودش کمی دید، اش العمل عکس به نسبت رو من کالفه نگاه وقتی نشست، اش چهره به اش صورت گشادی به لبخندی

  :گفت و کرد وجور

  .شو سوار پس حتما باشه-

  .اون نه زدم حرفی من نه مسیر کل خونه سمت افتادیم راه

  .شدیم عماد ویالی راهی  ام وسایل آوردن از بعد

 *** 

  کردم؛ حلقه بود، هوا تو بخارش با زدن طرح حال در که قهوه لیوان دور رو ام سرد های انگشت

  .بشه خنک کمی که کردم می ها مدام بودم، گذاشته لیوان لبه رو هام لب
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  .بود داده فضاعمق به شومینه چوب سوختن صدای

  .دوختم بود، شومینه آتیش به خیره روم به رو که عماد سمت رو  ام نگاه

 حس اون همه. دیگه چیز هیچ نه تالفی نه بود، بازی لج از خبری نه بودیم، کرده تغییر عماد و من چقدر که افتادم پیش ماه چند یاد

  .بودن داده کردن اعتماد به رو جاشون بد های

 ما بین وقت هیچ ولی کردیم، می تالفی رو کاری ،نه کردیم می لج نه ما بود؛ زندگیم عشق رهام که وقتی گذشته، به شدم داده هول

  .شد چی همه شدن خراب باعث ام همین نداشت، وجود اعتمادی

 تقاطع سر بحث ولی شدم؛ می اش عاشق رهام از بیشتر برابر هزاران دیدم، می دریا کنار روز اون رهام جای به رو عماد اگه مطمئنا

   !مون زندگی های آدم تقاطع هاست،

  .مونه نمی شدن عاشق واسه رمقی دیگه که دیر انقدر هام بعضی و میرسن بهمون اش وقت از زودتر خیلی ها بعضی

  :پرسیدم خودم از یهو

  “داری؟ بهش حسی”

  .بود خورده کلیک روم عماد نگاه اومدم که خودم به شدم، کنده ام افکار از خوردم، یکه ام مغز به سوال این کردن خطور با

  .قهوه خوش رنگ به شدم خیره و گرفتم ازش رو ام نگاه

  

  داری؟ دوسش هنوزم-

  :گفتم و کردم اش نگاه تعجب با شد، وارد بهم شوکی عماد سوال با

  چی؟-

  

  :گفت و زد گره هم تو رو هاش دست شد، خم سمتم گذاشت میز رو اش فنجان

  .شد ایم وحشی سبز های چشم مهمون غم داری؟ دوسش هنوزم میگم رو رهام -
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  :گفتم حسی بی با و شدم خیره شومینه آتیش به

  .داره زن اون -

  :گفت تاسف با کشید آهی

  .کرد ازدواج کرد، ول رو تو خاطرش به که دختری همون با پس -

  :گفتم و دادم تکون تکذیب نشونه به رو سرم

  .دیگه دختر یه با نه-

  :گفت و کرد واری تاسف تعجب

  .باشن طلب تنوع انقدر تونن می چطور آدما بعضی-

  :گفتم و انداختم بهش ای خسته نگاه

  .طلبن تنوع مردها ی همه-

  :گفت اعتراض با رفت، هم تو هاش اخم

  .نیست طلب تنوع مردی هر واقعا ولی بگی رو این داری حق-

  :گفتم و مبل به دادم لم نوشیدم؛ ام قهوه از ای جرعه

  .کنه تغییر نظرم کنم ازدواج پایبنداشون از یکی با بیارم شانس اگه ها بعد شاید شده ثابت طلبیشون تنوع فقط من برای-

  ...بگه چیزی بخواد که انگار بهم، زد زل

  .کرد می نمایی خود بهم نگاهمون بین که بود، چیزی تنها سکوت

  !بودم منتظر

 های حرف عمق به رو من خواست هاش،می چشم سکوت با فقط اون ولی بیاره، زبون به رو هاش چشم های حرف که این منتظر

  .بکشونه  اش دل
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  .نبود نمایان چیزی اش پایان بی سکوت جز ولی رو؛ دلش های حرف بخونم، بودم بودم،بلد بلد رو هاش چشم خط کاش

 به رو چیزی که شد می باعث همین و کرد می مزه مزه  اش ذهن تو رو ها حرف بگه، چیزی که داد فاصله هم از کمی رو هاش لب

  :گفت غمگینی صدای ،با شد کنده ایش صندلی از کشید عمیق نفسی. نیاره زبون

  .بیارم رو شام برم -

  :بپرسم ازش  و کنم دستی پیش خواست، می دلم

  "چشه؟ که"

 کنی سوال اگه بزنه حرف سختشه همه این اگه گفت می بهم ام عقل ولی بگه؟ بهم رو چی خواد می ایش آبی های چشم اون با

  .میذاری  اش فشار تحت فقط

  .رفتم خونه آشپز سمت کالفگی با کشیدم، پوفی

  .هاش کار به شدم خیره نشستم میز پشت. بود فر از الزانیا آوردن در حال در بود، چیده رو میز

  .کنه جاری رو اش قلب کلمات تونست نمی حتی که خاص انقدر داشت خاصی لطافت ایش استادی خشونت عکس بر عماد

 *** 

   کردن بازی حال در

  .افکار در غرق و بودم الزانیا با

  :گفت کرده کز صدایی با

  :گفتم اخم با بده؟ انقدر پختم دست چته؟ -

  .عالیه مرد یه واسه است مزه خوش خیلیم اخه؟ فکریه چه این-

  :گفت بیشتری جدیت با کشید کوتاهی آه ام؛ پشقاب به شدم خیره هم باز

  چته؟ گفتم-

  .خیالی بی به بزنم بازم کردم سعی برم، در اش نگاه زیر از تونستم نمی



 

 
 

80 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  :گفت و برد باالتر رو صداش اومدم، خودم به میز به عماد مشت کوبیدن صدای با

  .خودتی تو انقدر که چته بگو -

  :گفتم مردد کشیدم، ای برده برده های نفس شد، می اکو  ام گوش تو هنوزم صداش

 چته؟ بگو تو  اول-

  .زد می رخ به  بیشتر رو اش وعصبانیت داد می فشار هم رو هاش دندون

  :گفتم و کردم دستی پیش عماد از زودتر بزنه، حرف عصبانیت حجم همون با که کرد، وا رو اش دهن

  .بگی بهم چی چشات با خوای می بگو بهم -

  ...شد اش صورت حاکم غم جاش به و  کرد کش فرو اش عصبانیت بریزی، آتیش رو آب که انگار

  :گفتم عصبانیت با

  .شده چت ببینم بگو بزن حرف ده -

  ...سکوت بازم و

  :گفتم و بردم باالتر رو صدام شدم، کفری

  ...عا نکنه چیه-

  . شد بلند جاش از نداد، ام حرف کردن تموم امون

  :گفت عصبانیت با و میز رو کوبید قبل از تر محکم

 دختر هزارتا من بچه دارم؟ حس بهت من کردی فکر خودت با نکنه خنگ؟ دختر چیه ها؟ کردی؟ باخودت فکری چه واقعا -

  .کنم نمی نگاهم هم تو از بهتر

  

  .زنه می بهم رو حرفها این داره عماد شد نمی باورم اش اول کرد، ور شعله رو آتشی ام قلب تو هاش حرف
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 خورد  ام غرور ازین بیشتر که جلوعماد، نه ولی کنم گریه خواست می دلم خودشه؛ خود، که شد باورم کامال گذشته آوری یاد با ولی

  .بشه

  :گفتم چشمهاش به زدم زل

  .همین کرده بزرگت شیفتگی خود و غرور فقط که هویتی بی پوچ آدم یه فقط تو -

  .زدم بیرون عماد خونه از داشتم برش بود، در کنار  ام هنوز  ام وسایل ساک رفتم در سمت نشدم، اش جواب منتظر

  .بود کرده تر سنگین رو فضا طوفانی های موج صدای دید، شد می سختی به رو حیاط انتهای که بود تاریک قدری به هوا

  توخیابون؛ رفتم زدم بیرون هم حیاط از

  .میکردن بیشتر رو  ام چشم شده اسیر های اشک انعکاس میومدن رو به رو از که هایی ماشین نور

  .افتاد دستم از  ام ساک کنم، مقاومت نتونستم دیگه رو پیاده وسط

  .زدن زجه به کردم شروع گذاشتم  ام صورت رو هام دست

 نبودم مجبور منم چشه گفت می بهم خودش اگه گرفت، جبهه انقدر که گفتم چی من مگه!  درک بی چقدر بود، پست عماد چقدر

  .بپرسم سوالی ازش

  .خونه برگشتم و اوردم گیرم تاکسی زور به برداشتم، رو ام ساک دوباره کردن، گریه دقیقه چند بعد

  .افتادم تخت رو بیحال کردم، تنظیم فردا برای رو ایم گوشی آالرم رفتم، ام اتاق سمت میلی بی با

 میتونه بودن هم کنار ماه یه با کردم می فکر که بودم ساده خیلی کشید، می تیر ام قلب میکردم فکر عماد های حرف به که بار هر

  .بود پوچ خیال یه فقط این ولی بشه عوض ها چیز خیلی

  .شدم بیدار خواب از گوشی آالرم آور شکنجه صدای با صبح

  .قلبم به زد می آتیش دیشب یاد کرد، می درد شدت به ام سر

  .شدم دستشویی روانه شدم، کنده تخت از زور به

  .رفتم بودم بسته دیشب که ساکی سمت رمق بی اومدم، بیرون دستشویی از
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  .دانشگاه سمت افتادم راه شدم ماشین سوار ام، الزم وسائل کردن جمع و هام لباس پوشیدن بعد

  .کشید می رخ به رو ایش تابندگی قدرت آفتاب امروز بارون، عطر از بود شده پر هوا که دیروز برعکس

  .گرفت می دلم آفتابی هوای تو مردم ی همه برعکس

  .گذاشتم رو یگانه محسن "تو فکر" اهنگ و کشیدم دار کش آهی

  

  ...منو کرد تنها تو فکر

  ...کرد دورم همه از

  ...هم رو بستم رو چشام

  ...کرد کورم تو عشق

  ...خودم تو بودم زده یخ

  ...کرد آبم تو عشق

 ...دلم بود آروم تو قبل

 ...کرد خرابم عشق

  ...کرد پیرم تو فکر

  ...کرد گیرم بهونه

  ...کرد سیرم همه از

  ...کرد اسیرم عشق

  

  .بود مونده ام صورت رو  هام اشک رد انداختم، خودم به نگاهی ماشین وسط آینه تو اومدم، خودم به
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  .شدم داغون انقدر شکستم، انقدر عماد حرف یه با چرا پرسیدم می خودم از اش هم

  :پرسیدم خودم از ترس با

  “شدی؟ عاشقش نکنه”

  :گفتم جدیت با و دادم تکون مخالفت نشونه به هم سر پشت رو سرم

  .نداره امکان-

  .دادم ادامه  ام راه به کردم پاک رو  هام اشک

  

 *** 

 حل نمونه۲۰ حداقل کدومشون هر ،از کرد می کار من با عماد که بود سواالتی شبیه خیلی ها سوال دادم، جواب رو ها سوال اکثر

  .بودم کرده

  .کردم حس رو شدیدی ،ضعف رفت سیاهی چشمم جلو که بودم آخر سوال حل حال در بودم، رسیده امتحان آخرای به

  :گفتم خودم به تشر حالت با

  !اخه؟ نخوردی صبحونه چرا-

  .داشت نمی بر ازم چشم ای ذره و بود نشسته مراقب صندلی رو روم، به رو عماد

  .ایم صندلی دسته به خوردم سر با بود، نمونده  ام بدن تو توانی دیگه افتاد، دستم از  ام مداد که افتادم می پس داشتم کم کم

  :گفت ام گوش کنار کنه کنترل رو اش خشم کرد می سعی که حالی در اومد، سمتم سرعت به عماد

 و نداشتم رو بهش دادن جواب برای رمقی ات؟ معده وضع این با جلسه سر اومدی نخورده صبحونه چی واسه احمقی یه تو -

  .شنیدم می رو اطراف های صدا فقط

  .برد دانشکده مدیریت اتاق سمت و کرد بلند صندلی از رو من که کردم حس ام کتف زیر رو دستی
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  .ببینم رو ام اطراف تونستم و اومدم خودم به شیرینی و قند آب جرعه چند خوردن زور به 

  .داد می تکون رو اش چپ پای مدام و بود داد تکیه هاش زانو به رو اش ارنج بود، نشسته من کنار صندلی عماد

  .شدم مواجه عماد شدید واکنش با ولی شدم کنده جام از سختی به

  .جات سر بشین -

  :گفتم حالی بی با و اش سمت برگشتم

  کنی؟ نهی و امر من به داده اجازه بهت کی-

  :گفت خشم با و حالم بی نگاه به زد گره رو ایش عصبانی نگاه

  .شده چطوری حالت ببین کن لج کم بسه عسل بسه -

  .دارم بر قدمی تونم نمی دیگه کردم حس رسید در گیره دست به که دستم برداشتم، قدم در سمت به  اش حرف به توجه بی

  :گفتم و گرفتم روش به رو ایست حالت به رو دستم بشه نزدیک بهم که این قبل برداشت، خیز سمتم به سرعت با

  .ندارم کمکت به نیازی نیا جلو -

  .بیرون زدم اتاق از و کردم باز رو در کردم، جمع رو  ام توان مقدار همون

  

 *** 

  .نداخت می عماد های چشم یاد رو من نمیومد، خوشم دریا آبی رنگ از دیگه

  .بودم ها شن با کردن بازی مشغول و زانوهام به دادم تکیه رو سرم گرفتم، دریا از رو  ام نگاه

  .خورد زنگ گوشیم که بودم افکارم غرق

  .دادم جواب و زدم لبخندی  ایم گوشی صفحه رو نازی اسم دیدن با

  .شد پیدات عجب چه -
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  :گفت شیطنت با

  :گفتم و کشیدم کوتاه نفسی بود؟ چطور چطوری؟امتحانت گلم رفیق به سالم -

  .بود خوب هی -

  شده؟ چیزی عسل-

  .بشه چی بابا نه -

 جوریه؟ یه چرا صدات پس -

  :گفت و کشید اهی شد؟ بهتر خوردگیت سرما راستی امتحانم خسته هیچی -

 تو ریزه می دیگه کاسه یه کنم هضمش میام تا کنه می پر سوپ حلقم تو تا ریز یک خونه تو کرده اسیرم هنوزمامان نه -

  .نکردم هضم رو پیش روز دو ناهار سوپ هنوز حلقم

  :گفتم و کردم ای خنده

  .حالت به خوش -

  :گفت ناراحتی با

  برنگشتن؟ هنوز -

  .نوچ -

  .ما خونه بیا شب -

  تو؟ بودی کی بخورم؟خیرخواه سرما تا بیام -

  .شد ور شعله ام خشم اسمش، شنیدن با عماد؟ از خبر چه ام تو فکر باش و من -

  .بینم نمی رو ریختش دیگه شد تموم باهاش کارم هیچی -

  نداری؟ کاری بپرسم رو حالت زدم زنگ ببینی که نداره ریختیم مرتیکه خوب چه -
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  .بای شدی حال جویای ممنون بازم  رفیق نه -

  .بای بای که نکردم کاری -

  .شد چیره بهم تنهایی حس بازم نازی، کردن قطع با

  .داشتم بر قدم ماشین سمت و شدم بلند جام از رمق بی

  

  .شدم شوکه عماد ماشین دیدن با که بودم خونه در ماشین کردن پارک حال در

  .در سمت رفتم و شدم پیاده  ام ماشین از سریع

  .میومد نظر به عصبی شدت به کرد، می طی زیاد سرعت با رو دری پا عرض عماد

  :گفتم تشر با و رفتم اش سمت تردید با

  ندارم؟ بهت نیازی نگفتم مگه -

  .گرفت رو ام وجود ترس اش، خشم شدت از کرد، می چکه هاش چشم از خون چرخوند، ام سمت رو  اش سر

  :گفتم خودم با

  "نیست عماد این نه"

 کردم شروع دادم، قورت رو ام دهن آب. من به بود شده خیره زدن، پلک ای ذره بدون ایش، خونی های چشم و خورده گره اخم با

  .برداشت خیز ام سمت شتاب با برداشتم عقب سمت که قدمی اولین با رفتن، عقب

   .حیاط دیوار سمت کرد ام پرت و گرفت رو ام بازو اومدم، خودم به تا

  .شد می حبس من نفس اش قدم هر با و داشت می بر قدم ام سمت به محکم های قدم با

  .بود حرفا این از تر سخت شده، ور حمله بهم عماد که این باور

  :زدم می فریاد مغزم تو همش بودم، شده اسیر عماد های شدن نزدیک و دیوار بین
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  "کن فرار "

  .شد نمی اجرا ام مغز های فرمون و بودم شده شوکه اما

  ...اما زده سرش به کردنم اذیت فکر پیش، های دفعه مثل  ام باز کردم می ،فکر رسید نفسی یک به که مون فاصله

  

  .اومدم خودم به خوردن می سر ام گردن از که خون های قطره کردن حس با

  .باشه کرده رو کار این عماد شد، نمی باورم

 تر عمیق و چاقو دادن بیشتر فشار من ،ترس میاد خون ام گردن از که نداشتم ترسی این از کردم، می حس رو چاقو تیز لبه هنوزم

  .بود ام زخم شدن

  .شد نمی دیده نگاهش تو رحم ای ذره ولی هاش چشم به زدم زل التماس با موندم حرکت بی

  :گفتم بریده بریده صدای با

  :گفت  بم صدایی با و زد بهم شیطانی لبخند چیه؟ واسه کارا این شده؟ چت تو! عماد-

 کارت خوام می چیه دونی می کنی می عصبیم کنی می نافرمانی ازم کنی می  ام اذیت خیلی تو. ام سعید من!  کیه؟ عماد عماد؟ -

  .کنم تموم رو

  !عماده؟ شبیه انقدر چرا پس نیست، عماد این اگه. پرید سرم از عقل هاش حرف شنیدن با

  .کنم فرار اش دست از چطوری که کردم می فکر این به کیه؟ رومه به رو که کسی االن کنم فکر که این از بیشتر

  .بشه پیدا یکی کله و سر که کردم می خدا خدا دلم تو مدام نبود، کس هیچ عماد و من جز به کوچه داخل انداختم، اطراف به نگاهی

  .بستم رو هام چشم کرد، بیشتر رو چاقو فشار که بودم، فکرا همین تو

  :زدم می زجه و گریه زیر زدم کنم، تحمل تونستم نمی دیگه

 می خواهش عسل منم بنداز بهم نگاه یه شو بیدار خواب این از خدا رو تو عماد)فریاد با همراه(بردار سرم از دست کنم می خواهش-

  ...بیا خودت به کنم می خواهش ازت ولی کردم بد بهت امروز دونم ،می عمادی دونم می کنم
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  .شد کمتر و کم چاقو فشار که بودم، کردن التماس حال در هنوز

  .نشست خونه مرمر ای پله ،لبه بود کرده هاش دست اسیر رو سرش که حالی در عماد کردم، باز رو هام پلک  آروم آروم

  .نبود عادی عماد های حالت از کدوم هیچ کردم؛ تجزیه  ام ذهن تو رو، اتفاقات کمی

  .گرفتم نمی جوابی ولی زدم می صداش مدام و ترشدم نزدیک قدم چند ترس با

  .انداخت بهم نگاهی نیم حالی بی با زدم، هاش شونه به تکونی شدم، تر نزدیک

 و ترس درموندگی، بود؛ خوندن قابل هاش چشم خط تو که چیزی تنها نبود، ایش عصبی های چشم قرمزی اون از خبری دیگه

  .بود پشیمونی

  :گفتم نگران حالتی با

  خوبی؟ عماد؟-

  .کشیدن نفس صدای حتی شد، نمی شنیده ازش صدای هیچ داد، تیکه زانوهاش به رو سرش کرد، جمع بیشتر رو خودش

  .فهمیدم می رو داره رو  ام کشتن قصد بار یک و خوبه باهام بار یک که این علت و کردم می اش آروم باید نشستم، کنار کالفگی با

  :گفتم نگرانی با اش، دادن ماساژ کردم شروع و گذاشتم اش کتف رو دستم

  .سکوت بازم و شدی؟ بهتر عماد؟-

  .خونه تو اش کشوندم بود سختی هر به و گرفتم رو اش بغل زیر

  .برگشتم قند آب لیوان یه با آشپزخونه سمت رفتم کردم، درازش کاناپه روی

 بهش رو قند آب آروم آروم و گذاشتم اش گردن زیر رو دستم ناچار به بکشه، سر رو لیوان بتونه که بود ها حرف این از تر حال بی

  .دادم

  :گفت میومد باال سختی به که صدایی با و گرفت جون کمی

  نیاوردم؟ سرت که بالیی-
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  .بود اش کردن ویران حال در نگرانی از طوفانی که  اش دریا رنگ های چشم به شدم خیره ناراحتی با

  .داد فشار و گرفت رو دستم مچ بشم، بلند که دادم خودم به تکونی

  :گفت دلهره با

 با که کردم وا ن*دهـ کشیدم، آهی کردم؟ زخمی رو کجات بگو بهم کنم می خواهش بود خونی دستم چاقوی یادمه اخر ثانیه-

 :گفت داد با و داد فشار بیشتر رو ام مچ کنم، مخالفت اش خواسته

  زدم؟ آسیب کجات به بگو گفتم -

  .بود کرده خیس کامال رو ام مقنعه که بود رفته ازم خون حدی به آوردم، در سرم از رو ام مقنعه غم با

 رو هام دست بشه، بلند که برداشت خیز شد، بریده بریده هاش نفس گرفت، رو وجودش تموم ترس ام خونی گردن دیدن با عماد

  :گفتم و گذاشتم اش سینه قفسه

  .نشو بلند-

  .چکید می خون ازش که ام گردن زخم به بود مونده خیره حرکت بی

  .بهم بود شده خیره ترس و تعجب با باشه، خودش کار این شد نمی باورش برد؛ گردنم سمت رو اش لرزون های دست

 بهتر رو حالش باید  حتی یا اش ،بزنم بزم داد اش سر باید دونستم نمی شد، نمی شنیده ای دیگه چیز هیچ سکوت جز به بینمون

  .کنم

  .نبود میان در بازیگری پای واقعا و نداشت عادی حالت عماد که بود این بودم مطمئن اش از لحظه اون که چیزی تنها

  :گفت گریه با خودش سمت کشوند رو من و داد فشار رو دستم مچ بودم، افکارم درگیر که طور همین

  .بکن باهام رو کار همین توهم  عسل باش زود بزن بهم چاقو هم تو بیا  بیا -

  :گفتم بستم، می رو چشمهام که حالی در گرفتم ازش رو  ام نگاه

  .نیست راهش این -

  ...گفت اشک و فریاد با همراه گرفت، محکم رو  هام دست دوتا
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  .کن آروم رو خودت بکش داد سرم بیا بیا اصال اصال  کن خالی رو خودت جوری یه لعنتی -

  .کنم تحمل تونستم، نمی اون از بیشتر دیگه

  .خوردن می سر هام گونه از یکی یکی هام اشک

  :گفتم و عماد سمت کردم رو فریاد با

  رومیکنی؟ کار این چی واسه هستی؟ چی هستی؟ کی بردارتو سرم از دست بسه بسه  بسه -

  :گفتم زدم، می مشت اش شونه به مدام که حالی در و

  کی؟ ها؟! شه؟ می تموم تو از ترس کابوس این کی -

  .شد می کمتر کم، سرعتم بزنم، مشت کردم می سعی بیشتر چی هر کردم، ضعف احساس کم کم

  !تاریکی بود؛ تاریکی کردم، می اش حس وجود تمام با که چیزی وتنها دیدم نمی هم رو عماد دیگه شنیدم، نمی رو ها صدا دیگه

  

 *** 

  ...بخش به کیانی دکتر آقای -

  .درد سر طعم با هم اون رفتن شدن تر قوی به رو کم کم ها صدا

  .کرد می درد شدت به کشیدم، سرم به دستی

  .پیچیدم خودم به گردنم سوزش از

  :گفت نگرانی با و گرفت رو هام شونه دستی یهو

  .نخور تکون عسل -

  !زد می آشنا صدا چقدر

  .بیارم باال رو سرم کمی و موتکا به بزنم تکیه کرد کمک و گرفت رو ام بغل زیر نازی
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 بانی و باعث که کسی بگردم؛ عماد دنبال اول  ایم زندگی مهم های آدم حال پرسیدن از قبل شد نمی ام باور کردم، انداز بر رو اتاق

  .بود بودنم جا این

  :گفت مهربونی با و کشید صورتم تو شده ریخته نامنظم موهای به دستی نازی

  .نگرانته خیلی ولی خوبه حالش-

  :وگفتم زدم تلخ لبخندی

  :وگفت کشید آهی نه؟ مگه بیمارستان آوردتم اون-

  چون افتاده اتفاقی چه نمیدونم دقیق من عسل ببین -

 بگو کالم یه تو کنم می خواهش پس  داری خبر ها لحظه اون اتفاقات و حاالت از که هستی کسی تنها تو نمیاد یادش هیچی عماد

 جواب وجود، تموم ،با پرسیدم خودم از رو نازی سوال کردم؛ مکث دادن جواب قبل واقعیه؟ کاراش یا کنه می بازی نقش داره عماد

  .دونستم می رو اش

  :گفتم و نگرونش دل عسلی های چشم به زدم زل

  .کنه نمی بازی نقش اون-

  :گفت تعجب با نداشت، رو حرفی همچین شنیدن انتظار

  مطمئنی؟-

  :گفتم و دادم تکون ذوق با رو سرم

  .کنه نمی بازی نقش عماد که دارم ایمان من  نازی کن باور-

  :گفت و گرفت خودش به ای حکیمانه ی قیافه بعدش ولی کرد براندازم تعجب با اول

  .باقالیا جمع تو انداختت و کرده خورت چیز معلومه کامال -

  :گفت مکث با

  :گفتم و کشیدم پوفی رفاقت؟ رسم اینه اره؟ شدی؟ عاشقس نکنه نکنه -
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  !نشدم اش عاشق من بفهم -

  :گفت و کرد ریز ای خنده

  .شدم خیره هام دست به چیه؟ کنی می رو داریش طرف که این دلیل پس -

  :پرسیدم خودم از رو سوال همین

  .نباشه عشق جز چیزی ام جواب که بود این ام ترس تموم "زنی؟ می سینه به رو عماد سنگ همش چرا عسل"

  :گفتم نازی به مصمم شدم، کنده افکارم از

 پیدا باید هست که چی هر ولی چیه اش علت دونم نمی.کنه کمک عماد به تونه نمی من جز کس هیچ که این اش دلیل -

  .کنم اش

  :گفت و داد تکون سری

  شده؟ خود بی خود از لحظه اون عماد فهمی می کجا از کنه روحل معما این تونه نمی کسی تو جز توئه با حق اره -

 تو هم دورنش تو هم شناسمش نمی که میشه اونی وقتی ولی دریاست آرومی به هاش چشم عماده همون عماد وقتی چشمهاش از-

  .میشه پا به طوفان چشمهاش

  :گفت کنجکاوی با داشت، متفکرانه نگاه که حالی در نازی

  فهمی؟ می چشمهاش از فقط یعنی-

  .شد می داغ بدنش چقدر که این و افتادم اش بریده بریده های نفس یاد کردم؛ مکث کمی

  .میره باال بدنشم دمای و میشه بریده بریده هاشم نفس هاش چشم جز به -

  :پرسیدم تعجب با و شد وارد بهم شوکی نازی زدن قه قه با

  یهو؟ شد چت -

  :گفت و داد بیرون رو صداش هاش، خنده بین از
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  .نیست عادی غیر کارهاش از کدوم هیچ نظرم به کنم می فکر که االن چشه معلومه کامال کودن -

  .بود کرده پر رو اتاق فضای نازی های خنده بازم و

  :پرسیدم تعجب با

  :گفت و کرد کنترل رو هاش خنده چیه؟ منظورت ببینم وایسا -

 تو زنی می هی ور اون از بعد کنی می تحریک رو عماد تو که این میشه کالم خالصه سادست موضوع یه ببین دیگه معلومه خب-

  .خشونت میشه خروجی نتیجه در برجکش

  :گفتم فریاد با بود کرده پر رو وجودم تموم خشم

  .نیست جوری این هم اصال نخیرم! میگی؟ رو عماد خروجی من واسه االن که آوردی در ریاضی از سر کی تو بگیر گل رو دهنت-

  :گفت و زد خندی پوز

  .جوریاست این ام خیلی آخیرم-

  :گفتم و بردم باالتر رو ام صدا بازم شد، برابر چندین ام خشم

 قیافش به متفکری حالت استدالل؟ شد اینم مخ ماش اخه شده؟ تحریک گی می تو بعد داره مشکل طرف گم می بهت -

  :گفت و گرفت

 محل بهش بار چند شده حاد خیلی دیگه عماد تو  دیگه حاده مشکل میگم من که اونیم خب! نکنا توهین من نبوغ به ببین -

  .بذاره گل دست گردنت زیر چاقو جای به میدم بذارقول

 و گرفته ایی چهره با وعماد شد باز در یهو کنم، اش ساکت که کردم وا رو ام دهن بدم، گوش رو نازی اراجیف تونستم نمی دیگه

  .شد داخل شلخته، هایی لباس

  .کرد ام آشفته بد، وضعیت اون تو عماد دیدن

  .برداشت  ام سمت آرومی های قدم کنه،  ام نگاه ای ذره که این بدون

  :گفت لکنت با و شد شوکه وضعیت اون تو عماد دیدن با نازی
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  :گفت گلویی ته صدایی با عماد خوبین؟ استاد سالم...س -

  بذارین؟ تنها رو عسل و من میشه نیستم خوب نه خانوم سالم -

  .دادم تکون تایید نشونه به رو سرم انداخت، من به نگاهی تردید با نازی

  .شد خارج اتاق از مردد ام، تایید دیدن با نازی

  .دوخت گردنم، دور باند به رو اش خسته نگاه و شد گیر جا تخت کنار صندلی روی عماد

  :گفتم و کردم تر کمی رو ام ب*لــ. دیدم می اش صورت اعضای تک تک توی رو وجدان عذاب حس

  شدی؟ جوری این چرا -

  :گفت لرزون صدایی با و کرد  ام گردن نزدیک رو اش دست

  آوردم؟ سرت رو بال این من واقعا یعنی -

 بودم داده اش جر االن تا بود عماد جای ای دیگه آدم هر اگه ببینم، رو ایش ناراحتی خواست نمی دلم چرا و علت چه به دونم نمی

  .بزنم داد سرش نمیومد دلم حتی ولی

  :گفتم غم با و انداختم پایین رو ام نگاه

  .نیست مهم چیز عماد خیالش بی -

  :گفت داد می فشار که حالی در و گرفت، رو ام بازو

  ها؟ زنی؟ نمی بهم حرفی چرا دختر؟ چته تو -

 جو و جست کردم، می سرچ عماد کارهای به نسبت رو ام سکوت علت ذهنم، تو چی هر اش، قشنگ های چشم رنگ به شدم خیره

  .موند می ناکام ام

  :گفتم ام قوا تمام با

  .کنم ات کمک خوام می -
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  :گفت عصبانیت با. گرفت خشم بوی اش صورت

  .برسه آسیبی بهت ذارم نمی دیگه من ببینی رو من نباید حتی دیگه امروز بعد شدی دیونه پاک تو -

  :گفتم التماس با

  .چیه تو مشکل بفهمیم باید ما کنم می خواهش عماد-

  :گفت کرد می پرتاب سمتم به رو اش خشم تیر که حالی در

 وعده به نداریم بهم کاری دیگه تو و من شد تموم چی همه عسل چی؟ اومد سرت ای دیگه بالیه فهمیدن راه این تو اگه نه -

  .ندار بر من با رو درسی هیچ دیگه دارم ازت خواهشی یه فقط شده تموم که امتحانام و کردم عمل دادم بهت که ای

  

  .ببینم رو هاش چشم آبی تونستم می سختی به و بود کرده تار رو ام دیدن هام، چشم تو شده اسیر های اشک

  .بود سخت خیلی برام اش خواهش قبول

  :گفتم اعتراض با. کنم اش ول طور همین تونستم نمی من نه،

  ...تا کنم ات کمک بذار عماد بری در دستش از کردن فرار با تونی نمی نه -

  .برسونم اتمام به رو ام جمله نذاشت

  .گفتم که همین عسل بسه -

  .کرد اسیر اتاق سکوت حصار در رو من اش رفتن با و رفت بیرون اتاق از نشد؛ ام سمت از جوابی منتظر

  .کردم رها دیگری بعد یکی رو اشکهام و زدم چنگ لحاف به

  :پرسیدم می خودم از مدام

  "چیه؟ عماد به تو واقعی حس عسل کنی؟ می گریه چرا"

  .بشه کاغذ سفید صفحه مثل مغزم و بشم رها فکرهام تموم از خواست می دلم بستم، رو چشمهام
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  .شد داخل متعجب صورتی با نازی رفتم، می کلنجار خودم با که طور همین

  :گفت ترس و نگرانی از توام حسی با برداشت؛ خیز ام سمت

  .که بود تر داغون که االن ولی نمیشه بدتر اون از حالش میکردم فکر تو اومد که اول یهو؟ شد چش این عسل -

  گفت؟ چی ببینم بگو

  :گفتم و انداختم نازی به ناراحت نگاهی

  .نبینیم رو هم دیگه گفت -

  :گفت ذاشت، می هاش دست تو رو دستم حالی در و نشست صندلی روی تعجب با نازی

  .اومدم خودم به نازی حرف با که بودم، کننده قانع دلیل یه دنبال شده؟ جوری این حالت چرا دیگه تو  جهنم به گفت که گفت-

  نگرفتی؟ درس رهام قضیه از تو کودن اخه کنی؟ می چیکار خودت با داری تو عسل کردی؟ گریه ببینم وایسا -

  :گفتم ای بچگانه لجاجت با و شدم خیره چشمهاش به غم با

  .نشدم عاشقش که من -

  :گفت و انداخت بهم واری تاسف نگاهی

  .منم کرده گریه کلی االنم و خورده چاقو که اونی اصال آره آره -

  :گفتم کردم می پاک پلکهام کناره، از رو هام اشک که حالی در

  .نداره عماد به ربطی هام گریه -

  :گفت و شد هام گونه کردن ناز مشغول انداخت؛ بهم باری اندوه نگاه نازی

  .خورم می رو دروغات گول دوستی سال۱۵ بعد میکنی فکر که احمقی خیلی-

  :گفتم التماس با و گذاشتم هاش دست رو دستم

  .شم می عصبی دارم ببر جا این از رو من کنم می خواهش نازی؟ کنی بس میشه -
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  :گفت بود کرده هل که حالی در نازی

  .کنی نمی رحم آبادتم جد به بشی عصبی تو  برمت می االن باشه باشه -

  .بپوشم رو هام لباس و بشم بلند که کرد کمک و اومد سمتم به

  

 *** 

  .بودم اطالع بی ازش هم خودم که گشتم می چیزی دنبال انگار شدم، خیره کتاب های قفسه به

  .دیدم ها قفسه از یکی رو ایی نوشته خداگاه نا

  "شناسی روان های کتاب"

  .بود نشسته من انتظار در ها کتاب همین داخل ای گمشده که انگار. خوندم می رو ها کتاب اسم اختیار، بی

  .خوندم رو کتاب اسم و اش کشیدم بیرون کرد، جلب رو نظرم مشکی ای زمینه و کم قطر با کتابی

  "کنیم رفتار شخصیتی دو بیماران با چگونه"

  .بست نقش ام ذهنم تو عماد چهره شخصیتی، دو کلمه خوندن با

  .بکنم دل کتاب از نتونستم که بود قدری به ام کنجکاوی

  .داشتم اش الزم که بود چیزی اون دقیقا انداختم، اش اول صفحات به نگاهی

  .انداختم نگاهی کتاب اول فصل به

  "کیست؟ شخصیتی دو و چیست شخصیتی دو اختالل"

 این وجود. دارد اشاره) گفتند می چندگانه شخصیت اختالل آن به قبالً که(گسستی هویت اختالل طبقه به واقع در شخصیتی دو واژه

  .شود می دیده فردی در زیر های نشانه که شود می تایید زمانی اختالل

 ...۱ 
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  .رسید سر نازی که شدم اش بقیه خوندن مشغول اشتیاق با

  :گفتم و شدم هل میخونی؟ چی داری عسل-

  .هیچی هیچی -

  :گفت و انداخت بهم نگاهی تعجب با

  آوردی؟ گیر رو دانشگاه های کتاب حاال خب! زنی می مشکوک -

 .اش بخرم ذاشت نمی وگرنه دونست می کتاب درباره چیزی نازی نباید کردم، جور و جمع رو خودم

  .نداشت وجود عمادی اول از انگار نزدیم، عماد از حرفی هیچ نازی و من دیگه بیمارستان تو روز اون بعد

  .نیاوردم گیر رو ها کتاب نه -

  :گفت و کرد پوفی گشت، می بر پشت به که درحالی

  .کردم شون پیدا خودم چون نکردی پیدا نداره تعجبی -

  :وگفتم ام زده لبخندی

  دیگه؟ بریم خوب چه -

  .شد تموم ام من کار بریم اره -

 صندوق دیگه باجه سمت به بشه متوجه که این بدون بود، دانشگاه های کتاب کردن حساب حال در نازی رفتیم صندوق سمت به

  .کردم حساب رو روانشناسی کتاب و رفتم

  .خونه برگشتم سرعت به خونه، رسوندم رو نازی

  .بدم دست از کتاب خوندن برای رو ای ثانیه حتی خواست نمی دلم

 *** 

  .کتاب وقت سر برم که ام شمرده غنیمت رو فرصت شام، خوردن بعد
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  .شدم خوندن مشغول و کردم وا رو کتاب در

  

  مجزا) هویت(شخصیت چند یا دو وجود .۱"

  .بگیرند اختیار در را شخص رفتار مکرر طور به) ها هویت(ها شخصیت این از تا دو کم دست .۲

  "شخصی اطالعات یادآوری در ناتوانی .۳

  

  .نمیاورد یاد به رو شد می خود بی خود از که هایی لحظه اون وقت هیچ عماد کرد، قفل ام مغز سه مورد خوندن با

  .بشه بیشتر کتاب خوندن برای ام رقم شد، باعث ها شباهت همین

  

 و واحد شخصیت یک جای به خاص، فرد یک آن در که است اختاللی گسستی، هویت اختالل گفت توان می دیگر عبارت به"

 متفاوتی مواقع در کدام هر و کند می زندگی فرد یک در شخصیت چندین گویا که طوری به. است شخصیت چند یا دو دارای طبیعی

 و زبان سن، جنسیت، نظر از(متفاوت کامالً ها شخصیت این اوقات بیشتر. کند می تعیین را وی رفتار و ماهیت و شده حاکم فرد بر

 شخصیت یک معموالً که است حالی در این. یکدیگرند متضاد گاهی حتی و بوده) …و خانوادگی نام و نام رفتار، و احساس فرهنگ،

  ."هستند بدل ها شخصیت بقیه و است فرد اصلی شخصیت همان که دارد وجود اولیه

  

 می اکو ام سر تو ام خوردن چاقو قبل های لحظه اون تو عماد متفاوت صدای فقط و شدم شوکه "خانوادگی نام نام،"  کلمه خوندن با

  .شد

  ...عماد واقعا یعنی "ام سعید من"

 می چقدر بیماری این نیست معلوم چی؟ باشه داشته روانی بیماری یه عماد واقعا اگه دادم، ام گسیخته هم از افکار به سامانی و سر

  .بزنه آسیب بهش تونه

  .باشه انتظارش در ای آینده چه نیست معلوم بشه، رها خودش حال به عماد طور همین اگه روگرفت، وجودم تموم ترس
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  .گشتم می شده، گم پراگراف دنبال ام مضطرب نگاه با کرد، بیشتر من در رو کتاب خوندن رمق ام، دلهره و ترس

  

 چه و بودند کجا آورند نمی یاد به که هایی دوره(زمانی مفقوده های دوره به نسبت همگی فرعی های شخصیت و اصلی شخصیت"

 داند نمی شخصیت این چند هر بپیچد، ها شخصیت از یکی ذهن در ها بدل سایر صدای است ممکن و دارند آگاهی) کردند می کار

  کیست؟ به متعلق صدا این

 . آورد نمی خاطر به را آنها که بشنود دیگران از خود مورد در چیزهایی است ممکن بیمار

 از غیر به کس هیچ که(خود شخصی یادداشت دفترچه در بود، آن کنار در دیگر نام یک با امضایی که را نقاشی یک مراجعان، از یکی

 است شده کشیده زمانی چه در و کسی چه توسط و آمده کجا از نقاشی این دانست نمی که داد نشانم) نداشت دسترسی آن به خودش

. 

 آمده کجا از داند نمی و نیست او مال که کند می پیدا اتاقش در را چیزهایی و شود می عوض اتاقش دکوراسیون گفت می همچنین

 کمال با شده، خود ماشین وارد که هنگامی بارها اما ندارد ماشینش در فرمان قفل از استفاده به عادت گفت می همچنین است؟

  "!است شده زده قفل فرمان که دیده تعجب

  

  .داره شخصیتی دو بیمار عماد که ام رسید یقین به موارد، خوندن با

  .کردم قفل هام دست حصار در رو سرم و کردم پرت رو کتاب کالفگی شدت از

  :گفت می درونم صدای مدام

  

  .شدم خیره سقف به و چرخیدم پشت به رو "بزنه آسیب کسی یا خودش به که این قبل کنی اش کمک باید تو"

  میومد؟ بر دستم از کاری چه

 بدم جواب ذهنم سواالت به کردم سعی اش؟ ببینم ندارم حق حتی وقتی کنم اش کمک چطوری پس روند، خودش از رو من عماد

  .نشد ام عاید سکوت، جز چیزی ولی
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  .بود عماد به کردن کمک برای ام انگیزه بودم، مطمئن ازش چیزی تنها

  ...ام رفته فرو عمیق خوابی به موقعه چه نفهمیدم، که بودم ام افکار غرق انقدر

  

  :وگفتم کشیدم آسوده نفسی و انداختم اطراف به نگاهی. پریدم خواب از ایم گوشی آالرم صدای با

  .بود خواب یه فقط اوف -

  .بیام بیرون کسالت این از که صورتم تو کردم می پخش رو، سرد آب مدام دستشویی، سمت رفتم کالفگی با

  .ام شده روانه آشپزخونه سمت به اومدم، حال سر که یکم

  .بودن صبحانه خوردن مشغول شون عاشقانه میز دور هم، کنار بابا و مامان

  :گفت و اومد خودش به مامان از زودتر بابا. نشست اشون چهره به تعجبی ام دیدن با

  .بخیر صبحات بابا عسل به به -

  :گفت ریخت می چای برام که حالی در مامان.ام شده گیر جا کنارش و ام زده بابا به لبخندی

  .شدنت بیدار صبح وقت این با کردی متعجب رو کائنات عسل -

  :گفتم حالی بی با نداشتم، رو مامان گذاشتن سر به سر حوصله

  .دارم دانشگاه -

  :گفت تعجب با بابا

  !برداری صبح رو کالسی ندیدم بود کرده ریزی برنامه برات دانشگاه اونم که اول ترم جز به -

  :گفتم حوصلگی بی با

  !نکردم که شرع خالف برداشتم که حاال -

  :گفت و کشید ام نامرتب فرفری موهای به دستی بابا
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  .تری حال سر شی بیدار زود ها صبح کردی خوبی کاری اتفاقا نه -

  :گفت بابا به رو و گذاشت کنارم رو ام چای فنجون نشست، می میز دور که حالی در مامان

  .بگنجه جهان فهم در بگو چیزی یه بشه؟ حال سر صبح اول این تو؟ گی می چی

 :گفت و کرد ای خنده ریز بابا

  .توئه بودن شیطون اومده بار جوری این بچه این که دالیلی از یکی بذار سراش به سر کم -

  :گفت جانب به حق قیافه با مامان

  !ها من تقصیر اش نکن الکی داره تاب اش مغز ای ببین -

  :گفتم بود تر بلند شون جفت صدای از که صدای با کشیدم پوفی

  .بخوابم برم نکنین کاری شدم بیدار زود صبح بار یه حاال دیگه کنین بس -

  :گفت تشر با مامان

 برات رو خواب تخت با و میز فرق اساسی باید روز یه میز رو نزن لم ام جوری این ببینم پاشو! نکنا استفاده موقعیت از عسل -

  .بدم توضیح

  :گفتم بابا به رو دادم، می هل عقب سمت به میز رو ام تنه نیم که حالی در و کشیدم بلند نفسی

  .ندارم رانندگی حوصله دانشگاه؟ رسونی می رو من امروز -

  :گفت و زد لبخندی مهربونی با

  .برمت می شو آماده برو دخترم اره -

  :گفت و اومد حرف به بود مونده ساکت لحظه اون تا که مامان

  .جفتتون واسه دارم باشه بذارین تنها منم برین باشه -

  .افتادیم خنده به مامان حسادت از بابا و من
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  .بردم هجوم ها پله پایین سمت به پوشیدم، می رفتن راه حال در رو جورابم که درحالی

  .بود رسیدن زودتر واسه ام کردن تقال گر نظاره ها پله انتهای در ای پیروزمندانه نگاه با مامان

  :گفت خبیثانه پوزخندی با

  .بودنت خیز سحر از اینم بیا -

  :گفتم و چرخیدم اش سمت گشتم، می در گیر دست دنبال که حالی در و ورودی در به خوردم محکم و شدم رد کنارش از شتاب با

  .بنداز متلک هی حاال باشه -

  :گفت و زد مهربونی لبخند

  .جنبه بی ذارم می سرت به سر دارم -

  :گفتم بودم، گذاشته باز نیمه رو در حالی در

  .جون گلی بای بای رفته باال خیلی ام جنبه بودن تو فرزند سال۲۱ بعد -

  .بود مونده ام منتظر نداخت، می نگاه اش چرم مچی ساعتش به کالفگی با که درحالی بابا دوختم ماشین سمت رو ام نگاه

  :گفتم جدیت با جاده به شدم خیره صندلی، رو نشستم حرکت یه تو بردم، هجوم ماشین سمت سرعت به

  .بریم خب -

  :گفت و کرد نثارم ای متفکرانه نگاه

  .کردنت دیر به نه ات جدی این به نه -

  :گفتم و زدم گشاد لبخندی

  .شده ام دیر راننده؟ آقای کنید حرکت شه می -

  .گذاشت گاز پدال رو پاش و کرد ای خنده ریز
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  .گشت می من کردن پیاده واسه مناسب جای دنبال بابا رسیدیم، که دانشگاه در به

  .نشست پیشونیم به سردی عرق اش دیدن با که کنم، پیدا پارک جای تا بودم دوخته اطراف به رو ام چشم هم من

  .اش دیدم که روزی اولین اخم همون و ایش رسمی شلوار و کت تیپ همون با

  :گفتم ام دل تو

  "بدبختی عسل کدوم جون به میره داره بازم نیست معلوم"

  .اومدم خودم به بابا بشکن با کردم می تماشا رو عماد رفتن که طور همین

  شده؟ چی بابا جانم -

  :گفت بود گشونده لبش گوشه به ای خبیثانه لبخند که حالی در بابا

  .رسه می ام مشام به محبت و عشق بوی-

 گشتم می تمیز و تر دروغ یه واسه کلمات چیدن حال در بشه؛ سر به دست که بگم بهش چی دونستم نمی شدم، شوکه بابا حرف از

  .کرد ام میخکوب اش حرف با بازم که

  کنی؟ سرم به دست  است بچگانه من نظر در و نقصه بی خودت نظر در که دروغ یه با خوای می یعنی -

  .ام بچرخ بابا سمت لبخندی با کردم سعی دادم، قورت رو دهنم آب

  :گفت و زد گره هم تو رو هاش اخم بگم؟ دروغ شما به باید چرا من اخه بابایی -

  .گیره می ام گریه کنی می ام فرض احمق که این از -

  :گفتم و کردم ای خنده ریز

  .بندی می رو پام و دست  ام بگم دروغ خوام می وقتی همیشه

  :گفت و زد چشمکی

  :گفتم کردم اش نثار لوسی نگاه کنه؟ می رو اش تعریف خیلی ات مامان که استادست؟ همون -
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  ...ولی اوهوم -

  :گفتم و ام کشید بلندی آهی

  .باشه ام نباید یعنی نیست چیزی ما بین ولی -

  :گفت پدرانه محبت به آغشته لحنی با کردم، حس هام دست رو هاش دست فشار

  .شه نمی باورت خودتم که جوری کنه می پیدا رو راهش عشق-

  :گفتم و زدم لبخندی

  نه؟ مگه کردی تجربه رو عشق خودت -

  .دور خیلی های گذشته به کردم اش پرت ام حرف با انگار

  :گفت بود شده خیره ایی گوشه به که حالی در و زد بانمکی لبخند

 تلف وقت فقط عشق داشتم اعتقاد چون شم نمی عاشق وقت هیچ کردم می فکر که بودم اصول طبق و مرتب مرد یه من -

  .برسم بهش باید که دارم زندگیم تو هدف کلی و کردنه

  

  :گفت و ام مشتاق نگاه به زد گره رو اش نگاه

 خنده به اش کردن زندگی راحت به خوردم غبطه اش دیدم که بار اولین واسه بود زندگیم اتفاق ترین منتظره غیر مادرت -

 می بهم شغلی پیشنهاد هزاران اگه که بودم رسیده جایی به اون شد فقط و فقط ام فکر و ذکر تموم کم کم هاش خیالی بی به هاش

 موفق چقدرم هر فهمیدم که بود جا اون کردم می قبول عمرا بیرون بنداز ات زندگی از همیشه برای رو گلی گفتن می ولی دادن

  .خندیدم پاش پابه زندگیم های نشیب و فراز تمام تو اون بعد کردم ازدواج باهاش برم نمی زندگی از لذتی عشق بدون باشم

  

  .بود احمقانه خواسته یه فقط این ولی کنیم کامل رو هم مامان و بابا مثل هم عماد و من خواست می دلم گرفت، حسرت بوی ام نگاه

  :گفت جدیت با و گرفت رو ام چونه زیر بودم، خودم های ناامیدی غرق که طور همین
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  .بجنگ ات عشق برای -

  .بشم نزدیک عماد به بتونم هنوزم شاید.باشه راهی هم هنوز شاید که این به امید گرفتم؛ امید بابا، حرف با

  :گفت و کردم اغوشم غرق رو بابا شوق سر از

  .باشه داشته تو مثل ای فهمیده بابای آدم خوبه چقدر -

  :گفت و گذاشت ام گوش کنار رو هاش لب

  .شد دیرت دیگه برو آشوبیه چه دلت تو االن دونم می که این علتش -

 زدم می فریاد که حالی در و بیرون کردم پرت ماشین از رو خودم دلهره با. شدم کنده بابا غـل*بـ از  "شد دیرت" کلمه شنیدن با

  :گفتم

  .بابا بای بای -

  ...دادم بیرون رو ام بریده بریده های نفس و کردم هم سر پشت و تند رو هام قدم. نشدم بابا خداحافظی منتظر

 *** 

 عماد به که حسی چرا ولی بود تیپ خوش و جوون عماد اندازه به. انداختم استاد به نگاهی دادم، می تکون بشر تو رو مواد رمقی بی با

  !ان استاد دو هر وقتی دارشتن؟ فرقی چه! نداشتم این به رو داشتم

  :گفتم دلم تو و کردم استاد نثار رو ام حس بی نگاه

  .زندگیمه واقعی عشق اون استاده یه از بیشتر چیزی عماد -

  :گفتم خودم با و کردم ریز ای خنده خودم، محضر در اونم ام، عشق به اعتراف خاطر به

  .شدی اش عاشق کردی اعتراف بار یه! عجب چه -

 . اومدم خودم به خورد ام بازو به که ای ضربه با خندیدم، می کردنم اعتراف به که حالی در

  :گفتم و چرخیدم نازی به رو
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  داری؟ مرض مگه چته؟ -

  :گفت کرد می آب دلش تو قند که حالی در و بود نشسته نازی چهره به گشاد لبخندی

  :گفتم تعجب با کیه؟ طرف -

  کیه؟ کی طرف -

  :وگفت زد ای موزیانه خنده

  .گیرم می اعتراف ازت اسید همین با گرنه و باش زود اره؟ منم با اره همه با نپیچون رو من ببین -

  :گفتم لکنت با و انداختم اش، دست اسید حاوی بشر به اوری رعب نگاه

  .اسیده جدی جدی اون نشو خر نازی...ن -

  :گفت لوس حالتی با رفت، توهم هاش اخم

 !ها؟ کنه؟ می پیدا بخیه چندین به نیاز نیشت میکنی فکر بهش تا کیه این ببینم بگو ات وعمه خودتی خر ات مامان قول به

  :گفتم شیطنت با و کردم ریز ای خنده

  .میشه آب دلم تو قند کنم می فکر بهش دیگه مه آقایی چیه خب -

  :گفت مکث کمی بعد. کرد می هجی اش مغز تو رو هام گفته باز، فکی با نازی

  !زدی؟ می کهیر آقایی اسم شنیدن با حتی که عسلی همون تو -

  .ام سمت به شد ور حمله و نشست اش چهره به خشم

  .گرفتم فاصله نازی از چرخیدم عقب به زدم، می قه قه نازی کار از که حالی در. ایستاد ام قدمی چند در

 ب*لــ به شیطانی لبخند مشغول، استاد دیدن با. بود ما مخالف گروه ازمایش به کردن کمک گرم استاد انداخت، استاد به نگاهی نازی

  .نشست اش

 . داشتم می بر عقب سمت به قدمی هم من نازی قدم هر با. برداشت قدم ام سمت آرومی به
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  .دویدم ازمایشگاه در سمت شتاب با شدم هول نازی، گرفتن سرعت دیدن با کرد، تر تند رو هاش قدم

  .داشت نگه ام مسیر ادامه تو رو من گیر سرعت مثل چیزی بودم، فرار در غرق طور همون

  .کشیدم بیرون اش غـل*بـ از رو خودم سریع و خوردم یکه مرد، یک پیراهن یقه دیدن با کردم، باز ارومی به رو هام چشم

  .نشست ایم پیشونی به سردی عرق عماد دیدن با. انداختم ام رو روبه شخص به نگاهی

  .بود شده ام گر نظاره ایش همیشگی اخم همون با معمول طبق

  :گفتم میومد بیرون گلوام ته از زور به که صدایی با و دادم قورت رو دهنم آب

  .خوام می عذر -

  :گفت رفت می استاد سمت به که حالی در و گرفت ازم رو اش نگاه

  !کنین؟ نگاه رو پاتون جلو نگرفتین یاد هنوز -

  :گفتم ناراحتی با و دوختم کف موازییک به رو ام پشیمون نگاه

  .خوام می عذر که گفتم -

  .استاد سمت رفت و شد رد کنارم از بده، ناراحتیم به جوابی که این بدون

  .شد استاد با بخش خوش و پرسی احوال گرم کردم، اش نگاه دلخوری با

 :گفت و کرد دنبال رو ام نگاه رد و ایستاد  ام کنار نازی گزیدم، می رو هام ب*لــ حرص شدت از که طور همین

  .نمیداره بر سرمون از دست جام این عماده؟ -

  

  :گفت اعتراض با نازی. ندادم نازی حرف به جوابی که شدم عماد محو انقدر

  ات؟ خدمت بدم نجات غریق میشی؟ عماد کردن نگاه غرق داری اینجوری چرا تو ببینم وایسا -

  :گفتم و شدم خیره نازی به گرفتم عماد از رو نگاهم زور به
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  گفتی؟ چیزی چی؟ -

  :گفت داد می بیرون اش سابید بهم های دوندن الی البه از رو صداش که حالی در. شد ور شعله نازی های چشم تو خشم

  :گفتم منگی با کجاست؟ حواست تو دختر تره حالل هم حالل روزی از ات خون ریختن که بخدا عسل -

  .تو پیش معلومه خب -

  :گفت و داد سر من به رو رو، نگاه همون. کرد بود استاد با صحبت گرم هم هنوز که عماد، نثار رو اش غضبناک نگاه

  !سر؟ خیره اره! عماده؟ ات ذهن آقایی نکنه -

  .دادم می لو نازی پیش رو خودم نباید نشست، ام ب*لــ گوشه به کوتاه لبخندی اش سوال شنیدن با

  :گفتم و دادم ام صورت به جدی تم

  .نداریم باهم صنمی وعماد من عماده طرف کنی می فکر که هستی مخ ماش خیلی خیلی -

  .آزمایش میز سر برگشتم شدم، رد کنارش از سریع نازی کوبنده جواب از رفتن در برای

  .داد می قل عماد و من بین رو اش نگاه و بود، ایستاده طور همون هم، هنوز نازی

  .عماد سمت رفت جدیت با کرد، مشت رو هاش دست

  :وگفتم زدم اش استین به چنگی بودم، ایستاده سرش پشت حالی در شدم، نازی نزدیک ترس با

  کنی؟ می غلطی چه داری -

  .کنه پیدا صبحت برای وقت ای لحظه استاد و عماد های حرف بین که ایستاد، منتظر هم باز ام حرف به توجه بی

  .شد اضافه گفتنم لحن به هم خشم بار این

 به رو اش نگاه که طور همون گرفتی؟ خونه میرسه ات شده پیچی باند جنازه کنی کاری شاهده سر خدا نشو احمق نازی -

  :گفت و چرخوند ام سمت به کمی رو اش سر بود، عماد



 

 
 

110 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

 و کم ای ذره بدون رو ذهنمه تو چی هر االن یا کشی می وارت دیوونه های لبخند این از دست و میگی رو چی همه یا -

 .دانی خود حاال نداره جایی خوب چیزایه من ذهن تو وقت هیچ دونی می خوب خودتم گم می عماد به کاست

  :گفتم و کشیدم پوفی کالفگی از

  .کنم تعریف رو چی همه بگم کالس بعد میدم قول رو اندیشه تاالر اون در بگیر گل فعال باشه  باشه -

  .زد ای مندانه پیروز خنده و برگشت ام سمت به

  .شدم میخکوب عماد صدای با میز سمت برگردم کردم گرد عقب که ذهمین.کشیدم راحتی نفس

  داشتین؟ کاری من با خانوم نازی -

  .شدم نازی العمل عکس ومنتظر عقب برگشتم سریع

  :گفت جدیت با شد نمی پیدا اش نگاه در دلهره ای ذره که نازی

 ازتون جاش به من ولی بزنه حرف باهاتون کردین ممنوع که رو عسل شخصیتی ضعف علت به پارسا؟ استاد خوبین سالم -

  ...پرسم می

 اش جمع نشه جوره هیچ که نپره اش ن*دهـ از حرفی کردم می دعا دعا همش کردم، می حس لحظه اون که بود چیزی تنها ترس

  .کرد

  .نشده خبری هیچ ولی شده شروع جدید ترم شد؟ چی دانشگاه شیمی تیم تو عسل آزمون نتیجه -

  :گفت بازی لج با و گذاشت اش جیب تو رو هاش دست عماد

 موافقت دارم و کردم صبحت هاشون استاد با اینجام همین واسه که برسونم عرضتون به باید! همونه که زبونتون متراژ هنوزم -

  .باشن نداشته مشکلی شیمی تیم دوره واسه که گیرم می رو شون تک تک

  :گفت و کرد جور و جمع رو خودش بارید، می اش چهره از تعجب که نازی

  .خوب چه آهان -

  .بگم چی لحظه اون تو دونستم نمی و دوتاشون به بودم شده خیره تعجب با
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  .اومد حرف به من از زودتر نازی که بگم، چیزی که کردم باز رو ام فک بدم، سر فریاد  حالی خوش از خواست می دلم

  :گفت خشن لحنی با عماد میشه؟ برگزار خودمون دانشگاه تو دوره این جناب خب -

  بگیرم؟ رو اش اجازه باید شمام از نکنه شماست؟ دست عسل اجازه تهران بیاد عسل باید خیر -

  :گفت و ایستاد اش رو روبه ات جدی همون با سینه، به دست نازی

 سوما بشین صمیمی تون دانشجو با انقدر نداره دلیلی بزنین صداش اش شهرت با باید شما دوما خانوم عسل و نه عسل اوال -

  .احتیاطیه بی کمی تهران بیاد شما با عسل بذارم که این عسل از مراقبت در شما درخشان سابقه به توجه با

 پیش عماد و نازی بین خوردی و زد االنه گفتم می خودم با لحظه هر کردم، نازی نگاه کالفگی با و گرفتم گاز رو ام ب*لــ گوشه

  .بیاد

  .شدم عماد العمل عکس منتظر

  .عصبانیه چقدر بفهم که بودم بلد رو هاش چشم زبون انقدر ولی میکرد کنترل رو اش خشم

  :گفت و زد پوزخندی ایش ساختگی خیالی بی با

 به نگاهی اوکی؟ نیستم ات بچگونه ذهن لولوخورخوره اون من شی بزرگ کن سعی یکم  کنه مراقبت خودش از بلده خودش عسل-

  .بود سوخته نازی، خشم آتش از عماد موهای االن مسلما داشت، حقیقت اژدها آتش قدرت اگه انداختم، نازی

  :گفتم هول ،با داشت اش کوبنده جمالت کردن مرتب در سعی حالی در و کرد مشت رو هاش دست نازی

  روزه؟ چند دوره این استاد کنید؟ تموم رو ها بحث این میشه -

  :گفت اش ب*لــ گوشه با چرخید ام سمت به خشم با همراه تعجب با نازی

  :گفت تند لحنی با عماد بری؟ وجود بی این با میخوای مگه -

  !ها شنیدم -

  :گفت و عماد سمت چرخوند رو سرش نازی

  .کردی هنر  شاهگوش آفرین بابا -
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  :گفتم فریاد سر از صدای با نداشتم رو عماد و نازی الکی بحث تحمل دیگه

  .دیگه کنین بس د -

  .گرفت فرا سکوت رو ازمایشگاه کل

  .بودن گرفته هدف چپ، چپ های نگاه از رگباری با رو تایمون سه دانشجوها،

  .اومدیم خودمون به استاد صدای با

  :وگفت کرد جور و جمع رو خودش عماد اومده؟ پیش مشکلی پارسا آقای -

 ایرادی که شما نظر در کالس سر میان خانوما بعد کنیم؟ می صحبت بیرون دقیقه چند ما خوام می عذر صدا و سر این بابت -

  نداره؟

  .بفرمایید مشکلی چه نه -

  .کردین لطف خیلی-

  :گفت و اومد نازی و من سمت بود گرفته فرا رو اش وجود کل خشم که حالی در عماد

  .من اتاق بیاین حرف بدون االن همین-

  .کوبید محکم رو در و شد رد سرعت به کنارمون از

  .بیرون اش بردم ازمایشگاه و گرفتم رو نازی دست مچ عصبانیت با. خوردیم تکونی نازی و من در ضربه با

  .کرد می ناله گرفته صدایی با

  .کنم کنترل رو ام خشم نتونستم کنم کار چی خب بابا کن ول رو دستم مچ گلی جان عسل عسل -

  

  .رفتم نشونه اش سمت به رو ام اشاره انگشت و دیوار سمت دادم اش هل رسیدیم، که پله راه کنار به

  !بار؟ چند ها؟ نگی؟ وپرت چرت که کردم تاکید بهت بار چند -
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  :گفت اعتراض با و داد قورت رو اش ن*دهـ آب

  ...اون تقصیر خب -

  :گفتم عصبانیت با و ندادم رو اش جمله کردن تموم امون

  بگیم؟ چی اش اتاق تو بریم االن نگی؟ پرت و چرت کردم تاکید چقدر خودت به  دارم اون به کار چی من -

  :گفت لرزید می هاش دست که حالی در هاش، دست سمت خورد سر چشمهاش از ترس

  .کنه نمی غلطی هیچ -

  :گفتم و انداختم بهش متعجبی نگاه

  .لرزه می داره تو های دست چرا دونم نمی ولی کنه نمی غلطی هیچ معلومه خب اره -

  .کرد مشت رو هاش دست بگیره، رو لرزشون جلو اینکه برای انداخت، هاش دست به نگاهی

  :گفتم و کشیدم پوفی کالفگی از

  .بزنیم حرف باهاش بریم باش آروم حاال کنم؟ کار چی تو دست از من -

  .عماد اتاق سمت رفتم و گرفتم پیش در رو ها پله راه

 .اومد سرم پشت حرفی هیچ بدون هم نازی

  ...در همون باز

  ...نوشته همون باز

   .کرد خالی رو دلم ته ، دلهره حس اون بازم

   .کوبیدم در به و کشیدم عمیقی نفس

   .شدیم داخل " تو بیا" صدای با

  . داشت رو عالئم همون بازم
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   .اش نگاه توی طوفان تر مهم هم از و اش شده خون کاسه های چشم ، بریده بریده های نفس پیراهن، باز یقه

  .بود ام نظریه اثبات واسه موقعیت بهترین

  :گفتم اش مکرر های اعتراض بین بیرون، اش کشیدم اتاق از گرفتم رو اش بازو ، نازی سمت برگشتم

   .بگم رو چی همه میدم قول بذار تنهامون دقیقه چند -

 نظر زیر رو هاش حرکت تمام ، داشتم بر قدم اش سمت آرومی به. بود وضعیت همون تو ام هنوز.  بستم در و اتاق داخل برگشتم

  .گرفتم

  .کرد می  ام نگاه نبود عماد مال که خشمی با فقط و بود کرده سکوت

  .گرفتم نمی عماد از رو  ام نگاه ای لحظه. نشستم رسیدم، که مبل اولین به

  .داشتم بودن شجاع در سعی دادم، قورت رو دهنم آب

  .میشد حل من دست به فقط مشکل این

  :گفتم لرزون صدای با

  :گفت بم صدای با سعیده؟ ات اسم -

  :گفتم و دادم تکون تایید نشونه به سری نه؟ مگه شده حک ذهنت تو ام اسم چاقو اون بعد -

  :گفت و زد تیکه صندلی به آسودگی با بپرسم؟ ازت سوال چندتا میشه اره -

  .بپرس آره-

  عمادی؟ ذهن تو چطوری تو -

  :گفت و میز رو کوبید مشت با و شد کنده صندلی از یهو

 با و خوردم یکه خورد میز به که ای ضربه از سخته؟ برات انقدر اش فهم سعید ام سعید من کیه؟ عماد بیار رو عماد اسم کم -

  .عماد به شدم خیره ترس
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  .نبود یادم ببخشید اره اره -

 که بودم ذهنم تو سریع جو و جست یه حال در کنم؟ کار چی و بگم؟ چی باید لحظه اون دونستم نمی داد، نمی دستور بهم مغزم

  .شد کنده جاش از عماد

 ای ذره که بودم شده آدمی اسیر من و بود مبل طرف دو های دسته روی عماد های دست اومدم خودم به تا اورد، هجوم ام سمت به

  .اش شناختم نمی

  :گفت کنجکاوی حالت با و آورد نزدیک رو سرش

 جرقه کردن فکر کمی با شدم، شوکه اش حرف شنیدن با  ها؟ گرفتی؟ فاصله ازم انقدر چرا چاقو اون بعد ندیدمت وقته خیلی -

  .خورد ذهنم به ای

 باید وگرنه نمیاد یادش رو کنه می عماد که کارایی هم سعید پس نمیاد یادش رو میده انجام سعید وقتی که رو کارایی عماد اگه"

  "نشم اش نزدیک خواست ازم خودش که میومد یادش

  

  :گفتم و کردم صاف رو صدام کردم، می جور و جمع رو خودم باید

  بیام؟ سمتت دوباره داشتی انتظار چطوری بکشی رو من خواستی و کشیدی چاقو ام گردن رو تو اخه -

  

  .شد می بیشتر و بیشتر ام ترس لحظه هر کرد، کمتر کمتر رو بینمون فاصله

 جوری یه باید. آورد می سرم بالیی قطعا میوفتادم در سعید همین با اگه کنم تحمل تونستم نمی دیگه اورد، تر نزدیک رو اش صورت

  .گردوندم می بر رو عماد

  :گفتم داد با و اش غـل*بـ کردم پرت رو خودم کنم، درنگ ای لحظه که این بدون

  .بیا خودت به خدا رو تو عماد! عسل ام من عماد -

  .کردم می حس ام کمر روی هاش دست فشار آرومی به زدم، می چنگ اش غـل*بـ به که طور همون
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  :گفت مهربونی صدای با

  .نترس ام خودم -

  .شدم کنده اش وش*آغـ از رو خودم و کشیدم راحتی نفس

  .ایش آبی آروم های چشم به زدم زل آسودگی با و دادم تیکه صندلی به

  :گفتم و زدم بخشی رضایت لبخند

  .هستی خودتی که خوبه -

  :گفت ناراحتی با و داد جواب رو لبخندم

  نه؟ مگه بزنم آسیب بهت خواستم بازم -

 :گفتم و زدم ساختگی ای خنده کنم، ناراحت اون از بیشتر رو عماد نمیخواست دلم ولی گرفت غم بوی ام نگاه

  .ام سالم که بینی می -

  :گفت و شد برابر چندین اش چهره ناراحتی

  .بودم شده نزدیک بهت چقدر بدونم که میاد یادم انقدر -

  .کرد هاش دست اسیر و برد زانوهاش نزدیک رو سرش نشست، ام رو به رو مبل رو کالفه

  .بود اش وقت االن اره کردم، می اش آروم باید.اومد اش سراغ به همیشگی پشیمونی اون بازم

  .زدم زانو مبل کنار و عماد سمت رفتم شتاب با

 . داد می ،حرکت سریع و هم سر پشت های تیک رو اش چپ پای هاش، کار به شدم خیره

  .بود نبرد تو خودش با بدجور

  :بیام حرف به ام حالت ترین مهربون با کردم سعی

  .کنم ات کمک بذار ولی نیست خوب حالت دونم می عماد؟ -
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  .شد نمی شنیده ازش صدایی

  :کردم تکرار بازم و

  ...بذار عماد شنوی؟ می رو صدام عماد -

  :گفت دریا ریز های موج آرومی به صدایی با

  .بیرون برو -

  .زد ام خشک عماد غرش با ولی کردم، تکرار رو ام حرف دوباره. برونه خودش از رو من بازم ذاشتم می نباید

  کری؟ مگه بیرون برو گفتم -

  .در سمت رفتم میلی بی با ام شد کنده زمین از نبود، جایز موندم اون از بیشتر دیگه

  .کردن گریه به کردم شروع بیارم، دووم در سمت مسیر آخر تا نتونستم

  :گفتم وار زمزمه و آروم صدایی با و گذاشتم در دستگیره رو دستم

  .بفهم دارم دوست -

  .زدم بیرون اتاق از درنگ ای ذره بدون و کردم باز رو در

  .جوید می رو هاش ناخن حرص با و بود داده تیکه در رو به رو دیوار به نازی

  .اومد ام سمت و گرفت ای تازه روح من دیدن با

  .برد ام آلود های اشک های چشم سمت به رو هاش دست

  :گفت لرزون صدای با

  آورده؟ سرت بالیی چه مرتیکه اون -

  :زدم داد و گرفتم، جا نازی غـل*بـ تو اختیار بی. زدن هق هق به کردم شروع بدم، بهش جوابی که این جای به

  .دارم دوسش لعنتی من فهمی؟ می نازی دارم دوسش -
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  .دادم می سر رو" دارم دوسش" فریاد فقط و زدم می چنگ نازی کتف مانتو پارچه به

  

  ««««««««عماد»»»»»»»»

  .کرد می بدتر رو خرابم حال در، کوبیدن و هاش گریه صدای

 اش آبدار های فوش اون از بازم حتما شنید، شد می سختی به که بود پایین قدری به صداش ولوم کرد، زمزمه رو چیزی رفتن موقعه

  .بود کرده ام نثار رو

  :گفتم گلویی ته صدای با و بستم رو هام چشم صندلی، به دادم تیکه

  !دختر؟ داری چی تو دارم؟ دوست انقدر چرا -

  .شدم شوکه زنی فریاد صدای با که بودم عسل به کردن فکر غرق کشیدم، بلندی آهی

  .شد قطع لحظه همون تو ها فریاد ولی کردم تیز رو هام گوش شدم، مردد کمی

  .شد نمی شنیده صدایی گذاشتم در رو سرم برداشتم، قدم در سمت به تعجب با

  .انداختم راهرو انتهای به نگاهی و کردم باز و در

  .زد می هق هق و کرد می حرکت دیوار امتداد در اش دیگه دست با عسل بود، گرفته رو عسل بدن طرف یه نازی

  تا. شد ور شعله قلبم تو آتشی صحنه اون دیدن با

  .شدم هاش زدن هق هق و اش خوردن تلو تلو گر نظاره ، اش شدن محو قبل اش، قدم اخرین

  .بود شده خیس هم ام چونه حتی که بودم کرده گریه ناخداگاه انقدر زدم، هام چشم به دستی اومدم، خودم به ام چونه خیسی با

  .نبود خودم دست اختیارم دیگه در، به خوردم محکم و اتاق سمت برگشتم سرعت به

  .دادم هل رو خودم راهرو سمت شتاب با و قاپیدم میز رو سویچ

  .انداختم ها پله انتهایی به نگاهی و ایستادم پله اولین روی
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  .عسل رفتن رد موندم من بازم و شد کنده پله اخرین نرده از عسل دست

  .ذاشتم می سر پشت باهم رو پله سه گاهی و پله دو گاهی کردم، طی رو ها پله سرعت به

  .رسید نمی ماه به گاه هیچ و بود تاختن حال در ماه نور زیبایی دنبال به که بودم ای گریخته افسار اسب مثل

  .رسیدم دانشکده بیرون به

  .رفت بوفه سمت به زده شتاب و گذاشت دانشکده کنار جدول رو عسل نازی،

  .داد تیکه هاش دست رو سرش حالی بی با و گذاشت زانوش رو هاش دست عسل

  .ترم ،عاشق عاشقی هر از من بگم بهش و کنم اش غـل*بـ سیر دل یه بشینیم، کنارش خواست می دلم

  .بگذرم اش داشتن از موندنش امن در واسه حاظرم که عاشقشم انقدر

  .بود گیری تصمیم و تفکر قدرت گونه هر از خالی مغزم چیه؟ درست کار موقعیت این تو االن دونستم نمی

  .بردم پناه محوطه های درخت پشت به و شد وارد مغزم به شوکی داشت، دست در لیوانی که نازی دیدن با

  .بارید می اشک ایش وحشی سبز های چشم از ام هنوز داشتم، اش نظر زیر دور از

  .چکید می قلبم به اسیدی مثل اش اشک قطره هر زدم، چنگ درخت تنه به درد شدت از

  :گفتم درد از پر بغض با گذاشتم، ام قلب رو دست داشتم نمی بر چشم عسل از ای لحظه که طور همون

  .نکن گریه بشم ات سبز های چشم اون قربون نکن گریه عسلم -

  .رفتن دانشگاه خروجی در سمت به و کرد بلند آرومی به رو عسل نازی گذشت، صورت همین به ای دقیقه چند

  .بودن داده خشم به رو جاش هاش گریه کرد، نمی گریه دیگه عسل

  .کرد می دیونه رو من دادن دست از ترس نداشتم، ای چاره ولی دادم می حق بهش قلبم ته از

 از هم عسل و نازی شدم منتظر و بردم دانشکده بیرون به رو ماشینم و رفتم اساتید پارکینگ سمت به شدم راهی شون سر پشت

  .بیان در پارکینگ
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  .روی پیاده به کردن شروع و بیرون زدن دانشگاه از ماشین بدون تعجب کمال با

  .کنم حفظ باهاشون رو ام فاصله که داشتم این در سعی و افتادم راه سرشون پشت آروم

  .رسید اش چهره به ترسی نازی خورد، زنگ نازی گوشی

  .شد کشید سکوت به چیز همه عسل، جیغ با که افتاد جریان به بحثی بینشون شد، بحث عسل با انگار

  .رفت و گرفت تاکسی اومد، خیابون سمت به حرفی بدون نازی

 پیش در رو اش نامعلوم مسیر انداخته، سر با کشید می رو پیاده دیوار رو اش دست که درحالی نامرتب های قدم با تنهایی به عسل

  .بود گرفته

  .باشم داشته مون فاصله حفظ در سعی طور همین نه یا دارم دوسش چقدر بگم بهش برم کرد، می خطور مغزم به فکر هزاران

  .کشید می تیر قلبم کنم، حفظ مون فاصله که شدم می مصمم وقت هر

  :گفتم خودم با

  .بشم پشیمون عمر آخر تا شاید دارم دوسش چقدر که نگم بهش االن اگه -

 سال هزاران قدر به عسل، به رسیدن کوتاه های ثانیه اون برداشتم، قدم عسل سمت به عجله با کردم، پارک رو ماشین سرعت به

  .کشید طول برام

  .دادم قورت رو دهنم آب. ایستادم رسیدم که اش قدمی یه به

  .بود کرده تسخیر رو وجودم کل که بود ،ترسی دختر یه به عالقه ابراز ولی بودم نترسیده هیچی از عمرم تو که بودم خشن مردی من

 عسل به رو خودش و بشکنه رو ام سینه قفسه ام قلب ممکنه لحظه هر کردم، می فکر لحظه هر که زد، می تند حدی به قلبم

  .برسونه

  :گفتم بلند صدای با و شدم اش نزدیک مصمم و شد چیره ترسم به

  .عسل وایسا -

  .چشمهام به شد خیره تعجب با برگشت، ام سمت به
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  .کرد می ترش خاص ایش قهوه فرفری موهای اون چقدر داشتم، دوست رو چشمهاش رنگ چقدر که آخ

  .بودم اش عاشق چقدر که آخ

  .اومدم خودم به عسل نشین دل صدای با کردم می مرور ذهنم تو رو بودنم عاشق های علت یکی یکی که طور همون

  کنی؟ می کار چی جا این -

  .عسل به بودم شده خیره جواب، از منگ کرد، وارد بهم شوکی اش سوال

  :گفتم پت پت با

  .بزنیم حرف هم با اومدم... ا -

  :گفت گرفت، پیش در رو اش راه که حالی در و گرفت ازم رو روش حالی بی با

  .نذاشتی حرفی جای تو یعنی نداریم حرفی ما -

  :گفتم لرزون صدای با زد قلبم به آتشی اش حرف این

  ...من عسل داره علت همش بخدا -

  .بودم ضعیف عشق مقابل در من چقدر بود، سخت "دارم دوست" آوردن زبون به چقدر

  .داد نجات خودم دست از رو من اش حرف با

  .بذار تنهام ندارم رو کسی هیچ و چیز هیچ حوصله دیگه من مربوطه خودت به هست که چی هر اش علت -

  :گفتم بغض با خورد، سرم به چکشی انگار اش حرف با

  .بزنم آسیب بهت ترسم می من بفهم عسل -

  :گفت و چرخوند ام سمت رو سرش

  .نباشه تن به سر داری دوست که تو برسه آسیبی من به مهمه برات چرا -

  .کنه فکر طوری این دربارم که شد نمی باورم
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  .دادم اش هل خودم سمت و گرفتم رو اش بازو

  .بود رسیده نفسی یک به مون فاصله

  .نمیذاشت اش لعنت چشمهای اون ولی "دارم دوست" بگم فریاد با لحظه اون تو داشتم دوست

  .زد ذهنم به فکری یهو که کردم می بازی کلمات با داشتم

 حرف به بار یه همین عسل میکنم خواهش بگم بهت رو چیزها خیلی باید من شیم می آروم جفتمون جا اون ساحل بریم بیا -

  .بده گوش ام

  :گفت و گرفت ازم رو اش نگاه ناراحتی با

  .ندارم مخالفتی میریم ام نکردن تحقیر واسه اگه -

  .شدم عصبی حسابی بود، ساخته عسل ذهن تو خودم از بد آدم یه که این از

  .اش کشوندم ماشین سمت به و گرفتم رو اش دست سفت و کردم ول رو بازوش

  .گذاشتم رو خانی شعبان سینا "سال رنگ" اهنگ شدیم، که ماشین سوار

  

  ...رو بوت نفس هر

  ...رو ابروت و چشم

  ...رو موت فرفری

  ...دارم دوست

  ...رو هات چشم رنگ

  ...ساله رنگ که

  ...باحاله چه وای
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  ...دارم دوست

  ...بشم؟ عاشقت انقدر کردی می فکر

  ...بد جوری این

  ...حد بی

  ...بشم؟ عاشقت

  ...دل ته از

  ...جان ای

  ...من و خندی می

  ...بشم ات عاشق باید اول از هی

  ...نمیشه جوری این

  ...پرته تو به حواسش شهر یه اما منی مال

  ...قلبم میوفته در دنیا با تو سر

  ...شرطه بشی عاشق جوری این اگه

  

  .اشک و اشک اشک، بازم و

  .نبینه رو اشک عسل که کشیدم هام چشم به دستی

  .نشنیدم شنیده اش سمت از پاسخی ولی زدم صداش پنجره، به بود کرده رو انداختم، عسل به نگاهی

  .زدم صداش بازم بار این

  .کن نگام لحظه یه عسل -
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  ...سکوت بازم و

  .خودم سمت به چرخوندم رو سرش و بردم اش چونه زیر رو دستم

  .اش امون بی های اشک از خیس هاش گونه و بود شده سرخ هاش چشم

  .کشید می تباهی به درون از رو من قلبم جاش به و افتاد کار از مغزم وضعیت اون تو اش دیدن با

  :گفتم بغض با

  :گفت زدناش هق هق بین از کردی؟ گریه انقدر چی واسه -

  .بود قشنگ اش آهنگ -

  :گفتم و زدم تلخ لبخندی

  .بود تو مخصوص اش آهنگ -

  .شد می دیده لبخندی ایش جنگلی های چشم توی شده اسیر های اشک اون بین

  :گفتم و دادم جواب رو هاش چشم لبخند

  نه؟ مگه برات بودم بدی آدم خیلی -

  .داد تکون نه نشونه به رو سرش حرف بدون

  .شد وارد جفتمون به شوکی شد، رد کنارمون از که ماشینی بوق با بود خورده گره بهم هامون نگاه که حالی در

  .فرمونم پشت بود رفته یادم پاک که بودم شده عسل غرق انقدر بودم، خیابون وسط اومدم که خودم به

  .نشست دلم به عسل شیرینی به قندی عسل، ریز های خنده با

  :گفت و کرد ام نثار نگاهی. انداختم عسل به نگاهی

  .فرمونی پشت رفته یادت پاک انگار -

  .دادم جواب رو اش خنده
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  :گفتم غم با

  .کرده پرت کلی به رو حواسم هات اشک -

  :گفت و نشست هاش چشم به شیطنتی

  .باشی نازک دل انقدر کردم نمی فکر جدی؟ -

  :گفتم ام همیشگی جدیت با

  .بگیرم رو تو حال میخوام فقط که ام رحم بی و دل سنگ آدم یه من تو نظر در خب آره-

  :گفت کرده لوس رو صداش

  اینه؟ غیر مگه -

  :گفتم و اش سمت گشتم بر و شدم خشمگین اش حرف از

  .نداری خبر هیچی از تو نامردی خیلی خیلی -

  :گفت گلویی ته صدایی با

  .شدی آدم واقعا کردم می فکر ات حرکت این قبل عمادی همون هنوزم خوبه -

  .اش سمت برگشتم و کردم پارک ای گوشه رو ماشین بود، گرفته ام حرص هاش حرف از

  :گفتم و دادم بیرون سابیدم بهم های دندون البهالی از رو صدام زور به دوختم، عسل به رو ام نگاه اخم با

  ...میدونی هیچ تو -

  .بود ها حرف این از تر سخت اش گفتن کردم، مکث

  .کشیدم بلند آهی و جاده سمت چرخوندم رو سرم ناراحتی با

  :گفت فریاد با و شد عصبی اون بار این
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 دلت های حرف همه بخونم هات چشم از تونم نمی من عماد بزن حرف د رو؟ چی ها؟ دونم نمی رو چی من بسه دیگه بسه -

  .سردرگمی ازین کن خالص رو من بیارشون زبون به شده که بارم یک واسه رو

  

  .غمگین هم بودم خوشحال هم لحظه اون تو

  .بودم کرده اش سردرگم فقط که این خاطر به غمگین و بفمه رو هام نگاه حال بود تونسته که این از خوشحال

  چی؟ میزدم صدمه بهش بازم اگه چی؟ داشت رو حس همین هم اون و دارم دوسش گفتم می بهش اگه. کردم سکوت بازم

  .شدم کنده خودم حال از خورد می بهم که محکمی های تکون با که بودم ام کننده نگران افکار غرق طور همین

  :گفت می فریاد با و بود گرفته سفت رو پیراهنم یقه کردم، نگاه عسل به

  بزن حرف لعنتی بزن حرف -

  :گفتم عصبانیت با و دادم فشار رو هاش دست

 عمدی که این بدون بخوام که این بدون که شدم دختری عاشق من میگم بهت باشه ها؟ چمه من بدونی خوای می چیه -

 خودم از و میگرفتم فاصله ازت همیشه باشمات داشته تونم نمی ولی شدم عاشقت من عسل اره میزنم صدمه بهش همش باشه

  میروندمت

 رو فکرش که چه اون از بیشتر من بیام کنار قلبم با نمیتونم دیگه کن باور عسل بسازی هیوال یه من از ذهنت تو شد باعث همینا

  .دارم دوست بکنی

  .کرد می گریه گاهی خندید می گاهی بود داده دست عسل به جنون حس هام حرف شنیدن با

  .کشید بیرون هام دست حصار رو هاش دست کرد، ول رو ام یقه

  .خندیدن به کرد شروع و کشید اش خیس صورت جلو رو هاش دست

  .کردم می اش درهم های حاالت نگاه تعجب با

  :گفتم و گذاشتم اش پشت رو دستم
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  خوبی؟ تو عسل -

  .کردم می فکر حرفام به مدام و کردم نگاهش منگ گرفت، اوج هاش خنده صدای

 همه بلند های خنده با فقط عسل ولی ریخت می شوق اشک و پرید می ام غـل*بـ زدم می ای دیگه دختر هر به رو ها حرف این

  .بشم اش بودن خاص و بازی دیونه همه این عاشق داشتم حق کشید، می تصویر به رو ها صحنه این

  :گفت و هام چشم به زد زل شد، تموم که هاش خنده

  عماد؟ -. نداشتم اش سوال برای جوابی انداختم پایین رو سرم هوم؟ هیوالیی؟ یه من ذهن تو کنی می فکر چرا -

 عماد جان-

  .رسیده هم من اعتراف وقت کنم فکر -

  :گفت وو کرد ریز ای خنده کنی؟ اعترافش خوای می االن که آوردی سرم قبل از بالیی چه باز چی؟ اعتراف -

  ...منم ولی هیچی بخدا -

  :گفتم و اش حرف وسط پریدم

  !منم؟ -

  :گفت بودم، ندیده ازش حاال تا که مهربونی با

 من کنم ات کمک بذار خدا رو تو عماد نباشم ات فکر به که نبود لحظه یک بودیم دور که مدت این تموم دارم دوست منم -

  .میرونی خودت از رو من کنم ات کمک بذار میگم بهت که بار هر ولی کرد کار چی باید میدونم

  .شدم اش فرشته مثل صورت گر نظاره نشدنی وصف شادی با نشست، لبام به دل ته از لبخندی

  :گفتم و گرفتم چنگولی رو اش دماغ

  !شده ام عاشق هم خاصیت بی پس -

  :گفت و گرفت بازوم به چنگولی و شد پا به چشمهاش تو آتشی
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  .نیستی بشو آدم اصال تو -

  :گفتم و کردم ای خنده

  .کنی ام کمک میخوای چطوری نگفتی حاال خب -

  :گفت و انداخت نگاهی بود معلوم دور از که دریایی سمت به و کرد ریز رو هاش چشم

  .میگم برات ساحل ب*لــ دریا برو -

  :گفتم و زدم لبخندی

  .خاصیت بی باشه کنی ترم دیونه بلدی خوب -

  .گرفتم پیش در رو دریا راه و دادم حرکت رو ماشین کنان خنده زد، بازوم به ای ضربه بازم

  .ایستاد ها موج لبهی هم باز اما دریا سمت دوید ها بچه دختر مثل رسیدیم که ساحل به

  .بکنه رو کار این عسل با بود تونسته چطوری رهام گرفت، ام بغض دریا از اش ترس خاطر به

  .رسوندم عسل به رو خودم و کشیدم آهی

  .گفت نمی چیزی و دریا به بود شد خیره اش شیطون نگاه با

  :گفتم عسل به رو بستم، رو چشمهام و کردم باز رو هام دست

  کنی؟ رو کار این نمیخوای -

  .داد می نوازش رو هام گوش اش لطیف صدای

  !ها برداشتی رو ام فیلم خوب -

  :گفتم و زدم لبخندی

  .دارم دوست تو سبک به رو دریا وقته خیلی من-

  .انداختم بهش نگاهی چشمی زیر نشنیدم، اش سمت از رو صدایی دیگه
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  .بود ایستاده دریا روبه بسته های چشم با بود کرده باز رو هاش دست من مثل

  .کشیدم آرومی نفس یه دل ته از و زدم بخشی رضایت لبخند

  .داشتم احتیاج سخت اش بودن به اتفاقا نباشه دیگه نمیخواست دلم ببرم، لذت عسل با بودن لحظه لحظه از داشتم دوست

  .کرد اش عشق غرق رو من هم باز عسل آروم صدای

 خرید واسه که روز پری که این تا چته تو فهمید میشه چطوری میکردم فکر روز هر بودم ات فکر به خیلی عماد میدونی -

 تو رو ها آدم اون عالئم اکثر شخصیتی چند و شخصیتی دو های آدم درباره کردم پیدا روانشناسی کتاب یه رفتم دانشگاه های کتاب

 به من ولی میکنی باور رو هام حرف چقدر نمیدونم سعیده اش اسم زدم حرف تو درون از ای دیگه نیمه با امروز من عماد داشتی هم

 اش علت هنوزم سعیده نیستی تو بزنه آسیب من به داره سعی که آدمی اون پس میکنه زندگی نفر دو تو درون که رسیدم یقین این

  باشی داشته وجدان عذاب نباید پس نمیدونم رو

  

  .نشست ام وجود به آسودگی از حسی اش بعد ولی شدم شوکه کمی اش اول هاش حرف شنیدن با

 به عسل قبل تا که داشتم متفاوت شخصیت دو من میگفت راست دادم، تطبیق بود افتاده مدت این که اتفاقاتی با رو عسل های حرف

  .بودم نبرده پی اون

  .شدم خیره عسل به و کردم باز رو هام چشم

  :گفتم دلخوری با

  :گفت و چرخوند ام سمت به رو اش ظریف صورت نکردی؟ فرار چی واسه ام؟ اتاق تو امروز زدی؟ حرف باهاش کی -

  .بخرم جون به رو چیزها این مجبورم کنم خوب رو حالت بخوام اگه-

 :گفتم دلم تو

  :گفتم و کردم صاف رو صدام "من برم قلبیت خوش این قربون"

  .نیستی خرابکار و شیطون میرسید نظر به که جوریام این -
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  :گفت و کرد اخمی

  .سوزه می تو حال به دلم که من سر بر خاک -

  .ندونه احساس بی خشک رو من انقدر که بشم باک بی و شیطون خودش مثل داشتم دوست

 سعید این طبق پس بود؛ شده چیره عسل چهره به ترس ام میومد خودم به که باری هر ولی نمیومد یادم سعید های حاالت از چیزی

  .بود شهوتی و خشن آدم یه

  .بلدم جلوه هوس پر رو ام نگاه میتونم که جای اون تا کردم سعی و زدم ای خبیثانه لبخند

  .شد قالب چهرهاش به رفته رفته ترس ام، حالت تغییر دیدن با

  .بخشیدم سرعت هام قدم به میداشت، بر عقب به رو قدمی من قدم هر با

  .دویدم می اون پای به پا هم من دویدن، کرد شروع برگشت پشت به. ام گرفتن سرعت دیدن با عسل

  .عشق لذت با من و ترس با عسل

 با پشت از و کردم بیشتر از رو سرعتم بترسونماش، اون از بیشتر نمیومد دلم دیگه گرفت، باال اش زده ترس های نفس صدای کم کم

  .کردم اش اسیر وشام*آغـ

  .میکرد تقال آزادی برای که بود شده ای پرنده مثل

  :گفتم خبیثانه صدایی با و بردم اش گوش نزدیک رو لبام

  .فسقلی آوردم گیرت-

  :گفت میداد سر ناله التماس با که حالی در و بست رو هاش چشم

  .کنم ات کمک میخوام من باش نداشته باهام کاری میکنم خواهش سعید سعید -

  :گفتم و بهش شدم خیره کنار از و کردم باز کمی رو ام وش*آغـ

  .کرد پر خشم رو جاش و شد محو هاش چشم از ترس کنی؟ کمک من به نبود قرار فقط مگه ببینم وایسا -
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  :گفت داد با و شد سرخ اش صورت

  !آره؟ بودی خودت مدت این تموم بیشعوری خیلی -

  :گفتم هام خنده بین ما و زدن قه قه به کردم شروع

 میترسی وقتی خودمونیم ولی ببری حساب ازم که بزنم جا سعید رو خودم مگه ندیده رو تو ترس وقت هیچ که واقعی عماد -

  .میشی جذاب خیلی

  :گفت کودکانه ذوقی با و نشست اش چهره به گشاد لبخندی

  میگی؟ راست جدی -

  .کردم اش صورت نزدیک رو ام صورت و دادم رو اش سوال جواب عشق از آکنده لبخندی با

  .بود آورده هجوم اش سینه قفسه به زیاد نیروی با اش کوچیک قلب

  .بست رو هاش چشم رسید نفسی چند به که مون فاصله دیگه، هم به بودیم شده خیره

  .داشتم این از بهتر سوپرایزی عسل برای باشه طوری این و جا این بوسه اولین نمیخواست دلم

  .آب توی افتاد پشت به عسل کردم، باز رو ام غـل*بـ رحم ای ذره بدون

 سخت مجازاتی آورد، می ام گیر اگه داشتم ازش که شناختی با دویدن، به کردم شروع باشه، داشته واکنش فرصت عسل که این قبل

  .بود انتظارم در

  .شدم عسل تماشای مشغول و رسوندم ماشین به رو خودم

  :میکرد تکرار رو جمله این داد می سر فریاد که درحالی خیس، های لباس و بلند هایی گام با

  "میبینی رو دریا که باریه آخرین این گرنه و نگیرمت کن دعا"

  .برسه بهم تا زدم تکیه ماشین به و ایستادم جا همون ولی میگیره بد رو حالم میدونستم که این با

  .بود دلچسب و شیرین برام اش اسم مثل هم عسل دست از شدن تنبیه حتی
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  «««««««عسل»»»»»»

  

  .بگیرم رو اش حال برسم راه از من که بود زده تکیه ماشین به اش نشین دل لبخند با که اش دیدم می دور از

  .خندیدم دل ته از هم و کردم گریه دل ته از هم که روزی بود، ام زندگی روز ترین قشنگ و ترین تلخ امروز

  .بود ام عمر لحظه ترین، رویایی لحظه این

  !خودم خود مال بودم خودم مال شادی این کنم، قسمت کسی هیچ با نبودم حاظر رو ام امروز شادی

  .نشوندم هام ب*لــ به شیطانی لبخندی ، رسیدم که ایش قدمی چند به

  .باشه کردن تالفی شاهد باید میدونست اش قلب ته از داد، می تحویلم رو بچگانه های خنده که حالی در

  .برداشتم کوتاه های قدم اش سمت به و کردم ریز رو هام چشم

  :گفت داد، می ام تحویل ریزی های خنده و رفت می عقب سمت به حالی در و بود گرفته ام سمت به رو هاش دست کف

  .سرت به نزنه من جون عسل -

  :گفتم و کردم کلفت رو ام صدا و زدم شیطانی های خنده

  اره؟ میذاری کار سر رو من منزلت شان با خانومی که! گستاخ ای ها ها ها -

 اسیر رو من سریع حرکت یه تو و کرد باز رو اش وش*آغـ کنه، فرار که این جای به برداشتم، خیز اش سمت به زدم که رو ام حرف

  .کرد اش مردونه های بازو

 روز همه اون بعد باشه؟ بهتر اون از تونست می چی داشتم، نیاز بهش شدت به که غـل*بـ دنیا یه عماد، و بودم من لحظه اون تو

  !سخت

 ام صورت به گشاد لبخندی خوشبختی همه اون از کردم، می استشمام رو اش تلخ عطر بوی بلند های نفس با اش، وش*آغـ تو

  .نشست
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  :گفت و زد ام پیشونی به ای بوسه

  .تو هم شدم رام من هم آخرش -

  .زدن ریز خندهای به کرد شروع هم خودش زدن، دیوونهوار های قه قه به کردم شروع اش حرف با

  :گفتم هام، خنده میون

  .برسه عاشقی و عشق به ام کار تو با نمیکردم فکر وقت هیچ -

  :گفت و داد ام جواب خنده با

  .نباشه ات تن به سر داشتم دوست روم ریختی اسید جای به رو آب که روزی اون خدایش -

  :گفتم چین پر اخمی با و کشیدم بیرون اش غـل*بـ از رو خودم سریع شد، جمع هام خنده اش حرف شنیدن با

  گفتی؟ چی االن ببینم وایسا -

  :گفت کنه، نزدیک خودش به رو من داشت سعی که حالی در

  .خوردم موفت غلط-

  :گفتم و چسبیدم اش وش*آغـ به دوباره خنده با

  .میده دست بهم پیروزی و قدرت حس میبینمت که جوری این -

  :گفت و کرد بیشتر رو هاش دست فشار

  .دارم رو حس همین منم -

  :گفت مهربونی با ایم فرفری موهای های تو کشید می دست که طور همین

 از آن یک و شدم شوکه اش حرف با کنی؟ جمع رو ات وسایل خونه بری نمیخوای برم ات تلفن سیم مثل موهای این قربون -

  :گفتم داری، کش صدای با و کشیدم بیرون رو خودم اش، غـل*بـ

  .بشی کچل تا میکنم ات اذیت انقدر جون جونمی تهران بیام تو با قرار من میگی راست وای -
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  .هوا ام پرید ذوق با و کردم مشت رو هام دست بعد

  :گفت میکشید موهاش به دستی که حالی در و انداخت بهم متعجی نگاه

  .کنم نمی قبول رو ات ازدواج پیشنهاد باشه ام نازنین موهای ات عشق تاوان اگه نشد دیگه نه -

  

  :گفتم فریاد از توام صدایی با زد، گره بهم رو هام ابرو خشم ربود، ام چهره از رو خنده اش حرف این با

  !دادم؟ ازدواج پیشنهاد تو به کی من-

  :گفت و آورد ام شده مشت های دست سمت رو هاش دست خندید می که حالی در

  :گفتم و زدم ای پیروزمندانه لبخند خوبه؟ میدم ازدواج پیشنهاد من اصال باشه باشه -

  .شد این آهان -

  .ماشین سمت رفت کرد فرار و زد ام گونه به ایی بوسه شده حساب و سریع حرکت یه تو نشست هاش چشم به شیطنتی

  

  «««««««بعد ماه دو»»»»»»

  .میشد تقسیم دیگه قطره چندین به و میخورد سر باال، اون از قطره یه بودم، شده خیره ماشین شیشه روی بارون های قطره رد به

 رو داد هول رو خودش رفته وا های بستنی و خیس صورتی با عماد و شد باز ماشین در میکردم، دنبال رو بارون رد که طور همین

  :گفت آسمون به رو میلرزید که حالی در و صندلی

  :گفتم و زدم اش بازو به مشتی انصافه؟ این اخه! میرسید؟ من به توش ترین شیطون باید دقیقا دختر همه این بین از خدایا -

  .زیری به سر خیلی خودن که نه حاال کن ناله و آه خدا واسه کم -

  :گفت داد می ام دست به رو بستنی و کشید می آه که حالی در
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 اول از شده ام باور هم ام خود حتی دیگه که آوردی سرم به کاری میترسیدن ازم همه بودم استادی یه زمانی یه بخیر یادش -

  .بودم طوری همین

  :گفتم تمام احساسی بی با و زدن، لیس کردم شروع و گرفتم اش دست از رو بستنی

  .بودی زن بهم حال خیلی موقعه اون -

  :گفت میداد حرکت رو ماشین که درحالی و زد گره بهم ساختگی رو هاش اخم

  :گفتم و زدم خندی پوز شدی؟ ام عاشق چرا پس بودم زن بهم حال اگه جدی؟ -

  .بودم بیکار -

  :گفت معمول حالت از تر بلند صدایی با و رفت هم تو هاش اخم جدی بار این

  .بنداز ات دست حلقه به نگاه یه کردیم؟ نامزد ماهه یه که بگی االن باید رو ها این میگی؟ راست عسل -

  .میدرخشید خوبی به میرسید بهش که کمی خیلی نور اون با شب تاریکی تو ام حلقه الماس تک آوردم، باال رو ام دست

  .کردم می ذوق براش کرد ام دست عماد که باری اولین مثل دیدمش، می که وقت هر داشتم، دوست رو حلقه این چقدر

  :گفتم و گذاشتم اش دست رو ام دست عماد، سمت چرخوندم رو سرم و ام زد لبخندی

  .دارم دوست خیلی خیلی خیلی خیلی -

  :گفت میکرد ذوق که حالی در و گرفت رو اش اخم جای گشاد لبخندی

  .میکنم ذوق بار اولیپ مثل دارم دوست میگی وقتی ام هنوز-

  :گفتم و زدم ریزی خنده

  .معلومه کامال آره -

  .دادن گاز کرد شروع نشست، اش چهر به رضایت سر از لبخندی و داد فشار رو دستم

  :گفت جدیت با
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  :گفتم و کردم خنده منی؟ پیش که امشب -

  چطور؟ آره -

  :گفت و انداخت بهم شیطانی نگاه

 .دیگه دیگه -

  :گفتم و خنده زیر زدم

  .نمیاد بهت ها قیافه جور این -

  :گفت جدیت با

  .توئه دستی کار اش هم نمیاد معلومه -

  :گفتم و دادم فشار رو اش دست

  .گرم دمم بردم رو دلت -

  ، گذاشت رو " گرم دمم " اهنگ و داد جواب رو ام خنده

  ...میریزه بهم یکباره به چیز همه امشب که این از غافل میکردیم خونی ب*لــ رو داشتیم دوست که اهنگهایی خونه تا هم با و

  .کردیم ولو رو خودمون مجزا مبل دوتا روی مون دو هر رسیدیم که خونه به

  :گفتم کردم، می در به رو کار پر روز این خستگی که حالی در شدم، خیره سقف به

  .ام خسته چقدر آی -

  :گفت و انداخت بهم نگاهی و آورد باال کمی رو اش باالیی تنه نیم عماد

  .بگیر دوش یه برو خب -

  .داشتم نیاز سخت سرد، آب دوش یه به بود جالبی ایده کردم، برنداز رو اش ایده کمی

  :گفتم و زدم شیطانی ایی خنده و ایستادم اش سر باالی عماد، سمت رفتم و شدم کنده مبل از
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  .ها نکنی ات شیطنت حموم میرم من -

  :گفت و داد جواب رو ام خنده

  .نمیدم قول-

  .برداشتم قدم پله راه سمت به خستگی با کردم، اش نثار لبخندی

  .شدم خیره کرد، می نگاه رو من رفتن و بود کشیده دراز مبل رو هم هنوز که عماد به میرفتم، باال ها پله از که طور همون

  !عجیب دلهره یه! بد حس یه

  .زد چنگ ام گلو به بغضی معلوم، نا حس این از. اش میدیدم که بود باری اخرین انگار

  :گفتم خودم به و دادم تکون هم سر پشت و سریع بار چند رو سرم

  .حمومه یه فقط بیوفته نیست قرار اتفاقی -

  .شدم حموم روانه رسیدم که اتاق به

  .کردم می حس رو بد حادثه یه افتادن اتفاق چنان هم ولی کشید می بیرون ام تن از رو امروز خستگی سرد، آب

  .بیرون زدم حموم از و پیچیدم خودم دور رو حوله

  .کردم حس ام سر پشت رو هایی نفس صدای که شدم موهام کردن خشک مشغول تری کوچک حوله با

  !نه ولی شدم، شوکه عماد دیدن با صدا، سمت برگشتم

  !نبود عماد این

  :گفتم لرزون صدای با

  تویی؟ سعید -

  :گفت اش خشم از لبریز و بم صدای همون با

  .ام سعید آره -
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  .بود ای دیگه جور اش عصبانیت بار این ولی عصبیه همیشه سعید میدونستم که این با

  :گفتم کنم اش حفظ تونستم می سختی به که آروم حالتی با ام، بنشون ام ب*لــ به لبخندی کردم سعی

  .میام بپوشم رو هام لباس ام من پایین برو نیست ام تن لباس من سعید -

  .آورد هجوم ام سمت به هیچ نداد گوش ام حرف به سعید ولی

  .ام دویدم پله راه سمت به سرعت با و زدم چنگ ام تنه حوله به

  .اومدم خودم به موهام شدن کشیده درد با برسه، پله آخرین به پام که این قبل اما

  .کشید خودش سمت به و زد چنگ رو موهام پشت از

  .نمیشد پیدا سعید وجود در رحم ای ذره ولی کردم می ناله درد، شدت از

  .تخت تو کرد ام پرت حرکت یه تو بود، اش رحم بی های انگشت اسیر موهام که طور همون

  .زد خیمه شدم، مچاله درد از بدن روی و کشید بیرون موهام از رو اش دست

  :گفت بلند صدای با و گذاشت سرم طرف دو رو هاش دست

  اره؟ میکنی ازدواج عماد با داری -

  :گفتم بود اون به قالب حس تنها ترس که صدایی با

  .بدم توضیح برات بذار میکنم خواهش سعید -

  :گفت عصبانیت با و کرد تر نزدیک رو اش صورت و سابید هم رو هاش دندون

  .بشی اون مال نمیذارم هیچوقت آره؟ داری دوسش که دیدم عماد گوشی تو رو هات پیام تمام بدی؟ توضیح -

  

  .بود نمونده برام کردن گریه جز راهی لحظه اون تو بگیرم، رو ام گریه جلو نمیتونستم اون از بیشتر

  .بود شده قالب اتاق فضای به که بود من های گریه صدای این و گذاشتم ام صورت رو هام دست
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 میتونستم که بود چیزی تنها سعید خون پر چشمهای بدم، نشون واکنش اومدم تا کردم، حس هام دست مچ رو شدیدی فشار یهو

  .ببینم

  .بود کرده قفل دست یه با ام سر باالی رو هام دست

  .زد ام گونه به رو محکمی سیلی برد، باال رو اش دیگه دست

  :گفتم فریاد با و کردن ناله به کردم شروع زیاد درد از

  چیه؟ من با ات مشکل تو لعنتی-

  :گفت میزد شیطانی های خنده که حالی در

 هیچ قسمت به چیه میدونی ولی شدی عماد مال معلومه ات دست حلقه این با کس هیچ مال یا منی مال یا اینه من مشکل -

  .بشه کسی مال که نداره وجود عسلی یعنی کس هیچ میگم وقتی نکردی توجه کس

  .آورد پایین تخت روی از رو من قدرت با و گرفت هاش دست دوتا بین رو سرم نداد، بهم رو هاش حرف پردازش مهلت

  .کرد می خالی رو ام دل ته شیطانیش های لبخند با و گرفت بازی به اش رحم بی های دست توی رو سرم

  .رفتن در برای نای نه داشتم رو سعید خشم با مقابله توان نه ولی کنم فرار اش دست از کردم سعی

  :گفتم فریاد با و زدم چنگ ام سر دور های دست به

 تو مثل عوضی یه حتی کس هیچ و ام عماد عاشق من بگم برات تر کامل بذار پس دارم؟ دوست رو عماد من میکنی فکر تو -

  .بگیره ازم رو عماد نمیتونه

  .سیلی یه درد از تر عظیم دردی به شد منتهی آوردم زبون به که هایی واژه اخرین

  ...رفتم فرو عمیق خوابی به میکرد چکه ایم پیشونی از که خون قطره اولین دیدن با و میدیدم رو فضا حرکت تنها میرفت، گیج سرم

  

 *** 

  



 

 
 

140 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  .بود سخت برام هنوز کسانیه چه به مربوط ها صدا که این تشخیص ولی میشنیدم، ام اطراف در هایی صدا

  .بود پیشونیم اش منشا که کردم می حس رو عجیبی درد سر

  .شدن تر واضح کمی ها صدا

  !مداوم های پچ پچ

  !بچه جیغ صدای

  :واضح صدا آخرین و

  ..."بخش به نیازی دکتر خانوم"

  .شده کشیده بیمارستان به ام کار فهمیدم تازه

  .بود شده سنگین شدت به پلکهام ولی کنم، باز رو هام پالک کردم سعی

  .داد می فشار رو ام دست که شدم دستی گرمای متوجه تازه

  :زدم صداش گلویی ته صدای با

  ...عماد... عماد -

  .بود زن یه صدای ام تصور برعکس نبود، عماد صدای شنیدنم جواب در که صدای

  .کنم باز رو هام چشم تونستم آروم به و کردم غلبه ام پلک سنگینی حس به

  :بیارم زبون به رو کلماتی تونستم سختی به شدم، شوکه نازی شوق و اشک در غرق صورت دیدن با

  کجاست؟ عماد پس تویی؟ نازی -

  :گفت و کرد جور و جمع رو خودش سریع ولی نشست اش چهره به غمی عماد اسم شنیدن با نازی

  :گفتم و داد تکون تایید نشونه به رو سرم بهتری؟ بشه فدات نازی الهی میاد االن -

  :گفت و کرد تلخ ای خنده بیمارستانم؟ روزه چند -
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  .ماهه چند بگی بهتره -

  :گفتم تعجب با

  !ماه؟ -

  :گفت و داد تکون تایید نشانه به رو سرش

  .جایی این دوماهه اوهوم -

  :گفتم و شدم شوکه دوباره اش حرف شنیدن با

 و چشمهام به شده خیره ناراحتی با نشست، غمی اش چهره به بود؟ جدی خورد سرم به که ای ضربه چقدر مگه! ماه دو -

  .نداشتن ات موندن زنده به امیدی هیچ دکترا بودی کما دوماه پاتختی لبه به کوبیده بار چندین رو سرت عماد عسل -: گفت

  :گفتم شتاب با زد، می ام قلب به مدام که بود خنجری هاش حرف

  ...ب سعید نبود عماد اون... اون-

  :گفت دلخور حالتی با و نداد بهم رو ام حرف کردن تموم امون

 اگه گفتم بهت بار چند میخوام باهم رو عماد نیمه دو من گفتی شدی گیر جو روانیه یه اون نکن ازدواج عماد با گفتم بار چند -

  .اومد سرت بال این تا ندادی گوش ام حرف به انقدر شد؟ چی شد؟ها چی پزشک روان پیش ببرش حداقل میکنی ازدواج باهاش ام

  

  :گفتم التماس با و دادم فشار رو نازی دست چکید، می ام گونه از ام اختیار بدون اشکهای

  کجاست؟ عماد بگو میکنم خواهش ازت نازی -

  :گفتم تعجب و ناراحتی با ام دست سمت خورد سر ام نگاه بودم، نازی از التماس حال در که طور همین

  کو؟ ام حلقه نازی...نازی -

  .چکید اش چشم گوشه از اشکی اختیار بی نازی
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  :گفت میداد فشار رو هام دست که حالی در شد، خیره چشمهام به تلخ غمی با

  .کن اش فراموش -

  .کرد ام شوکه چکش، یه ضربه اندازه به اش حرف این

  :گفتم لکنت و باوری نا با

  .نامزدیم عماد و من نازی میگی کنم؟چی اش فراموش چی؟...چ -

  :گفت فریاد با میریخت اشک حالی در و گرفت باال رو ام حلقه از خالی دست

  .بفهم رفته عماد بیا خودت به عسل میبینی؟ ای حلقه تو -

  :گفتم و دادم تکون اطراف به اش گفته تکذیب نشونه به رو سرم نمیکردم، باور ای ذره رو هاش حرف

  .بره نمیتونه یعنی نرفته عماد کنم ول رو عماد من تا میگی دورغ اره میگی دروغ تو -

  .آورد هجوم ام گونه روی به ایم طوفانی های اشک امون بی شد، جاری ام زبون از که کلمات اخرین

  .کردم مرور رو چی همه خودم با و کردم کمث کمی

  !اینجاست نازی اون جای به االن چرا نرفته عماد اگه

  !کو؟ ام حلقه پس

  .کرده ترک رو من رهام مثل هم عماد کنم قبول من که بودن داده هم دست به دست چیز همه انگار ولی بود سخت برام اش باور

  :گفتم فریاد با و نازی به شدم خیره آلودم آشک چشمهای با

  ها؟ بره؟ و کنه ولم تونست چطوری تونست؟ چطور -

  :گفت داد با و چرخوند در سمت رو سرش کرد می گریه که حالی در نازی نازی، به زدن چنگ به کردم شروع

  .برس پرستار خانوم -

  .شد اتاق وارد آمپول با پوش سفید خانومی و گذشت ای لحظه چند
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  .کرد فرو دستم تو رو آمپول ترحم ای ذره بدوه پرستار و میریخت اشک و بود گرفته محکم رو هام دست نازی

  .شد خاموش و تار چیز همه آن، یک به و

  

  .شدم متعجب مامان دیدن با بار این کردم، نگاه اطراف به و دادم تکون رو خستم های پلک

  .بود شده عمیق خوابی مهمون بود، گذاشته حرکت بی اش دست دور رو اش تسبیه حالی در صندلی روی

  :اش کردن صدا به کردم شروع آروم صدایی با نداشتم زدن فریاد توان

  ...گلی...گلی-

  .شه بیدار خواب از من آروم صدای با که بود ها حرف این از تر سنگین اش خواب

  :ببرم باالتر رو صدام کردم سعی

  ...مامان... مامان -

  .برداشت خیز ام سمت ذوقی با و کرد باز رو اش چشم گوشه

  :گفت میکرد نوازش رو هام گونه که درحالی

  :گفتم حالی بی با شدی؟ بیدار ام خوشگل دختر مامان دل عزیز مامان جان -

  رفته؟ کجا عماد -

  :گفت ساختگی لبخندی با و نشست اش چهره به غمی

  .جان مامان میاد االن -

  :گفتم دلخوری با

  نه؟ مگه رفته عماد مامان نگو دروغ من به -

  .دخترکم میشه درست چی همه-: گفت و کشید بیرون اش گلو ته از رو صداش زور به انداخت، بهم نگاهی درموندگی با
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  :گفتم فریاد و گریه از توام صدای با

 که رو کسی هر چرا بدبختم انقدر من چرا بگو بهم تو ام متنفر ترحم حس این از نکن محبت بهم انقدر دخترکم نگو من به -

  گلی؟ میره؟ها میذاره دارم دوست

  .میکشید فریاد ما بین که بود سکوت این تنها و نداشت، ام آور درد های سوال برای جوابی

  .بودم شده خیره طوفانی هوای به ام اتاق پنجره از

  !بودن ساحل ب*لــ داشت لذتی چه االن

  !کوبیدن می ساحل به فریاد نهایت با که بلند موجهای اون

  .نشستن همه این از اتاق، این از بود گرفته دلم چقدر

  .دادم تکون رو بدنم باالیی تنه نیم و دادم تکیه تخت به رو دستم

  .کردم برانداز رو ام اتاق تکراری فضای و زدم تکیه تخت تاج به

  !میگذشت؟ عماد نبود از که بود وقت چند

  !هفته؟ یه

  !ماه؟ یه

  !ماه؟۶

  .نمیومد یادم هم رو هال تا اتاق راه حتی که بودم کرده حبس ام اتاق تو رو خودم انقدر بود، رفته در ام دست از چی همه حساب

  .شدم خیره تخت کنار تختی پا به

 این از غاقل بودن، کرده تجویز برام عماد کردن فراموش برای احمق های پزشک روان اون که رنگارنگی های قرص از بود شده پر

  .کنه پاک من خاطر از رو عماد نمیتونست دارویی هیچ که

  .شدم خیره تخت رو به رو آینه به و کردم جمع ام شکم تو رو هام زانو
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  .بود دیدن قابل آینه تو ام، سر دور شده پیچیده باند از ای گوشه

  .بود گرفته مرگ بوی که اش کران بی غم با ام، روح بی صورت اون به خودم به شدم خیره رفتم، آینه سمت اختیار بی

  .میداد ام ناله و اشک از پر های شب از خبر ام رفته کاسه به های چشم

  .کشیدم دست آینه توی رو هام چشم بازتاب و بردم آینه سمت رو دستم

  .هام ب*لــ روی خورد سر ام دست طور همین

 و خنده همه اون شاهد من و میشد، رد هام چشم جلو از تراژدی و ام منظم فیلمی مثل لحظه اون تو عماد با ام خاطرات تک تک

  .بودم مون بین عشق

 ای بچه دختر با جوان زنی و مرد اش خونه جدید ساکنان و بودم ایستاده عماد خونه روی به رو که زمانی به شد ختم ام خاطرات اخر

 خونه اون تو و حیاط اون تو رو هامون بچه کردن بزرگ در قصد عماد و من که شدن ای خونه وسایل چیدن حال در ساله سه

  .داشتیم

  :گفت ناراحتی با دانشگاه مدیر که ای خاطره به شد ختم

 و شماره از اطالعی هیچ ما و رفتن دانشگاه این از همیشه واسه و گرفتن انتقالی پارسا اقای ولی ام متاسف توسلی خانوم -

  .نداریم جدیدشون کار محل

  .باشه عماد آدم اون نکنه که میشدم خیره میگذشت کنارم از که آدمی هر به و بودم ایستاده ساحل ب*لــ که ای خاطره به شد ختم

 نمیتونستم رو ها حرف اون از ای ذره ولی میشنیدم زندگی به برگشت های راه از پزشک روان مطب توی که ای خاطره به شد ختم

  .کنم عملی

  :گفتم فریاد با و کوبیدم آینه به هم سر پشت و محکم های ضربه با و کردم مچ رو دستم

  ...متنفر عماد ام متنفر ازت -

  .بود دستم روی سرخورده خون رد کردم حس که چیزی تنها و شکست آینه باره یک به بودم، زدن ضربه غرق طور همین

  !همین شده زخم ام دست میدیدم فقط من ولی کرد می چکه ام دست از خون نداختم، ام شده مشت دست به نگاهی
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  !هیچ فریادی نه سوزشی نه کردم می حس دردی نه

  .برداشتم رنگیه چه و مدلیه چه که این به کردن نگاه بدون رو شالی و مانتو رفتم، کمد سمت به حال بی

  .شدم روانه ها پله سمت به میکرد چکه ام دست از خون که درحالی

  .میگذاشت جا به من از رو اثری خون رد و رفتم پایین ها پله از

  .بابا نه بود مامان از خبری نه انداختم، اطراف به نگاهی

  .رفتم نوشته سمت به کرد جلب رو ام نظر یخچال روی ای نوشته

  "باش خودت مراقب برمیگردیم زود خرید میریم بابا و من"

  :گفتم و انداختم خونیم دست به نگاهی میومد، نظر به دار خنده چقدر اش حرف

  .هستم مراقب آره -

  .کردم تن رو مانتو سختی به. رفتم بیرون آشپزخونه از و زدم پوزخندی

  .برداشتم رو ام ماشین سویچ و رفتم کلیدی جا سمت به

  .بیرون زدم خونه از و کردم سر رو ام شال

  رفته جا اون به قصد همین با هم پیش سال چند که رفتم مقصدی به و شدم ماشین سوار

  .بودم

  "دریا سمت" تابلو بازم و

  .ام بکن جاش از رو بغض اون و کنم پاره رو ام گلو میخواست دلم میزد، چند رو ام گلو سخت بغضی

  .میکردم مرور رو ام خاطرات دریا سمت به آروم قدمهای با رسیدم، که ساحل به

  .میگشتم گمشده عماد دنبال بزرگی این به ساحل این توی که باری آخرین تا دیدم رو رهام که باری اولین از

  .بود ای دیگه چیز ام قصد من ولی میومدن ساحل به لذت قصد به که بود کرده آدمهایی از خالی رو ساحل طوفان
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  .میکردن پخش هوا تو رو عظیمی غرش صدای و میخوردن سنگی اسکله به دریا موجهای

  .بستم رو هام چشم معمول طبق کردم باز رو هام دست شدم، تر نزدیک دریا به

  .کردم حس ام گردن کنار تا رو آب رفته رفته میکردم، حس رو آب خیسی برداشتم، دریا سمت به رو مصممی قدمهای

  .میکردن پرت تر طرف اون متر چندین به رو من و میکوبیدن ام سر به بزرگ های موج

  !نبود مهم هیچی دیگه ولی

  !بودم گرفته رو خودم تصمیم من

  !نبود دوباره شروع از خبری بار این

  .ببینم رو ساحل جزئیات نمیتونستم که بودم شده دور ساحل از قدری به شدم، خیره ساحل به کردم باز رو هام چشم

  .زندگیم آدمهای با کردن ودا به کردم شروع لحظات، آخرین این تو و

  .میشه تنگ براش دلم ام دنیا اون حتی که کسی بود، نازی نفر اولین

  .بابا و مامان مهربون چهره بعد و

  .میگفت عشق به رسیدن درباره دانشگاه رسوند رو من که افتادم روزی یاد

  !شیرین دروغ یه بود، پوچ حرفهاش همه

  :گفتم و زدم داد فریاد با

  .توهمه یه فقط عشق دروغه -

  .اومد ام خاطر به نفر اخرین عشق کلمه گفتن با

 "عماد"

  .هامه اشک خیسی یا میخوره بهم که محکمیه موجهای خاطر به هام گونه خیسی نمیدونستم دیگه ترکید، ام بغض اش اسم گفتن با

  .بیام کنار عماد نبود با نمیتونستم اون از بیشتر دیگه



 

 
 

148 

  
 دو نیمه ات برای من ➢

 فاطمه مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان ➢

 

 

  .کشوندم آب از تری پایین عمق به رو خودم و بستم رو چشمهام

  .کشید وش*آغـ در رو من که بود محض تاریکی این و

 تو شور آب از زیادی حجم ولی ام برون خودم از رو فشار این و بزنم حرف میخواستم میکردم، حس ام سینه قفسه روی هایی فشار

  .بود شده جمع دهنم

  .پرید سرم از برق آشنا صدایی با کردم می پرت بیرون به رو آب که طور همین میآوردم، باال رو دریا شور آب مدام

  .بیار باال رو خوردی آب چی هر میدم ات قسم خدا رو تو عسل -

  .بود عماد اضطراب در غرق و نگران صورت میدیدم که چیزی تنها و کردم باز رو هام چشم عظیم شوکی با

  .نشست ام وجود به شادی اش، چهره دوباره دیدن با

  :گفتم شادی با توام تعجبی با و گذاشتم اش صورت دور رو هام دست سختی به

  .منی عماد که بگو خودتی؟ -

  .داشت رو اسید حکم من قلب برای میچکید که اشکی هر و میکردن چکه اش قشنگ چشمهای از اشکهاش یکی یکی

  .داد جا اش غـل*بـ تو و کند زمین از رو ام جان بی جسم

  :گفت میداد فشار اش سینه به رو سرم که حالی در

  بکشی؟ رو خودت میخواستی چرا بشم ات سبز چشمهای اون قربون ام عماد اره دلم عزیز اره-

  :گفتم دلخوری با و کشیدم بیرون اش وش*آغـ حصار از رو ام سر

  بری؟ تونستی چطور -

  :زد فریاد بود، کرده هاش دست اسیر رو ام صورت که حالی در و میزد هق هق جنون حس با

 وقتی میدونی میکردم؟ گریه سرت باال شب هر بیمارستان تو ماه چند میدونی میدونی؟ چی ها ام؟ حال از میدونی چی تو -

 ام من لعنتی بفهم کردنت؟ ترک بود سخت برام چقدر میدونی کردم؟ شکر رو خدا بار هزار چندین اومده باال هوشیاریت سطح شنیدم

  ها؟ چی؟ میزدم آسیب بهت دوباره اگه دارم وجدام عذاب ام من دارم حس ام من ام آدم
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  .بیارم زبون به رو ای کلمه نمیتونستم ولی میکردم اش نگاه خورد، سرم به چکشی انگار هاش حرف شنیدن با

  :داد ادامه لحن همون با بازم و

  کردم؟ ولت من کردی فکر چرا کردی؟ ام درمورد فکری همچین چرا ترینی عزیز من برای میدونستی که تو عسل -

  :گفتم ضعیف صدایی با و دادم تکون رو هام ب*لــ زور به

 اوایل رفته عماد که بود این هم اون گرفتم می جواب یه فقط گرفتم رو ات سراغ کی هر از نبودی اومدم هوش به وقتی -

 میچیدن رو شون اثاث داشتن خونه جدید های صاحب ات خونه در رفتم گرفتی انتقالی گفتن دانشگاه رفتم ولی کنم باور خواستم نمی

  .نبودی ولی ساحل اومدم

  :گفت داشت ب*لــ به لبخندی که حالی در ام، خیس موهای نوازش به کرد شروع

 ات غـل*بـ ات سمت بیام داشتم دوست میکردی نگاه رو اطراف سرگردون و حیرون ات دیدم ساحل اومدی که روز اون -

 مدت این تموم ریختم بهم بد اتفاق اون بعد بشم ات نزدیک نمیخواستم یعنی نشد ولی هست بهت ام حواس همیشه که بگم و کنم

  .موندم می ات منتظر هم دکتر مطب در حتی میومدم دنبالت سایه به سایه

  .میکرد پاک ام خاطره از رو مدت این تموم تلخی که بود عسل شیرینی به هاش حرف

 اش گوش نزدیک رو ام ب*لــ و کردم حلقه اش گردن دور هام دست نشست، ام روح بی های ب*لــ به بخش رضایت لبخندی

  :گفتم آرومی به و بردم

  .دارم دوست خیلی -

  :گفت زد ام شونه به ای بوسه که حالی در و کرد بیشتر رو هاش دست فشار

  .دارم دوست ام من -

  .گرفت چنگ به رو چیزی و کرد اش جیب داخل رو اش دست و کشید ام بیرون اش وش*آغـ از

  :گفت میزد موج ایش آبی چشمهای توی که شادی با و گرفت ام سمت به رو ام حلقه و زد زانو ام رو به رو

  :گفتم و کردم ای خنده میکنی؟ ازدواج من با شرط یه با -
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  :گفت و داد جواب رو ام لبخند میذاری؟ شرط هم میدی درخواست هم -

  .باشم متفاوت داشتم دوست همیشه -

  :گفتم میزدم قه قه که حالی در

 .معلومه کامال آره آره-

  :گفت و کرد دستم رو حلقه. هام چشم به شد خیره و گرفت رو ام دست

 نه باشم ات عاشق خودم میخوام فقط و فقط بدم خاتمه بازی این به میخوام روانشناس پیش برم بذاری باید که اینه ام شرط -

  .ای دیگه کس هیچ

  :گفتم مهربونی با و دادم جواب رو اش لبخند

  .ندارم حرفی باشه میخوای تو که چیزی این اگه -

  .شم بلند زمین از کرد کمک و داد جواب رو ام لبخند

  .میزدیم لبخند شیرینمون و تلخ خاطرات به و برداشتیم قدم ماشین سمت به دست، در دست هم با

  

 *** 

  .ام قلب به بود آورده هجوم دلهره عالمه یه کشیدم، عمیق نفس چند

  .بود شده درست معجزه عین چیز همه کردم، فکر گذشت که ماهی سه این به

 هیچ بدون عماد و من که بود روزی همون امروز و بکشه اش وجود تو همیشه برای رو سعید تونست هیپوتیزم جلسه ماه چند با عماد

  .میشدیم هم مال شریکی

  .کشیدم نفسی حالی، خوش سر از

  .بیام نظر به فرم خوش عروس لباس توی انقدر نمیشد باورم کردم، میزون رو ام سفید تور

  :گفت بود، کرده مشت ذوق سر از رو هاش دست که حالی در و اومد ام سمت به اش گشاد لبخند با نازی
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  .میاد بهت سفید انقدر بودی نکرده رو سرت بر خاک شدی خوشگل چه المصب وای -

  :گفتم و کردم ای خنده

  :گفت و زد شیطانی ای خنده دیگه؟ شدی ماه چقدر عزیزم وای همون منظورت-

  .گفتم که بود همونی منظورم نخیر! میگیره تحویل رو خودش چه هوو -

  .کشیدیم وش*آغـ در رو هم اختیار بی خندیدن، کردیم شروع و شدیم خیره هم چشمهای به

  .میده بهم رو حس بهترین داری اش دوست که کسی با اونم لباس این تو ات دیدن-

  .چکید ام چشم گوشه از لجاجت سر از شوقی اشک که نشست دلم به قدری به نازی حرف

  :گفتم اش پاسخ در مهربونی با

  .میکنم آرزو رو روزی همچین خودتم واسه -

 :گفت و زد لبخندی

  .منتظرته آرایشگاه دم عماد بگم اومدم راستی وای ام دبه دنبال فعال که من -

  .رفتم در سمت به شوق با شد، آب دلم تو قند اش اسم شنیدن با

 نفس چند ببینم رو عماد میخواستم بار اولین برای انگار آورد هجوم ام قلب به داشتنی دوست و عجیب ای دلهره ایستادم، در رو به رو

  .کردم باز رو در و کشیدم عمیق

  .بود ایستاده در دم گل، دسته با اش مرتب موهای و مشکی شلوار و کت با عماد

  :گفت بچگانه شیطنتی ،با میکرد ام نگاه بچهها مثل اومد، ام سمت به ذوق با و نشست هاش چشم به برقی ام دیدن با

  .امشب بگذره خوشی چه جان ای -

  :گفتم و کردم ای خنده

  .بگذره خوش همیشه واسه قرار دیگه -
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  :گفت عاشقونه لحنی با و ایستاد ام رو به رو میداد، ام دست به رو گل دست که حالی در

  .تو و من شیرین پایان ام این -

  

  

  

  

  ***پایان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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