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 صدمتریآپارتمان 
 یباسمه تعال

 
 کردن نگاه ٬کشیدن دراز ٬کردن حموم با خودمو بتونم که بودم اون از تر کالفه

یزیون به  .کنم آروم تاپم لپ از فیلم دیدن یا تلو

 یهرچ. بود کرده ام ذله کردن فکر و نداشتم خوراک و خواب که بود هفته یه
 سپ کوچه تو شب آخر متفکرانه زدنای قدم صتر  داشتتم  بدنم تو انرژی
 .بود شده شهر های کوچه

 کرده رد موها الی انگشتامو و انداخته چنگ موهام به دوساعت این تو آنقدر
 مترشحه غدد تحریک دلیل به موها شتدن چرب از انگشتتا  مستیر که بودم

 همب م قیافه و خودم از حالم دیگه. میشد دیده وضوح به سرم  پوست چربی
 .میخورد

 .کردم نگاه خودم به آینه تو

 !برگشته جنگ از قیافه افتاده  گود چشمام پای چرب  موها

 جلب اعتیاد به شتتک با رو تو که بری بیرون که االن! دیوونه: گفتم خودم با
 !کردی؟ درست خودت واسه ایه قیافه چه این. میکنند

 .نمیشد مهار مشکالتم میکردم کار هر که بودم شده سگی زندگی یک دچار

 .دیگری از پس یکی

 .هم سر پشت

 .حسابی و درست حل راه یه کردن پیدا واسه مجالی هیچ بدون



 صدمتریآپارتمان 

 

5 

 کردی؟ سبز جلوم که بود چی این باز...! خدااا: زدم داد و زدم چنگ موهامو
 یشم؟م اصلم*س*ت جورموارد این گیری تصمیم تو که نمیشناختی منو مگه

 ایفض اون تو زدن قدم به کردم شروع و انداختم طرفم دو به شدت با دستامو
 اتاق دیوارای به راستتته چپه  میشتتد  تر پرت حواستتم کمی اگه که تنگ 

 .میخوردم

 خیر! زندگی این به تف: گفتم لب زیر و انداختم چنگ موهام به دوباره
 ما هک میشه ادعامون اونوقت! کردیم گیر گل تو خر مثه. روانشناسیم سرمون

 یکی خدایا ! شدیم روانیها ته خودمون. میکنیم درمان رو روانی مریضتهای
 !برسه من داد به

 به ای همسئل یک سر کردن فکر به روزم هر بودم  برگشته ایران به که روزی از
 .بود شده کشیده گند

 فکر بهش و بگذرم کنارش از راحت بشتته که نبود اونایی از یکی این اما
 .نکنم

 .کردم نگاه اتاق کف سرامیک روی پاهام انگشتای رد به

 .بود شده درست ای بامزه وار دایره شکل

 .بودند یدهر*ق*ص تانگو سرامیکا رو گربه تا چند انگار

 سرت وت خاک: گفتم خودم با و گرفت م خنده فکر این کشیدن تجستم به با
 گی لود و بازی مستتخره از دستتت هنوز ولی شتتده ستتالت 55! همایون

 .برنمیداری
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 هستند  هاشون بچه کردن داماد و عروس مشغول سالت و سن هم دوستهای
 !!بچه و زن به برسه چه! نداری اتاقت تو هم ماده قناری یک هنوز تو اونوقت

 .بودم نکرده گیر راهی دو همچین تو حاال تا ام ساله 55 عمر تو

 می در شکلک واسم ترازو  های کفه در وزن  یک با هردو احستاسم و عقل
 .آوردند

. مبود برگشته کانادا کشور در آنالیز ستایکو ماهه 6 دوره یک از که بود ماه 5
 صر  بودم  کرده جمع درسم اتمام از بعد سال 5 مدت در که رو پولی تمام

 .شد اونجا در هام عیاشی و تفریحات و آموزشی دوره ٬ زندگی هزینه

 عنوان به ونما البته. بودم شده پذیرفته آزاد دانشگاه روانشناسی استاد عنوان به
 علوم دهدانشتک به وابستته بیمارستتانای از یکی کلینیک روانشتناستتی دکتر

 .پزشکی

 و زدن لز چشمام تو! نکردند هم نگاه که بالینیم روانشناسی دکترای مدرک به
 ولی .بزنی شخصی مطب بری بهتره. ریخته کشتور تو مدرک این از: گفتن
 .میخوره دردت به اینجا آنالیز  سایکو ماهه 6 دوره این خب

 به اعتیاد ترک کلینیک یک در ظهرا از بعد ٬درگیریم ازخود قبل روز چند تا
 .میکردم مشاورکار عنوان

 ینمعتاد ترک ی اجازه مدرک که بود عمومی پزشک دکتر خانم یک مسئولش
 .داشت متادون نگهدارنده درمان با

 . بودن زیاد مریضاش. داشت مرکزو این که بود سال چند

 .بود شلوغ سرم حسابی
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 .میرسیدیم هم با مثبتی جاهای به شاید وگرنه نخواست خدا

 ناسبیم آپارتمان یک بودم نتونسته هنوز ایران به بازگشتم از ماه 5 گذشت با
 .کنم پیدا بیاد در جور خرجم و دخل با ش اجاره که

 قناعت شهر مرکز های پانسیون از یکی در متری 55 اتاق یک به همین واسه
 .کردم

 .بگیرم زیادی حقوق که نمیرفت انتظاری و بود کارم شروع

 انبیمار تعداد افزایش ازای به که بیامرزه رو دکتره خانم این پدر خدا بازم
 .میکرد اضافه حقوقم به درصدی

 ستتوزو از منو که خریدم خودم واستته صتتفر پراید یک قستت   و وام کلی با
 .بده نجات ونم*س*تز سرمای

 با ومعم پسر پارسا اونوقت داشتم  پراید دکترام مدرک با آوره خجالت واقعا
 یک ٬بود زده ساز و ساخت کار تو دانشگاه اتمام از بعد که دیپلم فوق مدرک

 .بود همسرش هم مشهد دارای کارخونه از یکی دختر و میشد سوار و ام بی

ییم دوران خونه صتتاحب و دوستتت ٬وحید ٬یکروز  و زد زنگ بهم دانشتتجو
 دچار که صتتمیمیش دوستتتان از یکی ٬نیایش مهرداد مهندس خواهر گفت

 آخر یکسال واسه ٬معالجش پزشک صالحدید به روانه  و اعصتاب بیماری
 دانشجوی مشهد  پزشکی علوم دانشگاه در داروستازی رشتته در تحصتیل

 که هستن زبده و حاذق روانشتناس یک دنبال به ش خانواده و شتده مهمان
 .باشه روانشناس اون نظر زیر درمانشو بقیه

 : کرد تاکید و. کرده معرفی مهرداد به منو که گفت وحید
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 منض در. نکنی سیاه رو مهران پیش منو. کردم تعریف خیلی تو از! همایون-
 یک .میکنم کار دارم که شتترکتیه عامل مدیر. گیره پیشتتش کارم که نره یادت

 رایب میاد بر دستت از هرکاری میکنم خواهش. بگیرم ازش میخوام توپ وام
 .بده انجام دوستم خواهر

 یزد زنگ ستتال یه از بعد میکردم فکر بگو منو! وحید روحت تو ای: گفتم
 !بذاری مایه دوستت واسه من از میخوای نگو. بپرسی حالمو

 ات باش مطمئن میگیری ازشون که دستمزدی با بشته درمان خواهرش اگه -
 خواهرش  درمان! توپه خیلی وضتتعشتتون.  میکنی دعا واستتم عمر آخر

 هرچقدر میشتته  خوب خواهرش کنی تضتتمین اگه که مهمه اونقدربراش
 !!دیگه نگو نه وحید  جون. نمیارن نه بخوای

 بعد و کنم ویزیت اونو باید اول. چیه خواهرش مشکل نمیدونم منکه آخه -
 درمان لقاب میگی که طر  این اصال ببینم کنم  مشورت استادام از تا چند با

 .شهن بدتر اوضاعش تا باشه یکی نظر تحت باید فق  شاید نه؟ یا هست

 که اونجور. درمانه تحت گی بچه از میدونم فق . چشتته نمیدونم من -
 دواجاز سر آخریا این ولی داشته درمان تو زیادی پیشرفت میگفت داداشش

 مدت یک بهتره معتقده دکترش که شده خراب حالش دوباره باباش  مجدد
 های حمله دچار دومرتبه پدرش  جدید همسر دیدن با تا باشه دور تهران از

 .بکنه کاری هر شدنش خوب واسه حاضره میگفت مهرداد. نشه عصبی

 زده؟ تو به رو حرفها این چرا حاال -
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 یممشهد منم خب. مشتهد بیاد قراره نگفتم مگه! شتوتی خیلی اینکه مثل -
 بهت ودنب یادم! همایون راستی. کنم پیدا خوب دکتر یک تا خواسته ازم. دیگه
 پزشتتکی پرونده خالصتته از کپی یک که گفت بهم دیروز مهرداد ٬بگم

 اس ام اس برام آدرستو لطفا. میفرستتم برات ضتروریه اگر. داره خواهرشتو
 .کن

 خود با باید اول روان و اعصتتاب بیماریهای در بگم؟ چی نمیدونم! واال -
 بد بیماریش سابقه دونستن برای ولی داشتت مشتاوره و کرد صتحبت بیمار

. بندازم اش پرونده خالصه به هم نگاهی یک ٬مالقات اولین از قبل نیستت
 .بکنم میتونم چکار ببینم. بفرست حاال

 .کردم اس ام اس وحید واسه آدرسمو روز همون

 بیمار یپزشک پرونده خالصه. رسید دستم به تهران از بسته یک بعد دوهفته
 .بود مثنوی هزار 77 طومار کنم عرض چه که

 در که اقمات به تا شد کشیده دستم تاندونای کنم فکر که بود ستنگین اونقدر
 .بردم بود  سوم طبقه

 رو ها پرونده خود اگه ستتت پرونده خالصتته این خوبه گفتم خودم بتا
 !میفرستادن برام کامیون با باید   میخواستم

 .گرفت وقتمو از روز دو بیمار بستری حال شرح آخرین خوندن

 نوشتتته قورباغه خرچنگ حالشتتو شتترح اونقدر. دادم فحش رو وحید کلی
 شمشتتکل این فق  کاش. شتده نوشتته میخی خ  به میکردی فکر که بودن
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 پرونده خالصته از که ای رفته رو و رنگ های کپی همگی ها خالصتته. بود
 .بود شده گرفته اصلی

 خانم مهرناز داغون و درب پرونده رو از خالصتته یک تونستتتم زحمت با
 هترینب از یکی نبوی دکتر به که بردارم نیایش سرهنگ دوردونه عزیز ٬نیایش

 .بده نظر موردش در و بخونه تا بدم استادام

 ارب یه بودم کرده تهیه نیایش مهرناز ی پرونده خالصته روی از که رو نکاتی
 :خوندم

 داروسازی رشته پنجم سال دانشجوی ٬تهران اهل ٬ ستاله 55 ٬نیایش مهرناز
 تهران بهشتی شهید داروسازی دانشکده

 مخالف جنس از تنفر ٬ اضطراب و ترس حمالت: تشخیص

 زمان آن در که نیایش علیرضتا سترهنگ پدرش ٬مهرناز ستتالگی 7 ستتن در
 ای زنجیره قتل عاملین انداختن بدام در موفق ٬بود جنایی بخش ستترگرد
 به اش خانواده و نیایش ستترگرد به تهدیدها قاتلین اعدام با. شتتد دختران

 .شد شروع مختلف صورتهای

 در پرستارش و مهرناز. شدند دعوت مهمانی به همسرش و سرگرد ٬یکشتب
 به مهرناز چشمان جلوی در ابتدا منزل به ناشتناس دو ورود با. ماندند منزل

 تجنای این شاهد مهرناز و رسید قتل به پرستار و شد ت*ج*ا*و*ز پرستتار
 .بود

 منزل به همستترش با ٬راه نیمه از پولش کیف کردن فراموش دلیل به ستترگرد
 هرنازرام سرگرد. شدند خانه وارد سرعت به مهرناز جیغ صدای با که برگشتند
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 خونی ستتروصتتورت و کبود ٬ل*خ*ت بدنی با بیهوده تالشتتهای از رمق بی
 های خنده با هم مرد. دید مرد دو آن از یکی برهنه نیمه و سنگین بدن درزیر

 وحشیانه فشارهای مهرناز کوچک و ضتعیف بدن به حالیکه در وحشتتناک
 داده قرار خود مشتتهای ستهمیگن های ضتربه هجوم مورد را او میکرد وارد
 .بود

 اب دیگری و کرد فرار ها جانی از یکی منزل به نیایش سترهنگ شتدن وارد با
 مهرناز حالبی بدن روی سنگینش جسد که رسید قتل به نیایش سرگرد شلیک

 ولی شتتد کشتتیده بیرون جستتد زیر از مادرش و پدر کمک با مهرناز و افتاد
 های زدن پا و دست ٬پرستار خون به آغشته جسد و قتل  ت*ج*ا*و*ز دیدن

 وارد های ضربه و پدرش توس  او شدن کشتته و قاتل بدن زیر در نتیجه بی
 آن متناوب های شدن بیهوش باعث ٬مهرناز کوچک و ظریف جسم بر آمده

 حمالت ٬رفتاری خشونت ٬شبانه هایب*و*سکا آن دنبال به و ساله 7 دختر
 عدم و ساعتها برای ماندن مبهوت ٬نفس تنگی حمالت ٬اضتطراب و هراس

 مخالف  جنس از تنفر نهایت در و شتتلوغ اجتماعی مکانهای در شتترکت
 .داشت دنبال به را برادرش و پدر از حتی

 ملکا اطمینان سرهنگ به و شد معاینه قانونی پزشتکان توست  بارها مهرناز
 و خورده شب آن در مهرناز که بوده کتکهایی در فق  جنسی آزار که شد داده

 .است نشده ت*ج*ا*و*ز او به

 در و افتاد عقب تحصیل از ستال دو روانی - روحی بیماری دلیل به مهرناز
 .است بوده متعدد روانشناسان و روانپزشک درمان تحت ٬سال دو این طی
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 ساعات در بطوریکه داشت مردش معلمین با مرسه در را مشتکل بیشتترین
 انجام زن خصوصی معلمین توس  او آموزش و آمد می منزل به آنها کالس

 .میگرفت

 سالگی55 سن در یکبار. شد بستری بار دو مدرسه در تحصیل دوران طول در
 و اضطرابی حمالت دچار بود  خوابیده پدرش آغوش در که مادرش دیدن با

 مادرش و پدر خواب اتاق شدن جدا به منجر این که شده پدر به پرخاشگری
 ستتن در مادرش فوت دنبال به شتتدید افستتردگی دنبال به دیگر بار و شتتد

 همیشه و بود اسرارمهرناز محرم و پشتیبان ٬حامی تنها که مادری. سالگی57
 خسته اعصاب به را آرامش ٬او شائبه بی و منت حمایتهای ٬نوازشگر دستهای

 .میگرداند باز مهرناز بیمار و

 ولی. دارد درذهن مبهمی خاطره ٬پدرش منزل به قاتلین هجوم شب وقایع از
 به خاص شتترایطی در وجودش پود و تار در شتتده حک اضتتطراب و ترس

 .میدهد نشان را خود شکل شدیدترین

 و درپ با آمیز مسالمت رابطه یک میتوانست مهرناز روانشتناستان حمایت با
 !خیر مذکر  اقوام بقیه با ولی کند ایجاد برادرش

 دیگر طوفانی مبادا که بودند نازپرورده دختر این خدمت در برادر و پتدر
 .بزند بهم را او آرامش

 یدد و زندگی های نامه بر تمام و بود معالجش پزشتتکان کنترل تحت مهرناز
 .میشد تنظیم مهرناز میل مطابق فامیل بازدیدهای و
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 میکرد  آمد و رفت آنها منزل به ستتالها که خانمی که واقعیت این فهمیدن با
 صحنه دیدن با و میباشد پدرش همسر ٬کند درستت غذا پدرش و او برای تا

 ترک را کالستتش خستتتگی  دلیل به روزیکه در خانم آن با پدرش معاشتتقه
 و روانپزشتتکها شتتده ریستتیده نخهای تمام ٬بود آمده منزل به زودتر و نموده

 اضطراب و هراس و تشنجی حمالت دچار دومرتبه مهرناز و پنبه روانشناسان
 .شد

 گسرهن به تهاجمی حمالت دچار یکبار که رسید حدی به پدرش از او تنفر
 به تمخ قائله برادرش رسیدن سر با که کرد را او کشتتن قصتد و شتده نیایش

 و دش بستری روان و اعصاب بیمارستان در سوم بار برای مهرناز ولی خیرشد
 .شدند بسیج او درمان برای روانشناسان و پزشکان گروه یک

 هب. کرد مکان نقل مجردش برادر منزل به و نرفت دانشتتکده ترم یک مهرناز
 سوهان اعصابش روی میکرد احساس همسرش و پدر دیدن با خودش قول

 .میکشند

 اتنه. میکند پرهیز عروسی خصوصا مجالس  و شلوغ مکانهای در حضور از
 . است اش دانشگاهی مطلقه همکالسی صمیمیش دوست

 تاثیر بی مهرناز روانی و روحی وضعیت در ٬مهرناز دوست فمنیستتی افکار
 .نیست

 .دارد صبحگاهی روی پیاده و موسیقی دادن گوش به عالقه

 ٬تاستت شتتده پر کتاب و موستتیقی با که واقعی دنیای از متفاوت دنیایی در
 .میکند زندگی



wWw.Roman4u.iR  51 

 

 میکند شرکت درمانی گروه جلسات در. دارد درمان ادامه برای شدید تمایل
 سیارب او در مخالف جنس با ارتباط به تمایل. میباشد آگاه خود بیماری به و

 .میباشد صفر حد در و ضعیف

 چون خودش گفته به و. استتت برادرش ٬دارد خوب رابطه که فردی تنها با
 .میکند زندگی او با تر راحت مهرناز   ندارد خانمها به توجهی برادرش

 زا که است شده مجبور مهرناز راحتی خاطر به که گفته برادرش ٬مشاوره در
 .کند گیری کناره دارد مردی هر که عادی زندگی

 یک از همجنستتهایش مانند که استتت این نیایش مهرناز آرزوی مهمترین
. ندارد ار رفتارها این بر کردن غلبه توانایی ولی باشد برخوردار عادی زندگی
 که میکند مجبور را او مخالف جنس از صدمه اضطراب و ترس یک همیشه

 .باشد داشته دفاعی رفتارهای آقایان برابر در

 لکنتر تراپی ستتایکو با او خشتتونت و نفس تنگی ٬ترس و تشتنجی حمالت
 .نیافت بهبود ولی شد کمتر او اضطراب و مخالف جنس از تنفر. شد

 ردنک خواستگاری دلیل به مخالف جنس از او تنفر دانشکده به بازگشتت با
 .شد شدیدتر پسرش همکالسیهای یکی

 اوب شد ور حمله پسر به دانشکده محوطه در شد خواستگاری او از زمانیکه
 دانشتتکده حراستت به موضتوع او پیراهن کردن پاره و صتورت کردن خونی
 .کشید

 ند ا شده مطلع او بیماری از دانشکده حراست و همکالسیها اینکه به علم با
 بهبود برای معالجش پزشتک توصتیه با که گرفت تحصتیل ترک به تصتمیم
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 دانشتتگاه محی  از بودن دور ٬او تحصتتیل ترک از جلوگیری ٬مهرناز روحیه
 مریض یک دید با همه که پدرش جدید همسر و همکالسیهایش و اش قبلی

 دانشتتکده از جدید محی  در تازه زندگی یک شتتروع و میکردند نگاه او به
 .گرفتند را او مهمانی یکسال موافقت مشهد داروسازی

 تردک واسه بودم  کرده تهیه نیایش مهرناز بیماری از که ای خالصته بعد روز
  داشت زیادی تجربه تراپی ستایکو و ستکستولوژی های زمینه در که نبوی
 .بردم

 کردی؟ آوری جمع کجا از اطالعاتو این! همایون: پرسید من از نبوی دکتر

 مدرک و دلیل بدون رو حرفی هیچ و بود جدی کارش در وقتا همون مثل
 بیمار و دیابتی بیمار با روان و اعصاب بیمار: میگفت همیشته. نمیکرد قبول
 .میکنه فرق قلبی

 بیماریش ورزش تست و کاردیوگرافی اکو و گرافی آنژیو یه با قلبی بیمار یک
( خون قند افزایش بیماری) دیابت به مبتال بیمار یک یا و میشه داده تشخیص

 هممکن روان و اعصاب بیمار واسه ولی میشه غربالگری خون آزمایش یک با
 شخیصت از رو تو اون  با مصاحبه یا و حال شرح گرفتن در نکته کوچکترین

 قدقی بیماران این با مصتتاحبه و حال شتترح گرفتن در پس. کنه دور درمان و
 .بکشید بیرون ماست از رو مو و باشید

 .میشد ساعت یک از بیشتر بیماراش با هاش مصاحبه همیشه
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 خیلی. بریزه بیرون واست دلشو حرفهای تا داد بیمار دل به دل باید: میگفت
 لد تو تونستتتی هروقت. میکنه مریض روانو و عقل که خرابه دل این وقتها

 !هستی حاذق روانشناس یک که کن ادعا کنی  باز لونه مریضات

 شتتمس دیوان اندازه به فرستتتادن واستتم پزشتتکی پرونده یک استتتاد: گفتم
 .شده سیاه های برگه از بود پر. تبریزی

 الح شرح روانشناسی دانشتجوی از ها  بیمارستتان تو که میدونید خودتون
 متخصتتص نهایت در... و دستتتیار و کارورز و آموز کار تا میگیرن بیمارو
 .بیمار

 کمک با شتتدم مجبور هم دیروز. کردم جمع پرونده از اطالعاتو از مقداری
 شکروانپز و روانشناس شماره همکاره  خانم این برادر با که دوستم از گرفتن
 مورد رد کمی و باشم داشته صتحبتی اونا با و بیارم گیر نیایشتو مهرناز خانم

 .کنم تهیه ای خالصه و بگیرم اطالعات خصوصیش زندگی

 ماربی این خونواده با تو یعنی: گفت و انتداختت بتاال ابرویی نبوی دکتر
 نکردی؟ صحبت

 استاد نه -

 ونیمبت تا داریم زیادی خصوصی اطالعات به نیاز ما! پسرم کردی اشتتباه -
 تصمیم نداشتتیم  اون با هم ای مصتاحبه هیچ که خانم این درمان مورد در

 .کنیم گیری
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 لیو. کردم کوتاهی. استتتاد شتتماستتت با حق: گفتم و انداختم پایین سترمو
 هب بعد میکنم  قبول خانمو این درمان که بشتتم مطمئن اول که بود این نظرم

 .بزنم زنگ اش خانواده

 عاتاطال بیشتر و بزنم زنگ بهشون امروز همین ضتروریه  میکنید فکر اگه
 .بگیرم

 خونم ب کردی تهیه که هایی همین بذار فعال: گفت و کرد مکثی نبوی دکتر
 بکنی رو کار این باید حتما شد الزم اگه

 .استاد چشم -

 ازمهرن حال شرح روی مطالعه نتیجه آینده روز چند ظر  داد قول نبوی دکتر
 .بگه بهم رو نیایش

 .رفتم نبوی دکتر پیش دومرتبه روز چند از بعد

 یادداشتتت تو و اهمیته دارای که ای نکته! همایون: گفت من به نبوی دکتر
 .خانمه این درمانی گروه و درمانی رفتار جلسات مورد در نشده  ذکر هات

 نجاما جلسات تعداد و بگیر تهران در روانشتناسش دکتر با تماس یک شتما
 ور درمانی گروه و درمانی رفتار جلسات در خانم این پیشرفت میزان شتده 

 .بگو برام

 ستما نیایش خانم روانشناس با همونجا و آوردم در جیبم از موبایلو گوشی
 .دادم نبوی دکتر به رو گوشی و گرفتم

 :گفت و کرد من به رو   نبوی دکتر مکالمه  اتمام از بعد
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 رمانید رفتار جلسات کردم  مهرناز روانشتناس با که صتحبتایی به توجه با
 تحت مهرناز که ساله چند و شده انجام بود  زنده مادرش که زمانی تا مهرناز

 او زا بدتر یا یکستتان شتترای  که هایی خانم با اینکه وجود با. درمانیه گروه
 زبعضیا بهتر بسیار او اوضاع که کرده قبول و داشته خوبی رابطه اند داشتته

 مخالفو جنس از ترس و واهمه و اعتماد عدم هم هنوز ولی همنوعانشتته از
 تمام مهرناز. نیستتت خودش دستتت هاش واکنش خودش گفته طبق و داره

 از درمانی گروه متعدد جلستتات در و کرده طی رو درمانی گروه مراحل
 و دهش انجام درمانی گروه و درمانی رفتار جلسات پس داشته شرکت کودکی

 .بوده هراس و اضطراب کاهش ش نتیجه

 این به تو های نوشتتته و نیایش خانم روانشتتناس دکتر های صتتحبت از من
 کامال که میشتته احستتاس درمانی جدید روش یک به نیاز که رستیدم نتیجه

 .باشه دیگه های روش با متفاوت

 ثباع بد  خاطره یک از ترس و آوری یاد! همایون ببین: داد ادامه نبوی دکتر
 .میشه خانم این در تنفر و رفتارها این

 کردن جایگزین و گذشته بد خاطرات کردن حذ  فرد این درمان من نظر به
 .اونهاست جای به شیرین و زیبا خاطرات

 آشنا داره هراس ازش که چیزی اون به کم کم فردو میایم درمانی رفتار در ما
 سمتج میشه  اضطرابش باعث که چیزی اون که میخوایم ازش یا و کنیم می
 ولی رهب بین از ترسش تا کنیم می کنترل شرایطو ما مراحل این تمام در و کنه
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 شمشکل که کنیم آشنا هم جدیدی چیز یک با اونو کم کم باید خانم این در
 .بشه حل

 باید ٬ داشتتته صتتحنه یک یا رابطه یک از تلخ تجربه یک خانم این اگه مثال
 اطرهخ واین بشه تکرار اون برای زیاد لذت با جدید شرایطی در تجربه همون
 اینم که. بشه حک ذهنش در رفته رفته و شده او تلخ تجربه جایگزین خوش
 کامل احاطه اون خصوصی زندگی به فردیکه حضتور با مگر نمیشته میستر
 زا اعتماد باید فرد اون. باشه اون همراه زندگی لحظه لحظه در و باشه داشته
 رو مهرناز ذهن و فکر ذره ذره و گردونه باز مخالف جنس به اونو رفته دست

 .تغییربده

 برادرش و پدر از غیر باشه مردی حال حین در و روانشناس یک باید فرد این
 اون اب دلستتوزی و ترحم هرگونه بدون و متفاوت عاطفی رابطه یک بتونه که

 .کنه برقرار

 مخالف جنس یک برای وجودش بودن ضتتروری که کنه درک باید مهرناز
 قدرت جاو به مردو یک میتونه لطافتش و حضورش بلکه نیست جنسی فق 

 سشوا امن جایگاه یک میتونه مرد یک آغوش بفهمه بطوریکه.  ببره عشق و
 .کنه تکیه مرد این به بتونه مهرناز و بشه

 .کنه پیدا کنارش در رو مرد حضوریک به نیاز احساس باید اون

 .میکنه ماجرا این درگیر خودشو کسی کمتر و دشواریه و سخت کار

 اماننابس و سرکش روح یک مهار تحت که او زنانه و طبیعی غرایز تمام باید
 .بچشونه و بچشه را بودن زن لذت او و بشه زیباترشکوفا شکلی به گرفته قرار
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 و حرکات تمام باید که خانمه این با روانشناس آن زندگی هم درمان راه تنها
 .بشه نوشته درمانی پروتکل یک آن اساس بر و ثبت مهرناز رفتارهای

 کردن پیروی نه بشه گرفته نظر در شرای  اساس بر درمان یک رفتار هر برای
 .شده تهیه قبل از پروتکل یک از

 زا کردن دریافت محبت معنی اون و بشتته محبت ظریف موجود این به باید
 .بفهمه مخالفو جنس

 صمانهخ و احساسی برخورد هرگونه منتظر باید میکنه زندگی او با که کستی
 یا و دیدن صدمه حتی خشن و احساسی واقعه هر برای خودشو و باشته اون

 غرایز متوجه رو مهرناز باید اینکه درعین فرد اون. کنه آماده شتتدن کشتتته
 خوددار. بده هدیه به را ومحبت لطافت و آرامش روح ٬کنه ش زنانه و جنسی

 و اوست بیمار مهرناز که باشته داشتته یاد به همیشته و باشته مستئولیت با و
 .بره تر فرا حدودش و حد از نباید شرایطی هیچ تحت

 و اطفیع استفاده سوء دختر اون از و باشه اخالقی اصول پایبند باید فرد اون
 …نکنه جسمی

: مگفت بود شده گرد نبوی دکتر های صحبت شتنیدن از چشتمام حالیکه در
 و نیک زندگی زن یه کنار میشه مگه. میشه نابود روانشناسه اون که اینطوری

 نی؟ک مهار وغرایزتم کنی نوازشش و ناز و کنی محبت بهش شب تا صبح از

 مدلی نای رواب  این که میدونید خودتون. سخته برات باشی هم پیغمبر بچه
 .کرد پیدا میشه کتابا تو فق  رو
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 هم ونج به رو پنبه آتشتتو میشتته مگه! بابا: گفتم و کردم بلند کمی صتتدامو
 نشد؟ واکنشی هیچ منتظر و انداخت

 هنشتتد هیچی که هنوز: گفت بود برده پی من استتترس به که نبوی دکتر
 !!آمپرسوزوندی

 .میدونی منو اوضاع خودت که شما. سخته خیلی این استاد آخه -

 بسته چشم که کنم می باز واست رو موضوع دارم االن که همینه خاطر به -
. ودهب ضتتعیف خانمها برابر در نفستتت تو یادمه که جایی تا. نیفتی چاه تو

 درسته؟

 دب کانادا تو. شتتدم بهتر خیلی االن ولی میگید شتتما همینکه استتتاد  بله -
 ولی نمیکنم فراموش عمر آخر تا که گرفتم عبرتی درس. خورد بهم ای ضربه

 .همایونم همون من

 !!نمیشه ختم این به مشکالت همه تازه -

 راهمونه؟ سر سدی چه دیگه -

 نکنه داپی بهبودی دختر این ممکنه. نامشخصه کامال اینکار نتیجه! همایون -
 از اون کردن جدا و کنه پیدا درمانگرش به عاطفی وابستتتگی ممکنه یا و

 و بشه بهش دیگه عاطفی ضربه یک و شوک یک باعث ٬معالجش روانشناس
 .میشه تر سخت درمان صورت این در

 یا و بشه دختر اون عاشق مهرنازه درمان مستئول فردیکه خود داره احتمال -
 بیفته نباید هک اتفاقی و باشه نداشته خودشو جنسی غرایز کنترل توانایی اینکه

 بیستتوادی خاطر به نشتتده درمان کنون تا هم دختر این اینکه علت. بده رخ
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 اهر این از فق  دختر این درمان میدونستتتن هم اونها بلکه نبوده پزشتتکاش
 قانونی منع عرفی و شرعی نظر از کشور این در شدن همخونه که داره امکان

 .داد باید اون بابت رو سختی بسیار تاوان وگاهی داره

 هندسم موبایل شماره و گرفته تماس وحید با نبوی دکتر با مشتورت از بعد
 وینب دکتر های گفته و امور جریان در اونو تا گرفتم ازش رو نیایش مهرداد

 .بذارم

 جزئی جریان در اونو نیایش  مهندس با پرسی احوال و خودم ازمعرفی بعد
 .تر ساده زبان به البته. گذاشتم نبوی دکتر حرفهای ترین

 بازگشت باعث که چیز هیچ از مهرناز بهبود واسه ما:  گفت نیایش مهندس
 مدتی ات باشه الزم اگه حتی نمیکنیم  کوتاهی بشه عادی زندگی یک به اون
 موردش رد شما که روانشناسی این اگه البته. کنه زندگی غریبه فرد یک با رو

 اچاران نشد  پیدا خانمی اگه ولی بهتره خیلی باشته خانم میکنید  صتحبت
 با که بدید اجازه من به ولی بشه همخونه روانشناس آقای یک با مهرناز باید

 .بدم اطالع شما به بعد و کنم صحبت مورد این در پدرم

 فق  فتهگ نبوی دکتر نشدید؟ من حرفهای متوجه اصال شما اینکه مثل: گفتم
 !!باشه مرد معالج روانشناس باید

 یایشن سرهنگ با صحبتش نتایج جریان در منو فرصت اولین در داد قول اون
 .بذاره

 یدهفهم و تحصیلکرده فردی که فهمیدم نیایش مهرداد مهندس با صحبت از
 غیر رفتارای به و کرده زندگی منزل یک در خواهرش با رو مدتی که ستتت
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 برابر در هدیگ: بود گفته پدرش به اخیرا بطوریکه واقفه کامال اون تحمل قابل
 .بکنیم مهرناز حال به فکری یک وباید آوردم کم مهرناز رفتارای

 و حق تمام از خودشو مهرناز خاطر به که بود ساله 55 مرد یک اون طرفی از
 .بود کرده محروم میشد داده مرد یک به که حقوقی

 باید ازدواج این مهرناز معالج پزشک گفته طبق و بود ازدواج شتر  در اون
 تا مهرناز که بود مردی تنها مهرداد چون. میشتتد انجام مهرناز از پنهتان

 هب زن یک شدن وارد و ازدواج پس میکرد کنترل او جلوی رفتاراشو حدودی
 یعنی این و داشتتت مهرناز برای رو مهرداد دادن دستتت از حکم ٬او زندگی
 .دختر اون به مضاعف روحی ضربه

 مهرناز شتتده هرطور تا بود حاضتتر نیایش مهرداد مهندس استتاس همین بر
 !نهک ازدواج و بده زندگیش به سامانی سرو بتونه تا باشه دور اونها از مدتی

 اون مورد در پدرم با من: گفت و زد زنگ من به نیایش مهندس بعد روز چند
 نم میشتته درمان روش این به مهرناز اگه گفتن بابا و کردم صتتحبت مستتئله
 مورد روانشناس هروقت که دارم ها شرط ستری یک منهم ولی ندارم حرفی

 .میکنم صحبت اون با شد  پیدا نظر

 معالج روانشتتناس دستتتمزد مورد در پرده بی و رک خیلی نیایش  مهندس
 بگیره عهده هب مسئولیتو این کسی اگه! فرتاش دکتر آقای ببینید: کرد صحبت

 عادی زندگی یک به اونو هستت  مشتهد در مهرناز که یکستالی مدت در و
 مشهد جای بهترین در متری 577 آپارتمان یک معادل دستتمزدی برگردونه 

 خونواده عهده بر مدت این در منزلش و خوراک و خورد های وهزینه داره
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 577 ماهی پرداخت صورت به خوراک خوردو هزینه البته که میشته نیایش
 .تومنه هزار

 معلم و نمیده کادو سکه  فروش  طال مگه. میدیم دستتمزد اینطوری هم ما
 .کتاب

 بالطبع پس . سازی ساختمون هم شرکتمون و عمرانیم مهندس ماهم! خب
 !!داره سروکار آهن و آجر با ما دستمزد

 رنظ صر  اون از راحتی به که نبود کمی مقدار مهرداد پیشتنهادی دستتمزد
یی دوران در که هایی سختی دلیل به که من واسه خصتوصتا کنم  و دانشجو
 .بود معمول حد از بلندتر طمعم دندان بودم کشیده اون از بعد

 ضعیف و خانم این درمان مورد در نبوی دکتر هشتدارهای میان این در ولی
 .میکرد دل دو منو ها  خانم برابر در من بودن النفس

 .بود گذشته ساعت 18 از خوابیم بیدار

 دادمهر پیشتنهاد مورد در درستتی تصتتمیم بتونم تا گرفتم مرخصتی روز دو
 و مشتهد در متری 577 آپارتمان یک داشتتتن وستوستته طر  یک از. بگیرم

 هن که دختری با زندگی دیگه طر  از و خرج بدون و راحت زندگی یکستال
 .داشت روانی و روحی تعادل نه و میشناختم اونو

 برای که جدیدی های تصتتمیم دور به کشتتیدن خ  یکستتال مهمتر همه از
 ور انتظارم مهرناز درمان پذیرفتن در که خطراتی و داشتتتم م آینده زندگی

 .میکشید
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 هک کشتتیدنایی ستتیگار و خیابونا در زدن قدم و خوابی بیدار شتتب 5 از بعد
 و خستگی از گرفته صدایی با ٬نداشتت برام مکرر های سترفه جز ای نتیجه

 بود قرار که کسی با تصمیممو تا رفتم اعتیاد ترک کلینیک به دردناک پاهایی
 .کنم مطرح باشه من کنار رودر زندگی راه بقیه

 .داشت رو اثر بیشترین من گیری درتصمیم موضوع این با او برخورد

 کلینیک مسئول و MMT مدرک دارای ٬ عمومی پزشک رئیستی ستوره دکتر
 .میکردم کار اونجا در مشاور عنوان به که بود اعتیادی ترک

 بستتیار ٬اراده با و مصتتمم ٬حیا و حجب با ٬ 575 حدود بلند قدی با دختری
 .بین ریز و دقیق و سنج نکته ها گیری تصمیم در و منطقی

 اولین ٬بستتتم دل او به کانادا در دختریکه ٬ هانا به دکتر خانم چهره شتتباهت
 دکتر خانم این با رو روابطم تا کرد بیدار منو خفتته ذهن کته بود چیزی

 .کنم تر صمیمی متشخص

 شده عقالنی و احساسی مبارزات درگیر دور چندان نه گذشتته در که ذهنی
 هاینخ اولین که بود شده باعث و میکشتید خود دنبال به مرا مدتها تا و بود

 .کنم تجربه رو سیگار

 .ودب م آینده فرزندان مادر و همسر یک عنوان به مناسبی فرد سوره من نظر از

 هجمع اکثر و بود شده بیشتر صمیمیتمون ٬سوره به ازدواجم پیشنهاد اززمان
 زندگی در که تصمیماتی و سالیق ٬عقاید مورد در و میرفتم بیرون او با رو ها

 .میکردم صحبت او با داشتم آینده
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 صتتدا استتم به کار محی  از خارج مکانهای در رو همدیگه که بود مدتی
 .میزدیم

 همیشتته و میکرد درک خوبی به منو موقعیت و بود ای فهمیده دختر ستتوره
 .میکرد تعدیل منطقیش سخنان با منو های نگرانی

 هک منطقی و کرده تحصیل دختر یک کنار در کردن زندگی میکردم احستاس
 هداشتتت دنبال به برام رو آرامش ابد تا میتونه داره آبرومندی و خوب خونواده

 .باشه

 .نشدم ای دیگه کس عاشق هانا از بعد واقع در نبودم سوره عاشق

 واون آگاه خود نا بشم دوست دختری با که میخواستم وقت هر چرا نمیدونم
 .میکردم مقایسه هانا با

 اگانهجد باید رو فرد هر رفتارای و نیست درستی کار که میدونستم هم خودم
 برای ینا و نداشتتتم رفتارم براین کنترلی ولی بدم قرار تحلیل و تجزیه مورد
 .نبود توجیه قابل روانشناسی رشته در تحصیلکرده فرد یک

 آوری یاد با و بشه تداعی برام هانا چهره همیشته داشتتم دوستت جورایی یه
 .میشدم آروم اون ظریف و زیبا صورت

 .بود هانا به او زیاد شباهت شدم  سوره جذب که هم علتی مهمترین

 چاق هم کمی و شانه چهار هانا برعکس و نبود ظریفی دختر ستوره هرچند
 احترام برایش. نمیزد چشم تو وزنش اضافه ٬بلندش قد خاطر به البته که بود

 ورهس به عاطفی نظر از منو میتونه زمان گذر میکردم فکر و بودم قائل زیادی
 .بگیره قلبم در رو هانا جای که برسه روزی و کنه تر وابسته
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 برای خواهرکوچکترم فرزانه با ترم  کالستتهای شتتروع از قبل که بود قرار
 .بریم اونها منزل به خواستگاری

 و نیایش مهندس پیشنهاد ٬ مهرناز نام به ازفردی باید که بود کسی اولین اون
 .میشد مطلع داشتم ذهن در که خامی تصمیم

 هر به ٬کنم مطرح ستتوره با رو موضتتوع چگونه که بودم این فکر در راه تمام
 هم سایر مشابه احستاسات با بود دختری ولی ٬منطقی هم هرچند اون حال

 .خودش جنسهای

 اشوبیماره مهرناز اینکه از بعد. نبود شلوغ زیاد کلینیک اونروز روشکر خدا
 بریم بیرون هم با که خواستم ازش کرد ویزیت

 رانبیما ویزیت از بعد ها  وقت بیشتتتر. رفتیم شتتاپ کافی یک به هم با
 .اومدیم می شاپ کافی اون به هم با کلینیک

 ااونج جورایی یه. میشد پخش کالم بی موزیک یک همیشه بود دنجی جای
 اومدم می اونجا هروقت ولی چرا؟ نمیتدونم. میکردم آرامش احستتاس

 .شدم خالی نگرانیا و گرفتاریا همه از میکردم احساس

 .نباشیم مشتریا بقیه دید تو که کردم پیدا دنجی گوشه

 .ردمنمیک چینی مقدمه حرفام و احساسات بیان برای هیچوقت بودم رکی آدم

 رستتوندن تو ولی بودم روانشتتناس اینکه وجود با دومیم خواهر آفاق قول به
 مدلی این منم خب. میکردم عمل ناشتتیانه بستتیار بد چه و خوب چه خبرا
 !!دیگه بودم

 .کردم زدن حر  به شروع مقدمه بی ٬نشستیم میز پشت اینکه محض به
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 موضتتوعی یک مورد در باید اینجا بیای خواستتتم ازت که امروز! ستتوره -
 .بندازه تاخیر به ازدواجمونو مدتی ممکنه که کنم صحبت باهات

 ون؟همای شده چی: گفت کنه مخفی تعجبشو میکرد سعی حالیکه در سوره
 شدن؟ طوری خواهرات افتاده؟ اتفاقی کسی واسه نکرده خدایی

 به مربوط موضوع. میبرن سر به کامل سالمتی و صتحت در و خوبن همه -
 .خودمه

 میشنوم -

 هم ستترمایه نظر از و برگشتتتم ایران به تازه من که میدونی خوب خودت -
 یالخ بی بگم و کنم دراز پاهامو که نرسیده ثروتی من به هم پدرم از. صفرم

 استتتخدام تونستتتم تا زدم در اون و در این چقدر که داری هم خبر... دنیا
 روعش برای که بشتی منکر نمیتونی که هم رو این. بشتم پزشتکی دانشتکده

 .اندک هرچند اونم هست مالی پشتوانه یک به نیاز زندگی

 پراید یک و هستم من. ندارم هم رو اندک پشتوانه همون االن من متاستفانه
 .بدم قسطاشو باید وقت چند تا که

 برای مالی مشتتکل منظورت اگه. مطلب اصتتل ستتر نمیری چرا! همایون -
 پس پول مقداری خودم من. نباش نگران. چیزاستتت این و عروستتی گرفتن
 .خوبه کار شروع برای که دارم انداز

 .میکنه تهیه رو چی همه پدرم. ندارم نگرانی هم جهاز واسه

 راحت خیال با پس. بگیرم جهاز خودم پول از من که نبود قرار هم اول از
 .کنی کم نگرانیتو و کنی قبول من از پولو این میتونی
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 چند از بعد هردومون تالش با ولی باشه ستخت کمی زندگیمون اول شتاید
 یردرگ خودتو که نیست نیازی و داشتت خواهیم راحتی نستبتا زندگی ستال
 .نیست معلوم انتهاش که کنی بغرنجی مسئله چنین

 شتپ قراره که زن یک عنوان به. بکشم رخت به پوالمو خوام می نکنی فکر
 .میکنم اعالم آمادگیمو حاال از باشه شوهرش

 کنار در زندگی حتم طور به و داشتتتی لطف من به همیشتته تو. ممنونم -
 هم من ولی. باشتته نمیتونه بهشتتت تو زندگی از کمتر تو مثل عاقلی همستر

 منتی و چشمداشت هیچ بدون که همینقدر. دارم غروری خودم واسه و مردم
 ات حداقل. کنم قبول نمیتونم ولی ممنونم ازت دادی پیشتتنهادو این من به

 بولق پولی ازت نمیخوام نکردیم شتروع زندگیمونو ستتقف یک زیر زمانیکه
 برای هم امروز. منه وظیفه مقدماتش کردن فراهم که کاری برای اونم کنم 

 یک درمان مورد در بگم بهت تا بیای اینجا باهام که خواستتتم ازت همین
 بیمارام یهبق با بیمار این البته. شده خوبی دستمزد پیشتنهاد بهم بیمار خانم
 ستادما با که مشورتایی با. میباشد خاص درمانش شرای  و میکنه فرق کمی
 با نزدیک ارتباط در ماه 6 مدت به باید حداقل درمان برای خانم این کردم

 .باشه من

 داره؟ تو و من ازدواج به ربطی چه این خب -

 .بشم همخونه خانم  این با ماه 6 حداقل باید که اینه منظورم -

 همخونه؟ پرسید بهت با بود کرده گرد را سیاهش چشمای حالیکه در سوره
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 یجهنت آوردن بدست برای ولی ستخته کمی درمانش پروتکل توضتیح. آره -
 ونمبت تا بگیرم نظر تحت خانمو این ی رفتارها تمام باید درمان  در بهتر

 نزلم یک در مدتی برای اون با اینکه مگر نیست ممکن این و کنم اونودرمان
 .کنم زندگی

 اون با تو شتتدن همخونه نگران که نداره ای خونواده خانم این اونوقت -
 بشن؟

 بیماری از اونا و درمانه تحت سالهاست. میدونن رو چی همه ش خونواده -
 رو روش این حل راه آخرین عنوان به هم واالن شتتدن خستتته او مزمن

 .پذیرفتن

 چیه؟ وس  این من نقش اونوقت -

 همخونه خانم این با قراره من درسته. کنی صبر دیگه ماه 6 که میخوام ازت -
 یبهعج کم یک پیشنهادم میدونم. مهمه خیلی برام تو بودن راضی ولی بشتم

 اتگیری درتصمیم و بگیری تصتمیم منطقی همیشته مثل دارم دوستت ولی
 .بدی حق من به هم حدودی تا و بگیری نظر در منم شرای 

 هست؟ کجایی مجرد؟ یا متاهله سالشه؟ چند خانم این -

 داروسازیه دانشجوی. تهران اهل و مجرده. داره سال -56

 تو تا کنم صتبر ماه 6 من. عجیبه خیلی خیلی  ٬نه که کم یک پیشتنهادت -
 هست هم داروسازی دانشجوی قضا از که تهرانی و جوون خانم یک با بری

 هرکی به رو حر  این اگه نمیکنی فکر. کنم تماشا هم من و بشتی همخونه
 کنه؟ تضمین رو آینده میتونه کی. بخنده بهم بزنم
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 .میمونه خودمون بین. بشه مطلع موضوع این از کسی نیست قرار -

 وت تکونی یک بودم مجبور منم ولی. بود چی از نگرانیش میفهمیدم کامال
 نصفش که بشم ماهی آخر حقوق منتظر میتونستم کی تا بدم خودم به زندگی

 .میرفت ماشینم قس  و پانسیون اجاره بابت

 .بیمارمه فق  اون. باشی داشته اعتماد من به که مهمه خیلی این -

 ورن کوه الماس دستمزدت اگه حتی. بپذیرم نمیتونم من همایون حال هر به -
. ارمد تشریف بدبین و حسود هم کمی تو  بد شانس از و زنم یک من. باشه
 مکک رو میتونی تو. بدم انجام زندگیم در رو ریستتکی چنین نمیتونم پس

 بکنم مسائلی درگیر خودمو ماه 6 که نخواه من از ولی کنی حساب من مالی
 خانم اون عاشتتق مدت این تو اگه. نیستتت ش نتیجه در تضتتمینی هیچ که

 مدت این در اگه چی؟ شدی منصتر  من با ازدواجت از اگه چی؟ شتدی
 این به ماه 6 از بعد و کردم رد رو بهتری بستتیار شتترای  با خواستتتگاری من

 نه پاستتخگوئه؟ کی اومده در آب از غل  هامون معادله که رستتیدیم نتیجه
 ور نمیتونم خیلی راستش. م شرمنده دیگه رو یکی این. نیستتم من همایون

 .کنم حساب تو قرارهای و قول

 تماداع از که پستم اونقدر من که کردی فکر کردی؟ فکر خودت با چی تو -
 و ولق تمام زیر یا و باشم بیمارم با و کنم استفاده سوء خودم به خونواده یک

 حد این تا منو بشه؟ م آینده همسر قراره که دادم دختری به که بزنم قرارهایی
 دیدی؟ بازه*و*س
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 یحال شرح با! روانیه بیمار یک دختر اون: دادم ادامه و کردم تر بلند صدامو
 اون از احتماال. داره دخترونه ظاهر فق  که پستتره یک اون خوندم  ازش که

 یهاییهلوند و ها عشوه نیست مهم براش که چیزی تنها که سیبیلوهاست دختر
 دممیکر فکر همیشه! سوره متاستفم برات واقعا. میکنه جذب رو مرد یک که

 !!میکنی فکر تر عاقالنه جنسات هم از خیلی به نسبت

 .میکردند نگاه سوره و من به نفر چند. بود شده بلند حسابی صدام

 یک ستیمنش ساعته سه: گفتم و رفتم پذیرش قسمت سمت به عصتبانیت با
 .بگیره اردر ازمون نیومده نفر

 .منتظرتم ماشین تو: گفتم و کردم سوره سمت به رومو بعد

 دنبالش برم میخواستم. نیومد شدم سوره منتظر هرچی. شدم ماشتین ستوار
 .بود تاکسی گرفتن حال در ماشین به پشت که دیدم رو سوره بغل آینه از که

 .تمنداش ازش رو ادبانه بی واکنش توقع. برخورد بهم خیلی رفتارش این از

 با بخواد هک نداشتتتم قبالش در مستتئولیتی ومنهم بود نیوفتاده اتفاقی هنوزکه
 .کنه تنبیه منو ش گانه بچه رفتار این

 .نکردم صداش

 .شد جدا من از خداحافظی بدون و گرفت تاکسی یک اونم

یلم نگرفتم پول ازت هنوز خوبته گفتم خودم بتا  بتتدون و نمیگیری تحو
 .میشدم مقروضتم اینکه حال به وای میری خداحافظی

 .کردم ترک رو اونجا وحشتناکی گاز با و کردم روشن ماشینو
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 دالیل با میخواستتت دلم ولی منطقیه غیر ستتوره از تقاضتتام که میدونستتتم
 نم بگه اینکه نه. نپذیرم دخترو اون درمان که میکرد قانع منو تری منطقی
 .ندارم اعتماد حرفات به و بدبینم و حسودم

 .کنه منصرفم اینکار از من به ش عالقه دادن نشان با اون داشتم دوست

 از بعد تری عاقالنه برخورد یتا و میکرد پتافشتتاری دیگته کم یتک اگته
 قتو و میکردم تعلل داشتتتم که تصتتمیمی برای حتما میکرد  صتحبتهامون

 .میدادم اختصاص موضوع جوانب همه بررسی و کردن فکر به را بیشتری

 ومترآر کمی هردو که دیگه روز چند: گفتم خودم با تفاستتیر این تمام با ولی
 اب دیگه جلسه یک و میارم در دلش از و میگیرم باهاش تماسی یک شتدیم 

 .میشینم صحبت به هم

 های خوابی بیدار و خستگی فرط از قرمز چشمایی با سوره با مالقات از بعد
 .تمبرگش پانسیون به سوره رفتار طر  از نگران البته صد دلی و شبانه

. کشیدمسر نفس یک و کردم درست آبلیمو شربت یک. نداشتم شام به میلی
 پوستتتم زیر در رو لذتی داغ  آب حمام یک از بعد شتیرین و خنک شتربت

 .شدم کشیده تختم سمت به که کرد تزریق

 .شدم خیره سقف به هد  بدون ساعتها و کردم روشن سیگار یک

 هب کمتر که میشد باعث و میکرد آرومم کشیدن ستیگار ٬بودم کانادا موقعیکه
 فهسر دلیل به ماه چند از بعد ولی کنم فکر داشتم اون از که خاطراتی و هانا

 مکرد مراجعه داخلی متخصص پزشک به حلق پشت ترشحات و مکرر های
 در که گفت و کرد ذکر نیکوتین به حستتاستتیت را عالئم این علت اون و



wWw.Roman4u.iR  51 

 

 دیج خطرات حتم بطور که میشم برونشیت دچار سیگار ترک عدم صورت
 .دارد دنبال به ام ریه برای

 ولی ودمب گذاشته کنار داشت که هایی وسوسه تمام با سیگارو که بود مدتی
 پناه ستتیگار به گهگاه مالی و کاری فشتتارهای دلیل به که میشتتد ماهی دو

 که ودب موردی هم برانگیز وسوسه مسئله این مورد در گیری تصمیم. میبردم
 وردبرخ هم امروز. بگیرم کمک آرامشم واسته ستیگار از مجددا شتد باعث

 در هموند سیگار آخرین که شد باعث ش گانه بچه رفتار و سوره عاقالنه غیر
 .بدم جا لبم گوشه بودم خریده پیش روز دو که رو سیگار بسته

********** 

 کل دانای

 .بود نفره 8 خانواده یک از آخر فرزند و پسر تک ٬فرتاش همایون امیر دکتر

 را فانی دار است سال چند هردو که دار خانه مادرش و بانک کارمند پدرش
 .اند گفته وداع

 ات آورد بچه آنقدر مادرش ها قدیمی قول به و دارد خود از بزرگتر خواهر پنج
 اجازه مادرشتان و پدر به خواهرها یعنی نبود لوستی پستر. شتود پستر یکی

 صمیمی خواهرها همه با. شود کشتیده حد از بیش همایون ناز که نمیدادند
 و آموزش در تربیتی مشاورامور عنوان به که آخرش خواهر فرزانه با ولی بود

 .تر صمیمی میکرد خدمت پرورش

 به ساعدش قسمتهای از بعضتی در فرزانه ی کشتیدنها ناخن آثار هم هنوز
 .است مشهود دستش مردانه موهای زیر در محو و ریز خطوطی صورت
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 به ولی استتت نبوده ا  جی بدون هم یکروز بعد به ستتالگی هجده ستتن از
 دوستتتی برای بود کرده رستتوخ او در خانواده از که مذهبی اعتقادات دلیل

 حد از گاه گه.  آتشین طبعش و بود گرم هرچند بود قائل حدود و حد هایش
 لیهک سنگ بیماری سابقه دلیل به ولی میخواند نماز. رفت می فراتر حدود و

 برای نیبالی روانشناسی رشتته در دکترا مدرک گرفتن از بعد. نمیگرفت روزه
 اهان با آنجا در که رفت کانادا آنالیزبه ستایکو ماهه شتش دوره یک گذراندن

. شد ناآش بود شرکت یک منشی او خود گفته به که تایلندی مطلقه خانم یک
 و سیاه و ل*خ*ت موهایش. کشتیده چشتمانی و کوتاه قد با ظریف دختری
 او اب مدتی از بعد. شرقی جنوب آسیای دخترهای ستایر مثل لطیف پوستتی
 گنجانده او خانوادگی فرهنگ قاموس در رابطه این که هرچند ٬شتد همخانه

 اولین. شود جلودارش نمیتوانستت کستی و بود دل کار ٬کار ولی بود نشتده
 مرد یک برای خودداری. بود هانا با مخالف  جنس با نزدیکش ارتباط تجربه

 بودن آستتانی کار محبوبش دختر کنار در وزندگی آتشتتین طبع با ستتاله 51
 بود بار اولین. شود همسرم قراراست که کنی توجیه را خودت وقتی خصوصا

 و استرسها کاهش در چقدر   باشد عشق روی از که رابطه یک میفهمید که
 معشوقش آغوش در آرامی به صبح تا شب آن. است موثر او روحی فشارهای

 .خوابید

 و ستا بیشتر دیگر مردهای به نسبت مخالف  جنس به میلش که میدانست
 هتوانستتت ستن این تا چطور که بود حیرت در خودش از و تر آتشتین طبعش
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 که مذهبی و اعتقادی های زمینه به هم را آن که کند کنترل را خودش استت
 .داد نسبت داشت خانوادگیش تربیت در ریشه

 روی کنترلی اگر که شتتد متوجه زود خیلی ٬هانا با اش رابطه اولین از بعد
 باطیارت در. بود خواهد بار مصیبت او برای باشد نداشته اش نفسانی امیال

 مورد در تصمیمش و شد وجدان عذاب دچار داشتت  هانا با با که نزدیکی
 ماه 5 مدت به و کرد قطع هانا با را اش رابطه. شتتد تر جدی هانا با ازدواج
 نفستتانی  امیال دخالت هرگونه دخالت بدون بتواند تا نداشتتت او با کاری
 .بسنجد هانا به را اش عالقه میزان

 از سربلند و موفق باالخره ولی ٬کشیدن ریاضت منزله به بود ستختی دوران
. راحتی همین به ٬کرد ترک را او و شد شاکی هانا ولی. آمد بیرون امتحان این

 شغل الزمه خودداری که آموخت. داشت خود کار برای دلیلی هم او شتاید
 با ودیز آن به اگر شاید. زند لجام اش افسارگسیخته امیال بر باید و است او

 را هانا ٬نمیکرد رها خود حال به ماه ستته را او بعد و نمیکرد برقرار رابطه هانا
 آدرسش هانا که کاری محل به وقتی و ندید را هانا دیگر. داشت خود کنار در
 یقطر از. باشد نمی شتاغل آنجا در نام این به کستی گفتند رفت بود داده را

 هزینه دیگر مردهای با شتتدن همخانه با هانا که فهمید هانا دوستتتهتای
 ترک زا بعد و! نیست شرکتی هیچ منشتی واقع در و میکند تامین را زندگیش
 عمرش در را ضربه بدترین. است شتده همخانه دیگری کس با هم همایون
 .بود خورده
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 ابطهر بواسطه را او و کند بازی او روحیه و احساسات با بود توانسته زن یک
 را خود همایون بطوریکه کند ناپذیر وصتتف وجدانی عذاب درگیر داشتتتن

 نوانع به را او هم هنوز همایون تفاسیر این تمام با!! بداند او با ازدواج به ملزم
 اولین خودش قول به یا و میکرد یاد داشت دوست قلب صتمیم از که کستی

 که شود این منکر نمیتوانستت او. بود نجیب نا تایلندی خانم یک عشتقش
 .میخورد چشم به او در زنانه ظرافتهای تمام و بود مهربان و لوند بسیار هانا

 ئمعال دچار بود  خورده هانا از که رودستی دلیل به ایران به بازگشت از بعد
 .شد درمانی مشاوره و کرد مراجعه نبوی دکتر به که شد سرخوردگی

. شدم بیدار خواب از تعجب با ٬صبح 6 ساعت اونهم ٬ اس ام اس صدای با
 .بود سوره طر  از اس ام اس

. بپذیرم ور شما پیشنهاد نمیتونم که م شترمنده فرتاش دکتر آقای: بود نوشتته
 واسه .بدم مثبت جواب همکارام از یکی ازدواج پیشنهاد به م گرفته تصمیم

 این به دیگه کنم می خواهش بوده شتتما و من بین که اونچه شتتدن فراموش
 تونحساب به همیشه مطابق هم شما ماه این حقوق. نیارید تشتریف کلینیک

 .میشه واریز

 رئیسی سوره دکتر

 شاید .نمیکرد عجله حد این تا گیری تصمیم در سوره ایکاش: گفتم خودم با
 برای و کنه منصر  کار این از منو میتونست میکرد برخورد ای اگرطوردیگه

 .باشه کنارم در همیشه
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. رورمغ دکتر   خانم. بکشم نازتو عمرا: زدم داد و گفتم لب زیر جهنمی به یک
 مقابلش طر  کردن صالح خلع واسه خودش تیر آخرین از همیشه کسیکه
 .نمیشه من واسه خوبی همسر کنه  استفاده

 و منطق با نمیشتته رو ها گره همه که نمیدونه اون یعنی: گفتم خودم بتا
 !حله راه تنها زنانه زیبای احساسات گاهی! کرد باز استدالل

 و بودم گرفته که تصتتمیمی خاطر به خودمو. کردم لعنت رو ستتوره و خودم
 .ش احمقانه رفتارای و عجوالنه تصمیم خاطر به رو سوره

 صورتم  و دست شتستتن و زدن مستواک از بعد و شتدم بلند تخت روی از
 .برم بیمارستان به تا پوشیدم لباسمو

 گراندی مورد در همیشه روانشناسی رشته در کرده تحصیل فرد یک عنوان به
 مداشت دوست سوره مورد در ولی میکردم قضاوت خودشون دیدگاه اساس بر

 .باشم خودخواه

 داشتم اون به که زیبایی احساس که شد باعث ستوره قاطع و ستریع جواب
 شاید که نباشم این نگران و بشه دفن خاطره خروارها زیر در لحظه درهمون

 .بشم متاسف دادنش دست از واسه روزی

 مهرناز درمان در موفقیت عدم و ش*ه*و*ت و ه*و*س مهتار و لغزیتدن
 و ودب کرده اصلم*س*ت نیایش مهرناز درمورد گیری تصمیم در منو نیایش 

. میکرد حیران و ستتردرگم ها مجهول بین منو و میزد بهم هامو معادله تمام
 دندون جواب هم  طرفی از. نداشتم روهم طمعم دندون کشیدن قدرت ولی
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 تهگرف که تصمیمی در گامهامو منطقی  هرچند رئیستی  ستوره دکتر شتکن
 .کرد تر مصمم و استوارتر بودم 

 هرنازم درمان در که کنم مجاب اونو تا میرفتم نبوی دکتر نزد باید همه از قبل
 .نکند دریغ من از کمکشو و باشد همراهم نیایش 

 همایون: فتگ و کرد نگاه من به بهت با گفتم نبوی دکتر به تصمیمو زمانیکه
 که اییج تا کردی؟ فکر عواقبش به هستی؟ مطمئن گرفتی که تصتمیمی از

 لقاب غیر و گرمه مزاجت بسیار تو میشتناستم  دانشتجوم عنوان به رو تو من
 بیشتری توق و کردی عجله تصمیمی چنین گرفتن برای نمیکنی فکر. کنترل

 با حاضتتر حال در میدونم که هم جایی تا داری؟ نیاز کردن فکر واستته رو
 یتمسئول کسی به نستبت تا نکردی هم ازدواج و نیستتی ارتباط در خانمی
 و تخود آینده ممکنه کارت این با میدونی هیچ. باشی داشته عرفی و شرعی

 بیفته؟ خطر به دختر اون

 آتیشی و هوا به ستر دانشتجوی اون دیگه من. باشته جمع خیالتون استتاد -
 ودمب کانادا موقعیکه. بدم تلفن شتتماره بهش ببینم رو کی هر که نیستتتم

 ودخ هم واتیکان کلیسای اسقف یک از االن بطوریکه شدم گزیده بدجوری
 .هستم دارتر

 زا بازگشتت از بعد که کستی و بزرگترت و استتاد عنوان به من حال هر به -
 رونگی تصمیم زود میکنم توصتیه بهت هم هنوز بودی  درمانم تحت کانادا
 کار از کار اگه همایون. بپرداز مستئله این زوایای بررستی به بیشتتری مدت

 !!کنی جور و جمع رو ریخته کوزه از که آبی نمیتونی جور هیچ تو بگذره 
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 تدوس. نمیکشم کنار شرایطی هیچ تحت و گرفتم تصتمیممو من استتاد -
 هم ای هدیگ مسائل البته. باشم داشته موفق تجربه یک کارم شروع واسه دارم

 .داره نقش

 :کرد ریز چشماشو نبوی دکتر

 چه؟ نشی موفق اگه و -

 میشم شما های راهنمایی و کمک با باشید مطمئن -

 درمان از مرحله هر در و ندارم حرفی منهم هستی مصتمم حد این تا اگه -
 ببره یپ مسئله این به نباید خانم اون که باشه یادت ولی. کنم کمکت حاضرم

  فق. ببینه خودش همخونه عنوان به رو تو باید اون. هستتتی معاجش تو که
 باش مطمئن شدی ش همخونه درمانش واسه تو بفهمه اون که روزی. همین

 .توئه کاری شکست روز

 .نباشید نگران شما. استاد هست حواسم -

 دونم می من که گذشت کار از کار استتاد بگی نیای. کنیم تعریف ببینیمو -
 !!!تو با

 !میدم قول! باشه جمع خیالتون -

 تماس نیایش مهرداد مهندس با نبوی دکتر از همکاری قول گرفتن از بعد
 که گفت مهرداد. کردم اعالم خواهرش درمان واسه خودمو آمادگی و گرفتم

 میزنه زنگ دیگه روز چند مهرداد که داره شروطی شرطو اینکار واسه پدرش
 میگم موقع همون شرایطمو که گفتم منم. میگه رو اونا و

 .زد زنگ موبایلم به مهرداد بعد روز چند
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 الو: مهرداد

 بله -

 فرتاش دکتر آقای سالم -

 شما؟ احوال. است بنده از سالم -

 هستید؟ خوب شما. ممنونم -

 .شکر رو خدا -

 مبگ بهتون مهرناز با شما شدن همخونه واسه رو بابا شرایطو که زدم زنگ -

 گوشم به بفرمایید -

 خواهرمن با شتتما که ضتتروریه مهرناز درمان برای چون که گفتن بابا -
 ترعای بگیرید  نظر زیر نو او رفتارای و کارا لحظه لحظه و بشتتید همخونه
 شما بین باید یکساله محرمیت صیغه یک اینکه اول. الزمه نکات یکستری

 صیغه این. بگیرید نظر زیر مهرنازو شترعی عذر بدون شتما تا بشته خونده
 حریم به تعرض حق طرفین از هیچکدوم و شترعیه مستتایل رفع واسته فق 

 .نداره رو دیگه یکی اون خصوصی

 همهری که کرده شتترط موضتتوع این از کردن حاصتتل اطمینان برای بابا البته
 نکرده خدا صتورتیکه در که باشته داماد آقای از پا یک و دستت یک مهرناز
 حرفا نای گفتن از واقعا چون نمیگم  شو بقیه دیگه...... اومد پیش ای مسئله
 بدبین کم یه بدید حق. بوده جنایی بخش ستترهنگ من پدر ولی دارم شتترم
 !باشه
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! کردم هنگ نیایش ستترهنگ جناب درخواستتت این و حر  این شتتنیدن از
 الق همونجا باید! من خراب سابقه با اونم! پا یک و دست یک مهریه با صیغه
 .نمیکردم فکر بهش اصال دیگه و میکندم رو قضیه

 شما نگرانی این: گفتم باشه معترضانه لحن با همراه بطوریکه جدی  خیلی
 شما به ابتدا همین میخوام! هستتم شتما خواهر معالج من. مورده بی کامال

 هب اجتماعیمو حیثیت نیستتم حاضتتر وجه هیچ به من که بدم کامل اطمینان
 اشم ب مسایل این دنبال به اگه ضمن در و بدم دست از دانشگاه استاد عنوان

 نذارم جا به خودم از هم اثری هیچ که داره وجود تری راحت خیلی راههای
 پس! بکنم اش مهریه پامو و دست یک و کنم صیغه شتمارو خواهر اینکه تا

 .نباشید خواهرتون نگران

 ودخ. بشتتید عصتتبانی و ناراحت بابا خواستتته این از که میدم حق بهتون -
 این روی مصتترانه پدرم ولی شتتد بحثم بابا با شتتنیدم  حرفو این وقتی منهم

 .دارن تاکید موضوع

 است بیهوده مکالمه ادامه دیدم

 برسونیم اتمام به صحبتمونو همینجا ما بدید اجازه اگه پس: گفتم

 !کردیم حساب شما کمک رو ما! دکتر آقای ولی -

 و دست یک اینکه نه و کنم صیغه شمارو خواهر تونم می نه من م شرمنده -
 یداپ واستتتون بیاد کنار شتترای  این با که کستتی و گردم می. ش مهریه پامو

 خداحافظ. میدم خبر بهتون و میکنم
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 به ازنی خونواده این کل: گفتم خودم با و کردم قطع عصتتبانیت با رو گوشتی
 !دارن درمانی روان

 خونواده و من دکتر آقای که اومد مهرداد طر  از اس ام اس یک شب همون
 !هستید شما داریم  قبول مهرناز درمان برای که رو کسی تنها م 

 و دست کردن کش پیش با البته: گفتم و انداختم موبایلم صتفحه به نگاهی
 .پام

 از رو عموضو این تقریبا بودم نیایش سرهنگ جناب پیشنهاد درگیر روز چند
 .کردم خارج ذهنم

 و زد دامص پانستیون مستئول برگشتتم  پانستیون به بیمارستتان از که یکروز
 اجاره زادآ دانشگاه به یکساله پانسیونو چون. کنم خالی اتاقو باید که: گفت

 .داده

 ترک کلینیک از اخراج و ستتوره دادن دستتت از. بودم ستتوزونده آمپر دیگه
 یون پانس تخلیه دستور هم حاال و نیایش سرهنگ احمقانه پیشتنهاد اعتیاد 

 دنکر عوض بدون و رفتم اتاقم به عصتتبانیت با. ریخت بهم منو حستتابی
 .کردم ولو تخت رو خودمو لباسام

. دمز زل اتاق سقفی پنکه به و نیومد چشمام به خواب صبح  تا هم اونشتب
 ایبر آمادگیمو و بزنم زنگ مهرداد به که گرفتم تصتتمیم و کردم جزم عزممو
 .کنم اعالم مهرناز درمان

 نمی داشتتتم  کار هم ظهرها از بعد که موقع اون بکنم؟ میتونستتتم چیکار
. هشد روز نصفه کارم که حاال کنم  پا و دست آغلی یه خودم واسه تونستتم
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ییو حمومو که برم پانستیون کدوم به باز  کیی ظرفاش شستن محل دستتشتو
 !باشه

 من هک نکنن فکر هم خیلی که میذاشتم اونها واسه شروطی شرطو باید ولی
 .نیست توش حرفی بگیرن  اونها که تصمیمی هر بخارمو بی

 .زدم زنگ مهرداد موبایل به بعد روز

 !نیایش مهندس سالم. الو -

 !دکتر آقای سالم -

 که بگم که زدم زنگ راستتتش: گفتم آوردم می در شتتکلک و ادا حالیکه در
 با بگیرن  عهده به خواهرتونو درمان که دادم پیشتتنهاد دوستتتام به هرچی

 روانشتناس یک عنوان به هم من. نکردن قبول گذاشتتید  شتما که شترایطی
 عمه ونج آره گفتم دلم تو)  بکشم پس پا بیمار یک درمان از که نبود صحیح

 واسه ولی بگیرم عهده به رو شما خواهر مداوای خودم گرفتم تصتمیم!( ت
 جهتو نکات از ستتری یه به باید باشتته آمیز موفقیت خواهرتون درمان اینکه
 .بپذیرید رو بنده شرای  و کنید

 :گفت مهرداد

 .شماست با گوشم-

 خبر نباید صتتیغه و شتتدن همخونه این از من و شتما پدر از غیر هیچکس-
 باطارت در خواهرتون با باید که کسی تنها درمان مدت طول در... باشه داشته
 حق هم پدرتون... ضروری مسایل مورد در فق  اونهم ٬هستتید شتما باشته

 وجهت با مهرناز چون!( نره نشونه پامو و دست باشه اون تا. ) بزنن زنگ ندارند
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 پدرتون با که نیست صالح کرده  پیدا پدرتون مجدد ازدواج با که مشکلی به
 و بشتته عوض باید خواهرتون همراه شتتماره... باشتته ارتباط در همستترش و

 ستمسی یک... بشته قطع کامال استت مطلقه که دوستتش تنها با اون ارتباط
 یشونا و بشه گذاشته کار خواهرتون اتاق در باید بستته مدار مخفی دوربین

 مخود اتاق در رفتارهاشتونو بتونم من تا باشتتن نداشتته اون از اطالعی هیچ
 خانم با اون مطابق و کنم تهیه درمانیشو پروتکل بتونم تا کنم تحلیل و تجزیه
. دیدب انجام تهران در غیابی صتتورت به باید رو صتتیغه... کنم رفتار نیایش

 نطقیم غیر شرط یک پدرتون هرچند که اینه بگم باید که رو نکته مهمترین
 پذیری آسیب عدم ضامن شروطا شرطو این از هیچکدوم ولی گذاشتتن برام

 و اخالقی وجدان مهمه وستت  این که چیزی. باشتته نمیتونه خواهرتون به
 که هرچند. اساسه بی برام پایه از پدرتون شرط این پس. منه به شتما اعتماد

 دهش امضتا قرارداد برگه همراه به مدارکمو تمام! کنید ذکر نامه صتیغه تو اونو
 رسالا براتون کردید  تعیین کار دستمزد واسه خودتون که چیزی اون مطابق

 از ما ادد قرار شروع. بفرستید برام رونوشت یک موافقت صورت در. کنم می
 در من موفقیت عدم صورت در... است مشتهد به شتما خواهر ورود زمان

 جارها نصف اضافه به میشه داده برگشت شما به ها هزینه کلیه یکستال  این
 یا متری 577 آپارتمان یک ٬شتتدم خواهرتون درمان به موفق من اگه و خونه
 به نیاز ندارید؟ پیشتتنهادی شتتما. گیره می تعلق من به اون معادل پولی

 ندارید؟ کسی با مشورت
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 ومد. ستتپاستگزارم بستتیار مهرناز  به لطفتون این از همه از اول دکتر آقای -
 ههیچگون جای که میکنید صتتحبت پرده بی و شتتفا  قدری به شتتما اینکه

 .مونه نمی سوالی

 این ستتر نظرم به. میزنم چینی مقدمه بدون حرفهامو اصتتوال. م شتترمنده -
 .آخره صلح از به اول جنگ مهمی  این به موضوع

 مهرنازعزیز درمان در قدری به هرچند . کردم صحبت پدرم با دومرتبه من -
 نیمنک کوتاهی کاری هیچ از ش بهبود برای حاضریم که شدیم اصلم*س*ت

 من. م شرمنده حال هر به. داره پافشاری صتیغه مستئله رو شتدیدا پدر ولی
 بستتیار کردید قبول خواهرمو درمان شتتما اینکه از ولی. کردم تالشتتمو تمام

 .میکنم براه رو چیزو همه و میام مشهد به فرصت اولین در و ممنونم

 دیدار امید به. هستم منتظرتون من پس -

 خداحافظ -

 داری که کاری مطمئنی همایون: پرسیدم خودم از موبایل کردن قطع از بعد
 خود به هم هنوز تو نمیاد؟ در توش از آخر ولی و اگر اما  و درستته کنی می

 به و کرد ترک تورو هانا اینکه از از بعد مگه نیستتتی  مطمئن خیلی داریت
 هر یا زدواجا لیلد به یا حاال نرفتی؟ سوره سمت به بالفاصله برگشتی  ایران
 یهبق از بیشتتتر مخالف جنس به میلت که میدونی خوب خودت! دیگه چیز

 بدستتت رو متری 577 آپارتمان و بیاری باال گند وقت یه نکنه. مردهاستتت
 یمیش رسما اونوقت! بدی دست از هم پاتو یک و دست یک هیچ  که نیاری

 افامو جی بقیه و ناها و سوره تو دادم جواب خودم به!! پا و دست بی همایون
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 جایک تا سبیلهاش و چطوریه ش قیافه نیستت معلوم که روانی دختر این با
 میکنی؟ یکی شده کشیده گوشش بنا

 خودت واسه هی که سیبیلوئه میدونی کجا از حاال: پرسیدم خودم از دوباره
 میگی؟

 و ترستته و اضتتطراب حمالت دچار ستتالگی 6 از که دختری دادم جواب
 مگه میاد بدش هم باباش از که هستتت قدری به مخالف جنس از تنفرش
 کنه؟ درست لورن سوفیا میاد خودشو

 یخیل ش مهریه حال هر به ولی!! باشه داشته هم ریش شاید سهله که سبیل
 پای و دست که میده حکم قاضی کدوم. پا یک و دست یک. ستت احمقانه

 باباش اون! نه ولی! رضتتایت بعد و زندانه ماه چند نهایتش. کنند قطع منو
 عیینت رو مهریه این که میدونسته چیزی یه حتما. بوده انتظامی نیرو سرهنگ

 ریخت هری دلم و کرد لونه دلم تو ترس موضتتوع این آوری یاد از. کرده
 اسمو شرطی عجب: گفتم خودم با! نشست پیشونیم رو ستردی عرق. پایین

 واستته اگه نزدن حر  هم راه بی خیلی: گفت وجدانم! المصتتبا گذاشتتتن
. کردی توخود کیف که تو. بده تاوونشو میخواد کی بیفته اتفاقی دخترشتون

! قوز االب قوز میشتته حیثتیشتتم بی که بیماریش با میمونه بدبخت دختر این
 که مطمئنم خودم از انقدر من گفتم لب زیر و ننداختم تا و تک از خودمو

! بچسب رو متری 577 آپارتمان. نمیشه من حال شامل شتروطا و شترط این
 خودمو جلوی نتونم که داره قباحت! ستتالمه 55 ناستتالمتی! نیستتم که بچه

 !بگیرم
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 مکانهای کردن امضا از وبعد کردم تنظیم محضرها از دریکی رو دادنامه قرار
 .کردم ارسال مهرداد برای خودم به مربوط

 دنش صیغه با شدیدا مهرناز که فهمیدم داشتم مهرداد با که هایی تماس طی
 جخرو حق شرط  این قبول عدم صورت در که شده گفته اون به ولی مخالفه

 !نهک زندگی باباش زن با و برگرده هم پدرش منزل به باید و نداره رو تهران از

 دختر مهرناز که موضتتوع این به و شتتد روشتتن دلم ته حر  این باشتتنیدن
 یک زن میاد بدش کی زمونه دورو این تو! کردم حاصتتل اطمینان نچستتبیه

 !بشه تیپ خوش دکتر آقای

 بستتاط در آهی دکتر آقای این که هرچند حاال!( بودم شتتیفتگی خود آخر) 
 !کنه سودا ناله با که نداره

 خودمو موافقت مهرداد برای حضتوری غیر صتتیغه نامه وکالت فرستتتادن با
 .شد انجام غیابی صورت به و محضر یک در صیغه و کردم اعالم

 یها معاشقه شاهد تا بود تر راحت بسیار صتیغه پذیرفتن هم مهرناز واسته
 فق  خودمون که دالیلی به بنا هرکدوم. باشتته جدیدش همستتر با پدرش
 !بود مشخص نا آخرش که گذاشتیم راهی به پا داشتیم  قبولش

 هک گفت و گرفت تماس من با مهرداد!  شدنم داماد ظاهر به از بعد هفته یک
 منزل در دیدارمون اولین شد قرار. میاد مشهد به مهرناز وستایل آوردن برای

. بودم مهرداد ورود انتظار چشتتم خونه آدرس گرفتن از بعد. باشتته جدید
 کالفه منو این و بود شدن تموم به رو داده  من به پانسیون رییس که رو مهلتی
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 عرفی و شرعی نظر از که کردم فراموش که داشتم درگیر خود انقدر. میکرد تر
 !باشه میخواسته دلیلی هر به صیغه حاال هستم دار زن مرد یک من

 عجیبی دلهره و اضطراب میشدم  نزدیک مهرداد اومدن تاریخ به که روز هر
 شک بدون میومد  مشهد به تر دیر روز دو مهرداد اگه. نشست می وجودم تو

 ساکن اون در مهرناز من بود قرار که ای خونه. میزدم قرارهام و قول تموم زیر
 .بود مشهد خوب مناطق از یکی در ویالیی منزل یک بشیم 

 خودمو که دادم خودم به بود فحش هرچی کنم فکر افتادم راه که ای ازلحظه
! اشتمند آخرش واسته بینی پیش هیچ که کردم جریانی یه درگیر الکی الکی

یری آیفون رسیدم  که منزل به  شد ازب بلندی تیک صدای با در. زدم رو تصو
 نگرانیمو دل و استرس شتد نمی. رفتم عقب قدم چند و ترستیدم آن یک که

 .شدم داخل سست گامهایی با. بگیرم نادیده

 .میشد پارک راحت ماشین دو و بود بزرگ خونه حیاط

 قیافه با من از جوانتر پستتری. اومد حیاط به من از استتتقبال برای مهرداد
 نت به که استتپرتی شتتلوار و کت از. الغر ولی بلند نستتبتا قدی و معمولی
 .کرده پرداخت بابتش زیادی پول بود معلوم داشت 

 :کرد دراز طرفم به دستشو خوشرویی با

 خوشحالم دیدنتون از. هستم مهرداد -

 خوشبختم آشناییتون از. هستم همایون: گفتم و دادم دست بهش

 رو خونه هال. بود کوچک راهرو یک منزل ورودی. شتتدیم خونه وارد هم با
 هال دور تا دور که راحتی مبل دستتت یک و کرده فرش متری 55 قالی تا دو
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 دو های در. میشدن جدا هال از خواب اتاق تا دو پله سه با. بود شتده چیده
 ونبرگرد عکس از که بود خوابا اتاق بین دری و بود هم روی روبه خواب اتاق
 اتاق از یکی. حمومه و بهداشتی سرویس که داد تشخیص میشتد اون روی

 هک داشت اختصاصی حموم و بهداشتتی سترویس یک و بود پنجره فاقد ها
 .شد می خانم مهرناز اتاق البته صد

 تجهیز دیواری کمد ٬ یکنفره تخت ٬تحریر میز یک با و بود بزرگتر دیگه اتاق
 وضعیت. بود اپن هم آشپزخونه. داشت حیاط به رو هم پنجره یک. بود شده

 اونجا کستی طوالنی  چندان نه مدتی برای که میداد نشتون وستایل و خونه
 .نکرده زندگی

 هیچ بدون و اینجا یکسال قراره اینکه به فکر با و بودم شده خونه دیدن غرق
 .بست رخت وجودم از نگرانیها همه کنم  زندگی خرجی

 آورد خودم به منو صداش

 هستید؟ راضی منزل از -

 :گفتم و زدم هم به دستامو ناپذیری وصف شادی با

 نمیشه این از بهتر-

 :گفتم و اومدم خودم به دفعه یه

 !کنی می ذوق ها بچه عین! گنده خرس بکش خجالت -

 :گفت مهرداد
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 ازدواج همونجا و رفته چین به زندگی برای ساله 5 دوستانمه از یکی منزل -
 خانه ینا یکسال. بعیده دیگه سال چند تا ایران به بازگشتتش احتمال.  کرده

 .کردم اجاره ازش رو

 ورمجب که بودنشه قلم*س*ت داره خونه این که حستنی بیشتترین. ممنون -
 .بشیم محدود ها همسایه مراعات خاطر به نیستیم

 کنار در مهرناز اتاق دیواری کمد باالی در مخفی دوربین ساعت چند ظر 
 .شد پوشیده کمدا رنگ به ا  دی ام با اطرافش و شد جاسازی کولر کانال

 :گفت و داد من به منزل از کلید یک مهرداد

 هواپیما با شتب هم مهرناز و میشته آورده مهرناز  های وستیله صتبح فردا-
 .میگردم بر تهران به خودم عصر فردا. میاد

 فرودگاه؟ دنبالشون برم که الزمه -

 هرنازم نمیدونم واقعا من چون. نباشته فرودگاه تو دیدارتون اولین که بهتره -
 از اون که میدونید خودتون. باشه داشته دیدار اولین در برخوردی چه شما با

 هک کنید فرض حاال! َنر عشق مرغای از حتی میاد بدش مذکره اسم به هرچی
 بگم خوام می چی که فهمید می! بشه کسی صیغه زور به دختری همچین

 :شدم مضطرب مهرناز صفات شنیدن از دومرتبه

 میشم منتظرشون همینجا من! بدونید صالح شما طور هر! بله! بله -

. داره ارزش دنیا یک من واسه این. هستتید نگرانش که ممنونم حال هر به -
 .میاد آژانس با خودش. کردم اس ام اس واسش رو خونه آدرس
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 مشکالت و درگیریا شتغالمون  از مدت اون در و بودم مهرداد با یکستاعت
 یکسری روی مهرداد. پرسیدم مهرناز خلقیات از هم کمی و جامعه در مردم

 :گفت و داشت تاکید مسایل

 جی اگر و نمیاد خوشش چون نکش سرک مهرناز کارهای تو واضح خیلی-
 و میشتته متنفر تو از شتتدیدا چون نشتته متوجه مهرناز کن ستتعی داری ا 

 ولی خریدم هم دی وی دی براتون. کنه می موضتتوع این با بدی برخورد
 میزنه چون نده  قرار مهرناز دسترس در را سال 58 از باالتر فیلمای خواهشا

 .میشکونه دستگاهو و دم

 :گفتم

 !کونگیه کین خودش واسه خواهرت پس-

 :دادم ادامه و کردم ای خنده معطلی بدون و

 .سالمه 55! مهندس جناب نیستم بازیها بچه این اهل من-

 :گفت و زد پشتم به دستش با زد  لبخندی

 .کن مراقبت مهرناز از چشمات مثل! تو بعد خدا اول همایون-

 :گفتم برم پانسیون به که میشدم بلند مبل روی از حالیکه در

 .میکنم مواظبت ناموسم مثل امانتتون از! رفیق باشه تخت خیالت-

 :گفت و زد باری شیطنت خنده

 .صوری غیر چه و صوری چه حاال هست که ناموست-

 :گفتم جدی خیلی و کردم مهرداد به اخمی

یلتون سالم و صحیح دیگه یکسال-  .میدم تحو
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 :گفت همین واسه نیومده خوشم شوخی این از من که فهمید

 !میگیری دل به زود چقدر کردم شوخی بابا-

 .میومد پیش بینمون تنشی کاری اول نباید

 طور بیمارمه  ازاینکه غیر به خواهرتونو ندارم دوست ولی نشتدم ناراحت -
 ببینم ای دیگه

 شد شاد من حر  از

 .میکنم جبران برات خودم. باشی موفق انشالله! آقایی خیلی -

 .شدم خارج منزل از و کردم خداحافظی ازش و دادم تکون دستی

 ساک کی لباس  دونفره چمدون یک شامل که وسایلمو و برگشتم پانسیون به
 منزل به و کردم جمع ٬میشتتد تاپ لپ یک و برقی کتری یک کتاب  از پر

 دهدوی پوستم زیر قلم*س*ت منزل یک داشتن از زیادی شتوق. رفتم جدید
 به اشتمد فق . افتم می گردابی چه تو دارم که نمیکردم فکر این به دیگه. بود
 و ست خونه اسمش که خوابم می جایی یک در امشب که میکردم فکر این

 تممیتونس راحتی به که جایی. مجزاست بهداشتتیش سترویس و آشتپزخونه
 کوبیده در و اضافی صدای سترو هرگونه بدون کنم استتراحت خودم واسته
 .داشت ادامه شب نیمه تا معموال که پانسیون ساکنین های خنده و شدنا

 ونهخ. صبحه از تر متفاوت کمی دکوراسیون کردم احساس خونه به ورود با
 .بود شده تمیز حسابی
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یزیون جلوی دایره نیم طور به مبال  ٬بود شتتده خریداری که دی ستتی ال تلو
 به دلم در. نمیخورد چشتم به خونه در آلودگی و خاک ای ذره و شتده چیده

 .گفتم احسنت مهرداد کاردانی

 باز یخچالو در و رفتم آشپزخونه به. شد بجا جا وسایلم ساعت یک از کمتر
. بود میوه و فود فستتت و آماده غذاهای و ها خوراکی از پر یخچال. کردم

 هک گازی از غیر.  کردم نگاه بر دورو به میشتتدن گرم ماکروفر در باید غذاها
یی یک و بود شتتده نصتتب کابینت روی  ماشتتین یک و میزی رو ظرفشتتو

یی  :گفتم خودم با. نبود ُاون و ماکروفر از اثری لباسشو

 لبخندی و دادم تکون ستترمو! خانمه عروس جهیزیه جز ماکروفر احتماال-
 !!!میکنی حال داری و گرفتی بازی به مارو عجب شکرت خدایا وگفتم زدم

 بود این هام عادت از یکی. افتادم راه اتاقم سمت به و کشیدم توموهام دستی
 اراینک بودم عصبی وقتی خصوصا میکشتیدم دستت موهام تو هرازگاهی که
 وگرنه میگرفتم دوش روز هر باید همین واسه میدادم انجام هم سر پشت رو

 .میشد چیلی و چرب حسابی سرم

 خودمو و رفتم اتاقم به. نداشتتتم شتتام به میلی بودم  خورده دیر نهارو چون
!!! شده کشیده کجا به کارمون سال 55 از بعد گفتم و کردم پرت تخت روی
 مزاحمت بدون اونشبو اینکه از تفاسیر  این تموم با ولی!!!! روزگار این به تف
 !!!بودم شده مرگ ذوق میخوابیدم ها پانسیونی هم

. آرم در لباستتامو کل خواب موقع داشتتتم عادت. آوردم در تنم از لباستتامو
 .تمداش وعطش بودم داغ همیشه. نمیکرد فرقی برام تابستون و ونم*س*تز
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 اتاقی و پانسیون خواب صبح تا ولی برد خوابم زود که بودم خسته قدری به
 ازش بیداری تو که رو چیزی!!! ما بد بخت از اینم. دیدم رو داشتم اونجا که

.. ..خدااا ای خدایی  بنده یه قول به! سراغمون میاد خواب تو کنیم  می فرار
 !!!شکر مصبتو

 و در مواظب میگفت که مهرداد صتتدای و هال داخل توق و تق صتتدای با
 ر نخی گفتم خودم با شتتدم بیدار خواب از نخوره  ضتتربه تا باشتتید دیوارها
 از بودم  شتتاکی پانستتیون خود از که دیروز تا نیومده من به راحت خواب

 برادر سروصدای از اینهم. برنداشت سرم از دستت خوابش که هم دیشتب
 کردم نگاه موبایلم به کرده حروم بهمون خوابو سحر کله از که خانم عروس
 :گفتم بلند و زدم پیشونیم به دست کف با محکم. بود 55 ساعت

 .موندم خواب! وااای-

. بود رستتمی تعطیلی و اماما از یکی وفات اونروز که اومد یادم یکدفعه
 :گفتم آهسته و شدم ولو جام تو دومرتبه

 !!باشی خودت خونه تو رو تعطیلی میده فازی چه آخیش-

 ورتمص سرو شستن و زدن مسواک از بعد و پوشیدم جین یک و تیشرت یک
 ژوپ یک به چشمم. رفتم حیاط به. نبود هال در کستی. اومدم بیرون اتاقم از

 :گفتم خودم با. افتاد رنگ سفید صندوق بدون خوشگل 576

 !راضیه ازخود و لوس خانم مهرناز ماشین زیاد احتمال به -

 :گفتم لب زیر

 ...مهرناز -
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 :گفتم خود با باز و زدم پوزخندی

 زیباست؟ اسمش مثل هم صورتش -

 :دادم جواب خودم به

یی دختر این کرد  مهرداد که تعریفهایی از. میدونم بعید -  زنونه لطافت از بو
 شک با موهاشتتونو که استتت ستتبزه و ستتیبیلو دخترای این از احتماال. نبرده

 تر مرتب نا و تر زشت هرچه هرچند . میکنن پاشون خونه تو پیژامه و میبندن
 !!میکنه تر راحت کارمو و بهتره هم من واسه باشه

 عالمت به ستترمو کشتتیدم  بلندی پو  مهرناز از کریه چهره یک تصتتور با
 .رفتم بیرون حیاط از و دادم تکون خوم واسه تاسف

 مهرداد با اینکه از بعد. بود باربرها دستتتمزد کردن حستتاب مشتتغول مهرداد
 .کردم دعوت نسکافه نوشیدن واسه اونو کردم پرسی احوال

 .نشستیم آشپزخونه میز پشت هم با

 :گفت مهرداد

 .کنی استراحت نذاشتیم و کردیم صدا سرو جان همایون ببخشید-

 .شده ظهر دیگه. است 55 ساعت. حرفیه چه این!! بابا نه -

 هارو غذا همه. خریدم مهرناز واسه فود فست و اولیه موادغذایی یکسری -
 ازمهرن که هرچند. کنید استفاده هم شما میکنم خواهش. گذاشتم یخچال تو

 روز هر بود من خونه که مدتی. میکنه آشتتپزی خودش و کاملیه کدبانوی
 ممیتون خونم بیاد رستتما رکستتانا موقعیکه تا نمیدونم. میخوردم خونه غذای

 نه؟ یا کنم تحمل رستورانو غذاهای
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 مهرداد  دهان از حر  این شتنیدن با که بودم ها نستکافه کردن باز مشتغول
 ابروهامو زا یکی. برگشتم سمتش به و گذاشتم آبجوش لیوان کنار رو نسکافه

 !میکنه؟ خونه کار خواهرتون: گفتم و دادم باال تعجب حالت به

 پای به پا راهنمایی اول کالس از. داره داری خونه به خاصی عالقه مهرناز -
 پدرم جدید همستتر به اینکار مامان  فوت از بعد ولی. میکرد آشتپزی مامان
 و هبش آشنا مهرناز با جدیدش خانم که بود بابا نقشه این واقع در. شد محول

 دجدی همسر خانم اون که فهمید مهرناز وقتی متاسفانه که کنند عادت هم به
 .شد تر بد روحیش وضعیت است  بابا

 :گفتم و گذاشتم مهرداد جلوی رو یکی و کردم درست نسکافه تا دو

 .کردم اشاره خونه به و کشیدید زحمت خیلی دیروز ٬نکنه درد دستتون-

 رمامیدوا فق . هیچه اینها بکنی مهرناز برای شما قراره که کاری مقابل در -
 .نکنه بیزارت زندگی از

 این از بعد امیدوارم.  اومدم کنار خانم مهرناز از بدتر با من نباش نگران -
یل شما به سالم ایشونو مدت  .بدم تحو

 :گفت و زد پشتم به آروم ضربه یک و نوشید رو ش نسکافه مهرداد

 .آوردم کم آخریا این برادرشم  که من! آقایی خیلی-

 :داد ادامه میرفت بیرون آشپزخونه از حالیکه در

 . باشم سقف یک زیر اون با نبودم حاضر میدادن بهم هم خونه تا ده اگه-

 و ترس. کردم ستترفه تا چند و پرید گلوم به نستتکافه حر   این شتتنیدن با
 :گفتم خودم با و انداخت سایه دلم در نگرانی
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 یلیخ دختر این یا و باشتته تر پیچیده میکردم فکر که چیزی اون از نکنه-
 ذشتهگ حرفا این از کار ولی باشه؟ خودش شتبیه بیماران بقیه از تر متفاوت

 .نبود برگشتی راه و بود

 لمد که بود کرده شادم قدری به خودته خونه کنی احساس که جایی در بودن
 !بیاد کسی نه و برم جایی نه اونروز  خواست می

 فرصتتت اولین در. گذروندم مهرناز بیماری مورد در مطالعه به رو روز تمام
 یمرون تا دو نهار  برای. میکردم درخواست اینترنت دانشتگاه  طریق از باید

 .برد خوابم معمول از زودتر خیلی هم شب. خوردم و کردم درست

. تادهاف اتفاقاتی خونه در که کردم احساس. شدم بیدار خواب از که روز صبح
یی به تا اومدم بیرون که اتاق از  به یشتتیرین ادوکلن بوی یک برم  دستتتشتتو

 بی و! نیاوردم خودم روی به نبود  واضح خیلی چون البته که خورد مشتامم
یی به محو بوی این به توجه  بش مهرناز که اومد یادم آن یک. رفتم دستتشو

 نشدم؟ متوجه من چطور. اومده خونه به گذشته

 دچار لحظه یک در انگار! حد؟ این تا ولی سنگینه  خوابم که درستته حاال
یی از عجله با. شتدم گرفتگی برق  ستهب مهرناز اتاق در. شدم خارج دستشو
 که ینمبب اتاقش تو از مهرنازو و کنم روشتتن تاپمو لپ تا رفتم اتاقم به. بود

 اضرح زودتر باید. افتاد بود  تحریر میز کنار که کوچکی ساعت به چشتمم
 عوض لباسمو و شتدم مهرناز خیال بی. رفتم می بیمارستتان به و شتدم می

 .شدم کارم محل عازم و کردم
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 لژ با مشتتکی مخمل باز جلو تابستتتونی کفش جفت یک ازهال خروج با
 مایخان کانادا در که بود کفشتتایی مدل آن از. دیدم بند بدون و بلند یکستره

 .میکردند پا پوش شیک و جوون

 :گفتم خودم با

 اسشو فمنیستش دوست همون کفشو این! بابا نه خودشته؟ ستلیقه یعنی -
 !!!بعیده ها سلیقه این کونگ کینگ از. کرده انتخاب

 ظرن زیر دخترو این حاالت و لباستتا مدل حتی و رفتارا و حرکات تمام باید
. شتتدم می خالص شتترش از و پرداختم می درمانش به زودتر تا گرفتم می

 خودم اب! کنم ضب  رفتاراشو تا نکردم روشتن تاپو لپ که اومد یادم راه نیمه
 :گفتم

 به هک آسمون! میرسم متری صتد آپارتمان به دیرتر روز یک حاال نداره عیبی
 !دارم وقت ها حاال حاال! نمیاد زمین

 باز منزل به روانی و روحی بیمارای با مشتتاوره از خستتته و ذله ظهر از بعد
 به هک انقدر میشه تلیت ما مخ! راحتن خیلی روانپزشکا این خدایی. گشتتم

 رخاط به رو روانپزشکا اونوقت میدیم  گوش پریش روان مریضای اراجیف
 !میشناسن معالجشون پزشک عنوان به قرص تا دو کردن نسخه

 تو از تق و تق صدای شدم راهرو وارد وقتی انداختم کلید و برگشتم خونه به
 به. بود ستتاختمون ورودی در جلوی هنوز تابستتتونی کفشتتای. میومد هال

 هال در کردن باز با. بود وسایلش کردن جابجا مشتغول مهرناز زیاد احتمال
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 عبهج و بود در به پشتش که شتده خم دختر یک و دیدم کارتونی جعبه چند
 .کرد می بازرسی رو ها

. شد قفل نگاهم در نگاهش و چرخوند سمتم به سترشو در صتدای با دختر
 و شتتد متوقف زدنش پلک. موند ثابت هوا تو دستتتش خمیده  حالت در

 مفهمید چشماش عنبیه لرزش دیدن از. گرفت فرا وجودشتو خفیفی لرزش
 روشتتو حرفی هیچ بدون و ننداخت تا و تک از رو خودش ولی. ترستیده که

 حکمم اتاقو در و برد اتاقش به رو ها جعبه از یکی ستتریع خیلی و برگردوند
 !لرزیدم و اومدم بخودم من در  شدن بسته بلند صدای از که کوبید بهم

 عکس یک مثل دختر قیافه و بودم ایستتتاده هال ورودی در دم میخکوب من
 .بود شده ثابت چشمام جلوی

 سمت گوشه که ای قهوه تل یک با که شتونه ستر تا رها مجعد بلوند موهای
 کی های ریشه. بود شده داشتته نگه باال داشتت  کوچک پاپیون یک چپش
 و دسفی پوست. شده رنگ موها که میداد نشون تیره رنگ به اومده در سانتی

 .درشت خیلی نه ولی کشیده روشن ای قهوه چشمای با شده اصالح صورت
 ینیب. زیباترمیکرد چشماشو که نرمال حد از بزرگتر مردمک و بلند های مژه

 و شکل نظر از. رنگ مسی رژ با لبایی با معمولی دهانی و شده عمل زیبای
 !نداشت مهرداد به شباهتی هیچ قیافه

 که رنگ یکرم کوتاه فاق شلوار با آستین بدون تیره ای قهوه گرد یقه بلوز یک
 لوارشتت تو که فرم خوش اندامی. بود تنش بود  کرده ایجاد رو زیبایی تضتاد

 یا 565 حدود قد با الغر خیلی نه دختری. میرستید نظر به زیباتر کتان تنگ
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 کی چپش دستتت در. میرستتید نظر به تر بلند ها صتتندل پاشتتنه با که 561
 و ظریف های ستتتاره بودن  گشتتاد علت به که بود ظریف طالیی زنجیر

 و سفید دستهای. بود ریخته دستش پشتت رو اون  به شتده آویزون کوچک
 زیر زا که ای حلقه چند و بزرگ ای گوشواره. کشیده انگشتان با تراش خوش

 ...زیبا و فرم خوش اندامی. بود اومده بیرون موهاش

 زیر متحیرانه و دادم قورت دهنمو آب و کردم حبس نفستتمو ای لحظه برای
 :گفتم لب

 اینه؟؟ گونگ کینگ -

 مبرگشت حال زمان به سالن کف سرامیکهای روی مهرناز صندلهای صدای با
 .شدم اوضاع متوجه و

 بتونم ات میبودم محتاط بسیار باهاش رفتارم در باید و بود آشنایی شتروع این
 .کنم جلب خودم به اونو اعتماد

 :گفتم لبخند با و آهستگی به

 سالم-

 با ستترش  کردن بلند بدون رفت  می ها جعبه ستتمت به حالیکه مهرنازدر
 .داد جوابمو سرد لحنی

 !ایستاد من به پشت حضورم  به توجه بدون

 کنم؟ کمکتون میتونم-

 .نداد جوابی

 :گفتم دومرتبه
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 کنم؟ کمکتون میتونم-

 :گفت من سمت به سرش برگردوندن بدون خشن  خیلی

 !نیست الزم-

 !حمله اولین. برنکرد من سمت به روشو حتی. تشکری هیچ بدون! همین

 .کنه بلند رو جعبه از یکی تا شد خم من به مهرنازپشت

: تمگف لب زیر. افتاد پاهام جلوی تعجب از چشمام مقابلم  صحنه دیدن با
 !!!!َوَوَوَوه

. ودب زده بیرون شلوارش از نصتفش که پوشتیده پررنگ زیرسترخابی لباس
 یا صحنه. میشد دیده اون از نیمی که بود رنگ زرد قلب یک عکس پشتش

 جا مخم رو بدجوری ها مدت تا که بود نمایشتتا مدل اون از میدیدم  که
 لیقی مدله هزار دلش دید  می رنگو ترکیب این مردی هر البته! میکرد خوش
 .میرفت ویلی

 :گفتم لب زیر

 که مه هانا! زیرت لباس این با بیاد روت به تف... دختر لعنت جنست بر -
 گندی یک ستتر آخر دونم می که من! نمیپوشتتید اینطوری بود...   کارش
 ارتمانآپ یک باید بگذره  سرم بریدن خیر از بابات اینکه واسته بعد و میزنم

 !!کنم پیشکشش بهش من متری  صد

 :گفتم خودم با

 از تر زن خیلی زیر لباس این و وضتتع ستترو و قیافه این با دختر این -
 ...هانا از حتی. بودم اونها با که دخترهاییه
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 پوشتتیدنش لباس و دادنش ستتالم جواب نوع و برخودمون اولین به توجه با
 امالک رنجن  در اون مشابه بیماری از که بیمارایی با مهرناز که فهمید میشد

 !!!بود تهبس من قتل به کمر قیافش و تیپ این با اینم کالم  یک در. متفاوته

 مردها از میخواد شاید باشه؟ گرا همجنس شاید که گذشت ذهنم از آن یک
 توجه جلب واسه و نداره مشکلی هیچ و میکنه تمارض شاید یا بگیره؟ انتقام

 مذهن در شاید تا هزار و میده؟ نشون بیمار خودشو عاطفیش کمبودها رفع و
 خترود این میتونستتتم تا میکردم رد رو اونا یکی یکی باید که بستتت نقش

 .کنم درمان

 بررسی باید ها فرضیه این تمام. میگذشتت ذهنم از هم ستر پشتت ستواال
 .میشد

 مه من. دیگری از پس یکی میبرد  اتاقش به وقفه بدون رو ها جعبه مهرناز
 وهام معادله تمام قیافش و تیپ که دختر این رو چشمامو ها زده صاعقه مثل
 اتاقش به و برداشتتت رو جعبه آخرین مهرناز. بودم کرده زوم بود  زده بهم

 !گرووومب. بست مهیبی صدای با درو و رفت

 :گفتم لب زیر

 !سپردم تو به دیوونه این شر از خودمو! خدایا -

یرش دومرتبه  دامان تراشش  خوش دستای گرفت  جون چشمام جلوی تصو
 ...ز لباس هم آخر دست و نافذش  چشمای فرمش  رو



wWw.Roman4u.iR  61 

 

 چنگ موهام به کالفه! ریخت هم به اوضاعم دیدنش از بدجوری کاری اول
 اقمات سمت به و کردم باز بلوزمو باالی تکمه. کردم می گرمی احساس. زدم

 !رفتم

 :گفتم می خودم با رفتم  می اتاق سمت به که همینطور

 از سوره که نبود بیخود. ست عشوه پر قدماش تمام! داره هم نازی قرو چه-
 آدما شناخت تو که من از همجنساشو خودش. شتد عصتبانی من پیشتنهاد

 هم و خوشگلتره هم ستوره از این خدایی ولی! میشتناسته بهتر میشته ادعام
 !تر خوشتیپ

 :گفتم و کردم بلند سرمو

 خودم دختر این درمان از بعد میدونم که من! برس دادم به خودت خدایا-
 رو پنبه ؟بود این قرارمون یعنی! شکر مصبتو! میکنم پیدا درمانی روان به نیاز

 خونی  می آتیشتته گوش تو هم لحظه هر آتیش  کنار آوردی ورداشتتتی
 کریم ااوست حرفها این همه با!!! بزنی آتیش نباید رو پنبه این باشته حواستت

 !!!کن مهار آتیشو این خودت. نوکرتیم

 ساعت 5 واسه سیوو دکمه و کردم روشن تاپو لپ سترعت با و رفتم اتاقم به
 ون ماکروفر بود درست حدسم. رفتم آشتپزخونه به و آوردم در لباستامو. زدم

 .داشت قرار کابینت روی

 ستنش از بعد و برداشتم سیب یک یخچال از و زدم رو برقی کتری سرعت به
 . زدم گاز بهش کردن پوست بدون

 :گفتم خودم با
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 !!نه مگه!! پوستشونه به ها میوه خاصیت تمام -

 مشتتغول زیاد احتمال به. رستتید نمی گوش به صتتدایی هیچ مهرناز اتاق از
 یاد رس خیره دختر این به رو قوانین یکسری باید! بود وستایلش کردن مرتب
 و چای خوردن از بعد. باشتتم تر راحت درمانش در بتونم تا میکردم آوری
 موزیک صتتدای مدتی  از بعد. شتتدم مطالعه مشتتغول و رفتم اتاقم به میوه

. ویولون لطیف و مالیم موزیک. رستتید گوش به مهرناز اتاق از مالیمی
 :گفتم و کردم کوله و کج تعجب  عالمت به دهنمو

 !کرده فیلم رو همه!!! نیست هیچیش این بابا-

 :گفتم خودم به باز و کردم بلند مقاله روی از سرمو

 جنس از تنفر از ای نشتتونه هیچ ظاهر در ٬ادبیش بی از گرفتن فاکتور با-
! من جلوی بیاد و کنه درست اینطوری خودشو باید چرا وگرنه نداره مخالف

! کنه توجه جلب خواسته می پس! مرده همخونش که نمیدونستت اون مگه
 .کرد ادبی بی عادی خیلی. داشتم اون از تری رفتارعجیب توقع من

 شهب ادب کمی باید که ادبیه بی خانم مهرناز در طبیعی غیر مورد اولین پس
 ؟ دهش اشتباه بیماری تشخیص در شاید! مردها از تنفرش نوع به برسیم تا

 .داشتم نیاز فرزانه کمک به معمول طبق هام فرضیه کردن رد برای

 .بود گذشته شب ده از کردم بلند هام مقاله روی از که سرمو

 :گفتم خودم با

 هچ مدت این تو خانم مهرناز ببینم تاپو لپ سراغ برم! گذشت زود چقدر -
 بوده؟ کاره
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 و وسایل و لباستا بجایی جا کمی. کردم نگاه اول از رو شتده ضتب  فیلمای
 !ندیدم طبیعی غیر چیز! خواب و پتو زیر خزیدن هم بعد

 باسشول و بود آشپزخونه تو مهرناز. رفتم آشپزخونه به و اومدم بیرون اتاقم از
 تن هب آسمانی آبی رنگ به شونه سر در دوبند با پیراهن یک. بود کرده عوض
 .بود ناگت خوردن مشغول و داشت

 دونب و من روبروی مهرناز. نشستم میز پشت و رفتم آشتپزخونه به آرامی به
 .بود ها ناگت خوردن حال در حضورم به توجه

 .کردم سالم آرومی به

 :گفتم خودم با.  انداخت من به سرد نگاهی مهرناز

 بلدی؟ که سالم جواب دختر! یخبندونه از پر نگاهش کن نگاه خدا رو تو -
 !مردها از تنفر نه داره رب  ادب به که اینکه

 رد خشم با مهرناز. کردم نگاه مهرناز به دومرتبه و زدم لبخندی حر  این با
 ممحک و نوشید جرعه یک و برداشت رو نوشابه لیوان. بود شده خیره م چهره

 !ریخت بیرون سرش از نوشابه کمی که کوبید میز ی رو

 زبا بودم  کرده کاری نه و بودم زده حرفی نه منکه برخورد بهم رفتار این
 !بود چی لیوان کوبیدن

 :گفتم خودم با ندیدم جایز سکوتو

 میز پشت از بگم  چیزی که کردم باز دهن تا! آخر صتلح از به اول جنگ -
 :گفت و شد بلند

 !آشغال سطل بریز نخواستی بخور  خواستی. نمیخورم بقیشو -
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 کوتاهی و اومد در دهنش از که زشتی حر  به چشمم و موند باز نیمه دهنم
 !بود رونهایش زیر وجب یک زحمت به. داشت تن به که لباسی

 !میشد؟ ریخته آشغال سطل به باید که بود غذایی من لیاقت

یر دومرتبه  !بست نقش چشمام جلوی ناجورش لباس با مهرناز تصو

! رفتهگ عوضی دیستکو با رو اینجا نکنه! کرده فکر چی خودش با دختره این
 لباس وضتتع چه این! دار خود و زیر به ستتر آدم هم من کنیم فرض حاال

 سلبا اینطوری هم هانا میاد یادمون جاییکه تا واال! ست؟ خونه تو پوشتیدن
  وجدان که نیوفتاده نجیب نا آدم گیر! دیگه آورده در گندشتتو! پوشتتید نمی

 من دیدنش بار هر با که باشه قرار اگه! بکنه رو نکرده کار و دور بریزه مجدانو
 به وزهن که کنم  پیدا درگیری خود و بزنم حر  خودم با کلی و بشم رو زیرو

 باید! بشم بستری و روان اعصابو بیمارستان ببرم تشریف باید نشده سال سر
 از اون! همدیگه احترام رعایت یعنی بودن همخونه که کنم حالیش جوری یه

 این وت! ها خودمونیم ولی! ش قیافه از اونم! ش ادبانه بی رفتار از اون! لباسش
 ببند! هخوشگلتر بودن من با که دخترایی همه از! کرد انصتافی بی نباید یکی

 ! !!همایون دهنتو

 که دمکشی بلندی پو  یک بود پیچیده سترم تو که حرفی و فکر همه این از
. تمرف اتاقم به و گرفتم عمیقی نفس. کرد تخلیه داشت  هوا هرچی هام ریه

 صتتد آپارتمان استتم ولی! نبود خوشتتایند خیلی مهرناز با زندگی روز اولین
 شتربی دختر این درمان واسته منو انگیزه و پیچید می گوشتم تو مرتب متری
 به "بزنیم حر  هم با باید"نوشتتتم روش و برداشتتتم کاغذ تکه یک. میکرد
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 از اغذوک. نمیرسید گوش به اتاق از صدایی. رفتم اتاقش سمت به آهستگی
 ودمب خورده حرص انقدر! برگشتم اتاقم به هم خودم و فرستتادم تو   در زیر
 !بودم شده سیر که

 هبستتت مهرناز اتاق در اومدم بیرون که اتاقم از! شتدم بیدار زود خیلی صتبح
 که دبو کرده ریز کاغذو چنان افتاد اتاقم جلوی های پاره کاغذ به چشمم! بود
..... م.... بزن..... ر : میخورد چشتتم به حر  دو یا یک اش تکه هر رو
 ید....با

 ستتمت به و کردم جمع رو کاغذا! بود زده بدی حال ضتتد صتتبحی اول
یی  شده مرتب اتاقش کردم روشن تاپو لپ. داشتم وقت هنوز. رفتم دستشو

 .نبود هم خودش و بود

 .بود رفته دانشکده به زباد احتمال به. مهره ماه اول روز که اومد یادم

 تخت یک! افتادم عروسیش شب در خواهرم خواب اتاق یاد اتاقش دیدن با
 شده دهچسبون سترخابی ریز پاپیونای روش که حریر آبی روتختی با دونفره

 وسیله از پر روش که آرایش لوازم میز یک ٬کشو چند با لباس کمد یک. بود
 خواب اتاق از رو اتاق این که تحریر میز یک و بود ادوکلن و استتپری و

 هچسبوند اتاق دیوار در به عروسک تعدادی. میکرد متفاوت خواهرم عروسی
. بود دهش کوبیده دیوار روی بود عریان نیمه که دختر تابلو یک و بودند شده

 :گفتم خوم با

 .بگیره وقتمو از ستتاعت چند میتونه که دارم زنده ندم*س*ت فیلم روز هر -
 .نمیشه پیدا آرشیوی هیچ در که فیلمایی
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 حلم راهی و کردم خاموش لپتاپو. کردم بلندی خنده و زدم بهم دستامو تا دو
 .شدم کارم

 رگشتهب هم اون زیاد احتمال به. بود در پشت مهرناز کفشای برگشتم عصرکه
 ...کور و سوت رقتم  خونه داخل. بود

 انشتتکدهد دیگه کفش یک با اون یعنی! نبود اتاقش تو. کردم روشتتن لپتاپمو
 ؟!نشدم متوجه صبح من و رفته

 :گفتم دلم تو

 ثبت رفتارهاشتتو و کارها همه خوای می همینطوری! گیج! گیجی همایون-
 ندیدی؟ ورودی در دم صبح رو گندگی اون به کفشای کنی؟

 راه حیاط به که شد کشیده ای پنجره به چشمم   حیاط در شدن باز صدای با
 !داشت

 !رفته خودش ماشین با که فهمیدم صبح حداقل خوبه

 نام بتث نابینایان انجمن فعال عضتتو عنوان به باید که فهمیدی نمی اینو اگه
 !کنی

یی با زره فوالد مادر  و و گرن پر ای قهوه کتون شلوار و شکالتی کوتاه مانتو
 مقنعه طر  دو از موهاش از الخ چند حالیکه در رنگ  همون به ای مقنعه

 چشمم. زد تو ماشتینو کردو باز طاق چهار حیاطو در بود  ریخته بیرون اش
 با لندب پاشنه و چرم گرد جلو کفشای. شد کشیده کفشش و کیف ستمت به

 هچ که بمیری! بود بستتته من قتل به کمر جوره همه رنگ  همون به کیفی
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 دم یا کنم باور عباستتتو حضترت قستتم موندم! داری هم ای کرشتتمه عشتوه
 !خروستو

 .دش وارد و کرد باز رو هال در مهرناز رفتم  آشپزخونه به خوردن آب بهونه به

 روز رنظ به. بود خستتته خیلی ش قیافه. میکردم نگاه بهش آشتتپزخونه تو از
 هب خودمو دست به آب لیوان. بود نداشته جدیدش همکالسیای با رو خوبی

 .کردم سالم بهش و رسوندم هال

 لبهاش لرزیدن حد در آهسته خیلی و انداخت من به احستاسی بی نگاهی
 :گفت

 سالم-

 .رفت اتاقش سمت به و

 :گفتم معطلی بی

 کنم صحبت باهاتون باید-

 :گفت عصبی حالت با برگردونه  سرشو اینکه بدون

 !م خسته فعال-

 وشتتنر تاپو لپ ستریع و. رفتم اتاقم به! کوبوند هم به درو و رفت اتاقش به
 پرت گوشه یک کیفشتو و انداخت تخت رو خودشتو لباستا همون با. کردم
 .وردآ در موبایلشو و رفت کیفش طر  به. شد بلند موبایلش صدای. کرد

 از .بست نقش لبش رو محوی لبخند. نمیشتنیدم اتاق تو ار صتداشتو دیگه
 شروع ما بازی گربه و موش. رفتم اتاقش در پشتت آهستته و اومدم در اتاقم
 :گفت که شنیدم! بود شده
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 دچار پستترا با برخورد در خورده یه. نداشتتتم خوبی روز اصتتال مهرداد  -
 .شدم استرس

..... 

 من به کاری حاال تا که اینه واقعیتش ولی نمیاد خوشتتم ازش هرچند -
 !میزنن بهم آدمو حال که آدمهاییه اون از کال ولی. نداشته

....... 

 بخوابم دارم دوست.  ام خسته -

........ 

 خداحافظ -

 من میزد؟ حر  اینطوری من مورد در این! کردم مشتتت دستتتمو حرص از
 !میزنم؟ بهم حالشو

 لباس کمدش کشتتوی تو از مهرناز. رستتوندم اتاقم به خودمو دلخوری با
 !رفت حموم به و برداشت

 .نیومد بیرون شام موقع تا

 برقرار طارتبا دختر این با باید جورایی یه. دادم سفارش پیتزا دوتا و زدم زنگ
 .کردم می

 به! اومد بیرون اتاقش از قبلش روز لباس از تر ناجور پیراهن یک با هم باز
! بود تل*خ* ل*خ*ت! تنه پایین نه و داشت تنه باال نه که فسفری سبز رنگ

 !کنم نگاه بهش که کشیدم خجالت خودم من ایندفعه

 :گفتم بود پایین سرم که همینطور
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 .بخوریم هم با بیاید. گرفتم پیتزا دوتا -

 خوره یم بگه یا کنه تشکر من از اینکه بدون زد  پوزخندی. کردم بلند سرمو
 !نه یا

 .شدم خودم غذای خوردن مشغول و نشستم میز پشت

 در و آورد در اشترودل بسته یک و دوغ کوچک بطری یک یخچال از مهرناز
 !شد اشترودل خوردن مشغول من به تعار  و توجه بدون. گذاشت ماکروفر

 از ینا! افتضتاحشو آرایش یا میدیدم برهنشتو بدن یا میکردم بلند که سترمو
 خواست؟ می چی من و خودش جون

 نبدو و دادم هول میز دیگه طر  به شتتدت با پیتزامو. ندیدم جایز ستتکوتو
 :گفتم مقدمه

 وانینق از یکسری پایبند کنیم زندگی هم کنار تر راحت اینکه واسته الزمه -
 کس هیچ. ضروریه اتاق از خارج در مناستب لباس پوشتیدن اوال . باشتیم

 ...دوما. بیاد بیرون اتاقش از زننده و ل*خ*ت لباسی با نداره حق

 بلند جا از بود دستتتش تو دوغ لیوان حالیکه در! بدم ادامه حرفمو نذاشتتت
 چشمام از برق که کوبوند میز وست  لیوانو و نوشتید دوغ از ای جرعه. شتد
 :میلرزید عصبانیت از چشماش عنبیه و بود خشم از پر چشماش. پرید

 هرطور آزادی هم تو! پوشتتم می لباس باشتتم داشتتته دوستتت طور هر من -
 ییکسر پوشیدن در ممنوعیت از منظورت اگه.  بپوشی لباس داری دوستت

 مشتتکل این. هستتتم مطمئن ازخودم من ناشتتایستتته؟ رفتارای کنترل لباستتا
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 من قوانین این جای به بهتره پس. نداری خودت رو کنترلی که توستتت
 !کنی اصالح خودتو درآوردی

 هب ورود از قبل. رفت اتاقش ستتمت به بشتته  من جواب منتظر اینکه بدون
 :گفت و برگشت من سمت به اتاقش

 !بخوری میتونی تهشو شدم سیر من-

 .کوبید بهم شدت به رو اتاق در و

 :گفتم خودم به لب زیر

 انیتشعصب از گوشه یک این. میکنه فرق بقیه با فهمیدی حاال!! جانت نوش-
 !!دوم حمله... است کرده کنترل خودشو مهرداد های توصیه با احتماال که

 فکر چی من مورد در این!! کرد؟؟ تعار  من به غذاشو مونده ته چرا باز ولی
 !!میکنه؟؟

 .داشتم رو انتظارش که شدم اون از تر سرخورده مهرناز با برخورد دومین در

 تعار  من به غذاشو مونده ته احمق دختر میکردم غر غر لب زیر حالیکه در
 .شدم اتاقم وارد میکنه 

 و ردس دختر این درگیر فکرم و زدم می غلت جام تو. بود گذشته شب نیمه از
 وت مهرناز با ارتباط برقراری برای ممکنو های راه همه. بود شده احساس بی

 شتتاید! رستتیدم نمی جا هیچ به زدم می دور طر  هر از. کردم ردیف ذهنم
 .بود همخونگی شب سه نیایش مهرناز و من آشنایی کل بود زیاد توقعم

 و دهنم جلوی بردم مشتمو و زدم دیگرم دست پشت رو دستم یک با محکم
 :گفتم
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ا  - ا  ا  ا  ا  ا  ا   قس  پرداخت درگیر فق  زمانی یک که ذهنمو و فکر عجب دیدی؟! ا 
 دیوونه دختر این پای زیر بود حقوق قاض چندر چسبوندن هم رو و ماه آخر

 !نیست نقد وصولش که چیزی یه واسه اونم! کنه مالش لگد تا انداختم 

 و. رفتم تاپم لپ ستتمت به. نبرد خوابم کردم  راستتت کجو خودمو هرچی
 همیم نکات تا داشتم بر قلم و کاغذ یک. کردم نگاه رو شده ضتب  فیلمای

 کترد پیش مشورت واسه تا کنم داشت یاد دیدم دختره این از روز چند این که
 سابیح!" است ادب بی بسیار: "بود این نوشتم که ای جمله اولین. برم نبوی

 به ش مونده ته غذای پیشکش به بود شده ختم حرفامون روز دو این اینکه از
. برداشتم تحریر میز روی از تاپمو لپ و کردم دراز دست! بودم شتاکی من 

 شب نیمه یک از ساعت. بود بیدار هم مهرناز که بود عجیب. کردم روشنش
 :گفتم خودم با. بود گذشته هم

 هم اوقات گاهی که! دارم که ساعته 51 مجانی زنده سینمای فیلم حداقل-
 !میشه 58+ 

 .شدم فیلم تماشای محو و خندیدم بلند بلند زدم  هم به دستمو تا دو

یی به دقیقه چند از بعد مهرناز  شد  خارج اونجا از اینکه از. رفت دستتشتو
 تو که چیزی اون های مایه تو چیزی یک. افتاد لباستتش به چشتتمم تازه

 زیرش از هک بود نازک لباس قدری به. رنگ نباتی ولی بود پوشیده آشپزخونه
 .میزد چشمک جیغی بنفش رنگ

 :گفتم خودم با
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 نخیر ولی! کنی؟ دیوونه منم اینطوری میخوای! دختر....  عالم ختاک -
 اگر هم تازه. هستم اینجا چرا و هستتم کی من که نداری خبر! خانم مهرناز
 .نمیشم روانی تو دیوونه حداقل بشم  دیوونه بخوام

 جنسی میل با سترخوش)  مانیکه دختر این شتاید گذشتت ذهنم از آن یک
 دشگن رفت این با هم نر های گربه تازه! نداره افی بی هیچ اونکه ولی(! باال

 پاک ازذهنم سریع خیلی رو موضتوع این! پسترها به برسته چه فرارین ازش
 !کردم

 جور این جلوی نمیتونی باشی که هم خدا پیغمبر! افتضتاحه لباستش واقعا
 لباستتا مدل این پوشتتیدن از مهرناز هد  واقعا! بیاری دووم پوشتتیدنا لباس
 نه شهبا سری بر خاک کارای دنبال به که پوشه می رو لباستا این یکی چیه؟

 !بگیره بدبختو من پاچه کرده باز دهنشو همش که اون

 دستشو. زد گوشش به را MPT3 PLAYER هدفون و رفت تختش به ناز با
 .رفت خواب به و بست چشماشو گذاشت سرش زیر

 .میره راه خونه تو خواب لباس با!!! احمق: گفتم خودم با

 می شتتدیدی گرمای احستتاس. شتتدم بلند جام از و کردم خاموش تاپو لپ
 چند که ای زنده ندم*س*ت فیلم از یا بود هوا از گرما این نمیدونم! کردم

 .گرفتم سرد آب دوش یک و انداختم حموم تو خودمو دیدم؟ پیش لحظه

 تاس شده نصب لباس کمد به که ای آینه سمت به اومدم بیرون که حموم از
 پوستی ٬درشت و مشتکی چشتمای انداختم  خودم به آینه تو نگاهی. رفتم

 و ریش بدون صورت. بود شتده شتانه راستت ستمت به که موهایی ٬ستبزه
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 هم وکمی عقابی بینی. بودم دقیق بسیار اون روز هر اصتالح در که ستبیلی
 هانا قول به و. نبود بد م چهره رفتته هم رو ولی معمولی دهتانی و بزرگ

Handsome  (خوشتیپ )گفتم و گذاشتم گوشم زیر دستمو. بودم: 

 .اینجاست تا قدش مهرناز-

 تارمرف این دلیل هم خودم. برگشتم تختم رو و زدم خودم به آینه در لبخندی
. بود پریده ستترم از حستتابی خواب. نفهمیدم آینه تو مو چهره کندوکاو و

 .کردم روشن تاپو لپ دومرتبه

 صتتورتش کنار در و تخت روی دستتتشتتو یک و بود خوابیده پهلو به مهرناز
 زیر. ودب کشیده خودش روی سرشونه تا رو پتو و نداشت آرایش. بود گذاشته

 :گفتم لب

 خیلی هانا از این! نیست وحشی اصتال. معصتومه و ناز خواب تو چقدر -
 .نداشتم رو دختری همچین با برخورد توقع اصال! تره جذاب و زیباتر

 :گفتم و زدم خودم به نهیبی و اومدم خودم به ناگهان

 دل اون به که نیست هانا اون. نیست ت همخونه مریضته مهرناز! همایون -
 577 آپارتمان یک شدنش درمان و موندن سالم قیمت. باشته یادت. ببندی
 شتتده مبل خونه یک تو زندگی یکستتال و تومن هزار 577 ماهی با متری

 اعتماد تو به ش خونواده. نده دستتت از رو اینا راحت خیلی پس. مجانیه
 !کردن

 :گفتم حرصم از و کردم خاموش تاپو لپ کالفه
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 سیستم همه نیومدی  روزه سته که! مهرناز بری خواب تو خواب... انشتا -
 !دختر ریختی بهم زندگیمو

 ینا حداقل اعتیاد ترک کلینیک از اخراج. رفتم بیمارستتتان به زود صتتبح
 فیلم و پرداختم می استراحت و مطالعه به تو عصترها که داشتت رو خوبی

 Case مقاله یک میشتتد  خوب مهرناز اگه. دیدم می زنده نتدم*س*ت

Report  (موردی-گزارش )میشد خوبی! 

 اس اون من تحریک واسه فق  یا کرد ازدواج همکارش با سوره نمیدونستتم
 نشتتد  ستتوره! کردم نمی فکر او به دیگه منکه هرحال به. فرستتتاد رو اس ام

 !میومد ما گیر هم یکی باالخره! موره نشد  غوره! غوره

 :گفتم خودم با

 !زدی جا اس ام اس یک با که...! تو داشتی آتشینی عشق عجب-

 :دادم جواب

 این با اونم که ازدواجه واستته مناستتبی فرد کردم حس! که نبودم عاشتتقش-
 .کردم اشتباه کرد ثابت بهم ش احمقانه رفتار

 کردم باز که رو راهرو در. اومدم خونه به بیمارستان از ظهر از بعد 5 ساعت
 خودش ولی بود حیاط مهرنازدر ماشین. بود پیچیده خونه در ماکارانی بوی

 .نبود خونه

 ودناخ و خورد صورتم به غذا بخار برداشتم درشو. بود گاز روی قابلمه یک
 قور قارو به دلم. میداد ای خوشمزه بوی عجب.کشیدم عقب به سترمو آگاه
 .افتاد
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 ریعس و. رفتم اتاقم به سرعت به و گذاشتم رو قابلمه در حیاط در صدای با
 .نشستم تاپم لپ پشت

 یباال کلیپس با موهاشتتو و آورد در شتتالشتتو و مانتو. رفت اتاقش به مهرناز
 .میکردم نگاهش در الی از. شد خارج اتاق واز کرد جمع سرش

 یترش ظر  توی خریده تازه بود معلوم که میز روی ترشی شتیشه از مهرناز
 بوی. شتتد خوردن مشتتغول و کشتتید ظر  در ماکارانی مقداری. ریخت

 از کیی. بودم گرسنه حسابی. بود انگیز ه*و*س بدجوری ترشی و ماکارونی
 تموم غذا مرفت دانشکده سلف به وقتی طوریکه به گرفت خیلی وقتمو مریضا

 ویب ورود  لحظه از که بخورم نیمرو مرغ تخم یک گرفتم تصمیم. بود شده
 و ماکارونی وجود با کی. بود کرده بیشتتتر گرستتنگیمو بدجوری ماکارانی

 !میخوره؟ مرغ تخم لیته ترشی

 حدش از بیش توجه و اون تمیزی بود  مشخص مهرناز رفتارای در که چیزی
 حتراما افرادی به بیشتتتر حتم بطور پس. بود آرایشتتش و پوشتتیدن لباس به

 با خیلی هم مهرداد. داشتن رو خصلتا این که میشتد جلبشتون و میذاشتت
 .بود لباس خوش و سلیقه

 جین یک. زدم خودم به بود خریده واستتم تولد کادوی هانا که را ادوکلنی
 ایه دمپایی. پوشیدم آستتین بدون ای ستورمه جذب تیشترت یک با یخی

 کناراز. افتادم راه آشپزخونه سمت به و زدم شونه موهامو. کردم پام روفرشیمو
 :گفتم و انداختم باال خودم واسه ابرویی گذشتم که کمد قدی آینه

 !پسر شدی چی -
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 آهسته و زورکی سالم یک و شدم آشتپزخونه وارد مهرناز به کردن نگاه بدون
 بیشتر من و نمیده جواب میدونستم چون نشتدم مهرناز جواب منتظر. کردم

 از رو ماهیتابه بود  ماکارانی قابلمه به چشتتمم درحالیکه! خورم می حرص
 تمگف می لب زیر حالیکه در برداشتم یخچال از هم مرغ تخم تا دو کابینت
 نیمرو ات ریختم ماهیتابه تو روغنو بشتته  کوفتت تنهایی به ماکارانی مهرناز

 ستتینی تو نون کمی همراه رو تابه ماهی شتتد  آماده که نیمرو. کنم درستتت
 .رفتم اتاقم به گذاشتم

 ینیسنگ ولی نکردم مهرناز به توجهی بودم  آشتپزخونه تو که مدتی تمام در
 .بودم کرده حس میکرد  شلیک سمتم به خشمو که اونو نگاه

 ردخت یک پیش ماکارانی بشقاب یک واسه خودمو که بودم اون از تر مغرور
 صحبت باهاش که نداشتم هم حوصله. کنم کوچک راضی خود از و لوس
 !بخور غذامو ته بگه یخش لحن اون با و کنم

 بیدهکو صدای با بعد دقیقه چند. شدم نیمرو خوردن ومشغول رفتم اتاقم به
 .نشستم لپتاپم پشت سریعا مهرناز اتاق در شدن

 و دخور تخت به پاش انگشت یکدفعه.  میزد قدم اتاقش در عصتبی مهرناز
 بود رفتهگ ش دیگه دست با انگشتشو. گرفت م خنده که گفت بلندی آخ یک

 یک. اومده دردش حسابی که بود مشخص ش چهره تغییر از. میداد فشار و
 .کرد پرت تخت روی خودشو و زد تخت به لگد
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 به رمزق شلوارک و سفید شرت تی یک بلکه نبود تنش به خواب لباس دیگه
 انتخاب در کننده تحریک رنگای از همیشه که بودم شده متوجه. داشتت پا

 . میکنه استفاده لباساش

 و کرد نروش بود  پاتختی روی که اتاقشو صوتی دستگاه و کرد دراز دستتشو
 خودشو. شد پخش فضا در پیانو صتدای. کرد بلند حد آخرین تا صتداشتو

 .شد خیره سقف به و کرد ولو تخت روی

 یک ادایج از بعد و کنه حمله من به که فرصتتتیه یک دنبال به که میدونستتم
 ولی کنه زندگی همخونه بدون که کنه راضتتی مهردادو ترفندی با درگیری
 کنار عدم صتورت در که شتده زد گوش مهرناز به که بود گفته من به مهرداد
 دب تو هرکدوممون. برگرده پدر منزل و تهران به باید جدید  همخونه با اومدن

 !بودیم شده گرفتار ای مخمصه

 فشهد سمت به رفتن پیش و من کردن توجه جلب واسه مهرناز رفتارای تمام
 های نگاه از اونم شاید. میشد ریزی برنامه بود  قلم*س*ت زندگی همون که

 مه شاید و نیستم زاده پیغمبر همچی منم که بود فهمیده من دزدکی و خیره
 همردان حس تحریکات همین هدفش به رسیدن واسه راه بهترین میدونستت

 سیارب من نزد خودشو میکرد سعی و میپوشید باز و کوتاه لباسهای. است من
 یشزندگ مکان من از ناشایستی حرکت سرزدن با و بده نشون انگیز ه*و*س

 میتونستتت مهرناز که بود راهی تنها این. کنه جلوه امن نا ش خونواده نزد
 اهر قلیم*س*ت زندگی مهرداد گوشزد علیرغم که کنه متقاعد رو ش خونواده

 !بندازه

http://www.roman4u.ir/


 صدمتریآپارتمان 

 

85 

 قبل از اون ترفندهای تمام و هستم معالجش من که نمیدونست که اون ولی
 !ست شده بینی پیش

 یک در باید که بود من به اون کردن اعتماد مهرناز درمان در اصتتل مهترین
 که فردی عنوان به منو و. میشد ایجاد آل ایده شرای  یک در و مناسب زمان

 افراد هب رو اعتماد این بعد و بپذیره کنه زندگی راحتی به کنارش در میتونه
 .میداد تعمیم دیگه

 خواستم ازش و دادم اون به مهرنازو وشماره زدم زنگ فرزانه به شتب همون
 و هبگیر تماس گرایی همجنس های تمایل با فرد یک عنوان به مهرناز با که

 .بزنه محک اونو

. استممیخو کمک بیمارام بیشتر شناخت واسه خواهرم از که نبود باری اولین
 و قهعال همین و بود روانشناسی مسائل به عالقمندی و کنجکاو دختر فرزانه

 مشتتاور که بود شتتده باعث روانی  و روحی بیماران امور به اون کنجکاوی
 از عدب. بشه میکرد کار اونجا در که دبیرستانی آموزان دانش امور در ای زبده
 .دش بلند مهرناز موبایل صدای گذشت  گوشی کردن قطع از که دقیقه چند

 ایمرده...... !  ببین: میگفت که میرسید گوش به اتاق از مهرناز داد صدای
 به برستته چه. ندادم محل بهشتتون افتادن......  دنبال پولدارش و خوشتتگل

 هک.....  هر رو شماره. گرفتی اشتباه آبجی. خودمی مثل....  یک که.....توی
 !بده میخواسته خودشو مادر و خواهر شماره احتماال داده اشتباهی داده بهت

 زشت و رکیک حرفای این شنیدن و تاپ درلپ مهرناز عصبانی قیافه دیدن با
 :گفتم خودم با مهرناز دهن از
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 شنیدن از. بزنه زنگ میخواد ای عفریته چه به نمیدونستت ٬فرزانه بیچاره -
 فتمگ خودم با و بود گرفته ام خنده میداد فرزانه به مهرناز که زشتی حرفهای

 کهحالی در!! بشر این ایه زره فوالد مادر عجب! باال زده کونگیش کینگ رگ
 : دادم ادامه بود نشده قطع م خنده

 اینو این!! ناموسی فحشتای همش. داره هم(  دهنی بد)  کوپرواللیا دختره-
 فحشا همه ماشالله! نشتده متولد زندان تو خوبه کنم؟ درمان چطوری دیگه

 خدایا !سوزونده آمپر حسابی فرزانه پیشنهاد انگاربا. نمیاره کم و بلده هم رو
 آشتتغال ستتطل تو غذاهای امشتتب حتما! کن رحم من به امشتتب خودت

 !بشقابشو ته نه میکن  پیشکش بهم ریختشو

 و کرد خاموش موبایلشو داد فرزانه به بود فحش هرچی مهرناز اینکه از بعد
 لندب حالیکه در و بیرون کشتید کمد تو از حولشتو. کرد پرت تختش رو اونو
 .رفت حموم به میکرد غر غر بلند

 .شد بلند زنگموبایلم صدای

 :گفتم دیدم روکه شماره

 !است فرزانه ٬من خدای وای

 :دادم فشار رو اتصال ی دکمه

 الو -

 به رحمت دادی؟ من به که بود کی شتماره این. مرض الوو ٬مار زهر و الو -
 تو؟ گوری کدوم میخندی؟ چرا حاال. سگ

 !میکردم جمع هاشو الشه رفتم می باید! بود شده منفجر حسابی فرزانه
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 میکنی؟ داغ چرا حاال. شتتدیم همخونه هم با تازه. هستتتم دوستتتم خونه -
 زنگ بهش نمیگفتم تو به که بود خوب حالش اگه. مریضمه طر  که گفتم
 گفت؟ چی حاال. بزنی

 یه؟ک دیگه این. گفت بهم بودم نشنیده عمرم تو که ناموسی فحشتای تمام -
 مریضتتای این مورد در دیگه ضتتمن در باشته؟ حواستت َنُکشتت؟ همایون

 .نکن حساب من رو وحشیت

 هک خودش. میفهمیدم موردش در چیزایی یک بود الزم. فرزانه ببخشتتید -
 .کردی کمکم که ممنونم حال هر به. نمیزنه حر 

 بیرون داد صدا پر نفسشو من خواهی معذرت با

 تنگ برات دلشتتون ها بچه. بیا هم ما طر ! کوچیکه داداش خواهش  -
 .شده

 شلوغه خیلی سرم که فعال. فرصت اولین در باشه -

 بریم کی شتتتد؟ چی دکتر ختانم اون بتا ازدواجتت جریتان راستتتی -
 خواستگاری؟

 .زدم بهمش -

 الح هر به. افتادیم عروستی یک گفتیم! داداشتتی شتدی پیرمرد!!!  بابا ای -
 میرسونه سالم هم مسعود. باش خودت مواظب

 شب*و*سب منهم طر  از. برسون سالمش -

 حیا بی -

 : گفتم خنده با
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 خداااااحافظ-

 خداحافظ -

 دورش رو کوتاهی حوله! نمیومد ایکاش که بیرون اومد حموم از مهرنتاز
 بود پیچیده

 رفیب سفید. مینداری راه نمایشنامه جور یک دفعه هر که دختر بشی ذلیل ای
 !جیبش تو کرده رو

 .نشست پیشونیم روی سردی عرق بعد و شد رو زیر حالم لحظه یک در

 :انداخت راه بیداد و داد وجدانم

! یگهد پاشو! میزنه دید مردمو دختر نشسته! تاپ لپ جلوی از گمشو پاشتو-
 !همایون پاشو! خودت دست میدی کار

 از یشترب موندن. حیاط تو رفتم و برداشتم سامسونتم کیف تو از ستیگار یک
 ساعت یک از بعد و بیرون زدم خونه از. نبود صتالح ستاختمون اون تو این

 .برگشتم خونه به اطرا  خیابونای و کوچه تو روی پیاده

 یپا دومرتبه. میومد خوابم بدجور. بودم ذله و کالفه شتتدم وارد که خونه به
 .نشستم لپتاپ

 با و بود کشیده دراز تختش روی. بود کرده عوض لباسشو که شتکر رو خدا
 .میداد تکون پاشو یک عصبانیت

 :گفتم خودم با
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 رفتارها این با هم تمارض فرضتتیه. حذ  گرایی همجنس فرضتتیه پس -
 خستتته. انتقام و اونا کردن جلب و مخالف جنس از تنفر میمونه. حذ 
 .بودن داده تشخیص هم دیگه دکترهای که رو اینها!  خان همایون نباشی

 قهر باهم روز همون از. میگذشتتت مهرناز و من شتتدن همخونه از یکماه
 و سالم حتی بود نشتده بدل و رد دو ما بین حرفی هیچ مدت این در. کردیم
 بیمارستان در ظهر بعداز 6 ساعت تا صبح از روز هر تقریبا.  توهین یا علیک

 بشه داپی من مثل مفت نیروی یک که میخواستن خدا از قدیمی اساتید. بودم
 .برسند مطباشون به اونا که وایسه رو اونا شیفتای تمام و

 خونه اون در کستتی خودش از غیر انگار که میکرد زندگی طوری مهرناز
 ظهرکه از بعد 7 ساعت از. بودم کالفه رفتارش از حسابی. نداشت حضتور

 پر تنهاییمو مطالعه و کتابها با باید خواب قع مو تا اومتدم می خونته بته
 باید. بیوفته براش اتفاقی بود ممکن. بذارم تنهتاش نمیتونستتتم. میکردم
 .کردم می تهیه هم رو کاراش از لحظه به لحظه گزارش

 خصتوصا. میکرد بلند آخر تا رو موستیقی صتدای. میپوشتید لباس راحت
 آمپر و بودم ناراحت رفتاراش از حسابی که یکروز. میشد بیدار که ها صتبح

 :گفتم خودم با سوزوندم

 قیشوموسی دستگاه و دم تمام بشم بیدار زود ها صتبح که نبودم مجبور اگر -
 .میکردم خرد

 ستیستم وگرنه میخوابید ظهر 55 تا تعطیل روزهای مهرناز که شتکر رو خدا
 !بود پوسونده کفن تا صد صوتیش
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 هک دفعه هر. کنم صحبت مهرناز با جمله دو مدت این در بودم نتونسته هنوز
 رکت مکانو حرفی  هیچ بدون و ادبانه بی مهرناز بزنم حر  اون با میخواستم

 من هب بشقابشم ته دیگه حتی میذاشت تنها هام جمله وس  در منو و میکرد
 !نمیکرد تعار 

. بذارم قاتمال قرار یک اون با و بیارم گیر رو نبوی دکتر تونستتتم بدبختی با
 .دادم توضیح براش شرایطو گم  سردر و وماراحت رفتم نبوی دکتر نزد

 :گفت نبوی دکتر

 درپ بودن  ارتباط در مهرناز با که مردایی تنها که باش داشته دقت همایون-
 و آمیز مستتالمت در از همیشتته هم اونا و بوده دکترش نهایتا و برادرش و

 برداشت تو صتحبتای از من که اینطور. میشتدند عمل وارد اون با مهربونی
 دو اب که حرفاست این از تر چموش و زرنگتر خیلی خانم این که اینه میکنم

 دکترشتتو و برادر بابا  دندونای که مهمتر همه از بشتته  رام عزیزم و جونم تا
 اوتمتف که نیازه کردنش جلب برای پس! کرده عاصی رو اونا که بوده شمرده

 .کنی برخورد اونا از تر

 دختر هر خوشتتایند که ای مردونه رفتارای. باش تر خشتتن و تر جدی کمی
 باشه بیزار مردا از هرچقدر و زنه اون حال هر به. بده نشون خودت از خانمه

 به تا داره وجود راهی هم باز ٬بده نشتتون خودش از کننده انکار واکنشتتای و
 اینطوری و درمان روش این میدونم! بشته زده تلنگری او زنونه و خفته غرایز
 اهر تنها ولی نمیاد بر هم هرکستتی پس از و ستتخته واستتت کمی کردن رفتار
 رو راهی داری هم تو. ببره حستتاب تو از باید مهرناز. همینه تو شتتدن موفق
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! باش تر جدی مستتایل تو کم یک. رفتن دکترش و ش خونواده که میری
 و بده نشتتون آمیزی خشتتونت های واکنش تو رفتار این برابر در که ممکنه

 !میشه رام باالخره ولی نکنه  کارو این که هست احتمالشم

 اب رفتارشون با ارتباط در متعددی ستواالت اون از و گرفتم تماس مهرداد به
 هاش گفته از اونچه. بود زده حدس درستتت نبوی دکتر. پرستتیدم مهرناز

 حد از بیش توجه و بودن فرمان به گوش ٬کردن ناز ٬کردن لوس فق  فهمیدم
 .بود شده بزرگ قو پر در کلمه واقعی معنی به دختر این. بود مهرناز به

یزیون مهرناز . نداشت هالیوودی های فیلم به هم ای عالقه و نمیکرد نگاه تلو
یزیون قرص پروپا مشتری تنها  به تمووق از ساعت دو شبی که بود خودم تلو

 شدمی پخش ماهواره در که هایی فیلم دلیل به. میدادم اختصاص فیلم دیدن
. نداشتیم ماهواره ٬داشت سوء اثرات مهرناز درمانی روند در زیاد احتمال به و

 جبورم خودمو و میگرفتم عاطفی های فیلم کوچه سر کلوپ از شبها بعضی
 با بتونم ات بده نشون فیلم به ای عالقه مهرناز شاید تا بشینم اونا پای میکردم

 هب نسبت تفاوتی بی و دار خود دختر مهرناز کل در ولی. بشتم همکالم اون
 اب که بود خواستتته ازم نبوی دکتر اینکه وجود با. بود منزل در جاری امور

 نشون جدیت خودم از که خواستم می موقع هر باشم  خشن و جدی مهرناز
 خودم که میدونستن همه! نبودم ای جدی آدم من اصال! میگرفت م خنده بدم

 !جوکم پا یه خودم واسه

 ارب چند. بود خریده غذایی مواد فق  حاال تا میکرد خرید تنهایی به مهرناز
 که ای هلیت ترشی بگید خواهرتون به که بود گفته بهم کوچه سر ستوپری هم
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 بود هکرد فکر کجا از نمیدونم. بگیرن بیارن تشریف. آوردیم دادن ستفارش
 !هستیم برادر خواهرو هم با ما

 غذا خودش برای.....  و ترشتتک و قوروت قره و لواشتتک از بود پر اتاقش
 هیچ. نداشت دانشتگاه غذاهای به ای عالقه. میخورد تنها و میکرد درستت
 با که بودم ندیده حاال تا. بود نکرده پیدا دانشتتکده در صتتمیمی دوستتت

 در و بود زده زنگ اون به مهرداد که باری چند جز. کنه صتتحبت موبایلش
 ندچ. نمیگفت خوب هم اون که بالطبع. بود پرسیده ازش خونه اوضاع مورد

 .بود خواسته پول ازش و زد زنگ مهرداد به هم بار

 خودخواهانه و ادبانه بی. بودم شاکی هم هنوز مهرناز پوشیدن لباس نحوه از
 اشتتتهگذ کار اتاق در که بود دوربینی اون با ارتباط راه تنها. میکرد برخورد

 هفته. تممیرف بیرون خونه از که میپوشید لباس افتضاح قدری به گاهی. بودم
 یزیونتلو جلوی فجیع لباس یک با دیدم برگشتتتم بیمارستتتان از که قبل

 جاش از من به توجه بدون خونه به ورودم با. میخوره تخمه و نشسته خاموش
 شدم  یشاک پوشیدنش لباس نوع این از قدری به. رفت اتاقش به و شد بلند

 .زدم در به ضربه چند و رفتم اتاقش در پشت که

 :گفت و کرد باز درو

 داری؟ چکار-

 :کشیدم داد

 خودت چشم از دیدی هرچی بری راه خونه تو وضع این با دیگه یکبار اگه -
 دیدی؟
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 مدماو می خونه به بیمارستان از گی ذله و خستگی با. بود آورده در شتورشو
 الییب مبادا که خیابون و کوچه تو میفتادم راه باید نکرده  تر گلو اونوقت

 !بیارم سر خیره مهرناز و سرخودم

 :گفت تمام گستاخی با و زد من به پوزخندی مهرناز

 و دارید مشتتکل اگه هم شتتما! نمیبینم پوشتتیدنم لباس تو اشتتکالی منکه-
 رکیک وابج. کنید مراجعه روانپزشک به لطفا کنید کنترل خودتونو نمیتونید

 !اومد می حساب به مودبانه فحش یا توهین مدل یک. بود زشتی و

یل مهرنازو هفته یک تا  هب من میشتتد وارد هال به اون موقع هر. نگرفتم تحو
 کار واین. تممیگرف ازش ناشایستو رفتار انجام اینکارفرصت با و میرفتم اتاقم
 در تغییری گذشتتته مثتل بتاز ولی میکرد تر زخمی و تر کفری اونو من 

 یشتترب. بود یافته افزایش عصتبیش زدنای قدم. بود نشتده ایجاد برخورداش
 و اتاق تمیزی از اینو. بود منظمی دختر. میکرد مطالعه صتتر  اوقاتشتتو

 قتو دیر تا شبها. فهمید میشد مینوشت کالس در که جزواتی و آشتپزخونه
 ارمبرد بازی هل*خ*تش از دست که بودم مجبور منم. بود روشن اتاقش چراغ

 هرکدوم ولی میکردم کمک بهش خونه کردن تمیز در! بشتتم منظبتی آدم و
 .میدادیم انجام کارمونو جداگونه بطور

 ینیککل اتاقای بازستتازی علت به مریض کم پذیرش دلیل به بود هفته یک
 .اومدم می خونه به معمول از زودتر
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 ثابت مهرناز به جایگاهمو باید زودتر چه هر نبوی دکتر های توصتتیه با
 خورد هم تره برگ یک مدت این تو واستتم! میبرد حستاب ازم اون و میکردم

 !بود نکرده

 بند بدون تاپ یک مهرناز اومدم خونه به که بود ظهر از بعد 5 ستتاعت
 دم غولمش آشپزخانه در و بود پوشیده کوتاه بسیار لی شلوارک یک و نارنجی

 .بود چای کردن

 !اومده خونه به کسی چه ببینه تا برنگشت حتی در صدای با

 .بود کرده اذیتم بدجوری مریضام از یکی. نداشتم خوبی روز

 نگاه بدنش به کردم ستتعی و دادم تکون ستتری آشتتپزخانه در مهرناز دیدن با
 . نکنم

 تی کی و رفتم اتاقم به. بودم آتیشتتی طبعی با مجرد مرد یک منهم! بابا آخه
 .برگشتم آشپزخونه به و پوشیدم ورزشی شلوار با شرت

 .کردم سالم بلند

 .نداد جواب مهرناز

 کردم سالم بلندتر

 .انداخت من به ای مسخره نگاه مهرناز

 با.  کنم خالی سرش رو خستگیمو تا میگشتم کسی دنبال بودم خسته خیلی
 :گفتم اون به خشمگین نگاهی

 بلد ستتالمم جواب نمیدونستتتم ولی ندادن یاد کردن ستتالم بهت میدونم-
 !بدی نیستی
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 با که رفت آشتتپزخونه خروجی ستتمت به و زد زل بهم ثانیه چند مهرناز
 : زدم بلندی داد عصبانیت

 !بودم تو با -

 شد میخکوب جایش سر داد این از مهرناز

 :زدم ادد بود  نرذاشته زمین به قدمشو هنوز. بره که کرد بلند پاشو دومرتبه

 کجا؟-

 سمت به !!!بله که یعنی که کردم سرفه بار چند رفتم  طرفش به آهستتگی به
 .بود پریده رنگش. برگشت من

 :گفتم آرامتر کردم روی تند کردم احساس سوخت براش دلم

 .دارم کار باهات بشین-

 کاستته من که بود این هم فرقش مهمترین. داشتت فرق روزها بقیه با اونروز
 و اومد زمی سمت به بود پایین سرش حالیکه در مهرناز! بود شده لبریز صبرم

 رفک اصال. شد رومیزی گوشه با کردن بازی مشتغول و نشتستت میز پشتت
 یشدم میز ظریف تکونهای روی از! بشه رام حد این تا داد دوتا با که نمیکردم

. یدهم تکون پاشو عصتبانیت با شتدیدا بودن آروم وجود با مهرناز که فهمید
یل  !نگرفتم تحو

 هیچ به مدت این در دختر این. نداشتم ای چاره ولی رفتم تند که میدونستم
 .ریختم چای لیوان تا دو. بود نشده صالح خلع وجه

 برای قدم یک باید منم پس بود شتتده برداشتتته مهرناز جانب از قدم یک
 !برمیداشتم خودم به اون اعتماد آوردن بدست
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 وت خودش پای با پا گریز آهوی! بود بس خشونت. نشتستتم مهرناز روبروی
 !بود اومده تور

 :گفتم جدی

 ما حال هر به. میشتتد گفته باید تر قبل خیلی میزنم امروز که حرفهایی -
 هب مشهد در شما موندن که میدونید اینو ونمیدونم هستتیم همخونه یکستال

 مهمان از شدیدا پدرتون نمیدونید؟ یا ؟ داره بستتگی شتما از من رضتایت
 هک میگرده ای بهونه دنبال به و شده پشیمون مشهد دانشتگاه در شتما شتدن
 یماه چند برادرتون دوستت که بدونید هم اینو و برگردونه تهران به رو شتما

 .برید مهرداد خونه به نمیتونید پس هستن ایشون مهمون

 می حستتاب به ستترکش دختر این کردن مهار راه تنها ولی بود زشتتتی دروغ
 .اومد

 و برخوردها از یکستتری از واقعا چون من  با مهرداد تماس آخرین طبق
 تحمل اراتونورفت نمیتونم دیگه که گفتم برادرتون به بودم شاکی شما رفتارهای

 شتتما کردن زندگی تنها با شتتدیدا پدرتون که میدونید هم طرفی از. کنم
 .ونهپدریت خونه و تهران به شما برگشتن میمونه که راهی تنها پس. مخالفه

 شدست کار حستاب تا گفتم حرو  روی گذاری استترس با پدریتونو خونه
 !بیاد

 اجرام همه و بشه تموم صبرم شده باعث شما ادبانه بی برخوردهای متاسفانه
 دهدانشک به شما مهمانی که هستن صدد در هم ایشون و بگم برادرتون به رو

 !برگردید تهران به شما و کنند لغو مشهدو
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 اب و بود شده کمتر مهرناز پای تکونهای چون اومد  کارسازی دروغ نظرم به
 .میکرد نگاه من به تعجب

 :گفتم دلم تو

 من نیایش  سرهنگ نازپرورده و لوس دختر خانم؟ مهرناز دیدی شو کجا -
 ریستتو شتتنبه چهار آتش تو مدارکمو باید که بیام بر تو پس از نتونم اگه

 !بسوزونم

 لیمتس برای قدم اولین. بود زده زل من به میلرزید چشمش عنبیه حالیکه در
 تو انقدر میشد  آب شکر کیلو کیلو دلم تو! من های خواسته به مهرناز شدن

 که بودم  کشتتیده اش ادبانه بی رفتارهای و دختر این دستتت از مدت این
 !گفتم می اون به هم رو دروغها این از بدتر بودم حاضر

 :آورد خودش به منو مهرناز آروم صدای

 !میشه چی حاال -

 مکرد فراموش نقشمو که کردم حیرت کردنش صحبت لحن این از اونقدر-
 .نشستم اونجا چرا اینکه و

 :گفتم ذوق با

 !شد سرد که بخوریم چاییمونو اول -

 !شد خشک صورتم به مهرناز نگاه آن یک

 :کردم صا  صدامو! زدم گندی چه فهمیدم

 !بخور چاییتو -



wWw.Roman4u.iR  91 

 

 در خودمم. دیدم می چای برداشتن موقع مهرنازو دستت لرزش وضتوح به
 ازش رو بدتری واکنش یا حمله انتظار دختر  این رفتارای از بودم حیرت
! نهک ضعیف حد این تا اونو من داد یک ممکنه که نمیکردم فکر اصال! داشتم

 دقیقه چند اون طی ولی هستتتن هم جستتور و نترس معموال بیمارا جور این
 !آورد می در جسورو آدمای ادای فق  مهرناز که فهمیدم

 بدترین! دروغه حرفا این بگم بهش که میکرد گدایی من از کامال نگاهش
 !نهک زندگی پدرش همسر با و برگرده تهران به که بود این او به ممکن حر 

 :دادم ادامه چای  نوشیدن از بعد

 .مطلب اصل سر میرم پس نیستم حرفی پر آدم -

 هدمش دانشتگاه به شتدنتون مهمان لغو در پدرتونو و برادر بودن مصتر وقتی
 ترم اواست  در شتما درس به که ای لطمه دلیل به خواستتم مهرداد از دیدم 

 که رطیش به البته. بشه منصر  تهران به شما بازگردوندن از ترم این میخوره 
 .بذارید احترام هم من های خواسته به

 دیدم چشماش تو رو نامحسوسی برق

 نای دست از دیدی؟ چطوری تو بود  نامحسوس اگه بگه نیستت یکی حاال
 !بودم شده هم توهم دچار دختر

 رحاض که بود شده نگران من ستاختگی حرفای از قدری به مهرناز کنم فکر
 .ردهبرنگ تهران به ولی بپذیره وشرط قید بدون منو های خواسته تمام بود

 :گفت آهستگی به
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 تهران به منو خدا رو تو ولی. میکنم گوش من بگید چیه؟ شتترایطتتون -
 !نفرستید

 به دلم تو که بود شتتده معصتتوم و پناه بی قدری به دختر این لحظه اون در
 .فرستادم لعنت زشتی دروغ چنین برای خودم

 :دادم ادامه درونیم احساسات دادن نشان بدون

 همخونه اول شتترط خونه  این تو هم  به احترام و همدیگه حقوق رعایت
 در من که ساعاتی در زننده و جلف لباسای پوشیدن... شماست و من شدن
 و منطقی دلیل عجب! )میشه مربوط خودم به هم دلیلش. ممنوع هستم منزل
 ! (نقصی بدون

 درازی زبون و زشت حرفهای و همدیگه سالم ندادن جواب در  کوبیدن... 
 این در شتتما چون بدونم باید منزلو از شتتما خروج و ورود زمان... تعطیل
 افتاد ونبرات اتفاقی اگه تا میرید کجا به بدونم باید من و هستید غریب شتهر
 دادن توضتتیح و من از گرفتن اجازه به نیازی البته. کنم کمک شتتما به بتونم

یسید کاغذ یک روی میرید  که رو جایی میتونید. ندارید  در روی اونو و بنو
 در... نمیری تنها جا هیچ شتب 9 ستاعت از بعد. ببینم من تا بزنید یخچال

 دارید نیاز چیزی به اگه. کنید حستتاب من روی میتونید کردن خرید مورد
 ...بریم خرید به باهم یا بگید من به میتونید

 با شهب تر راحت اینطوری کنم فکر. باشیم شریک باهم میتونیم غذا مورد در
 .بیاییم کنار هم
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 که چیزایی. بودم گذاشتتته خودستتر و چموش مهرناز برای ستتختی شتترای 
 .بود بیگانه کامال اونا با خود عمر سال 55 مدت در مهرناز

 از بعد که قراره و شده تعیین شما برادر مهرداد طر  از شرای  این نهایت در
 !بگم اون به قوانینو این اجرای در شما برخورد طرز و کار نتیجه مدتی 

 طر  از ستتاختگی ترفند یک با وگرنه پذیرفت می منو شتترای  باید مهرناز
 منزل در زندگی باید یا! گرفتم می حالشتتو مهرداد با کردن هماهنگ و خودم

 این نپذیرفت یا و میکرد قبول رو نیایش سرهنگ جدید همسر ستودابه با پدر
 که چقدر حاال. ) جدی و سترسخت همخونه این کنار در زندگی و شترای 

 !(بودم جدی منم

 :گفت میلرزید صداش حالیکه مهرنازدر

 عادت ونچ پوشیده خیلی نه ولی کنم تنم تری پوشیده لباسای میکنم سعی
 خودش خریدهای از فق  هرکس و میدهم انجام خودم رو خرید. ندارم

 پس میکشه طول شب 9:57 تا آزمایشتگاهم کالستای گاهی. کنه استتفاده
 ای عالقه بخوره خودش غذای از هرکس. بیایم منزل به 57 از زودتر نمیتونم

 .ارمبذ احترام شما های خواسته به میتونم حد این تا. ندارم شدن سفره هم به

 :داد ادامه عاجزانه

 .نگیرید سخت من به خیلی میکنم خواهش-

 :گفتم خودم با

 این طول در! شد خارج دختر این دهن از غریبی کلمه چه!! میکنم خواهش-
 یول نداده درستتتی به ستتالممو جواب یکبار میکنم زندگی اون با که مدتی
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 فرمان تر چوب نباشتتد تا میگن که راستتته واقعا! میکنه خواهش من از االن
 !خر و گاو نبرد

 یزیچ یکدفعه. کردم نگاه بود شتتده نگرانی و ترس از پر که زیباش چهره به
 به و دمش بلند جام از. کنم نگاه صورتش به نتونستتم دیگه. لرزید دلم ته در

 !رفتم اتاقم سمت

 :گفتم دل در. کشیدم موهام به دستی

 همینکه ولی. کرد اعالم ادبانه با خودشتتو مخالفت و کرد عوض رو حرفا
! اونه با کردن پیدا ارتباط در بلندی قدم کرد گوش من صحبتای به و نشست

 !بگیرم سخت خیلی کار شروع نباید

 سرمو هک بودم نذاشته اتاق داخل پامو هنوز. رفتم اتاقم به و کردم بلندی پو 
 :گفتم و برگردوندم

 ات صداشو بده گوش آهنگ خواد می هرکی. نیست دیسکو اینجا ضمن در-
 !کنه بلند داره حق نشه بقیه مزاحم که حدی

 موسیقی بلند صتدای با هرروز. شتدم بیدار معمول از دیرتر بعد روز صتبح
 .نبود موسیقی صدای از خبری اونروز ولی میشدم بیدار

 :گفتم و زدم لبخندی

 داد رارق بند آخرین! درمان تا داشت نیاز تربیت به همه از بیشتر دختر این -
 از صبحا دیگه چون کردم می کوک موبایلمو هرشتب باید ولی.  شتده اجرا

 !کنه بیدارم تا نبود خبری بلند موسیقی صدای
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 مو جهتو یخچال روی کاغذ که رفتم در سمت به و پوشیدم لباسمو سرعت با
 .کرد جلب

 .میام 57: 57 ساعت میرم کتابخانه به بعد. دارم کالس بعدازظهر 5 تا امروز

 خونه  بازگشت واسه خودشو مخالفت هم و کرده رفتار من خواستت به هم
 برداشته درمانش در بلندی خیلی گام ولی. بود کرده اعالم 9 ساعت از قبل

 !بود شده

 .رفتم بیرون خونه از و زدم رضایت روی از لبخندی

********** 

 اینها هب ولی! پوشیده چندان نه ولی بود شده قبل از تر پوشیده مهرناز لباسای
 !حریر خواب لباس با منزل تو اون گشتن ول تا بودم تر راضی

 .میزد یخچال روی بازگشتشو ساعت هرروز

 تعار  اصال هم من به. میخورد تنها غذاشو و میرفت خرید به تنها خودش
 جدید دوست یک. بودم نیمرو و دانشگاه غذاهای مهمون هنوز من و نمیکرد

 .بود رعنا اسمش. میزد زنگ اون به گاهی که بود کرده پیدا

 که همیدف میشد استرسش از. میرسید نظر به عصبی و نگران که بود روز چند
 .شده شروع ترمش میان امتحانات

 اون ولی کنم کم استترستشتتو از کمی میتونستتم کاش گفتم و کشتیدم آهی
 به لشمی برخال  نمیتونم منم و ضتتعیفه خیلی من با ارتباط کردن دربرقرار

 .بشم نزدیکتر او
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 زیر و معمول از تر پریده رنگش. نمیرفت خرید به مهرناز بود روز چنتد
 چند اون که فهمید میشد آشغال سطل کاغذای از. بود افتاده گود چشتماش

 با. نمیداد گوش موسیقی دیگه. بود کالفه.  خورده سرد ساندویچ فق  روزه
 .میکرد حفظ مطالبو و میزد ورق جزواتشو عصبانیت

 امتحان که شتتدم متوجه آشتتپزخونه میز روی هاش برگه از یکی دیدن با
 از خیلی که پزشتتکی های بچه! ستتختی درس چه اونم. داره فارماکولوژی
 !بودند ناالن فارماکولوژی

 العهمط مشغول اتاقش در روز تمام و نرفته دانشگاه به مهرناز که بود روز چند
 و تیهسخ بسیار درس فارماکولوژی که بودم شنیده پزشکی های بچه از. بود

 !مصرفشونه موارد و اونها ترکیبات و داروها به مربوط

یزیون جلوی شب سر  رو بودم دهکن پوست که سیبی از تکه یک. نشستم تلو
 .شدم 5 نابودگر فیلم تماشای مشغول ٬گذاشتم دهنم به

. دبو پریده روش و رنگ کردم نگاه بهش. رفت آشتتپزخونه به کالفه مهرناز
 رداشتنب بدون و کرد باز یخچالو در. بود بسته سر پشت از مو گل با موهاشو

 رد چیزی برداشتتن بدون باز و کرد باز هم فریزرو در. بستتت اونو در چیزی
 .بست هم اونو

 .برگشت اتاقش آهستگی به

 باز و کرد باز یخچالو دوباره و اومد آشتتپزخونه به دومرتبه دقیقه چند از بعد
 .رفت اتاقش به مجددا و بست

یزیون از چشم آمدش و رفت صدای با  .کردم نگاه اون به دومرتبه و گرفتم تلو
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 سه در! مدآ بیرون آشپزخونه از وقتی ولی رفت آشپزخونه به بار چندمین برای
 .ایستاد من قدمی

 یقه سفید تنگ بلوز یک همراه به زانو باالی و کوتاه فون صتورتی دامن یک
 .بود پوشیده آستین بدون و باز هفت

 گینسن نمیکردی رعایت... !! من بشتم کردنت رعایت قربون گفتم خودم با
 !بودی تر

 نه و بود خواهشانه نه صداش. اومدم بیرون خیال عالم از مهرناز صتدای با
 !مهرنازی مدل! بود خودش مدل! ادبانه بی

 :داد تشخیص صداش از میشد رو ناراحتی

 االن. برم خرید نکردم وقت. بودم ترم میان امتحانات درگیر روزه چند -
 شما ردهک چرخ گوشت بسته یک میتونم. تعطیله فروشی ستاندویج دیروقته

 .میدم پس بهتون حتما. برم خرید به بعدا تا بردارم رو

 !مهرناز درمان در معجزه یک یعنی این. میشنیدم داشتم چی

 خانم این تونستتت چیزی یک باالخره...! فارماکولوژی امتحتان... ایول
 .بیاره در زانو به رو خوشگله

 :گفتم کنم مخفی خوشحالیمو میکردم سعی حالیکه در

 .داره شرط یک ولی میتونید که البته-

 !میچسبوندم نونو بود داغ تنور تا باید

 :گفت دهنش کردن کوله و کج با و کشید داری صدا نفس

 شرطی؟ چه باز-
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 تفادهاستت من غذایی مواد از میتونید امتحاناتتون پایان تا گفتم جدی خیلی
 از وبعد میشتتم شتتریک غذاتون در هم من اونا دادن پس جای به ولی کنید

 دمب اجازه نمیتونم اینصورت غیر در. میریم خرید به هم با شتما  امتحانات
 .بزنید دست من غذایی مواد به

 جوری هی! مهرناز درمان تا بودم خودم فکر به بیشتر. بود بهونه دیگه شرط این
 دست از شدم مریض! میکردم سیر هم خودمو مرده صاحب شتکم این باید

 !دانشگاه سلف غذاهای و نیمرو

 .بود تنگنا در اون دادن وقرار گیری سخت دختر این کردن رام راه تنها

 یا و هاضاف ای تبصره بخواهد که بود اون از تر اصلم*س*ت مهرناز اینکه مثل
 .کنه مخالفتی

 :گفت آرومی به

 .قبول-

 بوی یکساعت از بعد.  شد غذا پختن مشتغول و رفت آشتپزخونه به مهرناز
 .کرد پر رو فضا تمام ماکارانی

 ایه میوه از ومقداری برداشتتتم تمیز پیشتتدستتتی یک و رفتم آشتتپزخانه به
 و ودب نشسته آشپزخانه میز پشتت مهرناز. گذاشتتم اون در رو کنده پوستت
 کردن حفظ حال در و بسته چشتماشتو و کرده جمع صتندلی روی پاهاشتو
 .بود مطالب
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 یزم با ظر  برخورد صدای با.  گذاشتم میز روی رو دستی پیش و شدم خم
. گذشت لحظه چند. شد قفل نگاهش در نگاهم و کرد باز چشماشو مهرناز
 .انداخت زیر به سرشو مهرناز

 به نیاز .کرد ضعیفت امتحانها. بخور میوه کمی شدی خسته صبح از: گفتم
یت  .داری شدن تقو

 !بیرون زدم آشپزخونه از و نشدم جوابش منتظر

 .داشت تازگی خودم واسه میشد خارج دهنم از که کلماتی و صتحبتم لحن
 راننگ و میدادن جواب هاش خواسته تمام به و داشتن دوستش برادرش و پدر

 تا میکشیدن نازشو و میکردن خواهش اون از هردو ولی بودند اون ستالمتی
 به مهرناز حال از نگرانی درعین من ولی کنن کاری انجام به راضی مهرنازو

 .بخوره میوه که دادم دستور اون

 تازگیها هم و میزدم حر  اون با آمرانه هم و بودم اون ستتالمتی فکر به هم
 و درپ داشتنهای دوست و نازکشیدنا از متفاوت بود چیزی! میشتدم نگرانش
 .برادرش

 .رفتم بیرون آشپزخونه از

 : اومد آشپزخونه از مهرناز صدای بعد ساعت نیم

 .حاضره شام -

یی ستینک توی میوه خالی دستتی پیش  ای دانهپیروزمن لبخند. بود دستشو
 خترد این با ارتباط در زیادی موفقیتای اونشتب. نشتستتتم میز پشتت و زدم

 .بودم آورده دست به لجباز
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 :گفتم خودم با میکردم  مزه مزه دندونام زیر رو ماکارانی حالیکه در

 میگن راستتت! داره دکتر خانم هم ای خوشتتمزه پخت دستتت عجب-
 !میکنه کدبانو آدمو بودن قلم*س*ت

 حاالت از! مهرناز نه و زدم حرفی من نه. شد صر  کامل ستکوت در شتام
 ههمستتفر من با عمرا نمیگرفت  قرار تنگنا تو اگه که فهمید میشتتد مهرناز
 !میشد

 شکیخ لحن با و رفتم سینک طر  به و برداشتتم میز روی از کثیفو ظرفای
 :گفتم

 .برسید درساتون به و برید اتاقتون به شما-

 موج اون در مهرناز مورد در نگرانی که بود دیگه آمرانه دستتتور یک هم این
 راترف درمانش و سالمتی برای نگرانی ازمرز دختر این مورد در نگرانیام! میزد
 هم ارب چند میشدم  دلواپس اومد  می خونه به دیر که شبا بعضی. بود رفته

 بزنم نگز بودم  گرفته مهرداد از شو شماره که موبایلش به که گرفتم تصمیم
 !شدم منصر  حیاط به ماشینش ورود صدای شنیدن با که

 ردمک فکر خودم با. رفت اتاقش به حرفی زدن یا کردن مخالفت بدون مهرناز
 .نشدنیه فراموش شبای از امشب

 .باشه ازطوفان قبل آرامش مهرناز جدید برخوردای میترسیدم این از ولی

 صمیمی خیلی رابطمون. بود دادن امتحان حال در مهرناز و میگذشت روزها
 بدون خوردیم  غذا هم با بار اولین واستته که شتتبی همون مثل. بود نشتتده
 با اوقت بعضی و میخورد غذا تنها مهرناز شبا بعضی! ستخنی و حر  هرگونه
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 مسئله همین به هم باز. بخورم پختش دستت از داشتتم اجازه من فق . من
 !باشیم بیگانه هم با کامال اینکه تا بودم تر راضی

 ییراتتغ این با خودش که دادم فرصت اون به. نمیدادم گیر مهرناز رفتارای به
 دوستتت میتونه که همخونه یک عنوان به منو و بیاد کنار زندگیش در جدید
 با هک نبود حاضر شرایطی هیچ تحت دختر این ولی بپذیره باشته هم خوبی

 وقتش کمبود و امتحانات از اش روزانه های خستتتگی اگه و بیاد کنار من
 همایونی. میکرد جدا من از رو ش سفره دومرتبه نبود غذایی مواد خرید برای

 فروشتتگاه به روز هر. بود شتتده عوض نمیرفت خرید به یکبار ای هفته که
 از خسته مهرناز طمع تا میکردم پر یخچالو و میرفتم غذایی مواد ای زنجیره

 حدودی وتا کنم تحریک آماده و حاضر مواد از استفاده واسه رو رستیده راه
 .بودم شده موفق هم

یزیون بروی رو متفکر یکشتب  در فکرم و فیلم به چشمام. بودم نشتسته تلو
 چند. بود کرده م خستتته مهرناز ناپذیری نفوذ. بود پرواز حال در دوردستتتا

 بدون ماه چند. بودم شتتده درمانش ادامه در دلی دو دچار که بود روزی
 رو یارتباط ذره یک همون. بود مهرنازگذشتتته با ارتباط در تغییری هیچگونه

 بدیلت دومرتبه مهرناز و رفت بین از امتحاناش اتمام از بعد بود کرده پیدا که
 دوست شرایطی هیچ تحت دختر این. شد احستاستات از خالی فرد یک به

 !بیاد کنار و بشه صمیمی من با نداشت
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 ازمهرن با بیشتتر ارتباط ایجاد برای رو ها راه تمام. بودم شتده درمونده کمی
 سکوت حتی و کردن خواهش ٬دادن دستتور ٬داد ٬لبخند. بودم کرده آزمایش

 .کردن

 کامل سکوت در مشترک غذای یک خوردن من با مهرناز ارتباط نهایت ولی
 .بود

 در مهرناز ولی میکردم آماده رو صتتبحانه و میشتتدم بیدار زودتر ها صتتبح
 ردمک پنچر رو مهرناز ماشین یکبار. بود نشده شریک من با صبحانه خوردن

! شدم منتظرمهرناز کوچه وسر شدم خارج ماشتینم با منزل از موقع همون و
" فتگ تشکری هیچ بدون مهرناز ولی برسونم اونو که کردم تعار  مهرناز به

 مالک با ظهر از بعد. افتاد راه خیابون ستتمت به و" میگیره دربستتت ماشتتین
یض مشغول حیاط مهرنازدر که دیدم تعجب  .ماشینه الستیک تعو

 :گفت نمیخوای؟ کمک گفتم که جوابم در

 از خروج موقع رو اتاقش در هم هنوز. میام بر پسش از. ندارم کمک به نیاز-
 و ستترد های نوشتتته با خروجشتتو و ورود و میکرد قفل خواب موقع و منزل

 .میرسوند اطالعم به یخچال روی بیروح

 رفتار رتغیی دائما بهار ابر مثل. بود کرده عصبیم مهرناز برخوردهای و رفتارها
. پرخاشجو گاهی و آروم گاهی مهربون  گاهی و بود عصتبانی گاهی. میداد

 اگه. ودب رفتارهاش به اعتنایی بی راه بهترین. داشت درگیری خودش با همش
 همخونه یک به هم خودم صتتد در صتتد میشتتدم  درگیرش دیگه کم یک
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 به دیدیج پیشنهاد بود نتونسته هم نبوی دکتر. میکردم پیدا نیاز روانشتناس
یق صبر به منو و بکنه من  :میگفت و میکرد تشو

 ینب اون! رفتاری برزخ گفت میشه که حاالتیستت از عبور حال در مهرناز-
 گیر میشتته  جایگزین ذهنش در داره که چیزهایی و قدیم افکار و رفتارها

 !کرده

 بحص. اومدم می خونه به معمول از دیرتر شبا. شدم توجه بی مهرناز به مدتی
 پیدا افستتردگی حاالت. میرفتم کارم محل به صتتبحانه خوردن بدون هم ها

 .بودم کرده

یزیون به چشم و نشسته مبل روی متفکرانه یکشب  صدای. بودم دوخته تلو
 به توجهی ولی میشتتنیدم اومد می پایین ها پله از که رو مهرناز صتتندالی

 من درمانای برابر در ستترستتختانه. بود کرده ام ذله. نمیکردم حضتتورش
 !ش همخونه نه معالجشم که نمیدونست که هرچند میکرد مقاومت

 نگاه و کردم بلند ستترمو! شتتدند جفت من متری چند فاصتتله در صتتندال
 میکردم التماس ازش دلم تو رسما. انداختم مهرناز صتورت به ای عاجزانه

 !برداره سرم از دست که

 هندیه؟ فیلم -

یزیون به که بود یکساعت اومدم  بیرون هپروت عالم از  لیو بودم زده زل تلو
 تپوس های میوه دستی پیش! کشوره کدوم محصتول فیلم که نشتدم متوجه

 :مگفت م خود با. داشت قرار بودم  نشسته که ای نفره سه مبل کنار کنده
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! میزنه حر  من با داره مجستتمه این زده ستتر طر  کدوم از آفتاب خدایا -
 !گرفت تعجب حالت نگاهم رنگ

 یزم روی و برداشتتت کنارم از رو میوه پیشتتدستتتی کنم  تعار  اینکه بدون
 یلمف به حالیکه در. نشست کنارم فاصله با هم خودش و گذاشت مبل جلوی

 سمت به و برداشت رو دستی پیش داخل پرتقاالی از پر یک بود شتده خیره
 :گفت من به کردن نگاه بدون. برد دهنش

 مردها واستته حد این تا که! میکنم تعجب هندی زنهتای این از واقعتا-
 بدون بعد و میخوره بهم هندی فیلمای از حالم. میکنن کوچک رو خودشون

یزیون کانال من  نظر پرسیدن  .کرد عوض رو تلو

 انتقام هدفش که باز شمشیر زن یک. میداد نشون رو kill Bill فیلم 5 کانال
 .میکرد نگاه فیلم به مشتاقانه. بود شوهرش از گرفتن

 یدمنمیفهم و بودم رفتارش بهت تو هنوز. شدم خیره مهرناز چهره به تعجب با
 به من و میکرد نگاه فیلم به مهرناز! شکسته رو ستکوتش روزه که شتده چی

 .مهرناز

 باال مبل روی از مهرناز میزد  مردها به باز شتتمشتتیر زن که ای ضتتربه هر با
 بزن !آفرین! آفرین!ایول! جیز دمت! آتیش دمت! گرم دمت: میگفت و میپرید

 پر نگاهش گاهی میخندید گاهی آورد می جوش گاهی! نامردو بکشتتش
 .غم از پر گاهی و میشد خشم

 صحبت ای کلمه اینکه بدون داشتم نظر در اونو حاالت فیلم  مدت تمام در
 مرد شخصیتهای خوردن کتک دنبال به اون های قهقهه از اوقات گاهی. کنم



wWw.Roman4u.iR  578 

 

 چون ود ب شده ساخته مهرناز دل ته از فیلم اینکه مثل! میگرفت ام خنده فیلم
 بدون و میکرد دراز جلو به دستتشو هرازگاهی. نمیداشتت بر فیلم از چشتم

 میوه کهت یک و میکرد پیدا رو پیشدستی دستش  دادن حرکت با کردن  نگاه
 .میذاشت دهنش به و میداشت بر

 از رو ش ساله 5 دختر و گرفت شتوهرش از انتقامشتو زن اون که فیلم آخر
 چشم از اشتکی قطره دیدم کشتید  آغوش به و داد نجات شتوهرش دستت
 .بود شتده خیره تلوویزیون صتفحه به مهرناز. چکید دامنش روی بر مهرناز
 .بود مادرش با مهرناز خاطرات آور یاد صحنه  اون مسلما

 .میدیدم مهرناز چهره در رو متعددی هیجانی تغییرات که بود بار اولین این

 زمانیکه. بود پوشیده دامن یک با بلند آستین بلوز. کردم نگاه مهرناز سمت به
 .کشید زانوهاش روی دامنشو شد  نگاهم متوجه

 :گفتم خودم با

 متوجه من چطور میکنه؟ مراعات پوشتتیدن لباس تو حاال تا کی از این -
 گوشه و نکردن صتحبت به فق  و بودم غافل ازش مدت این چقدر نشتدم؟

 .گرفتم نادیده رو چیزها خیلی و کردم توجه اون گیری

 ازش که بود کرده کاری خونه  در من حضور به اون های محلی بی و سردی
 .بودم بریده

 و مدآ بیرون لحظه چند از بعد. رفت اتاقش به فیلم شدن تمام از بعد مهرناز
 و ترف. آمد و رفت. شد تکرار اینکار مرتبه چند. برگشتت اتاقش به مجددا

 میخواد  چیزی وقتی که بودم فهمیده دیگه حاال. حرفی هیچ بدون. آمد
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 دل دل اش خواستتته بیان در و میشتته شتتروع اتاق به آمدش و رفت حرکات
 :تمگف خودم با بود میوه از خالی پیشدستی به چشمم حالیکه در. میکنه

 !بدم ای دیگه فرصت خودم و اون به باید -

 ذهنم از هیچوقت. میکردم اعترا  مهرناز درمان در ناتوانیم و ضتتعف به
 تسالهاس که روان و اعصاب متخصصین و روانشناسا بهترین که نگذشتت

 بن به لجوج و ستتر خیره دختر این درمان در بوده درمانشتتان تحت مهرناز
 اهم چند و شهرستان در کار سابقه سال سه با من حاال. بودن رستیده بستت

 درمان اونو خواستتتم می عقلم کدوم با دولتی  بیمارستتتان یک در کار
 وینب دکتر! نمیومد راه من با شرایطی هیچ تحت که مهرنازی اونم کنم؟؟؟؟

 بیاد سراغت باید نرم نرم خودش. کنی عجله نباید" میگفت من به یکسره هم
 فیلم و طرح خودت واستته که نبینم همایون! میشتته اعتمادی بی دچار وگرنه

 ینا تموم که بفهمه مهرناز اگه که بکشونی خودت طر  رو دختره تا بریزی
 من! میره هدر ماهت چند زحمتای تمام بوده  اون کشیدن دام به واسه کارات

 یک دختر این! لنگه می کار جای یک مهرناز حال شرح تو میکنم احستاس
 ! "چیه بفهمی کن سعی! میکنه مخفی داره رو چیزی

 به چشتتمم حالیکه در. بود عجیب خیلی برام مهرناز رفتتارای اونشتتب
یزیون  وشهگ از و بود مهرناز منتظره غیر واکنشتای دنبال به حواستم بود  تلو

 .نشه نگاهم متوجه مهرناز که شدم خیره بهش موشکافانه طوری چشم



wWw.Roman4u.iR  557 

 

 فک با و. ایستاد ها پله روی ل*خ*ت پای با روفرشی  دمپایی بدون مهرناز
 دور مبین تیز چشم از رفتارا این تمام. ستایید می شتو دیگه پای روی پا یک
 .موند نمی

 .تبرگش اتاقش به و شد منصر  ولی بگه چیزی که کرد باز دهن بار چند

 متشس به و شدم بلند جا از. برگشت دومرتبه مهرناز صدای دقیقه ده از بعد
 گفتم نرمی به و ایستادم اون از فاصله با. رفتم

 شده؟ چیزی -

 دست اون و دست این کلی از وبعد شکست شو جانفرسا ستکوت باالخره
 .کردن صحبت به کرد شروع مقدمه بدون کردن 

 فردا میشه شتده تموم کرده چرخ گوشتت....... گوشتت...... همایون آقا -
 مه کمی بشناسم رو اینجا بازارای نکردم فرصت هنوز من. خرید بریم باهم
 راستش. بخرم مایحتاجمو باید کجا از نمیدونم ولی دارم خرید خودم واسه

 اهاشب تا نمیاد دانشکده هفته یک دوستم ولی بشم مزاحمتون نمیخواستتم
 میترستتم. ندارن میخوام که چیزایی هم بر رو دو این های مغازه. برم خرید

 بیاید؟ خرید به من با فردا میشه. بشم گم برم تنها

 دختر که شدم خیره مهرناز سمت به چنان دراومده حدقه از که چشتمایی با
 پاشو و دست و برگشت باال به سترعت با بود آمده ها پله پایین به که بیچاره

 اب و شد میخکوب شتدن پا اون و پا این بار چند از بعد جاش ستر و کرد گم
 .زد زل من به ترس

 :گفتم دلم تو
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!! که نیستتت آدم مثل رفتارات. ازت کرد وحشتتت دختره!زدی گند همایون-
 شد! دستور همش! تحکم همش. نمیکنه صتحبت هات با که میترسته ازت
 یک دش کنی؟ صحبت هاش با مالیمت با واکنشش به توجه بدون دفعه یک

 دبیا منتظری همش بشتتی؟ قدم پیش طرفه دو رواب  ایجاد در خودت دفعه
 الالش هب نی نی و باشی سختگیر باید که درسته! کنه التماس ازت و سراغت

 دیگه همرتب یک. نیستی تقصیر بی اخیر مسایل رویداد در هم تو ولی نذاری
 های توصیه کن ول. آمرانه و خشتن نه محبت با و مهربون. شتو پیشتقدم تو

! نک امتحان هم راهو این بیا! نمیکنه زندگی مهرناز با که اون! رو دکترنبوی
 !نداره که ضرر

 :گفتم مهربونی به ناپذیر وصف هیجانی با

 لبخند یک و خرید بریم هم با تا دنبالت میام 6 ستتاعتت فردا ٬حتمتا-
 دید هانا که بار اولین که لبخندایی همون از. دادم جا لبهام روی دخترکش

 نیخواستتت خیلی و میفته لپات رو کوچولو چال تا دو میخندی وقتی گفت
 .شد هانا با من رواب  شروع باعث که بود جمله دو همین و میشی

 با بتصح به رو دقایقی و میشد لبخندم این اسیر بود ای دیگه کس هر شاید
 :گفت سریعا مهرناز ولی. میکرد صر  من

 .شد بسته در و برگشت اتاقش به و ممنونم-

 هک روانشتتناستتی تو. ببرم رو بقیه دل باید چطوری میدونستتتم خوب خودم
 ردمم! میرفت باال پارو از هام تجربه ا  جی داشتتتن تو ولی نداشتتم تجربه

 !اخالقیمون غیر تجربیات ما میره  باال پارو از پولشون
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 :گفتم خودم با

 موجودی! مهرناز! مهرنازه این! میای خرکی عشوه واسش نیست هانا که این-
 شبد مردها از بشر این که فهمی نمی! گودزیال نام به خشمگین و عصتبانی

 .تبغل تو بیندازه خودشو داری انتظار و میکنی؟ لوندی واسش هم تو. میاد

 حل راه از یکی باالخره خوردی اعصتتاب و خستتتگی و انتظار ماه 5 از بعد
 هم خودم ولی بود مهرناز گرفتن نادیده و محلی بی اونم و داد جواب هام

 ودترز شاید نمیکردم گیری سخت محلیا بی در حد این تا اگه که میدونستم
 .میرسیدم دلخواه نتایج به اینا از

 ماهه 5 در بار اولین برای. رفتم اتاقم سمت به عجله با موفقیت از سرخوش
 ردک پر رو خونه فضای تمام خرخرم صدای بطوریکه خوابیدم آرامش با اخیر

 روشنم تاپ لپ به وقتی و شدم بیدار بار دو خرناسم صتدای از هم خودم و
 از هدفونو شده  مجبور من های خرناس از فرار برای مهرناز دیدم کردم نگاه

 .بخوابه بتونه تا نیاره در گوشش

. بریم خرید مرکز به باهم که بودم مهرناز منتظر حیاط در   5:15 ستتاعت
 بیرون چه اونم.  اومد بیرون اتاقش از دادن لعاب و لفت کلی از بعد مهرناز

 الیدهم سفیداب سرخابو و رسیده خودش به بود تونستته جاییکه تا! اومدنی
 خ  اب که بود مهرناز رنگ گلی لبای میکرد توجه جلب که چیزی اولین. بود
 جذب   هانا از جدایی ها ازمدت بعد. میکشید رخ به خودشو پررنگتر لبی

 با هانا  طر  از ستترخوردگی خاطر به. شتتدم دختر یک زنانه های زیبایی
 با اول و نبندم دل اون به نشناختم رو کسی تا دیگه که بودم کرده عهد خودم
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 تصتتمیم راه زنانه  های زیبایی هیچوقت و دلم با نه بگیرم تصتتمیم عقلم
 چهره های زیبایی دیدن با اونروز ولی نکنه مستتدود رو ام عاقالنه گیریای
 راه لحظه یک در   ستتوره و هانا های زیبایی با بود متفاوت کامال که مهرناز
 مهرناز دست از دلیل همین به. تاخت وجود تمام با قلبم و شد مسدود عقلم

 ندارم دوست که کردم احساس لحظه یک در چرا نمیدونم. شتدم عصتبانی
 .کنه نگاه رنگ گلی لبای این به من از غیر کسی

 هم خودم. نکرد گوش مهرناز ولی. کنه پاک رو رژش تا دادم تذکر اون به
 رناز مه نافرمانی از عصتتبانیتم کنترل برای. نمیفهمدم عصتتبانیتمو علت

 ور مهرناز من اینکار که کشتیدم بیرون دستتتش از رو مهرناز موبایل گوشتی
 :گفتم و زدم زنگ خودم موبایل به موبایلش از. کرد متعجب

 .بشه الزم ممکنه.  کن سیو رو ام شماره-

 بازی فیلم همه اینا و داشتتتم قبل از رو مهرناز جدید موبایل شتتماره خودم
 .بود کردن

 به ایهس به سایه پسر یک که شدم متوجه. رفتیم خرید مرکز به من ماشتین با
 یا 59 جوان یک.  کردم نگاه سرم پشت به. برمیداره قدم فرشگاه در ما دنبال

 هم کمی و تیز و بلند ریش خ  و عملی بینی و گرفته ابروهای با ستتاله 57
 ارشلو و نارنجی جذب بلند آستین هفت یقه تیشترت. اش چونه زیر ریش
 .داشت تن به بود  افتادن حال در تنش از که پوره پاره یخی
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 هتجزی رو اونها رفتارای و میکردم نگاه روانشناس یک دید با رو همه همیشه
 یروح نظر از نرمالی حالت در پسر که فهمیدم زود خیلی. میکردم تحلیل و

 .نیست روانی

 5 زحمات امتم و نیفته اتفاقی تا باشه مهرناز به حواسم بیشتر که کردم سعی
 .ندم باد به رو متری 577 آپارتمان باالخص و ماهه

 از. اومده خرید مرکز این به بار اولین برای که فهمیدم مهرناز رفتارای با
 .نشسته دلش به خرید مرکز این که فهمیدم کردنش ذوق و چهره حاالت

 پسر اون موقع  همین در.  چرخوندم غذایی مواد های قفسه سمت به سرمو
 :زد داد و گرفت بازوشو ناخودآگاه مهرناز که زد مهرناز به محکمی تنه

 !وحشی یواش-

 :فتگ و انداخت مهرناز لبای به خیره نگاهی و برگشت مهرناز سمت به پسر

- sorry honey 

 .وردمیخ بازوم به بازوش بطوریکه کرد نزدیکتر من به خودشو کمی مهرناز

 و نهک تکیه من به میتونه که بفهمونم اون به باید کردم حس که بود اینجا
 تحمای اونو و کنم کمکش حامی یک مثل بتونم من تا باشته داشتته اعتماد

 .کنم

 :گفتم و کردم رو پسر طر  به

 دارید؟ تشریف کور شما مگه آقا-

 نورانی خوشگال خانم حضور از دوروبرشون که نیستند شما مثل که همه -
 !ببینن پاشونو جلو و بشه
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 !آشغال ٬شو خفه -

 !خدا به داریم دل ماهم -

 :گفتم و گرفتم شرتشو تی یقه و رفتم پسر سمت به

 تو؟ زدی مفتی زر چه-

 :گفت و کرد من به رو و رسید سر فروشگاه انتظامات مامور موقع همین در

 شده؟ چی-

 :گفتم معترضانه و کردم ول رو پسره اون یقه

 شده؟ خانم این مزاحم هیز ی پسره این-

 :گفت من به انتظامات مامور

 دارید؟ خانم این با نسبتی شما-

 هستن آشنایان از بله -

 میگه؟ درست آقا این آیا اینکه معنی به انداخت مهرناز به نگاهی مامور

 :گفتم مامور به رو

 ....پسر این محترم آقای-

 .ندیدم رو پسر اون گردوندم چشم هرچه

 :فتمگ و کردم بلند صدامو و گرفتم رو مهرناز دست اختیار وبی شدم عصبی

یی ما از شما اونوقت شده ما مزاحم پسر اون-  !!که واقعا میکنید؟ بازجو

 :گفتم تحکم با و

 مهرناز بریم-
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 تیوق گفتم و کردم اون به رو بودم گرفته محکم رو مهرناز دستتت حالیکه در
 واقبیع چنین منتظر باید بیرون  میای و میکنی درست عروسک مثل خودتو

 !باشی هم

 وجودم در رو متفاوتی گرمای. دستمه در مهرناز دست که شتدم متوجه تازه
 به اون از جلوتر قدم چند و کردم ول رو مهرناز دست سریع. کردم احستاس

 :گفتم و افتادم راه

 .نکنم گمت تا نشی دور ازم کن سعی. بیا دنبالم-

 .بشم جمع خاطر مهرناز حضور از تا برگشتم سرم پشت به

. بود مالیده لبش اطرا  به اونو از مقداری و کرده پاک ماتیکاشتتو مهرناز
ید لباشو درحالیکه  .نگریست من به خشمناک نگاهی با میجو

 کاغذی دستتتمال یک به که داشتتتم عادت. برستته من به مهرناز تا ایستتتادم
 .بذارم پیرهنم جیب در و بزنم مردونه ادوکلن

 اب! هانا بود شتتده زندگیم تمام. بود داده یاد بهم لعنتی هانای هم رو اینکار
 چه برای و میخواستتت چه واستته منو و استتت چکاره اون فهمیدم وجودیکه

 نتونسته هنوز و نمیرفت که نمیرفت بیرون قلبم از اون به عشق ولی کرد  ترک
 حدودی تا هم خودم راستتتش . کنم عشتتقش جایگزین رو کستتی که بودم

 می رو بدبینی این عواقب چون ولی بودم شده بدبین مخالفم جنس به نسبت
 .بره جلوتر حس یک حد از که نمیدادم اجازه احساسم به فهمیدم

 :گفتم و دادم مهرناز به و آورده در جیبم از رو دستمال

 5کن پاک. شده رژی لبت دور-
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 :گفتم میکردم نگاه مهرنازو حالیکه در

 آدمای.  بگردی داشتی دوستت هرطور که نیستت خونه مثل بیرون محی -
 .زیادن جامعه تو کثیف

 ستشد یک میکشید  لبش دور به رو دستمال عصبانیت با حالیکه در مهرناز
 :وگفت کرد مشت رو

 تو هاگ. خیابون بیام کنم دوزک و بزک خودمو که نیستتتم دخترا اون از منهم-
 شما هک رفته یادتون اینکه مثل. داره ای دیگه دلیل میپوشم راحت لباس خونه
 خودم هب پوشتتیدن لباس تو خونه تو بینم نمی دلیلی پس هستتتید  من محرم

 .بگیرم سخت

 .شد دور من از بلند هایی قدم با و زد حرفشو

 .شدم خیره گامهاش به سرکش دختر این جواب از مبهوت و مات

 شدیم؟ محرم بهم مهرناز و من که بود رفته یادم چرا

 نداد؟ من به رو نامه صیغه مهرداد چرا اصال

 شده؟ دختر این مهریه من پای یک و دست یک یعنی

 .رسوندم مهرناز به خودمو دو حالت با جدید نکته این کشف از

 مهرناز منو که بگم نبوی دکتر به بود رفته یادم. نزدم حرفی مهرناز با دیگه
 .میداد نشون من به رو جدیدی راهکارهای شاید! شدیم محرم

 لطفی کم هم مهرناز و بخره داشت دوست هرچه که گذاشتم آزاد رو مهرناز
 .کرد خرید پر سبد یک و نمیکرد
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 هرنازم. رفتیم بود..  و کفش و کیف و لباس های مغازه که هم باال طبقات به
 استتت  زنونه خریدها اینکه حدس با. کرد خرید خودش واستته هم کمی

 .نمیشدم مغازه داخل

 دیدم می تاپم لپ در سرهنگ آقای دختر از هرشتب که مجانی های فیلم با
 .میده اهمیت بسیار لباساش ومدل تمیزی به مهرناز که بودم شده متوجه

 اونو شدت به که داره سرکشی غریزه دختر این که بودم رستیده نتیجه این به
 :بودم گفته خودم با بارها و میکنه سرکوب

 !بشه عاشق مهرناز که برسه روزی داد به خدا -

 ونجاا در شدنه تعطیل حال در فروشگاه که کردند اعالم بلندگوها زمانیکه تا
 .موندیم

 خورده سکوت در ساده شام یک و شتد جابجا درمنزل هم کمک با وستایل
 .شد

 ستهبفر واسم نامه صیغه از کپی یک که گفتم و زدم زنگ مهرداد به بعد روز
 :گفت و کرد مخالفت او که

 !میمونه دستمون درمان مدت پایان تا نامه صیغه -

 :گفت مهرداد نهایت در که کردم اصرار بار چند

 بهت داد قرار آخر! میکنی پافشاری انقدر که نیست خاصتی چیز همایون-
 !نکردم اصراری دیگه هم من. میدم
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 قاتاتفا جریان در اونو و رفتم نبوی دکتر دیدن به شتادمان و بستیارسترحال
 تبریک مداشت کار این در که پیشرفتی خاطر به من به دکتر. دادم قرار قبل روز

 :گفت

 حرفی یب بزرگ مشکل به تونستی باالخره میگم تبریک بهت جان همایون -
. اشتتیب محتاط خیلی باید بعد به اینجا از پستترم ولی.  کنی غلبه بیمارت

 تو و کرده اطمینان تو به حدودی تا اون که اینه نشوندهنده ارتباط این شروع
یت جهت در باید  هک باشی مراقب حال عین در و برداری گام اعتماد این تقو

 پایان رد اینصورت در که نشه تو به وابستگیش باعث تو به دختر این اعتماد
 افستتردگیش احتمال و! میخوره بدی ضتتربه و محاله تو از شتتدنش جدا کار

 !میشه زیاد

 ش چهره در هستتتیم  محرم بهم مهرناز و من که گفتم نبوی دکتر به وقتی
 :گفت بهم چون خوشحالی  تا دیدم رو نگرانی

 قبول رو دختر این درمان چرا تو نمیدونم من. باش خودت مواظب همایون-
 نازمهر و محرمید دختر این و تو اینکه. باشه منطقی دلیلت امیدوارم. کردی

 تو برابر در دلیل این به هم خودش و کرده آوری یاد تو به رو موضتتوع این
 فق  پسرم  .باشه نداشته دنبال به رو جالبی نتایج ممکن میپوشه لباس آزادانه
 هب حاال از. بده فیصله ماجرا این به زودتر و باش خودت مواظب میگم بهت

 تو هب اون اینکه. باشتتد تر شتتده حستاب باید مهرناز برابر در تو رفتارای بعد
 موش یک عنوان به تو از که باشتته حواستتت همایون ولی خوبه کنه اعتماد

 این در که نکنه استفاده جنستیش غرایز شتدن شتکوفا واسته آزمایشتگاهی
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 دچار که کسی اولین تو  از دختر اون شدن جدا از بعد حتم طور به صورت
 الفمخ جنس با رابطه اولین تجربه چون. مهرنازه میشه عاطفی شدید ضربه

 بهتجر چه میبنده نقش کنی فکر که اونچه از بیشتتتر افراد ذهن در همیشتته
 !بد چه و باشه خوبی

 یک عنوان هب رو حضورم بودم تونسته نبوی دکتر های توصتیه بستتن بکار با
 سعی و نمیگرفت رو م پاچه میکردم سالم وقتی. بقبولونم مهرناز به همخونه

 هفته یک از بعد. باشتته لباش روی من به دادن جواب زمان لبخندی میکرد
 برای بود جهش یک این و میکرد سالم من به منزل به ورود زمان هم  مهرناز
 وفتهک و خسته شب که بود وقتی کرد سالم من به که باری اولین. اون درمان

 اون. تمبرگش بود شده بستری بیمارستان در که مریضام از از یکی ویزیت از
 اورژانس های بچه توست  که کرده خودکشتی به اقدام قبل روز چند مریض
 بادام تا میدادم شستشو رو مخش و میرفتم باید من ولی بود شده داده نجات
 به هبراینک عالوه. بود اینطوری کارم روش. بیفته خودکشتتی فکر به مجددا

 در میکردم سعی میذاشتتم احترام روانپزشتکم همکاران درمانی های روش
 .باشم مریضام کنار در بحرانی مراحل تمام

 من دیدن با. بود شتتام کردن آماده حال در مهرناز رستتیدم  خونه به وقتی
 :گفت و زد لبخندی

 سالم-

 :گفتم ذوقم از سالم پدیدهای ندید این مثل هم من

 داریم؟ چی شام! نباشی خسته خوبی؟. سالم-
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 زیاده خیلی فهمیدم که هم من و انداخت من به تعجب با نگاهی مهرناز
 .رفتم اتاقم به و نشدم جوابش منتظر کردم  روی

یزیون باهم گاهی. بودیم هم با غذایی وعده  هم با گاهی ٬میکردیم تماشا تلو
 رو مهرناز گفتن جوک با که کردم ستتعی بار چند. شتتکستتتیم می تخمه

 تفاوتش بی و سرد نگاه با مهرناز ولی. ببرم بین از سکوتو سد این و بخندونم
 .بود مزه بی خیلی هام جوک که فهموند من به

 با بدنی تماس دیگه که کردم سعی مرکزی فروشتگاه در خرید جریان از بعد
 نا که یکبارهم. میشه استفاده سوء ازش کنه احساس مبادا تا باشم نداشته او

 تسرع به گرفتگی برق حس یک با خورد مهرناز دست به دستتم آگاه خود
 .کشیدم پس رو دستم نور

 خود هک بود اورژانسی خرید به نیاز مگر. میرفتیم بازار به هم با خرید  برای
 .میکرد خرید دانشکده از برگشت راه در مهرناز

 من که یددو خیابان وست  به بیهوا مهرناز رفتیم  بیرون خرید برای که یکبار
 چنان اونو ٬دستش گرفتن با میشد نزدیک او به سرعت به که نیسانی دیدن با
 روی از مهرناز بدن گرمای کردن حس. افتاد آغوشم در که کشتیدم عقب به

 در که ردک بیخود خود از چنان منو پیچید بینیم در که تنش عطر بوی و لباس
 ضد های حس غلیان شروع این و فشردم آغوشم به محکمتر رو اون آن یک

 .بود من در نقیض و
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 حس که هرچند. کشتتید بیرون من آغوش از رو خودش ستترعت با مهرناز
 ماحساس به دختر این که میدادم اجازه نباید ولی بود داده دستت بهم خوبی

 :گفتم داد با. نیفتم پس تا گرفتم پیش دست. ببره پی

 گها کنی؟ نگاه را برت دورو میشی رد خیابون از وقتی که نداری چشم مگه-
 میدادم؟ چی رو ت خونواده جواب میرفتی ماشین زیر

 :گفت آهستگی به. بود ترسیده هم اون. لرزید مهرناز لبای کردم احساس

 .شد پرت حواسم. ببخشید-

 جاتتن فرشته نیستم من همیشه. کن جمع حواستتو بیشتتر بعد به این از -
 .بشم

 شد سرخ مهرناز کردم حس

 :گفتم خودم با

 زده؟ خجالت یا شد عصبانی االن -

 .افتادم راه فروشگاه در سمت به و نیاوردم خودم روی به

 خودم دست از. آوردم زبون به که نبود چیزی این حستم. اومد بدم خودم از
 .کشیدم داد سرش و کردم حمله مهرناز به اینطوری که شدم عصبانی

 در هک دوستتاشو از تا چند که بود گرفته اوتصتمیم و بود نزدیک مهرناز تولد
 .کنه دعوت منزل به شام برای بود شده آشنا اونا با مشهد دانشکده

 .رفتیم خرید به باهم تولد از قبل شب

 که دمبو فرصت یک دنبال به و گرفتم تولد کادوی براش مهرناز چشم از دور
 .بدم اون به رو کادو
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 بلق شب برای خوبی وخاطره کنم دعوت رستوران یک به اونو داشتم دوست
 .بسازم براش تولد از

 و خستتتگی بهانه به اونو که بود زمان بهترین. کشتتید طول کمی خریدمون
 .کنم دعوت رستوران یک به گرسنگی

 گفتم و گرفتم تماس بود دوستام از صاحبش که رستورانی همون پذیرش به
 رو دستورات سری یک و کنه آماده واستمون دنج جای یک در میزو یک که

 .دادم دوستم به هم

 :گفتم بود خواهش و محبت از پر که لحنی با فروشگاه از خروج از بعد

 !مهرناز-

 پیشتتخوان روی رو چیزی مبادا که بود خریدها بررستتی حال در مهرناز
 !باشیم گذاشته جا فروشنده

 :گفت ساله 7 بچه دختر یک مثل من جواب در و برگشت من سمت به

 !میگی؟ چی! ها-

 رستوران؟ بریم شام چیه نظرت -

 رانیرستو کنم فکر بود اومده مشهد که مدتی این تو. شکفت گلش از گل -
 .بود نرفته

 :گفت و زد هم به دستاشو

 میشه؟؟ یعنی!! جون آخ-

 :گفتم و گرفت م خنده زدنش حر  لحن این از
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 .دوستام از یکی رستوران میریم شتامو. ایم خستته تامون دو هر! نه که چرا-
 .نیست بد غذاش

 !نیست کیفم تو پول هم ریال یک! تو مهمون ولی -

 !نگفتم چیزی که منم! باشه -

 .رفتیم رستوران به هم با

 به ودب دوستم که رستوران رییس با پرسی احوال و رستتوران به ورود از بعد
 ودب شده آماده قبل از که میزی سمت به مهرناز با گارسونا از یکی راهنمایی

 .رفتیم

 تو رو خوشتتحالی. بود شتتده لذت در غرق میز شتتدن چیده نحوه از مهرناز
 چه! همایون وااای: گفت و کرد قفل هم در دستتتاشتتو. میخوندم چشتتماش

 !!رمانتیک

 این شتتوق و ذوق از.  میکرد صتتدا آقا پیشتتوند بدون منو که بود باری اولین
 اینکه از و کردم شعف احساس آگاه ناخود احستاس بی و خشتمناک دختر

 راضی خودم از و میکردم غرور احستاس کنم خوشتحال اونو بودم تونستته
 .بودم

 پیچیده فضا در عطرش که مریم  گل شاخه چند حاوی گلدون یک میز روی
 نارک مختلف  سایزهای در تپل و گرد طالیی شمع تا سته. داشتت قرار بود 
 .بودند شده روشن میز گوشه در هم

 روی. کرد دیگه میزهای به نگاهی مهرناز. نشتتستتتیم میز پشتتت دو هر
 .نبود مریم گل و شمع هیچکدوم
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 :پرسید و کرد من به رو تعجب با مهرناز

 ندارند؟ شمع و گل میزها بقیه چرا-

 :انداختم بهش گرمی نگاه

 ! شده رزرو میز این چون -

 از که رو زیبایی مقوایی ساک. کرد نگاه من به شده گرد چشتمانی با مهرناز
 هربونم لحنی با و گرفتم مهرناز طر  به بودم برداشته ماشین عقب صندوق

 :گفتم

 !عزیزم همخونه مبارک تولدت -

 .شد خیره چشمام به. بود شک تو هنوز مهرناز

 !بود ناشناخته که دیدم چشماش در برقی. شد قفل هم در نگاهمون

 :گفت زیبایی لبخند با و گرفت رو ساک مهرناز

 .ممنون-

 .شدند صورتی هاش گونه و انداخت پایین رو سرش وبعد

 !میشدم غرور از سرشار و میدیم رو تغییرات این تمام

 های حس حدودی تا دادن  تولد کادوی و شام به دعوت با بودم شتده موفق
 !اندک هرچند حال کنم بیدار رو مهرناز زنانه

 در. رستتید پایان به بود مهمون تا 17 اندازه به که پاشتتی و ریخت با تولد
 آمدم منزل به دیرتر اونشب. بود کرده دعوت مهمون تا 1 فق  مهرناز حالیکه

 نفر 5 شماها پرسیدم مهرناز از فق  خونه ریختگی بهم و شلوغی دیدن با و
 بودید؟
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 :گفتم خودم با بعد و

 بذاری هم رو قرون قرون بودی مجبور من مثل هم تو اگه! هی! هی! هی-
 تا 1 واسه اینکه نه! شتب وآبشتو میخوردی ظهر آبگوشتتتو گوشتت اونوقت
 .کنی اسرا  اینهمه مهمون

 :گفت خنده با مهرناز

 فردا قراره نه؟ شتده ریخته بهم خیلی خونه. دوستتام از تا 1 و بودم من آره-
 .کنه تمیز رو خونه بیاد خدماتی یک و نرم دانشگاه

 :میگفت میپرید پایین و باال و میکرد ذوق که حالی در

 مبلو های لشتتتک با. گذشتتت خوش خیلی! بود خالی جات همایون وای-
 دوغ هم های نوشتتابه تو. کردیم کیکی همو صتتورت. میکردیم پرت بهم

 چه اونم یدیمر*ق*صتت باهم. ترکوندیم ستتوزن بتا بتادکنکتارو. ریختیم
 در داا همش نبودیم که بلد. آفریقایی و پوستی سرخ ر*ق*ص. اییر*ق*ص

 !آوردیم

 :گفتم خود با و میدادم گوش مهرناز حرفهای به بهت با

 !!!کردن درست خودشون واسه جنگ میدون -

 .داشت ارزش دنیاها برام که شنیدم مهرناز دهن از هایی جمله

 :داد ادامه مهرناز

 فق  بابا و مهرداد هرسال. گذشت خوش بهم خیلی تولدم امسال! همایون -
 داری دوست هرچی خودت واسته میگفتن و میکردن واریز پول حستابم تو

 در باهاش ندارم حق دیگه گفته مهرداد که همون ٬دوستم سمیه با منهم. بخر
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 هک میگفت بد شتتوهرش از اونقدر اونم. بیرون میرفتیم شتتام باشتتم  تماس
 خوب خیلی تولدم امستتال ولی! میخورد بهم بود مرد هرچی از حالم دیگه

. رفتم نرستورا به غریبه مرد یک با و کردم دعوت باردوستامو اولین برای. بود
 کعروس من که میدونستی کجا از تو همایون راستی! بود رویایی خیلی اونم

 مامانم گرفتی؟ کادو واسم که بزرگا اون از اونم دارم دوستت خیلی خرستی
 با که روز یک ولی بود خریده واستتم ستتالگیم 8 تولد تو این مثل یکی هم

 .کرد قیچی تنشو موهای همه. کردیم دعوا م عمه دختر رکسانا

 :گفتم خودم با

 !کنه ازدواج رکسانا با قراره که برسه مهرداد داد به خدا -

 این شادی از دلم در و بودم دوخته چشتم دختر این هیجانات به حالیکه در
 :گفتم بودم  شده شاد جدید مهرناز

 زدم حدس-

 که مهرناز دیوار درو های عروسک روی از که میدونستتم خودم حالیکه در
 .بودم برده پی موضوع این به هستند خرس سومش دو

 وسایل کردن جمع و یخچال در غذاها جاسازی مشغول مهرناز با شب تمام
 میکنم ستمتش به رومو تا من و... داره نظر زیر منو مهرناز دیدم می! شتدیم
 ومچش هم بار چند! میده نشون کاری مشغول خودشو یا پایین میندازه سرشو
 رفتم یاطح به! بیارم طاقت نتونستم آخر دفعه و شد صورتی لپاش که گرفتم

 !دمکر حل سیگار نیکوتین در وجودمو گرمای سیگار یک کردن روشن با و
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 اون به عشق و داشتم دوستت اونو چقدر اینکه و افتادم هانا یاد به شتب اون
 .بود نافرجام چقدر

 روال رو داشت کم کم مهرناز و من زندگی و. گذشت مهرناز تولد از یکهفته
 بهجاذ! میکرد تر مشکل خونه اون تو منو بودن مستئله  این و افتاد می عادی
 !میزدن چشمک من به بدجور مهرناز زنانه های

 و سوت خونه. برداشتتم هام مقاله روی از سترمو که بود وقت دیر یکشتب 
 چشمام ازهت! بخوابه تا بود رفته اتاقش به که بود وقت خیلی مهرناز! بود کور
 .رفتم بیرون اتاقم از سرعت با جیغی صدای با که بود شده گرم

 هال وس  ٬داشت تن به کوتاه ستوسنی خواب لباس یک حالیکه در مهرناز
 .بود گذاشته دهنش روی دستاشو و ایستاده

 :رسیدمپ نگران.  دادم تکونش و گرفتم بازوهاشو دستم دو با و رفتم طرفش به

 شده؟ چی-

 .بود ترسان مضطرب  مهرناز

 :گفت من دادن تکون بار چند از بعد

 از مجیغ با. خوابیده مبل رو گربه یک دیدم بخورم آب اومدم.  بود م تشنه -
 !میترسم گربه از من... حیاط تو پرید راهرو در

 که بود روزی چند. بودم نکرده قفل رو راهرو در شتتب ستتر که اومد یادم
 وزش ترینکوچک با نمیکردیم  قفلش اگه و بود کرده پیدا مشکل ش دستگیره

 .میشد باز در بادی
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 بخوا لباس زیر از بدجوری قرمز رنگ. افتاد مهرناز لباس به چشمم ناگهان
 دهنم آب سختی به و کردم احساس بدنم در ای رعشه. میزد چشمک حریر

 قلبم.  یافت راه هام شتقیقه به پیشتتونی روی از سترد عرقی.  دادم قورت رو
یق منو که گسیخته لجام حسی مهار با و کرد کوبیدن به شروع  تا یکردم تشو

 حیاط سمت به سرعت با و کردم ول مهرنازو بازوان بشتم  نزدیک مهرناز به
 وارکشل یک از غیر هم خودم که شدم متوجه تازه رفتم حیاط به وقتی. رفتم
 . نبوده تنم ی چیز

 :گفتم و زدم پیشونیم به محکم

.. .به لعنت! وحید تو به لعنت! همایون تو به لعنت! مهرناز تو به لعنت -
 .....به لعنت

 وجودم عمق تا که نگاهی از قلبم ام  ستتاله 55عمر در که نبود بار اولین
 و ترس دنبال به کوبشها این که میدونستتم. میزد پرتالطم ٬بود کرده رستوخ

 مراهه که شیرینی حس ولی. افتاد می اتفاق نباید که رویدادیه از اضتطراب
 .بودم نکرده تجربه لحظه اون تا رو بود اون

 گرمای کردم احساس. گرفتم اون زیر رو سرم و کردم باز رو حیاط آب شتیر
 خوبی به رو حس این. زدم صورتم به آب بار چند. شد خارج سرم از وجودم

 ومن احساس این و داشتم هانا برابر در رو حس این قبل ماه چند میشتناختم
 یک همراه به حس این مهرناز مورد در ولی بود کرده سالح خلع هانا برابر در

 مهار رو بهنگام نا شتتورش این عقلم های تازیانه با باید بود تازه هیجان
 !!!نه...! پا یک و دست یک وگرنه. میکردم
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 ودمخ برهنه تن به چشمم آن یک شدم رد که قدی آینه جلوی از رفتم اتاقم به
 .رفتم خواب به بود هانا یاد به که لبخندی با و دادم تکان رو سرم افتاد

 درآغوش خودمو. نمیکرد ول منو هم خواب در هانا یاد. بود برده خوابم تازه
 در میشد زنده برام هم هانا یاد مهرناز دیدن با چرا نمیدونستم. دیدم می اون

 .نبود دوتا این بین ظاهری و رفتاری شباهت هیچ حالیکه

 روی بعد و کرد بلند رو ستترم و گرفت قرار ستترم زیر دستتی کردم احستاس
 رو م ستینه قفسته که میدیدم را هانا دستت خواب در. گذاشتت نرمی جای

 و. میکردم احستتاس م ستتینه موهای الی ظریفشتتو انگشتتتان. میداد نوازش
 کردم باز چشتتمامو. زدم غلت. میکرد حرکت مختلف جهات به که دستتتی

 ور خوشایندی لذت مدتها از بعد. شدم خیاالتی کردم فکر. ندیدم رو کسی
 عجبت با. بود کرده پر اتاقو فضای مهرناز یاس عطر بوی. بودم کرده احساس

 !ممکنه غیر این!!! نه: گفتم وحشت و

 :گفتم لب زیر

 یزیچ که رفتی  مرگ خواب به انگار سراغت میان شبی نصفه! احمق پسره
 خواب تو که بالها چه میدونه خدا وگرنه نبودی زن شد خوب! نمیشی متوجه
 !نمیومد سرت

 .کردم روشن اونو و رفتم تاپم لپ سمت به سرعت با

 خرس بدن موهای الی انگشتتاشو کرده  بغل تولدشتو کادوی مهرنازخرس
 .بود رفته فرو شیرین خواب به و کرده

 :گفتم خودم با
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 تمثیلی که همایون  بدبخت ای! میکنه بغل خرسمو اونوقت هستتم خودم-
 .دادم تکون سرمو خندیدم می حالیکه در بعد و! شدی هم خرسک از

 دستم دمبر بینیم طر  به بعد و کشیدم م سینه قفسه روی دستتمو ناخودآگاه
 .میداد یاس عطر بوی

 .رفتم خواب به سوال از پر ذهنی با

 و. شتتدنه بیدار حال در مهرناز زنانه های غریزه خفته ذهن که میدونستتتم
 تر سخت هم من شتدن خوددار ٬مهرناز غرایز شتدن شتکوفا با اینکه مهمتر
 !میشد

 یشترب مهرناز رفتاری تغییرات به توجه با زمان اون در... مزاج تند بودم مردی
 .کنم سرد آتشینمو طبع بتوانم تا داشتم نیاز هانا به همه از

 متری صتتد آپارتمان تا کوتاهی راه و بودم نیاورده کم کار اینجای تا ولی
 .میکردم حفظ خودمو داری خود باید پس. داشتم

. بود عید دیگه روز دو. بود شب 8 ستاعت. میزدم قدم هال در بعد روز چند
 !اشهب کنارم امشبو مهرناز میخواست دلم داشتم عجیبی دلتنگی صبح از

 .زدم زنگ مهرناز موبایل به

 بله -

 مهرناز سالم -

 سالم -

 خوبی؟ -

 .مرسی. خوبم-
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 کجایی؟ -

 طرقبه شام واسه اومدیم دوستام با -

 رستوران؟ کدوم منظورم هستی؟ کجا االن -

 .باشه...  سنتی رستوران میکنم فکر -

 .باش خودت مواظب -

 توهم -

: تمگف میکردم نگاه موبایل به حالیکه در و گرفت م خنده مهرناز آخر کلمه از
 باشم؟ چیم مواظب کوچولو-

 !جواب کوتاهترین با و یخ بود اینطوری تلفنیمون مکالمات همیشه

 زاره انگار. داشتم بدی حس. کردم پیدا عجیبی دلشوره ستاعت نیم از بعد
 !مهرناز دنبال برو همایون گفتن من به نفر

. بود دیب ترافیک. افتادم راه طرقبه سمت به و کردم عوض لباسمو سرعت به
 :میگفتم و میکوبیدم فرمون روی یکسره عصبانیت از

 .....لعنتی... لعنتی -

 درهاچا اون در که بود باغ یک. کردم پیدا رو نظر مورد رستوران جو و پرس با
 پذیرش از و رفتم داخل. داشتتتن قرار هم روی به رو موازی های ردیف در

 :پرسیدم رستوران

 نیومدن؟ اینجا شام برای خانم تا چند ببخشید -

 :گفت و زد صدا رو گارسونها از یکی رستوران پذیرش منشی -

 هستن؟ هنوز اومدن پیش یکساعت که خانمی تا چند-
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 .نشستن 8 شماره چادر در بله -

 .رفتم نظر مورد چادر سمت به جوون پسر اون راهنمایی با

 خودشتتو پالستتتیکی چادر گوشتته که دیدم رو مهرناز رستتیدم چادر به وقتی
 :نمیگفت اون به دختر تا چند! میلرزه و! روونه ش گونه رو اشکاش! کرده جمع

 !بهت نگفت چیزی که شهرام بابا شدی؟ اینطوری چرا تو مهرناز-

 :میگفت که هم پسر یک و

 یمبر باهم داری دوست اگه گفتم فق ! نزدم بهت بدی حر  که من عزیزم-
 .بزنیم قدم کم یک بیرون

 رو رپس حرکت یک با و زدم باال چادرو در خشم با. میبارید آتیش چشمام از
 :وگفتم زدم صورتش به محکمی کشیده و کشیدم بیرون

 !مرتیکه ٬بزنه قدم باهات کردی دعوت ازش که خوردی.... گ تو -

 :بود شده شوکه من حمله و من دیدن از حالیکه پسردر

 خواستگاری خواهرم دوستت از میخواستتم. بود خیر قصتدم من خدا به -
 .کنم

 :زدم داد تر عصبی

 هااا؟ کردن؟ خواستگاری چادر تو خودتم خواهر از-

 و انداخت آغوشتتم تو خودشتتو و اومد بیرون چادر از من دیدن با مهرناز
 :گفت هق هق با و زد حلقه کمرم دور دستاشو

 من میگفت اگه! نگفت خدا به! بیاد میخواد داداشتتشتتم نگفت شتتادی-
 نشست من کنار و چادر تو اومد اونم که بودیم چادر تو ما! نمیومدم باهاشون
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 اینم میدونستتتم اگه من همایون ا خد به. میچستتبوند من به خودشتتو هی و
 .اومدم نمی ترانه و شادی با بیاد میخواد

 لحظه دراون.  اومد درد به قلبم مهرناز مظلومانه هق هق صتتدای شتتنیدن با
 .میخوندم چشماش از وجود تمام با رو ترس. بود شده پناه بی خیلی مهرناز

 .زدم پسر به ای دیگه کشیده دیگرم دست وبا کردم حلقه دورش دستمو یک

 :کشید فریاد عصبانی و گذاشت صورتش رو دستشو پسر

 میزنی؟ سینه به سنگشو داری که شی چیکاره تو اصال -

 :زدم داد

 !احمق. نامزدشم -

 ودب شادی ظاهر به که اونا از یکی و کردن نگاه هم به متعجب شادی و ترانه
 :گفت

 !بود نزده حرفی ما با شما مورد در حاال تا مهرناز ولی-

 بار یک اگه ببندی؟ ریشتتش به داداشتتتو باید داره نامزد نگفت هرکی مگه -
. دانشگاه حراست و هستم من حستابتون طر  بشتید  مهرناز مزاحم دیگه
 شد؟ فهم شیر

 :کردم مهرناز به رو

 !عزیزم بریم -

 ستتمت نوبه او بودم کرده حلقه مهرناز های شتتونه دور دستتتمو حالیکه در
 .کردم هدایت رستوران خروجی

 .میکرد گریه و بود داده تکیه من به مهرناز
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 :گفت و اومد سمتم به ما فریاد دادو با رستوران رییس

 !گذاشتی سرت رو رستورانو آقا؟ شده چی-

 :گفتم و زدم ش سینه به دستم با

 !شده زمون آخرو دوره! میکنن خواستگاری زنم از چشمم جلو -

 کردن پچ پچ حال در و بودند اومده بیرون دوروبر چادرهای از ها مشتتتری
 تو برگردید شتتد تموم ستتیرک زدم داد و کردم اونها ستتمت به رومو. بودن

 !چادراتون

 :گفت و کرد خواهی عذر ازم رستوران رییس

 .میخوام عذرشونو و میرم نفهم آدمای اون پیش االن-

 شدن تنبیه حسابی نیست الزم -

 .رفتیم رستوران خروجی در سمت به مهرناز با بعد و

 امشهر و بیماره مهرناز میدونستم که من بودم حیرت در شهرام با برخوردم از
 راچ پس بشناسه بیشتتر رو مهرناز میخواستته اون! نداده انجام بدی کار هم

 کردم؟ حمله اون به و شدم عصبانی

 دور عالمو های منطق تمام انداخت بغلم تو خودشتتو مهرناز زمانیکه چرا
 احساس مهرناز گرفتن آغوش در با چرا شدم؟ خود احساسات بنده و ریختم

یت مردانگیم یرتص چرا کردم؟ پیدا بودن پناه و پشت احستاس و شتد تقو  و
 ذهنم در مهرناز چهره هانا یادآوری با و شتتده کمرنگ ذهنم در تازگیا هانا

 میبنده؟ نقش
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 یدجد احساسی و نمیشه ناشی ساده عادت یک از صرفا اینها که میدونستم
 .نبودم کردنش مهار به قادر و میکرد رشتتد پروا بی که بود زده جوانه من در

 .شد می تزریق قلبم به ذره ذره عشق

 ور ماشین سنگین ستکوت که بود مهرناز هق هق فق  بازگشتت راه تمام در
 .بدم دلداریش بخوام که بودم اون از تر عصبی من و میشکست

 :بود این گفتم اون به که ای جمله تنها

 فهمیدی؟ میری خودم با فق  بری خواستی هرجا بعد به این از-

 :میگفت سرش دادن تکان با میکرد هق هق حالیکه در مهرناز

 !باشه...  باشه-

 .رفتیم اتاقامون به شام خوردن بدون هردو رسیدیم خونه به وقتی

 حظهل هر. میگرفتم نظر زیر مهرنازو صبح تا باید.  کردم روشن رو تاپم لپ
 .بشه طبیعی غیر رفتارای و خشونت و تهاجم دچار مهرناز بود ممکن

 اندازه به. بگیرم چشم ازش که نکردم سعی اصال. آورد در لباستشتو مهرناز
 وابشخ لباس. باشه نداشته اثر روم مهرناز زیبای بدن که بودم عصبی کافی

 تربیش دار شوهر زن یک از خواباش لباس تعداد که میومد خوشم. پوشید رو
 روی رو پتو. رفت تخت ستتمت به و گرفت بغل رو خرستتی عروستتک. بود

 ردک پتو زیر سرشو. گرفت آغوش در تر محکم رو عروسک و کشید خودش
 و ردآو بیرون پتو زیر از سترشو کوتاهی مدت از بعد. میکرد گریه احتماال و

 هدقیق چند از بعد. تاپ لپ به چشمم ولی بود فکر هزاران سترم در. خوابید
 دهنش از کلماتی مدام و. میزنه غلت و میکنه آرامی نا خواب در مهرناز دیدم
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 ارفش تحت و بینه می آشتفته خواب که بود واضتح کامال این. میشته خارج
 .زیادیه عصبی و روحی

 اشودست و کرد پرت یکطر  به خرستشو. شتد بیدار پریشتان مهرناز ناگهان
 از بعد. میکنه گریه که فهمیدم هاش شونه لرزش از. گرفت صورتش جلوی

 دستتتای با حالیکه در و کشتتید دراز مجددا و کرد بغل خرستتشتتو دقیقه  ده
 .رفت خواب به کرد می نوازش رو خرس بدن ظریفش

 .شد شروع ها زدن غلت و ها آرامی نا هم باز

 تو دستتتمو دو هر و و گذاشتتتم هام زانو روی آرنجامو. نشتتستتتم تختم روی
 چند این زحمات تمام ترستتیدم می. بودم کالفه هم من. کردم فرو موهام

 .بره بین از دوست یک حماقت خاطر به ماهه

 مبرداشت بود  داده مهرناز اتاق از مهرداد که رو یدکی کلید و شدم بلند جام از
 یا تهدرس میکنم که کاری این که داشتم تردید. رفتم مهرناز اتاق ستمت به و

 بین از م ماهه چند تالش کل نمیکردم  اقدامی اگه هرحال بته ولی نته؟
 .میرفت

 تاقا در که دیدم تعجب کمال با. دادم پایین کمی و گرفتم رو در دستتتگیره
 .بازه مهرناز

 واتاقش در هرشب من چون. بود نکرده قفل رو اتاقش در که بود شتبی اولین
 .میکردم چک

 کشتتیده هم در رو ش چهره. بود خوابیده پهلو به تخت  روی آرام نا مهرناز
 .میشد خارج دهنش از مفهوم نا کلمات. میلرزید ش چونه و بود
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 بین اخم. بود قبلش دقیقه چند گریه دهنده نشتتون ش گونه روی اشتتکای
 و پریشانی دهنده نشتون بودن  کشتیده آغوش در همو بدجور که ابروهاش
 .بود خواب در اون اضطراب

 نگچ خرسی عروسک بدن موهای به ش کشیده انگشتان و ظریف دستان با
 آغوش به نگرانیش رفع برای رو عروستتک این که بودم فهمیده. بود زده

 .میکرد تداعی اون یاد در رو گذشته از چیزی شاید. میکشه

 شها گونه روی از رو اشک م اشاره انگشت با و نشستم تخت لبه آرومی به
 هک میخواستم خدا از فق . کردم موهاش کردن نوازش به شروع و. کردم پاک

 نشون واکنشی چه ببینه اتاقش تو منو اگه نمیدونستتم واقعا چون نشته بیدار
 ودب کرده پیدا من به که ای نیمه نصفه اعتماد همیشته برای بود ممکن. میده

 تمانآپار پر  مهرناز یعنی این و بمونه نتیجه بی تالشتم تمام و بده دستتت از
 .پر متری 577

 اصطکاک به رو گرما اون و میکردم حس خوبی به انگشتامو نوک شدن گرم
 هب موها روی از دستم. میدادم رب  مهرناز ابریشتمی موهای و انگشتتام بین

 لمس با. شد کشیده بود  بیرون پتو از که مهرناز ل*خ*ت شانه ستر ستمت
 دستمو آگاه خود نا که کردم احساس تنم در رو وحشتناکی گرمای او شتونه

 .کشیدم کنار

 بر شدن چنگ حالت از مهرناز دستای. دیدم مهرناز در رو خفیفی لرزشتی
 زد غلت مهرناز. بود شده تر باز ابروهاش بین اخم و اومده در عروسک بدن

 شده وارد سترکش دختر این حریم به که بود باری اولین. خوابید پشتت به و
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 ونا صتتورت زنانه های زیبایی در و ببینم دقت به نو او تونستتتم می و بودم
 .بشم غرق

. شتتدم صتورتش مهتابی پوستت لطافت و خواب در اون معصتومیت خیره
 دمکر نوازش اونو دست پشت با و رفت ش گونه سمت به دستتم آگاه ناخود

 نازمهر شونه و گردن سمت به دستم. شد تزریق هام سلول به عجیبی آرامش
 روی ور دستم لحظه یک در که رفتم نکردنی باور ای خلسه به و. شد کشیده
 لب زیر.  شدم خارج اتاق از سترعت با و کردم مشتت مهرناز ستینه قفسته

 یندورب طریق از مهرناز کنترل به و رفتم اتاقم به و کردم لعنت رو شتتیطان
 .پرداختم

 رپ سری با. داشت لب روی شتیرین لبخندی و بود خوابیده آرامی به مهرناز
 .گذاشتم آشفته خواب یک به قدم نقیض و ضد افکار از

 و نبد. شدم بیدار خواب از قبل شب از تر داغان اعصابی با صبح 6 ساعت
 :گفتم خودم با. نمیرفت کنار چشمام جلوی از مهرناز چهره

 دختری کنار در اونم بودن دار خود. میاره جا رو حالم سرد آب دوش یک -
 .ودب سخت بسیار جوان مرد یک واسه بود کامل زنانه های زیبایی نظر از که

 اه حالت حسها  تمام از افتاده دور باشه دختری مهرناز که اینکه امید به من
 زیر مدت تمام. بودم گذاشتتته احمقانه ماجرا این به پا زنانه های لوندی و

 :گفتم خودم به حمام دوش

 !کن فکر متری 577 آپارتمان به همایون -

 .بود خواب هنوز مهرناز. کردم سبکی احساس اومدم بیرون حمام از وقتی
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 سترکوب و م مردانه تمایالت و میل با جنگیدن و سترد آب حمام یک از بعد
 .رفتم فرو آرامش از پر خوابی به اونا کردن

 .شتتدم بیدار میرستتید گوش به مهرناز اتاق از که مالیمی موزیک صتدای با
 55 ٬کردم نگاه ساعتم به. بود شده دور ازم عصبی تنش. داشتتم خوبی حال

 .بود صبح

 یک و هنشد جمع صبحانه میز. رفتم آشپزخونه به صورت سرو شستن از بعد
 .دبو شده گذاشته پنیر ظر  کنار خوری مربا قاشق یک با تمیز لیوان

 :گفتم خودم با و زدم لبخندی

. میرستتم متری 577 آپارتمان به میکردم فکر که اونچه از زودتر اینکه مثل -
 داشتمن دوست! نباشه من به مهرناز وابستگی خاطر به تغییرات این کنه خدا

 .کنم فکر ای دیگه چیز به بودم هدفم به شدن نزدیک حال در که حاال

 بر رومو. کرد مهربانی ستتالم و اومد آشتتپزخونه به صتتدا شتتنیدن با مهرناز
 :دادم سالمشو جواب گرمی به و گردونم

 کردی؟ آماده صبحانه برام که ممنون... سالم -

 نجاما ازت تشکر واسه میتونستم که بود کاری حداقل این. میکنم خواهش -
 . بودم ترسیده مرگ حد سر تا. دادی نجات منو جون دیشب. بدم

 .نشاند لبش روی زیبا لبخندی

یی رنگ و لبخند در غرق  متوجه هم مهرناز کردم احساس. شدم لباش آلبالو
 :گفت سرعت به چون شد من خیره نگاه
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 شاتاق به ستترعت به و بگیرم دوش یک من بخورید صتتبحانتونو شتتما تا -
 .رفت

 که بودم میزصتتبخونه کردن جمع حال در و خوردم پنیر و نون لقمه چند
 .کرد جلب مو توجه مهرناز صندلهای صدای

 شلوار یک و بسته گرد یقه با قرمز بلوز یک شدم متوجه برگشتم که سمتش به
 !بود شیطون خر از شدن پیاده حال در کم کم. کرده پا به جین

 :گفت یکدفعه

 شدم بیدار موقعیکه از. کنم درست نهارغذا واسته که نبود یادم اصتال!  آخ-
 :گفتم اون به. بودم ترانه به دادن اس ام اس حال در همش

 .بشم همکالم شادی با ندارم دوست دیگه که -

 میری؟ تند کمی نمیکنی فکر -

 قراره هم برادرش که میگفت اول از اگه. گفت دروغ من به شادی چون.  نه -
 رس درد به هم شما تا نمیکردم قبول اصال من بشته ملحق ما به رستتوران تو

. بخشمب گفته من به که دروغی خاطر به رو کستی نمیتونم هیچوقت. نیفتید
 .باشه برادرم اگه حتی

 :گفتم خودم با

 !نکرده شک بهت دختره تا کن جمع تو پا و دست زودتر همایون -

 :گفتم و کردم عوض بحثو

 بریم نهار واستته. شتتده تموم دیشتتب جریان. بگذریم حرفها این از حاال -
 رستوران؟
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 هم خودم. کرد رسوخ قلبم عمق تا نگاه این که انداخت من به نگاهی مهرناز
 .ودمب گریزان دختر این برابر در کنترل قابل غیر تغییرات این از سردرگم

 باشی من مهمون اینکه شرط به -

 .باشی من مهمون تو باید پس دادم پیشنهاد من! دیگه نه -

 همااااایون؟: گفت بود اعتراض از حاکی که ای کشیده لحن با

 جاااانم؟:  گفتم اختیار بی

 :گفتم خودم با و شدم عصبانی پرید دهنم از که موقع بی حر  این از

 گفتی؟ که بود چی این باز -

 :گفت حرفم به توجه بدون مهرناز

 عهدف هر ولی. رستتوران به هم بار یک و رفتیم خرید به باهم بار 5 حاال تا-
 مواد تو باهم که قراره اگه ٬ داشتم نگه خریدو فاکتورهای. کردی حستاب تو

 هب پولشو تا کنی حساب هم منو سهم که دارم دوست باشیم  ستهیم غذایی
 .بدم شما

 .در اون به این پس. کردی درست غذا هم شما عوض در -

 بابت دارم که که میکنم احستتاس اوال. ندارم خوبی حس من اینطوری -
 و نهم وظیفه آشپزی که میشم استترس دچار دوما میگیرم  دستتمزد آشتپزی

 جزو آشتتپزی که دارم دوستتت. کنم آماده رو غذا باید شتترایطی هر تحت
 .وظایفم نه باشه تفریحاتم
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 شتتد باعث که ای مستئله مهمترین و. بود منطقی کامال زد مهرناز که حرفی
 آن اب حاال تا که بود مهرناز تشکر حس و بودن منطقی بدم  ادامه رو صحبت

 .بودم نشده روبرو

 به ذارب دفعه  چند اون خرید بابت بدهکاریتو. بعد به حاال از ولی... باشه -
 .میکنیم حساب بعد به حاال از! آشپزیت واسه من تشکر حساب

 :گفت زد من به کش پسر و شیرین لبخندی حالیکه در مهرناز

 بریم؟ رستوران به میخوایم کی. قبول-

 شده تر جذاب شیرینش لبخند با که شدم مهرناز چهره زیبایی محو دومرتبه
 :گفتم دل در و. بود

 !میدی وا کم کم داری که همایون تو به لعنت-

 :وگفتم اومدم در هپروت عالم از. زد میز به ضربه مهرنازچند

 گفتی؟ چیزی-

 میریم؟ رستوران به کی گفتم -

 خوبه؟ 5 ساعت -

 .رفت اتاقش سمت به بعد و. میدم انجام کارامو موقع اون تا منم آره -

 :گفتم لب زیر

 استحو همایون! بگیره انتقام ازم تا میکنه خودش اسیر منو داره دختره این -
 !نکنه اغفالت! خالیه و خ  خوش مار مهرناز باشه

 حس کامال مهرناز کنار قلبمو ضتتربان شتتدن نامنظم بعد به روز اون از
 و ها خواسته برابر در منو ٬من با مهرناز روز به روز شتدن صتمیمی. میکردم
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 داده اختصاص خودش به رو روزم بیشتر مهرناز فکر. میکرد تر سست امیالم
 یا و زدممی قدم خیابون در دیروقت تا وضعیت این از فرار برای بطوریکه. بود

 ییگرما بود نتونسته هم انم*س*تز سرمای و سوز. میرفتم خواهرام منزل به
 .کنه کم میسوزوند منو درون از که

 خواهر آفاق  خونه به. بودم شتتده خستتته روزانه کار از حستتابی که یکروز
 .کردن تر خسته منو هاشون شیطنت با خواهرم های نوه. رفتم بزرگترم

 منزل هب پیاده و نکردم قبول بمونم  اونها پیش شبو که کرد اصرار آفاق هرچه
 روزا یشترب بودم  شده مهرناز به احساساتم تغییر متوجه که روزی از. برگشتم

 یزایچ به مهرناز از فکرمو بتونم تا میرفتم دیگه جاهای و کار محل به پیاده
 ٬هانا آوری یاد و چشتتمم بستتتن با که بود جالب. کنم معطو  ای دیگه

 و رمب نبوی دکتر پیش نمیشد روم. میشد ظاهر پلکام پشتت مهرناز صتورت
 به ارهاب اون چون. بدم قرار بیمارم به نسبت احساسم تغییرات جریان در اونو
 روی ستتختی و ستتفت کنترل و باشتتم رفتارم متوجه که بود داده تذکر من

 .باشم داشته احساساتم

 هک مرد یک ناگهان در کردن باز و انداختن کلید با رستتیدم خونه به وقتی
 به محکمی زدن تنه با بود شده کشیده صورتش روی به زنانه مشکی جوراب

 .شد خارج حیاط از من

 هب مبهوت و مات لحظه یک کرد فرار سرعت به کنارم از که مرد اون دیدن با
 :زدم داد و زدم سرم به محکم و اومدم خودم به. کردم نگاه حیاط داخل

 مهرناز؟؟؟. شدم بدبخت! وااای -
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 :زدم داد و رفتم خونه داخل به نور سرعت با

 .بود سکوت در غرق جا همه دختر؟؟ کجایی! مهرناز! مهرناز -

 . بود رفته برقا. کردم روشن رو چراغا میزدم صدا رو مهرناز استم حالیکه در
 ردهک فرار خونه از مهرناز اینکه ترس از! نبود مهرناز. زدم سر اتاقا تک تک به

 .افتی جریان پشتم تیره بر سردی عرق باشه اومده سرش بالیی یا و باشه

 هزاران ذهنم در. بود خونه از ی دزد ترس از تر فرا چیزی داشتتم که ترستی
 دزدیده.... ت*ج*ا*و*ز.... روحیش ستتالمتی... مهرناز: میچرخید حر 
! مهرناز میزدم داد بلندتر ذهنم  در کلمات این آوردن هجوم با و..... شتتدن
 !مهرناز

 هعجل با. شدم کشیده سمت اون مهرنازبه اتاق حموم در از تیکی صتدای با
 حموم در آستانه در میشد شتنیده مهرناز هق هق حالیکه در. رفتم اتاقش به

 دو بغض شدت از صداش و میلرزید گریه و ترس از هاش شونه. شد ظاهر
 .بود شده رگه

 چه و کستتیه چه مهرناز  اینکه به توجه بدون و مکان و زمان به توجه بدون
 :گفتم بلند و کشیدم آغوش به رو مهرناز دارم  اون برابر در حکمی

 !شکرت! شکرت خدایا-

 یمقاومت هیچ بدون مهرناز. بودم کرده استتیر دستتتام بین اونو قدرتم تمام با
 :میگفت هقش هق میان در و میکرد گریه و بود گذاشته م سینه روی سرشو

 از که خودت با نگفتی میای؟ دیر شتتبها انقدر چرا همایون؟ بودی کجا-
 بهم نگز یک نمیتونستتتی میکنم؟ دق ترس از که نگفتی میترستتم؟ تنهایی
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 کابینت از رفتم. بود رفته برقها کنم؟ قفل رو درا تا میای  دیر بگی و بزنی
. گشتمبر اتاقم به سترعت با. پرید پایین دیوار از یکی دیدم که بردارم شتمع

 وت خودمو که بود این رستتید ذهنم به که کاری تنها. نکردم پیدا موبایلمو
 آورد می گیر منو اگه! خیلی. بودم ترستتیده خیلی همایون. کنم قایم حموم
 تلخ سکوت هاش گریه هق هق و...  هم شتاید! هم شتاید. میکشتت حتما
 ابی زود شبها خدا رو تو. نذار تها منو دیگه خدا رو تو. میشتکستت رو خونه
 .بود التماس و خواهش از لبریز لحنش. خونه

 ماورای چیزی دارم دوست ای دیگه نوع دخترو این که فهمیدم لحظه اون در
 577 آپارتمان یک از فراتر چیزی. داشتتتم بیمارام به که دلستتوزی و ترحم
 میدونستتتم و بود شتتده ستترکش و پناه بی دختر این درگیر روحم من. متری

 !دشواریه کار اون از قلبم و روح رهایی

 .کردم نگاه گریونش چشمای به و گرفتم قاب رو صورتش دستم دو با

 که اونو روح زخمهای و خوندم آلودش پف و قرمز چشتتمان در رو ترس
 میکرد فوران وجودم در عجیبی گرمای.. کردم درک بودم  دیده بود ها مدت

 .میکشید شعله هام سلول تمام در جدید حسی و

 :گفتم آرومی به و چسبوندم م سینه به رو سرش دومرتبه

 !میخوام معذرت! میخوام معذرت. عزیزم توست با حق-

 و گذاشتم صورتش طر  دو دستامو و کردم جدا خودم از رو مهرناز دومرتبه
 شماشچ بیتکلیفی و بیتابی حال به دلم. زدم زل چشماش به تاریکی اون در

 .سوخت می
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 مارمبی اینکه از بیشتر هاش شادی و غمها و داشتم دوست خیلی دخترو این
. داشت نیاز ابدی امنیت یک و حامی یک به مهرناز. بود شده مهم برام باشه

 به رو آرامش که ای ناجی. بودن نداده تشتتخیص ها پزشتتک بقیه که چیزی
 .بازگردونه زیبا دخترک این خسته روح

 !میکرد اظهار نبوی دکتر که بود لنگشی همون این

 داشت  جریان مهرناز های گونه روی که اشکهایی و پریده رنگ صورت به
 احساساتم که دادم اجازه. آوردم جلو سمت به رو مهرناز صورت. شدم خیره

 به خودمو و ریختم دور رو عالم منطقای تمام لحظه اون در. بگیره تصتتمیم
 با و کردم نزدیک مهرناز به رو صورنم آرامی به. سپردم قلبم خواهشای دست

 لبای روی لبامو بودم برده پی وجودش به شب اون که عشتقی و وجود تمام
. بود ایستتتاده مقابلم در مقاومتی هرگونه بدون مهرناز و گذاشتتتم مهرناز

 ارانگ که بود بخش لذت برام قدری به ناشتتی و بکر دختر این یدنب*و*ست
 زا هاش زشتتتی تمام با ترس داشتتتم دوستتت. بودم گرفته آغوش در رو دنیا

. بشه سیراب و م*س*ت هب*و*س این از هم اون و بره بیرون معشوقم وجود
 که بودم حیرت در. بود مهم برام حال فق  نمیکردم فکر کارم عواقب به

 مرد جنس از که مهرنازی بکنم رو اینکار که داد اجازه من به چطور مهرناز
 زده جدیدش همستتر بر پدرش که ای هب*و*ستت دیدن خاطر به و بود متنفر
 .رفت برادرش منزل به و کرد ترک پدریشو خونه بود 

 و شد ستالح خلع و آورد کم کنارم در که داشتت من به احستاستی چه اون
 که بودم مردی اولین من شک بی. داد من به رو عاشقانه هب*و*س یک اجازه
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 گونه هر بدون خودشو چرا پس. بودم یدهب*و*ست و کشتیده آغوش در اونو
 .کرد رها بودم همخونه یک صرفا که درآغوشم مقاومتی

 اون رد یه*و*س هیچگونه. بود قبلیم تجربیات با متفاوت کامال م هب*و*س
 در هانا که بود هایی هب*و*ستت از تر متفاوت بستتیار حتی نداشتتت دخالت
 .میذاشت اختیارم

 چشتتمای به و کردم جدا خودم از رو مهرناز طوالنی هب*و*ستت یک از بعد
 .فشردمش آغوش در تر محکم دومرتبه و کردم نگاه خندونش

 از من نذار  تنها هیچوقت منو میکنم خواهش میگفت که مهرناز صتتدای
 که بودیم فهمیده هردو. انداخت می طنین گوشتتم در ترستتم  می تنهایی

 بود چیزی این و عادیه همخونه دو از تری متفاوت چیزی هم به احساسمون
 .بود داده هشدار من به استادم و داشتم واهمه اون از همیشه که

 کاش از صورتم موقع چه که نفهمیدم اصال. کشیدم صورتم روی به دستی
 اون در رو ماهه چند این های استترس تمام هم من شتاید. بود شتده خیس

 .بودم ریخته دور خودم از شب

 دختر نای کردن آروم و مهرناز ترس بردن بین از واسه میتونستم که چیزی تنها
 :بود شونده تکرار جمله دو بزنم

 !نمیشه تکرار دیگه! عزیزم میخوام معذرت-

 و هاج. رفتم اتاقم ستتمت به بخیر شتتب گفتن با و کردم جدا خودم از نو او
 رفتم اتاق به ساده آغوشی هم و هب*و*س یک دنبال به مهرناز آرامش از واج

 .رفتم خواب به چیزی به کردن فکر بدون و
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 .شد خارج منزل از من از زودتر مهرناز بعد روز صبح

 ستتاعت 5 گفتم و گرفتم تماس کلینیک به. بودم مونده خواب معمول طبق
 جا المح کمی دوش یک گرفتن از بعد. بود خستتته و کوفته بدنم. میام دیرتر
 .اومد

 ستهنش تحریرش میز پشت و گرفته دهنش به رو مداد حالیکه مهرنازدر شب
 لندب بعد و میرفت فرو فکر به و میگرفت باال رو ستترش دقیقه چند هر بود

 .میخندید بلند

 .بود بسته اتاقش در. رفتم اتاقش به

 :اومد صداش. زدم در به ضربه چند

 .میکنم باز درو االن -

 :گفتم دلم تو پوشیده کوتاه کت یک تاپش روی که دیدم کرد  باز درو وقتی

 !میزنم دیدش دارم شب تا صبح از که نداره خبر-

 نشده؟ کم چیزی اتاقت وسایل از! مهرناز -

  فق. ببره چیزی نتونستتته دزد بود شتتده قطع برقا چون شتتکر رو خدا نه -
 ور؟چط تو اتاق از. کردم مرتب ظهر از بعد که بود ریخته بهم خیلی اتاقمو

 متمزاح ببخشید. بود مرتب من اتاق چون رسیدم موقع به اینکه مثل! نه -
 .شدم

 .میکنم خواهش -

 .چرخمب اون سمت به مرتبه دو شد باعث مهرناز صدای که برگشتم اتاقم به

 کنم؟ درست واست داری دوست چی شام -
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 زدیکن درفاصله. نشوندم لبم روی مهربونی لبخند رفتم سمتش به قدم چند
 کمی مهرناز کردم احستتاس. بردم کمرش دور به دستتتامو. ایستتتادم اون از

 بر آرام ای هب*و*س. انداخت پایین سرشو و شد قرمز صورتش. شتد جمع
 :گفتم و زدم پیشونیش روی

 حر  هیچ بدون. میخورم منهم. کن درست داشتی دوست خودت هرچی-
 روی. تمبس اتاقمو در و برگشتم اتاقم به مهرناز  واکنش دیدن برای ایستادن و

 زا قبل تا بستتتم چشتتمامو و کردم فکری هر از خالی مغزمو. خوابیدم تخت
 .کنم استراحت کمی شام

 .اومدم می منزل به زودتر شبا بعد به روز اون از

 و بود ازمهرن. خورد زنگ موبایلم بودم  رفته بیرون شام دوستام با که یکشب
 ودب مهرناز درمان در من موفقیت بزرگترین این و شتده نگرانم که کرد اظهار

 عذرتم با. میشد نگرانم که بودم رستونده حالتی به خودم به تنفر از اونو که
 ستدو. رفتم منزل به سرعت به و کردم ترک رو رستوران دوستانم  از خواهی

 .باشه کنارم هم مهرناز شادی این در داشتم

 خونه وارد اینکه محض به و گرفتم فروشتتی گل از قرمز رز گل شتتاخه یک
 رو گلو شاخه و زدم پشتم به دستمو یک و شتدم خم دیدم رو مهرناز و شتدم
 :گفتم و گرفتم بروش

 !نیایش مهرناز دکتر خانم سرکار دنیا همخونه بهترین به تقدیم -

 و گرفت رو گل ایستتتاد جلوم بود پوشتتیده خوشتتگلی دامن بلوز که مهرناز
 .میکنی گیر غافل منو همیشه تو! همایون ممنونم-: گفت
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 !عزیز خانم مهرناز میکنم خواهش -

 مهرناز زیبای تشکر و بود کرده پر ساختمونو که پز مهرناز سبزی قورمه بوی
 شادی و یدمب*و*س محابا بی اونو گونه و بشه مانعم نتونستت ٬دیدنم برای

 بعد مهرناز لبخند و کردم تزریق مهرناز رگهای به اینکار با رو ناپذیرم وصف
 زیر آور نشتتاط حستتی و گرما خزیدن از حاکی عاشتتقانه هب*و*ستت این از

 .بود پوستش

 در یمبود منزل در که رو ساعاتی بیشتر. بود شده صتمیمی مهرناز با م رابطه
 .بود هم با تفریحاتمون و خریدها. میکردیم سپری هم کنار

 انداخته بهم مردونه های متلک و دیده هم با اونو و من دوستتتام باری چند
 :میگفتم فق  و نمیکردم اونا حرفای به توجهی ولی بودن

 به کارا از ستری یک برای غریبه مشتهد در چون که اقوامه از یکی مهرناز -
 !همین فق . میکنم کمک اون

 روان و اعصاب بیماریهای کنگره برای بود قرار که بودم م مقاله تایپ مشغول
 .بفرستم برگزارمیشد شیراز در که

 صتتبحونه از بعد.  میرستتید گوش به مهرناز اتاق از عربی آهنگ صتتدای
 .بودیم مطالعه سرگرم خودمون اتاق در هرکدوم

 رو مهرناز رفتارای و حرکات کمی گرفتم تصمیم ٬تایپ از خستگی علت به
 ونوا کمتر هم من مهرناز  رفتار شدن عادی دلیل به تازگیا هرچند. کنم تماشا
 .گرفتم می نظر تحت
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 هک رو هاش تاپ از یکی دفعه یک. بود لباساش کردن مرتب حال در مهرناز
 و برداشت ستفید کوتاه کلوش دامن یک همراه به داشتت تندی بنفش رنگ

 !منکن نگاه نه و کنم نگاه میتونستم نه. آورد در لباساشو دوربین جلوی

 اقیاتف چه نبود معلوم میکردم نگاه بهش دیگه لحظه یک اگه. اومدم خودم به
 :گفتم لب زیر. افتاد می

 استغفرالله -

 تاپ لپ به دومرتبه دقیقه 5 از بعد. رفتم پنجره سمت به و شتدم بلند جا از
 .شدم خیره

 پوشیده  رو دامن و تاپ همون و بود کرده ول اتاق وست  شتو لباستا مهرناز
 لیو نبود وارد خیلی. بود یدنر*ق*ص حال در و بسته دورش به روسری یک

 حس هاش رگ در انگار. میکرد نامنظم و تند نفسامو بدنش اعضای لرزش
 عوض لباستتمو. میداد حرکت خودشتتو اونطوری که بود شتتده تزریق جنون
 ماشین سوار. کشتیدم عمیقی نفس. شتدم خارج منزل از سترعت با و کردم
 هب ساعت یک از بعد. کردم دور خونه از خودمو زیاد بسیار سرعت با و شدم
 .رسوندم سرد آب دوش زیر خودمو سرعت با و برگشتم منزل

********** 

 .بریم عید خرید واسه مهرناز با بود قرار. بود نزدیک عید

 گهدی ربع یک تا که گرفتم تماس مهرناز به و شدم آماده ظهر از بعد 6 ساعت
 .باشه در دم
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 مهرداد مقابل در آیا نمیدونستم. میدرخشید شادی از چشتماش من دیدن با
 بزنم زنگ مهرداد به نمیکردم جرات. نه یا داشت رو ها العمل عکس این هم

. زد نمی هب*و*ستت اون لبای بر مهرداد حتم طور به ولی. بپرستتم اون از و
 طرفی از ولی! امانت در خ*ی*ا*ن*ت حس یک. بودم کرده پیدا بدی حس

 دهش مهرناز عاشق خواسته نا من! نبودم صاحب بی دل این کنترل به قادر هم
 .بودم

 :گفت و کرد حلقه گردنم دور دستاشو در  دم دیدنم با

 .خوشحالم امروز خیلی همایون-

 :مگفت دل در و کردم باز گردنم دور از اونو دستای میزدم لبخند حالیکه در

 !من دست امانتی تو! نکن اینم از تر دیوونه ٬دختر نکن-

 در که آرامشی خاطر به مهرناز. گذشت خوش خیلی ما دوی هر به اونشتب
 حس این خاطر به هم و مهرناز شادی خاطر به هم من و بود کرده پیدا کنارم

 .بود کرده ریشه وجودم در که جدیدی

********* 

 هم اب بود قرار یکه روز مثال. میذاشت سرم به سر و بود شده شیطون مهرناز
 یک ٬نمیشتتدم بیدار ظهر از بعد خواب از من و بریم غذایی مواد خرید به

 ایمق رو موبایلم تمام روز یک یا و کرد بیدار منو و ریخت روم سرد آب لیوان
 ادوکلن یک حاوی که کوچک کادوی بستتته یک با موبایلو شتتب آخر و کرد

 :گفت و داد بهم تولد روز هدیه عنوان به بود مردونه
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 دموتول روز تاریخ تا کرده نگاه بوده کمد در که م شناسنامه به اجازه بدون -
 خدا !بود اون یدنب*و*س بودم بلد که کاری تنها تشکر برای هم من. بفهمه
 !مشب*و*سب و کنم بغل اونو که بودم فرصت یک منتظر همش وکیلی

.  ودیمب اتاقامون کردن تمیز مشغول هردو ازصبح. بود مونده عید تا هفته یک
 .شدیم استراحت مشغول اتاقامون در خسته و ذله هردو تمیزکاری از بعد

 و ودب اومده اتاقم به. بود کرده گل شیطنش باز و شده بیدار خواب از مهرناز
 حاال حاال و سنگینه خوابم که میدونست. میداد حرکت ام بینی کنار رو پری

 .نمیشم بیدار ها

 میداد حرکت بینیم کنار پرو دومرتبه مهرناز و و میخاروندم رو بینیم دست با
 .میخاروندم خواب در بینیمو دومرتبه من و

 منو پر های قلقلک و بود پیچیده اتاق در که مهرنتاز شتتیرین عطر بوی
 .هوشیارکرد

 تشهدس به پر یک حالیکه در تختم لبه که دیدم مهرنازو و کردم باز چشتمامو
 و کرد گم پاشو دستو بازم چشمای دیدن با مهرناز. میخنده صدا بی و نشسته

 :گفتم و کشوندم خودم سمت به و گرفتم دستشو مچ. کنه فرار که شد بلند تا

 !بری در و بکنی شیطنتو که هاست الکی این به مگه! بال خانم کجا-

 و دش قفل هم در نگاهمون و افتاد م سینه قفسه روی دستش  شدن کشیده با
 مهرناز کمر دور دستتتمو یک آن یک در. آمیخت هم در هامون نفس گرمی

 انتظار که مهرناز. شتدم اون دادن قلقلک مشتتغول دیگه دستت با و انداختم
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 قهقهه هب شروع بلند صدای با بعد و متعجب ابتدا نداشت  رو حرکتی چنین
 .شدم هیجان از پر مهرناز خوشی از شاد هم من و کرد زدن

 شروع و دادم دست از اختیارمو افتاد مهرناز ل*خ*ت سینه قفسه به چشمم
 هجوم !بارها و بارها! یکبار نه. سفیدش و بلوری تن بر زدن هب*و*س به کردم

 می هاشو گونه قرمزی و میکردم حس صورتم در رو مهرناز نفستای گرمای
 ابربر در منو و شده کنترل قابل غیر مهرناز لطافتای و ها عشتوه تحمل. دیدم
 .بود کرده عاجز م مردانه امیال

 م ستتینه قفستته روی دستتتشتتو مهرناز. کردم بلند خودم روی از رو مهرناز
 اون دستای زیر در بدنمو عضالت انقباض.  داد حرکت آرامی به و گذاشت

! دهم انجام ناشایستی کار مبادا تا زدم پس را دستش دستتم با. شتدم متوجه
 خدا از هم من و شتتد پیشتقدم لبام از هب*و*ست در که بود مهرناز دفعه این

 و محرممه مهرناز که بودم پذیرفته رسما دیگه. میکردم همراهی اونو خواسته
 و مستتئولیت برابر در رو وجدانم. نداره وجود اینکار در شتترعی عیب هیچ
 تمام نتیجه. بودم خوابونده زور به بودم داده مهرناز خونواده به کته قولی

 اشک و ها عقده ٬ها اضطراب ٬تنفرها ٬ها خشتم ٬ها هراس ٬ها سترخوردگی
 تا. بود داده رخ پا گریز و زیبا دختر این و من بین کم کم که بود عشتتقی ها

 .اشهب ملموس و نزدیک میتونه چقدر خوشبختی که بودم نکرده درک روز اون

********** 

 در دعی اول روز. میرم مسافرت به رو عید اونسال که بودم گفته م خونواده به
 خودش هسلیق با مهرناز که سینی هفت سفره پای نشستن و بودن مهرناز کنار
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. زد رقم رو نشتتدنی فراموش روزی هردومون برای بود  کرده تهیه رو همه
 راهنپی و خریدم واسش عیدی عنوان به مهرناز خود سلیقه با که جینی شلوار
 چند مکان و زمان از فارغ که شد باعث داد  کادو من به مهرناز که ای مردونه

 آغوش در اونو من و کنیم نگاه عاشقانه بهم و بگیریم همو دستتای ای دقیقه
 نگاه. میرستیدیم آرامش به آغوشتی هم این از هردو که بود عجیب. بکشتم

 در رو جدیدی برقی هردو.  بود کرده فرق آشتتناییمون اول روز از هردو
یل از بعد. دیدیم می هم چشتتمای  آجیل و شتتیرینی خوردن و ستتال تحو

 .کنیم پر گردی وب با وقتمونو تا برداشتیم خودمونو تاپ لپ هرکدوم

 سیدمر هانا عکس به وقتی. رفتم عکسام فایل به دوستتان به زدن میل از بعد
 دوری ماه ستته از بعد که افتادم زمانی یاد به و شتتدم خیره اون به آگاه ناخود
 از خرجم  و دخل کردن جدا و اون با کردن برخورد رستتمی و هانا از کردن

  حر هیچ بدون هم هانا و بریم تفریحی پارک یک به باهم که خواستم هانا
 می. کرد قبول دعوتمو م گذشتتته ماه 5 رفتار مورد در خواستتتن توضتتیح و

 سرگرم هانا با انقدر لی و کنم ازدواج تقاضتای روز اون در هانا از خواستتم
 هردو هم شب و کردم فراموش رو موضتوع کامال که شتدم اونجا های بازی

 منتظر .بگم هانا به رو درخواستم اینکه بدون برگشتتیم منزل به ذله و خستته
 رکت منو هانا بعد روز چند ولی کنم ازدواج تقاضای اون از که بودم فرصتی

 مخواستتت می اون با ارتباطم کردن قطع با من که نفهمید هیچوقت هانا. کرد
 یا بوده م مردانه امیال ارضای خاطر به فق  هانا به وابستتگیم آیا که ببرم پی

 !داشتم اون به که عشقی
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 خودش به منو مهرناز صتتدای بودم خاطرات آوری یاد در غرق که همینطور
 :کرد جلب

 داشتی؟ دوستش -

 کنم ازدواج باهاش میخواستم -

 نکردی؟ چرا -

 کرد ترکم -

 نرفتی؟ دنبالش چرا -

 !نکردم پیداش -

 کرد؟ ترکت که کردی اذیتش حتما -

 شاید -

 نداشت دوست رو تو اون صورت هر در ولی -

 میدونی؟ اینو کجا از -

 .برمیگشت پیشت مرتبه دو داشت دوستت اگه -

 کردم عوض موبایلمو خ  و خونه ترکش  از بعد -

 یک که بود ه نکرد پیدات که شبه یک. کنه پیدا رو تو که بود راهی باالخره -
 دوستتتای و میشتتناخت رو تو که بود وقتی چند حتما. بده دستتتت از شتتبه

 سر اون گها حتی! میکرد پیدا رو تو حتما بود تو با دلش اگه. داشتید مشترکی
 !بودی دنیا

 کنی پاک داشتتتم دوستتت. رفت اتاقش به و برداشتتت تاپشتتو لپ مهرناز
 :گفتم خودم با. کنم پاک ذهنم از رو هانا فکر تا داشتم جادویی
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 من مشتتترک دوستتت ژوز . بودم نکرده فکر موضتتوع این به حاال تا چرا-
 میتونست داشت دوستت منو هانا اگه. داشتت جدیدمو همراه شتماره وهانا
 بود ژوز  دوست هم هانا جدید همخونه بودم شتنیده که اینطور. کنه پیدام

 بردم delet دکمه روی دستمو مهرناز حر  به دادن بها با. میشناخت منو که
 عنوان به اونو خاطره و کردم پاک recycle bin از و فایل از رو هانا عکس و

 با !دادم جا ذهنم در بود  من پول به فق  وابستتتگیش که نانجیبی زن یک
 چطوریه؟ مهرناز به تو وابستتتگی پرستتیدم خودم از فکر این کردن حالجی

 نیست؟ متری 577 آپارتمان یک واسه مگه

 :زدم نهیب خودم به

 این! مهست اون دلبسته من ولی شده وابسته من به مهرناز! میکنه فرق این! نه-
 !متفاوته خیلی

 عصتتر تا و رفتیم...  و شتادیها سترزمین و پارک ٬کوه به مهرناز با عیدو تموم
 از کیی ویالی به هم یکبار. میکردیم خوشگذرونی و تفریح صر  وقتمونو

 بلیق قرار طبق و رفتیم بود مشهد نزدیک روستاهای از یکی در که دوستهام
 خونواده همراه به عید تعطیالت واسه که کردم معرفی م خاله دختر رو مهرناز

 .است آمده مشهد به ش

 ارتباط در هرچند نمیکنه فرار هم مردا بقیه از مهرناز که شدم متوجه اونروز
 تشصحب طر  میکنه ستعی بیشتتر و معذبه و ضتعیف اونها با کردن برقرار

 من انگار! نمیخورد تکون من کنار از اینکه مهمتر و آقایون تا باشتته خانمها
 آقایون جمع در که هرچند! داشتتتم رو امن ستتاحل یک حکم مهرناز واستته
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 لیو بود صحبت سرگرم دوستام خانمای و ها خواهر با بیشتتر و بود ستاکت
 روانی و روحی ستتالمتی آوردن بدستتت معنی به گریز مرد مهرناز برای این
 .بود

.  کردم مطلع اونو مهرناز درمان های پیشتترفت از و گرفتم تماس مهرداد با
 شدن اثبات محض به که گفت من به موضوع این از خوشتحال هم مهرداد

 من از هم کلی و میده جا یک و کامل طور به منو دستتمزد مهرناز ستالمتی
 !کرد تشکر

 انجام رایب دانشگاه کتابخونه تو وقتشو بیشتر بود درسش آخر ترم هم مهرناز
 در اخیر ماه چند طی در که بودم شتتده متوجه. میگذروند ش نامه پایان

 !شهمی تر پریشان و بیقرارتر تر  کالفه تر  عصبی مهرناز روزا بعضی

یم به مراجعه با  یرفتار تغییرات از که هایی داشتتت یاد مرور و کوچک تقو
 تغییرات این روز 57 - 58 هر که فهمیدم داشتم  مختلف شرای  در مهرناز

 بود مهرناز ماهیانه عادت اول روز روزها  این شک بدون. میده رخ مهرناز در
 رد تغییرات اخیر ماهه چند رفتتاری تغییرات بتا و میکرد بیقرار اونو کته

 های نابستتامانی و بیتابی این علت مهمترین زنانه هورمونای ترشتتحات
 .بود اون رفتاری

 و شده پرخاشگر مهرناز! همیشه از شدیدتر ولی بود روزا این از هم روز اون
 قراری بی اتاقش در. بود شده خرد و افتاده دستش از استکان بار دو صبح از

 نیمه زا شب. بود کرده گریه یکبار. پیچید می خودش به تخت روی و میکرد
 روی مهرناز. بودم دوخته چشتم تاپ لپ به اصتلم*س*ت ومن بود گذشتته
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 مهرناز. ریخت می اشک و بود شتده خم جلو ستمت به و نشتستته تختش
 گریه تنمیرف باالتر تحملش آستانه از عصبی فشارای تا و بود مقاومی دختر

 بار چند صتتبح از مهرناز بودم دیده. بودم شتتده درمونده هم من. نمیکرد
 یدمپوش پیراهنمو. شده تر مضطرب و پریشانتر لحظه هر ولی خورده مسکن

. کردنمی قفل اتاقشو در دیگه مهرناز دزدی  شب از بعد رفتم مهرناز اتاق به و
 نازمهر. نشستم تختش لبه و شدم مهرناز اتاق وارد در به ضتربه چند از بعد
 کی. بود کرده جمع شکمش تو پاهاشو و بود کشیده دراز پهلو به من  به رو

 نمایش هب رو ترکیبش خوش پاهای که پوشتیده باز هفت یقه با کوتاه پیراهن
 دستت گرمای با و. بود سترد دستتش گرفتم رو مهرناز دستت. بود گذاشتته

 .میداد من به رو خوشایندی حس و. بود کرده درست جالبی تضاد م مردانه

 به دستی. نبودیم همخونه هم واسته دیگه. بود غم از پر و خستته چشتماش
 کشیدم سرش روی

 داری؟ درد مهرناز -

 همایون؟. خیلی -

 عزیزم بگو ٬جانم -

 .بکن من حال به فکری یه روخدا تو ٬دارم درد ٬قرارم بی ٬م کالفه -

 بیمارستان؟ بریم میخوای -

 جوابی ولی خوردم بگی هرچی صبح از. میزنن مسکن بهم فق  هم اونجا -
 .میکنه درد تنم بند بند. نگرفتم
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. ریخت پام روی وار آبشار موهاش. گذاشتم پام روی به سرشو اصلم*س*ت
 .بودم باخته او به دل و دین که شدم رو پری اون موهای کردن نوازش مشغول
 و. دادم ماستتاژ اونو آرامی به و رفت مهرناز کمر ستتمت به موها از دستتتم
 مدست در دستش یک و گذاشته من پای روی به سرشو آرام و ستاکت مهرناز

 .بود

 :گفت لب زیر

 همایون؟-

 !جانم -

 !خوبی خیلی تو -

 :داد ادامه. نزدم حرفی

! ارمد مشتتکل و م دیوونه من که میکنن فکر همه! نیستتتی مردا بقیه مثل تو -
 نیمیدو! بودم روانشتتناس یک نظر زیر اینجا بیام اینکه از قبل من راستتتش

 چرا؟

 ات بود گشوده لب دختر این مدت همه این از بعد! بگم بهش چی بودم مونده
 !هستم معالجش هم من که فهمید می نباید مهرناز! کنه دل دردو من با

 !نمیدونستم! عزیزم نه -

 زا که داشتم بچگی تو بدی خیلی خاطره یک! میومد بدم مردها از من آخه -
 دچن که دکتره اون! کنی می فرق تو ولی! میاد بدم االنم! ترستتیدم می مردا

 یک ولی میشدم  خوب داشتم موقع اون خدا به بودم  نظرش زیر قبل ستال
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 خوب نداشتم دوست دیگه موقع اون از! داد بدی پیشنهادای من به اون روز
 !بشم

 شمچ به ش پرونده در و داشت تازگی برام که مهرناز از حرفها این شنیدن با
 می کار جای یک" گفت که افتادم نبوی دکتر حر  یاد دومرتبه نمیخورد 

 !"لنگه

 !داشته؟ بدی نظر بهت دکتره اون که گفتی خونوادتم به -

 دکتر ناو پیش دیگه من ولی! میزنی تهمت تو گفتن. نکردن قبول ولی! آره -
 تا دنفرستا مشهد منو اونا! اومد بدم اونم از دیگه شد داماد بابام وقتی! نرفتم

 یلیخ بودم  شده همخونه تو با اینکه از اولش. نکنم پیدا مشتکل بابام زن با
 نیک می فرق مردا بقیه با خیلی تو ولی... میومد بدم هم تو از! میترستتیدم

 کنی استفاده سو من از که نکردی سعی هیچوقت

 خود بودم تونسته مدت این در هم خودم اینکه و مهرناز حر  این شنیدن از
 سجن به بین بد و شکاک دختر یک عنوان به هم مهرناز و بزنم محک داریمو
 :اومد لبم روی لبخندی بود  شناخته اینطوری منو مذکر 

 میاد؟ بدت ازم هم حاال چی؟ حاال -

 !خیلی نه ولی! کم یک -

 از ناراحت! خوشحال هم و شدم ناراحت هم مهرناز بچگونه اعترا  این با
 رفتهنپذی کامل بطور منو مهرناز هنوز داشتم  اون به که عشقی وجود با اینکه

 !بودم شده موفق مهرناز درمان در اینکه از شاد و

 !شدم کردن نوازش مشغول و بردم کمرش پشت به دومرتبه دستمو
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 ش خستتته چهره به نگاهی. شتتد منظم مهرناز های نفس ربع یک از بعد
 از و گذاشتم تخت روی و کردم بلند سرشو آرامی به. بود خوابیده. انداختم

 .رفتم بیرون اتاق

 طفهن در رو گرفته پا تازه عشتتق این باید که بودم فکر این در شتتب اون تمام
 من که نبود چیزی این و بود شتتده وابستتته من به مهرناز! کنم خاموش

 هردو که میگیره صتتورت موفق ازدواج یک زمانی من نظر از. میخواستتتم
 از اگه ستگیواب این! وابسته یکی و دلبسته یکی نه باشند  دلبسته بهم طر 

 ستگیواب! میشد نابود زندگیمون میکرد  پیدا سوق ای دیگه فرد سمت به من
 !تنهایی به نه زیباست دلبستگی همراه به

 .کنه دفاع اون از که بود منتظر فق  و بود داده رو ش مه نا پایان مهرناز

. رهب تهران به روز چند واسه تا کنه راضی رو مهرناز که گرفتم تماس مهرداد با
 .فتمر می م  شده پذیرفته مقاله ارائه برای شیراز کنگره به باید هم من چون

 هرانت به نباشتته تنها اینکه بهانه به رو مهرناز که بود فرصتتت بهترین این و
 آوردن دستب برای که بودم گرفته تصمیم لی و بود هفته یک کنگره. بفرستم
 مخود به اون وابستگی کردن کم و مهرناز کردن فراموش و همیشگیم آرامش

 رو مدت این کنم مجبور اونو و میرم شتتیراز به یکماه واستته بگم مهرناز به
 دگیزن ش خونواده با و برمیگشت تهران به باید اون حال هر به. باشد تهران
 هیچوقت مهرناز شتتاید. بود اشتتتباه او به من بستتتن دل هم ابتدا از. میکرد
 هک بودم آزمایشگاهی موش یک عنوان به فق  من و نمیکرد قبول منو عشتق
 .میداد انجام من روی رو اش روانی و روحی تغییرات تمام مهرناز
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 .بود ظهر 55 تهران به مهرناز پرواز و صبح 7 ساعت شیراز به پروازم

 و بود کرده لونه چشتتمام در چمدونم بستتتن زمان از دوری غم و ناراحتی
 چه م برگرد شیراز از وقتی نمیدونستم. میکردم احساس خودم در رو دلتنگی

 ؟نه یا کنم تحمل مهرنازو بدون خونه میتونم آیا دارم  پیش در اتفاقاتی

ی جلوی و برداشتتم پتومو و بالشتتت موبایلم ستاعت کردن کوک با  زیونتلو
 .رفتم خواب به و کشیدم دراز

 نارک از که رو دستی و کردم احساس پشتم در رو بخشی لذت گرمای ناگهان
 حس قلبمو کوبش. شد گذاشتته قلبم ناحیه در ستینه قفسته روی بر گردنم
 داری خود مگه. میکرد سترایت بدنم های ستلول تمام به که گرمایی و کردم
! بودن مذهبی عقاید پایبند که مردی اونم باشه؟ میتونست حد چه تا مرد یک
 چرخیدم گرما منبع سمت به دقیقه چند از بعد

 از رناپذی وصف لذتی. بود بسته چشماشو و چسبونده من به خودشو مهرناز
 مهرناز های شونه دور به دستمو. گرفت بر در وجودمو تمام آغوشی هم این

 دنیب*و*س به شروع ولع با و کردم نزدیک صورتش به صتورتمو و انداختم
 ستستتی و کرختی واحستاس شتد مور مور بدنم نزدیکی این از کردم لباش
 گردن بر و کشتتیدم آغوش به رو مهرناز ای واهمه و ترس هرگونه بدون. کردم

 به. کرد حلقه گردنم دور دستشو دو و کرد باز چشتماشتو. زدم هب*و*ست او
 نای بیمار خواسته نا خودم ولی بودم رسیده مهرناز درمان در دلخواهم نتیجه
 .بودم شده دختر
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 و. رفت گوش الله ستتمت به بعد و گردن و چونه به ها لب از ها هب*و*ست
 مخونهه این به عشق قلبم عمق وتا گرفت فرا وجودمو تمام منتظره غیر شوقی

 به مهرناز از مکرر های هب*و*س با هیجانو و شوق این و. خرید جان به رو
 و کردم قفل پاهام در پاهاشو. فشتردم خودم به رو مهرناز. میدادم انتقال اون

 هیچکس و بود همستترم مهرنتاز. کرد بیخود خود از را من تمتاس ایتن
 اشه شونه سر از رو مهرناز لباس بندهای! بشه مسئله این منکر نمیتونستت

 با. دمش او ی سینه قفسه بر زدن هب*و*س مشغول حریصانه و کشتیدم پایین
 و بکر دختر اینکار و کردم لمس رو مهرناز پشتتت ای مهره تک تک دستتتم
 به آنجا از ٬رسید مهرناز کمر به دستم.  میبرد عجیب ای خلسته به رو ناوارد

 این تمام در و لغزید مهرناز بدن آمدگی بر روی بر بعد و کمر گودی ستتمت
 مانند و ناشتتیانه هاش هب*و*ستت. یدب*و*ستتمی منو ناشتتیانه مهرناز مدت

 بخش لذت برام ولی بود  عروستکش به ستاله 5 دختر یک های هب*و*ست
 م*س*ت من و بود رفته باال مهرناز خواب پیراهن. بود دنیا هب*و*ست ترین

 کستتی چه. شتتدم می دختر این نخورده دستتت و لطیف بدن این نوازش از
 خدا دین در مگه نباشتتم؟ همستترم با که بگیره من از حقو این میتونستتت

 بعد من نیست؟ همسری مهر شدن جاری همون صیغه خطبه شدن خوانده
 کنم؟ نگاه همسر عنوان به میتونستم ای دیگه کس چه به مهرناز از

 جدا خودم از رو مهرناز سرعت به حال زمان به بردن پی و شدن هوشتیار با
 صتتورتم روی به دستتتی! کردم مهرناز و خودم پای ستترتا به نگاهی و. کردم

 :گفتم و کشیدم
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 اب مهرناز! نیفتاد ناجوری اتفاق داشتی؟ هوامو هم دفعه این! شکرت خدایا -
 .چرخید پهلو به خواب در زنانه ای عشوه و ناز

 هب و داشتتتم بر ستتاکمو و پوشتتیدم رو لباستتم باعجله. بود صتبح 1 ستاعت
 دنش بیدار دنبال به که شدم وجدانی عذاب درگیر راه تمام در و رفتم فرودگاه

 .بود اومده سراغم به خواب از

 نه کنم نگاه امانت یک عنوان به خواهرش به که بودم داده قول مهرداد به من
 !همسرم

 !نداشتم پا یک و دست یک مهریه از هم ترسی دیگر

 از و میکردم محکوم خودمو یکطر  از. بودم شتتده بدی ستتردرگمی دچار
! میشتتد افزوده وجدانم عذاب بر لحظه هر! زنمه مهرناز میگفتم دیگه طر 

 !میشد قطع باید جا همین از رابطه این

" الو" گفت مهرناز اینکه از بعد و گرفتم مهرناز با تماس یک صبح 57 ساعت
 من با مهرناز دیگه تا کردم خاموش موبایلو و کردم قطع رو گوشتتی فورا

 حیحص مهرناز با من بودن همخونه دیشب اتفاق از بعد. باشه نداشته تماسی
 و میکردم مطلع خواهرش سالمتی از رو مهرداد فرصت اولین در باید و نبود

 با که نداشتتتم حق من. میشتتدم جدا مهرناز از و میگرفتم اون از آپارتمانو
 .کنم بازی دختر این لطیف روحیه و احساسات

 من که فهمید می مهرناز اگه شتتک بدون. بود ما دوی هر صتتالح به این
 میکردم زندگی او با همخونه عنوان به و دروغ به ابتدا از و بودم معالجش
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 ور کسی دروغ هیچگاه که بود گفته خودش چون بخشید نمی منو هیچوقت
 .باشه برادرش اگر حتی نمیبخشه

 مهرناز یدلتنگ از تر خسته روحی و سفر از خسته تنی با کنگره  اتمام از بعد
 اتاقم در ستتاکمو. بود کور و ستتوت مهرناز نبود در خونه. برگشتتتم خونه به

 خونه به ستتریعا شتتام از بعد ولی رفتم خواهرام از یکی منزل به و گذاشتتتم
 خترد این دلتنگ چقدر. میشد کشیده مهرناز اتاق ستمت به پاهام. برگشتتم

ییدن با و کشیدم دراز تختش روی او یاد با. بودم شده گریز مرد  تنش رعط بو
 .رفتم خواب به بود مونده بالشت و ملحفه روی بر که

 خ  خودم با مهرناز تماس عدم برای بودم رفته شتتیراز به کته روزی از
 .گذاشتم پولم درکیف رو قدیمی خ  و کردم عوض موبایلمو

 مه مهرداد با حتی مدت این در. میگذشت تهران به مهرناز رفتن از هفته سه
 هک داشتم کستی به نیاز خودم. بپرستم رو مهرناز احوال تا نداشتتم تماستی

 او ولی نهک کمکم میتونست که بود کسی بهترین نبوی دکتر.  بپرسته حالمو
 .بود برنگشته مرخصی از

 در مطالعه با رو روزا و نداشتم غذا به اشتتهایی مهرناز از بودن دور مدت تو
 به اگه. ردممیب ستتر به کلینیک در مریض بیشتتتری تعداد پذیرش و کتابخونه

 وزار بیشتر. میکردم اصالح نه و میرفتم حمام نه مدت این نبود شغلم خاطر
 پریستت رو روزم و برگردم منزل به پیاده تا میرفتم کارم محل به ماشتتین بدون

 !بود ریخته بهم بدجوری اوضاعم. کنم
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 یاطح در کردن باز با. برگشتم منزل به که بود گذشته هم شب 55 از ستاعت
 :گفتم خودم با. شدم چراغا بودن روشن متوجه

 رو چراغا منزل از خروج موقع میره یادم که شتتدم پرت حواس انقدر -
 !بودن روشن اینا صبح از که میدونه خدا کنم خاموش

 .کرد پر مو شامه تمام مرغ چین ته بوی راهرو به ورود با

 جینی شلوار با طالیی تاپ یک حالیکه در مهرناز. شتدم هال وارد عجله با
 جمع ستترش روی مو گل یک با موهاشتتو و تنش بودم  داده هدیه اون به که

 بر سرشو و انداخت آغوشتم در خودشتو و کرد پرواز در ستمت به بود کرده
 :گفت نشدنی توصیف هیجانی با و گذاشت م سینه

 زا تونستم بدبختی چه با نمیدونی. ستالمی شتکر رو خدا!!! هماایون وای -
 !!بیام و کنم فرار مهرداد دست

 :گفت مهاری قابل غیر بغض با بعد و

 نگفتی نزدی؟ زنگ من به مدت این تو چرا بود؟ خاموش گوشتتیت چرا-
 تتدوس چقدر نگفتی میکنم؟ دق دوریت از نگفتی میشم؟ نگرانت چقدر
 هک تو میاد؟ بدم دروغ از من نمیدونستی مگه گفتی؟ دروغ من به چرا دارم؟

 !همایون نبودی بیرحم

 وانهر صورتش پهنای بر ها اشک حالیکه در و شکست بغضش لحظه این در
 :گفت بود شده
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 وت که درسته این بودی؟ روانشتناستم و نبودی م همخونه تو که راستته این-
 هب این از غیر حسی هیچ و کنی مداوا منو میکردی سعی فق  مدت این تمام
 نداشتی؟ من

 هقش هق میان در و. بود شده جاری م سینه روی بهاری باران مثل اشکایش
 :داد ادامه

 اون. داری دوست رو دیگه یکی و میکنی ازدواج داری تو میگفت مهرداد-
 مهرداد. مبکش بیرون تو زندگی از پامو باید و بودم مریضت فق  من میگفت
 من که تمیگف. کنم فکر تو به نباید دیگه. کنم فراموش رو تو باید میگفت

 .بشم جدا تو از همیشه برای باید م نامه پایان دفاع از بعد

 یهگال به حرفی کوچکترین بدون و بود شتتده قفل فکرم تمام لحظه اون در
 حالیکه در میدادم گوش بود کرده تسخیر روحمو و جسم که دختر این های

 .میدرخشید چشمام و بودم خوشحال برگشتش از

 اهر تمام از خالی مغزم که بود باری اولین. کنم آرومش چطوری نمیدونستم
 مورد وقلبم وار مسلسل که دختر این سواالت به تونستم نمی. بود شده حلها
 .بدم پاسخ بود گرفته قرار هد 

یا و مهرداد شماره گرفتن حل راه تنها  .بود واقعیت شدن جو

********** 

 کل دانای

. تاس ناشناس و ایرانسل شماره. میکند نگاه موبایلش روی شماره به مهرداد
 زود صبح از مهرناز. است نگران و مضتطرب. میرود در ستمت به توجه بی
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 مهرناز که مدت این تمام در. است خواهرش تنها نگران او.  است شده گم
 تراح مهرناز که بود فرستاده پدرش منزل به را رکسانا همسترش بود  تهران
 .باشد

 خنده سالها از بعد. بود خوشحال مهرناز شادابی و روحی تغییرات از چقدر
 هداد اجازه پدرش به مرتبه دو فق  مدت این در. میدید لبانش بر را مهرناز

 رنازمه بردن با را شب تمام. همسرش بدون آنهم بیاید مهرناز دیدن به که بود
 مدت این در داشتت دوستت و میکرد ستپری تفریح و خرید و رستتوران به

 تمام  همایون برای او بیتابی ولی باشتتد نداشتتته ناراحتی کوچکترین مهرناز
 .برد بین از را خواهرش شادی برای مهرداد تالش

. ردمیک تابتر بی را او روز هر که بود همایون از اطالع عدم مهرناز نگرانی تنها
 برای. بود خاموش موبایل ولی زده زنگ همایون موبایل به بار چند مهرداد

ید او به را حقیقت که بود شده مجبور مهرناز نگرانی رفع  دروغ هب حتی و بگو
ید  فراموش را همایون مهرناز شتاید تا استتت ازدواج حال در مهرداد که بگو

 .بود هرفت منزل از او بود گفته مهرناز به را حقیقت که روزی فردای ولی. کند

 اطالعی مهرناز از کستتی و بود زده ستتر بیمارستتتانها و کالنتریها تمام به
 خاموش اش گوشی معمول طبق ولی زد زنگ همایون به بار چند. نداشتت

 .بود

 به طر  این در همایون. میزند چشمک موبایلش روی هنوز ناشناس شماره
 گریه همایون آغوش در هنوز مهرناز میگفتو وبیراه بد دلش در زمان و زمین

 .میکرد
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 بر ار موبایلش است شده روح بی نگرانی و خستگی از که صدایی با مهرداد
 میدهد فشار را ارتباط کلید و میدارد

********** 

 الو: مهرداد

 .الو مار زهر. الو مرض: همایون

یی؟ همایون -  تو

 بفرستتتم مهرنازو که نخوردم دل خون ماه نه! درد همایونو! کوفت همایونو -
 !بیارید درش روز و حال این به و پیشتون

 ......مهرناز... همایون: گفت غمگینی لحن مهردادبا

 لمث داره. کردید درست دختر این برای که وضعیه چه این. اینجاست اون -
 مه سر که اراجیفیه چه این! میلرزه ترس و اضطراب از زخمی گنجشک یک

یل بهش و کردی  تهگف کی میکنم؟ ازدواج دارم من که گفته کی دادی؟ تحو
 فتهگ کی ندارم؟ دوستتتش من که گفته کی کنه؟ فراموش منو باید مهرناز که
 بره؟ بیرون من زندگی از باید مهرناز که

 سوال پراز و گریان چشمای به و کردم جدا خودم از رو مهرناز موقع همین در
 که جمالتی. میکردم خارج دهانم از رو جمالتی وار مسلسل و کردم نگاه او

 .بودم نکرده اونا مورد در قبلی فکر هیچ

 خیره من دهن به واج و هاج میزد موج اونا در اشتک که چشتمایی با مهرناز
 .عشق از پر نگاه یک.  بود نگاه یک او به جوابم. بود شده

 :دادم ادامه
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 درمان دوره پایان تا اکنون هم از که بگم خدمتتون نیایش مهندس جناب-
 ات ایشتتون که نره یادتون و باشتتید تماس در ایشتتون با که ندارید حق مهرناز

 یبش مجبور شاید زدی که گندی خاطر به و هستن بنده همسر دیگه ماه چند
 ایجنت ایشتتون درمان در تا که بدی تغییر عقد خطبه به رو صتتیغه خطبه که

 !میدم هم رو پام یک و دست یک ضمن در. بگیرم بهتری

 :گفت و زد ای قهقه مهرداد

 عدد یک جای به باید ماه 5 از بعد من فرتاش دکتر آقای جناب اونوقت-
یل کوچک و بزرگ سایزای در ٬مهرناز عدد دو مهرناز  !نه؟ بگیرم  تحو

 :گفتم خنده با

یل میتونی-  اون هم و مهرنازم این هم نوکر خودم عمر آخر تا نگیری تحو
 .مهرناز

 :گفت و خندید بلند بلند حر  این شنیدن با مهرداد

 اون لیو نیست ساز کار پا یک و دستت یک ترفند این گفتم بابا به که من -
 !بکنیم ارواینک نمیتونیم که قانونا! بشه گفته لفظی بذار نداره  عیبی گفت

 متعجب بودم خورده نیایش سرهنگ از که دستی رو و حر  این شتنیدن از
 :گفتم داد با دراومد کفرم و شدم

 میگی؟ چی هست معلوم-

 :گفت هاش خنده بین در مهرداد
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 هریهم بدنو اعضای نداره اجازه پدری هیچ نمیدونستی تو یعنی خوب پسر-
 می ستترمون خیر نفرستتتادم؟ رو نامه صتتیغه من چرا! که واقعا! کنه دخترش

 !نشد اونم که کنیم حفظ مهرنازو خواستیم

 :گفتم لب زیر

 !کردی جگر به خون مارو ماه 9! دروغگو نیایش سرهنگ لعنت جنست بر -

 لب بر لبخندی و میکردم نگاه مهرناز به عاشتتق چشتتمای با که حالی در
 خودم سمت به اونو و کردم حلقه نگران دختر این کمر دور دستتمو داشتتم 
 من دهن به و کرد جدا من از خودشتو مهرناز. فشتردم آغوشتم در و کشتیدم

 .دوخت چشم

 :دادم ادامه

 تمد به عمرشو بقیه نیازمنده ابدی آرامش یک به رسیدن برای شما خواهر-
 به هستم من خود قضا از که زبده و حاذق روانشناس یک کنار در نامحدود

  صر رو مدتی مجبوره بدبخت روانشناس این چون قضا از ولی. ببره ستر
 و هرانت به اومدن برای کافی وقت پس بکنه جنابعالی کاری گند کردن محو

 خاطر به گرامیتون پدر و شما هم  طرفی از. نداره خواستگاری مراسم انجام
 پدر و شتتما از عاجزانه پس. بشتتید تنبیه باید گفتید من به کته دروغی

 دخترتون منزل به و مشهد به همسرانتون همراه که خواهشتمندم گرانقدرتون
 نیست بد. کنم خواستگاری شما از گلو خانم این رسما من تا بیارید تشریف

! کنیدب تون کبیره گ*ن*ا*ه از آمرزش طلب و بزنید رضا امام به سری یک که
 !گذاشتن کار سر منو که ماهه 9 گنده آدمهای! که واقعا
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 رو وت مهرناز" میگفت حالیکه در و بود شده تبدیل قهقهه به مهرداد خندیدن
 کرد خداحافظی من با" کرده خل هم

 آغوش به مجددا اونو و. کردم پاک رو مهرناز چشمای اشک انگشتام نوک با
 نارک در آرامش با رو شام. زدم لباش بر آتشین و گرم ای هب*و*س و کشتیدم

 چطور اینکه و میکرد تعریف تهران جریانات از یکسره مهرناز. خوردیم هم
 ونهخ بوده تهران که مدتی تمام در ولی پذیرفته پدرشو جدید همسر سودابه
 مهرداد کرده حس اینکه و دیده پدرشتتو بار دو فق  و شتتده ستتاکن مهرداد

 .نکرده فضولی ولی شده مشکوک رفتارش

 تخت یرو اونو آرومی به. رفتیم اتاقش به هم با و گرفتم دستشو شام از بعد
 :میگفتم دل در و کشیدم دراز کنارش خودم و گذاشتم

 !!میگی؟ دروغ من به! دروغگو نیایش سرهنگ دربیاد چشمت تا -

 از ودب پر سراسر که خوابی. خوابیدیم همسرم با   شب دراون بار اولین برای
 .عاشقی خوب احساس و آرامش

 که حاال کردم تعریف مهرناز برای مو به مو رو ماجرا تمام بعد روز صتتبح
 ندگیمز بنای زیر نداشتم دوست کردم  پیدا دلخواهمو همسر کرده پیدا یقین

 !بشه ساخته دروغ با

 :گفت مهرناز که گفتم هم رکسانا و مهرداد عروسی از

 و میکرد قفل خوابشتتو اتاق در مهرداد چون بودم برده بوهایی یک خودم-
 هک نمیدونستم ولی میکرد صحبت موبایلش با مخفیانه مدت این تو همش
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 بهم بودم تهران که موقع اون کاش. برادرمه خانم بچگیم دوران دوستتت
 .بگیرم کادو عروسیشون واسه تا میگفت

 :گفتم

 .میکنی جبران شدی عمه وقتی نداره اشکالی-

 ارهاب. میگذشت سرعت به و بود شتیرین برام بودن مهرناز با لحظات چقدر
 بر داشتتت دوستتت رو تو اگه هانا" بود گفته که افتادم مهرناز حر  یاد به

 کرد تثاب اش منتظره غیر گشت باز با مهرناز ولی برنگشت هانا." میگشتت
 .ارزید می متری 577 آپارتمان ها ده اندازه به واین منه عاشق که

********** 

. کنم نمی فراموش هیچوقت رو شدن وارد مشهد به مهرناز خانواده روزیکه
 تا تمگرف مرخصی رو روز اون. بود زندگیم خاطرات قشنگترین از یکی شاید

 تنها ولی کنم کمک خونه کارای تو اون به و باشتتم م آینده همستتر کنار در
 !شدمی مهرناز خنده باعث که بود شیطنتهایی بودم کرده صبح از که کاری

 ودب زیبا برام چقدر این و آله ایده کدبانوی یک که کرد ثابت روز اون مهرناز
 باش بعضی و بود آغوشم نیازمند هرشب مهرناز بودن قلم*س*ت وجود با که

. بود مزندگی در اتفاق ترین شیرین این و میرستید آرامش به من کنار در فق 
 و پدر حتی نیست وابسته ای دیگه کس به تو از غیر همسرت اینکه احساس
 !بود زیبا ولی بود خودخواهانه! برادرش

 و مهرناز برادر و پدر از گرمی استتتقبال و رفتیم فرودگتاه بته مهرنتاز بتا
 .کردیم همسرانشون
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 شادی و مسرت برق من و گذاشت تمام سنگ مهمونا از پذیرایی در مهرناز
 صتتمیمی و مودبانه رفتار. میدیدم مهمونا تک تک چشتتمان در رو تعجب و

 مادر یک مثل پدرش  همستتر ستتودابه که بود شتتده باعث اونها با مهرناز
 این که بودم خوشتحال چقدر من و. کنه کمک پذیرایی در مهرناز به مهربان

 .میکردم ثبت کاریم پرونده در رو موفقیت

 !شدم دار همسر هم و شد خوب بیمارم هم. دوجانبه موفقیت

********** 

 انجام مشهد در مهرناز و من کاری شترای  دلیل به عروستی و عقد مراستم
 .شد

 این از چقدر و شد عروسی های هزینه صر  مدت این در اندازم پس تمام
 .میکردم خرج همسرم برای دل و جان از و بودم خشنود مالی استقالل

 .برمیگردونم او به رو ماه چند این در ها هزینه کلیه که گفتم مهرداد به

 :گفت و نپذیرفت مهرداد ولی

 .بذار عروسی کادوی حساب به-

 :گفتم حتی

 اون مورد در مهرناز ندارم دوستتت و نمیخوام هم رو متری صتتد آپارتمان -
یی  مانجا عشقم و دل برای رو اینکار که کنم احستاس دارم دوستت! ببره بو
 .دادم

 به رو مشهد جای بهترین در متری 557 آپارتمان یک ستند مهرداد عقد روز
 :گفت من به و داد مهرناز به کادو عنوان
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 .دادم قبال رو تو کادوی من. خواهرمه کادوی این-

 فرهس سر اون پای به پا و مهرناز کنار در که بود عروسیم زندگیم روز بهترین
 به رو آزادی بهار سکه عدد 51 و نرگس گل شاخه 51 مهرناز و نشستیم عقد

 جلوی اون یدنب*و*ستت مهرناز  با ر*ق*ص. کرد انتخاب مهریه عنوان
 ته از همه و همه دادم  همسرم به لفظی زیر عنوان به که انگشتتری و مهمونا

 وینب دکتر چقدر. بود مهرناز قلبم  صاحب به م خالصانه عشق روی از و دل
 :گفت و خندید من به عروسی روز

 نک شکر رو خدا برو ولی! نمیداری نگه خودتو آخرش تو میدونستم منکه -
 !!!اومد گیرت خوبی زن که

 .گذاشتن تنها رو مهرناز و من و کردن همراهی مون خونه در دم تا رو ما مهونا

 رو خانم عروس ناز صبح نزدیکای تا شتدم مجبور عروستی شتب که بماند
 .دهب راه تختخواب به منو و کنه باز بود کرده قفل که رو اتاق در تا بکشم

 روحی های بیماری از یکسری درگیر هنوز مهرناز مبادا اینکه از نگران ومن
یی رواب  در و روانیه و  وزیکر باالخره بودم دمق روز چند مشکله دچار زناشو

 :پرسیدم جدی خیلی اون از

 آوردی؟ در اصول و ادا اینهمه اونشب چرا -

 :گفت ای زنانه ناز و عشوه با مهرناز

 .بود کشیدنا ناز همین به خوشمزگیش-

 بی و کردم بغل پشت از اونو و دویدم مهرناز ستمت به حر  این شتنیدن با
 بردمش خواب اتاق به من  از شدن جدا برای اون تالش و زدنها لگد به توجه
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! داره قتو خودش از هم کردن ناز که بگیری یاد تا بشی تنبیه باید-: گفتم و
 !میکنم تعیین خودم نوعشم

 خوشتتی ستتر خنده بود برده فرو من گردن تو رو ستترش حالیکه در مهرناز و
 .میکرد

 ست هفته یک. میگذره رسمیمون ازدواج از روز 58 ماهو 1 ستالو 6 امروز
 از من رفته تهران به ش خونواده دیدن برای پستترمون رادین با مهرناز که

 به یتنهای به رادین با مهرناز که باریه اولین. شتتدم کالفه حستتابی نبودشتون
 رهکنگ یک برگزاری دلیل به ولی. بودم همراهشون هم من همیشه. میره تهران

 رادین و مهرناز و شبه 7 ساعت االن. بمونم مشهد شدم  مجبور دانشگاه در
 .رسیدن مشهد فرودگاه به تازه

 هرچه. دارم دوست خیلی خصتوصتیتشتو این من و قلیهم*س*ت زن مهرناز
 تگف و نداد رضایت مهرناز برم  فرودگاه به آوردنشون برای که کردم اصترار

 .میان خونه به فرودگاه تاکسی با که

! میرن رژه چشتتمم جلوی مهرناز با بودنم همخونه خاطرات تمام صتتبح از
 !کرده پکرم ندیدنشون و خونه در نبودشون یکهفته

 و همسرعزیز ورود منتظر در  دم و میکنم باز درو سرعت با آیفون صتدای با
 زرو بیشتراز عشقش کمند در منو روز هر که همستری. میشتم دلبندم فرزند

 !میکنه اسیر قبل

 بابایی سالم: رادین
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 بشتتم خوشتتگلم پستتر قربون آی. گلم پستتر ماهت روی به ستتالم -
 ََ  جون بابا گذشت؟ خوش تهران!! !شیطون ببینم بابایی بغل بیا!!!! ن.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.ََم

 که بشم چشماش قربون چطور؟ دایی زن و دایی بودن؟ خوب جون مامان و
 مثل.  قند مثل. بود شیرین چقدر. ماچ. ماچ. ماچ. ستت خیره مامانش مثل

 بود؟ چطور حالش آرمیتا!! شیطون. عسل

 .دادن دایزه بهش عالمه یک. بود خوب اینگدل آلمیتا تولد ٬ بابایی -

 ازب دهنشون همه که میگیرم تولد یک واست خودم. بشم گلم پستر قربون -
 !!هااااااا شارژریه که میخرم واست هم بزرگا ماشین اون از. بمونه

 بابایی؟ میگی یاست -

 .بابا عسل آره -

 .ب*و*س. ب*و*س.  ب*و*س دوباره

 به خودش دنبال به چمدونو و میندازه مبل رو شتالشتو و میکنه مهرنازستالم
 منو دل و خودشه مخصوص که ای غمزه قرو با میکشته خواب اتاق ستمت

 تیداش رادین واسه که دلتنگی دهم یک کاش. بده شانس خدا-: میگه میبره
 !داشتی منم واسه رو

 :میگم میکنم اشاره قلبم به حالیکه در

 !خوشگلم عزیزو همسر جاداری اینجا که تو-

 :میذارم پایین بغلم از رو رادین

 .کن بازی هات بازی اسباب با بابایی اتاقت تو برو -
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 اب بازیهاش اسباب از دوری روز چند از بعد تا میره اتاقش به شادمان رادین و
 .کنه بازی اونا

 .میرم خوابه اتاق تو حاال مهرنازکه سمت به

 فرصت سر بعدا که دیواره کنار چمدون دادن قرار حال در در  به پشت مهرناز
 .کنه جابجا لباساشو

 نیزیتو بلند  موهای تو وسرمو میکنم حلقه کمرمهرناز دور دستامو پشت از
 به هب*و*س یک و میکشتم عمیق نفس یک. میبرم مهرناز شتده هایالیت و

 .میزنم مهرناز گردن

 مثل درست یدم ب*و*س اونو که باریه اولین مثل درستت مهرناز احستاس
 !ناشی و بکر! همینطوره همیشه! قبل سال چند

 گوشش الله رو هب*و*س یک و میبرم مهرناز گوش طر  به سترمو آهستته
 :میزنم

 تو دلتنگی ٬طال خانم بعدشم. میشکنه زود دلش است بچه اون ٬حسودکم -
 !کرد جبران ای دیگه جور باید رو

 می و! میچرخونه و میکنه گونم چال تو انگشتشو و برمیگرده سمتم به مهرناز
 :میگه ای کودکانه لحن با و م سینه تو میبره سرشو! خنده

 میشی؟ کش دختر میخندی اینطوری وقتی نگفتم بهت-

. میکنم مهرناز صتورت قاب دستتامو و بلند م ستینه روی از رو مهرناز ستر
. کشم می آغوش به اونو دوباره و میندازم زیباش صورت به عاشقانه نگاهی
 :میگم گوشش در و! قبل از تر محکم
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 نهات دیگه. بودم شده تنها حسابی. بود شده تنگ واست دلم خیلی! خانمی-
 !باشه؟! تهران نرو

 آخرین و اولین که همسری. ام عالقه ابراز این از میشه م*س*ت سر مهرناز
 رپ. بوده راحت او با و کرده لمس اونو بدن که بوده مردی تنها بوده  عشقش

 بر و دارم دوستش وجود تمام با که همسری. همسرم به احساسات از میشم
 .بود خواهد و هست و بوده من به متعلق فق  هانا خال 

 هب بیماری ستتابقه اون با رو مهرناز نمیتونستتت بود ای دیگه هرکس شتتاید
 میدم ترجیح داشتم هانا با که تلخی تجربه از بعد من ولی کنه قبول همسری

 و بکر دختری که بودم دیده و بودم کنارش در لحظه لحظه که مهرنازی با
 به و باشه من با صباحی چند که دختری با تا کنم ازدواج ست نخورده دست
 هنوزه که هنوز که میدونم خودم. کنه ترک منو مالی شتتدن تامین عدم دلیل

یی مسایل پذیرفتن در مهرناز گاهی  از عدب ولی میکنه اذیت منو کمی زناشو
 که مدتی تمام میفهمم حاال که میکنه سیراب منو چنان ٬کشیدن ناز ستاعتها

 .نرسیدم جسمی و روحی آرامش به حد این تا بودم هانا با

 پیش مذکر جنس با رابطه ایجاد در هم هنوز مهرناز که داره ایرادی چه حاال
 خانم ش داروخونه پرسنل تمام یا و بدبینه مردها به نسبت کمی و نمیشه قدم

 هر*ق*صمی که کسی تنها با و معذبه کمی مختل  های مهمونی در. هستتن
 مهرنازو عاشتتقانه من ولی. یدهر*ق*صتتن هم مهرداد با حتی و هستتتم من

 مردا از پا گریز دختر یک سنگی قلب نمیکردم فکر هیچوقت و دارم دوست
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 رو وجودم تمام ها راحتی این به دختر این به عشتتق و بتپه من واستته فق 
 .کنه تسخیر

 دوست وجود تمام با رو مهرناز شدید نچندان خصلتای این میکنم احساس
 حستتم که میدونم هم خودم! منه مال فق  همستترم که میدونم چون دارم

 از این و باشم خودخواه مهرناز مورد در دارم دوست ولی ست خودخواهانه
 و میخوام خودم برای فق  دارم عالقه بهش که رو چیزی که منه خصتتلتای

 !بس

 با رگرمس اتاقش تو رادین میشم مطمئن اینکه از بعد. میکنم نگاه دوروبرم به
 مه خودم و میذارم تخت رو آرومی به و میکنم بلند مهرنازو بازیاشه اسباب

 .میزنم خیمه مهرناز روی

 :میگه معترض

 وضع این تو رو تو منو که نیست درستت ستت خونه رادین. نکن همایون -
 !حساسم خیلی موضوع این رو من که میدونی. ببینه

 از! خب. کن بهونه رادینو اومدی که هم حاال نبودی  که هفته یک خانمم -
 مرفت من اگه اونوقت. بری در وظایفت زیر از که کن استتتفاده ای بهونه هر

 باشه؟ چرا؟ نگی گرفتم دیگه زن یک

 یارمم در چشماتو خودم. باشی داشته چشم دیگه زنای به میکنی بیجا تو -

 !خشنی کوچولوی حسود چه. اوه اوه اوه اوه -

 و یدنب*و*ست به شتروع مکثی وبدون مهرناز اعتراض به توجه بدون بعد و
ییدن  میزم هب*و*س لباش رو ریز ریز. میکنم مهرناز بو
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 خودمو چطور میرفتی راه خونه تو خواب لباس با که ها موقع اون نمیدونم -
 میکردم؟ کنترل

 .میبریدم سرتو خودم که میکردی کارا این از موقع اون اگه -

 :میزنم باری شیطنت لبخند

 ؟...چی حاال -

 :میزنه کشی همایون خنده مهرناز

 !جونم آقایی داره فرق خیلی حاال -

 وصتتف لذتی اون گردن و لبا از هب*و*ستت مهرناز از دوری هفته یک از بعد
 !!یگهد همایونم! میکنم اکتفا هب*و*س دوتا یکی به من مگه ولی. داره ناپذیر

 :میگه خنده مهرنازبا

 !لوسی خیلی همایون. میاد قلقلکم دیگه نکن-

 :میگم کشی دختر لحن با

 نازشو دنیا سر اون تا باید شتمب*و*ست واسته! من دارم نازداری خانم چه-
 !!!بکشی

 اینه؟ از غیر مگه. میکنیم ناز هم ما میکشه نازمونو آقامون -

 میبرم مهرناز لبای سمت به سرمو خمار و م*س*ت

 ...!!عزیزم٬میخرم نازتو دنیا ته تا خودم -

 ایو. میشم کالفه. میگیره حالمو حسابی و میاره خودم به منو رادین صتدای
 !رادین یعنی حال ضد که

 بزنی؟ چسب پلیسمو ماشین َدل که بودی نداده گول مگه بابایی -
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 کارمون متوجه رادین تا میکنم پرت مهرناز کنار ٬تخت روی خودمو ستتریعا
 .باشه نشده

 :میگم لب زیر

 !لعنت معرکه خرمگس بر -

 .میخنده غش غش بدجنسانه موندم خماری تو من اینکه مهرنازاز

 نکنی؟ کارا این از ست خونه بچه وقتی باشی تو تا شد؟ خوبت -

 مصورت روی و موها توی دستی میکنم  نگاه مهرناز به عصتبانی حالیکه در
 :میگم رادین به رو و میکشم

 شده؟ چی ببینم بیار پلیستو ماشین اون برو جان رادین -

 :میگم مهرنازبشنوه فق  که طوری لب زیر بعد و

 ونوزنم نمیتونیم. نداریم آرامش خونه این تو بچه این دست از مدتیه که ما -
 .ببینیم سیر دل یک

 :میگم اعتراض با و میشم بلند تخت روی از

 در تس خونه رادین و اتاقیم تو هم با وقتی که گفتم بهت بار صد! مهرناز -
 .کن قفل خوابو اتاق

 مرگ ذوق منوگرفته حال اینطوری عزیزش رادین که این از حالیکه در مهرناز
 :میگه خنده با شده 

 هاینک به برسه چه آرم در لباسامو ندادی مهلت من به که تو اوال  دلم عزیز-
 کلیدای عروستی شتب از بعد که نیستت یادت مگه٬دوما. کنم قفل اتاقو در

 .!نکنم قفل روت خوابو اتاق در دیگه من که کردی قایم و برداشتی اتاقو
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 :میشه اتاق وارد رادین

ش هی میله ال وقتی. شده چی دیده ببین بیا. آولدمش بابایی-  و یشهم باز َدل 
 .میفته پلیسه آقا

 :میگم خنده با

 هم آرمیتا مهرناز! میزنه حر  چطوری ببین خدا رو تو ستتالشتته چهار-
 میزنه؟ حر  اینطوری

 ور حروفا همه. میگه چی بفهمی باید زور به. بدتره وضعش خیلی که اون -
 .میگه قاطی َقرو

 :میگه بلندتر خنده با بعد و

 !منتظره ت بچه! آقا کن درست رو بچه ماشین برو -

 :میکنم نگاه نیومده بند ش ه خند هنوز که مهرناز به چپ چپ

 ...میرسه هم ما نوبت! خانم مهرناز طلبت یکی. میگیرم حالتو بعدا -

 .نمک درست پلیسشو ماشین تا میرم اتاقش سمت به رادین همراه به کالفه

 پایان
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