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 ختپاکد ُ
  

باال آورده و   ی بده  اردیلیچند م   شیفرد زندگ  نی زتری که عز  ی مشفق، دختر   تایآناه

  نی اول  ... شهی که مجبور م  رسه ی م  یی و به جا  هاست ی اون در صدد پرداخت بده

لوازم آرا  نیترتمدِ، صاحب بزرگ اون سامان مع  ی مشتر   انه، یخاورم  ی شیشرکت 

!  کنهی م  تیبه اتاق خوابش هدا  میدخترا رو مستقو خوش گذرون که    اشیع  ی پسر

خودش آنا   ی ! به خاطر مشکل شخصتایآناه  ه یمشتر  ن یو آخر  نی اول  شهی و حاال م

 ...شنی خونه مبا هم هم   باالجبارو  کنه    ی که نقش عشقش رو باز   کنهی رو مجبور م

 

 

 

هم انداخته    ی را دراز به دراز رو   شیتخت لم داده و پاها  ی رو

 .به دست داشت یبود و جام
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با   دیکنه با  دایدرز پ   رونیاتاق به ب  نیا  عیکه وقا  یدونیم _

 ؟ یکن یخداحافظ تیزندگ

 :پاسخ دادم رفتمی که با انگشتانم ور م یحال در

 .بله _

 .افکنده بودم  ریو سر به ز ستاده یا حرکتیب طورهمان 

 ستم؟ ین  ی شروع کن، بهت نگفتن من آدم صبور  گه ید  ال یدِ  _

فرمان    ی کارچیو مغزم به ه   دیجوشیو سرکه م  ریس  ثلم  دلم

 .دادینم

  ی تو که نه بلداحمق!    ی آخه دختره   ی بود کرد  ی چه کار  نیا» 

عرضه  نه  دارو  و  چ  ی ش  و    یواسه  خودت  هچل آخه  تو 

 « !،...ی ندازیم

رو  جام  ناگهان صدا  دیکوب  یپاتخت  ی را  از  بال    شیکه  سرم 

 .دیپر
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 ر یرساند و دست زش را به من  و بلند خود   عی چند قدم سر  با

 .ام گذاشت چانه

منتظر   _ احساس  هی اگه  اشتباه    دی با  یهست  یمعاشقه  بگم 

 .ستیخبرها ن نیاز ا  نجای. ای اومد

 .پر استرس دهان باز کردم فتم،یب هیمانده بود به گر کم

 .ستیبه معاشقه ن ی ازین _

زده  بلوزم را باز کرد هول   ی دکمه  نیآورد و تا اول   شی پ  دست

 .در خودم جمع شدمدستش را گرفتم و ناخودآگاه  

 !ه؟ یچ ایمسخره باز نیا_

با  دانستمینم را    میجوابش را بدهم، چطور رفتارها  دیچطور 

 ...کردم یم حیتوج

 .نمیگاه کن ببو نمن _

 .شرم چشم به صورت غرق در اخمش دوختم  با
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  نم،یصبر کن ب  ،یکنی رفتار م  ی نجوریا  اوردمتیبه زور که ن_

 اد،ی من از تازه کارا خوشم نم دونهیم ی ! نازی زه کار که تا نگو 

 .ی اگفته بودم فقط حرفه 

م  یجواب دلم  فقط  بدهم...  سر  خواستینداشتم   تر ع یهرچه 

 .کنم ترک آن.جا را 

 منو نگاه کن، بار اولته؟  _

 .را به دندان گرفتم   نمیریدر جوابش سر تکان دادم و لب ز  فقط

عقب   یت و من خودم را کمشسن  میهادکمه   ی دستش رو  باز

 .دمیکش

 ؟ی اباکره _

 :با خجالت گفتم آمدیم  رونی که از قعر چاه ب ییصدا با

 ...بله_

 :را بلند کرد  شیصدا یعصب
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اومد_ چ  ی الن  کار  یکه  گوه  که  ا  ی ایبشه؟  از  و    ن یقبل 

 گردن من؟ ی بنداز

 .امیخودم خواستم که ب_

نبونت تو ت  کک    ی دیلبد اسم سامان معتمد و شن   ؟یچ  یعنی_

دختر جون، من از تو   ی ! کور خوند؟یبزن  غشی ت   ی ایافتاد که ب

 .برگشتن  یو دست خال نجایاومدن ا  ادیترم، امثال تو ززرنگ 

 .موجود فورا در صدد دفاع از خود برآمدم  تیبه وضع  توجهیب

دارم، گفتن   ازیمن به پول ن  ست،ین  ی نطورینه به خدا اصال ا_

 .نیشما دست و دلباز

ن دختر  ارد  ازیاتاق به پول ن   نیا  ی تو  انیکه م  ییکسا  ی همه _

من دنبال دردسر   رونی! بفرما ب؟ یگفت  بی جون، چشم بسته غ

 .ستمین
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 د ینکنم شا  یفته بود اگر او را راضکه گ  ی حرف ناز  ی اداوری  با

ج ل و پالسم را جمع کنم و از   دیبه من کار ندهد و با  گرید

 .جا بروم، فورا به حرف آمدمآن

مآقانه  _ خواهش  کن  کنم،ی،  اونجور  نیباور  فکر    ی من  که 

اصال هر جا رو    گم،یبه جون خودم راست م  ستم،ین  نیکنیم

 .کنمیامضا م  نیبخوا

را از نظر    میشلوارکش برد و متفکر سر تا پا  ب یدر ج   دست

 .گذراند

 .ن کردم دلم را په ی رفع شکّش سفره  ی برا

 .کنم  جمع پول دیبا ش یآزاد ی برادر من زندانه، برا_

در   شی از پ  شی ام و من بزده   زده بود به صورت خجالت   زل

 .حال آب شدن بودم

 ؟ی کار   نیسراغ همچ ی کار قحط بوده که اومد_
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تحص_ مدرک  جا  خوانی م  یلیهمه  من  و  ندارم  من   ی که 

خانم بهم    ی ناز  یول  دهیبهم نم  چکسی که ه  خوامی خواب م

 .هدی خرج خورد و خوراکم و م ده،یخواب م ی جا

 ؟ یمطمئن_

 .کنمیم یزندگ  ششیآره آقا، الن دو ماهه پ_

 .از هم باز شد شی هالب

 من انجامش بدم؟  ی خوایکه م یکاره، مطمئن نیمنظورم ا_

 .انداختم  ریبه ز سر

  !گهید یکی  ایشما  کنهیم  یندارم، چه فرق ی امن چاره _

 .ستادیا میآمد و رو به رو ولج

 ؟یاشتند یجنس ی نوع رابطه  چیقبال ه_

نشسته بود و دهانم خشک شده   امی شانیعرق بر پ  زی ر  ی هادانه

 .بود
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 .بدونم د یبا گه،یبگو د_

 :نگاهش کنم گفتم آنکهی و ب آهسته

 ...نه_

 .بلوزم نشست ی دکمه. ی رو  دستش

 .کن میپس خودت و بسپر به من، فقط همراه_

 .کردمن ییسه بار با استرس سرم را بال پا دو

بعد   ی اه یو ثان  آمدی نفسم بند م  کردی باز م  را که  ی ادکمه   هر

 ...دادمیم رون یرا ب بازدمم 

ود از فرط استرس مانده ب  و من کم  دیکش   رونی را از تنم ب   بلوزم

 .و خجالت غش کنم

 .نشود مانی تا پش دیایاشکم درن کردمیتالش م  دایشد

 ن یی ام را نوازش کرد و آهسته تا گردنم پاپشت دست گونه  با

 .آمد
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وقت  نمگرد و  بسته شد  کرد چشمانم  لمس  که  دستش    یرا 

 .قرار گرفت لرز به تنم افتاد امنه یس ی سر خورد و رو ترن ییپا

 ؟ی ده تنت! استرس دار چقدر سر _

 .د یچرخیبسته بود و زبان در کامم نم چشمانم

 ...اوهوم_

فکر نکن، نترس    یچی گفتم که خودت و بسپار به من، به ه_

 .بهت سخت بگذره ذارمینم

 ...باشه_

  امنه یس  ی قفسه  ی بر گردنم زد و با زبانش تا رو  ی زیر  ی بوسه

 ...دیکش یفرض یخط

م  مور ز  ی زیو چ  شدیمورم  بزنم  بود   غ یو ج   هیگر  رینمانده 

 ....بکشم

تخت   ی متوجه حال بدم شد که دستم را گرفت و رو  احتمال

 .داد هلم
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را    شی رنگش افتادم، پاها  دیتخت بزرگ و سف  ی پشت رو  به

بالشت   ی دو طرف تنم گذاشت و دستانش را دو طرف سرم رو

 .قرار داد

منتظر حرکت    یدل نگران  بارا به زور قورت دادم و    دهانم  آب

 .اش بودم ی بعد

 ...دیبوس زی سرش را جلو آورد و لبم را ر آهسته

تا الن با من بوده بهش خوش گذشته،    ینگران نباش هرک_

کنم دارم بهت تجاوز    حس  که  اد یکن، بدم م  میفقط همراه

 !...کنمیم

 .شد ری درگ نمیبدنم رد کرد و با قفل سوت ر ی را از ز  دستش

 !...شستندیدلم رخت م  ی انگار تو  امرزمیقول مادر خداب به

 ...دشیکش رونی را باز کرد و از تنم ب قفلش

  ی تا  کیهر دو دستم را محافظ تنم کردم که متعجب    فورا

 .را بال فرستاد   شیابرو
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و منم با خواست خودت    نجایا   ی خودت اومد  ی ابا پتو    نیبب_

 !باز؟ هیادا اصول چ نیپس ا دم،ی کار و انجام م نیدارم ا

گونه روان   ی رو  میهانتوانستم خودم را کنترل کنم، اشک  گرید

 ...شدند و صورتم را شستند

 !نکردم  ی هنوز که کار ؟یکنیم ه یچته چرا گر_

 ...من_

 ؟ ی شد مونیپش ؟یتو چ_

آمدن،    نجا یشدم، از ا  مانیبله پش  میبگو  خواستی دلم م  یلیخ

ا تصم  نیاز  و  حت  میکار  دن  یمزخرف،  به  هم   ایاز  آمدنم 

 ....مانمیپش

را چه بدهم؟    ی که جواب ناز  کردم یفکر م  نی به ا  یوقت  یول 

که آن    ییهایبدبخت   ادیبروم؟!    توانمی کند کجا م  رونمی اگر ب

را بر    امی و بدبخت  یکسی و بد  پشتم را لرزان  دم یدو شب کش

 ...دیسرم کوب
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 :لب گفتم ریز

 ...نه_

 پس؟  هیواسه چ اته یگر_

 !نیشما به من توجه نکن  ،یچی ه_

م_ دارشه؟یمگه  م  ی !  درکهایگیجوک  کال  رابطه   ی!   از 

 !نه؟ ی ندار

 چشمم  ی از گوشه  یاشک  هم فشردم که قطره   ی را رو   میهاپلک 

 ....ام سر خوردچانه   ریز تا رتمجست و از کنار صو رونیب

 ...رو اعصابم ی ری م ی دار_

 .دمیقول م کنمینم ه یگر گهینه، د_

 ...زد  مهیخ میجا برخاست و شلوارکش را در آورد و باز رو  از

دانه  گریبار د  نیا نبود...  برا  ی هادست خودم   رون یب  ی اشک 

 ...با هم مسابقه گذاشته بودند ختن یر
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 ...زدمیهق م  واشی واشیود و از اشک ب سی خ صورتم

 .کرد  صورتم پرت ی را تو رمیز تخت بلند شد و لباس   ی رو از

و تموم کن د_ زر زرات  بابا،   ی دیر  گه،یاَه،  تو حس و حالم 

 !کار  نیتو ا  ی سه اومد ساح  اتتیچرا تو که انقدر روح   دونمینم

 یداشتم ملحفه از رو   یو سع  کردمیم  نیف  نی که ف   یحال  در

  .را با پشت دست پاک کردم   میهاتنم سر نخورد، اشک

تخت برداشت و تن   نییدرست پا  ن،یزم  ی را از رو  شرتشیت

 ی نهییآ  ی و جلو  دیپوش  یعصب  یبا حرکات  زیزد، شلوارکش را ن

 .فرستادلختش را بال   ی کنسول موها

 .ات و ندارمپاشو برو حوصله  نم،یب الی_

نتو و هق هقم که بلند شد ما  ی طوفان شدند و صدا   میهااشک

 .کردبرداشت و به سمتم پرت  یجالباس ی شلوارم را از رو 

ن _ تو  با  مگه  برو،    گمیم  ستمیدِ  فاز    نم،یب  الیپاشو  انقدرم 

 ی جا   مکنیبرا من ورندار من خودم کالغ رنگ م  تیمعصوم
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بکنم   ی! کارم و که نذاشتی هرّ  الیبه ملت ..!    ندازم یم  ی قنار

 !خانوم و گوش بدم ی هاآه و ناله نمیبش دی بعد اون وقت با

 شدندی م  فیگرفته بودم، کلمات در ذهنم رد  یلل مون  انگار

 ...قاصر بود انشانیزبانم از ب یول

 سر  ی کردم جمله ا  یلرز و استرس دست و پا شکسته سع  با

 .کنم هم

 ...آخه_

 ی کنار آمد و به طرفم قدم تند کرد، با زانو رو  نهییآ  ی جلو  از

 :زد ادیک از من فرندا ی اتخت آمد و در فاصله

 هان؟  ؟یآخه چ_

گر  ادشیفر  ی صدا  از و  درآمد  لرزه  به  بدنم   امه یچهارستون 

 .شدت گرفت

  ش ی بار صدا  نیکرد که ا   ترشیعصب   میهاهیضجه مو  دنید  ایگو

 :شددتر بلن
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 !تا گِل نگرفتم دهنت و  گهیدِ بنال د_

 :و با تته پته گفتم  دهیترس

 ...دمیفقط... ترس_

 .در رفتبه طرف  حرفیب

 .پاشو بپوش لباسات و شرّت و کم کن_

رفتنش ملحفه را ول کردم    رونی ب  جا بلند شدم و به محض  از

را   میهالباس   کیبه    کیلرزان    یافتاد، با دستان  ن یزم  ی که رو

 .رفتم رونیبعد حاضر و آماده از اتاق ب قهید دقو چن دمیپوش

 رون ی ب  بزرگ در دست از آشپزخانه  یوانیبا ل  ز ی زمان او ن  هم

 .آمد

 ؟ی ریم_

 .رفتمی ور م زده با پر شالم  خجالت 

 .نیزه بدگه اجابله، ا_
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 .ستادی ا امی آمد و در دو قدم ک ینزد

عَر   یخواستیم  ی نداشت، ه  دهیموندنت فا  گهیاجازه که... د_

  !گهید یبزن

شده بود با چندبار تند    دمیرا که سد د  یاشک مزاحم  قطره

 .کردم ی ری گنش جلوافتاد رونیتند پلک زدن از ب

 .تگذاش  رهیدستگ  ی طرف در رفت و دستش را رو به

ضدحالم    چیاصال خوشحال نشدم که ه  دنتیبگم از د  دیبا_

 .با زر زرات ی بهم زد

 .لب زمزمه کردم ریز

 .خوامی معذرت م_

 .کنهی از من دوا نم ی درد تی معذرت خواه_

 ....دی ببخش_
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حت   آنقدر که  کردم  بخشش  طلب  ه ب  دلم خودم    یمظلومانه 

 :گفت یرحمیب تیحال خودم سوخت اما او با نها 

  ،یبی! نه بِدمیو بهت پول م   سوزهی فکر نکن الن دلم برات م_

که در مورد   پردازم ی م  نه یمن فقط در قبال انجام خدمات هز

 !کنهی تو صدق نم

سمت در بدهم به    یآنکه پاسخ  یحق جواب نداشت! ب  حرف

 .تمرف

 .ستادیوب در ارا باز کرد و در چارچ در

 !نیخوش گلد_

ا  به ب  نکهیمحض  و   رونیخواستم  شد  باز  آسانسور  در  بروم 

سبز که آزاد   یو شال   یجا افتاده، با مانتو شلوار مشک  یخانم

موها  ی رو و  بود  انداخته  خوب  ی سرش  به  که  را    ی بلوندش 

 .آمد  رونی از آن بد،  بو  ختهیآراسته شده بودند کنار صورتش ر
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به  سامان نگاهش  رن  تا  افتاد  پراو  تک  دی گش  از   اشه یو  را 

 .مرا چنگ زد ی چارچوب در گرفت و بازو

 .ی اینم  رونیزود بپر برو تو اتاق من درم قفل کن، تا نگفتمم ب_

و   با یز  ییو مبهوت به دهانش چشم دوخته بودم که صدا  جیگ

 .توجهم را جلب کرد ن یدلنش

 .دمبد موقع اوم نکهیمثل ا_

 :در جوابش گفت سامان

 .نیخوش اومد یلیخ ه،یچه حرف  نیامان جان ام نه_

بودم بدبختانه مادرش است جلوتر   دهیبلوند که حال فهم  زن

دست سامان   ی سپس نگاهش رو   د،یآمد و سامان را نرم بوس

مکث کرد و بعد    هیمن چنگ شده بود چند ثان  ی که دور بازو

 .زدبه چشمانم زل  

 .بم را داد گشاده جوا  ییاسترس سالم کردم و او با رو پر

  ؟یخوب زمی سالم عز_
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 .ممنون، به لطف شما  یلیخ_

 .لبخند رو به پسرش کرد با

 ؟یکن یما رو به هم معرف  ی خواینم_

انداختن    رونیب  ی باز شد و ناکام از پروسه   میاز دور بازو  دستش 

 .داد  رونیسش را صدا دار بمن نف

 .مادرم هستن شونیا_

 .من اشاره کرد به

 ...شونمیا_

 .دانست یاسمم را نم  یچرا که حت  دیچه بگو  دانستیمن  قطعا

 .برآمدم یمال صدد ماست  در

 .بر لب نشاندم نینماد ی بردم و لبخند شی پ دست

 .هستم  تای آناه_
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 دم یکه مادرش زد و نگاه چپ چپ او فهم  یکوتاه  ی خنده   با

 !ام؛ دو بار سالم کرده بودم داده  یکه سوت

 ی رو  زی را ن  گرشیدست در دستم گذاشت و دست د  مادرش

 .مان قرار داددستان در هم چفت شده

مادر    یلیباور کن من خ  ،یانقدر هول بش  ستی ن   ازی... نزمیعز_

 .نگران نباش ام،ی رفک روشن 

 .کرد شیهاحرف  ی مهی ضم یچشمک و

 .اورمی درن ی باز ع یضا نیاز ا شی کردم ب یسع

 .کش دادم ی را کم  میهالب

 .خوشحالم  تونییاز آشنا_

 :گفت اقیتاش با

 ؟یرفتیم یداشت یدلم، راست   زیعز نطور ی منم هم_

 .انداختم ریخجالت سر به ز با
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 .بله با اجازتون _

 ه یبمون من باهات    شتر یب  یکم  هی  شهیحال اگه م  گه،ینه د_

به وجود   یذره آشنا بشم، البته اگه از نظر پدر مادرت مشکل

 .خونه ی بر رتر یکم د هیکه  ادینم

 :بزنم کالفه پاسخ داد یحرف هکنی قبل از ا سامان

 .بره دیبا شهیم رشینه مامان د_

ربع    هی  نم،یاصال برو کنار از جلو در بب  دم؟یمگه از تو پرس _

 .افتهینم یاتفاق چی بمونه ه  شتریب

بودم   ستادهیمعذب ا  زیو من ن  آمدی خونش درنم  ی زدی م  کارد

 .دیکه مادرش او را کنار زد و دست مرا همراه خودش کش

 .یمن و دو ساعته جلو در نگه داشت نم،ی و اون ور ببرب_

که   دیمحکم به هم کوب  ی سرمان وارد شد و در را جور  پشت

 .ستی عصبان یم حسابمئن شدمط
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کنار    یچرم  ی کاناپه   ی رو  مادرش هم  مرا  و  نشست  قرمز 

 .خودش نشاند

.دانست ینم  یکه اگر کس   کردی با دقت و ذوق نگاهم م  ی جور

 !کندی نگاه م اشندهیآه عروس دارد ب کردیفکر م

 شاهلل؟مادر پدرت خوبن ان  نمیبگو بب زمی خب عز_

جواب  مانده چه  سامبدهم    یبودم  رسکه  سر  به   دیان  رو  و 

 .نشست مانیرو

 .آنا فوت کردن مامان  پدر مادر_

 .به خود گرفت و پشت دستم را نوازش کرد  یمحزون  ی چهره 

 .برات رمیمخدا رحمتشون کنه، ب زم،یمتاسفم عز یلیخ_

به   ی جور و  شد  گرد  چشمانم  که  کرد  تاثر  و  تاسف  ابراز 

 .در هم سامان نگاه انداختم ی هااخم

وضع برهاند و    ن یکه مرا از ا  کردمیالتماسش م  میهاچشم  اب

 .او انگار که نگاهم را خوانده باشد از جا برخاست
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 .کمکم کن شربت درست کنم لطفا   ایآنا ب_

 .سرعت بلند شدم به

 .ه حتما  آر   آره_

 .گشاد دستم را رها نکرد ی با لبخند مادرش

بذار من   ؟ی بریرو کجا م   تاینداره، آناه  ی شربت که کار  هی_

 .نمشیبب  قهیدو دق

 .را پشت گوشم زدم شالم

پا چلفت  هیسامان  _ ا  هیذره دست و  برنم   نی از پس   اد؛ یکارا 

 .نیبهتر بدون دیشما که با

رو  ی قهقهه گذاشت   ی مادرش  صحه  با   میبازو  و  حرفم  که 

  ی بود که پا رو  قت یحق  نیا  انگریشد ب  دهیده و کشحرص فشر 

 .امدمش گذاشته 

 .مامان میایالن م_
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گفت و مرا دنبال    تیحرص و عصبان  تیکلمات را با نها  نیا

 .دیخودش به طرف آشپزخانه کش

ا  به قدم  نکهیمحض  شد  یچند  دور  مادرش  آنچنان   میاز 

 :بلند گفتموارد کرد که   می به بازو ی فشار

 !نمی آخ ولم کن ب_

 شد؟ یچ_

 .مادرش بود ی صدا

 :گوشم آهسته گفت در

  دهنت چفت و بست نداره نه؟ نکهیمثل ا_

 :جواب دادم ی قلدر با

 .ست ینه نداره، به توام مربوط ن_

 ی زمان با هل دادنم توام کرد و هم حواله   یترسناک  ی غره   چشم

 .را بلند کرد شی آشپزخانه صدا
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کم محکم   هیذره لوسه، دستش و    هیا  جون، آنمامان    یچی ه_

 !گرفتم فقط

ا  درست برگشتم و ضربه  ستادهیپشت سرم  به تخت    ی ابود، 

 .دمیکوب اشنه یس

 .ادینم یکیحرفا به من  نیا ه،ی ت نازک نارنجعمه _

تمسخر    ی شخندی در هم بود و ن  یبه طرز وحشتناک  شی هااخم

 .لبش ی آور گوشه 

واسه چهار تا بوس    شی پ  قهیدق  چند  ن یبود هم  یک  دم یآره د_

 .خوردی جر م  هیداشت از گر

 .به کمر زدم دست

 .اون فرق داشت_

 .جلو آمد  بیبه ج دست

  !یگیخب بابا اصال تو راست م یلیخ_
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  ی زدم و دو قدم عقب رفتم که به لبه   نهیرا به س  میهادست

 .برخورد کردم  نکیس

نشسته    که مادرش  ییر و جابه پشت س  یو نگاه کوتاه  برگشت

وقتبو و  انداخت  ن  ید  ما  به  حواسش  شد   ست یمطمئن 

 .تر کردمان را کم فاصله

و آن اتاق خواب   شی پ  قه یچند دق  ادیبودم....    دهی چرا ترس  دروغ 

 .کرد یراخ مداشت روحم را سو  اشی لعنت

 .کف دستم را بال آوردم و رو به او گرفتم ناخودآگاه

ه خوردم جلو  گوم  ا من اصال غلط کردصبر کن صبر کن، آق_

 .کردم، ولم کن بذار برم فقط  عتیمامانت ضا

به هم    با یلبش جلوتر آمد، آنقدر جلو که تقر  ی رو  شخندین  با

 .میبود ده یچسب

 .یزنیزر اضافه م یکنیغلط م یترسیتو که انقدر از من م_

 .کردم خودم را جمع و جور کنم یسع
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ا  نیبب_ الن  کارت بزنم،    غیج  هی  هیکاف  نجاست،یمامانت 

 .ومهتم

 .ی جراتش و ندار _

 .امتحان کن _

دهانم   ی داد زدن شدم دستش را رو  ی آماده   نکه یمحض ا  به

 .دیگذاشت و با اخم غر

 .ییهرجا ی خفه شو دختره_

بر چشمم   نیا  ندیشن  از نم اشک  و  قلبم ترک خورد  کلمه 

 .نشست

 .کنمیت مخفه  نجایخودم هم  ی بزن غیاگه ج_

اشک  با قطره  خوردن  ب  ی گوشهاز    یسر    مالحظه یچشمم 

 .دستش را برداشت که رد رژ لبم کف دستش ماند  ی طور

دو کلمه    خوامیو مو زر زرات   هاییمظلوم نما  نیجمع کن ا_

 .باهات حرف بزنم
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 .د یلرزیاز بغض م میصدا

 !حرف زدن براتون افت نداره؟ ییهرجا هیبا _

 .بود یعصب لحنش

 .نم ساکت تا من حرفم و بز قهی... دو دقسی ه_

ا  دو با گوشهفتاده بر گونهسه قطره اشک  را  شالم پاک    ی ام 

 .دمیرا بال کش  امی نیکردم و ب

 .برم خوامیزودتر چون م _

 .دی کش شی در موها دست

پا  و آن پا    نیا  ی، هگفتن حرفش مردد باشد  ی که برا  انگار

 .کردیم

 .که برادرت زندانه یگفت_

 ؟یکه چ_

 ش؟یآزاد  ی برا ی خوایچقدر پول م_
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 .دمی در هم کش  ابرو

 .هود برندار واسه من نی برو بابا فاز راب_

خواستم از کنارش رد شوم دستم را گرفت و مجبورم کرد   تا

 .ستمیبا

 .هنوز حرفم تموم نشده  اسیوا_

 .زدم نهیبرگشتم و دستانم را به س میجا سر

 .برم خوامیم ع،یسر_

 .شرط هیفقط به  کنمیبرادرت و آزاد م_

 .حسم بود ی ایگو یلبم به خوب ی زخند رونظرم پو  به

دختر هر   هی ی خوا یهه، لبد الن وجدانت به درد اومده و م_

ب  ییجا از  بد   راهه یرو  بهش    یحت  رهیگیم مخنده !  ی نجات 

 !معتمد ی فازا آقا نیبهت ا ادینم کنم،یفکر م

 ؟یکن یهمچنان پرچونگ  ی خواینه م ا ی شرط و بگم _
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 .م حدقه چرخاندرا در   چشمانم

ا_ با  و ضرر،  م  نیجهنم  شرطتم   یول  سدهیفایب  دونمیکه 

 .بگو

که   ییو به پشت سر، جا  دیپر و لختش کش  ی در موها   دست

رو با گوش  ی مادرش  و  داده  لم  م  اشیکاناپه  نگاه    رفتیور 

 .انداخت  یکوتاه

 !یکن  ی و بازرو نقش دوست دخترم   یچند وقت_

 .د یبال پر میدرشت شد و ابروها  میهاحرفش چشم  دنیشن با

 .فکر کنم ستیجاش ن جانم؟! حالت سر_

رو نقش دوست    یچند وقت  زنم،ی حرف م  ی دارم باهات جد_

من  باز دختر  باز  یکنیم  ی و  آخر  داداشت   ی و  آزاد منم  و 

 .کنمیم

را فروخته    نیخانه و ماش  نکهیافتادم... با وجود ا  یمبلغ بده  ادی

 .را صاف کنم اشیبده ی باز هم نتوانستم همه یبودم ول
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کرد_ من  دادا  ی فکر  اون سگ    کیواسه  ش  تو  دوزار  قرون 

  !افتاده؟ ریگ یدون

 .کنهینم یهر چقدر باشه فرق_

 ؟ی چطور ونی لیم  صدیبا س_

 .در هم رفت  شیاز پ  ش یب شی هااخم

 !سوءاستفاده نکن_

نم_ ن  یعنی  کنم،یسوءاستفاده  بلد  اصال  بگم   ستمیبهتره 

 .رو ی کار نیهمچ 

 .لند شدمادرش ب  ی صدا

 !کمک امیمنم ب نیخوایم گه،ید ن یایب ها....بچه _

 :به چشمان من جواب داد رهیخ

 .میاینه مامان الن م_

 .آورد نیی را پا  شیصدا
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 !ون؟ی لیم صدی کار کرده مگه داداشت؟! آخه س یچ_

 ...بال آورده، ورشکست شد یبده_

 ؟ ی دار  اشیاز بده یمدارک_

 .آره _

 .دمی م واش یبده_

 .کرد مکث

 قبوله؟_

 .خانم بگم  ی به ناز دیبا_

 .ستیلزم نکرده، به اون مربوط ن_

 .باز صدا زد مادرش

 !؟یسام_

 .میجانم مامان، اومد_

 :به من گفت رو
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 ،یکنی رفتار م  یعیمامانم و تو کامال طب  شیپ  میریفعال م_

 .میزنیبا هم حرف م  اتیکه رفت در مورد جزئ یوقت

 .سر تکان دادم فقط

 .سمت راست نییپا نتیبده من از تو کاب  وانیسه تا ل_

که    ینتی رفت و من خم شدم و از کاب  خچالیبه طرف    خودش

شکل که    ی ااستوانه  ی اشه یش  وانیآدرس داده بود سه عدد ل 

طال خط  دو  جلو   ییدورشان  و  برداشتم  بود  بسته   ی نقش 

 .وسط آشپزخانه گذاشتم ی ناهارخور زی م ی دستش رو

  ی اندازه خال  کیبا دقت و به    وان یرا در هر سه ل  وهیآبم  پاکت

 .کرد

 .اریآبچکون ب ی رو از رو ینیاون س_

رنگ را از آبچکان برداشتم  ی انقره ینیو س دمی پشت چرخ به

 .و به طرفش گرفتم
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بگ  ینیس  نکهیا  ی جا  به داخل    هاوانیل  رد یرا  و  برداشت  را 

 .گذاشت ینیس

 .کردمی به حرکاتش نگاه م حرفیب

  !رفتار کن  یعیطب  نره ادتیفقط  م،یبر_

 !رو قبول نکردم هنوز ی ز یمن هنوز چ_

 .نه یتمر هی نیباشه فکر کن ا_

 .را به طرفش گرفتم ینیس

 .ار یرو خودت ب نایشروع ا ی برا_

لج    پشت چشم نازک کردنرا گرفت و من با    ی نی حرص س  با

 .پشت به او به سمت سالن قدم برداشتم ی درآور

  ی انده بود، چرا که صداچند گام بلند خودش را به من رس  با

 .دمیرا کنار گوشم شن اشی عصب

 !یرفتار کن یع یقرار شد طب_
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 .نگاهش کردم  جبمتع

 !گهید  امی عیوا، طب_

 قا؟یدق  هیعیکارات طب نیا یِچ_

 مثال؟کار کنم   یچ_

کنار من    ایببر تعارف کن ب مامانم بعدشم ب  ر ی رو بگ  ینیس_

 ؟ی دیفهم ن،یبش

 :گفتم الیخی بفتم و را گر  ینیس  نشینگاه خشمگ  ریز

 !وخودت  یخب بابا، کشت یلیخ_

 !کشتمت ی بد یو جمع کن، سوتحواست_

 .می دیجوابش را بدهم چرا که به مادرش رس نشد

گوش  دنید  با تو  یما  لبخند  فشی ک  ی را  با  و  از   ی برگرداند 

اش شده   مپلنتیو ا   دیسف  ی هابناگوش در رفته که با آن دندان
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 غات یتبل  ی هاعکس   هیرمزش شببرجسته و ق  ی هادر کنار لب 

 .چشم دوخت بود به من یپزشکدندان

 .گرفتم شیرا جلو ین ی شدم و س خم

 .دییبفرما_

 .دیجرعه نوش کیبرداشت و فورا  یوانیل

 .ی دی دلم، زحمت کش زی عز یمرس_

  یوه یآبم》در دلم گفتم    یول  کنم،ی گفتم خواهش م  ظاهرا 

  ی ازه خبر ندار مگه زحمت داره؟! ت   وانیتو ل  ختنیرو ر  یپاکت

به   نیهم افتاد  پسرت  آق  مادمازل!  ندادم  انجام  کارم 

 《زحمت!

 .مادرش نشست ی مبل دو نفره رو به رو ی رو سامان

  نم ی نشستم کنار مادرش بگذاشتم و تا خوا  زیم   ی را رو  ینیس

  !شروع کرد به سرفه کردن 

 :با هول گفت مادرش
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 شد؟ یاوا خدا مرگم چ_

 :جواب داد سرفه  انیم در

 .رو بده من لطفا   وهیآبم وانیآنا اون ل ،یچی ه_

 .برداشتم و به طرفش گرفتم ینیس ی از تو یوانیمکث ل با

قصد دستش را کامل دراز نکرد تا من مجبور شوم کنارش   از

 .ستمیبا

مچ دستم    وانیگرفتن ل   ی شدم به جا  کشینزد  نکه یمحض ا  به

کش  و  گرفت  رو   دیرا  کنارش  ضرب  به  و   ی که  افتادم  مبل 

 .خت یشلوارش ر ی رو وهی از آبم ی رمقدا

 :گفت یبا نگران  مادرش

 .هویشد آخه   یآنا جان بزن پشتش، چ زم،یعز  گه یبخور د_

و من هم با حرص   دیرا از دستم گرفت و چند جرعه نوش  وانیل

نواخ  یمحکم   ی ضربه پشتش  جوربه  مقدار  ی تم  باز   ی که 

 .دیصورتش پاش ی بار تو نیا وهیآبم
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نگاهم کرد و من مظلومانه عقب   یوحشتناک  ی چشم غره   با

 :نشستم و گفتم 

 ؟ی بهتر_

 .دیکوب زیم ی را رو   وانیبر لب آورد و لپر حرص   "آره" کی

 .مبل داد  یرا به پشت  اشه یو تک  دیکش  ی انفس آسوده  مادرش

 ن؟یچند وقته با هم آشنا شد نمی بب نیکن ف یخب تعر_

  ن یگرد شده به او نگاه دوختم که در ح   ییهاتعجب و چشم  با

 .ران من گذاشته بود   ی حرف زدم دستش را رو

هم به   یلیو خ  میکه آشنا شد  شهیم  یماهچند    بایما تقر_

 !ستالعاده مامان، آنا فوق میعالقه دار  گهیهمد

و    شدی چشمانم گشاد م  ش یاز پ  شی اش بهر کلمه  دنیشن  با

حرکت رو  یناگهان  یدر  گونه  نوازش  که  را   م یپا  ی دستش 

 !ند یود که مادرش نببته حواسم بپس زدم، ال دیکشیم
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 ؟یکنیم  یزندگ  یردن با کپدر مادرت فوت ک  زمیخب عز_

 ؟ ی دار ی خواهر و برادر

 ...من_

 .را صاف کرد و نگذاشت حرف بزنم شیگلو سامان

 .رفته خارج  یبرادر داره که به تازگ هی_

ناراحت    یلیخ  زم یعز  ی وا  ؟یکنی م  ی الن تنها زندگ  یعنی_

 ؟ ی رو دار یکس ؟ییشدم! عمو خاله دا

 ....نه مامان_

 .مدمصحبتش آ  انیحرص م با

 !زمیجواب بدم، عز تونم ی خودم م_

ردم که حساب کار دستش  با حرص ادا ک  ی را جور  زمشیعز

 .دیایب

 .به مادرش کردم رو
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پرورشگاه    ی رو ندارم، پدر من تو  یکس  نجا یمن متاسفانه ا _

خانواده  و  بودن  شده  ماد  میمادر  ی بزرگ  جز  به  ربزرگم  هم 

زندگ  یهمگ مادربز   کنندی م  یخارج  البته  سال    رگم که  دو 

 .فوت کردن شیپ

 .شد زان یآو اشچهره 

 با برادرت؟  یبرات، خب چرا نرفت رم یبم یاله_

 .گردهیداداشش نرفته بمونه که، برم_

 .اعصاب خرد کنش رفتم  ی هایحاضر جواب  نیبه ا  ی اغره   چشم

م_ درست  که   ش یپ  ی ارک  گرده،یبرم  گه،یبله سامان  اومد 

 .رفتیم دیبا

 .دلسوزانه رو به من کرد یمادرش با لحن باز

 پس؟ یکنیم یالن تنها زندگ _

 .کرد یدست  شیسامان در پاسخ پ  دوباره
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خودش   ادیمن تا داداشش م  شی پ  نجایا  ادیمن بهش گفتم ب_

 .کنهیقبول نم

 .و دهانم باز ماند دی بال پر میابروها

 ...گشادتر شوند نی از اجا نداشت   گر ید چشمانم

غ   بیبه طرز عج   مادرش  پ  ی باور  رقابلیو  پسرش    شنهادی از 

 .استقبال کرد

بمون تا برگرده داداشت،    نجایا  ایب  ،یسام  گهی آره راست م_

 .ستیتنها ن یراحته که سام  المیمنم خ

 .خودمون راحتم ی ممنون خونه یلینه خ_

 .زد می نسبتا محکم به پا ی اپا ضربه  با

 .نگاهش کردم ی عاد ری غ کامال

 .ترم خودمون راحت ی خب؟ خونه هیچ_

 .چشم به مادرش اشاره زد ی گوشه با
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عز_ خ   نجا یا  ی ایب  دی با  زمینه  منم  باشه،   المیکه  راحت 

اون خونه   ی توئه! تک و تنها تو  شی ش حواسم پهمه   ی جورنیا

کار   یمن چ  فتهیبرات ب  یده اتفاقکرن  ییخدا  ،یبه اون بزرگ

 !کنم؟

و مادرش با دقت به ما چشم   کردی نگاهم م  تی جد  با  ی جور

 .نمانده بود میبرا ی احرکت اضافه  چیه ی دوخته بود که جا

 خودم گفتم:    با

 یچ خوادیم کنم،یم یتو زندگ شی پ امیبگم باشه م اصال》

بعدا درموردش حرف م من   م،یزنیبشه مگه؟! خودش گفت 

به من    گمیو ندارم، خب بعدش م  شنهادش یکه قصد قبول پ 

و قال  ت! خودت جوابش و بده، بگو آنا منننه نمیتو ا نیچه، ا

 《!میشد  ریگذاشت رفت! وال به خدا اس 

 .امیم کنم،یقبول م نی کنی چون اصرار م گهیباشه د_

 .کش آمد ش یهالب  یبا خوشحال مادرش
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تصم   یلیخ_ از  تنها   ی نطور یا  زم،یعز  متیممنون  تو  هم 

 .ستمین یسام  ییگران تنهاو جات امنه هم من دل ن یستین

بر لب سامان نقش بست و هم زمان مادرش از جا   ی شخندین

 .بلند شد

 .سرش انداخت   ی را که دور گردنش افتاده بود آزاد رو  شالش

 ی بردار   لهیخونه وس  ی بر  ی خوایمن برم، اگه م  گهیخب د_

 .زمی عز برمتی خودت م ی برا

بود؟ فکر    با اتاق  ی درصد! خانه   ک یکن  من  ک و  وچک  یمن 

خانم بود که البته قبال به عنوان   ی ناز  ی در خانه  ی دوازده متر

 .شدهی از آن استفاده م ی انبار

عالوه بر    ندیایبه آنجا ب   شیهاکه قرار بود معشوقه   ییهاشب

 گذاشتمی پشت در م  آمدیدستم م  ی قفل کردن در هرچه جلو

 ....شود ی ر یجلوگ شانیتا از ورود احتمال

 :ممنون بودم که گفت اشیر جواببار از حاض  نیا
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شما   برمش،یخودم م  م،یشیمامان مزاحم شما نم  گهینه د_

 .شهیبابا نگران م دیبر

 .به رسم ادب از جا بلند شدم   ز ی به لب جلو آمد و من ن  لبخند

 .دیآغوش کشو سامان را در  دیهوا بوس  ی را رو امگونه

 یشماره آنا جان اگه لزمه    یراست   ن،یباش  گهی مراقب همد_

پ موندنت  مورد  در  باهاش  من  تا  بده  و  سامان   شیبرادرت 

 .صحبت کنم

 .دستتون درد نکنه   زنمی نه نه ممنون، خودم باهاش حرف م_

 .ها، فعالبچه  ریباشه گلم، شبتون بخ_

 .ال شدمخوشح دنتونیخداحافظ از د _

 .دلم زی عز طورن یممنم ه_

 ...بالخره رفت اریاز تعارفات بس پس
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را از کنار    فمیو من ک   میها رفت به سمت مبل   ه بست را ک   در

 .کاناپه برداشتم

 کجا؟ _

 .خونه رمیآقا شجاع! م  کیخ_

 .را گرفت ف یبند کو  زد  ی شخندین

 س؟منظورت فاحشه خونه_

 .نداره یبه تو ربط_

 .میحرف بزن نیبش_

تا از دستش   دمی را کش  فمیرا در هم گره زدم و بند ک  میابروها

 .ه موفق نبودمسفانمتا  یول  دیایدرب

 .با تو ندارم یمن حرف_

اون اتاق   ی که تو  شی ساعت پ  کی  ،ی بلبل زبون شد  ی ادیز_

 .ی زد ی عَر م یاتحتت بود، فقط داشتزبونت تو م
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 .فرق داشت طیاون شرا_

بذار  _ د  هی اِ؟ پس  بلکه   طیاون شرا  ی تو  گهیبار  بدم  قرارت 

 .ی به حرفام گوش بد  قهیو دو دق  ی دهنت و ببند

 .هم مور مورم شد اما خودم را نباختم  دنشی شن از

 ؟یترسون یه مبچ_

 .دی شچسباند و شال را از سرم ک ام نه یبه س نهیس

 .دی چنگ شد و سرم را جلو کش میرها ی موها امیم  دستش

شده   انی در م  کی   میهاو نفس  زد ینبض م  کپارچهیتنم    تمام

 ...بود

رو  آب را  دستم  و  دادم  قورت  زور  به  را   اشنه ی س  ی دهانم 

 ...عقب راندنش نمانده بود ی برا یگذاشتم اما توان 

 ....رودیم رونیروح از کالبدم ب  بیعنقر  کردمی م حس

 :صورتم لب زد ی را جلو آورد و تو سرش
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 و موش خورد؟ زبونت زم؟ی شد عز یچ_

 .چشمان  مضطربم زل زد به

  !دهیترس یجوجه رنگ ،یآخ_

 :گفتم آمدیم رون یکه از عمق چاه ب ییصدا با

 ...مامانت ولم... کن، جون..._

را به گوشم چسباند    ش یهاآورد و لب  ترک یرا که نزد  سرش

 ...به اندامم افتاد ی شتریهشت ر  ی زلزله 

مثل    ینیشیم_ م  هیو  به حرفام گوش   ،یکنیدختر خوب 

 ؟یاوک

 شدی م  نیزدن را فراموش کرده بودم... سرم داشت سنگ  حرف

 ...کردینم  ی اریو ذهنم 

روا  ر  زبانش کش   ی که  جوش  ی چشمه   د،یگردنم   دنیاشکم 

 ...گرفت
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 گهیکم د  هی  دیبا  دمیشا  ای  ؟یهوم؟ اوک  ؟ی دیچرا جواب نم _

 .جلو برم

را آزاد کردم و هق هقم    مینشست، صدا  امنه یس  ی دستش رو  تا

 ...را پر کرد میهاگوش

 ...... ولم کن فقطیباشه باشه عوض_

کاناپه افتادم    ی رب رو رفت و با ض   جیکرد که سرم گ   میرها  آرام

 .دمیو سرم را به پشتش کوب

ه  ی نکته_ سع  چیاول،  من  یوقت  صبر  کن نکن  امتحان   ی و 

 !فقط بهش عمل کن زنمیم یحرف یدختر جون، وقت

 .مدستانم صورتم را پوشاندم و هق زد با

 ی اریدرم   ی قلدر باز  ی تو؟ دار  یهست   یدو قطب  گهیبس کن د_

ند   ی دخترا  نیا   نیع  هویبعد   مهتاب  نزد  دهیآفتاب   کت یتا 

 !هوا  رهیزر زرت م شمیم
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م  س یه- فقط  باش...  آروم  به   خواستیآنا...  کنه  مجبورت 

بد اسی... هی حرفش گوش  به خودت  باش... داشت  مان ی...  ه 

 ...آروم باش

 .دمیرا بال کش  ام ی نیر شالم از گونه زدودم و ببا پ را    میهااشک

 .برم خوامی زود بگو م_

 .پا انداخته بود  ی کج پا رو  ی نشسته بود و با لبخند  میبه رو  رو

پولدارتر از من    ی مشتر  شه؟یم   رت ید  یچ  ی برا   قایهه... دق_

 منتظرته؟ 

 .فرستادم   رونیو بازدمم را با حرص ب   دمیبه صورتم کش  یدست

 تمومه؟ برم؟ ؟یبگ یخواستیو م  نیهمهوف... _

چهارتا بوس  اده و  لمس س  هینه آخه برام سوال شده تو که  _

نم و  بغل  کن  یتونی و  م  ی تحمل    ی چطور  هیگر  ری ز  یزنی و 

تقد  تیدخترانگ  ی خوایم  ی چطور  ؟یکن  به یغر  هی  می و 

 ها؟ ؟یبخواب یکی ریهر شب ز ی خوایم
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 !مشکل منه نه تو نینداره، ا یبه تو ربط_

شا  نمیبیم_ شد،  باز  زبونت  باز  ب  دیکه  کنارت    ام یلزمه 

 !نمیبنش

 .شد ی استم جدا برخاز ج  تا

 .و نزدمهنوز حرفم نیبش_

 .کنمی هم صبر نم قهیدق هی یچرت بگ ی بخوا_

 :تحکم گفت با

 !نیبنش_

مرددش    ی نشستم و منتظر به چهره   میدنبال حرفش سر جا  به

 .چشم دوختم 

و منم طبق    یکن ی م  ی و بازمننقش دوست دختر    یمدت  هی_

از بده  یمدارک  شونهیکم کم تسو  ی برادرت بهم بد  ی ایکه 

 .کنمیم
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 !رو قبول کنم؟  ی شنهادیپ نیهمچ   دیچرا با_

من مادرم الن فکر    یچون از شانس خوب تو و شانس شخم_

 !یتو دوست دخترم کنهیم

ن_ بود!   ییرفت، بگو هر جا  میبگو کات کرد  ستم،یخب بگو 

 ؟یکن ی کار  نیهمچ  ی خوای ا ماصال چر

 .گردهیام داره از کانادا برم دخترعمه _

 خب؟_

 .م یکرده ما با هم ازدواج کن  تی پدربزرگم قبل از مرگش وص_

 !واقعا؟_

 .خنده  ریزدم ز یخودم را کنترل کنم و پق نتوانستم

 .در هم چشم غره رفت ییهاو با سگرمه ی جد

رسم و   نیه که از اخنده دار  ،ی دار   یمدرن  ی به نظر خانواده_

 !ن یرسوما دار
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 ی هاوه ینداشت و همچنان ش  ی اعتقاد   ته یبه مدرن  اون مرحوم _

 .دیپسندی رو م یسنت

شوخ  ی اثر  چیه چهره   یاز  ددر  فکر   یول  شدینم   دهیاش 

 .گذاردی م مدارد سر کار  کردمیم

 !! واقعا؟؟یگیم ی جد  ی الن دار_

 .بورش برد ی در موها  دست

 !کنم؟ یشوخ دیمن با تو چرا با_

 ...آخه_

 :و گفت دیجلو کش یحرفم را بزنم، خودش را کم نگذاشت

به پول   ی! و از طرفیدونیخودتم خوب م  یستی کاره ن  نیتو ا_

رو   یکی! منم در حال حاضر  ادیز   یلیپول خ   ،ی دار   اج یهم احت

بتونم  خوامیم و  باشه  نداشته  خر  سر  عشقم   که  عنوان  به 

 .کنم شیمعرف

 !رماناست  هیشب شتریب_
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 .شده بود کالفه

به داد تو   تونمی! الن من منهیکه هست هم  یهر گوه   هیشب_

 ؟یگیم ی برسم و تو به داد من! خب چ

 کار کنم من؟ یچ ؟یچ  یعنیآخه، _

میچی ه_ فقط  وقت   ی ای!  خو  یچند  تو  زندگ  ی نهرو   ی من 

 .یشیفساد هم راحت م  ی و از شر اون خونه یکنیم

 .را بخواهد  نیداشتم فقط هم شک

 ن؟ یفقط هم_

 .دیرا به مبل کوب پشتش

و   رونیو ب  یخانوادگ  یوسط مسطا چهار تا مهمون  نیحال ا_

 .جلوه کنه  یعیکه طب ی ایهم م ی لیدور دور فام 

 .ی اخوی ازم نم گهید  زیچطور مطمئن باشم که چ_
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تا  ن تو کَفِتو؟ که م  ی فکر کرد  یهه... چ_ بابا صد  برو  تم؟! 

و من جوابشون و   کننیکه التماسم م  ختهیر  بهتر از تو برام 

 .دمینم

  ی چرا دست به دامن ناز   ؟یکنیپس چرا از همونا استفاده نم_

 !؟ی شد

 .خواستیتو فکر کن دلم تنوع م ومده،یبه تو ن شی فضول_

 .فکر کنم دیمن با_

و  خودم   فیده که من تکلزودتر جواب ب  یشه فکر کن ولاب_

 .بدونم

 .باشه_

 .کرد رهی ذخ اشیرا گرفت و در گوش امشماره 

م_ ازت  و  ناز  رم،یگیخبرش  چ  ی به   ی گینم  ی زیهم 

 ؟ی دیفهم

 .تکان دادم و به طرف در رفتم سر



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

56 

 .صبر کن _

 .رمیخودم م خوادینه نم_

 .را بال داد شی ابرو ی تا کی

  ی بد  ی ببر  ارمیچندرقاز ب  هیبرت؟! صبر کن  ست ب خوا  یک_

 .نکنه چتی که سوال پ ی به ناز

   !با خودم فکر کردم ممکن است بخواهد مرا برساند؟   ی چطور

خوبت شد آنا خانوم؟ خاک تو سرت کنن با    ی شد   طیخ   حال-

 !اتت یحدس نیا

 .بعد با چند تراول برگشت و به دستم داد یقیدقا

 فهم شد؟   ر ی! شینزن  ی حرف  ی که به ناز  گمیبار هزارم م  ی برا_

 .دمیفهم  ستمیآره آره آره، خنگ که ن_

 .اشاره زد رونیرا باز کرد و به ب در

 .حال به سالمت_
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رفتم که در را بالفاصله پشت سرم به   رونیب  یخداحافظ   بدون

 .دیهم کوب

انگار    ی ناز  دمیشده رس  نینفر  ی به آن خانه  نکه یمحض ا  به

 .که منتظرم باشد به سرعت سد راهم شد

 .به به آنا جون_

 .دیبه باسنم کوب ی ابه دورم زد و ضربه  یچرخ

 .ی خانم شد گهیچطور بود؟ د  نمیکن بب فیچه خبرا؟ تعر _

م  یحت چندشم  هم  زدنش  حرف  با  یول  شدیاز   د یبالجبار 

 .کردم یمسکوت 

 .نکرد غیرا از من در هشیو لبخند کر ستادیا میبه رو رو

 .زدی ذوق م  ی تو  ی ادیزردش ز  ی هاسرخ دندان  ی هاآن لب  با

رو   یسکست چه لعبت  نیو داشتم، واسه اولچقدر هوات  نیبب_

 ش ی رو فرستادم پ  یهر ک  ؟یکن  فیتعر  ی خوای سَوا کردم! نم
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اش و کمر سفتش  نهو خو  سامان تا سه ساعت با ذوق از خودش

 !یزنی که تو حرف نم بهیعج کرده،ی م فیتعر

چه بخت و    نیا   ای....! خداینیبب  ی آشغال نبود  ی که یزن  آره《

دهنش   یاقبال کاش  بال  بود...  روش  مونده  کم  فقط  ببنده  و 

 》.ارم یب

 .د یدقت صورتم را کاو با

  ه ی عیطب  گه یت بوده درابطه   نیها؟ اول   ؟ی نکنه درد دار  نمیبب_

 .یداشته باش  ردد

 .نه ندارم_

 ؟ی دختر  یکرده! قبلش گفت وتتیپس لبد رعا_

 .کند  حرص جواب دادم که فقط شرش را کم با

  !آره قبلش گفتم_

 .گهیکن د ف یخب تعر_
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 .خانم ی ناز ادیام و خوابم مخسته یلیمن خ  یول دی ببخش_

از قدم برداشتم دستم را کش  تا با لحن  دی قدم  طلبکار و    یو 

 :گفت زیآم  نیوهت

ب_ خشک و    ی جورن یکجا خانم خوشگله؟ هم  نم،یصبر کن 

 .ی چقدر کاسب شد  نمیبال بب  ای پول رو ب  شه،یهم که نم   یخال

  دم یکش  رونیانگشتان لغرش ب  انیاز م  تیرا با عصبان  دستم

آوردم و به   رونیرا که سامان داده بود ب  یتمام پول  فمیو از ک

 .طرفش گرفتم

به    تا و    ی اهتراول چشمش  زد  برق  نگاهش  افتاد  نخورده  تا 

 .دیاز دستم قاپ انهیها را وحش تراول 

باشم؟   مطمئن   گه؟یبهم د  ی دیم   ی که داد و دار  یپول  ی همه _

  س ی گفتم که تا آخر ماه هر چندتا سرو  ؟ی ریکه نم   یآب  ریز

 .کنمیهمه رو با هم باهات حساب م  ی بد

 .نهیش همهمه _
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 .کرد و مشغول شمردن شد  سیک زبان خانگشتش را با نو  سر

بگ_ و  راستش  نفعته  م  یبه  زنگ  خودش   زنمیچون  از 

 .نه یالکاتبحسابت با کرام  یو اگه دروغ گفته باش  پرسمیم

 .زنگ بزن بپرس_

گور   حوصلهیب همان  به  و  کردم  عبور  کنارش  از  کالفه  و 

 .خودم پناه بردم ی دخمه 

قفل   شهیرا از تن کندم و در اتاق را به عادت هم   میهالباس 

 .کردم 

وسطش   تشکم و  کردم  پهن  و  برداشتم  اتاق  گوشه  از  را 

 .چمباتمه زدم 

 .مشغول بود قا یعم فکرم

 اش جه ینت  ی نکهیمعتمد! اسامان    ی ناباورانه   شنهادیپ  مشغول

 نکنم؟ اینم قبول ک  شود؟یم جه

 .به اطرافم انداختم ینگاه  یکیتار در
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  ش ی جا  ی رنگ که جا  ی اموکت قهوه  ک ینبود جز    ی زیچ   چیه

سبز رنگ   ی تشک و بالشت و پتو   ی سوخته بود و    گاری با رد س

 .از بس کهنه بود چرک مرد گشته بود اشه یکه رو یمیقد

 !نبود ش ی ب یآشغالدان  نجایبا اتاق سامان ا سهیمقا در

که به قول خودش    امچاره ی ... برادر بدی آرمان پر کش  زدن  فکرم

 ار یچرخ زمانه با او    یو رو کند ول  ر یرا ز  مانیزندگ  خواستیم

 ...نبود و برعکس شد

که   خواستیم  یزبانیبا زبان ب  رفتمیم  دنشی بار که به د  هر

  ...برهانمش  "یسگدون"قول خودش    کنم... که از آن به  ی کار

خرج   ی برا  یکه حت  یه؟ منبا کدام پشتوانبا کدام پول؟    اما

 ی تر از گوشت کفتار نازخورد و خوراکم محتاج لقمه نان حرام 

  همه پول جور کنم؟ نیا توانستمی بودم چطور م

 ...او  رحمیهم با طلبکاران حق به جانب و ب آن
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خوب است،    گفتمیفقط م  دیپرس یکه از جا و مکانم م  هربار

دروغ  راح به  و  بتم  کهگفته  پ  ودم  زندگ  یرزنی با    ی سالمند 

  ...رمیگی از او حقوق م ی و در قبال نگهدار کنمیم

دراز   گرفتندیچشمم جان م  شی که پ  یمختلف  ری از تصاو  کالفه

 .دمیکش

 ...بود ی سرنوشت ساز می.... تصمبود یسخت میتصم

د  اگر م  دیبا  نگاه    م یتصم  نیبهتر  توانستیم  ی کرد ی مثبت 

 ...نمودیخطرناک و ترسناک جلوه م گریباشد و از لحاظ د

و مرد صدا   ی ناز  ی قهقه  ی افکار غرق بودم که صدا  نیهم   در

  ماران یمثل ب  ی و ناز  آوردیبه زبان م  یکیکه الفاظ رک  یکلفت

 ...د یمعادلتم هط کش ی رو بردی لذت م دنشانیاز شن یروان

د و صالحم را  مکم کنراه ک  نیکه خدا در ا   کردمیدعا م  فقط

 ...م دهدنشان
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 .دمیاز خواب پر خوردی که به در م یبا ضربات محکم صبح

 .شدم از جا بلند یبه بدنم دادم و با کرخت یو قوس کش

  ص ی داشتم تشخ  یعو س  کردم ی از سوراخ قفل نگاه م  داشتم

مطمئنم    ی ناز  ینکره   ی سراغم آمده که صدا  ی بدهم چه کس

 .برود نییپا  میآب خوش از گلو ستی کرد امروز هم قرار ن

  ی شبا چه گوه  دونم یو! من نمدر لمصب   نیا  گه یدِ وا کن د_

 !آخه یکنیاون تو که در و قفل م ی خوریم

 .را در قفل چرخاندم و بازش کردم  دیکل

  شانش یپر  ی موهاه  ک  یدر حال  ن یبا شرت و سوتمر و  به ک  دست

تر از را وحشتناک   اشی استخوان  ی هاو گونه   شی آرایب  ی چهره 

د وقت  م  ی گر یهر  ابروها  ستادهیا  دادیجلوه  و  تتو   ی بود 

 .بود دهیاش را در هم کششده

 اون تو؟ یکنی م یمعلوم هست چه غلط_
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از شرش در   دهان به دهانش نگذارم تا  کردمیم  یسع  شهیهم

 .امان بمانم

 ن؟یم داشت بله کار_

خواب_ ظهر  لنگ  تا  تو  خبرته  ساعت    یدونیم   چیه  ؟یچه 

 چنده؟ 

 :جواب دادم حوصلهیب

 ....دی ببخش_

 .شب ی دار  ی و آماده باش مشترودت جمع و جور کن خ_

 :که گفت کردمیباز نگاهش م یبرد... با دهان ماتم

 گفتم؟ یچ ی دیها چته؟ خشکت زد چرا؟ فهم _

که به سرم زد    ی و با فکرهم گذاشتم    ی خشکم را رو  ی هالب

 .شکمم قرار دادم  ی دستم را رو

 !تونمی خانم من هنوز نم ی ناز_
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 .د یبال پر شی ابرو ی تا کی

د  ؟یتونینم   یچ  یعنی_ که  باکرگ  گه یالن  اون  شر    ی از 

 ه؟ یت چبهونه گهید ،ی راحت شد تمیکوفت

 .خم کردم   یرا کم  کمرم

 !نیبه جون خودم درد دارم! باور کن_

 !ی ندار یت که گف شبید_

 .نبود، از نصفه شب دردام شروع شد  میداغ بودم حال   شبید_

 :داز کردرا بران میشک سر تا پا  با

کن بخور،   دا یپ  ی زیچ   یقرص  هی   خچالی خب، برو از    یلیخ_

 .نباتم بخور ییچا هی

 .چشم_

 .فتبه گردنش داد و به سمت اتاقش ر یتاب

 .داخل اتاقم برگشتم و در را بستم به
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 مونی جور کرده! م  ی چه زودم برا من مشتر  افتکث  ی که یزن《

 》!خوره یانتر! حالم ازش به هم م

 .زنگ خورد امی گوش کردمی که با خودم غرغر م همانطور

ز  لیموبا از  ب  ری را  د  رونی بالشتم  با  و   ی ه شمار  دنیآوردم 

 .ناشناس با شک جواب دادم

 بله؟_

 :خط گفت ی از آن سو ییآشنا ی صدا

 ؟ی و کرد فکرات _

صدا    نیتربه طرف در رفتم؛ در را با کم  نیشدم و پاورچ  بلند

 .به اطراف انداختم یباز کردم و نگاه 

 .در را آهسته بستم  ستین  در اطراف  یمطمئن شدم کس  یوقت

 ؟یزنی سامانم بابا چرا حرف نم_

 .نرود رونیب میتا صدا زدمیحرف م امآر
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 .بله متوجه شدم_

 خب؟_

 !و چهار ساعتم نگذشته ستیب هیخب که هنوز  _

 نی من اونقدر وفت ندارم پرنسس! به هر حال اگر قرار باشه ا_

کار انجام    ی سر  هی  و  میسیقرارداد بنو  هی  دیبا  میکارو انجام بد

 .میبد

 !مکث کرد و باز به حرف آمد یکم

 !رهیگیو مسراغت   یمامانمم ه_

 .در ذهنم جرقه خورد یسوال

نگفت_ وص   یمگه  دخترعمه   تی پدربزرگت  با  ازدواج کرده  ت 

 کنم ینشد؟ فکر م  یعصبان  دیو د پس چرا مامانت من  ؟یکن

 !خوشحالم شد یحت

زن_ کدوم  کل!  د  یعقل  ب  ی دیرو  خوشش  دختر   ادیکه 

 !بشه عروسش؟! اونم من که تک فرزندم   خواهرشوهرش
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ازدواج و   نیا  ی که جلو  ی ریگیدرت کمک نم از ما   خب چرا_

 ره؟ یبگ

 ؟یکنیم ییبازجو ی ! الن دار ی م کردکالفه  ی وا_

 نه؟ ایبشم  ی ای وارد چه باز خوامیبدونم م دیخب با_

 :زد هیکنا

رو برات شرح بدم    ی باز  ی نحوه   تا  من  ی خونه  ایباشه، پاشو ب_

 !اعظم مِریگِ

 !یگیم یبفهم چمنم بلدم زبون بزنما! پس  نیبب_

 !و بلدم... منم راه بستنش زمیعز_

! خودم گزک دستش داده بودم و حال داشت به یلعنت  کثافت

 .جستی آتو بهره م نینحو ممکن از ا نیبهتر

از نقطه ضعف  ود  نب  لت یزدم که باب م  ی قراره هر موقع حرف_

 !ی نجوریا تونمیمتاسفم، من نم ؟یمن سوءاستفاده کن
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 ...زیدر مورد همه چ م،یزنی ف مدر موردش حر ایب_

 .امروز رونیب امیب تونمینم_

 چرا؟ _

 .دهم  حیتوض شی چطور مسئله را برا دانستمینم

 ...آخه_

 ؟ یآخه چ_

 .لب به سخن گشودم محابای را کنار گذاشتم و ب خجالت 

مشتر   ی ناز_ باش  آماده  الک  ی دار  ی گفت  از    یمنم  گفتم 

 .درد دارم شبید

 .اش بلند شدخنده  ی حرفم صدا دنی محض شن به

 !زهرمار، خنده نداره_

 .زدیده در لحنش موج م از خن  ی اهیما هم ته   هنوز
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م  قا یدق_ نزد  یمن حت   شب؟یاز د  کنهیکجات درد    کش یتا 

 !کنه؟ یبعد درد م ینرفتم لعنت

 .دمیکش یرصح یپوف

  !هیزیهم خوب چ ایذره حجب و ح هی مرض نخند، _

 .ییدار بود خداآخه قبول کن خنده _

 .در برم  رشی نداشتم که از گ ی اخب؟ بهونه گفتمیم یچ_

وسط فاحشه خونه باکره    ی خوایهم م  به قرآن!  یباحال  یلیخ_

! ی و قبول نکنمن  شنهادی هم پ  ی و بد داداشت   یهم بده   یبمون

 !دمییسا وتیساق  یلیخدا وک

 .مرا به فکر انداخت  شی هاخنده و حرف  ر یزد ز باز

م   گفت،ی م  درست را  خر  هم  معروف  قول  هم    خواستمیبه 

 !خرما

  !کار کنم؟ یچ یگیم_
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من، بعدشم که    ی خونه  ا یب  و بردارت و مدارکا  تیفقط گوش_

 .تامام تامام ی زیا ی زیا

خونه_ مثال  خ  ی الن  وال  ی برا  یلیتو  امنه؟  نکنم  من  فکر   

 !باشه یدونگوه نیتر از ارش کم خط

خر  یحاج_ واقعا  زدخودت   ای   ی تو  خر  ی و  من   ت؟یبه  اول  

به تو نداشته    ی ازیکه ن  ختهیانقدر دور و برم داف و پلنگ ر 

قرارداد    هیتا    ایبهت، ب  گمیبار چندم دارم م  ی ، دوما  برا باشم

 .م یایم کنار مو بنداش با ه  ها نهیو بعد راجع به گز  م یکن  م یتنظ

  ی و با اون آشغالدونمن  ی متاسفم برات که خونه  قتا یحق  سوما 

نقل   متیخر چه داند ق  میراست گفتن از قد  ،یکنیم  سهیمقا

 !یو نبات! حال هرطور راحت

  با تو سر کنم آخه؟ ی پسر! من چطور ییدر تو پرروقچ_

به   ی فکر  دیبود فقط با  یدرست و منطق  شی هاحرف  ی همه 

 .آوردمیکه آن هم قطعا کم نم  کردمی م  زشین تند و تحال زبا
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 ام یب  ی خب همه حرفات درست، الن به من بگو چطور  یلیخ_

 .ی ناز شهیهم کنهیآخه! درو قفل م رونیب

 .نباشه تیار اون با من ک_

 آخه؟  ی چطور_

خداحافظ_ بب  یفعال  باش،  آماده  فقط  دفعه   نیکن،  چند 

بغلت که   ر یز  یمباس نزن   و بردار، لباسها، فقط مدارکات گفتم

 !شک کنه

 .دمیفهم گن،ی خب بابا صد بار که نم_

 !ی اریدرن ی صدبار گفتم به قول خودت، خنگ باز  گهید_

 .ر ینخ_

 .ی فعال با ،یاوک_

 .نکرد جوابش را بدهم، تماس را قطع کرد صبر
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  ها ی کاراگاه باز  نیوقت تاکنون از ا  چیگرفته بودم، ه  استرس

 .بودم اوردهیدرن

 !لو بروم   دمیترسیم

 .بود ن یالکاتبکرام قطعا حسابم با  رفتم،یکه لو م یاز زمان آخ

 .بود زانیآو خ یو شلوار و شالم که از م  مانتو

مل  فقط را   ی نامه یو گواه  یشناسنامه، کارت  آرمان  و  خودم 

 .اتاق کز کردم ی آشوب گوشه  یگذاشتم و با دل فمیک ی تو

م  یچ  خوادیم  یعنی《 نکنه  کنه؟  ب  خوادیکار    اد یپاشه 

ب کنه، د  ی کار  نی فکر نکنم همچ  ی! ولنجا؟یا از    شتریماغش 

 !د دارهحرفا با نیا

 》...خودت کمک کن فقط ایخدا

چانه  میپاها و  گرفته  آغوش  در  رورا  را  گذاشته    ی ام  زانوانم 

 .مبود
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و منتظر به در چشم دوخته    دیجوشی و سرکه م  ری مثل س  دلم

 .بودم

  ی ساعت گذشته بود که در اتاق به ضرب باز شد طور  مین  دیشا

پوست به د و قامت لغر و  برخورد کرپشت سرش    واریکه با د

 .در قاب در ظاهر شد  ی ناز ی دهی استخوان چسب 

 .بسه ی دیخواب ی خورد   یهرچ گهیپاشو پاشو د_

 .همچنان درد دارم  یعنیبه خودم گرفتم که  ینالن ی افهیق

 .چه به سراغم آمده  ی برا دانستم ی نم آخر

 شده مگه؟ یچ_

 .ی بر دیآدرس هست که با هیپاشو حاضر شو _

  ...خانم ی اما ناز_

 .اما و اگر نداره _

 .شود  ریمانده بود اشکم سراز کم
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 ...تونمیبه خدا من هنوز حالم بده... نم_

که    تتیوضع  هی چطور  نمی بهت بندازم بب  ینگاه  ه ی  ایپاشو ب_

 .ی هنوز درد دار یگیم

 .گرفتم و برخاستم  واریترس و تته پته آهسته دستم را از د با

 ...... نهخوادیمنه ن_

 :را بال داد شی ابرو کی

و جمع و جور کن ! بلند شو خودت ستین  تیزی چ  ی دیپس د_

 .یگفته اونجا باش گهی ساعت د کیتا 

 :دمی پرس دیترد پر

 ؟یک_

! کم کار خوادیگفته جوون و کم کار م  ده،یجد  دونم،ینم_

 !احمق ی جز تو نجایا میندار

 ...به اشک نشست چشمانم
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 :برود گفت رون ی ب نکهی از ا قبل

کردم؛    یدر ضمن پول و باهاش ط  ،ینرس  ریآماده شو د  عیسر_

 .ی دار یسخت  هی اون وقت تنب فهممیم  یکن ادیکم و ز

که با خودش غر    آمدیم  شیرفتن هم صدا  نو ری هنگام ب  در

 :زدیم

که با سامان معتمد    شب یداره، اون از د  امیپدرسگ چه شانس_

 ...ارو یاز الن که  نم یافتتاح شد؛ ا

ن  ن یا  دنیشن  با قرار  که  شدم  مطمئن   ش ی پ  ست یحرفش 

 ...سامان بروم

م  همانطور اشک  در    ختمیریکه  و  شدم    م یتصم   کیآماده 

با    ی هاپل   نکهیا  ی برا  یناگهان نکنم  خراب  را  سرم  پشت 

 .سامان تماس گرفتم ی شماره 
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 :جواب داد دهینرس یبوق به دوم نیاول

 شده؟ یچ_

 .نشود میرا صاف کردم تا متوجه لرزش صدا میگلو

من _ مداره  د  هی  فرستهی و  چطور  گهیجا  پس    ی گفت  ی که! 

 ؟یکنیم  فشیخودت رد

 .اونم منم بابا_

 .دمی را بال کش  امینی و ب ستادمیشده ا مات

 ؟یچ_

زنگ زده،    قمیاز طرف منه، دادم رف   یعنی  گه،ی منم د  گمیم_

 .اونجا ی بر یها پا نشداده   یآدرس اشتباه هیبعدم 

 کجا برم؟ _

مهم دارم، به   یلی خ  ی جلسه   کی   گهیربع د  هی من تا    نیبب_

 .دنبالت ادیدوستم سفارش کردم ب  نیهم
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ه؛  بهش دادم، قرار شد زنگ بزنه باهات هماهنگ کن  وتشمار 

 .رون یتو فقط زودتر بزن ب

 .باشه باشه_

نترس  ی خونه  برتتیم_ خفاش شبه   یباز فکر کن  یخودش 

 .اره یبال سرت ب خوادیم

 .ترم را با دست پاک کردم ی هاگونه

 .خب بابا_

ن_ پندار  ست یآخه  پلنگ  خود  توهم  اون   ی دار  ی کال  واسه 

 .گمیم

مکالمه   منظورش  گفته    مانیقبل  ی به  که  چطور بود  بودم 

را    اشی! حال  داشت تالفزدیکنم به من دست نم  نانیاطم

 .کردیم

 .خب توام یلیخ_

 .باشه رو ادبتم کار کنم ادمی_
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 !یزنیچقدر زر مفت م ی وا_

 .تاسفمبت با هم مخودت و اد ی واقعا برا_

 .من قطع کنم ستین  ی متاسف، اگه کار ی باشه آقا_

 .ستین ی امر گهینه د_

 !ییروکال پر _

 !سلطان  نیدار اریاخت_

رو به انفجار    یتی ! با حرص و عصبانآوردیکم نم  گفتمی م  هرچه

 .تماس را قطع کردم یبدون خداحافظ 

  م ستادیا  وارید  ی بدون قاب رو  ی ترک برداشته   ی نه ییآ  ی جلو

 .ام دلم را به درد آوردشکست خورده  ی افه یو ق

ا  خدا《  خواستم یمپسره دست جنبوندا وگرنه    نیرو شکر 

 .کنه  خ یتنم و س  ی فکرشم موها  ی حت  ی بخورم؟! وا  یچه گوه
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ترج  به باز  ه ینقش    دمی م  حیهر حال  رو  تا    ی معشوقه  کنم 

 》...فاحشه هی بشم به  لیتبد

 .رفتم  رونی ق بسرم انداختم و از اتا ی را رو شالم

م  ی صدا آشپزخانه  از  توق  و  آدرس    ی برا  آمد؛یتق  گرفتن 

 .به خود گرفتم ینالن ی افهیبه آشپزخانه رفتم و ق  ی صور

 .برم ن یآدرس و بد_

را   میسر تا پا  دهی پر  بال  ییکنار آمد و با ابرو  نکیس  ی جلو  از

 .برانداز کرد

ا_ بب  اروی  افه؟ی ق  نیبا  م  نتتیتا   ی همه   هشیکه زهره ترک 

 .بدبخت رهی م نیحس و حالش از ب

 :جواب دادم مظلومانه

 کار کنم خب؟ یچ_

از   تیکم بمال به خودت؛ مثل م  هیبرو از اون عن و گوهات  _

 .یمونی قبر برگشته م
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 .کنمیم  شی ه آرارا تو  رمیمن م نیشما آدرس و بد_

 آدرس و بدم،  ای بکن بعد ب  وراتیلزم نکرده، اول برو آرا گ_

 .رونیب ی بر ی نجوریا ادیخوشم نم

 .ه شک کند ک  کردمی م  ی کار  دی جز اطاعت نداشتم، نبا  ی اچاره 

 :زد میپشت او کردم که به اتاقم برگردم صدا تا

 .تنته یچ  نمی بچرخ بب نم،ی صبر کن ب_

 ...خانم ی ناز_

 .نمیو ببخانم و درد؛ باز کن مانتوت ی زنا_

 .جلو بازم را کنار زدم ی مانتو

ام افتاد چشم درشت رنگ و رو رفته   یآب  شرتیچشمش به ت   تا

 :گفت ادیکرد و با فر

لته   نیا  هیچ  ؟ی ببر   امیو جلو مشترآبرو من   ی تو قصد کرد _

 .نمیبب ورت یلباس ز  وشرتت ی بده بال ت ؟ی کهنه تنت کرد 
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 .را کالفه بال دادم شرتمیت ی هالبه _

د  خوشبختانه  مشک  شبیاز  ست  ترا    پوریگ   یهمان  ن  به 

 .داشتم

  هیو درار از تنت،    شرتیت  نیخوبه، فقط برو ا  نتیسوتنه  _

 .بپوش؛ اونم خوش رنگ باشه ی زی چ یتاپ

  ...ندارم ی ادیآخه من لباس ز_

 .رو تنت کن، همون خوبه ی بود  دهیپوش شبیهمون که د_

 .ه اتاقم برگشتم م و بنگفت ی زیچ

 .ماندی م  چمیاگر به حرفش گوش نکنم همچنان پاپ  دانستمیم

که    یقرمز رنگ  ی حلقه  نیرا با بلوز آست  شرتمی اول ت  نیبنابرا

کردن    شینسبتا باز بود عوض کردم و بعد شروع به آرا  اشقهی

 .نمودم

را تمام کردم   شمیکه هم رنگ بلوزم بود آرا  ی زدن رژ قرمز   با

 .رفتم  رونیاتاق ب  و از
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 !زنگ خورد  لمیمحض خروج از اتاق موبا به

و بدون توجه به شماره پاسخ   دمشیکش   رونیب  فمیعجله از ک  با

 .دادم

 .به اتاق برگشتم و در را چفت کردم  نی پاورچ نیپاورچ

 بله؟_

 .دیط به گوشم رسخ ی از آن سو یمرد جوان  ی صدا

 تا؟ یسالم، خانم آناه_

 .بله خودمم_

 شما الن؟ دییسامانم، کجا قیمن رف_

 .هنوز داخلم_

بغل_ کوچه  من  بش  ام؛یخب  که  کوچه    ج ی اسپرت  هی  دیوارد 

 .حتما، من همونم  خورهیبه چشمتون م یمشک

 .رونیب امی الن م یاوک_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

84 

 .منتظرم_

 .انداختم فمیرا داخل ک یردم و گوشرا قطع ک  تماس

 .هانم خشک شده بودد  و دی تپی تند م قلبم

 ...فرسودی داشت جانم را م استرس

 گفت یچه؟! اگر الن م  کردیچه؟! اگر دنبالم م  دیفهمی م  اگر

 !چه؟ ی لزم نکرده بر

کردم و    ف یخودم رد  ی به آشپزخانه برسم هزار اگر و اما برا  تا

 .تا بر اوضاع مسلط شوم دمیکش  قی ند نفس عمچ تیدر نها

 .امآماده _

 .گذاشت و نگاهم کرد زیم ی را رو  اشیگوش

 .شهی م رید گهیبرو د کنم؛یحال شد! آدرس و برات اس م_

 .چشم، خداحافظ_
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اش گفتم و به سرعت از آن لب در ادامه  ر یرا ز  "شهیهم   ی برا"

 .شده خارج شدم نینفر ی خانه

 .کردی نم  میدنبالم کند رها  ی ناز  دیشا  نکهیتوهم ا  ری مس  تمام

و به اطراف چشم    دمییپایسرم را ملرز پشت    با ترس و  مدام

 .چرخاندم یم

رنگ   یمشک  جی شدم و تا نگاهم به اسپرت   ی کوچه کنار   وارد

توت پارک بود افتاد به سمتش قدم تند   درخت  ریکه ز  یبراق

 .کردم 

دهم    جامان  ی احرکت اضافه  ایبه راننده توجه کنم    نکهیا  بدون

 .در جلو را باز کردم و فورا  نشستم

 تا؟ یسالم، آناه _
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تند    دنیپلک بر هم نهاده و نفسم را که بر اثر دو  ی اه یثان  چند

 .فرستادم رونیو نامنظم شده محکم ب

گاهم به پسر چشم باز کرده و تازه ن  که آرام گرفتم چشم  یکم

به من چشم دوخته    یافتاد که با نگران  یجذاب  یمشک  و ابرو

 .بود

 حالتون خوبه؟_

 .جا به جا شدم یصاف کردم و اندک یش یرا نما میگلو

 .نیفتیزودتر راه ب شهیبله ممنون خوبم، فقط اگه م_

 .را روشن کرد و دور زد  نیماش

نفس  یاصل  ابانی خ  وارد شد  شده  که  باحبس  را    رون ی م 

 .دادم هیتک یصندل یا به پشتفرستادم و سرم ر

کرده    اریسکوت اخت  زینزد و من ن  یاش حرفبه خانه  دنیرس  تا

 .کردمیخودم حس م ی را رو اشره یخ ی ها نگاه  یبودم ول



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

87 

رف  یبترک《 که  ه  نیع  قاتم یسامان  چشم   زی خودت  و 

 》!نده یدر

 .کرد تیانسور هداشد و بعد مرا به طرف آس  نگیپارک   وارد

 .اطرف لطف نیاز ا_

نقطه از آن پسر خودم را   نیدر دورتر  میآسانسور که شد  وارد 

که    کردمی آسانسور چسباندم و در دل خدا خدا م  ی واره یبه د

ام گمان نبرد خانه فرار کرده   فاحشه  ک یاز    نکهیفقط به صرف ا

 !ام آن خانه  ی از اعضا زیکه من ن

در    و او   میرفت   رون ی از آسانسور بجم  پن   ی به طبقه  دنی رس  با

 .ستادیپارتمانش را باز کرد و کنار اآ

 .با دست به داخل اشاره زد بر لب نشاند و رو به من  ی لبخند

_Ladys feirst. 

 ( .ها مقدمندخانم)

 .به او انداختم و بدون تشکر وارد شدم  یهیعاقل اندر سف  نگاه
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شما؟!  خدا اول    نه تو رو  ی وا  گمی! فکر کرده الن منم مهه《

بابا    مینیب  نیشیصحبت و باز کنه لس بزنه! بکه بعدشم سر  

عالمم   ی نه! من خودم اند مخ زناو مخ کبخواد من  دهیی مادر نزا

 》!داداش

جا  ی اه یثان  چند به  مات شده  بعد    رهیخ  امی خال  ی را  و  شد 

 .داخل آمد و در را بست

 .دینی بنش  دییبفرما_

 ی وسط سالن رفتم و رو   نگر  یمبلمان طوس  سی طرف سرو  به

 .تک نفره نشستم بلم

 نسکافه، قهوه؟ ،ی چا_

 .آمد ی از پشت سرم م شیصدا

 .مبل گذاشتم ی هادسته  ی پا انداختم و دستانم را رو  ی رو پا

 .نسکافه لطفا؛ ممنون_
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 دمانیچ  یو در دل مشغول نقد و بررس  کردمیرا نگاه م   اطراف

ثانه به سرعت از اش بودم که ناگهان با حس پر بودن مخانه

 .رخاستم جا ب

 .چپ آشپزخانه بود، قطعا به آنجا رفته سمت

سرو  دنیپرس   ی برا تند    یبهداشت  سیمحل  قدم  طرفش  به 

نزد در  درست  و  گوشم   ی صدا  اشی کیکردم  به  پچش  پچ 

 .دیرس

ط برا  فق ونی! ناموسا ا؟ییخدا ی تور زد هیک گهید نیا یسام_

 ؟ یلیخداوک ؟ی خوایکردن م ی نقش باز

مطمئن  بخ_ نکن  هویش؟  به   یداداش  چپ   ی نیبب  یچشم 

 .دهی کرده کفشم جارو کش  یت و خالخونه

نگران خودم باشم   د یابله نادون! کثافت آخه من با  پسرک《

  ی گیخونه بشم! به من مکه قراره با اون دوست آشغال تو هم

 》 !ی دزد؟ عوض
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 .را بلند کردم میرفتم و صدا جلو

 ن؟ یجارو دار  خوامی عذر م_

 .گشت و مات نگاهم کردخورده بر کهی می صدا دنی شن از

 :دم یپرس ی به کمر زدم و کامال جد  دست

  ن؟یگفتم جارو دار_

 .گوشش خشک شده بود انگار  خ یو تلفن ب  کردی نگاهم م  فقط

 .متکان دادچشمانش   ی را جلو دستم

  عمو حواست کجاست؟ ی هو_

 !فعال ،یسام زنمی من بعد بهت زنگ م زه،یچ_

 :گفت یآورد و با شرمندگ نییرا پا تلفن

  ...نداشتم  ی من منظور دی ببخش_

تازگ_ د  ها ی جدا؟  کردن  خطاب  محسوب    گرانیدزد  منظور 

 !دونستمی! چه جالب نمشه؟ینم
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 ...نه نه راستش... اِم_

 !د یچه بگو ستدانیوضوح نم به

 ؟ یراستش چ_

 :گفت یو با شرمندگ دی پشت گردنش کش یدست

 .ببخشو من خوام،ی عذر م_

 .چشم نازک کردم و شانه بال انداختم پشت

کجاست؟ فکر    ی بهداشت  سینه حرفات؛ سرو  ینه خودت مهم_

 !باشه دنیدزد ی برا ی زیاونجا چ کنمینم

 .کردم یمن که عذرخواه_

 !یستیمنم گفتم مهم ن_

 .نشونت بدم کجاست م یبر ایعجبا! ب_

 .از من راه افتاد و پشت سرش گام برداشتم جلوتر
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که با دو ماگ در    دمیآمدم د  رون یکه ب  یبهداشت  سی سرو  از

 .کاناپه نشست ی آمد و رو  رونیدستش از آشپزخانه ب

 .نشستم یهمان مبل تک نفره قبل ی و رو رفتم

 .ها را به طرفم گرفتاز ماگ  یکی

 .گفتم ی نون کوتاهتم و ممرا گرف گما

  ؟ی چطور با سامان آشنا شد_

 :زد و ادامه داد ی خند تک

شب   هی  ی برا  گهی... خب معلومه دی اهه، چه سوال مسخره _

 ینطور یو اسوالم  د یحتما! با  ششیپ   ی رفته بود  یخوش گذرون

 ؟یو بزنمخ سامان یتونست ی : چطوردمیپرسیم

 .دمیکش ابرو در همگذاشتم و  زی م ی ام را روخورده  مین ماگ

با  نیا_ مستر،  بود  اشتباه  سامان   ی دیپرسیم  دیسوالتم 

 !کرد یو راضمن  ی چطور
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 .د یبال پر شی ابرو ی تا کی_

 سامان مخ تو رو زده؟  یبگ ی خوای م س،یاوه _

 :جواب دادم تیعصبان  با

 !با هم  میقرارداد دار هیو نزده! ما کس  چیکس مخ ه چیه_

 ؟ ی ردادچه قرا _

 !نداره  یربط  اونش به تو_

 !دوست سامانم نی ترک ینزد من_

 !باش، به من چه_

 .یبه گن اعتماد کن یتونیم ی عنی نیخب ا_

رف_ به  اعتماد کنم؟! جوک   قتیمن  تو  به  بعد  ندارم  اعتماد 

 !؟یگیم
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 .گذاشت  زیم ی را رو   یخال ماگ

  ر یباهاش ز  ی خوایم   ی پس چطور  ی ندار  نانیاگه بهش اطم _

 ؟یکن ی سقف زندگ هی

 .اونش به خودم مربوطه_

 ؟ ی به سامان ندار یحس چیه یعنی_

مکالفه  ی دار  ی وا_ نیکنیم  روز  دو  هنوز  من  که   ستی! 

بال  شناسمشیم باشم؟  داشته  بهش حس  دا  ییبعد    ی د رو 

 !اجاره؟ 

سبهی عج_ بر  و  دور  از  !  پره  به   ییدختراامان  حاضرن  که 

تا بلکه    یخاطرش خودکش شب تو تختش راهشون   هیکنن 

با کمال    ی قرارداد  چیحاضرن بدون ه  ی که حت  ییبده، دخترا

کنن؛ چطور تو رو انتخاب کرد؟!   ی ش و بازنقش معشوقه  لیم

 ...هی
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چطور   یبدون  ی خوایفاحشه؟ م  هیخجالت نکش بگو!    هیچ_

 !کرد؟ فاحشه رو انتخاب هی

 .نبود ن یمن... متاسفم من منظورم ا_

رو مجبور بودم    یفقط چند وقت  ستمیمن فاحشه ن  نکهیاول ا_

کردن تو کار   یخراب شده بمونم، دوما فضول  ی اون خونه   ی تو

خودش    دیدینداره، سوما اگه سامان لزم م  یعواقب خوب   هیبق

ه  تو از هم  دهیند   یحتما لزوم  داد،یم  حیماجرا رو برات توض

 !یباخبر باش زشیچ

 .بال  آورد  میتسل ی را به نشانه  دستانش

  ی ارد  ی زی زبون تند و ت  یول  ،یگی تو درست م  ؛یباشه اوک_

 .بهت بکنم حت ی نص هیبذار 

 .کاناپه لم داد ی رو شتر یآورد و ب نیی را پا  دستانش



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

96 

 ارهیر مقابلت کم نمتو هرچقدر هم زبونت دراز باشه سامان د _

استا اون  ددخترخانم،  زبون  کردن  کوتاه  مراقب  د  ختراست! 

 .یزنی حرف م ی باش باهاش چطور

 .از کردم آوردم و قفلش را ب رونیب فمی را از ک  لمیموبا

بلدم   ی که منم بدجور  یبدون  دی اما با  رهی نم  ادمی و    حتتینص_

از خودم دفاع کنم؛ منم استاد جمع کردن دست و    ی چطور

 !پرروام ی پسرا ی پا

 .بال انداخت شانه

 .ا گفتن بودم از_

 ...یامکینه پ یاز نبود... نه زنگ ی خبر چیه

 .چه کار کنم دیالن با دانستمینم

 اد؟ یم ینگفته ک تونیدوست گرام _

 چطور؟ _
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 !اگه بهم زنگ بزنن ؟یگوش نیمن الن چه کار کنم با ا_

 .اریو دربکارتت  مینداره که، س ی کار_

 .تونمینم_

 چرا؟ _

 !تماسم هیمنتظر _

و اگر    گرفتین بودم، هر روز با من تماس م آرما  تماس   منتظر

چرا که    شدیقطعا نگران م  ماندی پاسخ مو بب   زد ی الن زنگ م

 !مانده بود یتا روز مالقات هم سه روز باق

و   ری با اون طرف تماس بگ  دیکارت جد  میخب خودت با س_

 .ی کردو عوض بگو خطت 

 ...شهینم_

 چرا نشه؟ _

 .و زانوانم را بغل گرفتم دمی کش امی شانیبه پ یدست کالفه
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 ی هاام یها و پتماس  ی اعصاب خرد  ای!  کردم؟یم  دیچه با  حال

 ...آرمان را یدل نگران ای  دمیخریبه جان م دیرا با ی ناز

خر  به احتمالتماس   دن یجان  به  و    ی حاو  ی هاام یپ   ادیز  ها 

 .برادرم بود   یتر از دل نگرانقابل تحمل  میبرا  ی ناز   کیالفاظ رک

ا  وارد  تا  را روشن کردم و  با درخواست   نستاگرام ینتم  شدم 

فرد کردن  نام  ی دنبال  ( یمیکر_ی)کام kami_karimi به 

 .مواجه شدم

زده و سرش    ی دود  نک ی مشخص نبود، ع  ادیز  لشیوفاپر  عکس

 .هم قفل بود  شج ی بود، پ نییپا

 .کن یدادم اوک کوئستیبهت ر_

 .به دست بود یتعجب نگاهش کردم که او هم گوش با

 ؟ ی کرد دایپ  وجم یچطور پ _

 !تبا شماره _

 شه؟یم ینکنم چ یخب حال اوک _
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  جت؟یتو پ ی دار  یمگه چ_

 !ده یسر بر_

 .ترسناک  ی هابا صحنه ندارم  یشکلمن م_

 .ضرر داره پسر جون ته یبرا روح_

 !من نباش ی هی گران روحن تو_

را قبول کردم و متقابال او را فالو کردم که فورا    درخواستش

 .رفتیپذ

عکس   جشی پ  وارد  اقسام  و  انواع  با  و  ژست شدم  و   ی هاها 

 .مختلف رو به رو شدم

 》!هم داره یپیچه ت  لمصب《

 .نکنم  کشانیو مراقب بودم که ل  کردمی ها را نگاه معکس   فقط
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و با   ستادهیدر باشگاه کنار هم ابا سامان    از عکس.ها  یکی  در

دست به کمر زده    دادیشان را خشن نشان مکه چهره   یاخم

 .بودند

 》!یداره لعنت یسامانم چه اندام نیا《

ا  یساعت  مین صرف  ب  ی گرد  نستایرا  بعد  و   حوصلهیکردم 

 .را کنار گذاشتم یگوش

 .زنگ زد  یسام_

 .رو گرداندم آمدی ها مخواب طرف او که از سمت اتاق  به

 خب؟_

 .ادیگفت داره م _

 ی اگه دار   ی زیچ  ی گوسفند  ی کار کنم؟ گاو   ی خب الن چ_

 !بده سر ببرم جلوش

 !دختر تو چرا انقدر زبونت درازه_
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 .دمیپس نم جواب  گهید یکیبه تو _

د  کیه  باش  ادمی_ بازم   نمیبب  نمت؛یبب  امیب  گهیهفته 

 !؟یزنیزبون م ی نطوریهم

 .رو گرداندم   نگفتم و از او ی زیچ

دختر تنها   هیچون من    نیبا خودتون! فکر کرد  نیکرد  فکر《

  س ی من رئ ی برا نیتونی همه مشکالت دارم م ن یو ا کسمیو ب

 اون سامان انتر فکر کرده چون من   ای! عمرا ؛  ن؟یاریدرب  ی باز

 کیگاگولم؟!    گهیکردم د  هیگر  م یو دخترانگ  یحفظ پاک   ی برا

 》!دا یش ناپنشونتون بدم اون سر  ییتای آناه

 .به صدا درآمد فنیساعت بعد زنگ آ مین بایتقر

است در   ز یمش کامببودم اس  دهی فهم  جشیپ  و یکه از ب  یکام

 .آمد شانیاحوالپرس ی صدا قهیرا باز کرد و پس از چند دق

 .یش خسته نباداداش؟  ی چطور_

 .خوبم؛ ممنون _
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 کجاست؟ 

م  نجاست یهم_ چطور  گمیبابا،  ا  ی خوای م  ی تو  مادر    نیبا 

  ؟یکن یفولد زره زندگ 

 .خوردمی ام گرفته بود و هم حرص مخنده  هم

 :رنگ تعجب داشت  شیصدا

 چطور مگه؟ _

  !عقربه  شیکه، ن ستیاوه اوه زبون ن_

 :دمیشد و کنار گوشم شن ترکی نزد شانیصدا

 .کنمی وتاهش مم کخود_

لب   از در جا   ی با لله   شیهابرخورد  و  مورم شد  مور  گوشم 

 .تکان خوردم

 !بکش کنار عمو_

 .نشستند میو رو به رو آمدند
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 .سامان گذاشت ی شانه ی دست رو  ز یکامب

 نگفتم دادا؟ _

 .به من انداخت ی زد و نگاه معنادار ی شخند ین سامان

 ...خودم موشه... غم نخور ش یپ_

 !برا من بود اشیزبون پَ بلبل_

 .آره دادا _

 .خودش اشاره زد به

 .کنهی غالف م نهی سلطان و بب_

 :لب آوردم و گفتم ی رو یحرص  ی لبخند

ه  ال یخ  یزه_ هنوز  نکردما،  یچ ی باطل!  قبول  از   ی بخوا  رو 

  !هارهیجوب نم هیآبمون تو  ی درار  ی الن قلدر باز

 .لم داد با یزد و تقر هیبه مبل تک شتریب
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 یشیحامله م  س یجوب بره که خوب ن  هیحال تو  که...  آبمون  _

 !جوونم برا پدر شدن یلیمن هنوز خ زم،یعز

 !..همه وقاحتش  نیدرشت شد از ا چشمانم

 :از سر گرفت ش یهابتبزنم باز صح  یخواستم حرف تا

نگاه به خودت بنداز؛ تو فرار   هی!  ی ندار  یراه  گهیبعدشم تو د_

 .ی راه برگشت ندار ی کرد

که فرار    دنیدوما  هنوز نفهم  ؛یادبی و ب  شعوری ب  یلیخاول   _

 .بهم نداده امکمیپ   هی یکردم! محض اطالعت حت

من بود که داشت پشت تلفن    ی به هر حال فکر نکنم عمه _

 !گهید یکی ش ی بفرستنش پ خوانیم گفتی و م زدی معر 

 !یهست  یعوض یلیخ_

 .بانو میدی درس پس م_

بزنم اما خودم    غ یرا بکشم و ج   میمانده بود از حرص موها  کم

 :را کنترل کردم و در جواب گفتم
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 .زاقارتتن   ی بانو دوست دخترا_

 !ابله ستین ی بد زیبانو که چ_

پا انداختم و   ی پهن شد، پا رو حرص درآور بر لبانم    ی لبخند

 .را به مبل دادم  امهیتک

 !بانو میگی مورد دار م  ی ما به خانما_

  ی تر شد و صدااش لبخندم پر رنگ چشمان گرد شده  دنید  از

 .بود بر به جا بودن حرفم ی د ییهم مهر تا ز یکامب ی قهقهه

 .دیجلو کش ی را کم خودش

 !ستمیآخ که من اگه تو رو ادب نکنم سامان معتمد ن_

انت   ودتیجد  تیهو_ الن  بعاز  که  کن  مشکل خاب  به  دا 

 !ی نخور

 .بلندتر زی کامب ی تر شد و خندهلبخند من پهن باز

 .دختر یخوب  یلیتو خ ی وا_
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سر به تنم    خواهدید مکه از نگاهش مشخص بو  یبه سامان 

 .نباشد رو کرد 

ال  یسام_ ااز  از  باشما، من  م  نین گفته  روز  بعد هر    ام یبه 

 .زنمیبهت م ی سر  هیت خونه

 :انداختم و گفتم وار ید ی رو ساعتبه  ینگاه

ک_ کوفت  یپس  قرارداد  اون  بنو  یقراره  با  م؟یسیرو   د یمن 

 .بدونم وفمیتکل

 .مشیسیمن بنو ی خونه میپاشو بر_

 :گفتم زدی خواست برخ تا

 کنه ی و امضا مپاش  قتم یشف  قیرف  م؛یسینوی م  جان یهم   ر،ینخ_

 .به عنوان شاهد

رفنادو   ! آخهقمیشف  قیرف  یگیم  ی خوبه دار_ من که   قین 

  م ی اونم همراه  رش یمن کار کنه، بخوام بزنم ز  هیبر عل  ادینم

 .کنهیم
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 .که ساکت نشسته بود انداختم زی به کامب  ینگاه

 نه؟کارو، مگه  نیا کنهیاگه وجدان داشته باشه نم_

 .به من و سامان انداخت و برخاست ینگاه

 .ارم یکاغذ و خودکار ب رمیم_

 .ر کندادلنه رفتاقرار است ع یعنی نیا

 .را برداشتم امیو گوش دمیکش ینفس

 .اریو دربکارتت  میس_

 .تونمینم_

  چرا؟_

و زنگ    ارمیاگر درش ب  زنهینگ مبار بهم ز  کی  ی داداشم روز_

 .شهیخاموشه نگرانم م نهیبزنه بب

 .بهش اطالع بده ی جور هیخب _

 .ارمنگهش د  دی فعال، تا آخر هفته که برم مالقاتش با  شهینم_
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 ؟ی جواب بد یچ ی خوایبا شماره ناشناس زنگ بزنن م _

رو ندارم بخواد بهم زنگ بزنه فقط داداشمه که   یمن که کس_

 .دمیشماره زندان مشخصه؛ فقط همون و جواب ماونم 

  فرستم ی و شرکت و خونه رو هم برات م  یو کام  شماره من _

 .ی جواب بد  میزنگ زد میوقت کارت داشت  هیکن که  ویسِ

 .شهاب_

  و یکرد و من هم مشغول س  امکیپ  میها را براالفور شماره   یف

 .کردن شدم

را    زیو کامب  "منکبت اعظ "تمام    یخودش را با بدجنس  شماره

 "شرکت نکبت اعظم "، شماره شرکتش را "معاون نکبت"هم 

را هم   زیکامب  ی و شماره خانه  "منزل نکبت اعظم"اش را  خانه

  ز یر  زید هم خودم رو بع  کردم  رهیذخ  "منزل معاون نکبت"

 .دم یخند

 ؟ی خندیم یبه چ_
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خودکار و کاربن را    ک یو   A4 بود که دو برگه  ز یکامب   ی صدا

 .گذاشت ز یم ی رو

 .برگرداندم فمیک ی را تو یگوش

 .ی جورن ی هم یچی ه_

 .گهیو بکش دخودتم زحمت نوشتنش  خب

 .یاوک_

  ی گذاشت و کاربن را رو شیرا رو A4 را برداشت و برگه  دفتر

 .قرار داد آن ی را هم رو  گرید A4 سپس برگهو  آن

 .گهید  دیخب بگ_

 .سامان نگاه کردم  به

 .گمیداشت من م  رادیتو بگو، هرجاش ا_

 ...تای سامان معتمد و خانم آناه نیقرار داد ماب نیا سیبنو_

 ه؟ی چ تیلیماف
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 .مشفق  تایآناه  زهی دوش سیبنو_

 .به هم کردند ی دو نگاه معنادار هر

  ها؟ چتونه؟_

 .کرد  زی م رچش سامان

دوش  رمتی بگ  خوامینم_ بحث  باشه   زهی که  مهم  بودنت 

 !مادمازل

تو_ تو  با  قراره  زندگ  هی  ی به هر حال  با  یخونه   ن یا  دیکنم 

  ا یدفاع کنم  باشه که بعد بتونم از حق خودم    ی قرارداد طور

 نه؟

مثال از من   یتونی قرارداد م  نیبا ا  ی فکر کرد  ی جد  ی تو جد_

و به جرم  اول خودت  یکارو کن  نیا  ی بر  وانهید   ؟یکن  تیشکا

 .رنیگیرابطه با نامحرم م

 .دنیشروع کرد به خند و
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استفاده کنم اما در برابر مادر پدرت  ینتونم ازش قانون دیشا_

 !تونمیکه م

 .در هم رفت  شیهااخم  یبه آنرا که گفتم  نیا

 .از الن بهت بفهمن گفته باشم ی زیاونا چ ستی قرار ن_

زمان_ بندها  یتا  به  بمون  نیا  ی که  متعهد   یکس  ی قرارداد 

 .فهمهی نم ی زیچ

ا_ م  نیو  صدق  توام  سه   رشیز  یبزن  ی بخوا  کنه؛یدرمورد 

 .شهی سوت داداشت خبردار م

 .تکان دادم سر

 》!یکنم که به برادرم بگ ی من کار ینی خواب بب تو《

! ی و نبود  میاومد  ؟ی ازه ی من از کجا بدونم تو دوش  یول  یاوک_

و بعد    ی دیخواب  یوثید  هیبا    یمدت رفت   نیو تو ا  م یاومد  اصال

 !گردن من یانداخت

 .در هم گره خورد و لحنم تند شد ابروانم
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کارا بودم الن وضعم    نیو بفهم؛ من اگه اهل احرف دهنت _

با تو رو به جون    یو مشقت زندگ  یسخت  اومدمینبود؛ نم  نیا

 !بخرم شازده 

باشه که من بدونم تو واقعا   ینان ی اطم  هیاول    دیبه هرحال با_

 .ی دختر

 ؟یچ یعنی_

 .دهب  یدکتر زنان گواه میبر یعنی_

.... به اوردمیدم برن  یهمه حقارت از درون شکستم ول  نیا  از

  ...حق داشت ی هر حال تا حدود

 .ندارم یباشه من مشکل_

 .قرارداد ی پا مینیشی دکتر بعد م میری پس اول م_

 ؟یچ یعنی_

 !مکه نره تو پاچه  ی اول مطمئن بشم دختر دیبا یعنی_
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م  شرفیب را    ش یهاشدن  عی ضا  یتالف  خواستیکثافت...! 

 ...بکند

 .جا بلند شدم  از

تلفش    یقدر وقت ندارم که همن اون  گه،ید  میخب پاشو بر_

 .کنم

 .هم برخاست او

 .میباشه بر_

 .کرد زیبه کامب  رو

 .سر راه ارم یم  رمیگیشام م_

 .باشه_

  خته ی که من ذهنم آشفته و افکارم به هم ر یو در حال   قدمهم

 .میرفت  رونیب ز یامببود از آپارتمان ک
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فقط به خاطر تو   خرم یها رو به جون مخفّت  نیا  ی همه 《

 ...آرمان

ا  فقط خاطر  آشغ  نکهیبه  اون  از  زودتر  رو  بکشم    یالدونتو 

 ...رونیب

ا  دوارمیام متوجه  ذلت    ی خوار  ی روزها  نیهرگز  خواهرت  و 

 》!...ینش

 :تماس گرفت و گفت ن ینفر به اسم رام  کیراه با  در

 ؟ ی سالم داداش؛ چطور_

_....................... 

منم خوبم؛ راستش زنگ زدم بپرسم آدرس اون خانم   یمرس_

و    ششیپ  ی واسه سقط برد  وت یدختر قبل  دوستکه    ی دکتر

 .بپرسم

 ده یبال پر  ییحرفش چشمانم گرد شد و با ابروها  دنیشن   از

 .نگاهش کردم
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 .برگه سالمت   ی ببرمش برا   خوامی م  ست؛ینه داداش حامله ن_

_.......... 

 ؛ یگی کجا رو م  دمیفهم  یآها... آها اوک.  آره اونجا رو بلدم..._

 .حله داداش خداحافظ

 .را قطع کرد و از دور برگردان دور زد تماس

تا مقصد راند و من در دل هزاران فکر جور و ناجور    حرفیب

 .در مورد خودش و دوستش کردم

 .پارک کرد  یک یبزرگ و ش اریساختمان پزشکان بس ی جلو

 .نییبپر پا_

جلوتر از من    ری شدم و با زدن دزدگ  هد ایپ  دشی سف BMW از

 .ساختمان شدراه افتاد و وارد  

 .میو وارد مطب شد  میسوم رفت ی طبقه به

 .میستادیا یمنش  زیم ی جلو
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 .میخواستیوقت م هیخانم؛  دی ببخش_

بزک کرده تا سر بلند کرد و نگاهش به سامان افتاد آب   یمنش

 .ش کش آمد اژل زده ی هاشد و لب  زانیاش آواز لب و لوچه 

  ؟یک ی برا_

من   ی دختره 《 انگار  نمکور  مثال  نهیبیو  حال!  نگاه  و  انتر   !

 》!...ما رو بفهمه! هه  نینسبت ب ی نجور یا خوادیم

 .آورد و دست مرا گرفت رونی ب بشی را از ج  دستش

 .شونیا ی برا_

  ی اش را در کاسه چرخاند و با لحنشده   شی چشمان آرا  یمنش

 :باشد گفت دهی د ی چندش آور ز یکه انگار چ

 ن؟یا_

 .آمدم زبان و به  اوردمیطاقت ن  گرید
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ما    نینسبت ب  ش ی حاج خانوم! اگه تفت  گنیبه درخت م  نیا_

 .نیوقت بد  هی نیتموم شد که لطف کن

 .رسما وا رفت و دهانش باز ماند دخترک

ور و آن   نیهم کم مانده بود منفجر شود، سرش را به ا  سامان

 یمنش  ی وارفته   ی افه یق  ای  تا چشمش به من  چرخاندی ور م

 .فتدین

 .را برداشت و به طرف سامان گرفت ی ابرگه

بر شدن داشت در مقابل از خنده روده   دایکه او شد  ییآنجا  از

 .گرفتم یمن کاغذ را از دست منش کرد یمقاومت م

 .ممنون_

 .چشم غره بسنده کرد کینگفت و فقط به  ی زیچ  گرید
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 .میچند تقه به در وارد اتاق دکتر شد با

ساتن   ی و روسر دیسف یکه با روپوش یو جوان  بایدکتر ز خانم

به لب   ی نشسته بود و با لبخند  زشیکم حال پشت م  یصورت

 .دعوتمان کرد به ورود و سپس نشستن

  کی   ی اممان جدا جدا رور کدو ه  م یو در را بست  م یشد  داخل

 .میمبل نشست

 :گفت  یانداخت و با مهربان مانیبه هردو ینگاه دکتر

 اد؟ یاز دست من برم یچه کمک ن،یخوش اومد یلیخ_

نگاه کرد  هر به هم  بود آن    میدو    ی کیو هرکداممان منتظر 

 .مسئله را مطرح کند

چشم و ابرو اشاره زد که من بحث را شروع کنم و من هم   با

 !"عمرا " یعنیو بال انداختم که ابر

 .بال انداخت و رو به دکتر کرد شانه



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

119 

برا_ ما  دکتر  مزاحمتون   صی تشخ  ی خانم  بکارت  سالمت 

 .میشد

 .رد و بدل کرد نمانی ب ینگاه دکتر

 د؟ ینامزد_

 نامزد بود؟  دی بکارت حتما با ینه یمعا ی برا_

 .نه لزوما  _

 !میما از همون نه لزوما ها هست _

 .دمن کر رو به  دکتر

 د؟ یکارو انجام بد نیا دیخوایخودتون م ت یشما با رضا_

 :انداختم و آهسته پاسخ دادم ریخجالت سر به ز با

 ...بله_

 .برخاست  زش یپشت م از

 .امیآماده شو تا بو درار  خب، پس پاشو لباسات اریبس_
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 .نیداشته باش فیتشر رونیشما آقا؛ لطفا ب و

 .رفت رون یبلند شد و از اتاق ب سامان

درخ   زین  من دوبا  تخت   یباره واست  کنار  و  برخاستم  دکتر 

 .مخصوصش رفتم

فراوان در حال  با لعنت   یخجالت و شرم  را تف و  که سامان 

 .تخت مخصوص رفتم ی شلوارم را درآوردم و رو کردمیم

 .دستکش لتکس را به دست کرد و ماسک زد و جلو آمد  دکتر 

  یره چه  دنیبا ند  دیشارا با دستانم پوشانده بودم که    صورتم

 .دکتر از شدت خجالتم کاسته شود

بدنم نشست تمام تنم مور مور    ی حس دست دکتر که رو  با

 ..شد و موهاط تنم راست شدند 

 :بعد گفت ه یثان چند

 .یسالم سالم  زم،ی پاشو عز_
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 .آمدم نیی تخت پا ی را جمع کردم و از رو میپاها عایسر

 .آوردی را درم  شی هاود و داشت دستکش پشتش به من ب  دکتر

 ی و در حال بستن دکمه   دمیعجله شرت و شلوارم را پوش   با

 :بودم که گفت نمیشلوار ج

 ؟ی خوای برگه هم م_

 .شمیبله ممنون م_

 .برگشت و من هم پشت سرش رفتم زشی م پشت

ن  یلهمان صند  ی رو او  و  نوشتن    زی نشستم  با دقت مشغول 

 .شد

 .برگه را مهر و امضا زد و به طرفم گرفت نییپا

 .زمیعز دییبفرما_

 .رفتم  رونی کردم و از اتاق ب تشکر
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رو   یصندل  ی رو پا  و  موبا  ی نشسته  با  و  بود  انداخته    لش یپا 

 .سرگرم بود 

 .میبر_ 

 تموم؟_

 .را بال گرفتم برگه

 .تموم_

 .که دستم را عقب بردم  ردی است برگه را بگو خوشد  بلند

 .خب نمیبده بب_

 بشه؟ یکه چ_

 .انداخت  یمنش زیبه سمت م ینگاه

به    دم یرس  ینگاهش را دنبال کردم و به منش  رد از بس  که 

 !بزند   رونیبود کم مانده بود چشمانش از کاسه ب  رهیسامان خ

 .مینگفت و با هم از مطب خارج شد ی زیچ  گرید
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 .نگفت ی زی هم چ نیبه ماش دنی رس تا

 .نزد یهم حرف ن یدر ماش یحت

 .داد  رییتغ یرا کم  رشیشدم مس  متوجه

 ؟ی ریطرف م نیچرا از ا_

 .را پارک کرد  ن یو ماش دیچ یپ ی اکوچه  داخل

 .را روشن کرد نیطرف من برگشت و چراغ داخل ماش به

 .اون کاغذو  نمیبده بب_

تا صبح نگاهش    دمی م  بعد   رمی فتو بگ  هیمن ازش    میاول بر_

 .کن

  ؟یترسی م یاز چ_

 !ترسمینم_

 .نمشیپس بده بب_

 .یگفتم اول فتوکپ_
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رو پاره کنم؟!   یداره من اون کوفت  یلیآخه خنگ خدا چه دل_

بدم به دکتر   یپول هی دیکار؛ باز با نیبا ا زنمیضرر به خودم م 

 !کنه اتنه ی دوباره معا

سنگ   ش یهاحرف  که سبک  درست    نی را  متوجه شدم  کردم 

 .دیگویم

 !ی چیبرگه؟! ه نیداشت پاره کردن ا شیبرا ی اده یفا چه

 .آوردم و به دستش دادم  رونی بردم و برگه را ب  فمیدر ک   دست

 .به خواندن  بلند شروع کرد بلند

مشفق باکره بوده   تا یخانم آناه   شودی م  یگواه  لهیوس  نیبد_

 .هستند  یغربال  منیها  ی و دارا

 خواست ی انداخته بودم و دلم م  ری خجالت فقط سرم را به ز  از

 .اش کنمخفه

  !هیکه غربال  منتمیها ،یخوبه، اوک_

 !خفه شو گهی خب د یلیخ_
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 .گذاشت  میپا ی خنده و برگه را رو   ریزد ز بلند

 .یشینم تیاذ شهی ره مخوبه که؛ زود پا  یبالمگه؟ غر هیچ_

 !ودهنت   ی کاش ببند_

 .را به حرکت درآورد   نیخنده و ماش ر یزد ز باز

 .خودت بمونه  شی که من به خودم مطمئنم برگه پ  ییاز اونجا_

 .برگرداندم  فیتکان دادم و برگه را داخل ک سر

 .میت برگش زی کامب ی گرفت و به خانه تزایشام پ ی ه برارا در

به  با نگاه کرد که  ورودمان پرسشگر  را    سامان  او هم سرش 

 :تکان داد و گفت

 .داداش هیاوک_

 .بحث داشتم نیاز ا ی زی نفرت انگ حس

 .تنها باشم و فقط زار بزنم ییجا خواستیم دلم
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ک  با از  ول  و  هول  با  همراهم  تلفن  خوردن   رونیب  فمیزنگ 

 .آوردمش 

 .دید که سامان پرسبه من چشم دوخته بودن زی دو ن آن

 ه؟یک_

 .شمهدادا_

 ام زدم به چهره  ی سبز را لمس کردم و نقاب شاد کنیآ

 .بفهمد چه به روزم آمده گذاشتمینم هرگز

 :و گفتم ختمیر  میچه ذوق بود در صدا هر

 .ی زنگ زد ری امروز چه د ؟ی سالم عشق خواهر؛ چطور_

ز  هر  من  و  بودند  دوخته  به من چشم  ح   ر ی دو  س نگاهشان 

 .نداشتم یخوب

 :گفتم کنمیکجا هستم و چه م  دی پرسجواب آرمان که  در
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  ی تو چه خبر؟ راست  گه؛یحاج خانومم د  ی خونه  زم؛یخوبم عز_

 .نمتیبی م امی فردا مالقاته، م 

برم    خوامیکار دارم، م  یلیفردا؛ من فردا خ  ی ای ب  خوادینه نم_

 .ی کارگاه نجار

 :خدا خواسته جواب دادم از

ا  زی عزباشه  _ م  نیدلم؛  زود  خ گذرهیروزا  م  یلی...    ی ا یزود 

 .رونیب

 .زد  ی تلخند

 ...آره صد سال اولش فقط سخته_

 ...خت ی عالم به دلم ر ی هاغم  تمام

 ...ی نجورینگو ا_

 .برم دیو نخور، من حالم خوبه؛ وقتمم تمومه بامن ی غصه _

 .خودت باش؛ خداحافظ مواظب
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د را به سرعت پاک  سر خورچشمم    ی که از گوشه  یاشک  قطره

 .کردم 

 .ن؛ خداحافظودت باش آرما توام مواظب خ _

در چهره   تلفن کردم  قطع  که  اثرات  ی را  نفرشان  دو  از    یهر 

د  ی دلسوز ترحم  ا  شدیم  دهیو  از  بودم  متنفر  من   نی و 

 ...وع وضم

 !ها؟ چتونه؟_

 :گفتند کصدا یدو  هر

 ...یچی ه_

تخس درونم را آزاد    ی به چهره زدم و آنا  یتفاوتی نقاب ب  باز

 .کردم 

 .بغلت  یفتگر تزارویگشنمه بابا بده من اون جعبه پ_

 .ها را به دستم داداز جعبه  یکی سامان
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 .به حرف آمد زیزدم کامب  تزایگاز را به پ نیاول  تا

 بود؟ ی بود اسمش؟ ناز  یزنه چ نیا_

 ...در دهانم ماند لقمه

 :پاسخش را داد انسام

 آره، چطور؟ _

 :رو به من گفت ز یکامب

 بهت زنگ نزده؟_

 :پر بود! به زور قورت دادم و بااسترس گفتم دهانم

 !نه_

  !به من پنجاه بار زنگ زد_

 !چرا به خودم زنگ نزده؟_

 .یش مشغولهمه  یگفت زنگ زده ول_
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 ام ی شانیبه پ  یآرام  ی به حواس پرتم فرستادم و ضربه   یلعنت

 .زدم

ل_ بلک  تو  گذاشتمش  بودم...  کرده  فراموش  اصال  ! ستیآخ 

 بهش؟ یفتگ  یخب حال چ

  دش یگفتم من خبر ندارم ازت، بار آخرم تهد  گه،ید  یچی ه_

 .وسط  ارمیو م  سیپل  ی کردم که اگه مزاحمم بشه پا

 .شکوندمدرآوردم و کارت  می البته اون س و

 .ی خوب کرد_

 !شه؟ی م یچ حال

 .نوشابه فرو داد  ی ارعه اش را با ج لقمه سامان

بشه؟ تموم شد    ی خوایم  ی! چشهیچلو م  کشنیو مآبش _

 .گه یرفت د

م_ تو آب نمک  با نمک! شبا  انقدر   یخوابی هر هر هر،  لبد 

 !یبانمک
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د_ بودنم  بامزه  دافام،  و  در  بغل  تو  شبا  نمک    گهیمعمول  از 

 .مهیذات

 .که خودم بشنوم زمزمه کردم ی لب فقط طور ریز

 !نکبت_

 !دمایشن_

 .اوردمین کم

 .ی گفتم که بشنو _

همدختر جون  نیبب_ من  ن  شهی؛  اخالق    ستم؛ یانقدر خوش 

به هم   چمت یپیم  ی بشه؛ جور  ی که اعصابم تخم  ی به روز  ی وا

 .ی ند صیشب و روز و از هم تشخ گهیکه د

از اخالق خوبم    خندم؛یبهت م  یگی م  یهرچالن  نکن    نگاه

 .خوب بمونه شهیسواستفاده نکن تا هم 
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 ی آن رو  ی کردم ول  ی رو  ادهیز  دانستمی خودم هم م  قتیحق  در

ه و  بود  آمده  بال  تخسم  و  نم  چیلجباز    فش یحر  شدیجوره 

 .بشوم

و اخالق خوبت  ،ی ! کرک و پرم حاجنه؟یهه... اخالق خوشت ا_

! خدا  افتمی م  امی هفته در ماه که خودم قاط  هیاون    اد ی  منیبیم

 !نکنه تو رو ابونیگرگ ب بینص

 .دیخودش را جلو کش یرا با آرامش فرو داد و کم  شیتزایپ

نص_ که  ز  ی بره   بی فعال  شدم؛  خونه  بدلت   ادمی تو  اون و  ه 

 شه،ی که گرسنه باشه هار م  یدستت خوش نکن، گرگ  ی برگه

قرارداد و  مرگه  ا  برگه  و    ست،ین  ش ی حال  ازیچ   ن یو  شکارش 

 !! پس حواست به خودت باشهکنهی و پاره م کهیت

 .زد ی شخند ینگاهش کردم و ن شوکه

تازه از قبر درآمده    تی م  هیو شب  دهی الن رنگم پر  دانستمیم

 .شدم
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سکوت را    زیبودم که کامب  شی هادر شوک حرف  ی اه یثان  چند

 .شکست

مگه؟! مدام به    نیهست   یبابا، خروس جنگ  نیو بخور غذاتون_

 .نیپریهم م

 .همچنان ماتم رو به من کرد  دیکه د یوقت

 ی باشه اهل نامرد  یهر چ  ر،ینگ  ی جد  کنهیم یشوخ  یسام_

 .ستین

 :در پاسخش گفت سامان

خرده بترسه ازم حساب ببره بابا،   هیبذا    ،یتو کام  یگیم  یچ_

زبونش   ی از عهده   گهیبره مگه بعد د  شیپ  ی نجور ی بخواد هم

 هی  دیسوارمم بشه! بالخره با  خوادیپس فردا لبد م  ام؟یبرم

  نکه ینه ا  یکنه، من اهل بگو بخندم ول  تیرو رعا  ی حد و مرز

 !بخواد تو روم شاخ بشه ی دختر نیهمچ  هی
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با    "ی تردخ   ن یهمچ  هی "گفت    ی طور انگار  حجم    ک یکه 

 ...زندیمتعفن حرف م 

انم به اشک کم مانده بود چشم  دمیقلبم را شن  ی هاترک   ی صدا

 .هرطور بود بر خودم مسلط شدم یول  ندیبنش

بچه پولدار سوسول    هیکه با زر زر    ییحرفا  نیاز ا  تری قو  تو《

پا درب ای ایاز  به  آرمان فکر کن...  به    گه یفکر کن که د  نی... 

... صبر کن... تحمل کن... نذار بشکنتت... ی بر ی رو ندار  ییجا

  یکن اون بشکنه.... کار  ی کار  ،ی ادختر محکم و بااراده   هیتو  

!...شهینم  فتی کنه که حر  افو اعتر   ادیکن اون به زانو درب

《 

 .آرام گرفتم یکم امیدرون  ی نجواها با

 .دم یرا نصفه رها کردم و عقب کش میغذا

 .ممنون_
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اش بود همه   بای که تقر  میغذا  ی مانده  یباقه  ب   ینگاه  زیکامب

 .انداخت

 !که ی خورد  کهیفقط دو ت ن؟یهم_

 .شدم ری س نیبود هم یآره کاف_

 اوردم یخودم ن  ی کرد...! اما به رو   رمیسامان س  ی ها حرف   درواقع

 .ه باز دهانش را باز کردک

باز  ای  ی خوری م  نقدریناموسا هم_ تو    ی! چه کم خرجه؟یادا 

  !نیآفر

 !نداشتم لیب مامش_

 .هیخب پس اداباز_

 .نگفت ی زی چ  گری ندادم و او هم د یپاسخ

  زیخودشان را بلکه سهم مرا ن  ی تزاینه تنها پ  ز ی همراه کامب  به

 !خوردند
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تا تلف مخداروشکر من نخوردم وگ_ از   نیشدیرنه شما دو 

 !یگشنگ

 :و گفت دیسر کش ی ته نوشابه را هم با بطر  سامان

  ار یو ب! خب دادا برو اون ورق خودکارت نیالعالمالحمدهلل رب _

 .م یسیش و بنوقولنامه گهیکه د

نتوانستم خود دار   گریکرد و د  امی کفر  یحرفش حساب  نیا  با

 .باشم

  ی نطور یراجع به آدما ا  یتونیمکه    یهست  یک  ی و فکر کردت_

  رو؟ یها؟ چ ؟یقولنامه کن ی خوای رو م یچ  ؟یحرف بزن

 .تکان دادم   زیآم  دیم و رو به او تهدام را بال آورد اشاره   انگشت

  ی من برا  ی کار  هی  م؛یبا هم گذاشت  ی قرار  هیآقا پسر ما    نیبب_

  چ ی من، پس منت سر ه  ی هم تو برا  ی کار  هیتو انجام بدم و  

نکدومم احتستیون  هم  به  ما   شبرد یپ  ی برا  م یدار  اجی! 

 .هدفمون
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  ی و باز معشوقه که قراره من نقشش   ه یبه پول تو؛ توام به    من

 !میحساب یکنم! پس با هم ب

 .ستندینگری دو جا خورده مرا م هر

 :داد نگونهیبرخاست و رفت، سامان هم پاسخم را ا ز یکامب

 شتر یه من بکه تو ب  قبول کن  یول   میدار  اجیه ما به هم احتآر_

 .ی دار ازین

 !به تو نه! به پول تو_

 .آره به پول من_

 کی!  ستیهم ن  ی و مبلغ کم  ی دار   ازیهر حال به پول من ن  به

حالت    نیدر بهتر  تاینها  یکه بتون  ستین  ونیلی و ده م  ونیلیم

... و یلیس... خگنده  یلیخ  ش؛ی اریسال کار کردن در ب  کیبا  

رو بپردازه بدون   نهیهز  نیبشه ا  دایهم پ   یکس  کنمیفکر نم

 !داشته باشه یداشتچشم  نکهیا
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نقش    ستیکه اصال لزم ن  یی... کساادهیمن معشوقه ز  ی برا  اما

هالک    ی باز و  عاشقمن  واقعا  ول  مین  هیکنن؛  من    ینگاهم 

 .بهشون ندارم یتوجه

 ی اما من نه! برا  ی انتخاب دار  کیتو    یرو گفتم که بدون  نایا

 .هست ی دمتعد ی هاانتخاب 

بود که اول مادرم    نیتو رو انتخاب کردم به خاطر ا  ینیبیم  اگه

دوما    دتید ب  هی و  ب  هی حاشیآدم  که   تماسخویم  دردسریو 

 .نشه زونمیبعدش آو

 !نظر کن  دی رفتارت تجد ی خرده تو هی پس

بردم اما   یپ  شانی کردم به درست  یرا که حالج  شیهاحرف 

  !زبانش سکوت کرد؟ شین ی جلو  شدیم ایآ

به قول خودش مجبور بودم چون    یول  خدا که کار من نبود!  به

 ....تنها انتخابم بود

 .مبل داد  یرا به پشت  اشهینگفتم و او هم در سکوت تک  ی زیچ
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و کنار به دست وارد شد  دفتر و خودکار    زیبعد کامب  یقیدقا

 .سامان نشست

 .سمیبنو دی... بگیاوک_

 .به من توجه کند شروع کرد  نکهیبدون ا سامان

  م یرو ندار  گهیهمد  ی دخالت تو کارا  ونهچگی حق ه  نکهی اول ا_

 .مینرسون بیکه به منافع هم آس ییالبته تا جا

ست حق خونه  هی   ی که با من تو  یخانوم تا زمان  نیا  نکهیا  دوم

 .رل بزنه ی اگهیاره با شخص د د

 .من ی خونه ارهیب تونهیهم نم ودوستاش 

ه   نکهیا  سوم و  من  مادر  اطراف  چیپدر  از  جز    انمیکدوم  به 

رابطه    نیبودن ا  ی هرگز از صور  د یکه خودم بگم نبا  ییوناهم

 .خبردار بشن

 !برادر منم اضافه کن_

 .دیدو سرشان به سمت من چرخ هر
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اضافه    ی برا  خواستی اجازه م  ی امان به نوعبا نگاه از س  ز یکامب

من سر    ی جد  ی به چهره   یکردن شرط من که سامان با نگاه

 .تکان داد

 .نمیاضافه کن ا_

 .ول نوشتن شدشغم ز یکامب

بده  کی که    سیبنو_ آناه   ی سوم  پرداخت   تایبرادر  الن  رو 

ازدواجم با    ی هی قض  نکهیکار بعد از ا  انیرو پا  ی و مابق  کنمیم

و مه دخترع خورد  هم  به  ا  م  م  نیاز  شدم ماجرا  طمئن 

 .هاشی مدارک بده لیالبته در قبال تحو پردازم،یم

 .من ثابت شد ی رو نگاهش

 ؟ی ندار ی خب تو حرف_

 .پا انداختم  ی رو پا

 .یکن ی به من دست دراز ی حق ندار  نکهیچرا اتفاقا، اول ا_

 .چشمانش گرد شد ز یکامب
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 :زد و گفت ی شخند ین سامان

ولظومن_ مطمئنم  به خودم  من  هرچند  بازم   یرش سکسه، 

 .راحت شه  الشیخ سیبنو

پزشک متخصص زنان   یمشفق طبق گواه  تایخانم آناه  سیبنو

 !ه یهم غربال منشیست و نوع هاباکره 

خجالت آب شدم... تمام تنم گر گرفت و مو بر تنم راست   از

 ....کردم ی لحظات را تجربه م نیزتریانگشد... نفرت

در مورد   بهیکه دو پسر غر  کردمی فکرش را هم نم  قتو  چیه

 ...بکارتم صحبت کنند ی نوع پرده 

  شخند یدر حال نوشتن بود و سامان هم با ن  ی کامال عاد  ز یکامب

 چرخاندم یطرف مطرف و آن    نیکه از شرم سرم را ا  یبه من

 .ستینگریم افتدیب  زیکه مبادا نگاهم به کامب

 گه؟ یخب د_
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خودم   ه یاز حرفم بر عل   گفتمیکرده بودم.... هر چه م   سکوت

 ...د رکی استفاده م

 !با توام تا؟ی آناه_

 .د یپرسیبود که م سامان

  ن یا  شدینم  یکه بهم غلبه کرده بود ول   ی ادی وجود شرم ز  با

 .میرا نگو

  !قرارداد بود حالهر به

 .شونهیا  ی کنم تمام مخارج من به عهده  دای که کار پ  یتا زمان_

اشاره    زی آنکه مخالفت کند با حرکت دست به کامب  یب  سامان

 .سدیمطلب را هم بنو نیکرد که ا

 گه؟ ید_

 ...یچی ه_

 .گذاشت زیها را وسط مبرگه  ز یکامب
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 .نیامضا کن  نیایب ؛یاوک_

 .می کردا امضا برگه ر ی سه پا هر

 .را به سمت من گرفت یاصل ی برگه سامان

 .خودم  شی هم پ  شیتو باشه، کپ  شی پ ش یاصل ا؛یب_

ته  وشن  قی را دق زیچ  بار مرور کردم؛ همه   کیرا گرفتم و    برگه

 .بود

 .گذاشتم فمیرا تا کردم و در ک  برگه

 .و از جا برخاست دیکش ی اازه یخم

 .داداش  میجون زحمت و کم کن یکام  گهیخب د_

 .از او بلند شد تیهم  به تبع ز یکامب

 .داداش، سربازتم  یچه زحمت_

 .ی تاج سر_
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لم داده    میهمچنان سر جا  الیخیبه سمت من که ب  سرش

 .د یبود چرخ

 ؟یاشپ ی خواینم_

 !یصدام کن دمینشن_

 کنمی م  یخداحافظ  ی دارم با کام  یکه وقت  یفهمی خودت نم_

 !م؟ی بر یبلندش دیبا

  ی پاره کن  کهیتعارف ت  قتیدلت خواست دو ساعت با رف  دیشا_

 !ستم؟یسر پا وا دیچرا با

بحث   ی ام از صبح سرکار بودم حوصلهپاشو پاشو من خسته _

 .ندارم فعال، جوابت باشه بعد

 .بر لبم نشست و از جا برخاستم ی اروزمندانهیپ  لبخند

 .میاش حرف نزد به خانه دنی رس تا

 ی و او هم در سکوت رانندگ  کردمی را تماشا م  هاابان یخ  من

 .کردیم
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بودم    دهستا یوسط هال امن همانطور    میآپارتمانش که شد  وارد 

 .ها رفتو او به سمت اتاق 

 ...بود یخاطرات تلخ ادآوری میها برااز اتاق  یکی

 ...شب نحس  آن

 ....دهی آمده بود که مرا لخت د  ادمیانگار  تازه

و حس مضخرف خجالت باز سراغم   ختی فرو ر  نهی در س  قلبم

 ...آمد

 .د یو به طرف من چرخ ستاد یا اشی در اتاق کنار ی جلو

 !؟ی خوایانداز م  ی نکنه پا گهید ایچرا ماتت برده؟! دِ ب_

 .دادم و قدم برداشتم  یخودم تکان به

 .انداختم ر یو منتظر سر به ز  ستادمی سرش ا پشت

 ...به او را نداشتم یکی طاقت نزد اصال

 .برق را زد ریرا باز کرد و کل در
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 .اتاق تو شهی م نجایا_

تم  هی و    ازین  ی کار  زیمقدار  فقط  برا  ییزایچ  هیداره    ی هم 

و    یعوض بشه مثل تشک تخت و روتخت  دیبهداشت با  تیرعا

 .نایا

 .افتدی دستش ب  ی رو یاضافخرج  خواستمینم

 .گهی کم گرد و خاکه د هی شه،یحل م ییخشکشو هیبا  نایا_

چون رفت و آمد بوده  اد،یز نجاینه اتفاقا گرد و خاک نداره ا_

 .دنیخوابیم نجا یا ومدنیدخترام مشبا دوست  یتوش، بعض

 ن یکه با دوست دختراشون مکان نداشتن از ا  قامیهم رف  یگاه

 .کردنیاتاق استفاده م 

 ی اگرد شده نگاهش کردم و به طرف تخت دو نفره   یچشمان  با

روتخت رو  یبنفش  یکه  اشاره   دهی کش  شینامرتب  بود  شده 

 .کردم 

 !تخت بخوابم نی من عمرا رو ا_
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فتما؛ اونم چون خودم رو  ت گبه   وقت یبابا خوبه که خودم حق_

و کال   یحساسم، گفتم که تشک و روتخت  یلیمسائل خ  نیا

 .کنمیعوض م  والشت و فالنش پتو و ب

 !یعوض کن  دیتختم با_

 .سرشار از تعجب شد لحنش

اگه   تشی! نهادنیتخت که نپاچ  ی آنا حالت خوبه؟ رو چوبا_

 !کرده باشن فیرو کث  یروتخت تشک و  

 ...ی داشت ایکم ح هیکاش _

عقب    میدیکش  یبا هم ول  میتا دم آخرشم رفت   گهیبابا ما د_

 .نمونی ب هیعیحرفا طب نیا گهید

اول  به شب  به  داشت  د  گریکدیکه    یوضوح  اشاره   میدیرا 

 ...کردیم

 :به او کردم و گفتم پشت
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  ی آقا   هاشهینم  ی اریب  ادمیاون شب و    قهیدم به دق  ی ابخو_

 !معتمد

 .شست در جا تکان خوردمام نشانه ی که رو دستش

 !و بکشدستت _

 ....که میچته تو واقعا؟! بابا نکرد_

 :بزنم ادامه داد غیلب باز کردم ج تا

بوست   هیکه،    مینکرد  ی کار   یعنیکه    گمی م  ؛ی کار_ تا  دو 

 !وبوسات ری پس بگ ایب یکردم ناراحت

 .کردیم  ترشی انگار محجوب و مودب بودن جر نه

و    دیبا م  ایحجب و حخجالت  کنار  وگرنه عمرا    گذاشتمی را 

 .سقف بمانم کی  ریبتوانم با او ز

 .افتاد   نییام پاشانه  ی که دستش از رو دمیچرخ به او   رو

 !...سگ خور م؛یریگیو پس نم  میدیکه بخش ی زیما چ_
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 .امیاضر جوابگرد شد از ح چشمانش

  تو؟ ی ایبا ک_

و  خودت   دونستمینم  ،ستین  ی اگه یو تو کس د  جز من   نجا یا_

 !یکنیآدم حساب نم 

 .د یایمانده بود چشمانش از حدقه درب کم

  دم یاز کنارش عبور کردم و تا به چهارچوب در رس  تفاوتیب

 .دیدستم را کش 

  !واسه خودت یگی م ی دار یچ  نم،یب سایوا_

 .ره زدمدر هم گ  ابرو

 ...وول کن دستم_

 !سه یرئ یک الن معلوم بشه نیو هم نجا یا دیبا_

ن  نجا یا_ ر  ستیشرکتت  معتمد    ی آقا  یکن  استیکه  سامان 

 "یآدل" یشیصاحب شرکت لوازم آرا
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 .د یبال پر شی ابرو ی تا کی

 !ی چه آمار منم درآورد_

 .زدم  الرحمهه یسرچ ساده تو گوگل عل هی_

 نوشته بود؟ ا یچ گهید_

 .و اول تا بگمن دستمک ول_

 .را رها کرد  دستم  آهسته

 :گفتم یطانیش ی قدم عقب رفتم و با لبخند  کی

 ...متاسفانه شونینوشته بود ا_

 .کردیعقب رفتم و او مشکوک نگاهم م  گریقدم د کی

 !؟یمتاسفانه چ_

 !هستن ی متاسفانه دچار شب ادرار_
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 .کامل کرده و نکرده پا به فرار گذاشتم ار جمله

 .دادش بلند شد ی صدا

 .کشمتی آنا، به قرآن م سایوا_

 .ستادم ی و پشت کاناپه ا  دمیهال دو به

 .ستاد یآن طرف کاناپه ا می و رو به رو آمد

 !تکون نخور_

 .نجایا ایخودت با زبون خوش ب_

 !....عمرا _

 .ورن یا ایب گمیآنا بهت م_

 .ختم اندا  بال ابرو

 .امینم_

 ام؟ یخودم ب ای ی ایم_

 .نجایا زنیبر هاه یهمسا  زنمیم غیج یدست بهم بزن_
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 !ه یخال  یمحض اطالعت واحد بغل_

ا  تف 《 ا  ن یبه  دختر  بگو  آخه  گفت  یچ   ن یشانس!  !  یبود 

 》!یکنیسگ هار و هارتر م نی مگه ا یضیمر

 .کردم یداشته باش شوخخب بابا جنبه  یلیخ_

 !سگه یمدل د یمن ول ی ا یشوخ ه؟یمدل  نیا اتیشوخ_

باهات   خوامیم  ای ! پاشو بزمی دوست دارم عز  یسکس  یشوخ  من

 !...کم هیکنم  یشوخ

 .دهانم را قورت دادم آب

ب  یبر دهان  لعنت《 باز شود! زبان سرخ سر سبز    موقع یکه 

 》!بر باد دهدیم

ببخشزهیچ_ اِم...  شوخ  گهید  حال!  دی ...   کنم ینم  یباهات 

 .ی ش و ندارجنبه  دمیفهم

 .اثباتش کنم   دی! منم بای حرف زد گهینه د_
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 :تعجب گفتم با

 رو؟  یچ_

شبا ادرارم   یکه بفهم  یخوابیرو... امشب بغلم م  ی شب ادرار_

 !گهید  زیچ  ای زهیریم

 !وضوح متوجه منظورش شدم به

 !کنن  اتیحیخاک بر سر ب _

گرفتجوابت  یگفت  ی زیچ  هی_ تویو  از  من   یوجب  مین  ی ! 

 .دختر خانوم خورمینم

 .خورمی! بذا بدم بعد بگو نم چارهیب ی ندادم که بخور_

دهان لقم گذاشتم که   ی گفت و من دست رو  ی دارکش   جون

 !بستش  شدی نم گرید شدی باز م یوقت

 .ت یتربیبوده ب گهید  زی... من منظورم چ زهیچ_

 :خنده و گفت  ریزد ز بلند
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 .بخورن  هیبق  دمیدم مات! من خوبخورم بر  ومدمین  حال منم_

آمدم و به    رونیاز پشت مبل ب  دمید  دیرا سف  تیوضع  یوقت

  .طرف اتاق خواب رفتم

 :بلند گفتم ی با صدا دمیاتاق که رس کینزد

 !؟ی خوریمن منظورم گوه بود... م یول_

که زد به دو خودم را داخل اتاق انداختم و در را به    ی ادیفر  با

 .ردمبستم و قفل ک سرعت

 .زدی م ادیو فر کردی به در وارد م یمشت ضربات محکم با

 .رونیب ایب_

 .دم یخندی م زیر

 امی... ینِ.. م_

  ؟یاون تو بمون  ی خوا یم یتا ک_

 .هبخواب تیدرندگ ی که خو یتا وقت_
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پشت   نیهم  ؛ی بر   ی خوایم  ییبخت بالخره که دستشودب_

 !و تو دونمیبعد من م رونیب ی ایتا ب نمینشی در م

 رون؛یب  ی بنداز  یتشک تخت و که به هر حال قراره عوض کن_

 !مگه؟ شهیم  یبده چ شیکمم بو ج هیحال 

 .به در زد ی گریو او مشت د  دمیخندیم  زی ر زی ر خودم

بر_ پلشتت!  سر  تو  اریبم و  خاک  که  حال  عمرا     نطوری!  شد 

بم کنم؛  نجس    دیبا  یبمون  ی ریعوضش  تخت  همون  رو 

  ....یبخواب

کن  ی تونی نم  یحت اتفاقات  یتصور  رو  یچه  تخت   ی که  اون 

 ...فتادهین

! من مثل تو سوسول  خوابمیم  ن یرو زم  ست،یاصال برام مهم ن_

 .ستمین

 !دایمن نشونِ تو بدم اون سرش ناپ  یسوسول کی_

 !هنت منحرفه آقا، به من چهذ تو_
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کردن    سیشل شده منم که استاد سرو  چاشی توام دهنت پ_

 !که لق شدن ییدهنا

 ی ز ی چ  ه ی... زود باش آنا  شهیم  ی اوه اوضاع داره خطر  اوه《

 》!بگو

 :را صاف کردم و گفتم میصدا

 .میشروع کرد ی نجوریا  یشب اول ستی اصال درست ن_

 .م یآتش بس اعالم کن ایب

امروز حساب  تهرفت گانسش_ سرم شلوغ بوده و حال و   یکه 

اهل آتش   یام وگرنه داش سامکل کل ندارم و خسته  ی حوصله

 !ستیشِرا ن  نیبس و ا

 .طرفه یطرف و که بفهمه با ک میکنیم س یفقط سرو ما

تعرپوف《 از خودشم  بخوام جوابتکنهیم  فی ... چه  و ! من 

هست که   نیهم  اوسکول جون!  کلتیبه ه  شهیم   دهیبدم که ر



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

157 

کار کنم   یبگم و چ  یوگرنه منم بلدم چ  زنی پولت برام عز

 》!بچه خوشگل

دادم سکوت    حی ها را فقط در دلم گفتم و ترج حرف   نیا  تمام

 .کنم  شهیپ

 .ریشب بخ  گهیحال بسه د رکاریتعم ی آقا یاوک_

 .امشب و رو کاناپه بخواب تا فردا سفارش تخت بدم  ایب_

 .ابموخی م نیزم  نه ممنون راحتم رو_

 .رونیب ایندارم بابا ب تیکار_

 .ره ی و بگجلوم تونهی در نم نیتو ا امیبخوام ب من

 .نگفت ی ز یچ  گریندادم و او هم د یجواب

 .آمد یبه هم خوردن در اتاق بغل ی صدا قهی از چند دق پس

 》!مرگش و بذاره بخوابه ی ... رفت کلهشی آخ《
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 [23:53 28.03.21] ,پاکدخت

 

  مان یکاناپه بخوابم اما بعد پش  ی داشتم بروم و رو  میتصم   اول

 .شدم

انداختم، شالم    ن یزم  ی تخت برداشتم و رو  ی بالشت از رو  کی

 .دمیپهن کردم و بعد دراز کش  شیرا رو

  ...دم یاز کجا به کجا رس نیبب《

اتاق خ   ی پدر   ی خونه  از فا  دمیرس  یصوصو  نه و حشه خوبه 

  اش یو تو اتاق کثافت کار  بهیپسر غر   هی  ی حال هم که خونه

 ...دمیخواب

 》!...و شکرمصبت  ایخدا

گرم شد و به خواب    میهازود چشم  یلیخسته بودم که خ  آنقدر

 .رفتم
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انداختم   یبه ساعت گوش یشدم و نگاه دار یب ی فردا وقت صبح

  !از تعجب خشکم زد

 !دادی ا نشان مر رظه ی قهیدق یسده و دواز ساعت

 .از جا برخاستم و گوشم را به در چسباندم یکرخت با

 .در سکوت فرو رفته بود خانه

سرک  آهسته و  کردم  باز  را    ده ید  کسچیه   دم؛یکش  یدر 

 .شدینم

در چسبانده شده بود که   ی رو  ی اآمدم برگه   رونیاتاق که ب  از

 .مشغول خواندنش شدم 

همه   خچالی خونه، تو  امیشب نم ازدهیا ده ت  و رونمیمن ب)

رو به راه کن بخور البته اگه   ی زی چ هیهست، خودت  یچ

  !یزنینم  شی نه رو آتو خو یترکونیآشپزخونه رو نم 

 (.سامان                                
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! چه قدر امی که من استاد آشپز  چارهی ب  ی ... خبر ندارهه《

!  ی روزدو    یکی   ی ایکاش اصال ن  ی ا  ،ی ایم  ازدهیخوب که ده  

 》.باشه رفت و آمدت ی نجوریهم شه یلاقل هم  ای

  

 !ستو احمقانه جایتوقعاتم ب دانستمیالبته کامال م  که

 !ن؟ یتر از ا! مضحک دیایخودش ن  ی داشتم طرف به خانه  توقع

 .شروع شد میهای ر ی خود درگ باز

خودش   ی خونه  اروی  ی تو آخه بشر! انتظار دار  ی خر  چقدر《

 ی به خدا که فقط دو تا گوش مخمل  ؟یکه تو راحت باش  ادین

 》!دختر  ی کم دار

 .مبل انداختم ی راحت درآوردم و رو الیرا با خ مانتوام

 .را باز کردم  خچالی آشپزخانه رفتم و در  به

  !یلعنت شهینفجر مداره م ی از شدت پر  خچالشی.. .واو《
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  !کرده  رهیهم ذخ  شگه یشش ماه د ییکنم مواد غذا فکر

 !؟یعنیبخوره  یی تنها خواستهی همه رو م نیا

 》 !یحاج پشمام

 .افتمی خچالیدر اعماق  ای بزرگ لزان ی تکه  کی

 .آوردمش   رونی برداشتم و ب یخوشحال با

 وه یاز ظرف م   یب یذاشتم و سهمان ظرف داخل ماکروفر گ  با

 .اشتمبرد

 .زنگ تلفن خانه بلند شد ی گاز را که زدم صدا نیاول

ب  ایجواب بدهم    دی با  دانستمینم بزرگ  تفاوتینه؟!  به   یگاز 

 .دمش یبخت برگشته زدم و با لذت جو بیس

با    ماکروفر  را  و    رهیدستگ  ک یکه خاموش شد ظرف  گرفتم 

 .خارج کردم
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که   رفتمیم  نکیچنگال به سمت سبرداشتن قاشق و    ی برا

 .زنگ تلفن همراهم بلند شد  ی بار صدا نیا

کس  ییآنجا  از بگ  نداشتم  را  یکه  تماس  من  حدس   ردیبا 

 .سخت نبود ادیشخص پشت خط ز

ا   به از  نم  نیهر حال  حالت خارج  کامب شدی سه  آرمان،    ز،ی: 

 .سامان

 .طرف اتاق خواب قدم تند کردم به

از رو   یگوش شل   شمیاسمش ن  دنیتم و با دداشبر  زیم  ی را 

 "اعظمنکبت " شد؛

 .دم قطع شدن تماس را برقرار کر قی دقا  نیواپس در

 !تو معلوم هست؟ ییکجا_

توام    ی رو دارم برم عقل کل؟ معلومه که تو خراب شده   ییجا_

 .گهید

 ؟یپس چرا زنگ زدم خونه برنداشت_
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نم_ دوما  نکردم،  نگاه  رو  شماره  اول  که  که    تمدونسیچون 

 !نه ایجواب بدم  دیخونه رو با ی هاتلفن

ول  یاوک_ ا  یولش کن؛  بعد تلفن خونه زنگ خورد   ن یاز  به 

 .باشه خوادی م یجواب بده حال هر ک

 .کنمیم  یخونه زندگ  هی  ی دختر تو  هیبفهمن من دارم با    دیبا

 .بال انداختم شانه

 ؟ی داشت ی باشه! خب حال کار_

 .دادم با مخلفاتشو سفارش من تخت  ن یها آره، بب_

 ؟ باز هی مخلفاتش چ_

شِر و    نیو بالشت و ا  یرو تختخنگ منظورم تشک و پتو و  _

 .وراست

 .آها خب، دستت درد نکنه _

 .خواهش _
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 .ی زیچ هی نیبب فقط

 ؟یچ_

 ؟ی ریتحولشون بگ یتونیم_

 .طرف آشپزخانه گام برداشتم  به

خودم جا به جاشون کنم که نتونم!   ستیمگه؟ قرار ن  هیچ_

 نه؟ گهی قراره خودشون نصبش کنن د

 ی ستیبا دقت وا  دیفقط با  کننیو مآره خودشون همه کاراش _

سرک نکشن و   یی دست نزنه و جا  ی زیم   زیرو سرشون به چ

 .رنی نگ لمیموقع عکس و ف هی

 .که پشت اپن خواسته قرار داشت نشستم  ی بلند  یصندل  ی رو

 !نداره که  ی آره بابا کار_

 .یاوک_
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با همشون   نمیبب   ام ی! نهایتو خونه زندگ  دنیر  نم یبب  امین  فقط

 !شهو از فردا برامون داستان نستاتیا یگذاشت یعکس گرفت

با من عکس    دیچرا با  وانهیفکر کنم! آخه د  سیحالت خوش ن_

! ؟ی شاخ مجاز  ایمگه    امی تیسلبر  شناسه؟یو ممن  یک  رن؟یبگ

 .تا فالوور دارم ستی کال دو ادیم ادمیکه  ییجاتا 

 !شهیداره و نه پرطرفدار محسوب م یآب  کیاونم نه ت 

 ه یخفته بودن و خفن بودنم ندارم مثل    ی بایتوهم ز  الحمدهلل

 .عده

نم_ رو  تو  جان  و  یول  شناسنیاوسکول  معتمد  که   سامان 

 !شناسنیم

  !دختره تو خونه سامان معتمد بوده  نیا گنیم

 !بار کن  یباقال اریخر ب حال

م  عاتیبازار شا  گهید داغ  تهمت  تو    دی و شا  شهیو  بزنه  گوه 

 .فروشمون
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 !جنس لیتحو  هیتو از  یساخت ییویابالفضل! چه سنار ای_

آرا  هی  سیرئ لوازم  و    گریباز  گه،ید   یهست  یشی شرکت 

 !که برات بد تموم بشه یستیو خواننده ن  ستیفوتبال

دوست دخترش تخت    ی رکت برافالن ش  سییر  گنی م  تهش

 .ده یخواب خر

به   نای ا  ه؟یچ  یدونی! منتها مکیدوست دارم! ل  وت یدواریام_

تخت هم    ی ! وارد مسائل روکننینم  تیهمون تخت که کفا

 !شنیم

 :طور گفتمهمان گذاشتم و به دهان  ای لزان ی اتکه

 .ریبگ لیتحو ایبرو بابا اصال به من چه، خودت ب_

تو  _ وقت  ادیبه  کس  یتلفن  ی دار  یندادن  م  یبا   ی زنی حرف 

 !؟ینوشخوار نکن

 :را قورت داده و پاسخش را دادم ا یلزان
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به حرف؛ اگه ضعف کنم غش    ی و گرفتمنگشنمه خب، توام  _

  رسه؟یبه دادم م یکنم  ک

هم_ ماوه  ه  گهیچزن  روزه  سه  انگار  که  کنم    ی چی ضعف 

 .نخورده

الن   ان؛یم  گهیدو ساعت د  یکیتا    نایو بخور ابرو ناهارت  یاوک

 .اونجا ادیب یکام زنمی زنگ م

ن و تا نرفت   ی بندی تو اتاق من درم م  ی ریونا اومدن ما  یوقت

 .ی اینم رونیب

 .کرد جادیا  میسوال برا اشی کار محافظه

من دوست دخترتم؟ پس چرا   ی ود به همه بگتو مگه قرار نب _

 !؟یکنیم میو قامن  ی دار

  ی لیدل  نکهیباشه و ا  یاوک  یکه همه چ  دمینشونت م  یزمان_

 .کنمیم یخونه زندگ هی ی نداره همه بدونن من با تو تو
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باشه.  یلیخ_ بابا،  صغرخب  غلط  نینچ   ی کبر  ی ..    ی هر 

 .رم یگیو مبکن به من چه، من پولم ی خوایم

و بکن گاو کار نداشته باش، نوشخوارت   یچیکال به ه  نیآفر_

 .ز یعز

به او بدهم تماس را قطع کرد و    ی خواستم جواب در خور  تا

 .دمیاپن کوب ی را رو یبا حرص گوش من

لرز همه جا  که و  با ترس  بعد  برر  شیالبته  کردم که   یسرا 

 .مبادا ترک برداشته باشد

به خ  ی کهیمرت  نیا  آخه《 که  داره  ارزش   یاطرش گوش بز 

تو    خوامینه م  ؟یو بشکون  نتینازن ارزش داره؟ خاک  بدونم 

 》!سرت آنا 

 :درونم جواب دادم ی به ندا خودم  و

م  قتایحق  نه《 عذر  نداره؛  کار    خوامیکه  بابت  جان  ندا 

 》.ناپسندم 
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 .ل خوردن شدمبا ولع مشغو و

مثل    بعد ناهارم  کردن  تمام  را    کیاز  بشقابش  دختر خوب 

 .کان گذاشتم شستم و در آب چ

شد  با طور  به  هم  آن  مثانه  بودن  پر  طرف   دیاحساس  به 

 .و با عجله داخل شدم دمیدو ییدستشو

و با حس روشن شدن چشمانم از توالت  اتیاز اتمام عمل پس

 .آمدم رونیب

دست  همچنان خشک    سمیخ  ی هاکه  شلوارم  پشت  با  را 

شد و سالم کرد   دار یپد یکه ناگهان ی شخص دنیاز د کردم یم

 .دمیکش  ی بلند غیج

 .قلبم گذاشتم و او به سرعت به طرفم آمد ی رو دست

 ؟ی دیترس ؟یخوب ؟ی شد یچ_

  داد یشروع به داد و ب  تی و با عصبان  دم ی کش  قی نفس عم   چند

 .کردم 
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نترس _ پس  ظا  نیع  هوی  دم،ینه  مجن  تازه   یشیهر  بعد 

نترس  ای  دمی ترس  یپرسیم نه  تمر  دمینه؟  سولفژ    نیداشتم 

 !کردمیم

ام گرفته  خنده   تیعصبان  نیکه به کار بردم در ع  ی ری تعب  از

 .بود

خوردن  او حرص  به  توجه  به   شروع من    ی هابدون  کرد 

 .دنیخند

 !درمونی مرض! درد ب_

 .شدت گرفت اشخنده 

هرهر کرکر راه    یدارم ه  یشوخباهاش    ببند بابا، انگار من_

 !ره توشانداخته! ببند مگس ن

 :خنده گفت انیم در

 .اش جورهو خنده  ی خوش به حال سامان، بساط شاد_

  مگه من دلقک اون ابلهم؟_
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 ی خوردن آب به آشپزخانه بروم ول  ی ارد شوم و بر  خواستمیم

 .غول تشنش سد راهم بود کلی با آن ه  ز یکامب

 .بکش کنار عمو_

 :پر خنده گفت یو با لحن ستاد یا ی ور کی

 .مادمازل دییبفرما_

 .به او رفتم و از کنارش گذشتم  ی اغره  چشم

 .غرغر با خودم بودم مشغول

! حال گهینم  یچ یبه من ه   قاشیدست رف  دهیم   دیکل   انتر《

 》.نبودم یناسبنام تی در وضع خوبه

باز که    قهیآن تاپ قرمز    دنیبه خودم انداختم و از د   ینگاه

 !گذاشته بود ماتم برد شیرا به نما میهانه یچاک س  یحساب

مج  ای《 قرآن  پ   تیوضع!  دیخود  من    شینامناسب  النِ 

خداشرمنده  من   ایست!  هم کاش  در  صفحه   نیو  از   ی لحظه 

 !یروزگار محو کن 
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 !بود ی اه یقرمزا سه ثان ی آدما مثل ماه ی حافظه  کاش

 !خودم کفنش کنم ی با دستا رهی سامان معتمد بم کاش

 》....هوفف

 .به هال انداختم  یو نامحسوس نگاه یواشکیآشپزخانه  از

 .کاناپه نشسته بود ی و من ر به  پشت

برا  دم یکش  ی راحت  نفس خشمم    ی و  آتش  نشاندن    ک ی فرو 

 .دمیآب خنک نوش وانیل

لحظه    کی  یخوشم اومد ازش؛ اصال حت  یلیخدا وک   یول《

 .هیهم نگاهش روم زوم نشد؛ دمش گرم بچه خوب

و    کسی دختر ب  هیاونم با    طیشرا  نیبود و تو ا  گهیکس د  هر

 .رسوندیم حیبه ضر یدست هیکار تنها بود قطعا 

حت  زی کامب  یول رو  کی  یاصال  نگاهش  هم    هام نه یس  ی بار 

 》.ننشست
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 .برگرداندم  شی او سر ج دمیرا آب کش  وانیل

 !چه کار کنم دیبا دانستمی نم حال

 شدم؟ی لباس چطور ظاهر م نیا با

  ...پوف《

 ی ایچه وضع شخم  نی! اه... ازه ی کنار کامب  قایکه دق  مانتومم

 》!دم؟گرفتار شبود من 

  ی که در باز شد و جناب آقا  بردمی احوالت به سر م  ن یهم  در

 !رد شدندخود شاخ پندار وا

 :گفت محض ورودش به

 ؟یکنی کار م یچ نجایتو ا یاِ کام_

 :تکان بخورد جواب داد شیاز جا  ی اذره  نکهیبدون ا ز یکامب

 ! حواست کجاست تو؟هاام یب یگفت ی داد امی خودت پ_
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  ی د یفکر کردم ند  ی ب ندادتو جوا  ی دادم ول  امی پ  دونمی آره م_

 ...وامم یپ

همون لحظه خاموش شد    میمنتها گوش  دمشینه داداش د_

 .و بدمنتونستم جوابت

پاشم   نداختمیم و از کار نهمه خودم  نیا  ی ای م  دونستمیم_

 آنا کو؟  ام؛یب

 .را بلند کردم میصدا

 .امآشپزخونه _

 شد و با تعجب  خیبه سمت آشپزخانه رو گرداند همانجا م  تا

 .بود امره یخ

نه   ز یو جمع کنه! نه به کامب  زیمردک ه   نیا  دی با  یکی  حال《

 !نیبه ا

 》!ستادمیانگار لخت وا کنهینگاه م  ی جور هی
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کردم    پشت نازک  رو چشم  خور  ز یم  یصندل  ی و    ی ناهار 

 .نشستم

 .بلند خودش را به آشپزخانه رساند ی هاقدم  با

رو  کی را  د  زیم  ی دستش  دست  صندل  گرشیو  پشت    ی را 

 .خم شد  میگذاشت و رو

 .شدیمور مورم م اشیکی همه نزد نیا از

 :گفت میکه فقط خودمان بشنو ییآهسته و با صدا  اریبس

 چه وضعشه؟ نیا_

 :از خودش آهسته پچ زدم تی عهم به تب من

 چه وضعشه؟ یچ_

 .افکنده بود هیسا اشیشانی بر پ اخم

 ...لباس نیا_

 ؟یشکیخجالت نم ؟یجلو کام ی د یپوش نیا هیچ
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به خودم بگو، بالخره   خاره یکه اگه م  خاره؟یماتحتت م   نکنه

 !ببرم امیضی ف هیلاقل  دمی دارم پول م

  اش ی دگیت و دهن درو از شدت وقاح  دیدر رگم جوش  خون

 .شدم  یحرص

 وقت یرف  یواسه خودت؟ وقت  یکن ی زرت و پرت م  ی دار  یچ_

ه من  لاقل دهن مبارک و باز کن و ب  نجایا  یبفرست  ی خوایم

 !داره دیبگو که کل

غول تشن وسط هال    هی  نمیبیم   رونی اومدم ب  یی دستشو  رفتم

 !ستاده یوا

ر سر کنم  خودم تنهام چاد  یوقت  یتو خونه حت  یداشت  توقع

 ...یم؟ بابا زک راه بر 

 .آمد  نیی از موضعش پا دی شنا ر  اتمی دفاع یوقت

 ؟یمگه زنگ نزد کام_

 .را از او برگرداندم  میرو
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 .دمیاگه زده بوده هم من نفهمبابا،  دونمیچه م_

 شه؟یم تیتو مستراح بودم حال  گمی م دارم

 .کنمیم  شیالن اوک   ؛ی فاز بردار  خوادیخب حال برا من نم_

 .ی جلو کام  این  سر و وضعت  نیخواهشا ! با ا  نیبنش  نجای هم  توام

 .دادمیدر مقابل دستور دادن مقاومت نشان م  شهیهم

مواقع  و آن  از  رو  یالن  که  نشان    ی بود  را  خودش  لجبازم 

 .دادیم

حرف بزنه؟ نه    خوادی م  یک  نمیجلوش بنش   امیمثال بخوام ب_

  اصال به تو چه؟ ها؟ ؟یبدونم ک خوامیم

 !دم؟ رگیم  ی چه جور  یک  ی داره که من جلو  ی ت چه ربط  به

اختالط کنم،   ز یبا کامب   نمیبنش  امیب  خوادیاصال دلم م  النم

 !؟ییفضولش تو
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  ز ی نگاه ر  هی  یت حتو آقاس  ریانقدر سر به ز  چارهی که اون ب  وال

 !به من ننداخت درست برعکس تو

 .و در گوشم زمزمه کرد دیرا کنار گوشم کش سرش

ن که با م  ی فاب منه، به دختر  ق یرف  یدختر خوب کام  نیبب_

و    ی با من  ی و قرارداد  ی که صور  ییتو  یم نداره؛ حتشباشه چ

 .سر سوزنم بهت حس ندارم  ی اندازه 

 !کنهکار   یچ دیخوب بلده با وگرنه

 !میسامش کن ی تر میتونی اگه خوشت اومده م اصال

 !گذره یخوش م  شتریبهترم هست، دور هم ب ی ! سه نفرها؟

 .مو بر تنم راست شد شیهاحرف  دنی شن از

 .آمدیو بال م زدینزجار از اعماق قلبم قل ما و نفرت

وقت   یدبستان  ی هابچه   مثل دعوا    یکه  از خودشان  بزرگتر  با 

چشمم سر    ی از گوشه  یقطره اشک  آوردند،یم  و کم   کردندیم

 .کنترلش به سرعت از جا برخاستم ی خورد که برا
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 .کرد  جاد یا  ی انندم  ژ یق  ی عقب رفت و صدا  یکه صندل   ی طور

صورتش    ی بلند تو  ی دااز کنارش عبور کنم با ص  نکهیاز ا  قبل

 :لب زدم

 ....ازت متنفرم سامان معتمد! متنفر_

 .تا پاسخم را بدهد  ستادمینا

 .پر شتاب از آشپزخانه خارج شدم  ییهاگام  با

مانتوام را از کنارش برداشتم و    زیعجب کامب مقابل نگاه مت  در

 .به اتاق رفتم

 ...بمانم توانستمینم

 ...آور بودخفقان می خانه برا ی فضا

 ...خواستیزار زدن م دلم

 ....از ته دل ی ه یگر

 !...مثل او یآدم خودخواه و مضخرف ی نه جلو یول
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 .سرم انداختم ی ن زدم و شالم را آزاد رورا ت مانتو

 .رفتم رونیاز اتاق ب اشتم و را برد فمیک

 .شده بودند رهیدو با تعجب به حرکات من خ هر

آن  یتوجه  نیترکوچک   بدون جلوبه  ا  ی ها،  و   ستادمیدر 

پوش صدا   میهایکتان  دنیمشغول  که  سامان   ی شدم  نحس 

 .گوشم را آزرد 

  کجا؟_

 .ندادم و بند کفشم را گره زدم یپاسخ

 کجا؟ گمیدارم م تا،یبا توام آناه_

 .بستم زی را ن  گرمیندادم و بند لنگ کفش د یپاسخ زبا

  ان یم  مینشست بازو  ره یدستگ   ی و دستم رو  ستادمیراست ا  تا

 .شد ریاس یشتان محکم نگا

 ؟ی ری م ی سر، کجا دار رهیخ ی با توام دختره _
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 !به تو چه_

 ؟ی ری نکن آنا، بگو کجا م یرگیخ_

چشم و به او    ختمیداشتم در نگاهم ر  تی چه نفرت و عصبان  هر 

 .دوختم

پس تو کار    ستی که رفت و آمدمون به هم مربوط ن  میگفت_

 .نکن یمن فضول

 .شد  شتر ی ب میدستش دور بازو فشار

 .میکه به هم ضرر نرسون ییتا جا می گفت یآره ول_

 هیبرم    خوامیبه تو ضرر برسونه؛ م  تونهینم  کسچینترس ه _

 .بزنم ی دور

 .بکش ودستت 

 ؟ی گرد یبرم یک_

 !دم مربوطهاونشم به خو_
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 .رفتم رونیرا باز کردم و ب در

اشک  به ساختمان  از  خروج  را    میهاگونه  م یهامحض 

 ....شستند

د  کردمیم  فکر ا  ی برگه  دنیبا  از  و  حرف   نیسالمت  ها 

 .دست بردارد شی رفتارها

از    وقتچ یو آن فاحشه خانه قرار نبود ه  یانگ هرزگ  گاران  اما

 ...من پاک شود ی رو

پو  خدا از  شکر  ناز  یلرا  به  تا  بود  داده  سامان  بدهم   ی که 

الن حت  ی ارمقد وگرنه  بودم  رفته  و    یکش  پدر  مزار  تا سر 

 .بروم توانستمی مادرم هم نم

 .رفتم و پس از آن اتوبوس سوار شدم یرا با تاکس  ی ریمس تا

خر   کیآرامگاه    ی ورود  مد شکالت  دل  دمیبسته  با   ی و 

قبر  به سمت آن دو  بال  ی اندوهناک  نهال  ان دسرش  ی که  و 

 .کاشته شده بود رفتم
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ابتدا فاتحه   ن یزم  ی همانجا رو  ا یاز دن  فارغ  نثار    ی انشستم و 

 .روحشان کردم و بعد سر درد دلم باز شد

 ن؟ یت... چرا اتقدر زود رف نیکه بود  یخوب بود وقت  چقدر《

 ن؟ یچرا ما رو تنها گذاشت

 ...میدی روز خوش ند هی از شما ما  بعد

 》....زندون.... منم که ی وشهافتاده گ آرمان

 ...دهدیاشک امان نم رسمی خودم که م به

 .نباشد  صیام قابل تشختا چهره   کشمیصورتم م  ی را تو  شالم

 ...افتادم تو جهنم   ری که گ منم《

دق  مامان جهنمم..  قای الن  باتالقوسط  وسط  نجات  .  راه   ...

 ...ندارم

 شه یکه هم... همون  تاتیدخترت... آناه  ینیکه بب  ییکجا  بابا

 ...گنیم ای اسمش پاکه حال بهش چ یمثل معن یگفتیم
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و حفظ کرد... وسط فاحشه خونه هم خودش  یدخترت حت   بابا

که   کننی نگاه م  ییهرجا  ی هرزه   هیحال بهش به چشم    یول

 ...و اون کنه  نیغالب او خودش خوادیم

 ....تامیبابا به خدا که من هنوزم همون آناه یول

 ....نیزدیپاکدخت صداش م ی اهکه گ همون

 ...خدا که من هنوزم همونم به

 ی حس پوچ  گهیالن د  ینباختم ول  یطیشرا  چیتو ه  وخودم 

 ...دارم 

 ...دمیدارم از دست م وتوانم

 ...تحت فشارم یلیخ

 ....یلیخ

 ...نی که فقط از شما بخوام برام دعا کن مدماو امروز 

 ....خاطر آرمانبمونم.... به  ی قو ارم،ی کم ن نیکن  دعا
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مرحله    نیکنه تا بتونم از پس ا  میاریکه    نیاز خدا بخوا  شما

 .امیبرب میاز زندگ 

  ی حرفا و رفتارا   شی بهم بده تا بتونم در برابر ن  ی و قدرت  توان

 ....ارمی نم و کم نپسر پولداره، سامان، مقاومت ک نیا

 ...سخت  ی روزا نیبگذره ا تا

 ...ن تموم بشنهاموو غصه  رونی ب ادیآرمان ب تا

 》...نیکن دعامون

 .داشتم یسبک حس

 .را با پر شالم پاک کردم و برخاستم  میهااشک

 .را باز کردم و مشغول پخش کردنش شدم التشک ی بسته

  ششان ی و ن  داشتند ی مکه شکالت بر  ییهابچه  ی شاد  دنید  از

 .لبخند بر لبم آمد  شدیتا بناگوش باز م 
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خانه  دو به  مانده  راه  چهار  تا  تاکس  ی سه  از   اده ی پ  یسامان 

 .شدم

 .راه را قدم بزنم یباق خواستمیم

 .آزاد لذت بردم ی خانه برسم از هوا تا

 .ها را تماشا کردمچشم دوختم و عبور و مرور آدم   هاابانیخ  به

 ...کردم یاحساس قدرت هم م یسبک بر حس عالوه حال

شده که    جادیالن آنقدر توان و قدرت در من ا  کردمی م  حس

 .اورمیو کم ن ستمیبر سامان بادر برا  یبتوانم به خوب

 .کردمیاز خودم دفاع م دیبا

زور    تواندیم  قی طر  ن یتا گمان کند از ا  دمیکش  یعقب م  دینبا

 .دیبگو

 .دادمی ن مرا نشا امی خود واقع دیبا
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کتش    ی آنا  همان به  زور  حرف  که  لجباز  و  مغرور  و  تخس 

 .رفتینم

و تازه   دمیشده بود که به در آپارتمان رس  کیتار  بایتقر  هوا

 !ندارم  دی آمد که کل ادمی

شب    ازدهیده    خونه باشه لاقل وگرنه تا  شونی کیکنه    خدا《

 》!کار کنم؟  یچ

ون حرف در باز بد  که  دینکش  هی را فشردم و به ثان  فونیآ  زنگ

 .شد

.و درو باز کردنمن   دنی .... حتما دگهید  هیریتصو  فن یآ  خب《

《 

 .رفتم و با در باز آپارتمان رو به رو شدم رونیآسانسور ب از

 .به در زدم و بعد وارد شدم  ی زیر ی تقه

مواجه شدم که دست   یفت چشم عصبانمحض ورود با دو ج  به

 !کردند ی م و نگاهم  ستادهیوسط هال ا نهیبه س
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بهت   توننینره که اونا نم  ادتیحفظ کن آنا!    وت یخونسرد《

 》!زور بگن

 .ستمردم و در را بو آرامش درآو  نهیرا با طمان میهاکفش 

 :گفتند کصدایهر دو  کهویجلو گذاشتم که  یقدم

 !؟ی کجا بود_

  مگه؟ نیوا! گروه سرود _

  ان یدر م  ز یبه طرفم برداشت و کامب  یقدم  تی با عصبان  سامان

 .راه گرفتش 

 .داداش؛ آروم باش ستایوا_

 چتونه شما؟_

 :زد  ادیسرخ شده بود فر تی که از عصبان یبا چشمان  سامان

 !تا نشونش بدم ما چمونه زی ولم کن کامب  ونه؟!ما چم_

 .را به من دوخت اشی هم نگاه عصب ز یکامب
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 .بود آنا؟ دلمون هزار راه رفت  ی چا کار نیا_

 !میخبر بد  سیبه پل می بر میخواستیکم کم م  گهید

 !نیزدی زنگ م میخب به گوش ن؟یشد وونهیوا! د_

  م؟ینزد ی فکر کرد_

 .بال انداختم شانه

 !دمینفهممن که _

 ی به زور رو  زیکامب  خودش را رها کند که   کردیتقال م  سامان

 .مبل نشاندش

 .زنمیمن حرف م نیآروم داداش، بنش_

 :رو به من کرد یحرص سپس

 !ی خونه جا گذاشته بود وتیچون گوش_

 .زدم  امیشانیبه پ ی اضربه

 .نبود  ادمیآخ.... به خدا اصال _
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 .خوامی من شد، عذر م ری تقص یاوک

 ؟ی حال کجا رفته بود_

اما    میهم دخالت نکن  ی تو رفت و آمدها  قراره تو کار هم و_

 .گمیشدم م  تونیشونیبار چون باعث پر نیا

 .بودم سر خاک پدر مادرم  رفته

 .کارت درست نبود آنا یخدا رحمتشون کنه ول_

 و ت یو گوش  رونی ب  ی از خونه زد  یاون همه حرص و ناراحت  با

 .ی نبرد

 !ی مداو ری هم د یلیخ

 .هزار راه رفت فکرمون

 .یسر خودت آورده باش ییه بالکنن میکرد فکر

ضع_ حرف    ف ی اونقدر  تا  چهار  خاطر  به  که  نشدم  خوار  و 

 .بزنم بیو مضخرف به خودم آس اساسیب
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 .تا آروم بشم رونیاز خونه رفتم ب فقط

 :سر تکان داد و سامان گفت ز یکامب

کرد_ فکر  بگو  رو  برخورده    خانم  میما  پوست بهش  که  نگو 

 .حرفاست  نیتر از الفتک

 !چشم تو ی به کور_

 .به اتاق رفتم یتفاوتیو با ب گفتم

معتمد؛ وقتشه دست و    ی گذشته زنده شد آقا  ی آنا  گهید《

 》!ی و جمع کنپات 

 ی دیجد  ی نفره   ک یوق به تخت خواب  اتاق که شدم با ذ   وارد 

 .زل زدم  دمیدیم  میکه رو به رو

درشت    ی هاو لحاف بنفش رنگ با گل  یو تشک سوسن  بالشت

 .بردیاش دل م یسوسن

 .به عقب برداشتم یقدم
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 !قشنگه یلیدستتون درد نکنه خ_

 .شد گاریرفت و مشغول دود کردن س ی اچشم غره سامان

 .اما پاسخم را داد  ز یکامب

 .ا رو شکر خوشت اومدهدخ_

 .رو به سامان کرد  سپس

 .داداش من برم گهیخب د_

 .شام بمون_

 .برم، شب مهمون دارم گهینه د_

 .کرد شیهاحرف  ی مهی ضم یچشمک و

 .کرد و رفت  یمن تکان داد و با من هم خداحافظ   ی برا  یدست

کردم و به هال    زانی آو  یاتاق رفتم مانتو و شالم را از جالباس  به

 .تمبرگش

 .نشستم شیو رو به رو  رفتم
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 رونیخاموش کرد و دودش را به ب  ی گاریرا در جاس  گارشیس

 .پوف کرد

کم  ی .قهی را  کش  یتاپم  ب  دمی بال  از  شدن   انینما  شتریتا 

 .موفق بودم  یتا قسمت یکنم که کم ی ریجلوگ میهانه یس

 :گفتم ییرا صاف کردم و با پررو میگلو

  !من لباس لزم دارم _

 ی نن؛ الن چارم که شک نکهمراهم برند  یچیه   یگفت  خودت

 .گهیپدرم دراومد د  نیشلوار ج نیتو ا شبی کار کنم؟! از د

 .دی ببرتت خر یکام گمی فردا م_

  !خدا رو شکر نه دستم چالقه نه پام شَله_

 .دارم   ازی پول ن د،یرم خربلدم ب خودم

 .دمیو پس مسرکار پولت رفتم

  !دیخر برتتیم یکام_
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 .دیدهانم ماسکالمش حرف در  تیجد از

م  لبد《 خودش  نره   گهیبا  بدم  بهش  پول  معلوم  کجا  از 

  !و گم و گور کنه؟خودش

 》!معتمد فعال بتازون ی آقا یاوک

 .نگفتم و او هم از جا برخاست ی زیچ  گرید

 .هست زیهمه چ  خچالیبگم تو  ینداره ه یلزوم گهید_

 !پس راحت باش میکن  یرو زندگ یبا هم مدت  قراره

 .ر یبخ شب

 .دیاتاقش رفت و در را به هم کوب به

 .دمیمبل کوب  یبال انداختم و خودم را به پشت شانه

  ی ! وال به خدا! عنونه فکر کرده کی خوری که شام نم  جهنم《

  !ی ایهست حال! فدا سرم که عصبان 

 》!ورم! گوزو  هی به
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گفتم و برخاستم و به سمت آشپزخانه راه کج   ی کشدار  شیا

 .کردم 

________________ 

 .شدم   داریاز خواب ب  میهاپشت پلک   دیخورش با تابش نور    صبح

در چسبانده شده    ی رو  ی ادر را باز کردم که برگه   اطی احت  با

 .بود

 .دیخر  نیرت بدنبال   اد یم  یحاضر باش کام  میو ن   ازده یساعت  )

  حتاج ی ما.شِر و ورا  نیبخر بدون تعارف و ا  ی دار  اجیاحت   ی چ  هر

 ی تا نوار بهداشت  ریو خونه بگ  رونیلباس ب  از.و بخر ماهت   کی

 ن یچشمش از ا  زی کامب.ی اگهیو هر درد د   نیرت و سوت وو ش

بکش  ستین  از ین  رهی س  زایچ خجالت  بع  ی ازش  البته   د یکه 

واژه   دونمیم باش  ییشناآخجالت کال    ی با    ر ی د  من!یداشته 

 (ی با.ام یوقت م

 .در کندم و مچاله کردم   ی را از رو برگه
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 》....شغال نفهمِ ینکبت عوض شعوریب ی پررو  ی پسره 《

 !فحش کم آوردم گرید

به کلمه  برگه باز کردم و چشمم که  و   ینوار بهداشت  ی هارا 

 .کردم زشیر زیافتاد با حرص ر   نیشرت و سوت

اون س  خاک 《 به  ! آکننرت  بر  بگم   بهیپسر غر  هیخه من 

  !بخر؟ یبرام نوار بهداشت میبر

 》!مبالتی ابله ب اوزگل

  ی رفتم تا سر سر   دادیرا نشان م  ازده یبه ساعت که    ی نگاه  با

 .بخورم و آماده شوم ی زیچ

طومار از   کیگرفتم    میبودم که چند بار تصم   یحرص  آنقدر

 اشیمنفه  شدت  بفرستم و   شی برا  کیرک   ر یو غ  کی الفاظ رک

 .شدم مان یباز پش یرا به او بفهمانم ول

 بشه؟ یکه چ ی ! فحشش بدوونهیآخه د هی چه کار نیا《

 !گهیو بخر؟ خب بخر دماهت  کی حتاجی نگفته ما مگه
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 !بخر یخواست  یچ هر

اصال غلط کرده    دمی کور دندش نرم پولشم بهش نم  چشمش 

 .کثافت

باش  تا ا  یتو  من  نکن  ی نجوریبا  مستر    یزنن  حرفو    یرفتار 

 》!...معتمد

 .بر لبم آمد هروزمندانیپ  ی لبخند و

دست مانتو و شلوار و شال؛ چهار جفت کفش ستشان،    چهار

دمپا جفت  حمام،    یکی  ییسه  مخصوص   یکیمخصوص 

برا  یکیو    ییدستشو در    ؛یروفرش  ی هم  لک  عدد  هشت 

ر  ی هارنگ  ابرو، مداد چشم،   مل،یمختلف،  خط چشم، مداد 

برس و    کی  ه،یسا  ییشش تا  ی جعبه   کیشش رنگ رژ لب،  

خر مرطوب  دستمال  بسته  ا  میدهایچند  را    ی نجای تا  کار 

 .دادندی م لیتشک
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و فقط کارت    آمدی دنبالم به هر مغازه م  یحرف  چیه  یب  زیکامب

ه   دیکشیم بَگ  شدیم  پر  ش یاهتدس  یو  و   دیخر  ی هااز 

اش قشنگ کوپه   نیبرود و در ماش  نگی تا پارک  شدی مجبور م

 .بگذارد 

افتاد خجالت را کنار گذاشتم   ریلباس ز  ی که به مغازه   چشمم

 .آمدی پشت سرم م حرفیهم ب   زیو به سمتش رفتم، کامب

 :همراهم وارد شود که گفتم خواستیم

ا_ شنا  ا ...  م  یستیمیوا  نجایا   انتتا  مخابام ن  بعد  بکنم    ی ا یو 

 .یکشیکارت مبارک و م

 :و جواب داد دیخند

لاقل    کردمیم  فایپول و فقط ا  فیتا الن که نقش ک  یلعنت_

اون تو    ی زایم  ز ی به چ  ینگاه  ه ی  امیبه عنوان دستمزد بذار ب

 .بندازم 
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دوست دختر گرام   با  ست؛یامکانش ن  ی مستر! وا  یم  وزیاکس_

  ی هم خوشت اومد براش بخر  ی زیاز چ   بزن که لاقل  دید  ایب

 .برات بپوشه

 .اش به هوا بلند شدخنده  کیشل

  دت یخر  چرخم،ی م  جاهایکامال قانع شدم، برو من هم  یاوک_

 .امیتموم شد زنگ بزن ب

 شمارم.و؟ رکه یدار

 .آره دارم_

 .مردانه رفت  ی ها ک ی وارد مغازه شدم و او هم به طرف بوت  من

لب   ی فانتز  ی ها ست   انیم  از پنج   ی هاواب خ  اسو  رنگارنگ، 

سوت و  شرت  رنگ   نیدست  در  مدلست  و  مختلف    ی هاها 

 .انتخاب کردم

  ی فوق کوتاه قرمز تور  راهنیپ  کی ها هم  خواب  لباس   ن یب  از

کار شده بود و    برجسته  ی هابازش گل   ی ادیز  ی قه یکه دور  
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  ی خز  ی هاتوپک   نش یی که پا  یبه رنگ صورت   گرید  راهنی پ  کی

 .خاب کردم کار شده بود انت 

  ی ق یتماس گرفتم که دقا  ز یبا کامب  دهایاز تمام شدن خر  پس 

 .بعد خودش را رساند

  ف یرد  نیتریو  ی که رو  یرنگارنگ  دیخر  ی هاسهی ک  ی رو  نگاهش

 .دانم رهیکرده بودم خ

 .قورت داد نیدهانش را نماد آب

 اش؟همه _

 .شل شد شمین

 !اشهمه _

 .میآمد رونیو با هم از مغازه ب  دیرا کش   کارت

خودت رحم کن بهش گناه   ایجوونه، خدا  یلیسامان خ  ایخدا_

 ...داره
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 :گفتم بردیکه به کار م  یاز الفاظ  متعجب

 افتاده؟  یشده مگه سامان؟ اتفاق یچ_

 .را در صندوق عقب گذاشت دی خر ی هاسه یک

 ....آره _

 شده؟  یوا! چ_

 .به خودش گرفت ینالن ی افهیق

از    ورش یشمش  یدختر خانم  هی که    دیمتاسفانه الن خبر رس _

 ...و پاره کنه  من ی چاره ی ب قیرو بسته و قراره رف

 :دمیتمام پرس یخنگ با

 ؟یک_

 !و پوکر نگاهم کرد  دیسرعت سرش بال پر به

 !؟یو گرفت ستگام یا_

  !خدا ه ب پرسمیم  ی دارم جد_
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 ؟ی آنا؟ واقعا ؟ جد _

 !امی آره وال جد_

 .زد اشیشانیبه پ ی اضربه

 ...گر یبگم دختر است د تونم یمخدا برگام! فقط  ی وا_

 .را باز کرد  نی و در ماش رفت

 شده خب؟  یبگو چ نم؛یب  ستایبابا وا ی ا_

 .بود رونیهنوز ب  گرشید ی و پا  نیداخل ماش ش یپا کی

 !اللهم صبر _

 !ایرد داد_

از کار افتادم   یسوار شو ببرمت خونه کل   ایدختر جان؛ ب  ایب_

 .یامروز به خاطر سام

 .و سوار شدم رفتم

 :را که به حرکت درآورد گفتم نیماش
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 !هاتموم نشده  دامی من هنوز خر_

 !مونده؟ ی! چگهید می ابالفضل! کل شهرو بار زد ای_

 .هنوز   دمینخر یم بهداشت ازلو_

 :بود گفت یکه حواسش به رانندگ طورهمان 

مدلش _ و  ممارک  خودم  بگو  شب    ارمیم  رمیگیو   ا یبرات 

 .خودش اره یسامان بخره ب  گمیم

 .نشستم ی ور   کیتعجب  با

 !و؟یمدل چ ک ومار_

و مشبک باشه   ! فقط بگو بالدار؟ی خوایمگه نم  ینوار بهداشت_

 نه؟ ای

 .دمیکش  ی بلند نیه

 !ن؟ییایحیو ب شعوریخاک به سرم! شما دو تا چرا انقدر ب_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

204 

که   ستین  یخاص  زی چ  گه،ید  ه یعیطب  زیچ  هی  ی ودیپر_

برای دینشون م  تیحساس مامانم و   ی ! مثال من خودم الن 

 !! خجالت نداره کهخرمی م مخواهرا 

رفتار   ی جور  ی ود یع پرتعجب دهانم باز مانده بود! من موق  از

 !مادرم متوجه نشود یکه حت  کردمیم

 ...حوله  ف یشامپو صابون مسواک ل ست،یفقط اون ن_

 .و دور زد  دیکش ی کشدار پوف

انجام بده که منم   ودت یزودتر خر  کنمی فقط خواهش م  یاوک_

 .سمکارم بر بتونم برم به

 .که همه رو داشته باشه یفروشگاه هیخب برو _

  ی و او تلفن  داشتمی برم  آمدیکه خوشم م  یو صابونهر شامپو    از

 .بود یمشغول حرف زدن کس

 .فروشنده گذاشتم زیم ی را رو  د یخر سبد
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 دمیبود که خر  ن یحرکت سر و دست اشاره زد و منظورش ا  با

 !نه ا یتمام شده 

 .مثبت سر تکان دادم ی هم به نشانه  من

 گه یت دساع  کی تا    تیراحت باشه من نها  التونیبله... نه خ_

  ...اونجام 

 .بله... خدانگهدارتون بله

ج  لیموبا در  هز  بشیرا  پرداخت  از  بعد  و   نه یگذاشت 

 .می رفت ن یرا برداشت و به طرف ماش هاک ی پالست

جا  پشت که  اتومب  ی فرمان  و  درآورد   ل یگرفت  با حرکت  را 

 :تگف

مهم و از دست بدما! پسر خدا به    ی قرار کار  ه یبود    کینزد_

 .زدم وگرنه طرف رفته بودگ  روم رحم کرد زن

 .ادیم ریاونم د خداروشکر
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  ی انجام بدم ول  ودم یخر  تونمیمن به سامان گفتم که خودم م_

 .امیاون اصرار داشت که حتما با شما ب

 رم؟ ی بگ  ی خوریم   یکال کله شقه! ولش کن حال بگو ناهار چ_

برس    خورم،ی م  ی زیچ  هی خونه    رمیم_ قرارت  به  برو  شما 

 .نشه رتی د نیااز  شتریب

 .ناهار نیرفتینبود م یاگه قرار مهم گه؛ید  دی پس ببخش_

 .نوزه ستمینه بابا؛ تازه من اصال گرسنه ن_

 .خورمی م ی زیچ ی کیک هیمنم وسط راه  یاوک_

 .دم یر کمد چها را د غروب تمام لباس تا

که همان    یاز آن چند دست لباس راحت  یکیحمام رفتم و    به

 .دمیبودم را پوش دهی ابتدا خر

آست  کی خاکستر  نی بلوز  صورت  کی با    ی کوتاه   ی عروسک 

 .وسطش به همراه شلوار ستش  ده یچسب
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که ناهار نخورده بودم به   ییرا خشک کردم و از آنجا  میموها

 .بپزمخودم شام  ی آشپزخانه رفتم تا برا

بر   ممی تصم  تیکردم و در نها  نیی را بال و پا  هانت ی و کاب  زریفر

 .ه زرشک پلو با مرغ درست کنمشد ک نیا

 .کردن ی کردم و شروع کردم به آشپز یپل کیموز

کاناپه دراز    ی رو  ونیزیتلو  ی نه شامم را خوردم و جلو  ساعت

 .دمیکش

باز    ی ماهواره بودم که صدا  ی هاکردن شبکه   نیی بال پا  مشغول

 .دیشدن در به گوشم رس

 .را بلند کردم  میاسترس در جا نشستم و صدا  با

 ه؟یک_

 .که وارد هال شد زمی خواستم برخ  تا

فرو    بشیدستش را در ج  کیدوشش انداخته و    ی را رو  کتش

 .برده بود
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 !م بابا چه خبرته نم_

 .سالم_

 .ک یو عل_

 ی و رو   دمیمبل کوب  یبه اتاقش رفت و من خودم را به پشت  او

  ی از اب  ییدئویو  کی زدم که در حال پخش موز pmc ی شبکه

 .بود

به هال    یلخت و شلوار اسلش مشک  ی ابعد با بالتنه   یقیدقا

 .برگشت

هم  عضالت در    ی چشمم رو  کردمیم  یتمام قوا داشتم سع  با

 .قفل نشود اشده یچ یپ

 .دمی کش  قیدهانم را قورت دادم و نفس عم  آب

و خودت  ی فاتحه   گهیکه د  هینگاه کوچولوت کاف  هیآنا    ی وا《

و تا ابد برات داستان درست کنه! پس خودت و کنترل   یبخون

 》...ستی کن دختر... اصال نگاش نکن... اصال فکر کن ن
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 ه؟یچ ی بو نیا_

دست به کمر    دم یهش افتاد که دهم بنگا   ارادهی لحظه ب  کی

 !و به من زل زده  ستادهیتر اآن طرف 

 .دوختم ونی زیتلو ی به صفحه نگاهم را از او گرفتم و  عیسر

 !گهیغذاست د ی بو  ؟ییچه بو_

 ؟ ی نزد شی رو که آت ییجا نمیبب ؟ی اِ؟ پس غذا پختنم بلد_

 !خوشمزه خان  رینخ_

ک_ من  یتو  چشطعم  فهم  ی دیو  آها  امزهخوشم  ی دیکه  ؟! 

 ؟ی دیهمون دو سه تا لب؟ با همونا فهم

ول  یعصب  یحساب بودم  خونسرد    میتصم  ی شده  بودم  گرفته 

 .ورد کنمبرخ

از هر فرصت  دهیضعفم را فهم  نقطه  تیاذ  ی برا  یبود و حال 

 .کردیکردنم استفاده م
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 .ستیمهم ن  میکه برا کردمیوانمود م دیبا

 !...برو بابا... خود شاخ پندار_

 !شاخ جاش رو سر گاوه ستم؛یمن شاخ ن_

 !همون لقب مناسبته  گه،یهمون د_

 .باز زبونت باز شده_

 .اولشم خداروشکرت از نداش یزبونم مشکل_

 .صورت خم شد ی آمد و تو ترک ینزد

 .شود   رهیاو خ  ی تا مبادا نگاهم رو   چرخاندمیچشم م  ییجا  هر

 ؟یکنیحال چرا نگام نم_

  !ازت؟ ادیخوشم م یل یبشه؟ خ ینگات کنم که چ_

 !نرفته؟  یلیو  یل یبدنم ته دلت ق  دنیبا د  یبگ  ی خوایم  یعنی_

 .کردم لحنم با صالبت باشد یسع

 !نرفته رینخ_
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 .و نگاه کنآنا من _

 .کردم  یبال انداختم و نوچ ابرو

کرد  یاوک_ شروع  خودت  کار  ادت ی  ایپس   کنم ی م  ی باشه، 

 !و بدهمن  بیسامان تو رو خدا ترت یبگ  ی ایخودت ب

زار بود    یصورتش زل زدم که از خستگ  د و بهگرد ش  چشمانم

 .دیدرخشی م ی اما در چشمانش همچنان برق شاد

 !رو   ی روز  نیهمچ ینیبیتو خواب شبتم نم_

 !ی به زود نمیبی م ی داریتو ب نجایچرا تو خواب شب؟ هم_

 ....پنبه دانه ندیشتر در خواب ب_

 الن من شترم؟_

ر و نداشتم، شما  نه نه، من هرگز قصد جسارت به اون بزرگوا_

 !هیبرات اوک نایهمون شاخ و گاو و ا
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م  خودم منفجر  خنده  از  جد  یول  شدمیداشتم  کامال    ی او 

 :گفت

هستم به توام حق    یدم عادلو بکن! من آم تالشتباشه، توا_

 ...هیباز نیا ی برنده  یک مینی ! ببدمیدفاع م

 !قرارداده هی نیسامان معتمد؛ ا ستین ی باز نیا_

 .دستایا راست

  !یو سرگرم ی شد به باز لیمن تبد ی الن برا یول_

 .به عقب برداشت یقدم

 !و بکن موش کوچولو تالشت_

 .و به آشپزخانه رفت گفت

 .حرفش  نیبا ا به پا شد  ی دلم شور در

 .دمیجویرا م  میهاناخند و از استرس در جانم افتا ولوله

 نا؟ یچرا انقدر کمه ا_
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 .آمدی از آشپزخانه م شیصدا

 ا؟ یچ_

 !سکه تو قابلمه یی زایچ  نیهم_

 .کردمیدرست م   شتریوگرنه ب ی خوریم  دونستمینم_

  ر یمتشنج بدون شب بخ   ینگفت و من هم با اعصاب  ی زیچ  گرید

 .به اتاقم رفتم و در را قفل کردم 

م  ریاز خ   یحت فقط  زدن هم گذشتم،  به   خواستمیمسواک 

 ...برسم  یکنج امن

بگذارم   میهاراحت سر بر حجم غصه   الیکه بتوانم با خ  ییجا

 .ببافم ایرا رو  میهاو آرزو 

 ...کرده بود  ری ذهنم را درگ ی سامان بدجور حرف

 .کردمینگاه م هیبه قض نانهیواقع ب  دیهر حال با به
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 ؛ ی و احساس  یمال  ی پشتوانه   چی دختر تنها بودم بدون ه  کی  من

بود، پس   ادیکنم ز  دایپ  یناخودآگاه به او وابستگ  نکهیاحتمال ا

م  دیبا جمع  را  حواسم  همچ   م کردی تمام  هرگز  اتفاق    نیتا 

 .افتدین ی ناگوار

  م ی به بعد تمام کارا و رفتاراش در جهت تسل  نیاز ا  قطعا《

 پ  رهیم ش ی کردن من پ

 !حرفام  نیتر از امحکم  جناب معتمد! من ی کور خوند  یول

 .هم به حال خودم بکنم ی فکر هی دیبا

 !ی نجوریا پ کمیصبح تا شب، م نمیتو خونه بنش شهینم

 .خودم جور کنم ی برا ی کار هی ردم بگ دیبا

م  فردا اقدام  برا  شهینم  نم،کیحتما   ن یترکوچک  ی که 

 .به اون انتر رو بزنم بهم پول بده اجمم یاحت

 》!؟ی چه کار ی.. ولم..کن ی کار هیخودم  دیبا
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 ی توانستی که تو اگر م زدی م ادیناخودآگاهم در سرم فر ر یضم

خانه  یکن   دای پ  ی کار فاحشه  آن  وارد  الن   ؟ی شد  چرا  چرا 

 !؟یینجایا

 بود؛ ز یچ کیجواب من   و《

لقمه   کی  تونستمیخواب نداشتم و نم  ی جا  ی قبال حت  نکهیا

 ...یلقمه نون خال  هی  یغذا بخرم؛ غذا به جهنم حت

ا  یول ن  ست،ین  نطوریالن  قبول    زایچ  یلیخ   ستمیمجبور  رو 

 .کنم

  ی وبجور کنه؛ پسر خ  ی کار  هیکه برام    گمیم  زی به کامب  اصال

 》.کنهیبرام م ی کار هیحتما  ادیبه نظر م

 .به خواب رفتم  رمی تماس بگ  زی که فردا با کامب  میتصم  نیبا ا  و

 .دمینوش ی از چا  ی اجرعه 

 .ششم بود که جواب داد ای پنجم  بوق

 بله؟_
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 ؟یسالم خوب_

 ؟ی ن، تو چطورنومم_

 !ام سر رفتهحوصله یلی... خستمیمنم خوبم بد ن_

هم که برو تا    ا ی  کنهیپخش م  ادیز  لمیماهواره ف  ی هاشبکه_

 .کم قدم بزن هی ابونیپارک سر خ 

  !هر روز پاشم برم پارک؟  شهی آخه مگه م_

 !رسهی به ذهنم نم ی زی من چ  ؟یبکن ی خوایخب چه کار م _

 .زبان آوردم  ن حرفم را بهدست دست کرد یاز کم بعد

 هی  یکمکم کن شهیخواهش کنم اگه م  خواستمیراستش م_

 .کنم دای پ ی کار

خواهشم را    کردمیبرا بسته بودم و در دل خدا خدا م  چشمانم

 .رد نکند
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شرکتش    ی قطعا تو  تونهیم  ؟یگیخب.... چرا به سامان نم_

 .جور کنه ی برات کار

 ه؛یکردن ما قرارداد  یزندگارتباط و با هم    نیکه ا  یدونیم_

 ...قرارداد کارمم از دست بدم  ن یبعد از تموم شدن ا  خوامینم

  

مسائل   تا،ی آناه  ست ین  یکنیکه فکر م  ی اونجوراما سامان  _

 !مطمئنم  ،ی اگر ازش بخوا  کنهی م  کیکار و خونه رو کامال تفک

 ...کارمم وابسته به اون باشه  خوامیکال نم_

 .ت ییممنونم از راهنما یاوک

 .میزنی با هم حرف م امینه نه صبر کن... م_

  ؟ی ایم یباشه، ک_

 .میتا ساعت دو، دو و ن امیم_

 .کنمی پس من ناهار درست م_
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 .شهی زحمت م_

 .بکنم ی کار هی دیخودم که با ی نه بابا، بالخره برا_

 .یخونگ ی غذا ی دلم لک زده برا_

 .بر لبم آمد لبخند

 .منتظرم، خداحافظ_

 .خداحافظ_

 .تدارک ناهار  ی را گذاشتم و به آشپزخانه رفتم برا لیموبا

ن  هنوز و  نه  م  میساعت  و  سبز  کی  توانستمیبود   ی قورمه 

 .خوشمزه بپزم

 .کارها را کرده بودم ی ساعت دو همه تا

 .ا خاموش کرده بودم ر ش ریآماده شده و ز غذا

 .بودم  دهیرا هم چ  زیدرست کرده و م  سالد
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گرفته    ی قورمه سبز  ی بو  سم را که سر تا پااتاق رفتم تا لبا  به

 .بود عوض کنم

  یی طال  ی هابا پولک  شیکه رو ی ابلند سورمه  ن یبلوز آست  کی

 .دمیپوش نم یقلب نقش بسته بود به همراه سلوور ج کی

 .را شانه زدم و بال بستم می وهابه خودم عطر زدم، م یکم

با    اندازم ی سرم ب  ی شال رو  خواستمیم مرا   نکهی ا  ی ادآوریاما 

 آمد یبه نظر م  ی ابود کار مسخره   دهید  تیدر آن وضع  روزید

 .شدم  الشیخی پس ب

 .لم دادم ونیزیتلو ی هال برگشتم و جلو به

 .رآمد از سه گذشته بود که زنگ در به صدا د  ساعت

 .نگاه کردم یشمو از چ  برخاستم

 .ستادمیرا باز کردم و عقب ا در

مقدار طول   هیاومد که    ش یپ   ی اومدم! کار  ر ید  یل یخ   دی ببخش_

 .دیکش



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

220 

 .بر لب نشاندم ی لبخند

 .تو ایاشکال نداره، ب_

 .شد و در را پشت سرش بستم وارد

 .اد یم امیخوب ی به به چه بوها _

 .ینظر و داشته باش نیراجع به طعمشم هم   دوارمیام_

و جون سالم به در   کنهیرحم م  میشاهلل که خدا به جوونان_

 .برمیم

 !ست یحدم ن  نیا در گهید_

 .اش بلند شدخنده  ی صدا

 .بابا کنمیم یشوخ_

 .ستآماده  زیم_

 .به دست و صورتم بزنم یآب هی من برم  یپس تا بکش یاوک_
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زعفران و    نیئرا با تز   و برنج  ختم ی ها ررا در بشقاب  خورشت

 .گذاشتم زیم ی و رو  دمیکش س یزرشک در د

 .بعد او هم به من ملحق شد  یق ینشستم و دقا زی سر م خودم

 .و نشست دیرا عقب کش  یصندل

 !کار کرده خانم مشفق، به به یچ نی خب خب بب_

 بکشم؟_

 .خودم کشمینه م_

 .را پر از برنج کرد  ریکفگ

 .وبده بشقابت_

 .کشمیمن خودم م زیبر خودت ی نه تو برا_

کرد و مشغول خوردن    یپر از برنج در ظرفش خال  ری کفگ  دو

 .شد

 .شروع کردم  یسر خال ریکفگ کیهم با  من
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بزنم اما خودش بحث را آغاز    ینداشتم حرف  م یغذا تصم   سر

 .کرد

وقت بود   یلیرد نکنه، خخوشمزه شده، دستت د  یلیاوم، خ_

 .نخورده بودم یخونگ ی غذا

 .ننوش جو_

سبز  طورهمان  قورمه  و  برنج  با  را  قاشقش  م  ی که    کردی پر 

 :گفت

بب_ بگو  کارا  نمی حال  چه  سالته  مدرک   ی بلد  یی چند 

 ه؟یچ  تیلیتحص 

کاغذ  دهانم  اتیمحتو دستمال  با  و  دادم  قورت  دور   ی را 

 .را پاک کردم   میهالب

دارم و البته   ی حسابدار  پلمیه و فوق دسالم  و سه  ستیمن ب_

 .آزاد ی هاهم دارم از آموزشگاه  وتریکامپ پلمید هی

 .تکان داد  سر
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برات   تونمیکه م  یمدرک تنها شغل  نیبا ا  یخوبه ول   یلیخ_

 باهاش؟  ی ای ها، اوکهستش  ی سِکرِتِر تشیجور کنم نها

 .با ذوق جواب دادم  فورا

  !نه خوبه چرا که  امی لیآره آره، خ_

 .کنمیم فشی حله پس، رد_

 ...ی ز یچ هیفقط _

 :دهان پر گفت با

 هوم؟ _

  ...یعنیبه سامان بگم؟  ی چطور_

 .دینوش ی ارا پر از دوغ کرد و جرعه  وانشیل

 .نگران نباش قبال بهش گفتم _
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 :که گفت کردمی اهش مب نگتعج با

اطالع   د یداره با  ی قرار مدار  هیاون با تو    الخره خب؟ ب  هیچ_

و کارت    یاز خونه کار کن  رونیب  ی خوایداشته باشه که تو م

ش تو رو به عنوان عشقش به خانواده   خوادیم ی! ناسالمتهیچ

 !هاکنه  یمعرف

 :نکهیجز ا ماندیگفتن نم ی برا  یپس حرف گفتی م درست

 کجا قراره بشم؟   یمنش لحا_

را به   اشه یگذاشت و تک  یرا در بشقاب خال  نگال و چ  قاشق

 .داد یصندل

 ی رو   دیبزرگه، اسمش و شا  یل یشرکت ساخت و ساز خ   هی_

 "بارکاو" ؛یباش دهید ادیسطح شهر ز یغاتیتبل  ی لبوردایب

 .ور اون ور نیو ااسمش  دمید  یلیاِ... آره خ_

 واقعا؟! بارکاو؟ ی وا اونجا بشم؟! یقراره منش ی جد

 .گذاشت  زیم  ی را رو   وانیو ل  دی دوغش را هم نوش  ی ندهما  یباق
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 شهی م  یپسرخالمه چند وقت  "جاهد   نیشاه"  سش یآره، رئ_

 .گردهی م یسکرتر شخص هیکه دنبال 

 !ه؟یاغه یباز چه ص یسکرتر شخص _

و انجام بده، قراراش  خودش  ی که فقط کارا  یمنش  هی  یعنی_

اوک کارا  یو  مثال  ی ادآوریو  مهمش   ی کنه،  شاکنه،   ی تو  دی 

کنه    شی قراراش همراه  ی انتخاب کت و شلوار کمکش کنه، تو

نخواد دنبالش    یباشه، ه   یو خالصه آدم مورد اعتماد و دم دست

 .سکرترا جداست ی ه یبگرده! کال کارش از بق

 !مگه چندتا سکرتر داره؟ _

 !چهارتا  شنیبا تو م_

 !رو؟  یهمه منش  نیکار ا یچ ادوخ یخدا... چهارتا....؟! م ای_

 .و دارنهر کدومشون کار مخصوص به خودشون گهید_

ا_ ت پسرخاله   یکه من قراره منش  یبه سامان گفت  نمیخب 

 بشم؟
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 .آره گفتم، حله_

 .شدم  زیاز جا برخاستم و مشغول جمع کردن م یخوشحال با

 اونجا؟  میقراره بر یحال ک_

 .فردا_

 !ستفردا که جمعه _

 نه،ی اول خودش تو رو بب  خوادیم   چون  ن،یخاطر همآره به  _

 .رویمقدار حساسه رو استخدام ن  هی

 .ندارم یباشه من که مشکل_

در مورد    یکم  ی خوردن چا  نی در ح  زیاز جمع کردن م  بعد

ممکن   یچه سوالت نکهیاداد و  حیوضاش تپسرخاله  ات یاخالق

 .است بپرسد

پرس  از شغلش  مورد  در  هم  برا  دمیخودش  که    ی گفت 

برا  کند؛یم   یمختلف عکاس  ی هاشرکت  سامان و    ی از جمله 

 .اشپسرخاله 
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از پنج گذشته بود که با تشکر فراوان به خاطر    بای تقر  ساعت

 .کرد و رفت ی غذا خداحافظ

______________ 

به هم خوردن در به   ی د که صدانشده بو  ساعت هشت  هنوز

 .دیگوشم رس

ا  نانیاطم  با ه  نکهیاز  است  نشان   یالعملعکس   چیسامان 

 .ندادم

 .مبل بلند شدم تا به آشپزخانه بروم که وارد سالن شد  ی رو  از

 .سالم_

 .تکان داد و به اتاقش رفت سر

 》...و بدهجواب سالم آدم   اد ی... نکبت... زورش مشیا《

رآشپزخان  به باقه  و  رو  ی غذا  ی مانده  ی فتم  را  گاز   ی ظهر 

 .گذاشتم تا گرم شود
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م  دانستمینم هم  بنابرا  ا ی  خوردیاو  از    نینه،  تا  کردم  صبر 

 .دیا یب رونی اتاقش ب

بالتنه   مثل با  و در    ی اشب گذشته  آمد  باز   خچالیلخت  را 

 .کرد

 .ادیم ی بو قورمه سبز _

 ؟ی خوریاز ناهار مونده، م_

 .نشست ی ناهار خور  زیت م و پش ترا بس  خچالی در

 .خورمی هم دارم؟ نه! پس م ی اگه ید ی چاره _

 .حرص جواب دادم با

هم تخم مرغ هست هم فست فود؛ اصال    اده،یاتفاقا چاره ز_

 !ی کنسرو بخور یتونیم

  ی فیگرچه تعر  خورم،ی دسپختت و م  دمی افتخار م  گه،ینه د_

 .نداره
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ا_ ته   شبید  یک  دم یضمن د  افتخارا نخواستم! در  نیمن از 

 !نداره یفیزده بود! خوبه هنوز تعر سی قابلمه رو هم ل

از صبح چ  ی لیخ  شبید_ بودم  از   ی زی گرسنه  بودم  نخورده 

م جلو سگ  رو  غذا  اون  وگرنه  بود  شلوغ    یذاشتیبس سرم 

 .زدی دهن نم

 .پرت کردم نکیدستم را محکم در س ی تو قاشق

 !مزخرف؟  یو گفتن دسپخت م  ایسگ    یالن به خودت گفت_

 :متفکر نگاهم کرد و گفت  یکم

 ی ری بود من گفتم! ولش کن از هر طرف بگ  یچه سمّ  نیا_

 !ره ی خودم گ ی پا

 .گذاشتم  شیو جلو  دمیغذا کش شی ادامه ندادم و برا گرید

 رفت؟ یک یکام_

 .نشستم ش ی و رو به رو دمیخودم کش ی هم برا  یبشقاب
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 .نموند؛ ناهارش و خورد رفت ادیز_

  ادت ی  ز یچهار تا چو شرکت؛ لاقل  ور دست خودم ت  ی ومدیم_

 .دادمیم

من    ادی  یخواستی م  یچ  یشیتو شرکت لوازم آرا   ؟یمثال چ_

 !کردن و که خودم خوب بلدم ش یآرا ؟ی بد

 .دهانش را فرو داد اتیمحتو

آرا_ اونجا  ما  مگه  جان  ما   م؟یدیم  ادیکردن    شی اوسکول 

بهت    نسیزیو ب  یبازرگان  مورددر    زی ! چهار تا چمیشرکت واردات 

 .ی خوب کار کن ی جا هی ی بر  یکه پس فردا بتون دادمیم ادی

 ست؟یبارکاو خوب ن یعنی_

ول_ خوبه...  آدل  یبارکاوم  دست  رو  ه   ی خب   ی چکیهنوز 

 .ومدهین
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آرا_ لوازم  با شرکت ساختمان  ی شیآخه شرکت    سه یمقا  یرو 

خدا کنه   ،هیشرکت خفن  یلیعقل کل؟! اتفاقا بارکاو خ  کننیم

 .ندهو بپسنجاهد م ی فقط آقا

 .خنده زد  ریز یحرفم تمام پق  تا

بگ _ قراره  منشرتت؟یمگه  قراره  هم   ها؛ یبش  شی !   النن یاز 

 توهماتت شروع شد؟

 .کردم نازک   یچشم پشت

 !استخدام بود  ی ! منظور منم برای... خودت متوهمشیا_

 لی فک و فام  حواست باشه جلو  ی! ولیگیبابا تو راست م  باشه_

  ی منش  هیبگن رفته با    ادیخوشم نم  ها؛ی من از شغلت حرف نزن

 !رو هم خته یر

  !از خداتم باشه _

 !ستیفعال که ن_

 .بحث کردن کالفه شدم از
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 .و بخور... غذات سی ... اصال هاه_

 !ی مضمن دار  ی ریخود درگ _

 .آره به تو رفتم _

 !تار موت به من بره هیکاش _

 .رها کردم   را در ظرفو چنگال   قاشق

 ...گهی د سی ! هی کرد موانهید ی وا_

 :گفت کردی زمان که قاشقش را پر م هم

 !ی دار ی ری خود درگ گمی هنوزم م_

 .کردم یبررس م یسر تا پا یدقت و موشکاف با

کم    یبلوز  صورت  ،یآب  نیرنگ، شلوار ج   یباز طوس  جلو  ی مانتو

در آن    یطوس  ی که اشکال هندس  ی رنگ به همراه شال صورت

 .دادندیم لی را تشک میهاکار شده بود لباس

 .صورتم نشاندم ی هم رو  یحی مل شی آرا
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 .ام انداختم شانه ی رو ی ور کیو افتم  را ب میموها

عطر    ی را به پا کردم و با زدن کم  امی اسپرت مشک  ی هاکفش 

 .منتظر چشم به ساعت دوختم

 .صبح بود می ساعت ده و ن زی با کامب قرارمان

 .میبه شرکتش برو ازدهیخواسته بود ساعت  اشپسرخاله 

صدا  به    فونیمانده بود که زنگ آ  میبه ده و ن  قه یق ج دپن هنوز

 .درآمد 

 .ا  برداشتمر فونیآ یرا به دست گرفتم و گوش فمیعجله ک  با

 .اومدم اومدم_

 .بدو_

خودم    گریبار د  کیرفتم و در آسانسور هم    رونیآپارتمان ب  از

 .را چک کردم
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شش ماه گذشته   یحالت ممکنم ط نیباترینظر خودم در ز از

 .ودمب

 ز یال کامب رفتم با چشم اطراف را دنب  رونیاز ساختمان که ب 

 .توجهم را جلب کرد یبوق ی که صدا گشتمیم

 .پارک شده بود دیسف BMW کی ابانیطرف خ  آن

دست   میگذاشت و برا  شیموها  ی را رو  اشی دود  نک یع   ز یکامب

 .تکان داد

 ی جلو جا  یصندل  ی کردم و رو  یرا با دقت ط  ابانیخ  عرض

که تمام وجودم را پر کرده   یوصف ناشدن   ی با شاد م. و  گرفت

 .دراز شده بود به دستش نگاه کردم که به طرفم بود

 :با او دست دادم و با ذوق گفتم یمعطلیب

 .ری سالم سالم؛ صبح بخ_

مثبتم به او هم منتقل شد چرا که لبخند بر لبانش    ی انرژ  قطعا

 :گفت لی نشست و هم زمان با به حرکت درآوردن اتومب
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 .ری صبح توام بخ ،ی سالم خانم پر انرژ_

نشده بودم    داری اب بساعت از خو  نیل جمعه احا   تا  یلیخداوک

  ی الن حساب   یو فحش دادم ول   ن یشاه  هیقض  نیسر ا  یامروز کل

 .خوبت ی ه یو روح  ی کوک شد با ابن همه انرژ  فمیک

 .دمیشوق دستانم را به هم کوب با

که قراره مشغول به کار بشم؛ از    هییاج  نیاول   نی ا  ز یکامب   ی وا_

 .کنمیم  ی رالن دارم براش لحظه شما

 ...دارم یحس خوب یلیخ ی وا

 !کنه دایادامه پ تمیماه دوم کار ی حست تو  نیا دوارمیام_

 .ستیدل تو دلم ن  شب یاز د ی وا_

 سامان کجا بود؟_

 .صد در صد خواب دونم؛ینم_

 ..ش بودمسگ تو روحش.... آرزومه الن به جا_
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گفتم و او هم    میهای به شرکت بارکاو من از فانتز  دنی رس  تا

 .دادی جوابم را م ی هم جد یخنده و گاه یگاه

 .دم یرا مشغول کار د ی چند نفر  میشرکت که شد وارد

 بازه؟  ها همجمعه   نجایا_

 .پدرشون و درآورده  ن یآره بابا شاه_

 انقدر بداخالقه؟_

 .رهی کم سخت گ هی نه منتها_

 .در زد  زی و کامب م یستادیا استیدر اتاق ر  ی جلو

که به ورود   دیو پخته به گوش رس  رایگ  ییبعد صدا  هیثان  چند

 .دعوتمان کرد 

 .در را باز کرد و خواست که من اول وارد شوم ز یکامب
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افتاد   ی رف وارد شدم و چشمم به مرد سن و سال دارعات  بدون

 !بود دیسف بایسرش تقر ی از موها یمیکه ن

 .میجلو رفت  زی با کامبقدم  هم

 .جان  نیسالم شاه _

 .سالم کردم  زی من ن متعاقبا

خشک پاسخمان را داد   ی اجاهد سر بلند کرد و با چهره  ی آقا

 .و به نشستن دعوتمان کرد

 !ستی شخص بود چطور آدمر مکا ی ابتدا نیهم  از

 !و بداخالق  ی غد، جد  خشن،

 ؟یکام  ی چطور_ 

 پسرخاله؟  ی ا چطورشکر، خوبم، شم_

 .کرد  میچشمانش تنظ ی را رو  نکشی تاپش را بست و ع لپ
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آنال   با مرا  خوب  کرد ی م  زیدقت  من حس  ا  ی و  از   ن ینداشتم 

 .در همش ی هااخم

 :به هم گره زد و گفت زیم ی را رو شی هادست

مهندس  دی بگ  بخ_ شرکت    د؟ یدونیم  یچ  یاز  با  حال  تا 

 .دیرو شرح بد  تونیکال سوابق کار د؟یکار کرد یمهندس

 .نگاه کردم زیتعجب به کامب با

 !هم متعجب شده بود او

 :سرشار از تعجب گفت یکرد به جاهد و با لحن رو

گفت  نیشاه_ که  که   دیخوایم  یشخص   یمنش  د یجان شما 

  !شهبا نانی فقط مورد اطم

  ا ی  اره ی هم از کار سر درب  ییزایچ   هی  دیبله درسته، اما خب با_

  !نه؟

 ...آخه_
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 .جان ین جواب بدن کام خودشوبذار _

 .دو به من چشم دوخته بودند هر

 !...ذوقم خورده بود   ی ... بدجور تودیای مانده بود اشکم درب  کم

عم  چندبار  نفس  و  زدم  ر  دم یکش  ق یپلک  از    زش ی تا 

 :و بعد جواب دادم نمک  ی ریجلوگاشک

ه_ مهندس  ی ای کار  ی سابقه  چ یمن  مورد  در  هم    یندارم، 

 !ونمدی نم ی زیچ

 :اغماض گفت ی او بدون ذره  ی جد الکام

شما رو استخدام    تونمی بگم که با عرض معذرت نم  د یپس با_

 .کنم

لب   ی ام روپنهان کردن غرور شکسته   ی برا  ی زورک  ی لبخند

 .آوردم و برخاستم

 .روز خوش د؛یکه گذاشت  یتوق ی ممنونم برا_
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 .از من بلند شد تی به تبع ز یکامب

 !نبود نیجناب جاهد قرارمون ا_

 .ندارم یشوخ کس چ یکار با ه ی گفتم که تو_

 .را بشنوم  شانیهاحرف  یتا باق  ستادمینا

ب  از خروج  رونی اتاق  در  سمت  به  سرعت  به  و  گام    یرفتم 

 .داشتمیبرم

 .ساندبه من ر خودش را زیوارد آسانسور شدم کامب  تا

 .امیصبر کن منم ب_

صدا  وارد  و  شد  ناراحت  یمانیپش  ش یآسانسور  فر  ی و   اد یرا 

 .زدیم

! اصال قرار خوامیمعذرت م  یلیخ  یلیمن واقعا متاسفم، خ_

 .بره شیپ  ی نطورینبود ا

 !...هویشد  یچ دونمیبه من گفته بود نم ی اگه ی د زیچ
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 .دمیجلو کش یرا کم شالم

 یزندگ   اریکه... هر کس اخت ستیتو ن ر یقشنداره... ت یاشکال_

 .خودش و داره

 شی نداره از جواب منف  یو داره؛ لزومشرکتش   ار یاخت  شونمیا

 ...رم ی بگ یناراحت بشم و افسردگ

 ...ودمده بنه آخه من قول دا_

تو   گردمینداره؛ اصال ناراحت  نباش؛ از فردا م  یاشکال  چیه_

 ...روزنامه دنبال کار

 ...خوامی ر مآنا من بازم عذ_

 !ستیو عالف نکن، گفتم که مهم نولش کن بابا خودت_

  ی کرد و حت   یهم عذر خواه   گریچند بار د  می به خانه برس  تا

 .کرد  یهم معذرت خواه یهنگام خداحافظ 

مبل   ی حوصله شال از سر برداشتم و رو  یخانه که شدم ب  وارد

 ...کاناپه ولو شدم  ی انداختم و خودم هم رو
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 م ی روآمد و رو به    رونی در دست از آشپزخانه ب  یبا فنجان   سامان

 .نشست

 شد؟  یها؟ چ_

 .رفتمیبود و با انگشتانم ور م نییپا سرم

 !بشه یخواستیم ی... چیچی ه_

 ردت کرد؟ _

و مشغول باز کردن بافت  به تکان دادن سر اکتفا کردم    فقط

 .شدم میموها

 ش ی پ  ی ایگفتم نبرتت بارکاو؛ گفتم ب  زی من از اولم به کامب_

 .خودم

موها  سر و  را که حال  باز شده  ی بلند کردم  گرفته ام  حالت 

 .ختمیبودند دورم ر

بتونم   مونمیقرارداد کوفت  نیکه بعد از ا  خوامی م  ی من کار_

 !اونجا بمونم
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  ز ی م  ی و آن را رو  د یش را سر کشجان فن   اتیمحتو  ی خونسرد  با

 .گذاشت

تو شرکت من کار    یتونینم  گهی منم نگفتم بعد از قرارداد د_

 یکامال رسم   دم؛نبی کارمندا باهات قرارداد م  ی ه ی! مثل بقیکن

 .یو قانون

 .خونه هم از کار کامال جداست مسائل

 .باخبر بشه  مونی از مسائل شخص یاونجا کس ستین قرار

 :گفتم دیترد با

 همچنان به کارم ادامه بدم؟ تونمیبعدشم م یعنی_

نشد لاقل    یلی به هر دل   ای  یاستآره چرا که نه، اگه هم نخو_

 تونمیو م  یست حسابت درشرک  هی  ی تو  ی سابقه کار دار  هی

 .نامه بدم یبهت معرف  یحت

 .دمیذوق کف دستانم را به هم کوب با

 !؟یگیم ی جد_
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 .اوهوم_

 شرکتت هست؟ ی من تو ی برا ی خب حال چه کار_

منم همون کار و    ی برا  ؟یقرار بود چه کار کن  ن یواسه شاه_

 .یکنیم

 بشم؟ ت یشخص  یمنش یعنی_

 .هاه یما نیتو هم ی زیچ  هیآره، _

 !ه یدوست دخترت منش یبرات ا فت داره بگ یگفتیتو که م_

 !خودم باشه یشخص یکه منش ینه در صورت یآره ول_

 م؟ یکار کن  ی خب حال چ_

 :گفت طنت یزد و با ش یچشمک

 !برات دارم  یجذاب ی شنهادا یمن پ_

جا برخاستم و شالم را برداشتم و همانطور که به طرف اتاقم    از

 :تمگف رفتمیم
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 !سی بذار لب کوزه آبش و بخور جناب رئ وشنهادات یپ_

پتو    ریز  زدیم  م یلباس بدون توجه به او که صدا  ضیاز تعو  دعب

 :و بلند داد زدم  دمیخز

  !من خوابم_

 ؟ی پس ناهار چ_

 》!گاه کنا رو ن پررو بچه《

  به من چه! مگه من آشپزتم؟_

 .دمیشن  کینزد ی ارا از فاصله  شیبعد صدا ه یثان چند

 .بعد بخواب میبده بخور یچ هیپاشو _

که به چارچوب   دمش یتاق برگشتم و دتعجب به طرف در ا  با

 .زده   هیدر تک

 .النم همون کارو بکن ؟ییتنها ی کردیکار م یقبال چ_
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 ی هاشم کسجمعه  ن یا نبودم بنابراها رو تنههقبال شب جمع_

 !بود که ساپورتم کنه

 .ابرو بال انداختم  یتخس با

 .هساپورتت کن ادی از همونا ب یکیالنم بگو _

 ...آنا_

  هی  دیشدم شا  دار یب  یوقت  گه،ی د  رونی برو ب  ادی م مدرد! خواب_

 !ت کردم کارد خورده  کم یبرا ش ی فکر

 !من الن گشنمه_

 :مگفت حرص  با

 ...و بخورمن  ایب_

 .جلو گذاشت یگفت و قدم ی کش دار  جون

 .شده بودم مانی که زدم به شدت پش  یحرف از

 !برو عقبا _
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 !بخورمت  یخودت گفت_

 .من غلط کردم با تو_

بده من بخورم وگرنه به   ی زیچ   هی  ی زبون دراز  ی جاپاشو  _

 حال خود   خورمت؛ی م  ارمیو م  کنمی خودت عمل م  ی .هیتوص

 !یدان

 .و ناچار از جا بلند شدم حوصلهیب

 .یاله ی کوفت بخور_

رئ_ دراز  ستیبا  زبون  هر  خانوم مشفق؛  باش  که    ی مهربون 

 .کنمیاز حقوقت کم م ینبک

  !یستین جمهور  سی... خوبه حال رئشیا_

املت جانانه   کی پختن    ی و از کنارش عبور کردم و برا  گفتم

 .به آشپزخانه قدم گذاشتم

 .سفارش داده بود میفرم شرکت برا ی هالباس  از
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مقنعه   ی اشلوار سورمه   مانتو به    یمشک  ی او    ی طرز خاصکه 

 ی جداگانه و جگر  ی اسر و کنارش پارچه   ی رو  شد؛یبسته م

 .رنگ داشت 

 .داشتم یساس خوبها احآن لباس  در

دوباره   نهیی آ  در انگار چ  ی انگاه  و  انداختم  کم   ی زی به خودم 

 .شدم قیام دقباشد در چهره 

گذاشتم و رژ لبم   رون یرا فرق کج از مقنعه ب  م یاز موها  یکم

 .ردم تر کرا هم پررنگ 

 .! حال خوب شدولیا《

 》 !یشدم ول ی گریج چه

  دار یهنوز هم ب مانسا  دمید  یرفتم و وقت   رونی اتاق خوابم ب  از

 .دمینشده با حرص به در اتاقش کوب 

 .دو رگه و خواب آلودش بلند شد ی صدا

  سر صبح؟ ها؟ چته _
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 .گرد شد چشمانم

 .هفت حاضر باشم یها! خودت گفتِ ساعت هفت ی وا_

 ؟یکن  داریبساعت هفت گفتم منم _

 .تعجب پاسخ دادم با

  !نه_

 ی و چهره   ختهیبه هم ر   ی هامو  دن یدر باز شد و من از د  ناگهان

 .خوابش ماتم برد

 :گفت خاراندی اش را مبرهنه  ی نهیس ی که عضله  طورهمان 

 !؟یزنیاسب به در لگد م  نیپس چرا ع _

 !تیتربی لگد زدم من؟ در زدم ب یک_

 !ی حال هر چ_

 .هفت آماده بشم  یگفت شبی خودت د بابا_

 !یکن دارینگفتم منم ب ،یگفتم تو آماده بش_
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 شرکت؟  میبر یمگه قراره ک  ؟یچ  یعنیخب _

 م ی! اشتباه به عرضتون رسوندن سرکار خانم مشفق، برم؟یبر_

 .ست یدر کار ن

 .رمیشرکت، منم خودم م ی بری م فیخودت تشر شما

 !منم ببر ی ری م ی مثال؟! خب تو که دار یوا! واسه چ_

ن_ قرار  اونجا  بشه!   یکس  ستیاوسکول  ما خبردار  ارتباط  از 

 .دوگوله رو به کار بنداز

 .یکه تا هشت برس ی ریم یافتی الن راه م تو

 !نکرده یی خدا سمایرئ ام؛یم رترید منم

 .دم یمال یرا کم  امی شانیپ

 .پس رمیمن م  ه،ینبود؛ اوک ادمیاصال _

 .ام یتا ب  نی! منتظر بنشی اریدرن  ی زبا   جیگ  ی دیاونجا رس  نیبب_

 .هم من هماهنگ کردم یمنش با
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 .هباش_

پوش  یخداحافظ با  و   امیمشک  ی ساده   ی هاکفش  دنیکردم 

 .رفتم رونی از خانه ب انیاهلل گوبسم

 .عظمت دهانم باز ماندبه آن شرکت  دن یاز د قتا یحق

 تیسوئ  کی  بای ار! تقراز کل مجموعه جدا بود انگ  سییر  اتاق

  .مجزا 

  دم ی را د  ی ایو فوق عمل  ش یغرق آرا  یدر وارد شدم و منش  از

 .نشسته و مشغول صحبت با تلفن بود زی که پشت م

 .من صحبتش را تمام کرد دنید با

آقا_ دوازده    یمحب  ی بله  ساعت    د؛یاریب  فیتشرامروز 

 .خدانگهدارتون

 .من رو کرد برگرداند و با لبخند به شیرا سر جا  یگوش

 جانم؟_
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 .سالم، من مشفق هستم_

آناه _ بنش  تا یآها؛  آقا  زمیعز   نیجون!  که  معتمد    ی الناست 

 .ارنیب فیخودشون تشر

 .ممنون_

 .خوشحال شدم اشییخوش رو از

 .میشو یدوستان خوب  میبتوان  دیفکر کردم که شا نیا به

 .رنگ نشستم و به ساعت چشم دوختم ی مبل جگر  ی رو

اِ که    یمنش رواز  نامش    دهیفهم  زشیم  ی ستند  شهال "بودم 

 ی هیجواب بق  ای و    زدیبا تلفن حرف م  ایاست مدام    "ی ریام

 .مشغول بود یو حساب دادی کارمندان را م

  ی آب  ی در کت و شلوار  دهیگذشته بود که سامان پوش  یربع  کی

 .کم رنگ وارد شد یو کراوات صورت دیفس راهنی و پ یکاربن

 .سامان به سرعت از جا بلند شد دنیبا د ی ریام شهال
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 .ر یسالم جناب معتمد صبحتون بخ_

نشست که    یمن  ی کوتاه پاسخش را داد و نگاهش رو  سامان

 .کردمی م شی تماشا الیخیب

 .دهمیم یکه دارم سوت  دمیکه رفت فهم ی اچشم غره  با

 .را صاف کردم  مینا برخاستم و گلو از

 !معتمد ی ... اِهِم... آقاسالم سا _

 :سالمم را با حرص داد و گفت جواب

 .داخل د یاری ب فیتشر_

 .کرد  ی ریوارد اتاقش شود رو به ام نکهی از ا قبل

 .تا کارم تموم بشه  دیریرو فعال نپذ یلطفا کس ی ریخانم ام_

 .حتما چشم _
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از   امستاده یا  جیطور آنجا گ همان  دید  یاتاقش شد و وقت  وارد

منش  سر  اش  یپشت  و  غره  چشم  که   ی اره با  فهماند  دست 

 .دنبالش بروم

را خنده   اشی حرکات حرص  دنید  از اما خودم  بود  گرفته  ام 

 .هرطور بود کنترل کردم و وارد اتاقش شدم

 .ورودم در را محکم بست با

همه سفارش کردما! باز برگشته    نی! خوبه ایچقدر خنگ  ی وا_

  !کنهیگاه مو نبز من  نیع

ک نتوانستم خنده   گرید را  با صداام  و  کنم    ی که سع   یینترل 

 .دنیه خندداشتم بال نرود شروع کردم ب

 .گذاشت و کنار گاوصندوق نشست  زشیم ی را رو  فشیک

  ز یم  ی و رو  دیکش   رون یگه از آن برا باز کرد و چند بر  درش

 .گذاشت

 .قرارداد و امضا کن ایهر و کرت که تموم شد ب_
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 .دادم و جلو رفتم انیام پابه خنده میکردن گلوصاف  با

 .را برداشتم و مشغول خواندن شدم  هابرگه

 خب کو حقوقم؟_

 .پوکر نگاهم کرد ی اافهیق با

 .مگیبعد اونم بهت م نمیمنه! بذا بنش بیتو ج_

 .دشیبسته نم ی طور  چیبازم ه  شین

 .بلند نشود میداشتم صدا یسع فقط

 .دی را جلو کش  اشی نشست و صندل زشی م پشت

 .بدم حیبرات توض ایخب ب_

قرارداد بود   ی و بندها  فیکه شامل وظا  حاتشی دقت به توض  با

 .گوش سپرده بودم

بگم که تمام اطالعات مربوط به من و شرکت    د یو در آخر با_

  !زرا  کیتو محفوظ بمونه مثل  شی پ دیبا
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 یی ل شرکتم جاو کار من و مسائ  یراجع به زندگ  یحرف  اگر

 !نهی الکاتب درز کنه حسابت با کرام 

بلکه خودتم    ی ار یداداشت و از زندان درب  یتونینم   گهیتنها د  نه

 بغل دستش تو بخش بانوان! افتاد؟ ی ریم

 .آره متوجه شدم_

 .قوقبه بحث ح میرسیخوبه، حال م _

و رفته رفته   میکنیتومان شروع م  نویلیشروع از دو م  ی برا

  شی افزا  ی ریم  شی و خوب پ  ی تو کارت مهارت دار   نمیاگر بب

 ؟یو، اوکحقوقت دمیم

 .و عادلنه، خوبه یهم عال یلیآره خ_

تا فردا برات   ینینشی م  ی ریخب؛ امروز و وردست ام  اریبس_

 .کنن یاتاقم اوک  ی و تو  تیو صندل  زیم

 .تعجب لب باز کردم  اب

 نجا؟ یاتاقت؟! ا ی وت_
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 .نجا ی آره، ا_

 .یو کارا هم حضور داشته باش  زایچ   نیتری شخص  ی قراره تو  تو

  ی دست راستم  ییجورا  هی  یول  هیشخص  یواقع اسمت منش  در

 .با تو هماهنگ بشه  دیمن اول با ی همه کارا  گه،ید

 !کمرم خم شد ؛ی! چه سِمَت مهم و خفنسیاوه، _

 :گفت ی جد کامال

ا_ کمح   نجایآنا  با هم شوخل  نه  قراره   میدار  یارمونه،  نه  و 

 .میرو به اسم صدا بزن  گهیهمد

 .معتمدم و تو خانم مشفق ی آقا من

 رون یما ب  ی از رابطه  دینبا  کسچیه  کنمیم  دی ... تاکچکسیه

 .از محل کار خبردار بشه

 ؟ی دیفهم

 .آره کامال_
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 .هتموم شه بر میرو امضا کن   نایا ایخوبه، ب_

 .کاغذها را امضا و انگشت زدم  ری را برداشتم و ز  خودکار

 :هم امضاها را زد و گفت خودش

 .خانم مشفق میداشته باش یخوب ی همکار  دوارمیام_

 .نطوری بله منم هم_

_______________ 

را    آن پا روز  ادار اعس  انیتا  ام  یعنی  ی ت  کنار  ظهر   ی ری دو 

 .گوش دادم  حاتشیها و توضنشستم و با دقت به حرف 

را    زها ی چ  یو بعض  دادیم  حیخوب و نکته به نکته توض  یلیخ

 .که فراموش نکنم کردیم  ادداشتیبرگه  ی رو میهم برا

 یپسر جوان  ی بود و از رفت و آمدها  یخوب و خونگرم  دختر

متوجه شدم سر    ست یبخش بازرگان   زر ی واسوپر  بودم   ده یهمکه ف

 .با هم دارند ی و سر
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 ی بزنم و هر جا  شی آخر هم با لبخند گفت که شهال صدا  در

 .کمکش حساب کنم  ی کردم رو ریکار که گ 

 ش یکرد چرا که معتقد بود کارها یآمدنم هم ابراز خوشحال از

 .کشد ی سبک خواهد شد و نفس راحت م اریبس

  ق یاز طرو سپس راس ساعت دو    داشت  چند نفر مراجع  سامان

زودتر از   توانمیبه شهال گفت که من امروز را م   یتماس تلفن

در شرکت    سیکرد که از فردا تا هر زمان که رئ   دیاو بروم و تاک

 .بمانم د یحضور داشته باشد من هم با

تشکر  یخداحافظ  با و  خاطر   مانهیصم  ی گرم  به  شهال  از 

 .دم ک کرخوبش شرکت را تر ی هایی راهنما

 .بودم یروز اول از خودم راض ی برا

را با    ی زی و هر چ  اوردمیدرن  ی بود که خنگ باز   نیا  حداقلش

 .متوجه شدم   حیبار توض کی
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ها  و پس از مدت   ی خسته از اتوبوس سوار  دمیخانه که رس  به

  ک ی را درآوردم و با  میهااز خانه ماندن به سرعت لباس  رونیب

 .کردم ری آماده شکمم را سکوکتل 

 .دمیپتو خز   ریبه طرف اتاق رفتم و ز کشانازه یخم

لحظات    ن یخواب چشمانم را در ربود و در آخر  ده ینکش   هیثان  به

 .ندادم تی اهم میبه زنگ موبا امی اریهوش

کجهنم《 هر  تا    یهست  ی...  بزن  زنگ  خط...  پشت  بمون 

 》...ام... الن خسته یشخفه

  ی صدا  دنیگذشته بود که با شن  دنمی چقدر از خواب  دانمینم

 .بلند به هم خوردن در چشم باز کردم 

 ...شده بود کی تار هوا

که در اتاقم به   اندازم یبه ساعت ب  یرا برداشتم تا نگاه  یگوش

باز شد و  و ه  یقامت  شدت  را   یکلیبلند  و چراغ  وارد گشت 

 .روشن نمود
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خونه رو جواب    یکه نه گوش  یکنی م  یمعلوم هست چه غلط_

 !و؟لتینه موبا ی دیم

 .را کنارم گذاشتم  یتخت نشستم و گوش ی رو

 ؟یکارم داشت یکه! خب حال چ ینیبیخواب بودم م _

 !ادیامشب م  نازیآ_

 !ادیخب به من چه! خوش م_

 !هادخترمه سکول دوست وا_

 .نگاهش کردم جیگ

 !باشه، به من چه خوادیکه م  ی هر خر_

 .زیخونه کامب  ی گفتم امشب و بر_

  ی هر موقع دوست دخترا  ستی برو بابا! قرار ن  ز؟ی جانم؟ کامب_

فرما بشن من آلخون والخون   فی حضرت آقا خواستن تشر

 .بشم
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 !مه؟یام؟ سر جاهازتو خونه هیک نیبگم ا_

 .ردمرش عبور ک و از کنا برخاستم

 .کار به تو و دوست دخترت دارم  یمن تو اتاقمم چ_

 رون؟ یب ی اینم یعنی_

 .بخوام تو اتاقم هست ینه! هر چ_

 ؟یشینم تیاذ_

 .را باز کردم خچالیدم و در آشپزخانه ش  وارد

که براش   ی بود؛ مشتر  نیهم که بودم وضع هم  ی ناز  ی خونه_

 .کردمیم تو اتاقم و درم قفل دم یپچی من م اومدیم

 .را بستم خچالی را برداشتم و در  وه یآبم پاکت

در هم    یاز آبچکان برداشتم و به او رو کردم که با ابروان  یوانیل

 .بود رهی خ نیگره خورده به زم

 ؟ی خوریتوام م_
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 .آورد  رونیکتش ب بیرا از ج  لش یرا بلند کرد و موبا سرش

 ...ادین گمیم_

 !؟یکن ی کار نی ا همچچر نه،_

خال  وانیل پاکت  و  پر کردم  پرتقال  از آب    نک ی را در س  ی را 

 .گذاشتم

 !یو تجربه کن طیمنم اون شرا ی تو خونه  خوادیدلم نم_

راض_ وضعم  از  ا  امی من  خودم  قبول    یزندگ  نیسامان،  رو 

 .کردم 

  ت ی شگیهم یتو از زندگ  نجامیمن ا نکهی به خاطر ا ستین قرار 

 .ی ریفاصله بگ

 .ندارم باور کن  یمشکل من

 .ی توش راحت باش ی توئه حق دار ی خونه  نجایا

 مطمئن؟ _
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 .آره بابا _

ببر تو اتاقت و تا رفتن   شهیلزمت م  یپس لطفا هر چ  ،یاوک_

 .ا ی ن رونیب ناز یآ

نده   کار   کنه  یموقع به سرش زد فضول   هین که  ل کقف  درم

 .دستمون

 .باشه حواسم هست_

 اد؟ یم یک

 .رسهی م گهیساعت د کیتا _

 .گهید مونهی قطعا شبم م_

د_ چ  گه،ی آره  واسه  ب  ی پس  م  ادیگفتم   خواستم یخونه؟ 

 ...بود ادیکه جا ز نمشیبب

 !ی بد حی توض خوادیخب حال توام نم_

 ؟ سرکاربرم  ی فردا چطور_
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کرد بابا، راحت   دار یب  هشیو با بمبم نم  نازیاون وقت صبح آ_

 .باش

 .گهیحله د یاوک_

تنقالت برداشتم و به اتاق بردم و بعد به او    توانستمی چه م  هر 

ت با  رو  شرتی که  اسپرت  شلوار  و    ی و  بود  داده  لم  مبل 

 :گفتم کردیم  نییماهواره را بال پا ی هاشبکه

 .کردم ادهآم ورم یمن ذخا_

 .شمیام پنهان متو لونه  رمیم

 .که هنوز بابا، هر موقع اومد برو  دهومین_

 .بلند شد فونیزنگ آ ی نداده بودم که صدا  یجواب هنوز

 .آوردن مادمازل  فی بفرما تشر_

 .ی با رم،یم من
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 .به اتاقم رفتم و در را هم قفل کردم  فورا 

م  ی ربدجو دختر نمشیبب  خواستیدلم  دوست  بالخره   !

  !...گریسامان معتمد بود د

 !...باست یو ز نقصی تا چه حد ب نمیبب خواستمیم

و باز    دی چیدر خانه پ  ی پر ناز  ی ها خنده   ی بعد صدا  قهیدق  چند

 ...گشت یل بر من مستو یشگ یهمان حس خفقان آور هم

سر    فک وو پ  پسی گذاشتم و خودم را با خوردن چ  ی هندزفر

 .فان سرگرم کردم ی هاج یزدن به پ

  ی ا یرا درآوردم و مح  ی از دوازده گذشته بود که هندزفر  ساعت

 .خواب شدم

  ی ناهنجار و مزخرف  ی نگذشته بود که صداها  ه یچند ثان  هنوز 

 !د یگوشم رسبه 

 ...کردی نم میو حالت تهوع رها دیچ یدر هم پ  دلم
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به    میش تا گلوام و بال آمدن در معده  ی زیچ  دنیحس جوش  با

سرو طرف  به  و  شدم  بلند  تخت  از   ی بهداشت  سیسرعت 

 ...دمیاتاق دو  ی گوشه

 ...را عق زدم و بال آوردم تی وضع  نیحجم نفرتم از ا تمام

 ...نفوذ نکند رونیبه ب میرا بستم تا صدا در

عق زدن   ی شور و حال صدا  ن همهبا آ  دانستمیم   دیبع  هرچند

 ...من گوششان را آزار دهد

از    یآمدم ول  رونیب  یبهداشت  س یبه صورتم زدم و از سرو  یآب

رس  ییصداها  دنیشن اوج  به  سرو  دهیکه  داخل  باز    س ی بود 

 ...دمیدو

گوشه  یآب  دوش همان   سیسرو  ی که  با  و  کردم  باز  را  بود 

 ...و هق زدم ستادمیدوش ا ر یز میهالباس 

 ...خوردمی حال زارم تاسف م ی و برا ختم یریم کشا

 ...کردم یام مآزار دهنده  ی هاحس  نیا ی برا ی فکر دیبا
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 ...کردمیم ی خودم را قو دیبا

 ...آمدمی کنار م امی با خودم و وضع زندگ دیبا

 ...دنیبه آرامش رس  ی خواستم برا ی اریزدم و از خدا   هق

 ...و آرمان را صدا زدم ختمی ر اشک

  !داداش...؟ ییکجا《

 ...افتاده  ی خواهرت به چه روز ین ی که بب ییکجا

رو که باعث آزارم    یهر کس  یو به صالبه بکش   ی ایکه ب  ییکجا

 ...شهیم

کن  ییکجا بغلم  بگ  یکه  دم گوشم  نکن...    هی... گرسی ه  یو 

 ه یکرده کاف  تتیاذ  یو هر ک  ی... هر چکنهیاشکات داغونم م

 !...یفقط لب تر کن 

 !روزا...؟ نیقراره تموم بشه ا یک ایخدا

 ...ارم یفقط کمکم کن کم ن ایخدا
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 》...باشم ی کن قو کمکم

دوش آب ماندم و بعد    ر یرا همانطور عاجزانه ز  ی اقهیدق   چند

 .رفتم رونی را همانجا انداختم و ب سمیخ ی هالباس 

 .چسباندم  واریو گوشم را به د  دمیچ یرا به دورم پ حوله

و    دیآیمن  ییمطمئن شدم صدا  یوقت کردم  روشن  را  چراغ 

 .دمیکش رونی برداشتن لباس ب ی کشو را برا

 .چند تقه به در خورد دمیرا پوش می رهایلباس ز تا

 .ستادم یکه به دست داشتم از دستم افتاد و راست ا یشرتیت

  کلّه نذاشته بودن؟ نایا خدا... مگه  ای《

 !ادی به شانسم ب تف

 》!...کشهیو ممن قطعا  سامان
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کردم از سوراخِ قفل،   یاسترس به طرف در اتاق رفتم و سع  پر

بب را  در  پشت  تار  نمیفرد  در  چ  یکیاما  در    ده ید  ی زی پشت 

 .شدینم

 ...ستادم یعقب ا شیتشو با

 !انجام دهم ی چه کار د یبا دانستمینم

 .دیبه گوشم رس ی وار پچ پچ  ی صدا

 .دمی سامان را شن ی آهسته  ی را به در چسباندم که نجوا  سرم

 !گهیباز کن درو آنا... بدو زود باش د_

به  تیآن وضع  با بال  نا  قوز  باز کردن در فقط  قوز    ی سامان 

 .داشت  یو باز نکردنش امکان به بار آمدن فاجعه را در پ  شدیم

 .و در را باز کردم دمیچی م پحوله را دور ناچار

 .شتاب خودش را داخل انداخت و در را بست با

 !خشکش زد  لیمن در آن شما دنید از
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خ   ی الحظه   چند موها  ره یرا  خجالت  با  من  و  کرد   ی نگاهم 

 :را پشت گوش زدم و گفتم سمیخ

 !؟ی کار دار یشده؟ چ  یچ_

 ن ییبال و پا  شیگلو  بک یوضوح آب دهانش را قورت داد؛ س  به

 .نشستیرم بر تنم م عرق ش شی از پ شی و من ب شدیم

 ...زه یچ_

 .غذا را به طرفم گرفت ی بسته  کیو را جلو آورد   دستش

 .برات شام آوردم_

 .بخوابه نازی بودم آ منتظر

دل  با رو  یدو  و  گرفتم  او  از  را  تمام   زیم  ی بسته  و  گذاشتم 

 !ام رها نشودبود که حوله  نیحواسم به ا

 .ممنون_

 !؟یحموم رفت ینصف شب_
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 .خجالت سر تکان دادم با

 .اوهوم_

 .ی داریب دمیآب فهم  ری ش ی از صدا_

ا  معذب حرفش  هر  با  هم  او  و  دوچندان    نیبودم  را  حالتم 

 .کردیم

ب_ اون خرس خانوم گفتم  به  بگ  م یبر  ا یحال من    م یریدوش 

 !! خاک بر سر افتاد م رد ومدین

 .تعجب گرفت و لحنم رنگ ترس و  دیبال پر سرم

 !م رد؟_

 !که ی ! خنگ نبود؟یآنا؟! خوب_

 !دیها افتاد خوابمثل مرده  نهیا  منظورم

 .فرستادم امی جی به گ یلعنت

 .آها! خب خسته بوده لبد_
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 .رمیبگ دهیناد ستمانتویلبش را نم  ی تخس رو شخند ین

 .داشت  نیدندان شکن در آست یجواب قطعا

 !رو  چارهی ب دمیو کشر سِش  گه،یآره د_

که   اره یمن دووم م  ر یز  یلیخ  ادهیطاقتش ز  ییخدا  نازیآ  زماب

 .کشهیو عقب نم  کنهی نم دادی داد و ب

 .که هنوز باهاش کات نکردم زاشهیچ  نیبرا هم اصال

 .دیبالت پر میابروها

مصدا  وال_ هم  تر  ور  اون  خونه  تا  هفت  تا  بعد رفتیتون   !

 !اد؟ یصداش درنم یگیم

 !صداش دراومده؟  یکه تو بفهمداد بزنه    دیبا  گه ید  ی جور  چه

در چشمانش سو سو زد و من لعنت   زی آم  طنتیآن برق ش  باز

 .نبود ارمیکه به اخت یفرستادم بر زبان 

 ...شد دلت خواست؟ منم دلم خواست یجونم... چ  ی ا_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

274 

  یی کارا  هیبوده که    نیواسه ا  ینکنه حمومم رفت   طون،ی ش  نمیبب

 !؟ی کرد

  ی اشتن بالشت از رو ردب  ی و دستم را برا  دمیکش  ی بلند  نیه

 ...تخت دراز کردم که

 ....بتای وامص

 !افتاد نیبر زم میپاها ی از دورم باز شد و رو حوله

 !دو خشکمان زده بود هر

بزدهمثل صاعقه   او رو  هادستیا  حرکتی ها  تنم    ی و چشمش 

پازش را زده باشند   ی که دکنه   یلم یو من همانند ف  د یچرخیم

 !مانده بودم تی در همان وضع

باز هم خون در   یول  دیدی بار نبود مرا ل خت م  نیاود  نکهیا  با

 !منجمد شد میهارگ 

برگشت و    ی تا مغزم به حالت عاد  دیطول کش  ی اه یثان  چند

 .صادر نمود د یدستور جد
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 .و تاب دادم  چی خم شدم و حوله را چنگ زدم و به دورم پ  فورا

 .به حرکاتم مانده بود رهیاو همچنان خ اما

 نشه؟ دار یجون ب ناز یموقع آ هی گمی... مزهیاِهِم... چ_

 .بهش وارد شد ی تلنگر می صدا دنیشن با

 :د و گفتکر یمصلحت  ی اسرفه

 .رمیالن م ،یگیآ... آره راست م_

 .سرعت ترک کرداتاق را به  و

 .پرتاب نمودم   ی ارا قفل کردم و با حرص حوله را به گوشه  در

 !جون؟ نازیآ《

 》!زدمبود من  ی چه زر  گهید نیا

از در    اطیرفتن به سر کار حاضر شدم و با احت ی زود برا  صبح

 .رفتم  رونیب
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را به دست    مینوک پنجه به طرف در رفتم و کفش.ها  ی رو  آرام

در به پا    ی را جلو  میهارفتم و کفش   رونیگرفتم و از خانه ب

 .کردم 

 می کرد  یگرم  یبا شهال سالم و احوالپرس  دمیشرکت که رس  به

  یی راهنما  استیو با خنده مرا به داخل اتاق ر  مانهیو او صم 

 :کرد و گفت

 .یموفق باش زم،یعز گمی م کیتبر وتیکار روز  نیاول_

 .رفت رونیگفتم و او از اتاق ب یممنون

نداشت    یچندان  ی له اصف   سیرئ  زی که با م  ی زیمن بودم و م  حال

اتاق به    نیبا او در ا  دیساعت در روز با  نیچند  کهنیو تصور ا

 !سر ببرم 

 !... تصورشم دردناکهاوف《

 !خاک بر سر  زینچسب ه ی پسره 

 !اه اه
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 !شرکت ارهیکن بخواد دوست دختراشم بخواد ب فکر

 !الیواو

ا  خونمی و م  شفاتحه  به زارتان زورتانش   نجایاگه بخواد  هم 

 !برسه

 》...ی... نچسب عوضشیا

با کنجکاو  ی انتها  یدر مشک  کی بود و من    کش ینزد  ی اتاق 

 .شدم

 !؟یعنیپشت دره  یچ《

 》کنم؟ نکنم؟ بازش

د  یناگهان  می تصم  کی  در به  رو  ایردل  دست  و   ی زدم 

 !در گذاشتم اما باز نشد ی ره ی دستگ

 !قفل بود قطعا 
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 ش پشت اون در داره که چهار قفله   یچ  ستیمعلوم ن  نکبت《

 》!کرده

 .ستادم یشهال ا  زی رفتم و کنار م رونی اتاق ب از

 !کار کنم؟  یچ  دیشهال جون من الن با_

 .کردن برداشت ادداشتیاز  دست

 .برات فرستادم   ستمیس  ی رو  ی جلسات آقا   از قرارا و  ستیل  هی_

هست   زت یم  ی که رو   یمیتقو  ی تو  ب یرو باز کن و به ترت  اونا

 .کن ادداشتی

ها و قرار مالقات   نیا  ت جمع باشه کهجان فقط حواس  تای آناه

 .ستنده یآ ی هفته  کیتا   شونیجلسات ا

 ی برا  یخیتار  نیی تع  ایبه گذاشتن قرار    ازیبه بعد اگر ن  نیا  از

 .خودته ی کاراشون داشته باشن به عهده  ریسا جلسه و

 ی رو  یکن  دا یپ   ازیهم که ممکنه بهش ن  ییهاشماره تلفن  تمام

 .فرستادم برات ستمیس
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 .لم؛ ممنونه گباش_

 .نشستم زمی اتاق برگشتم و پشت م به

حالم را بهتر از قبل کرد و   د یچی پ  امینی ب  ری چوب نو که ز  ی بو

 .کردم را روشن وتری اهلل کامپبا بسم

ا  سخت در  و  بودم  کار  که   یارچآبد  مدت  نیمشغول  هم 

برا  ی رمردیپ بود  را به شرکت   ی چا  میمهربان  آورد و ورودم 

 .گفت  کیتبر

 ک ی  سی شده بودم که امروز ساعت دوازده ظهر با رئ  متوجه

 .قرار مالقات دارد ی غاتیشرکت تبل 

را نشان   ازدهیها که عقربه  دنیبه ساعت انداختم و با د ینگاه

 .فتماش را گرشماره را درآوردم و  لمیناچار موبا دادندیم

ا  امد ین  یچه بوق خورد جواب  هر با خانه تماس    نیو من  بار 

 .گرفتم
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پاسخگو  گرید از  صدا  شدمی م  دیناام  ییداشتم  خواب   ی که 

 .دیچ یدر گوشم پآلودش 

 بله؟_

 !درد و بله_

 .زدی م جیهنوز گ  ده،یبود که از خواب پر مشخص

 شما؟_

 :حرص پاسخ دادم با

 !تمدهستم جناب مع  تونیمنش_

 .را صاف کرد و لحنش رنگ تعجب گرفت  شیصدا

 !؟ی ریخانم ام_

 .را در کاسه چرخاندم چشمانم

 !خنگول  تامی آناه_

 ؟دهش ی! چ؟ییآنا تو_
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  جونت؟  نازی از آ یدل بکن ی خواینم_

 چطور؟ _

 ی قرار مالقات دار  هیکه ساعت دوازده    گهیبهم م  یحس  هی_

 !یبهش برس ستیقسمت ن ادیکه بوش م نجوریو ا

 .دادیرا نشان م اشیزدگهول   شیصدا

 اوه، چنده ساعت؟_

 !قهی و ده دق   ازدهی_

  !امیخدا! الن م  ای_

 ؟ ونم انجام بدمهست که من بت ی کار_

 ...آره آره _

 !؟یچ_

 !و قطع کن یگوش_

 !خنده  ریبعد زد ز و
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کردم،   دارتیو بگو زنگ زدم بسامان! من  ی به خدا تو کم دار_

بمیم  دیبا خواب  حال  یون.ذاشتم  موقع  اون  بره   ت یآبروت  

 .شدیم

 .خانم مشفق ی شدیم خیاون موقع توب_

 !دمعتم جناب ه؟یسامان چ ستم،یضمن من رئ  در

 !جناب معتمد مونینکش_

 .سمیرئ  یشیم  ی سر کار، هر موقع اومد  ی ومدی که هنوز ن  فعال

 .داد انیام کرد و تماس را پاحواله ییبچه پررو 

 .شدم هاتلفنشماره  ی کارم برگشتم و سرگرم طبقه بند به

مانده بود به ساعت دوازده که در باز شد و    قهیپنج دق  قا یدق

روشن و شلوار    ی طوس  ی در کت تک چهارخانه   دهیقامتش پوش

کم رنگ و   یصورت  ینراهیرنگ کتش با پهم  ی ساده  ی راسته 

 .چشمم نقش بست   شیپ ی اقره کراوات ن
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و تمام   طور که خواسته بود سر کار فاصله داشتم همان   میتصم

 .کنم  تیرا رعا ی و کارمند سی ضوابط و مقررات رئ

 .شد از جا بلند شدم  ترک یرا که بست و نزد در

 .ریمعتمد، روزتون بخ  ی سالم آقا_

جواب   ی هم کامال جداو    بعد  یبا تعجب نگاهم کرد ول  ابتدا

 :داد

 .خانم ریسالم، روز شما هم بخ _

 ی و رد  اشتگذ  ن ییرا پا  فشیکه قرار گرفت ک   زشی م  پشت

 .با ابهتش نشست  یمشک یصندل

 نداشتم؟ یتماس_

 .ریخ_

 .خب اریبس_

 !لزمه منم در جلسه حضور داشته باشم؟_
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گوش کن و حواست   یو به خوبکه گفتم    ی زیبله! فقط هر چ_

اگر    یعنیزدم    ز یم  ی ضربه رو  هیبا خودکارم    یکه وقتباشه  

فردا و اگه   یبگعقد قرارداد    ی برا  میوقت دار  یک   دمی ازت پرس

 .گهی به دو سه هفته د یدو تا ضربه زدم حواله کن

 .بله چشم_

 .من به صدا درآمد  ز یم   ی محض تمام شدن حرفش تلفن رو  به

 بله؟_

_..... 

 ...ه لحظ هی_

 .به سامان کردم رو

 .آوردن  فیتشر  ی سرمد ی اآق_

 .کنن داخل   شونییراهنما_

 .مو از جا بلند شد شهال تکرار کردم ی اش را براجمله  نیع
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 .طرف در رفتم و در را باز کردم به

  یبود و چهره   یپوش  کیش  تی که در نها  یانسالی به مرد م  رو

 .داشت لبخند زدم یخندان

 .کنمی داخل خواهش م دیی سالم؛ بفرما_

 .پاسخ گفت و وارد شد  ییوشرورا با خ سالمم

کار با هم   ی و متناسب با فضا  ی کامال جد   ی کار  ی آن هفته   در

 .نشده بود  جادیا نمان ی ب یو تنش  میدر اتباط بود

 .میروز بود  ی ساعات کار نیبود و در آخر پنجشنبه

تنظ  رونیب  ی کار  ی برا  سامان مشغول  من  و  بود    م ی رفته 

وارد اتاق شد و در    مهیکه سراسبعدش بودم    ی هفته   ی قرارها

 .بلند خودش را به من رساند ییهارا بست و با گام 

 .میکار دار یکه کل میپاشو جمع کن بر_

 ...فقط بدو
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 .را جمع نمودم  لمیرا خاموش کردم و وسا  وتری استرس کامپ   اب

 افتاده؟  یشده؟! اتفاق یچ_

 .گمیحال تو دست بجنبون تو راه بهت م_

 !م؟یبا هم بر مگه قراره_

 .آنا با من جر و بحث نکن  میوقت ندار_

 .امیتا ب  یستیمیشرکت وا یکوچه بغل رونیب ی ریم

 .نتتینب یکه کس ستایهم وا  ی جور هی

 م یبار بود که در محل کار آنا صدا  نیهفته اول   کی  نیطول ا  در

 .میکه با هم برو خواستی و م زدیم

از گوشه و    الیفکر و خ   به جانم افتاده بود و هزار جور  استرس

 .دندیکشیکنار ذهنم سرک م

 .ستادمیا شی شانه انداختم و رو به رو ی را رو فمیک

 !...که یاز نگران  رمیمیشده؟ من م یتو رو خدا بگو چ_
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 .دیکش  شیدست در موها کالفه

 .کنمیم ف یتعر امیآنا برو م   فتادهین ی اتفاق بد_

گرفتم به حرفش    میصمت  و  دمید  دهیفایرا ب  نی از ا  شی ب  اصرار

 .گوش کنم

حرف  بدون باز  ب  یآنکه  اتاق  از  از   رونیبزنم  بعد  و  رفتم 

 .با شهال شرکت را ترک کردم  یخداحافظ

شرکت هر قدمم را با لرز برداشتم    یپشت  ی به کوچه  دنیرس  تا

  تا  ی کردم اما نها  یو درشت را بررس   زیو در فکرم هزاران حدس ر

 .دمینرس ی اجه یبه نت

شمشادهانا ک   در جلو   ی ر  شده  کاشته  آسمان   کی  ی بلند 

رش سنگف  ی و از فرط استرس با نوک کفشم رو  ستادمیخراش ا

 ...رو ضرب گرفتم  ادهیپ
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ماش  ی اقه یدق  چند که  بود  داخل    د ی سف  نینگذشته  سامان 

آمدم  و    رونیو من هراسان از پشت شمشادها ب  دیچ یپکوچه  

 .ندیتا مرا بب ستادمیا ابانیکنار خ 

تر ترمز کرد و من به سرعت هر چه تمام   میپا  ی جلو  درست

 .سوار شدم

نتوانستم   گریپدال گاز فشرد د  ی را رو  شیپا  نکه یمحض ا  به

 .کنم شهیپ سکوت

 !....من که مردم از دلشوره گهیبگو د_

 .میما دعوت ی هخونشب _

 .بلند شد یکم میرنگ تعحب گرفت و صدا   لحنم

 !باز  هیاهغیدعوت چه ص ؟یگی م یها؟ چ_

 .دیچ یرا پ برگردان  دور
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باشه؟ خوبه که از اول    ی خوایم  یچ  ی غه یمبالغه! ص  ی غهیص_

ا کردم  شرط  ت  زا یچ   نیباهات  قرا رو،  هست  و   ردادمونم 

 !و؟نافقاتموکنم تو ی ادآوریباز برات  ی خوایم

 ...نه آخه_

 ؟ یآخه چ_

 ...شدم  یکم عصب هی_

 ........ جا خوردمزهی! چه؟یچ یدونیم یعنی

 .جا خوردن نداره_

وقت   ی برات بعدشم تا شب کل  میلباس مناسب بخر  میری م  الن

  ی ابز  ی چهل ساعت طول بد  ست یکه ن  یهست هنوز، عروس

 .ستو ساده  یخودمون  یمهمون  هیآماده شدن! 

 .و خودش و بابام میگفت فقط من و توا انممام

  ی کردم اضطرابم را پنهان کنم ول  یو سع  دم یکش  ق یعم  ینفس

 ....امبود که هول شده دایقطعا از ظاهرم پ 



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

290 

 م؟یاونجا باش دیبا یک_

اول بعد   میزنیم  چیساندو  هیناهار    میریالن ساعت سه، م_

 .میبش خونه و تا آماده می ریبعدشم که م د؛یخر میریم

 .هیاوک  میاونجا باش  میهفت و ن ساعت

مسئله   نیداشتم و هم   ادیآماده شدن ز  ی را شکر وقت برا  خدا

 .از دوشم برداشت ی خودش بار

 .امیخوبه راض میهفت و ن_

 !ی موافقت کرد ی زیچ هی چه عجب با _

 .چون حرف حساب جواب نداره جناب معتمد_

دور کمرش داشت    ییکمربند طال  کیکه    رهیت  یآب  زیشوم  کی

بود به همراه    ی دوز  دیمروار  اشقه یو دور    ی مانتو  کیشده 

و حال    میدیروشن خر  ییمویپر زرق و برق با شال ل   یمجلس

کمر بستن  با  شوممن  بار  زی بند  کمر  پا  ک یکه   یتنه   نییو 
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در    میابه سر تا پ   ینگاه  دادینشان م  یام را به خوببرجسته 

 .انداختم نهییآ

 :مانتوام گفتم دنیپوش نی تقه به در خورد که در ح چند

 .تو ایب_

هم رنگ لباس من و شلوار    یآب   شرتی باز شد و سامان با ت  در

 .روشن وارد شد یآب نیج

جذابش    ر شتیب   ششیآراسته بود و ته ر  ییبایز   را به  شیموها

 .کرده بود

 .دی کش شی هالب  ی را به در داد و شصتش را رو اشهیتک

 .ی شد  ی چطور نمیو ببدرار مانتوت _

که    ستین  ی اگهید  زی چ  کنهیم  ی هرطورم شده باشم چه فرق_

 .بپوشم پس ولش کن

 .میخریم گهید  زیچ  هیخوب نبود سر راه _
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 .نداختمسرم ا ی را رو شالم

 .و قشنگه ادینترس خوبه بهم م_

 !بپسندم دینظر من مهمه، من با_

 ی جونت بپسند  نازیتا حال؟! شما همون برا آ  یاوهوک... از ک _

 !سلطان دهیم تیکفا

 .و نزنجوشِ اون پسندمی برا اونم م_

  ی لیفعال قراره تو رو به عنوان دوست دخترم که مثال خ  یول

 .کنم یرف به بابام مع می هم عاشق هم

 .داشتمرا بر کوچکم یدست فیک

 .زشته شهیم  رید میبر ایب_

 .بگم الن زوی چندتا چ هی آنا صبر کن _

 .پاشنه بلندم را به پا کردم  ی هاکفش 

 هوم؟ _



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

293 

که عاشق   یکنیرفتار م  ی کامال مثل دختر  می اونجا که رفت _

 .منه و منم عاشق اونم

 منظور؟ _

ر کن اصال فک  دونمیم  اصال فکر کن من نامزدتم.... چه  یعنی_

  ...رتمشوه

 !تا باورشون بشه ی نشون بد دیبا ی بلد یچه قدر زنونگ هر

 ؟یاوک

 .باز هم سر تکان دادم یدودل بودم ول نکهیا با

 .یاوک_

 .را در دست چرخاند   چشیاش را از در گرفت و سوئ هیتک

 .میبر_
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سفارش کرد و من هم فقط به   توانستیکه م  ییراه تا جا  در

  ز ی که همه چ  کردمی و در دل دعا م  کردمیاکتفا م  یگفتن اوک

 طیکرده بود که اگر شرا  دیبرود چون سامان تهد  شیخوب پ

 !نرود قرارداد تمام است  شیپ   دیآنطور که با

درش   رونیاز ب  ی که حت  یمجلل  ییالیو  ی به خانه  دن یرس  با

 .هم مثل قصر بود دلشوره به جانم چنگ انداخت

 .در را باز کرد و وارد شد موتیزد و با ر یبوق کوتاه  تک

رو  ی فضا   دنید  از به  مغزم   می رو  به  خون  کردم  حس 

 ...رسدینم

رنگ    دیمجلل و سف  یکه عمارت  فوتبال  نیزم  هی  یبه بزرگ  یباغ

 .د یدرخشی م انشیدر م

پر درخت چراغ کار گذاشته شده    رسبز وباغ س  ی گوشه  گوشه

که    کردمیفکر م  نیها به ابود و من در آن هنگام مثل احمق

 !یعروس  ی برا دهدیباغ جان م نیا
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مختلف در کنار هم    ی زهایکه در سا  یمشک  نی چهار ماش  کنار

 .پارک شده بودند توقف کرد و رو به من نمود

 ؟ یبهت گفتم؛ حله همه چ  اینره چ ادتی_

 .و آب دهانم را قورت دادم دمیکش قیعم ینفس

 .آره حله_

 .م یو کنار هم قرار گرفت میشد  ادهیپ  نیماش از

با    دهمینشان نم  یالعملعکس   د ید  یرا بال آورد و وقت  دستش 

 .اهم کردتعجب نگ

 .الن انقدر سفارش کردم   نیآنا؟! هم_

ن_ زشت  من   ستی آخه  اول  بار  هنوز  بابات؟  مامان  و جلو 

 !؟ی! خراب نشه همه چننیبیم

خانواده_ من  مام  آنا  م  ای  شناسمیو  من   ی تو   دونمیتو؟! 

 !تو؟ ایبد  یخوبه چ  یام چخانواده
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 .خب معلومه تو_

که    ییزایبکن تا هردومون به چ  وگمیکه م  ی پس هر کار_

 .میبرس میخوایم

و هم   دمی چی پ  شی کردم و دستم را دور بازو  نیی را بال پا  سرم

 .میگام برداشت ارتف عمه طرقدم ب

ما لبخند بر لب   دنیبود که از د  ستادهیدر ا  ی جلو   ی خدمتکار

 .خم شد یآورد و کم

 .سالم سامان خان_

 .آقا نیخوش اومد یلیخ

 .رو به من کرد  سپس

 .سالم بانو_

 .داخل دییبفرما د؛یاومد خوش

 .م یفقط سر تکان داد و با هم وارد شد سامان



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

297 

  ی رنگ که تا بال  ی جگر  نیحلقه آست  راهنیپ   کیبا    مادرش

کف و  بود  پ  ی هاش زانوانش  رنگ  هم  بلند  در    راهنشیپاشنه 

آراسته و دورش   یرنگش را به خوب  ییطال  ی که موها   یحال

 .شد کمانیوق زده نزدگشاده و ذ ی اافشان کرده بود با چهره 

 .دلم ی زای سالم عز ی وا_

 !....دوتا نیا انیچقدر به هم م   نیبب  ایمن.... محسن ب ی خدا

از شدت    رونیبزنه ب  منه یکه از س  کهیاصال قلبم نزد  ایخدا  ی وا

 ...جانیه

 !کردم ی را تماشا م اشی همه شاد نی با تعجب ا من

ندارهه《 خبر  بدبخت  نقشه  ی !  پسر  ی اچه  آق  شاخ    داره 

 》!شمشادت

رس   به که  آو  ستادیا  د یما  سامان  گردن  از  اول  و    زانی و  شد 

 .دی صورتش را بوس
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مام_ بشه  عزیفدات  من  برم  قربونت  آرزو زمی ...  چقدر    ی ... 

 ...صحنه رو داشتم نیا دنید

پسرش بود و من هم   ی شب داماد  ییکه گو  زدی حرف م  چنان

 !دارمو خودم خبر ن امستادهیدر لباس عروس کنارش ا

که دستم    ی بغلم کرد طور  یو ناگهان  ستاد یمن ا  ی جلو  سپس

 .افتاد  نییسامان باز شد و پا  ی از دور بازو

را پشت کمرش   ی برا  ناچار خوب جلوه دادن خودم دستانم 

 .گذاشتم

 .دلم زیعز ی جون خوش اومد تایآناه  ی وا_

 .بر لب نشاندم ی اجبار ی آمدم و لبخند رونی آغوشش ب از

 ...ممنونم_

 !بزنم شیصدا ی چ دانستمینم

 .ام را ادامه ندادم جمله  گر ید و
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 .هابچه  د ینی بنش دیایب_

 .خانم ی و بده به زر جون مانتو شالت  آنا

 .ستاد یجلو آمد و ا ی فور انسال یم یخانم

و    اورمیو کمکم کرد مانتوام را درب  ستادیپشت سرم ا  سامان

خانم    ی زر سپس شالم را از سرم برداشت و هر دو را به دست

 .داد

لختم کش  ی هامو  به  یدست و  آن   دمیبلند  را  و  طرف    کیها 

رشانه پروانه  ختمیام  سر  گل  نگ  ی و  رو  نمیپر   م یموها  ی را 

 .کردم کسیف

 .آمدکش  ش یهاسامان چشمانش درشت شد و لب  مادر

. ماشاهلل هزار ماشاهلل... چشم حسودات کور ...یواو... چه اندام_

 !....یبشه اله

 .بود ستادهیتر اخانم که آن طرف  ی کرد به زر رو
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برا  ی زر_ کنار  بذار  صدقه    ه ی  عیسر  زم،یعز   ی آنا  ی خانم 

 .اسپندم براش دود کن

 .گفت و رفت یخانم چشم  ی زر

دستانش قاب   انیا مصورتم ر  یحرکت ناگهان  کیدر    سامان

 :پر حس لب زد یبا لحن میهابه چشم رهیو خ گرفت 

و نخواهد بود... پرنسس    ستین   ایکل دن  ی تو تو  ییبایبه ز_

 ...یمن

 .دیبوس قیچسباند و عم  امی شانیرا به پ  شیهالب  و

لبخند  مادرش م  ی با  نگاهمان  چ  کردیپهن  از    ی زیو  که 

 !بود از حد  شیب  یذوق زدگ آمدیاش برمچهره 

پ  شی هالب از  کمرم  داشبر  امی شانیرا  دور  را  دستش  و  ت 

 منیانداخت و مرا به خودش چسباند و هم قدم به سمت نش

 .میگام برداشت
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که اگر از قبل در مورد    دیکلمات را ادا کرد و مرا بوس  ی جور

توضخانواده م  حیاش  باورم  الن  قطعا  بود  که   شدینداده 

 !ستیواقع  شی رفتارها

 !ان معتمدسام یهست ی ک هگید تو《

 》!ندازهی لنگ م  شتیپ طونیش

سلطنت  ی هامبل   به رس  یفوق  که  مجلل   م ی و خواست  میدی و 

موها  ی مرد  مینیبنش با  بلند  قد  و  پوش  شلوار  و    یی کت 

 .آمد نیی ها پاو ابهت تمام از پله  تیبا جد یجوگندم

 .در گوشم نجوا کرد  سامان

ها! شاخ غول و  تمومه  ی اریدل بابام و به دست ب  یعنیبابامه،  _

  !یشکست

قدم  او  چه  هر نزد  ییهابا  ما  به  من   شدیم  کیاستوار  قلب 

 !...زدیام قل مدر معده  ی زیو چ  دی تپیم نهی در س ترتابیب

 :رو به او گفت  مادرش
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ب_ دختر خوشگل  یسام  نیبب   ایمحسن  آورده،    ی چه  برامون 

 .انیچقدر به هم م نیبب

به خودش چسباند    شتریسامان مرا ب  ادتسیکه ا  مانیبه رو  رو

 :به حرف آمد ی کامال جد یحنو با ل

 !میعشق زندگ تاست،یآناه شونیسالم بابا، ا_

سامان دور کمر من نشست   ی دست قفل شده  ی که رو  نگاهش

 .در هم رفت شی هااخم

 .ان باز کردم وارد کرد زب میکه سامان به پهلو ی فشار با

 .خوشبختم  تونیی اسالم جناب معتمد، از آشن_

 :اب دادگذراند و جورا از نظر  میدقت سر تا پا  با

 .سالم_

 ...دمی لحنش به خود لرز  ی سرد از

 !...من بود ی ره ی و خ ستادهیا طورهمان 
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رس وانم نفوذ کرده و ت نگاهش تا مغز استخ  ی و سرما   تیجد

 !انداختی بر دلم م

 ...مرجان_

 :پاسخ داد عیسامان سر مادر

 زم؟ یجانم عز_

 :چشم از من بردارد گفت آنکهیب

 !اد؟یم ی اطالع دارن ساناز به زود شونیا_

 :دیتوپ  یعصب ی و سامان با لحن  دیاز رخ مرجان خانم پر رنگ

  !بابا_

  ..زد  شخند ین

 !...بد شد کهون؟ بهش ینگفت ه؟یچ_

تا حال بهتون گفتم من ساناز و_ ! لطفا  خوامینم  بابا صدبار 

 .ن یبحث و تموم کن نیا
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 .ناراحت بشه تایآناه  خوادی دلم نم اصال

آقا بزرگه   تیوص  ؟ی بنداز  نیحرف آقا بزرگ و زم  ی خوایم_

  !بچه

 ...البته  ست یتو ن  ریتقص

 .به مرجان خانم انداخت ی نیخشمگ  نگاه

پنبه    ن یا  ی! ولذاره ی به للت م  یلی ل  یمامانته که ه  صرمق_

باش   ی خوایم  یت اومدن ساناز با هر کشت درار؛ تا وقرو از گو

ا   یول م   ادیب  نکهیبه محض  رو خط  و فقط   یکشیدور همه 

 !تیعشق زندگ  شهی ساناز م

 بدم؟  حیتوض شتریب ای یمتوجه

 ....بابا_

 .سامان حرفش را بزند نگذاشت

 .ها اشاره زدرد و با دست به مبلمن ک به  رو
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 .کنمی خواهش م دییبفرما_

رو  نساما را  خال  ی پهلو  ی حرصش  من  و    کردیم  یبدبخت 

 .کردی م شتریفشار دستش را ب

 .را صاف کردم  میگلو دیایش ببه خود نکهیا ی برا

 م؟ ینیسامان جان... بنش_

 :گفت یجی گفت و بعد با گ یباشد آهان دهیتازه فهم  انگار

ناراحت_ اگر  البته  نم  ز یعز  میبر  میتونیم  ی آره...   خوامی دلم، 

 ...عشقم یباش تیاذ

  ی و پدرش لبخند  دیمالی را به هم م  ش یهانگران دست  مادرش

 .ه بودپا انداخت ی بر لب داشت و پا رو  روزمندیپ

 ....سامان و

 ...بود جیگنگ و گ  کامال

 ...دمخوانی نگاهش درخواستش را نم از
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 !...کمکش کنم دخواهی حدس زدم که از من م اما

  ...تخس و پررو باش  گفتیگوش دادم که م  امیدرون  ی ندا  به

 ....اوریباش... کم ن شهی هم مثل

 ....باش خودت

 ....ی و دلرباتر باتریز ی زی از هر چ خودت

که    ینالن  ی آرمان و صدا  ادیو با    دمی طلب  ی اریدل از خدا    در

  ی باز  د یرسیاز روز قبل به نظر م  ترده یتلفن تکهر روز از پشت  

 !را شروع کردم 

 گنی! به من می درافتاد  یمحسن معتمد! با بد کس  جناب《

 !آنا نه برگ چغندر

  !میبچرخ تا بچرخ حال

بره   یلدنگت و رد کنخودت اون دختر خواهر ا   کنمیم  ی کار

  !محسن جون
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 》!و تماشا کن نیبنش

 .کنار گذاشتم  لت و شرم رابر لب نشاندم و خجا ی لبخند

سامان را    ی دل کردم و سرم را جلو بردم و گونه  کی را    دلم

 .دمیهوا بوس ی رو

  !که رفتم چشمانش گرد شده بود عقب

عز_ ا  زمینه  بود  اول  بار  بشم؟ مگه  ناراحت  ر  نیچرا  و  حرفا 

 .ی و بهم گفته بود زیخودت قبال همه چ  دم؟یشنیم

تدارک د  مرجان بذار  ه کهزشت  دنیجون حتما    میبر  میالن 

 .شکنهیحتما دلشون م

 .دلم زیعز ی اده یقربونت برم من که انقدر فهم _

 !انتخاب تو ی برا کنمیسامان افتخار م به

چشمان  مرجان با  ا  یخانم  باران  کنار    ن یستاره  و  گفت  را 

 .مسرش نشسته
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لبش   ی رو  شخندین  یشده بود ول  یمحسن نگاهش حرص  آقا

 .تر شده بودپررنگ 

 .میچفت هم نشست ی مبل دو نفر  ی سامان رو  ه راهم

 .را کنار گوشم آورد سرش

اومد... توام  _   دواری! دارم بهت امی بلد  ییزایچ  هینه، خوشم 

 .شمیم

 .لب زمزمه کردم ریز

 !کن بدهپچ نپچ  کننیزشته دارن نگامون م_

 .د یچی ام پنشست و دستش دور شانه راست

 .کن ییرای ا جان از خودت پذآن_

 .زمیعز  ی جان تعارف کن به آنا یسام

برداشت    زیم  ی از رو   یبا حرف مادرش خم شد و بشقاب  سامان

 :و گفت
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 بذارم برات عشقم؟ یچ_

 .ی خوریخودت م  یهر چ_

 .داخل ظرف گذاشت ی و پرتقال بیس

 .شدم هاوهیو گرفتم و مشغول پوست کندن ماز ارا  بشقاب

  ش ی و در پو پرتقال را پوست گرفتم    بیس  یقگیباسل  ت ینها  در

 ی و با دستمال کاغذ  دمیبرش دادم و مرتب چ  ی گرید  یدست

 .کردم زیرا تم  میهادست

ها و  به نگاه   تفاوتی ب  زی هر سه نفر به من بود و من ن  چشمان

چنب   بیس  ی اتکه  نیآن جو سنگ و جلوگال  ه  دهان   ی زدم 

 .سامان گرفتم

با چشم غره   ی کم  اول که رفتم    ی اگنگ نگاهم کردم و بعد 

 .حساب کار دستش آمد 

 .دی را از سر چنگال به دهان کش  بی ک س  دیرا جلو کش  سرش
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آقا محسن  کم کم    یره بود ولنم که ستا مرجان خا  چشمام

 .چرا که آرام زمزمه کرد  دادیرا از دست م  اشی داشت خوددار 

 !کارا پسره رو خر کرده نیبا هم_

 ...با_

فور  تا بزند  حرف  خواست  پهلو  ی اسقلمه   ی سامان    ش ی به 

 .دمیکوب

 ...سی ه_

پرتقال    ی امن دوخت که در کمال آرامش تکه  را به  چشمانش

 .حرفش را خورد  ی و ادامه  گذاشتمی ان مبا ده

 کنمی خانم شروع کرد به پرس و جو از من که چه کار م  مرجان

ندارم روزها با او به کالس شنا و   ی و اگر کاره حالم  و در چ

 .بروم یباشگاه ورزش

 .پا انداختم ی گذاشتم و پا رو ز یم ی را رو یدست ش یپ
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دارم همراه  یلیخ_ مرجان ج  تونی دوست  ولکنم  من   یون 

 !روزا سرکارم متاسفانه

 .نباشه یالبته فضول زم،ی سرکار عز ی ری کجا م ،یبه سالمت_

 .د یدل من زی شما عز هیچه حرف نینه ا_

 .رمیسامان جان م با

 .از گلش شکفت و رو به سامان کرد گل

 .پدرسوخته ی نگفته بود_

گذاشت که    می پا  ی بر لب نشاند و دست رو  ی لبخند  سامان

 .ورم شدمور م

  اد یخودم هم کار و    شی پ  ادیگفتم ب  رفتیش سر محوصله_

تنگ  جلو چشمم باشه که انقدر دلم براش    کسرهیهم    رهیبگ

 .نشه در طول روز

 .هش انداختب ینگاه چپ چپ پدرش
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 .خوردیوضوح داشت حرص م به

 .زم ی عز ی کرد ی خوب کار  یلیبگردم... خ یاله_

 !هآره که پس فردا شرکتتم صاحاب ش_

 .برداشت وهیاز ظرف م ی را گفت و موز  نیآقا ا محسن

 .دی دستش کوب ی گفت و رو ینی خانم ه  مرجان

 :در جوابش گفت سامان

 !دارمش برام بسه کهنیمن مال آناست... هم زی ه چمه_

  شد یها قند آب محرف  نیا  دنی از شن  ی در دل هر دختر  قطعا

...  ستیهمه باز  ها ن یکه ا  زدم یمن مدام به خودم تلنگر م   یول

 ....نکن ر ی ذهنت را درگ

به موزش   ی تر شد و گازلب آقا محسن پررنگ   ی رو  شخند ین

 .زد
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از   شی تا خودم ب  کردمی استفاده م  یآخر شب از هر فرصت  تا

آقا    ی کنم و موفق هم بودم ولدر دل مرجان خانم جا    ش یپ

 ی برا  یو اصال راه  امدیوجه از موضعش کوتاه ن  چیمحسن به ه

 .اشتگذینم یهم کالم شدن باق

ادا اطوارهاف شام  از صر  پس من و سامان و    ی عاشقانه   ی با 

زدگ کردن   ی ها ی ذوق  نگاه  چپ  و  پدرش   ی هامادرش 

 .میو به خانه برگشت میکرد  یخداحافظ

------------------------------------------ 

 .کاناپه ولو شد ی اپن انداخت و رو ی را رو   چشیسوئ

ا_ اه   نیچقدر  تلخه!  گوشت  آدم   یعن ی..  بشر   و حال 

  ...هاره یگیم

مبل   ی دسته   ی از سر برداشتم و مانتوام را درآورده و رو   شال

 .نشستم ش یگذاشتم و رو به رو
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بار  هی سخته بابات! لمصب    یلیخ_ نذاشت که   یحت  کهیراه 

 !بتونم لاقل دو تا کلمه باهاش حرف بزنم

بتون_ اگه  که...  بهت  و    ی کن  ش ی راض  یگفتم  غول  شاخ 

  !یشکست

 .کنه  شی راض نتونسته کس تا حال چیه

 نتش؟ یبب ی برد ی اگه ی قبل از منم کس د یعنی_

 .دو مورد آره یکی_

 .نبودن ایدختر الک نیخفن بودنا! از ا  ی لیخ  نیبب یول

 !درست یچ همه

جن  ،یجول  نای آنجل  یخوشگل ملکه   فریاندام  اصالت    ی لوپز، 

  ....شرکت آمازون ریانگلستان، ثروت در حد مد

 !هشون ننداختهم بنگا میبابام ن یول

 !کارمون سخت شد که  یلعنت_
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 چطور؟ _

 ...شازده ی عاشق شد ستیآخه بار اولت ن _

 .خنده  ری زدم ز و

 .برهیزمان م یلیقطعا تا باورمون کنه خ_

 .ی بابات بهم بد اتیاز اخالق ستی ل هیباشه  ادتی

 .ادیبدش م ا یاز چ ادیخوشش م ای چ از

 .دیخودش را جلو کش یتکان داد و کم سر

ش استرس داشتم ! همه ایبلد  ییزای چ  هیتوام    می خودمون  یول_

 .یرو خراب کن  یهمه چ یبزن

 !هیگر ریز یهر آن منتظر بودم بزن  دمتیاونجا که بوس مثال

 !یعوض کردیاشاره م  میدیکه هم را د یشب  نیبه اول  داشت

بحث به اتاقم پناه   امدنیکش ن  ی گفتم و برا  یی"گمشو بابا"

 بردم 
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و قبل از ساعت    فتاد ین  یآن روز در شرکت اتفاق خاص  ی دافر

 !جدا جدا  شهیالبته طبق هم   میدو هم به خانه برگشت

لباس   در ع  میهااتاق  مرا  کس  کردمیوض  کردم   یکه حس 

 !کندی نگاهم م

 》!ستشدم فکر کنم! در که بسته  خ ل《

اتاق    ی پنجره   نه ییبودم که از داخل آ  ستادهیا  نه ییآ  ی به رو  رو

 .کرد  هم را جلبتوج

و انگار   ستادهیپشت پنجره ا  ی فرد   ییساختمان رو به رو  در

 !زدیم دیکه اتاق من را د 

 .دم یکش ی بلند نیگرد شد و ه  نمچشما

رو  تی عصبان  با به  رو  و  رفتم  هال  جلو  ی به  که   ی سامان 

 .لم داده بود نشستم ونیزیتلو

 که پرده بدوزه؟  یشناسیم ویکس_ 
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 :دیپرس نگاهم کرد و با اخم  

 ؟یواسه ک_

 :گفتم یو با ناراحت دمیرا به مبل کوب پشتم

 ...! اعصابم و خرد کردهگهی واسه خودم د_

  کسره ی  ییرو به رو  هیپسر همسا  نیرم، ادان  یشخص  میحر  گهید

 !نگاهش به منه

قرمز شده    تیکه از عصبان   یو با صورت  ستادیبا خشم ا  سامان

 :بود نعره زد

که به هر   یهوَل  نقدر یا  یعنی!  ی ز بدو  ی خوایم  ی تو غلط کرد -

 !؟ی دی از کنارت رد بشه پا م یک

 ی اخونه  نیا  ی به اسم دوست دختر من تو  یآنا تا وقت   نیبب

م  ی پشه   یحت بعد  کنه  لمست  نداره  اجازه    ی بر  ی خواینر 

 !؟ی بدوز

 :ستادمیا اشنه یبه س نهیس باتعجب
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واسه خودت؟ دوختن    یکنینطق م  ی دار  یچ  نم،یصبر کن ب_

 به هَول بودن داره؟   یچه ربط  پرده

و راستش   ؟یشده؟ چند بار دوخت  ی برات عاد  نقدر یا  یعنیاِ  _

 !بگو

 !فقط برا من بود؟ تهاه یو گر  اتیباز مسخره 

 :اخم به سمت اتاق رفتم و گفتم با

چرت   نقدرمیهمون اول بگو. ا  ی بد  یاطیآدرس خ  ی خواینم -

واسه اتاقم  پرده آماده    گردمیمن نده! خودم م   لیو پرت تحو

 !کشمیرو هم نم یمنت جنابعال خرمیم

 .پر از تعجب شد لحنش

 ...کردم فکر ! من؟ی خوایبرا اتاقت م آنا.... پرده _

 :دمیو در جا چرخ   ستادمیا

 ....ی پرده خوامیهان ؟ که من م ی فکر کرد یتو چ -
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 .کردم و به سمت اتاق رفتم یاخم

 :زدم  ادیفر همزمان

ببرن! بله برا اتاقم و  اون ذهن منحرفت و  مرده شور خودت  ی ا_

 !وامخیم

 .دمیبلندش را از پشت سرم شن ی صدا

پرده دوز   هی  یگ یم  یپسر نشست  هی  ی ! جلوگهیخب بگو د -

 !کن یمعرف

 .سمت پرده اتاق طرف  ره ی ذهنش م ی کدوم پسر  آخه

خودم    ی ام گرفته بود اما، جلوخنده   اشه یکه از تشب  یحال  در

 :تمرا گرفتم و کوتاه گف

 !فقط خفه شو سامان -

 :و با خباثت گفت دیخند

 !حرص نخور میدوزیو مپردت  میر یعصر باهم م -
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 .به طرفش برگشتم  ی و کفر  ستادمی راه ا ی مه ین در

 !....سامان.... لطفا  خفه شو_

 !دهاخشم اژ  اوه اوه_

 .د یقاه به حرف خودش خند قاه

م که چون  آوردم و به طرفش پرت کرد  رونیرا از پا ب  امیی دمپا

من   ی ر حال قهقهه زدن بود متوجه حمله چشمانش بسته و د

شکمش    ریمحکم به ز  ییبدهد و دمپا  ینشد و نتوانست جا خال

 .خورد

گرفت و    ش یپا  ی اش قطع شد و دستش را جلو ه خند  ناگهان

 .م شدخ

 ....ی وا ی وا ی ... وای آ ی آ ی آخ آخ آخ... آ_

آخ _ انقدر  چته  م مرض  ناله  ماونق  ؟یکنیو  نخورد درم  حکم 

 !وال

 !محکم نخورد که گهی کرده بعد م مم یآخ زده عق_
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د  ه ی  ایب  ی خوایم خ  گه یدور  عق  التیبزن  که  بشه    م یراحت 

 .شدم

 .را در هوا تکان دادم  دستم

 !لسوسو ی ننه برو بابا بچه _

 .کردیو همچنان آخ و اوف م دیکشیم ق یعم  ی هانفس

 .متاسفم برات ،یهست یمامان شی تیت  یلیسامان خ_

 نه؟ ای  هیحساس ی هست جا  تیحال_

 !نه_

 !ی گاو گهیهمون د_

 !یشماست آج ی لقب فقط برازنده  نیا  نیدار اریاخت_

 .ستادیکه به کار بردم راست ا یلفظ  دنی شن از

 ؟ یها؟ چ_

 .بخوابم  رمیممن  یآج یچی ه_
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 !نکبت هیچه کوفت  یآج_

به    ی شد  لیتبد  از داداش  گهید  ؟ی شد  میعق  یگیمگه نم_

 !یسام  یآج ؛یآج

من   مم یت بگو من عقمسئله استفاده کن به دخترعمه   ن یا  از

  ست ین  ازین  گهید  کنهیبدبختم مطمئن باش خودش ردت م

 !فتمیمنم به زحمت ب 

و   دیده به طرفم دواز چله رها ش   ری مثل ت  هیاز ثان   ی کسر  در

در  م و کرد یمانده تا اتاق را با دو ط چند قدم  غیمن هم با ج

 .قفل کردم ی را بستم و فور

 .سخت مشغول کار بود سامان

 .درکی لپ تاپ دور نم ی لحظه سرش را از صفحه  کی یحت

م   امحوصله دلم  بود،  رفته  کم  خواستیسر    ک ی موز  یلاقل 

به سکوت دارد و من هم    ازیگفته بود ن  یز طرفگوش کنم و ا

 !بودم اوردهیرا ن  امی هندزفر
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وارد عمل شدم    عیسر  زمیم  ی به صدا درآمدن زنگ تلفن رو   با

 .را برداشتم یو گوش

 .آوردن فیمعتمد تشر  ی خانم مشفق، آقا_

زده بود و سامان   میدر حضور سامان آنا صداکه    صبح  روزید  از

صدا بزند خانم   ی لیمرا با فام  دی که باکرده بود    خش یهم توب

 .کردیمشفق خطابم م 

نگاه   با انداختم که همچنان   یچشم  ریز  یتعجب  به سامان 

 .بود ری درگ

 !هستن   نجایمعتمد که ا ی ... آقازهیگرفته؟ سا... چ تیشوخ_

 :کرد و گفت یکوتاه ی خنده 

 .آخ فراموش کردم اسمشون و بگم_

 .س یرئ ی آقا ی پسرعمومهبد معتمد هستن  ی آقا شونیا

 .آهان_
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 .لحظه  هی

 ...سا_

م  یلعنت فراموش  هنوز  که  فرستادم  پرتم  حواس   کردم یبه 

 .بزنم شی معتمد صدا ی آقا  د یسرکار با

 !آوردن  فیمعتمد تشر ی معتمد، آقا ی آقا_

صفحه   سرش از  و  ی را  کرد  بلند  تاپ  رو  نکش یع   لپ    ی را 

 .گذاشت شیموها

 !؟ی یانقدر بال ی زد یچ ؟یخوب_

 .دم آمده بود را پنهان کر میهاکه تا پشت لب  ی لبخند

 .ممنون خوبم_

  پس؟ یگی م هیچرت و پرتا چ نیا_

  ا یکنن داخل    شون ییراهنما  دی معتمد، لطفا زودتر بگ  ی آقا_

 .نه؟ منتظر جواب شما هستن
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! به خودم اجازه بدم  اتسیحالت خوش ن  ؟یگی م  ی دار  یچ_

 داخل؟  ادیکه ب

کم کم   زیمن را ن  شیشهال داشت ن  زیر  زیر  ی ا هخنده   ی صدا

 .کردم یداشتم باز هم مقاومت م  یول  کردیباز م

 !پسرعموتون پشت در هستن _

 .گذاشت ز ی م ی برداشت و رو شیموها ی را از رو  نکشیع

ب_ بگو  د  اد ی خب  دار  گه،یتو  ام  ی دو ساعته  اون   ی چ  ی ری با 

 !ن یبه هم؟! مهبد و معطل نگه داشت نیگیم

اش باز شد که با چشم غره   شمیمقاومتم شکست و ن  بالخره 

 .مواجه شدم

 .دیکن شونییلطفا راهنما  ی ریخانوم ام_

 .را گذاشتم یگوش

 :به من گفت  رهیست و خ لپ تاپش را ب سامان
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 .دمیتم بعدا بهت مجواب اوسکول کردن_

 .ستقبال مهبدپاشو برو ا  الن

 .لم دادم امی صندل ی رو   شتریبال انداختم و ب ییابرو

 !عمرا _

 !تو در و باز کنم دول راست شم ی برا پسرعمو رمینم هرگز

ش  یک_ راست  دول  جلو  ؟ یگفت  پاشو  وا  ی گفتم   ستا یدر 

 !زشته

 !رمینم_

 !تو اعصاب من پاشو نیآنا نر_

 !سینوم مشفق هستم جناب رئاخ_

در    خواستمیکه به در خورد از جا برخاستم، چون نم  ی اتقه  با

 .در رفتم ی کنم جلو ی محل کار با او لجباز
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در    ده یپوش  یقد بلند و چشم و ابرو مشک  ی باز شدن در پسر  با

مشک شلوار  و  خال   یکت  کراوات  جا   یخالو  در  قاب   ی در 

 .گرفت

 !مقابل سامان بود ی .طهلحاظ چهره کامال نق از

 .دیخوش اومد اریمعتمد، بس ی سالم آقا_

 .کنمی داخل خواهش م دییبفرما

لحن  ی جد  کامال با  نها  ی رسم  یو  در  احترام    تیاما  و  ادب 

 .پاسخم را داد

 .سالم خانوم_

 .تونیی ممنون از خوش آمدگو یلیخ

 .پشت سرش بستمبه داخل اتاق گذاشت و من در را  قدم

او باز    ی آمد و آغوشش را به رو  رونیب  زشیم  از پشت  سامان

 .کرد
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 .نجاستیا یک  نیبه به بب_

 .خان! سالم داداش  مهبد

 .دیپشتش کوب ی آغوش هم رفتند و سامان چند بار به

 .سالم داداش_

د  وال نم  یآب  میدیما  گرم  شما  گفت  نیا  شهیاز  که   میبود 

 .دنتید می ایب میخودمون دست به کار ش

 :آمد و با خنده گفت  رونی بغلش ب از

پ_ انقدر  منش  ی کرد   شرفت یماشاهلل  تا  دو  تا  دو   ی که 

  !ی ریگیم

 !از هفت خان رستم رد شد دی با دنتید واسه

 .میاز رقبا عقب بمون د یداداش؛ نبا می چه کن  گهید_

 .نیبنش بفرما
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لم دادند و   استیر  زی م  کینزد  ی هامبل   ی رو  گریکدی  همراه

 .رو به من کردسامان 

 .ارنیرو ب  ییرایلوازم پذ  دیمشفق لطفا بگوم خان_

 .بله حتما_

تماس   زمیم  پشت با  و  به   ینشستم  که  دادم  اطالع  به شهال 

 .اوردیرا آماده کند و ب  ییرایپذ لیوسا دیبگو یآبدارچ

 و خوبن؟چه خبر مهبد جون؟ عمو و زنعم گهید_

 .گذرونمیخوبن خدا رو شکر؛ منم خوبم م_

 .ک و جان فرسا بهت بدممهل  خبر هی اومدم  شراست 

 ؟یچ_

شان بود اما خودم را سرگرم کار نشان مکالمه   ی حواسم پ  تمام

 .دادمیم

 !گردهیساناز داره برم _
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 !شده اتی متاسفانه خبرت ب یگفت ریکم د هیداداش _

 ؟یخبر داشت ی جد_

 .شی آره بابا!  شهره بهم گفت چند روز پ_

 .الن خبر دسته اول آوردم  م کردی م  شهره! من فکر  هللک یبار_

 .ی عمل کرد فی ضع نهیزم  نینه داداش متاسفانه در ا_

 .به مبل لم داد شتر ی کتش را باز کرد و ب ی ه تک دکم مهبد

م_ کن  یچ  ی خوای حال    ی کن  دایپ   رو  یکس  یتونست  ؟ یکار 

 کنه؟ یعمو رو راض

 .فتادهین یهنوز اتفاق یکردم ول دایو پ یکی_

 گه یماه د  هی  تی! ساناز نهاایوقت ندار  ی ... اون قدررهیداداش د_

 !رانهیا

 به دختره؟  یمطمئن

 .نای بردمش خونه بابام ا شبید_
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 خب خب؟ _

  ش ی شش دانگ حواسم پ  یزده بودم ول  دنیرا به نشن   خودم

 .ها بودآن

 .شب اول خوب بودا بر_

 .بود که مامانم بدجور خاطرخواهش شده نیا حداقلش

ا  ؟ی اِ جد_ اومده؟ خب  پوئن    هیخودش    ن یزنعمو خوشش 

 .کنهیکمکت م یلیمثبته خ 

هم_ مامانم  داداش،  انگار    گرفتیم  لش یتحو  نیچ آره 

 !رمشیبگ  خوامیانگلستان و بردم خونشون گفتم م   ی شاهزاده 

 ی من با حرص خودکار را رو  زدند وخنده    ری دو با هم ز  هر

 .کاغذ فشردم که پاره شد

 نمش؟ ی بب ی ازش ندار ی زیچ یعکس_

 ی نی دوخته بودم اما سنگ  توریمان   یخال  ی را به صفحه   نگاهم

 .کردمیخودم حس م ی نگاه سامان را رو
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اش از خانواده   یکس   خواهدیبود که گفته بود نم  نیاز ا  تعجبم

ول  شود  جرل  حا  یخبردار  برا   انیداشت   ش یپسرعمو  ی را 

 !کردی م فیتعر

ک_ با  و  خودش  دادا؛  عکس  د  تیفیچرا  اچ  نشونت    ی فول 

 .دمیم

 نجا؟ یا  ادی اوه قراره ب_

 !نجاست ی الن خودش ا_

 !؟یک_

 ...جان تای آناه_

 .ها رو کردمبه خودم گرفتم و به آن ی جد ی اچهره 

 !بله؟_

 .دست به من اشاره زد با

 .هبد جانمشفق هستن م تا یآناه شونیا_
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 :رو به من گفت  سپس

 .گرمابه گلستان بنده مهبد جون  قیهم پسرعمو و رف   شونیا_

 .لبانم طرح زد  ی از لبخند رو یکم رنگ رد

 .مهبد خوشبختم آقا _

 .جوابم را داد  دهی بال پر ییابرو با

 .خانوم نیهمچن_

را کنار سامان نشسته و در گوش هم پچ پچ   ی ساعت بعد   کی

 .کردندیم

 .کردیم امی عصب ندیگویدارند چه م  دمیفهمینم نکهیا

 !زنن؟یدارن در مورد من حرف م نکنه《

مهبد گور به گور شده داره چرت و پرت دم گوش    نیا  نکنه

 !خونهیسامان م

 !چونه؟یو بپکه من  دهیم ادش یداره  نکنه
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 》 ....نکنه

 !کردیم  تمیداشت اذ زی ذهنم ن  ی صدا

 !خفه شو بابا اه《

 نهزی در مورد من حرف م  کردی پچ مهر کس داشت پچ  مگه

 !احمق؟

فام  به هم  حال  رف  لنیهر  حرف   ان؛ی میصم   قیهم  قطعا 

 .دارن که بزنن ادیمشترک با هم ز 

 》!بفهمم دیو که من نبا  شونیو خصوص  یشخص مسائل

 !فضول درونم را آرام کردم   ی ندا نگونهیا و

ب  بعد و  قهوه  خوردن  پچ  تییسکو یاز  پچ  خنده و  و   ی هاها 

اعصاب بود، مهبد از جا برخاست    ی رو  دایکه شد  شانیواشکی

 .کتش را بست ی و دکمه 

 .داداش، شرمنده مزاحم کارتون هم شدم   گهیخب من برم د _
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 .شد  بلندهم  سامان

 .دنتیخوشحال شدم از د یلیسلطان؛ خ ینه بابا مراحم _

 !منم خوشحال شدم داداش_

 !دندیسامان کرد و با هم خند ی حواله یچشمک و

 !رو نگاه کن حال   نکبتا《

 !ه؟یمسخرتون چ ی هاخنده   نیالن؟! ا هیزدنت چ چشمک

 》!و ببرن شورتونمرده 

 .ستادیان م زیم کی طرف در قدم برداشت و نزد به

 .اجبار برخاستم با

 .جان تای خوشحال شدم آناه  نوتییاز آشنا_

  !جان؟ تای ! آناه جانم؟《

 !شن؟یم یم یتا حال انقدر زود صم یک از

 》!زشت  انتر
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 .زدم یحرص  ی لبخند

 .نیهمچن_

 .متونینیبب شتریشاهلل قسمت باشه بان_

 》!بابا  ری بم برو《

 .بود  ی گری د زیلب آوردم چ ی که رو یحرف یول

 !شاهللبله ان_

 .رفت رونی ب کرد و از دفتر یخداحافظ

 .محض بسته شدن در، دست به کمر زدم به

 !ن؟یبش یمیصم ه یعادتتونه زود با بق یخانوادگ_

 .زدرا به چشم  اشیمشک میفر  نکی برگشت و ع زشی م پشت

 .نداره خانم مشفق یباطمن به شما ارت ی عادات خانواده _

 .کوباندم یحرص خودم را به صندل با
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آناه _ الن که  تا  بودم! چ  تایاِ...؟!  باز شدم  هو؟یشد    یجان   !

 !خانم مشفق؟

 .می زنی خونه در موردش حرف م_

 !ستیبا خودتم معلوم ن فتیهه! برو بابا تکل_

 .زدم و ب ق کرده نشستم  نهیبه س  میهاتدس

  ی آن چشمک آخر  دانستمینم  نکه یا  از  خوردیخونم را م  خون

 !مزخرفشان به چه علت بوده ی و لبخندها

 !گاو زل زده به لپ تاپش  نیکن! ع نگاهش《

  خش ی خاک بر سر که انقدر م  کنهینگاه م  یچ   ستین  معلوم

  !شده

م  ازت ا  ادیبدم  معتمد!  غ  نیسامان  کردم   ی لطچه  من  بود 

 !اومدم تو شرکت تو باهات همکار شدم؟ 

محل کارم    ی که باز خودم و تو  کشمیم  از دستت  خونه کم  تو

 !بدبخت کردم
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کامب  خدا کنه  پسرخاله زیلعنتت  اون  اگه  تو  و گوساله  ی !  ت 

حرص  من  ی کردی م  یراض انقدر  الن  کنه  استخدام  و 

 》!نسناس  نیور دل ا خوردمینم

  ش ی موها  ی را رو  نکشی لپ تاپش را بست و ع  ی صفحه  ناگهان

 .زد

 !چه مرگته الن؟_

 !سیرئ  ی آقا تونهیچه طرز حرف زدن با منش نیا_

با غلظت ادا کردم که از کنارش ده تا فحش و   ی را طور  س یرئ

 .بزند رونی ب راهیبد و ب

 !چته الن نمیآنا مثل آدم بگو بب_

 !معتمد ی مشفق هستم آقا_

خودم    ش یکوباند که از صدا  زی م  ی م رومحکدستش را    کف

 !دم یهم از جا پر
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م_ دارم  اه  چ  گمی دِ  بده!  و  من  جواب  آدم  مثل    نیمرگته 

 !ه؟ی چ  ایمسخره باز

خبردار بشه ال   دینبا کسچ یه نمونیاز ارتباط ب یمگه نگفت_

 !قته؟یکه رف  ز یکامب

نباشه کمتر    تری میو صم  زتریبرام، عز  زهی مهبد هم مثل کامب_

 !ستین

 .دمیرا در هم کش میهارا رو به او چرخاندم و اخم  یصندل

باشم   انیبرات؟ بگو خب منم در جر  زنیمثل کامب  ایک  گهید_

 !کردن  ی قش بازن  ی و به زحمت نندازم برالاقل جلو اونا خودم

 .و مهبد یفقط کام کس؛چ یه_

  حل شد؟ مشکلت

 !ر ینخ_

 !گه؟ید_
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 معتمد؟  ی قم تو آقاخانم مشف سرکار من  یمگه نگفت_

  !تا؟ یشدم آناه  هویشد  یچ پس

جان صدا    تایو آناهمن  یاوزگلت به چه حق  ی پسرعمو  نیا  اصال

 !؟یزد؟ ها؟! به چه حق

  ش ی ااز خشم در صد  ییهاشد و کم کم رگه   ی جد  اشچهره 

 .گشت انینما

! گفتم  مییکه خودمون دو تا تنها  یوقت  ی نه برا  یآره گفتم ول_

 !باخبر بشن فقط دینبا نمونهیکه ب ی زیدا از چ که کارمن 

  ؛ ی من درست صحبت کن  ی راجع به خانواده  ری بگ  اد یضمن    در

د  کی ا  گه یبار  از  فام   نیهم  و  فک  اسم  تنگ  من    لیالفاظ 

 !خانم مشفق ارم یدمار از روزگارت در م  یبچسبون

نم  مهبد فکر  نوه  کردیهم  ال  ی شما   هیوگرنه    یزابتیملکه 

جان   کردیو جسارت نم  چسبوندیته اسمت م  ی اشازده مازده 

 !صدات کنه 
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 ؟ یکنی و مسخره ممن  ی دار_

 !نه_

 !یکنی و مسخره ممن  ی چرا! دار_

 .وجه قصد مسخره کردنت و ندارم چی نه اتفاقا به ه_

 !کنمی م نیتوه تتیبه شخص  دارم

 .بال رفت میگرد شد و صدا چشمانم

س_ به  خند  ل یبیتو  جونت  شخص   ی دیمهبد  به  من   تیکه 

 !آقا پسر  یکن نیتوه

 !و باز کنم روت لنگینکن ش ی کار

فت زدن و بلدن و در واقع که فقط حرف م  ییمتنفرم از آدما _

 !انی طبل تو خال

 .فنر از جا جستم مثل

 !؟ یمن رو با ی طبل تو خال_
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 :را برداشت و گفت لشیباوم

موش مرده   کتینزد  امیکه م  یمن وقت   ی برا  یدور ورندار الک _

 !یشیم

 .بودم شرط ببندم که از حرص سرخ شده بودم حاضر

 !شمیمن موش مرده نم_

  !میامتحان کن میتونیم_

 .ستادیرا دور زد و وسط اتاق ا   زشیجا برخاست، م از

 .رومدست به من اشاره زد که به سمتش ب با

 یشدن به او واهمه داشتم آن هم در زمان  کی از نزد  نکهیا  با

به   ی دیجد  ی و آتو   اورمیکم ب  خواستمینم  یول   ستیصب که ع

 .ستادم یا  شیدستش بدهم پس جلو رفتم و رو به رو

گام به جلو برداشت و    کیفاصله بود که    نمانیب  یسه قدم  دو

 :مشهود بود گفت شی که در صدا یبا شرارت
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 ...کی_

بر    یحرص  ی شخندینشان ندادم و فقط ن  یعکس العمل  چیه

 .را هم برداشت ی بعد لب نشاندم که قدم

 ...دو_

 .کردم  پایرا چل میهاو دست  دم یکش یقینفس عم ناخودآگاه

 ...برداشت ز ینآخر را  گام

 ...سه_

به   نمانیب  ی و فاصله  میبود  ستادهیهم ا  ی نه یبه س  نهیس  حال

 !د یرسیبه پنج سانت م یسخت

 ؟ی الن حالت خوبه؟ چرا نفست و حبس کرد_

 .تر کردم را پررنگ شخندمین

 !آره خوبم... نفسمم حبس نکردم _

 !بعد ی مرحله  میری پس م یاوک_
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م  یجیگ  با در    کردمینگاهش  من  و  آورد  را جلو  که سرش 

  ت یشده بودم که قابل  یجانیب  ی به مجسمه   لی همان حال تبد

 ...تحرک نداشت

 ...نگه داشت  میهالب  یتانس کیر  را د شی هالب

دلم را به شور    خوردی م  میهاداغش که به پشت لب  ی هانفس

 ...شدندی سرد م شتریو ب   شتریو دستانم ب انداختیم

 ...میادامه بد میتونی... می م آوردنه... خوبه دوو_

به سمت   مانیحرف را زد در اتاق باز شد و سر هر دو  نیا  تا

 !در برگشت

 ی به صحنه   رتی بود با ح  انسالی م  ی شرکت که مرد  ی آبدارچ

 ی هاث یحرف و حد  ی سوژه  توانستیم  که قطعا  شی رو به رو

 .شد چشم دوخته بودبا ی ادیز

 .زد  ادیاز من فاصله گرفت و فر  سامان

  !تو؟ ی ایب  ی ازه سرت و نند در نداره ک صاحابیب نیا_
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 :آقا هول شده تند تند گفت نیحس

 ...آقا... شرمنده آقا دی ببخش_

 .د یرا در هم کش  شیتمام اخم.ها تیجد با

 !م ببندتو در  ایب_

 ...امیبعدا م رمی آقا م_

 .زد بی نه تیعصبان  با

 !تو درم ببند ایگفتم ب_

 .آقا فورا داخل آمد و در را بست نیحس

 .انداخته بود نییو سرش را پا  ستادهی ادم در   همانجا

 !کنهیداره راجع به من م ی الن چه فکر ست ین معلوم《

ز چند روزه  دختره خرابه که هنو  نیا  گهیبا خودش م  حتما

 !بوسهی و م  سی کت داره رئاومده شر

  !تو چشمش نگاه کنم حال؟ ی خدا.... چطور ای ی وا
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ه دختر  ه چشم بحتما ب  گه ی... حال دزدی دخترم صدا م  ومن

 !...ستیلفظ دخترم ن  ق یکه ل نهیبیو ممورد دار من 

 ...خدا بکشتت سامان ی ا

 》!کارات  نی با ا یاله ی گرم بخور نیزم به

...  ی دیند  ی دیسر و صدا... شتر د  یکارت و انجام و برو... ب  ایب_

 ؟یاوک

 .جلو گذاشت یآقا قدم  نیحس

 .نیچشم آقا چشم... مطمئن باش_

هرک  کی آقا    نیحس_ دهن  از  تو   یکلمه  چشم  از  بشنوم 

  !سمینویو همونجا حکم اخراجت و م نمیبیم

که نه   دا... به خشمی کور و کر م  امیاتاق م  ی نه آقا من تو _

 ...دمی شن ی زینه چ دمید ی زیچ

 .کارت و بکن ایخوبه... حال ب_
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 :گفت دهیبال پر ییو ابرو شخنویرو به من کرد و با ن  سپس

ش ق؟! برو به کارت برس ادامه برده خانم مشفشما چرا ماتت  _

 ...بعد ی برا

م  فقط شکر  را  حس  کردمیخدا  نگاهمان   نیکه  اصال  آقا 

 .بود زیمع کردن مو مشغول ج کردینم

 .برگشتم زم یو معذب پشت م   دمیبه صورتم کش یدست

ب  یاتفاق  نکهیا  با نبود  ا  فتد یقرار  تا   ی باز  کیقطعا    نیو  بود 

 توانستمی باز هم از شرم نم  یقرار دهد ولسامان مرا تحت فشار  

 .اورمیبر زبان ب ی اکلمه یآقا حت نی در حضور حس 

رد و بدل نشده    نمان یب  ی حرف خاص  گریگذشته و د  ی روز  چند

 .بود

ده بودم و تمام تالشم ت کر صحب  یبا مادرش تلفن  ی دو بار  یکی

نحو ممکن در دلش جا    نیبود که بتوانم خودم را به بهتر  نیا
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کار موفق    نیدر ا  آمدی کنم که البته آنطور که از شواهد برم

 .بودم

طبق    امروز  و  برگشتم  خانه  به  مترو  با  کوفته  و  خسته  هم 

و ناهارش را خورده   دهیزودتر از من رس  یلیمعمول سامان خ

 .بودکاناپه ولو  ی برهنه رو ی انه و با بالت

 .را عوض کردم  میهابه اتاقم رفتم و لباس   کراستیسالم    بدون

 .ن خانه زنگ خوردهال که قدم گذاشتم تلف به

 .و او به من کردمیبه سامان نگاه م من

 !گهیبردار د_

 .راهم به طرف آشپزخانه ادامه دادم به

 .با من کار نداره یخودت بردار، کس_

 .سرش گذاشت  ریرا ز  دستانش

 !ی که تو جواب بد  خوامیم  یبا تو کار نداره ول  یکس  دونمیم_
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 .و دست به کمر زدم  ستادمیا

و اه خست_ خودم  ساعت  دو  بخوام  ندارم  حوصله  سامان،  م 

 .کنم یمعرف

 !قطعا! برو جواب بده  ی ریمیتلفنه! نم هیآنا _

ا به  که حال بحث کردن با او را هم نداشتم راهم ر  ییآنجا  از

 .کج کردم  تلفن  زیسمت م

 بله؟_

 .شناختمیخوب م  گریپر ذوق مادرش را د ی صدا

  ؟ی دلم چطور زی سالم عز_

 .نشود امی حالیدادم تا متوجه ب میبه صدا ی انرژ  یکم رچانا

 ن؟یسالم مرجان جون، ممنون شما خوب_

 چطوره؟ یقشنگم، سام یمرس_
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 میو پاها  م دیدراز کش  ی مبل دو نفر  ی به دست رفتم و رو  تلفن

 .کردم زانیاش آورا از دسته 

 .بهش دمی رو م یگوش نجاست یجونم خوبه، ا یسام_

 .گهید گمیودت منه نه، به خ_

 .یبهتر که خودت تلفن و برداشت اتفاقا

 :رنگ تعجب گرفت  لحنم

 .من در خدمتتونم د ییجانم بفرما_

م  ،یدل  زیعز_ سامانه؛  پدر  تولد  شب  تولد    هی  خوامی فردا 

 .رمیبگ براشولو کوچ

 .میکه ما تنها نباش نیایتو و سامانم ب گفتم

 .ی رندا ی او برنامه  ی اگه وقتش و دار البته

درست برعکس پسر    آمد،یفهم و شعورش واقعا خوشم م  از

 !شعورشینفهم و ب
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م_ کمال  با  م   یلیخ  ل؛یبله  خوشحال  باعث    شمیهم  و 

 .دیکنیدعوت م تونیجمع خانوادگ ی افتخارمه که من و تو

محسن هم درسته   ،ی ااز خانواده  ی عضو  گهیتو از نظر من د_

و سخت  بشه    رهیگغد  نرم  که  دلش  چاما  راه    زیهمه  به  رو 

 .شهیم

جا  یکم  هی انگار  تو  جان،  آنا  بده  حق  بهش  دختر    ی هم 

 .شهی م یعصب  باشه ناراحت و ی! هر کسیخواهرش و گرفت

 ستان و د  یسوال  ی گذاشتم و به چهره   امیشانیپ  ی رو  دست

از چه   هیقض  میتا بگو   دادیسامان که مدام در هوا تکانشان م

 .کردم  یتوجهی قرار است ب

 .حق دارن کامال شونیبله متوجهم، ا_

 .من بتونم نظرشون و جلب کنم دوارمیام

 .یکنی م دایکه راهش و پ دونمی م یهست یتو دختر زرنگ _

 ...شاهللان_
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 .تمگذاش  زیم ی را رو یو گوش میکرد  یخداحافظ

 .نشسته و منتظر به من چشم دوخته بود سامان

 ؟ی ها؟ زل زد_

 .دستش کوفت ی را گرد کرد و دست رو  چشمانش

 .مامانم گفتیم یچ نمیعجبا! بگو ب_

 .دعوتمون کرد به جشن تولد یچی ه_

 .دیبال پر شی ابروها

  باز؟ هیتولد؟ تولد کدوم خر ؟یچ_

 .م ه زدخند  ریخودم نبود که بلند ز دست

  ی گفته بودم تا بابا راض  م؛یرینم ی خر چیزهر مار! ما تولد ه_

 .برم یخانواده نم  ی نشه تو رو تو

 .همچنان پر خنده بود میصدا

 !خاک بر سرت! تولد باباته ابله یعنی_
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 ها؟ _

 .تنها نباشن  ششونیپ  می، مامانت گفت برتولد باباته فردا شب_

 .برد  شیموها انیم دست

 !ننگندش بز_

 چرا؟ _

 .ادیب نازیفردا شب گفته بودم آ_

 .زدم   ی شخندین

اون مورد پسند    دیو وردار ببر خونتون شا  نازیآ  ی خوایهه! م_

 !پدر گرام واقع شد

 .میبه فکر کادو و لباس برا تو باش دیچرت نگو بابا! با_

 !قوز بال قوز

م  ی کار_ که،  بزن  یتونینداره  بگ  یزنگ  و  مامانت  که   یبه 

 .میبر میتونینم



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

354 

 رم یقرار بگ   تیاون موقع  ی تو  ستمیمشتاق ن  نی منم همچ  وال

 !عاشق و درارم ی کفترا  ی مجبور باشم ادا یکه ه

 :گفت ی جد کامال

چون و چرا  یپس ب ی که قبولش کرد هیزیکار توئه و چ نیا_

 !یکارت و بکن یموظف

 !رتتیخب بابا، جو نگ_

 .نکن ادیروت و ز خندمیآنا دو بار به روت م_

به همون اندازه سگ    امی همون قدر آدم شوخ و بگو بخند  من

 .نذار اون روم و نشونت بدم ام؛ی اخالق و عصب

 .را در هوا تکان دادم  دستم

 ...برو بابا_

 .به بعد نیاز ا ینیبیبرو بابا رو م یاوک_

 !یاخالق خوبم و نداشت اقت یدت لباشه خو ادتی فقط
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 ...شازده پسر میدیخوبتم د_

 !نکن ر یخودت و درگ ادیز شما

م_ اتاقت  تو  برو  کن  جمع  و  لشت  تن  زنگ    خوامیپاشو 

 .ادیب ناز یآبزنم

  ی افه یگَل و گشادت و ق   ی لباسا  نیتو با ا  دنی داره از د  حالم

 !خورهیبه هم م تده ی ژول

 !کم بشوره ببره  هی ادیب ناز یآ

 .برخاستم یناراحت با

 ...غرورم برخورده بود به

 ...شده بود نیتوه تمی شخص به

اندامم را از    ی ها ی قوس کمر و برجستگ  خواستمیکه نم  نیا

ز  دشید و  کنم  لواز چهره   ی هاییبای پنهان  با  را  آراام    ش ی م 

تظاهر  نیا نیبر د ایشود و  کی تا مبادا تحر کردمیپررنگ نم



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

356 

خطاب    ی شود را زشت  داریپد  ی ها ناخواسته دلبستگبه عشق 

 ...کردیم

م   حالش رفتار   ی داشت طور  یسع  ی از دختر  خوردیبه هم 

 ...افتد ین یخارج از آن قرارداد کوفت یکند تا اتفاق

 .فرو دادم اخته بودچنگ اند میکه بر گلو یت یو عصبان بغض

نم_ هم  تو    دست  ی چه ی باز  خوامیچون  به  ازم  حالت  بشم 

 خوره؟یم

باشم که هر   رخوابتی ز  نازیدختره آ  نیمثل ا  خوامینم  چون

هورمونا افتاد  مردونه   ی وقت  کار  به  و    یفتیب  ادمیات  چرک 

 !و زشتم؟   فیکث

که    ی از خودم چون الن مطمئن شدم رفتار  امی من راض  یاوک

 !گرفتم درسته  شیدر پ 

و به   ستادمیراه ا  ی انه یدر م   یطرف اتاقم قدم برداشتم ول   به

 .دمی سمتش چرخ
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و به رخ   هامییبایباشه آقا پسر من اگه بخوام ز  ادتی  یول_

 ی قلب که برا  ه یجز    مونهیازت نم  ی زیچ  ی باز  نیبکشم آخر ا

 !کننی رو شب و روز ورد م  تایکه اسم آناه  ییو لبا   تپهیمن م

 :گفت  ی را برداشت و با لحن بد لشیاوبم یگوش

! بعد برا یبه عجوزه گفته زک  هی ... دختره از بس هَپَلبابا برو  _

 !زنهی من حرف از قلب عاشق م

خوشگل  صدها تو  موقعاز  با  و   یتیتراش  بهتر  برابر  هزاران 

 ...زن بعد توتر از تو نتونستن سامان معتمد و به دام بنداجذاب 

 .داد  تاب نیرا به طرف  سرش

ات_ تو  برو  برو دختر جون...  بگهه...   ی ابخواب خسته   ریاقت 

 !یگیم ونیهز ی دار

  ی که از او روگرداندم و برا  زدیم   شتر یداشت به چشمم ن  اشک

نشود    امنهیمتوجه بغض نشسته بر س  میاز لرزش صدا  نکهیا
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بلند خودم را به اتاقم رساندم و در   ییهاسکوت کردم و با گام 

 !....سرم بستمرا محکم پشت  

شده از غمم را به حجم سخت و سرد پشت سرم   نیسنگ  تن

اول  هیتک و  گوشه.   ی قطره   ن یدادم  از  سر    ی اشک  چشمم 

 ...خورد

حرف   بمقل مرور  م  ی هااز  فشرده  درد  شدی سامان  در    ی و 

 ...دیچ یپیم ام نهیس ی قفسه

انداخته و راه   میدست بر گلو  نشیبا آن وزن سنگ   یلعنت  بغض

 ...بستینفسم را م

که از    ییرهایکه بر زبان آورده بود همچون ت  یتک کلمات   تک

مرا نشانه   شیآلیباشند قلب ب  کمان دشمن رها شده   ی چله

 ...گرفته و به هدف خورده بودند 

ساخته و    ت یاهمیرا ب ام  معده و سوزش    یدلم گرسنگ  سوزش

 ...ربوده بود رمقمیسامان خواب از چشمانم ب ی اک صداپژو
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ناجوانمردانه و   یکه تنها بازمانده از جنگ   ییجنگجو  همچون

ناتوانم   ی پاها  فی حر زی ت  غیپاره پاره از ت  یناعادلنه است با تن

ام و زخم خورده   نیروح غمگ  ی و جنازه   دمیکش  نیزم   ی را رو

به   ی همچون محتزر  جانیو ب  فینح  یکه در قالب جسمرا  

 ...تخت پرت کردم ی به رو ماندی انتظار مرگ نشسته م

 .دراز کردم  را  میبر بالش نهادم و پاها سر

را رو  دمیسرم کش  ی را رو  دیسف  ی ملحفه قلبم   ی و دستانم 

 ...گذاشتم

فرزند   ی مثال مادر  خواستیو من دلم م  دادی امان نم  اشک

 ...مکن ونیهم و شصورتم را خراش د  مرده سر و

 ...را به نظاره نشسته بودم  میدر سکوت مرگ باورها اما

 ی دیو سپ  شودیم  گرما از قلبم خارج  کردمیلحظه حس م  هر

 ...دهدیم یرگی را به ت  شیجا
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خودنما  گرمید  ی مهین ت   کردیم  ییداشت  که    ییهای رگیو 

غرور    ی هاداشتم سرکوبشان کنم طعنه زنان تکه   یسع  شه یهم

نشانم  شکسته را  ر  دادند یمام  به  عقا  ش یو  و  پاک   د یآمال 

 ...دندیخند ی م ستنمیز

و راه    دیعقا  نیهم   ی جه ی ام را نتخرد شده   تیکه شخص   ییگو

 ...کردندیام مو به وضوح مسخره  دانستندی و روش م

برا  م یتصم   همانجا  و شخص  میترم  ی گرفتم    مال یپا  ت یغرور 

 ...ر نکنمگذا فرو ی کار چیام از ه شده

امعت  سامان《 امد  م  نیز  من  بعد  همه   شمی به   ی عقوبت 

 ...گناهات

 》...دی بخش یروز هرگز خودت و نخواه  نیخاطر ا به
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 ...خوابم برده بود   هیگر  انیچقدر گذشته بود که در م   دانمینم

م  تمام درد  خورده    ی جور  کردی عضالتم  کتک  انگار  که 

 !...بودم

برق رساندم ناگهان   دی برخاستم و تا دستم را به کل  یکرخت  با

 .دی ایب نجایبه ا  نازیآمد که قرار بوده آ ادمی

بدن خسته   دستم کنار  و  برگرداندم  راه  وسط  از  پارا    ن یی ام 

 .انداختم

م  که متوجه شد  امیگوش  افتنی   ی برا  گشتمیرا م  ی پاتخت  ی رو

 !هال گذاشته بودمش  ی مبل تو ی ر روبا  نیآخر

  ره یتخت چهار زانو زدم و به در خ  ی رو  یکی در تار  دانهیناام

 !شدم

دلم   یصبحانه خورده بودم، نه ناهار و الن از شدت گرسنگ  نه

 .و حالم بد بود رفتیضعف م
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م نتوانست  گرید  ی را به همان حال گذراندم ول  ی اقه یدق  چند

 .اورمیطاقت ب

 .و به طرف در رفتم  ماستبرخ

و    دمشیکش  نیی گذاستم و آهسته پا  رهیدستگ  ی را رو  دستم

 .باز کردم یدر را کم

ب  ی از ل  ی دزدک را در    یزدم و وقت  دی را د  رون ی در  همهدجا 

 .نهادم رونیو ترس قدم به ب دیبا ترد  افتمیسکوت و آرامش 

چراغ   چراغ  و  بود  روشن  سامان  خاموش    ییرایپذ   ی هااتاق 

 .سقف ی های دور گچبر ی هاز هالوژند جودنب

همان نور اندک به طرف آشپزخانه رفتم و کورمال کورمال    در

 .دمیرس خچالیبه در 

قابل   ی زیچ  یرا باز کردم و نگاهم تک تک طبقاتش را در پ   آن

  دایو قارچ پ  ایکنسرو لوب   کی  ز ی ن  تیخوردن جست و در نها

 .دمشیکش در آغوش  یکردم و با خوشحال
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 ی باز بود با استفاده از نور آن قاشق  خچالی طور که در    همان

 .از کشو برداشتم و بعد درش را بستم

در حال گذر از   اطیمبل برداشتم و با احت   ی را از رو   لمیموبا

صدا که  بودم  آپارتمان   دیکل  دنیچرخ  ی هال  در  قفل  در 

با  ز شد و سکوت حکم فرما بر فضا را شکست و بعد هم در 

دختر سام با  مشمئز    وقف  ی ان  طرز  به  را  خودش  ک  جلف 

 !بود از در وارد شدند  ده یبه او چسبان ی اکننده 

در همان نقطه خشک شده بودم و سامان    ی اچون مجسمه  من

 .که دست دور کمر دختر انداخته بود در را بست یدر حال

افتاد که   نیزم  ی قاشق از دستم رها شد و رو  یحواس پرت  با

 !دی ن به طرف من چرخسرشا ش هر دوبرخورد ی از صدا

  غیبود و دختر ج   امره یگرد شده خ  یمتعجب با چشمان  سامان

 .ادیو شروع کرد به داد و فر  دیکش  یخوش خراش

 انتر خانوم؟  نیا   هیت؟! ها؟ کتو خونه هیدختره ک  نیا یسام_
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 .رو به من کرد  دینشن یاز سامان جواب یوقت

عشق من چه    یخانوم؟ آره؟ تو خونه   اره ی تو پت  ی هست  یک_

  ؟یکنی داره م یغلط

 .بلندتر شد   شی صدا سپس

  ؟ ی کرد  انتیخبهم    ی! سامزنه؟یکدومتون حرف نم  چیچرا ه_

  اره؟

برداشت و    غویج   غیدستش را از دور کمر دخترک ج  سامان

 :فتخ گدر پاس

 !ی دوزیم ی بری م یبرا خودت ه یبابا! دور برداشت سی ه_

 .هیبه چ یساکت باش تا بگم چ قهیدق دو

 ...شونیا

 :رو به من ادامه داد  سپس
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توض_ ا   ؟یمن  ی کاره   یچ  ی دینم  حیچرا  کار    یچ  نجایو 

 !؟یکنیم

در ذهنم    ی اجرقه  شش یلحن و رفتار بد چند ساعت پ   ادی  به

 .زده شد 

 .بکار شدمم و طلدز به کمر   دست

با_ ا  دیوال من  با دوست   یخانوم بپرسم ک  نیاز  هستن که 

 !ما ی و آوردن خونه  فشونیپسر بنده شبونه تشر

ن مملو از تعجب نگاهش را به ساما  یباز و لحن  یبا دهان  ناز یآ

 .دوخت

  !ما؟ ی ! دوست پسر؟! خونه گه؟یم یچ نیا یسام_

 :دیغر برد و کالفه شیدست در موها سامان

 !کنهیم  یداره شوخ_

 کنم؟یم یمن شوخ_
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 .را خطاب قرار دادم  ناز یآ

 .اتاقمم نشونت بدم میبر ایب ی خوای م زمیعز_

 !آنا بس کن _

عز  یچ_ کنم  بس  نبود  زم؟ ی رو  خودت  ازم   ی مگه  که 

 ی کنم؟ مگه خود تو نبود  یباهات زندگ  امیب  ی درخواست کرد 

 ی خونه  نجاید ابه بع   نیاز  ا  یو گفت  ی خونه رو بهم داد  دیکه کل

 !ماست؟

باشن که لنگشون و گذاشتن وسط    یشده؟ خانوم ک  یچ  حال

 !من؟ یزندگ

بود حساب  ناز یآ افتاده   ی تو  ی که مشخص  پرش خورده شال 

 .د یرا به سر کش ش یهاشانه  ی رو

 !مونمینم  نجایلحظه هم ا   هی  گهیمتاسفم برات سامان! من د_

ا آنا دوست دختر ابب ذاره،یسرت مداره سر به   تایآناه زمیعز_

 !مهبده
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 .دیسوت کش  میهاکه بر زبان آورد گوش  یحرف  دنی شن از

 .تر شده بودانگار آرام  ناز یآ

 کنه؟ی کار م ی چ نجایدوست دختر مهبد ا_

 !نجایا ادی با مهبد قرار داره، قراره که ب_

 .رو به من کرد ناز یآ

 !؟ی دوست دختر مهبد گه؟ی راست م_

که سامان با حرفش به    ی از زهرتلخ بر لبم نشست    ی ندشخین

 ....بود ختهیجانم ر

مهبد خان که من   رتیشا به غآره دوست دختر مهبدم! و حا _

 !خودش نیع یرگیب هی ی و آورده تو خونه 

 .آورد  ورشیخود شد و به طرفم  یاز خود ب  سامان

 .رها کردم و عقب رفتم نی زم ی شده کنسرو را رو هول
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تو چرا حد و   ؟یزنی م  شی نانگار    یزنیرف که مرا حتو چ_

 ها؟  ؟یدونیحدود خودت و نم

زشته    یسام_ مهبد...  خاطر  به  کن...  ناراحت    ه یولش  وقت 

 !ی ش دعوا کردبا دوست دختر اعجوبه شهیم

 .دمیجسارتم را جمع کردم و توپ تمام

 !سامان معتمد ی معتمد! آقا ی نره آقا ادت یامشب و _

 ؟یکنیم دی من و تهد ی دار نمی ب ستایوا_

 !نیکه امشب فراموشت نشه هم  شمی نه! دارم بهت متذکر م_

 ...بدبخت  ی خواب بودنم ندار ری ز اقت یل یحت_

با خشم فرو نشاندم و برعکس    میچنبره زده بر گلو  بغض را 

 .پاسخش را دادم گرفتمیم یکه للمون یاوقات

 !معتمد جناب  می نیبی م میتو رو هم دار اقتیل_

 !زنهیم ذوق  ی تو ی بدجور  اقتتونیل
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چرا   ن؟یدیو به پدر مادرتون نشون نم  اقتتونی... چرا لیراست

 ی و برا  ستیخواب بودن هم ن  ر یز  قی ل  یدختر که حت  هی  هی

  ن؟یکار انتخاب کرد نیا

 !بارهیم یکه ماشاهلل از سر و روش برازندگ  اقتتونی... لهه

 !ه؟یچ مشکل

ب  شی هانفس  ی جور با خشم  که مطمئن   فرستادیم  رونیرا 

 !جودی ام را مبودم در حال حاضر اگر بتواند خرخره 

 !میکنیفقط خفه شو خب؟ بعدا صحبت م_

 .خودش آرام لب زدم  مانند

 !نبودن من؟  ایخواب بودن    ریز   قی در مورد ل  ؟ یدر مورد چ_

  !میدیبودن آدما رو هم فهم  قیل  اریو مع می دشد نمر خوب

 !معتمد  ی برس آقا اقتتیبه ل برو
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جور  ترک ینزد عصب  ی شد  بازدم  باد  اشیکه  به   ی مثل  تند 

 .د یوزیصورتم م

 !آنا! الن فقط خفه شو خب؟_

نیسام_ خوب  حالم  من  شده... ستی ...  وارد  بهم  استرس   ...  

 ....احساس ضعف دارم 

 .گرفت  وار یرا به د  ت و دستشتمام گف یوسبا ل ناز یآ

 !ساکت شو قهیدق هی_

 :با تعجب از لحن سامان گفت ناز یآ

 !؟یبا من_

 !اممنه پس با عمه _

 ....یسام_

 .بال رفت شی صدا ولوم

  !یسام  یورد کرده سام ی.... هیاه... درد و سام _
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سرو  نجایا  آوردمت م  ؛ی بد  سیبهم  ضعف   ؟ یکنیاحساس 

 !ر یکتیحالت بده؟ س

 ...کنمیالن غش م  ی وا... خدا ی وا_

 .کرد به زار زدن شروع 

 .ده یکثافت قاپت و دزد یدختره  نیا دونمی آره من م_

 ...بخشمتی... نمی کرد  انتیخ بهم

 ...گردم یبرنم یچقدرم التماسم کن هر

 .به طرف در گام برداشت ی عصب سامان

 .ره زداشا  رونیکرد و به بباز را  در

 .دیو ببر فتونی تشر دییبفرما_

ازت خسته شده بودم و دنبال بهونه   گهیوقت بود د  یلیخ  اتفاقا

دکمه  همراه بودم  خودت  امشب  خوشبختانه  بزنم،  و   یت 

 .ی کرد
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 !ت و ندارم... حوصلهرونی برو ب ایب

  بعد انگار به خودش   یابتدا همانجا خشکش زده بود ول  ناز یآ

 .کرد داد یداد و ب آمده باشد شروع به

  ...افتاده گهید یکیچشمت به  گهیآره د_

 .دست مرا نشان داد با

 داره که من ندارم؟ ها؟ یچ یدختر غربت نیا_

 .زدیم غیزنان فرزند مرده ج  مثل

 ؟ یاز من بهتر بلده آرومت کنه؟ ک  یخائن... ک  بخشمتینم_

 ها؟ 

بلند    ی صدا چنان  سامان  کل بانگ  کردم  حس  که  بود 

 .مان را سکوت فراگرفت ساخت

  !یه کنهی ر م! عر ع گهیخفه شو د_

 .کرد تشیهدا رونیدستش را گرفت و به زور به ب سپس



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

373 

 .اره ی درم ی باز یبرو بابا... واسه من کول ایب_

 !! بالکفتهیب میگوش اسمت رو  خوامی هم نم گهید

 .کنمی شرتت و پرچم م نمتیدور و ورا هم بب نیا

  !گمشو حال

 .داد و در را محکم بست   هولش

 .پرت کرد  ی ااسپرتش را درآورد و به گوشه کت

در حال  ییهاقدم   با به هم   یآهسته  را  با مکث دستانش  که 

 .شد کمینزد دیکوبیم

 .میدار یچ نجایا نیبب ..... خبخب. خب.._

 .ده یستر هم ی فضول که انگار بدجور ی موش کوچولو هی

که    یبودم... وحشت داشتم از حال النش... از چشمان  دهیترس

بود و از رگ کنار    دهیکه بال پر  یی... از ابرودییگرایم  یرگیبه ت

 ....زده بود رونی که ب اشقهیشق
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 .را نبازم ی داشتم باز یسع یبود ول دهیوضوح رنگم پر به

 !باشه ر یخ ی دیهه... برو بابا خواب د_

 .ستادیا  امی قدم کی در

 !نمیبی م ی داری الن تو ب نیخواب؟ دارم هم_

 !بترسم؟! جوک نگو دی! اصال چرا بادمیمن نترس  رینخ_

خودت   ی خب خب خب... حال که دوست دخترم و پروند_

 نه؟ گهید یکشیحتما جورش و م

 ها؟ _

ب_ عمل   میبر  ایجون...  صورت  به  خواب  کنم   ت یحال  یاتاق 

 !زمیعز

 انیبه پا  امی خوددارت از کف دادم و  را که گرفت طاق  دستم

 .دیرس

 .ست ین یقشنگ یخدا... اصال شوخ ولم کن سامان... تو رو_
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 .زنمیحرف م ی دارم جد زم،یکه عز کنمینم یشوخ_

دخترام شبا    خب من با دوست  ؟یدوست دختر من  ینگفت  مگه

 .خوابمیجا م هی

 .شدیم ی کم داشت اشکم جار کم

  ...سامان من_

 ؟یو چ؟ ت ها ؟یتو چ_

 ؟یکن  یتالف یخواست ؟یکن ی مثال قلدر یخواست

  !گمی م کیتبر ی موفق شد  خب

 .ریعواقبشم بپذ منتها

 ...که ی... بهش گفتالن  نیتو خودت... هم_

 ی نجورینه ا  یآره ول   گفتم که دنبال بهونه بودم ردش کنم_

 !کردم انتی که فکر کنه بهش خ

 .دمیم  حیبهش توض_
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 .نداره یلزوم_

 .ت و رفتذشگ گهید

 !یر نکن درازت  متی باشه که پات و از گل  ادتی یول

 .تر شده بود انگار زبان من هم به کار افتادکه آرام  حال

 .کردم یاتفاقا کار خوب_

 کنم ی ر مشرکت تو کاکه من تو    دیرسیفردا به گوشش م  پس

م  ؟یچ موقع  اون  بود  آبرور  اومدیخوب  شرکت    ی زیتو 

 !کرد؟یم

 د ی بابات باور کنه با  نکهیا  ی برا  یبفهم  ی اوخیچرا نم  سامان

 ؟ یجوانب و بسنج ی همه 

  !؟یکنیفکر م شدیم یچ ی ناز ی تو با آ دیفهمی بابات م اگه

 !شدیخراب م زی چ همه

 .رو خط بکش ی بازمدت و دور دختر  ن یحداقل ا پس
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 .میبرس میخوایکه م ی زی هر دومون زودتر به چ بذار

 !خودش ی س یهر ک بعد

 بش ی بود، سرش را تکان داد و دست در جو رفته  فکر فر  به

 .برد

 .فکر نکرده بودم نشیآره خب به ا_

  !ده ی نم رییرو تغ  ی زی چ نیا یول

 !ی درازتر نکن  متیپات و از گل دمی بهت اخطار م همچنان

 .نگفتم و او هم به طرف اتاقش رفت ی زیچ

 .د یو به سمتم چرخ ستادیبرداشته بود که ا یقدم چند

 .میرینم فردا شرکت_

 چرا؟ _

 !بابا کادو ی و برا  میتو لباس بخر ی برا میبر دیچون با_

 .آها! باشه_
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فروش  کی  نیتریو  ی جلو ا  یلباس  من   میبود  ستادهیزنانه  و 

 .انتخاب بودم  ر یسخت درگ

و حال به درخواست   میو رو کرده بود  ریساژ را زبه الن کل پا   تا

 !مغازه نی به همان اول  میمن برگشته بود 

ضرب    نیزم  ی شده بود و با نوک کفشش رو   یحرص  سامان

 .گرفته بود

  !آنا گهی اه زود باش د_

 ن یتو ا  یچرخونی و کوپال م  الی  نیمن و با ا  ی ساعته دار  دو

 !مغازه اون مغازه 

 .کالفه شدم  گهی د انتخاب کن ی زیچ هی عیسر

خر  دنیخر  کادو لباس  که  نبود  سخت  تو   ی برا  دنیانقدر 

 !سخته

 .گفتی بودم چه م ده یکه نشن انگار

 ه؟ی اون کالباس ایتره بنفشه قشنگ  راهنیپ  نیبه نظرت ا_
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 .ومرا به دنبال خودش وارد مغازه کرد دیدستم را کش ناگهان

ا  یبه فروشنده که پسر جوان   رو   را رها   و دستم  میستادیبود 

 .کرد

 .سالم_

  ن ی تریکه پشت و  یبنفش و کالباس  راهنی از اون دو مدل پ  لطفا

 .نی اری ب نیگذاشت

 .ر یسالم، روزتون بخ_

 ؟ی زیحتما، چه سا بله

 .اخم نگاهم کرد با

 نه؟  یچهل و چهار باش  ایچهل و دو  چنده؟ فکر کنم    زتیسا_

 .گرد شد چشمانم

  !هار باشه و چ  چهل  زمی! مگه من چقدرم که سا؟یبا من  ؟یچ_

 .دوخت میرا به سر تا پا اشره یبا لبخند نگاه خ فروشنده
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 .و هشت مناسبتون باشه یس  کنمیفکر م_

 :فروشنده گفتم  سامان نازک کردم و رو به  ی برا  یچشم  پشت

البته س_ کمرش   ی مقدار گود  هیو هشت هم    یبله درسته 

 .برام گشاده

ها نظر را از رگال د  م  راهن یآمد و هر دو پ   رونیب  ن یتریپشت و  از

 .ستاد یا امیکیبرداشت و در نزد

 .براتون نجایکنن همتنگ   دمیم ستین یمشکل_

 .ممنون_

 .کرد  تمیو هدارا به دستم داد و تا اتاق پر هاراهن یپ

سگرمه   سامان با  ا  یی هاهمچنان  هم  ه   ستادهیدر  و    چیبود 

 .گفتینم

اصال به نظرم   نیداشت و ا  ی به شدت باز  ی قهی بنفش    راهنیپ

 .آمدینم ی خاب مناسبانت
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درش آوردم و از    یش را دوست داشتم ولنگر  نکه یرغم ا  یعل

 .کردم  زانشی آو یچوب لباس

 .را تن زدم  یکالباس  راهنیپ

گرد ساده و قدش    ی قهیسه ربع بود و کامال جذب،    ن یآست

 .زانو  ی تا بال زین

به لباس در   نیبراق کار شده بود و هم   ی هاسنگ  اشقه ی  دور

 .دیبخشیم یی رایو گ  تیجذاب یسادگ نیع

درست    زیسا  دنیفهم  ی بودم و برا  دهیبال کش   مه ین   تا  را   پش یز

 .بستمشیکامل م دیبا یاحتمال ی رادهایو ا

  رون ی در سرم را ب  ی از ل  در اتاق پرو را آهسته باز کردم و  ناچار

 .بردم

 .دیمرا دفروشنده فورا  یمشغول بود ول اشیبا گوش سامان

 د؟ ی دار از یشده کمک ن یچ_

 ...بله_
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 .دیسرش بال پر دی را شن مانیتا صدا سامان

رو  فروشنده از  و  یصندل  ی که  به    نشیتریپشت  و  برخاست 

ا  ب   ختهیسامان آم  ی قدم را برداشت، صدا  نیطرف اتاق پرو اول

 .خشم بلند شد

  کجا پسر جون؟_

 .شد و به طرفش برگشت  خیدر جا م  فروشنده

 .کمکشون کنم رمیاِهم... م_

برو پشت   ایب  کل؟یقد و ه  نیبه نظرت با ا  جمیهو  نجایمن ا_

 !بچه جون اوردمیتا خودم دخلت و ن ستایدخلت وا

 .نداشتم ی آقا به خدا من قصد بد_

 .نییپا  ارمیدکورت و ب  زنمینم  ینداشت  ی منم چون قصد بد_

 .عمو جون تیزبدو برو دنبال با   حال
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سامان ناخواسته قند در دلم آب شد و   ی هاحرف  دنیشن  از

 .ذوق زده شدم

 ....برده بودم  ادیمردانه را از    یتیوقت بود که طعم حما  یلیخ

 ....آرمان   ی ریبعد از دستگ درست

را   مانسا  مانییداشتم در مواقع تنها  یوقت بود که سع  یلیخ

 ...نمیمثل آرمان بب

 ....برادر کی مثل

آن   جهتی و ب  خودی و دل بستن ب  یاحتمال  یاز جو گرفتگ   تا

  میداشت   یطبقات  ی صد سال فاصله   ی که اندازه   ی هم به پسر

 .کنم ی ریجلوگ

  ن یی سرش را پا  عیبه فروشنده کرد که سر  ی گری ترسناک د  نگاه

 .انداخت

 .جلو آمد  بیدست به ج سپس

 .ستا یکنار وا_
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  کیو درشتش وارد اتاقک    دهی ورز  لکیو او با ه  ستادمیا  کنار

 !پرو شد یمتر مربع

 .بود داریاش پدهم اثرات خشم در چهره   هنوز

 .د لباس را بال بکش پ یبه او کردم و منتظر ماندم تا ز پشت

 .خوردم ی ز یکه به کمر لختم خورد در جا تکان ر دستش

همان   انگتر انگشتانش  که  شد  متوجه  را  خوردنم  جا  تکان 

 .ماندند  حرکتیو ب شدند  ریجاگ

 .گهی بکش بال د_

ام قفل کمر برهنه   ی نگاهش کردم که چشمانش رو  نهییآ  از

 !بود

لباس را    پ یبه خودش آمد و ز  ا یرا صاف کردم  که گو  میگلو

 .دیش رام بال کآ

 .دیجلوتر برداشت و از پشت بهم چسب یقدم
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رو   اشچانه تصوشانه  ی را  انعکاس  به  و  گذاشت  در    رمانیام 

 .ستینگر نهییآ

اندک به اندامم   ی گذاشت و لرز  میرا دو طرف پهلوها  دستانش

 .نشست

 ...ادی بهت م یلیخ_

 .شده بود ریناخواسته ز میرنگ گرفته بودند و صدا میهاگونه

 ...یسرم_

انگشتانش   انیجدا کرد و دستانم را م  میرا از پهلوها  دستانش

 .محصور کرد 

و برات    پتیز  ادیب  یعلف  ابوی  نیا   ی اجازه بد  یخواستی واقعا م_

 !ببنده؟

 !دمیکشی چرا خجالت م دانمینم

 ...نه... معلومه که نه_
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 .افتاد اشیشان یپ  ی ابروانش در هم شکست و اخم رو طاق

 ؟ ی زدپس چرا صدام ن_

 ...میبگو دیچه با دانستمینم

 ؟ینگفت ی زی به طرفت چ ادیبلند شده ب ی د ید یچرا وقت_

دراز گوش در    وانیرز ماندن حلحظه مثال باواقع در آن    در

 !کردی من کامال صدق م ی گل برا

 ؟یگینم  ی زیچرا چ _

شدن ابروان   دهی در هم تن  زانیسکوت من برابر بود با م   هیثان  هر

 !...اشی شانیاو بر پ 

 .شد لب باز کردم شتریدستانش که ب فشاز

 ....دونمینم_

 .دند یچی پی متر دور دستانم محکم و محکم  انگشتانش 

 ...جست رونیب میاز گلو  ی زیر آخ
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  !آنا  سیجواب ن دونمینم_

کنم فعال دوست   ی ادآوریمه  لز  نکه یمثل ا  ؟ی صدام نزد   چرا

 ...یدختر من

 :دی دهانم پر از

 !قرارداده_

ب  شیابرو  ی تا  کی پرحرص  را  نفسش  و  فرستاد  بال   رونیرا 

 .داد

بر_ هرجا  حال  هر  جا    میبه  هر  و   دایپ  یکیو  من  که  بشه 

 .دونهیبشناسه تو رو دوست دختر من م

 ان یجر  نیاز ا یبود که کس  نیهست که قرارمون ا ادت ی قطعا

 !مطلع نشه

 .کردم نییسرم را بال و پا آهسته

 .را به گوشم چسباند شی هالب
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 !یچشم بگ  دمینشن_

بود و    ده یتنگ و کوچک که او هم به من چسب  ی آن فضا  در

 ی اچاره   شد،ی گوش و گردنم پخش م  ی داغش رو  ی هانفس

 .جز اطاعت نداشتم

 ....چشم_

 !خوبه_

 .دندان گرفت گوشم را به ی و لله  گفت

 ...ی آ_

  س یرا در گلو خفه کردم و او پشت گوشم را با زبانش خ   میصدا

 .ردک

 !شمیم یمنم سامان خوب یکه باش یدختر خوب_

 !اد یسگم بال ن  ی چشم بگو تا اون رو شهیهم

 .بودم رهیخ  نهییسکوت فقط به آ در
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 .زدمینم  یو لم تا کام حرف د یچرخیدر کامم نم زبان

 ...وتصدا شنومینم_

 بگم؟ یچ_

 !دم یخودم هم به زور شن یآهسته گفتم که حت آنقدر

 .و آورد را جل سرش   باز

 ؟یچ_

 ...چشم_

اش را گفتم که عقب  مورد عالقه   ی بلندتر کلمه   یبار کم  نیا

 .و دستانم را رها کرد دیکش

 .رونیب ایب کنمیخوبه، تا من حساب م  نیهم_

 :گفتم عیبرود سر رونیتکان دادم و تا خواست ب سر

 ...پمیز_

 .را بست و پشت سرم قرار گرفت در
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 .دیکش ن ییپا نهیرام و با طمئنرام آ را آ راهنی پ پیز

 ...دیلرزیجوش بود و موجودم در جنب و  تمام

 ...کردی م  رمیکه داشت درگ  یب یحالت عج  نی از ا  دمیترسیم

 !امخسته  م،یتا بر رونیب ای زود ب_

رفت و من ماندم و   رونی و باز اتاق پر  ی احرف اضافه  چیهیب

 !شناختمشانیکه نم یب یاحساسات غر

 ...شوم کشینزد دیکه نبا دانستمیم فقط

 ...را به او بدهم ممیشدن به حر کینزد ی اجازه  دینبا

 .دمیرا پوش میهاو لباس  دمی کش رونیرا از تنم ب  راهنیپ

 .رفتم رونیدستم انداختم و از اتاق پرو ب ی را رو  راهنیپ

 ...سامان معتمد یاز نقطه ضعفم سو استفاده کن رم ذاینم《

بوسه دوباره   هیکه با دو تا نوازش و    حرفامنیااز    تری قو  من

 ....غش و ضعف کنم
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 》!...ی خوند کور

آرا  پس پوش  تیل  یشیاز  را  برا  شیصداو    دمیلباس    ی زدم 

 .پیبستن ز

 .دیرا آهسته بال کش   پ یو ز  ستادیاتاق که شد پشت سرم ا  وارد 

 ...سکننده  کی تحر  یلیرت خعط_

 .تعجب به طرفش نگاه کردم  با

 ؟یبا من_

 هم مگه تو اتاق هست؟  گهی جز تو کس د_

 :را بال فرستادم و گفتم میهاتفاوت شانه یب

 ی کن مصرف کافور رو تو   یمستر، سع  هیعطر معمول  هی  نیا -

 .ی جا بد  تیی غذا ی وعده ها

 :و گفت دیگرفت و حجم بازوانش را به رخ کش یجالب گوریف

 من هست؟  ی به نظرت کافور جوابگو -
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 :و در جوابش گفتم دمیتمسخر خند با

 .کنمیاتاقم سر کافور بحث م ی با تو، تو شهیباورم نم -

 .دیبلند خند ی صدا با

. هی به نظر من که بحث جذاب  ؟ی ر دار مد نظ  ی بهتر   زیتو چ -

 !من کی تحر خصوصا قسمت 

استشمام   - با  معمول  هیاگر  بهتره   ،یشیم  ک ی تحر  یعطر 

 .یشی. چون قطعا مست می دلستر نخور

 .کامال به سمت خودش چرخاند مرا

 :زمزمه کرد رلبیبه صورتم انداخت و ز یقیعم نگاه

بشم.   کیتحر   تونمیهم م  یمعمول  ی گفتگو  هیبا    یمن حت -

 ... چه برسه به

 :ادامه داد میبه لب ها رهی کرد و خ یمکث
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اندام    ه یو    ر یسرخ و استشمام عطر  نفس گ  ی لب ها  دنید-

 ....یسکس

 ....دم یترسیکم داشتم م  کم

 !نبس ک کنمی سامان خواهش م_

به اندامم دوخت که در آن   را  اشره یعقب رفت و نگاه خ   یقدم

 .دیرسی به نظر م  بایز  شهیاز هم  شی جذب ب راهنیپ

 .ی هم دار یخوش فرم ی تنه  نییپا_

 .دمیکش امیشان یبه پ دست

 .یگردش چشمات به اطراف و کنترل کن دیبا کنمی حس م_

 .نشست شی لب ها ی رو ی خند کج

روت ... اگه  هیزندگ  یهم جزئ  یجنس   شیآنا، گرا  ری سخت نگ _

 !کار نیا ی برا کردمینداشتم که انتخابت نم یجنسکشش 

 ...ماتم برد رسما
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 !هم بکند حیقصد داشته در کنار راه افتادن کارش تفر  یعنی

 ....ی اآنا.... چقدر ساده  ی ا چقدر ساده  تو

 یعن یکنه    یرو به عنوان دوست دختر معرف  یهرک   ،یهر ک_

 !ایکنی از مدهن آدم و ب نی! ببالهلله... لالدیبا

 :خنده گفت انیبه هوا بلند شد و در م اشقهقهه

 .یبگ یو چ  شهیبق یخواستیدوست دارم بدونم م_

 .نداشت هیبق_

 .نشان دادم تفاوتینشستم و خودم را ب یصندل ی رو

 .خم شد میآمد و رو کینزد

 نشونت بدم؟  یو به صورت کار عمل شهیبق ی خوایم_

 .ردماش کحواله ی اغره  مشچ

 ....هاسر جات سامان! امشب حالت خرابه  نیبش_

 .نمیشیباشه من م ؟ی رو دوست دار شنیپوز نیعه ا_
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 .زدم غیحرص ج با

 !یسام ی وا_

 .را غنچه کرد شی هالب

 !ره یتب کنه بم اتیلوند نیا ی برا یسام ،یجووون سام_

 .دشملنب خوامی برو اون ور م ،ی ش و درآوردمسخره  گهید_

 .زانوام انداخت و در آغوشم گرفت ری دست ز ناگهان

 ...نمیبب  نییبذارم پا_

 :گفت رفتی م رونی که از اتاق ب طورهمان 

د_ امشب  خوابه،  اتاق  ز  یتونینم  گهیمقصدمون  در    رشیاز 

 !ی بر

 .ترس زمزمه کردم با

 !یکنیکارو نم نینه تو ا_

 .لبش نقش بست  ی رو زی آم طنتیش ی لبخند
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 !شهیتمام  و کمال انجام م گهید  قهیدقتا چند  _

 .توجهش را جلب کرد دیقطره اشک که از چشمم چک نیاول

رو    ی دیکه امروز د  ی قرار داد  ی ندارم بابا اون برگه   تیکار_

 !یامضا کن ارم یب دیبا

 .ش مات شدمرف ح دنی شن از

 !ی شد وونهیبه خدا تو امروز د_

 .گهید دم ی انجام م  شیدارم رزما_

 .گذاشت  نییمرا پا میدی اتاق که رس به

 ه؟ یچ  شی رزما_

ا_ بابام  خونه  جلب    شتریب  یلیخ   د یبا  نایامشب  و  اعتمادش 

 ی شل کن باو خبر  کنم،یت مکار آماده  نیا  ی دارم برا   م،یکن

 ...س ین

 !نکرده بودم یخاصفکر  از اولشم من_
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 !آره مشخصه_

 .را به دستم داد ی ابرگه

 .امضاش کن ریبگ_

 هست؟ یچ نیا_

در قبال اسناد و مدارک    تیامانت دار  ی ست براتعهدنامه  هی_

 .شرکت

 .توالت گذاشتم و امضا زدم و به طرفش گرفتم  ز یم  ی را رو  برگه

 .گذاشت زشی م ی را گرفت و در کشو برگه

 .شد  رید میو برمانتوت  برو بپوش_

-------------------------------------------------- 

 افهیق  ی و پدر سامان همچنان با من تو  میهم نشسته بود  کنار

 !بود
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تر  داشت فضا را عوض کند و جو را گرم   یخانم مدام سع  مرجان

 .موفق نبود ادیز  ی کند وا

سامان    ث شدباع  فونیزنگ آ  ی گذشته بود که صدا   یساعت  کی

 .از کندلب ب

 اد؟یقراره ب یکس_

 :گفت خاستی که برم یخانم در حال مرجان

 .اد یگفتم مهبد هم ب زمی آره عز_

 .به سامان انداختم  ینگاه متعجب

 !نگاه نکن منم خبر نداشتم ی نطوریا_

 بده؟ یسوت ادین_

 .کنه  ی نه، اون از من و تو بهتر بلده نقش باز_

در    ده یکه پوش  م یدر چشم دوخت   منتظر بهنزدم و    یحرف  گرید

 .وارد شد نیو شلوار ج یجذب مشک شرتیت
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پهن  ییطال  ری زنج خودنما   یرنگ  گردنش  و    کردیم  ییدور 

 .دی درخشیم

  ی را به دست مرجان خانم داد و با هم روبوس یکوچک ی بسته

 .کردند

 .میشدنش ما هم از جا بلند شد کینزد با

 تو؟ ی جون چطور یسالم سام_

 .دندیرا در آغوش کش هم

 ؟ی م داداش، خوبم تو چطور الس_

 ومدن؟ یو زنعمو چرا ن عمو

 .شی رفتن ک ستنی اونام خوبن، ن_

 .رو به من کرد  سپس

 ؟ یکن یرو معرف  بایخانم ز نیا ی اخوینم_

 .دست دور کمرم انداخت  سامان
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 .عشق منه تای آناه_

 .به من دست جلو آورد رهیخ

 .به هردوتون گمی م کیرتب یل یگاد، خ ی ما_

 .سامان ی رعموهستم پس  مهبد

 .دست در دستش گذاشتم  ناچار

 .خوشبختم تونییممنون، منم از آشنا_

 .ما نشست ی کرد و رو به رو یاحوالپرس زی ن شیعمو با

ک    گفتمینم  ی زی گاه و گاهش معذب بودم اما چ  ی هانگاه   از

مرجان   ی روزمره و تکرار  ی هاداشتم خودم را با صحبت  یسع

 .خانم سرگرم کنم

 ی امان با لپ تاپش مشغول بود و حس کردم به مشکلس  پدر

 .فشاردی را م بورد یک  تیبا اخم و عصبان نطوریبرخورده که ا

 .زدم و صدا بلند کردم ایبه در دل
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 معتمد؟ ی اومده آقا  ش یپ یمشکل_

 .ا محسن بودندالعمل آقتظر عکس سکوت کردند و من همه

ابرو  نگاهش با  و  گرفت  تاپ  لپ  از  پر  ییرا  من   دهیبال  به 

 .ستینگر

 !یمتوجه بش ی زیشما چ  کنمیفکر نم_

 .خودم را حفظ کردم و لبخند زدم ی خونسرد

 .ازمبند ینگاه ه ی دیاگه اجازه بد ارم؛یسر درم ییزایچ هی_

 .کردجا باز   میزد و در کنار خودش برا  ی شخندین

 ...هیامتحانش که مجان_

کوتاه که با آن    ییهاحفظ همان لبخند برخاستم و به گام   با

به سمتش    آمدندی پر ناز به نظر م  ی ادیپاشنه بلند ز  ی هاکفش 

 .رفتم و کنارش نشستم
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ه و هنرم نگاهشان به من بود و من قصد داشتم تمام تجرب  همه

 .بگذارم  شیرا به نما

دس   ی اقه یدق  چند گذشت  م که  پشت  را  و  تش  گذاشت  بل 

 .کرد ترک یا به من نزدخودش ر

 قسمته مشکل هنگ کردنش؟  نیاز ا  یعنیالن _

راه   هیاگر درست نشد    کنمیامتحان م  نیبله اگه اجازه بد_

 .کنمیرو امتحان م گهید

هم انگار خوشش آمده    و او  دادمی سکوت به کارم ادامه م  در

درباره  مدام  که  برنامه  ی بود  و  تاپ  لپ  من    شیهانواقص  از 

 .کردیسوال م

نگذارم   جوابیرا ب   یکه سوال  کردم ی تمام تالشم را م  زین  من

 .دادمی و در حد توان پاسخش را م

فراوان موفق شدم   ی گذشته بود و پس از کلنجارها  یساعت  مین

 .مشکلش را برطرف کنم
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 .گذاشتم شیپا ی را رو  تاپ لپ

 .خدممت شما_

 درست شد؟ _

 .بله کامال_

انداخت  یلیخ_ آنا جان، کارم و راه  الن واقعا   یممنونم ازت 

 .داشتم  ازیبهش ن

 .به لب آوردم لبخند

 .نکردم که ی کار کنم،ی خواهش م_

 .رو شکر کارتون راه افتاد خدا

 .دیکف دستانش را به هم کوب ی خانم با شاد مرجان

ازت    خوب  ی جنبه  هیهر روز    ،ی تو چقدر هنرمند  زمی عز  ی وا_

 .کنمی کشف م

 .به حال سامان که تو رو داره  خوش
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 .مرجان جون فتونیممنونم از تعر _

به حال من که سامان و دارم و خوش به حال سامان   خوش

 .معتمد داره ی مثل شما و آقا یکه پدر و مادر خوب

 .زمیعز ی تو لطف دار_

  

 .گفتینم ی زی گر بود و چنظاره  دهیبال پر ییابرو با مهبد

 :پر غرور گفت ی اهم با چهره  نساما

 .دل خودمه قربونش برم   زیعز_

 .رمی من عشقم و پس بگ گهید نیاگه اجازه بد  بابا

 .ام گذاشتشانه  ی محسن دست رو آقا

 .هنوز کارش دارم   رینخ_

باز  تو مهبد  با  بکن   تونیبرو  راه  ه یمنم    ن،یو  از    یینماکم 

 .رمیبگ زیعز ی تای آناه
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 !ها ردنمون گذشتهک  ی سن باز از گهیعمو ما د_

 .با خنده گفت مهبد

 .دمی رو پس نم  تایبه هر حال فعال آناه _

 .برداشت وهیاز ظرف م یبیس سامان

د_ برسه،  داد  به  ا  گهیخدا  د  نی از  واسه  بعد  دوست    دنیبه 

 !ادیکه بوش م ورنجیا رمیاز بابا اجازه بگ دیدختر خودمم با 

  شتریب  نمانیب  خی  میکردی با آقا محسن صحبت م  شتریچه ب   هر 

م جوانه  شدیآب  کم  کم  بر    نمانیب  تیمیصم  ی هاو  سر 

 .آورد یم

 .زد مانیبعد مرجان خانم صدا قهیدق چند

 .گه ید دیایب  د،یرس  کیک_

 .زد  میپا ی رو  یآرام ی محسن ضربه آقا

 !شروع کنه  وغاش یج غیکه الناست مرجان ج میپاشو بر_
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 .میو همراه هم بلند شد میدیخند زیر

 :دپرس گفت ی اافه یجلو آمد و با ق سامان

 ن؟ یدیهنوزم پسش نم_

سامان   ی شانه  ی به من انداخت و دست رو   یمحسن نگاه   آقا

 .تگذاش

  ش یشازده پسر ما بدجور حسود نیا نکهیبرو آنا جان؛ مثل ا_

 .کرده

 ...بابا_

نکرده   تینکرده؟ اگه حسود  تی حسود  گم؟یدِ مگه دروغ م _

 .نهیمن بنش  شی پس آنا تا آخر شب پ یکه اوک

دستم را گرفت و به سمت    ی تمام شدن حرفش، سامان فور  با

 .دیخود کش

حسود_ بابا،  کردم  کرده!   میحسود  امی لیخ  کرده  میغلط 

 !دنشی کس هم نم  چیهم مال خودمه به ه تای آناه
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 :ده گفتبا خن مهبد

 !کنن یپدر و سر سرت دعوا م ؟ی مار دار ی آنا نکنه مهره _

 !به مهبد نداشتم یچرا اما حس خوب دانمینم

 .جوابش را دادم زیآم  هیو کنا سرد

 یی به تنها  یندارم! ذات هر کس  ی مرخرفات اعتقاد  نیمن به ا_

 !ستعامل جاذبه و دافعه

 .دستم را فشرد و قدم برداشت سامان

 .ومدهیتا مامان صداش درن میبر نیای ب ن،یولش کن_

  ی و من پشت چشم  کرد ینگاهم م  دهی بال پر  یی مهبد با ابرو 

 .نازک کردم و دنبال سامان رفتم شیبرا

بادکنک  یبزرگ   زی م  ی رو با   نی زای د  ییو طال  ی مشک  ی هاکه 

ک بود  تن   یی بایز  ک ی شده  هم  در  قلب  دو  شکل  قرار    ده یبه 

 .داشت
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مرجان خانم پشت  آقا و  ن  ستادندیا  زیم  محسن  ما   نیا  زیو 

 .میستادیا زی طرف م

 .ست ینگریو بعد به همسرش م کیمحسن با لبخند به ک  آقا

 .میخواند  کصدایو  میکرد یمرجان خانم همراه ی آوا با

  ...رکتولدت مبارک.... تولدت مبا_

 .میکف زد شیرا فوت کرد و برا شمع

وش در آغ  ی اهیو چند ثان  دیرا تنگ در آغوش کش  همسرش 

 ...بودند گریکدی

 ...از زمان فارغ 

 ....از مکان فارغ 

 ان یکه آقا محسن صورت همسرش را م  ی ابود لحظه   با یچه ز  و

 :تبوسه زد و گف اشی شانیدستانش گرفت و بر پ 
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 شهی... همیباش  شمیپ   شهیکه هممثل هر سال آرزو کردم  _

 ....داشته باشمت تا ابد

 ...انچقدر در آن لحظه غبطه خوردم به حالش و

 ...دوست داشته باشد  نطوریو مرا هم  دیایب  یکاش کس  ی ا  که

 ....تی.... تا ابدشهیهم ی برا

 .دی باز کردن کادوها رس موقع

آنت   کی خانم    مرجان خر  ی برا  کی ساعت  بود،   ده یهمسرش 

 .دیما رس ی شتر طال و بالخره نوبت به کادوها انگ کیمهبد 

به انتخاب خودش    نیست کراوات و دکمه سر آست  کی  سامان

پدرش    ی جدا برا  ییکادو  زیبود و به اصرار من، من ن  دهیخر

 .کردم هیته

آقا    ی هاحبت ص   نیب  از که  بودم  شده  متوجه  خانم  مرجان 

  ی دارد و من هم که استاد  یبه خطاط  ی وافر  ی محسن عالقه 

 !خودم ی بودم برا
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 .غزل از حافظ انتخاب کردم و شروع کردم به نوشتن کی

 دن یشهرم به عشق ورز ی هره منم که ش"

 ...دنیبه بد د امالوده ی ن دهیکه د منم

 میباش و خوش میو مالمت کش  میکن وفا

 "...دنیرنج   ستیما کافر قتیدر طر که

رفت  سپس بازار  گرفت  میبه  قاب  پدر   مشیو  الن چشمان  و 

 !زدندی که از ذوق برق م دمیدی مان را مسا

 .کاشت میموها ی رو ی امرا به خودش چسباند و بوسه سامان

 .آنا خودش نوشته براتون بابا_

چ  پدرش به  را  نگاهش  و  کرد  بلند  سر  تعجب  من با  شمان 

 .دوخت

 ...شمیم زیامشب هر لحظه دارم سوپرا_

 !فکر قلب منم باش آنا جان  به
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  ی از تمام کادوها  یو با احترام به همگ  استبیتابلو واقعا ز  نیا

 .امشب برام ارزشمندتره متیگرون ق

 .خوشتون اومده باشه دوارمیقابلتون و نداره، ام_

اومده؟ من عاشق خطاط_ شعر    نی همچ  هیاونم    ام،یخوشم 

 ....یو پر مفهوم  بایز

 ....هستم آنا جان متوجه

انتخاب  منظورش  ا  امی به شعر  و  هوم شده  متوجه مف  نکهیبود 

 ...است

عشقم به سامان را   یرکیز  تی من خواسته بودم در نها  نکهیا

 !...به او بفهمانم

 .خوردن بودند کی مشغول ک همه

 .آورد نییسرش را تا کنار گوشم پا سامان

 !امشب آنا ی اقعا معرکه بودو_
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 ...ازت ممنونم ایدن ای

 ...دیگوشم را بوس ی ناگاه لله  و

 ...برداشتدرونم ترک  ی ز یکردم چ  حس

کش  یسخت  ی پوسته  هیشب  ی زیچ قلبم  دور  به  بودم    دهیکه 

 ....کنار دستم نشود رینظیعاشق مرد جذاب و ب نکهیا ی برا

 .مشده بود قراری گرفته بود و ب دنیجوش دلم

در آغوش سامان احساس    شتری دارم هر لحظه ب  کردمیم  فکر

 ...خوب نبود میبرا نیو ا کنمی م یراحت

 ...خوب نبود  اصال

او فاصله بگ  یکم  خواستم با فشار  رمی از   میکه به پهلو  ی اما 

 .د مانع شدآور 

 کجا؟ _

 ...اِهم... برم آب بخورم_
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 .ارنیب گمیالن م_

 .از خدمتکارها را صدا زد  یکی سپس

 .شمیممنون م ن،ی اریب وانیل هی خانم لطفا میمر_

نظر    ریکه حرکات ما را ز  دمیدیچشم م  ی را از گوشه  مهبد

 .دارد 

 !! چشه؟کنه؟یمهبد چرا انقدر با تعجب بهمون نگاه م_

 !رو نداشته ینی همه نقش آفر نی... توقع استین ی زیچ_

 !وا_

 !آره وال _

 ...دیاش لرزچال گونه ی زد که دلم برا ینید لبخند نمکبع و

بفشارم و انگشتم را در    اشنه یدلم خواست خودم را به س  ناگاه

 .چال لپش فرو کنم
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را   یآب  وانیحس دست و پنجه نرم کردم و ل  نی با ا  سرسختانه

 ک یبرداشتم و    ی تیس  ی گرفته بود از رو  میخانم جلو  میرکه م

را که در وجودم در حال    یآتش  نیا  دیتا شا  دمی نفس سر کش

 ...وش کند شعله گرفتن بود خام

 .برگرداندم زیم ی را رو  یخال وانیل

 م؟ی نیبنش شهیم_

 !که  میدیکجا بابا؟ هنوز نرقص_

 .گرد شد چشمانم

 !؟یچ یعنی_

 !میبرقص دیور و باد ه یلاقل  یعنی_

 الن؟_

 تو حالت خوبه؟ یگی م ی دار ینه پس فردا! چ_

 .بود "نه"سوال  نیدر واقع پاسخم به ا و
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 ...خوب نبودم نه،

م  دمیهمفینم نمدیگویچه  چه    دمیفهمی....  در  الن  که 

 هستم؟ یتیموقع

 !...به دروغ  ی به او عشق بورزم حت ایباشم  ی معمول دیبا ایآ

 !مان  و مکان را گم کرده بودم آن ز  کی در

 .را پشت گوش زدم  میرا صاف کردم و موها میگلو

 !ستیخوب ن   ادیذره هول شدم، رقصم ز هی... زهیچ_

 !د یبود که از دهانم پر ی شاخدار  هم دروغ  نیا و

  !دوستانم به سلطان رقص معروف بودم انی در م من

 !ستم؟یوانمود کنم که بلد ن خواستمی چطور م حال

 !دیهم گند جد نیا

کرد و به طرفمان    یلاز دستگاه پخش پ  یخانم آهنگ  مرجان

 .آمد
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 .میکم قرش بد ه یوسط  نیایب_

 .و همراه خودش برد دیدست مرا کش  و

خودم را نابلد   یدم دست   و  هیداشتم با حرکات اول  یابتدا سع  در

  داد ی که جان م  ی بعد با شروع شدن آهنگ  یکم  ی نشان دهم ول

شل شد و قر    میهاو مهره   چیآهسته آهسته پ   دنیرقص   ی برا

 !...ترکمرم واضح

 ه یو بق  دادیتکان م  تم یبا ر  میخانم خودش را رو به رو  مرجان

 .هم به کف زدن مشغول بودند

که آهنگ    تگذشیش مکم گرم شده بودم و داشت خو  کم

و مناسب    میمال  اریشد بس  یکه پل   ی بعد  کی تمام شد و موز

 .دو نفره بود ی هارقص 

 .را گرفت  میاقدام کرد و جلو  ی خواستم کنار سامان بروم فور   تا

 .لطفا آنا جان نیدور رقصم به من بد  هیافتخار _

 !نه یزم نی در ا  نیالعاده مهارت دارفوق رسهی نظر م به
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 .خش را دادپاس سامان

 !ستیخوب ن ادینه اتفاقا آنا رقصش ز_

موزون و هاهنگ    ی و حرکات دست و پا  ز یهمه قر ر  ن یاگه ا_

 !بدونم منم دی بگ یاسمش خوب نبودن رقصه که اوک  بایو ز

 .خانم دست پشت کمرم گذاشت مرجان

حال    ،یرقصیو قشنگ م  فیظر  یلیآره آنا جون ماشاهلل خ_

 .دست مهبد و رد نکن

 .تنگنا قرار گرفته بودم  در

که راجع به بلد نبودن رقص به   یطرف حرف مزرخرف  کی  از

درخواست مرجان خانم و از    گریسامان زده بودم و از طرف د

 .که مهبد به خود گرفته بودم یناراحت ی همه بدتر چهره 

 .شده بود ترق یپدر سامان در رفتار من دق  حال

 ی آن فضا ی انهی م و به مناچار دست در دست مهبد گذاشت به

 .میبرگشت یخال
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 ...شانه.اش ی کمرم گذاشت و من دست رو ی دست رو  مهبد

احساسات   شتر یکه ب  شدیسبب م  ن یکم بود و هم  مانفاصله

 ....اورند یهجوم ببد به ذهنم  

و من به عقب؛ کامال خودش را هماهنگ    گذاشتی ا جلو مپ  او

 .کردیو موزون با حرکات من جا به جا م

سبک شروع کردند به    ن یمحسن و مرجان خانم هم به هم  آقا

زده    نهیو دستانش را به س  ستادهیسامان تنها او حال    دنی رقص

 .بود

رو   دست نوازشکم  ی مهبد  پارم  و  بال  از    شدیم  نییوار  و 

سامان کم کم در هم فرو    ی که ابروها  دمیدیچشم م  ی ه.گوش

 .روندیم

به دور خودم زدم    ی دستم را گرفت و بال برد و من چرخ  مهبد

مهبد مرا به سمت  آوردم    نییدستم را پا  یدور وقت  نیو در آخر

 !که در آغوشش فرو رفتم دیخود کش
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 !خوردم ی لبخند بر لب داشت و من معذب حرص م او

 .جلو آمد و دست مرا گرفت یحرکت آن  کیدر  سامان

 ...ی مهبد جون اگه اجازه بد_

 یی من برداشت و با ابرو  ی کمر و پهلو  ی دستانش را رو  مهبد

 :گفت دهی بال پر

 ...بله البته_

 .زد ی زیر ی را گرفت و بوسهآزادم   دست

 .باعث افتخار بود آنا جان_

بر لب   یزورک  لبخند  نیآقا محسن بودم بنابرا  ی هانگاه   متوجه

 .آوردم

 ...آقا مهبد  نیهمچن_

م_ که  آقا  کن...  صدام  مهبد  م  یگی فقط   ی لیخ  کنمیفکر 

 !میابه یغر
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 :ادامه ندهد کوتاه گفتم نکهیا ی برا

 ...بله حتما_

  شی هابرداشت و به لب  یمبل نشست و جام  ی رفت و رو   مهبد

 .کرد کینزد

 .کوباند  اشنه یقرار گرفت و مرا به س می رو به رو سامان

 .کردمی حس م یپهلو و کمرم به خوب ی دستانش را رو فشار

 ...سامان_

 .چسباند  امیشان ی به پ یشانیپ

 ...نگو یچی آنا... ه سی ه_

 !ی لعنت ی پهلوم و سوراخ کرد_

 !...نگو یچی گفتم ه_

 .تر شدفشار دستش کم  میکه آهسته تکان خورد یکم

 ...تموم شد سامان کیموز_
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 .شد دوباره پخش  کیکالم را بر زبان راندم همان موز نیا تا

 ...آنا سی ه_

ا_ مامانت  شدم؛  خسته  پ  هم   نا یسامان  نشستن   ش ی رفتن 

 !گهیمهبد، بسه د

تو   ادیخوشم نم  یکه قراره دوست دختر من باش  یتا زمان_

 ...نمتیبب گهید یکیبغل 

 .مرا به خودش چسباند  شتریجدا کرد و ب  امیشان یاز پ  ی شانیپ

 ...یآهنگ  نی... با همچیلباس نی اونم با همچ_

 لباسم چشه مگه؟_

چ_ زستین  شی زی لباست  فقط  سکساندا  ی ادی...  و  و   یمت 

 ...دهیجذاب نشون م

خون به صورتم    دهانم را به ضرب و زور فرو دادم و هجوم آب

 .را حس کردم
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 ...یو بپوش نی ا دادمی اجازه نم  ادیمهبد م دونستمیاگه م_

دختران   ی هدخترم مثل هم  کی که من هم    د یفهمینم  چرا

 ...یجهان با افکار صورت

ا  د یفهمی نم  چرا با  مرا  العملعکس   ها وحرف  ن یکه  فقط  ها 

 !کند؟ی م ترف یو ضع  فیضع

 ...یکنیکار م یچ ی که دار یکاش متوجه باش سامان《

 》...زنهیم بی کارات فقط به من آس نیکه ا یبفهم کاش

  ر ی ز  یول  دادمیو سخت نشان م   ی چقدر هم که خودم را قو  هر

کوچک   یبودم دخترک  دهیکه به دور خودم تن  یسنگ  ی پوسته

آرزوها   روبا  بق  یزندان  اریبس  ی اهایو  مثل  که  بود   یه یشده 

 ...ستخوای دخترها دلش محبت م

و با   کردی به دروغ، ذوق م  یحت  زی کلمات محبت آم  دنیشن  از

غ  دنید و  ق  رتیتوجه  دلش  ته  مخالف  جنس   یلیو  یلیاز 

 ...رفتیم
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 ...آنا_

 .دیاز دهانم پر ارادهیب

 ...جانم_

 .و قبال هم گفتم   نی...! این باشبا م  دیفقط با  ،ی با من  یتا وقت_

 ...دونمیم_

لطفا د_ ه  گهیپس  نم  ی اگه یمرد د  چیبا   اد ینرقص... خوشم 

 !بغلت کنن ی نطوریا

گردنش و   خواستی دلم م یول  زترهی مهبد از جونم عز نکهیا با

 ...بشکنم

 .قلبش گذاشتم ی و دستم را رو دمیکش  ق یعم نفس

 ...ری نگ شیقرارداده سامان... جد هی نیا_

حت_ حال  هر  قرارداد  یبه  صورت  من  ی به  مال  فعال  ... یتو 

 ؟ی... اوکنمتیبب گهید یکیندارم تو بغل خوش 
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  ن یکاش ا  ی سر تکان دادم و در دل افسوس خوردم که ا  آرام

 ...ها راست بودحرف 

 ...واقعا دوستم داشت کاش

برسم که آرزو کنم که   ییبه جا  ی که روز  شدی باورم نم  اصال

مثل او به من عشق    یگذران  و خوش  اشیر عشده پس  یحت

 ...بورزد

 ...خواستمیتوانه مپش کی فقط

 ...نباش زی چ چیمن هستم نگران ه دیکه بگو یکس

 یکردن غمم قدم کم    ی م برادادن  ی دلدار  ی نفر که به جا  کی

 ...بردارد

 ...نیهم فقط

خاص  یمهمان  انیپا  تا قصد نکرد  یحرکت  هرگاه  فقط   ،

و آهسته در گوشم   گرفتی دستم را م  ی برخاستن داشتن فور

  ی من هم با گفتن مقصد دوباره شانسم را برا   "کجا؟ "  زدیپچ م
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بلند م  کردمیبرخاستن امتحان م او هم همراهم  و    شدیکه 

 !آمدیم

 .پدرش درآمد ی ر کرد که صداکار را تکرا نیا نقدر

! چه خبرته بابا جان؟ فرار  گهید   نیبنش  قهیدق  هی  ایب  یسام_

 !ی مثل جوجه اردکا دنبالش راه افتاد کنهیکه نم

 :سامان هم در جواب لبخند به لب گفت و

 !ست یو ندارم بابا! دست خودم ن ش ی طاقت دور_

 .میبه سمت خانه راه افتاد ی از صرف شام و خداحافظ پس

 .رد و بدل نشد نمانیب یصحبت  چیبه مقصد ه  دنی رس تا

و او در را پشت سرش بست، مانتو و شالم   میدی ه که رسخان  هب

 .دستم انداختم و به سمت اتاقم گام برداشتم  ی را درآوردم و رو 

 !ممنون بابت امشب_

 .دم یو به پشت سر چرخ  ستادمیا
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 !کار تعهد دادم نی! به هر حال من بابت اکنمی خواهش م_

 .ستادیا امی قدم کی آمد و در  جلو

 ...و البته مهبدو ی زده کردشگفت یحسابام و  امشب باب_

 ن یشدن پدرت به ا  بیبه خاطر ترغ   یول  ستیمهبد مهم ن_

 .رابطه خوشحالم 

 ست؟ی مهبد مهم ن_

 .بال انداختم شانه

 !مهم باشه؟ دی نه! چرا اون با_

 .کردینگات م ی جور هی_

 ...اوهوم _

 .در هم رفت یآنبه   شی ابروها

 خب؟_

 !ستی م که برام مهم ن... گفتیچی ه_
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من    اونم کرده  ب  هیفکر  م  کسیدختر  لبد  و  کارم   تونمیو 

 !باشم اما کور خونده یخوب ی طعمه

 ...ستین ی مهبد پسر بد _

 !سخن را بر زبان آورد   نیچطور عقلم از کار افتاد و ا  دانمینم

 ....ترنبد جذاب  ی پسرا شهی اما هم_

که پسر   کنمیفکر م  نیه اکم کم بتو اتاقت! دارم    ی ه بربهتر_

 !بشم ی بد

 .پا انداخته بود ی نشسته و پا رو یعصب

 ی کدوم گورستون  نیقربانپور بب  کهیمرت  نیزنگ بزن به ا  هی_

 !ومده؟یمونده که ن

دق  قایقد پنج  و  نما بو  قهیچهل  قربانپور  که    ی حقوق  ی نده ید 

  ی زخم   ریکرده بود و سامان مثل ش  ریشرکت طرف قرارداد د

 !دیغریفقط م
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برا   عیسر و  برداشتم  را  شماره   ی تلفن  هزارم   ل ی موبا  ی بار 

 .قربانپور را گرفتم

پاسخگو  دیناام را    ش یقصد قطع کردن داشتم که صدا  ییاز 

 .دمیشن

 بله؟_

 .یق هستم از شرکت آدلقربانپور؛ مشف ی آقا مسال_

 .آهان... بله بله؛ در خدمتم_

من رساند    زیبلند خودش را به م  ییهابرخاست و با گام   سامان

 .به طرفم خم شد یقرار داد و کم زیم ی و دستانش را رو 

م_ اما  عذرخواهم  قربانپور  تشر  تونمیجناب  چرا    ف ی بپرسم 

 سر قرار؟ دی اوردین

 .گو قراردادحالت بلند  ی را روتلفن  سامان

 !مونده خانم گهید قهیدق ستی هنوز ب_
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گذاشتم تا از سر و صدا    امینیب  ی را به عالمت سکوت رو  دستم

 .کنم ی ریشگی کردن سامان پ

تا  قه یقربانپور چهل دق  ی آقا_ با هم قرار داشت  یمیاز    م یکه 

 !گذرهیم

 :سکوت کرد و سپس گفت یاندک

 !میدار قرار ازدهیخانم ما ساعت _

منش  د یبا  ر،یخ_ ده!  ساعت  که  کنم  عرض    ی خدمتتون 

 .رو اعالم کردن میتا نیشرکتتون خودشون ا

کرده؟!   یعنیمن!    ِیوا  ی ا_ اعالم  اشتباه  من  به  رو  ساعت 

  !من ی خدا

 !شمام ی چقدر شرمنده من

 ه؟ی چ  فیتکل الن

و    ستادیرا دور زد و کنارم ا  زی ره کردم که مبه سامان اشا  رو

 .کرد کیقنعه به گوشم نزدم ی از روسرش را  
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 !ننتونیبب توننینم گهیبگو امروز که د_

 :همان جمله را تکرار کردم و قربانپور جواب داد  نایع

 فردا چطور؟  ی خب برا_

 .سامان در گوشم پچ زد باز

 .میوقت ندار   ندهیآ ی بگو تا هفته _

 .که گفته بود را تکرار کردم  ی زی چ همان

رو لطفا    نیکه دار  یوقت خال  ن یاول   نده یآ  ی هفته  ی پس برا_

 .سپاسگزارم ن؛یمن اختصاص بد ی برا

 .کرد یپس از توافق بر سر روز و ساعتش خداحافظ  و

 .را رو به خودش چرخاند امی صندل

 .خم شد میگذاشت و رو یدلصن ی هادسته ی را رو   دستانش

 .کردند ی صورتم را رصد م ی تمام اجزا چشمانش

 .ی ریم  ش یپ  ی دار   ی عال  یلیخ  ؛ی کرد  شرفتی خوب پ   یلیخ_
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 .باز شد شمین فشیتعر از

 ....یمرس_

 .لبانم استپ کرد   ی رو نگاهش

 ؟ ی دیتا حال چند نفرو بوس_

 !سوالش جا خوردم از

 ؟یچ یعنی_

 ده؟ یبوس مرد لبات و تا الن چند تا یعنی_

 !ده؟یچند تا زن تا الن لبات و بوس پرسمیمگه من از تو م_

 !خوابمیآنا.... من فقط باهاشون م ستمیمن اهل بوسه ن_

 .گرد شد چشمانم

 !تو؟ یگیم یوا! چ_

با_ فقط  معتقدم  دار  یکس  ی لبا  دیمن  دوستش  که    ی رو 

 .بوسمیپس لباشون و نم یببوس
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 نازو؟ یآ یحت_

پ  نازیآ_ بار  تا دلت   دمشیاومد که بوس  شیو دو  اما سکس 

 !دمیسرت باهاش خواب ی بخواد؛ اندازه موها

و خون به صورتم   دمیخجالت کش  اشییهمه رک گو  نیا  از

 .دیدو

 .نداره، لطفا تمومش کن یبه من ربط_

 !؟ی شد ده یتا الن توسط چند مرد بوس یخب... نگفت_

 ....فهممیت و نمسوال  نیا لیآخه من اصال دل_

 .ام گذاشت و سرم را بلند کردچانه  ریرا ز  دستش

ام بال آورد و چشم  را از دستان به هم چفت شده   دمید  ی ه یزاو

 ...به صورتم دوخت

 !ی نداره... فقط کنجکاو یخاص لیدل_

 .فکر کردم و بعد پاسخ دادم یکم
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 !نفر کی_

 .پراند ی فور

د  ؟یک_ هم  گهیبگو  با  وقت  چند  دوستش   ن؟یبود!  چقدر 

 چرا کمکت نکرد؟  ی به مشکل خورد ی وقتاصال ؟یداشت

 .ام گرفته بودحجم سوالتش خنده  از

 !ه؟ییبازجو  ی جلسه_

 .کرد ینوچ

 !ستنه؛ پرسش و پاسخ دوستانه _

رتش بودند را  صو  ی که تو  ییبال بردم و چند تار مو  را  دستم

 .کنار زدم 

م_ حس  من  نظر  هییبازجو   کنمیاما  به  دوستانه  ظاهرت   !

 !ادینم

 .را جلوتر آورد سرش
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 ه؟ یبگو اون ک_

 .را به همان راه معروف زدم خودم

 ؟یگیو م یک! ؟یک_

 .د یسرش را جلوتر کش یکم باز

 .کردم یرا حس م شی هانفس  یداغ بایتقر گرید حال

 !دهیبوسلبا رو  نیکه ا یهمون_

 !گمیچرا منم نم یتا نگ ؟ی پرسی چرا م_

 ...جستیم  قتیحق  یعمق چشمانم را در پ اشره ی خ نگاه

 !باشم  شیگرفتم دوم   میچون تصم_

حس  ضربان تنها  تعحب  و  رفت  بال  ناگهان  که   یقلبم  بود 

 .داشتم

  ؟یچ_
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خب شانس باهام   ینفر باشم ول  نیل داشتم که او  د یام  یلیخ_

 !ا یگو ستین اری

 ...امان لطفاس_

 گرل؟  یب ی ب یلطفا چ_

 ...نکن ایشوخ نیلطفا با من از ا _

 !؟ینیبی صورت من آثار طنز م ی تو تو ؟یشوخ_

 !رسوندم  دیمنظورم و  دمیشا

 .به دهانش چشم دوخته بودم منتظر

 !هوس کردم امتحانت کنم_

 .دیچ یپ  اشکره یپبر  ی چون مار  ترس

 ...کنمی... خواهش میبرو عقب سام _

ب_ دخترا  ؟یبی چرا  سامان   نیا   ی نصف  که  آرزوشونه  شهر 

 !و بخواد ببوستشون ستهیمعتمد رو به روشون با
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 !کار عالقه ندارن نیهستم که به ا ی امن جزو اون نصفه_

 !...یتیرو خودم به آرزوشون رسوندم سوئ  گهید  ی اون نصفه_

 .انم را پر سر و صدا قورت دادم ده آب

 ....کار عالقه ندارم نیمن به ا_

جالب_ عکس یبرام  موقع...  برابر  در   ی سکس  ی هاتی العمالت 

 ...بهیعج  یلیخ

  !میرو قراره با هم بگذرون  یما مدت آنا

 !م؟ یچرا خوش نگذرون پس

 ؟یکنی م تیهر دومون و اذ چرا

 !قرارداده  نیا_

  !ی گور پدر کاغذ باز_

 ...نه سامان_

 !یقانعم کن دیچرا نه؟ با_
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  م یتصم  نیا از اکه بتوانم او ر  د یرسی به ذهنم نم  ی فکر  چیه

 .برحذر دارم 

 :ادامه داد دی مرا که د مکث

  !یبزن  ی ندار یخودتم حرف نیبب_

 .یموافق پس

 !گفته موافقم ینه نه! ک_

 !کامال مخالفم اتفاقا

  ...ل یخب دل_

 .....که الن نبوسمت اریب لیدل هی

 ...من و از رابطه داشتن با دوست دخترم منع کنه که

 .قرارداد شغلم و از دست بدم   نی از ا  بعد  خوامیسامان من نم _

 ...ی شغلت و از دست بد ستی قرار ن_
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باش_ داشته  رابطه  با هم  اگر  قرارداد من   میاما  اتمام  از  بعد 

نم   گهید تو  تونمیعمرا  راست  و   راست  کنم  نگاه  تو  چشم 

 ...کارم ادامه بدمن به همچنا

 ....مید یش مخوبه همچنان ادامه می دیخب اگه د_

 رو؟  یچ_

 ...قرارداد و نیهم_

 .میرابطمون و ادامه بد میتونیم  میایبا هم کنار م  میدید اگه

 .کار ندارم  نیبه ا ی امن عالقه _

قرار شد بعد از تموم شدن قرارداد آرمان و آزاد    نکهیا  ضمن

 .یکن

 .کنمی مآزادش _

 ...نه_

 !ی خوایو نمکه من  رهیچرا نه؟ اصال تو کت من نم_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

439 

 !و عوض کن خب کتت خرابه، کتت_

 .دی ام را کشاش بلند شد و گونهحرفم خنده نیا با

 ...بود! از دست تو یعال_

 .دیفضا عوض شد و حس منم پر ،ی موفق شد  یاوک

ب  یول ب  کنمیم  ی کار  شم؛ینم  الیخیمن   ی بگ  ی ایخودت 

 .خوامتیسامان م

 .حال بکش عقب کار دارم یاوک_

 .ش برگشتخود  زی را رها کرد و پشت م یصندل  ی هادسته 

رژ قرمز    نیبه بعد سر کار که اومد  نیخانم مشفق لطفا از ا_

 !هوس نکنه شما رو ببوسه ستونیتا رئ نینزن

 .کردم  را روشن  وتریکامپ

 .پرهی ز مچشماش هر ی ادیز کنهیم خودیمن ب س یرئ_

 آنا؟_
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 .جواب دادم وتر یکامپ ی که سرم تو همچنان

 هوم؟ _

 .بالش نگرددن ی دیو اگه ند  تیشبیاون لباس د_

 .و به او چشم دوختم دمیاز کار کش  دست

 چطور؟ _

 ی نتون  گهی از کمدت برش داشتم تا د  شبیچون من همون د_

 .ی اومدی جذاب به نظر م ی ادی! باهاش زشیبپوش

 !ینکن ی کاش حسود_

ا  ست،ین  ی حسود_ وقت  نهیبحث  نم  یکه  داشته   تونمیمن 

 ...داشته باشه تو رو کنهی هم غلط م گهی باشمت کسِ د

 .پرواز داشتم اغراق نبود  ت ی در آن لحظه قابل میبگو اگر

 ...ستمین ی من مال کس_

 .ی فعال مال من_
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رو  تا را  اش  سبابه  انگشت  بدهم   اشی نیب  ی خواستم جواب 

 .گذاشت

ه  سی ه_ مسیآنا....  ولقرارد  ی بگ  ی خوایم  دونمی...    یاده! 

 !یشی همون قرارداد ذکر شده که تو دوست دخترم م ی تو

 ...بحث نداشتم ی حوصله  گرید

 .میباشه باشه... فقط بذار به کارامون برس_

 .به صدا درآمد و شهال وارد شد در

 .آوردن  فیتشر ی صبور ی آقا س،یی جناب ر  خوامی عذر م_

 .!تو ادیبگو ب_

 .رفت رونی ز اتاق بگفت و ا یچشم

 ی هنگام بازگشت به خانه از من خواست که در همان کوچه   در

 .منتظر بمانم یپشت
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  بودم که کنار   ی غول  نی دو ماش  ی محو تماشا  دایو شد  ستاده یا

 .پارک بود ابانیخ

نوازش  رفتم    جلو به  شروع  آهسته  غول  یکیو  آن    ی هااز 

 ....نمودم که ناگهان یخواستن

 

وسا  یجنس  لیم  ایلیانوفمک -  مثل    یکیمکان  هینقل  لیبه 

ماش هواپ  یموتور، کشت  ن،ی دوچرخه،  هم   ماستیو  که جرم 

 !شهی محسوب م

 ...تعجب و خجالت کم مانده بود آب شوم از

 !؟یگیو چرا به من م نیب اخ -

 :زد و گفت ی معنادار  لبخند

ماش   ی ادیز  دمید - موتور  نیعشق  ا  ی و  به  راجع    ن یگفتم 

اختالل    هی  نیکه ا  یباش  انیبدم در جر  موضوع بهت اطالعات

 !ه یجنس
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 .کنم  دایپ ی داشتم راه فرار  یانداختم و فقط سع  ریبه ز سر

 !ستمین یاختالل نیمن.... من دچار همچ -

 .دیباری از چشمانش م طنتیش

  ی نای با ماش  نگی تو پارک  ی ریکه م   دم ید  یلیآخه خ   ؟ی جد -

 !ی شده ماچشونم کرد ده ی! گاها  دیزنی من حرف م

حس شرم وجودم   کردهیدر آن لحظات مرا تماشا م  نکهیا  از

 .را گرفت 

 ...من... من فقط _

نداره  انقدر خجالت    گهید  استیلیمکانوف  هیبابا    ؟یتو فقط چ -

 .دارم   ایل یتوفیکه! مثال من خودم آناه

و    کردی م  امیداشت عصب  دمشانیفهمیکه نم  یکلمات  دنیشن

کاغذ دستمال  استرس  و  حرص  د  ی با  ردر  را    ز یر  زی ستم 

 .کردمیم

 ه؟یچ یبدون ی خواینم -
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 .معتمد ی نداره آقا یشما به من ارتباط  ی های ماریب -

 !به تو هشی وصل م قایدق یکی نیاتفاقا ا -

 .تعجب نگاهش کردم با

 چطور؟ -

 تاها ی از حد به آناه  شیب  ینسج  لیم  یعنیدارما!    ایلیتوفی آناه -

و   لمیداره م  دناشیو خجالت کش   ستادهیجلوم ا  شونیکیکه  

 !کنهی م شتریب

چسبش  از هم  به  لبانم  حرف  ده یرم  و  در    ی برا  یبود  گفتن 

 .جوابش نداشتم 

دلم   شتریب  یشیمظلوم که م  ی نجوریا  ؟یبی ب   یچرا ساکت_

 !خوادتیم

 .دیاز دهانم پر خودم نبود که دست

 ...نکن سامان ی با من باز_
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 .دی ام گذاشت و سرم را بال کشچانه   ریز دست

 ؟یگفت یچ_

  ...نگاهش کنم خواستمینم

 ...یچی ه_

  !یگفت ی زی چ هی گهینه د_

 .گفتمیو روان بهش م  سیسل  دیبا  دیفهمیکه خودش نم  حال

 ...نکن سامان ی با من باز_

 .کنمینم ی من باز_

 ....ه یجور باز هی گاهتی هات گاه و بتوج نیهم_

 !...در مواجهه باهاش نمیبی که من آزار م ی زیچ هی

 .د یرا سفت چسب امچانه

  !آنا کنمینم ی ن باهات باز م_
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بهت   یجنس  ی نه ی ... اما من واقعا در زمنه  یمسائل عاطف   در

 !حس دارم 

  !بود؟ یچه کوفت  گرید ی جنس ی نه یزم

 !متاسفم برات ؟ینیبیو ابزار ممن یعنی_

که    نمیبیدختر هات و جذاب م  هیابزار؟ نه! تو رو به عنوان  _

  !بشم  کشینزد  دهی اجازه نمو    کنهیم  یخونه با من زندگ  ی تو

 ...سامان_

 گرل؟ یبیجونم ب_

 !!  لطفا بس کنادیحرفا خوشم نم نیمن از ا_

 !که ستی ن ی حرف بد_

 ..ولش کن یاوک_

 !میبرس جهیبه نت دیحال بابه هر  م؟یچرا ولش کن  زمیعز_

 .دلخواه تو رو نداره بس کن ی جه ی بحث نت نیا_
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و هر کس... تحمل   زیهر چرو خواستم داشتم،    یمن هر چ_

 !قابل درکه برام ریغ  ارمیکه تو رو نتونم به دست ب نیا

 !ستیبد ن ی هم نه بشنو  یگاه نکهیا_

 .ستمیجور روابط ن نیهر حال گفته بودم من اهل ا به

 !فهممینم ؟یکنی خودت سختش م ی رو برا ا یانقدر دنچرا _

 !... ول کنیهمون بهتر که نفهم_

 !یقانعم کن دیبا گهینه د_

 .به چپ و راست انداختم یدر جا تکان خوردم و نگاه یکم

 !نمونیبیم اد یب یکیالن _

 .سرت ی فدا_

 .ستادمیجا ا در

ن  یعنی_ ا  ستی مهم  رو  ما  کارمندات   ی تو  ی نجوریبرات که 

 نن؟ یبب ابونیخ
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اهم_ منش داره؟ من حق    یت ی نه! چه  با  هر   میشخص   یدارم 

 .کنمکه دلم خواست تردد  ییجا

 .کالفه شده بودم گرید

 .تو رو جون مامانت  میبر ایول کن سامان ب یاوک_

 .سمتم  ی ایخودت ب  کنمیم  ی مطمئن باش بالخره کار   یول_

 .برداشتم  یقدم

 !ناسیشتر و پنبه دانه و ا ی ه یقض_

و به   انداختمیم  ییرا داخل لباسشو  فیکث  ی هالباس   داشتم

 ز ی چ  ایتا مبادا پول    دم یکشیرا دست م  هاب یج  شهیعادت هم

کت سامان بردم و    بیداخلشان باشد که دست در ج   یمهم

 .آمد  دستم ریکوچک ز ی اجعبه 

 !د یپر برق از سرم  دنشیآوردم و با د  رونیرا ب  جعبه

ا به دستم گرفتم و به اتاق کارش رفتم و با منحوس ر  ی جعبه 

 .دمیکارش کوب زی م ی رو ت ی عصبان تینها
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 ن؟ یا هیخاک تو سرت کنن چ_

 یصندل   یبه پشت  لکسیاش را بال زد و کامال رمطالعه   نکیع

 .لم داد

 ...! اسمشهیری جلوگ لیساتا حال؟ و ی دیند_

 .دمیسرعت وسط حرفش پر به

  ب ی تو ج  گمیم  ه،یچ  دونمیدم مببند دهنتو ها سامان، خو_

 کنه؟ی کار م یتو چ

 !بابا بشم  خوامیس که خنگ خانم، نمفهمش ساده   نمیخب ا_

مجرد  شعوریب_ هنوز  ننه  ،ی تو  شاخ  چشم  با  روشن  ت 

 !شمشادش

دارم، از توام که   ینسج   از یکار کنم خب؟ منم آدمم ن  یچ_

 !شهی گرم نم یآب

 .م رفتدر ه  میدرشت شد و ابروها چشمانم
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 مارموز؟ ها؟  فهممیخونه که من نم شون یاریم یکِ_

 .شرکت  انیکه، م انینم  نجایا_

  اس؟ یکثافت کار  ن یا  ی خاک بر اون سرت کنن تو شرکت جا_

 ره؟ یم تتیثیبفهمه ح تی منش یگینم

 .گردانش داد  یبه صندل ی لب نشاند و تاب  ی رو ی لبخند

 !همه جا ژاپنه دادا ییسامورا هیواسه _

  ....تینکنه خود منش نم،یصبر کن بب _

 .اش به هوا بلندحدسم قهقهه دنی شن از

چرا   ایخدا  گمیم  ،ییژاپن خاکت کنم سامورا  من تو رو  ی ا_

نگو که   ادا،ی برام چشم و ابرو م  نهیبی من و م  یدختره وقت   نیا

 !ورش داشته! آدم قحط بود؟  ابویرابطه داره    با دوست پسر من

 :به چشمانم گفت رهیو خ  دیکشرا جلو  اشی صندل
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بعدشم اگه   تم،ی من فقط دوست پسر صور  یگفتی تو که م_

با کس د  ادیخوشت نم رابطه داشته باشم خب چرا    گهیمن 

 ؟ یشی خودت دست به کار نم

ت  برخاست باز من  ا   شرتش یو در مقابل دهان  به ضرب  ز  را 

 .و دستانش را از دو طرف باز کرد دیکش  رونی تنش ب

 ...دان یم نیو ا ی گو نیابفرما _

  !بشر یحیچقدر تو وق ی وا_

  !احت از خودتونهوق  نیدار اریاخت_

 ...یسام_

 ...هوف

 ه یچ  یگیبه من م  ی و آورد  نی ا  ی خودت ورداشت  ه؟یها چ _

  ح؟یوق یگی! بعد به من منیا
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 ...من_

که زده    ی گند  توانستی م  ی زیتن چه چ الن گف  دانستمینم

 !بودم را جمع کند

  ؟یتو چ_

 ...من فقط_

 !؟یفتیپس ن یگرفت ش ی ! تو چرا دست پیچی ه اصال

 .جلو آمد یقدم چند

 ب؟ی بِ یهست یالن از کجا عصب_

 .ستم ین ین عصبجا! م چیه_

 .آمد  جلوتر

 کنه؟یم ی جوجه حسود _

 کنم؟ ی حسود دیچرا با_
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شده   تی! حسودیدیالعمل نشون معکس   ی دار  ی ادیچون ز_

 رابطه دارم؟ گهی من با کس د

 .ستیاصال برام مهم ن_

 ....شدیمتوجه م یوقت یعنی یدونیمثل تو نبود! م نازیآ_

 .دمیکوب شنه یحرص تخت س با

 !رم متنف یکنیم سهیمقا تهیبا اون افر  من و نکهیاز ا_

 کنه؟ یم ی بازم معتقدم که جوجه داره حسود_

ج  با در  دستانش  که  کردم  نگاهش  و   بشی اخم  رفت  فرو 

 .خونسرد در چشمانم زل زد

در هم   میهاسگرمه   دمیکنج لبش را د  ییآن لبخند کذا  یوقت

 .رفت

م_ فکر  بهش  کرد  یکنیانقدر  ولش  به   یوقت  ؟ ی چرا  هنوز 

م  ی هاطه راب فکر  چ  ؟یکنیداغتون  تو!؟   یمن  واسه  هستم 

 واست؟ امی اسباب باز
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 .د یرا بال کش امرا  بال آورد و چانه   دستش

اون چ  شتری! تو بیعصبان  ی جوجه_   ی کنی که فکر م  ی زی از 

  !یکنی من و جذب م

بش  خوامینم_ من  نمیجذب  ببخوامی!  و  من  من  نی...   !

د متا ی آناه به  واسه  که  همون  دار!  آوردنش  کار   ی ست    ی هر 

 !سامان شمی نم چهی! من بازدهیو بهت پا نم ینکیم

 .گوشم آورد و لب زد ک یرا نزد سرش

برا _ که  م  ی همون  پول  من   خواستیدوزار  به  و  بکارتش 

 !بفروشه؟

زخم   نیها ابرق از تنم گذشت! بعد گذشت مدت   انیجر  انگار

 !دهنوز هم تازه بو یمیقد

  ،ی گوشم خوند  ! انقدر تویلعنت  یخواست  قرارداد و  نیخودت ا_

 ...که من خر.... من احمق ی داد  میانقدر باز

 :و آرام لب زد دیلبم را نرم بوس ی  گوشه
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آنا   ینیبی! میدوست دختر من بش  ی احمق قبول کرد  ی تو_

 !میمن و تو جفتمون کثافت

  ی هاکثافت دوست نداره از رابطه   نیا  ی! ولمی آره آره کثافت_

 !شهیم وونهیبدونه! د ی زی چ هیبق ش باهمخونه 

 .شد  رهیخ  امیاشک   ی هاچشم  ی را پشت گوشم زد و تو  میموها

کردم خون در  گوشم حس    ی برخورد سر انگشتانش با لله   از

 .م دیمنجمد شده، سرم را عقب کش میهارگ 

 .یخوابیمکنار خودم   ی ا یاز امشب م  _ 

 !تعجب نگاهش کردم با

 ؟یگی م ی دار یحالت خوبه؟ چ_

  !که گفتم نیحرف نباشه! هم_

  !ستیشرکتت ن  نجایواسه من! ا اریدر ن ی باز س یرئ_
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دست دور کمرم انداخت و مرا به خودش   ثیخب   ی ا لبخندب 

 .چسباند

 ی اخت!  نشنسمی ئ ! من همه جا رزمیهمه جا شرکت منه عز_

  !وهنوز من 

  !تو حالت واقعا خرابه_

عال _ ا  ه،یحالم  از  و    شم،ینم  نیبهتر  ز  هی من   هیو    بایخانم 

عمر خوش    هی  شهی م  نایتخت راحت... با ا  هیآروم و    ی خونه

 .بود

 .دادندیرا به ترس م شانی و حرص جا تی کم عصبان کم

 .ایحیب نمیور ببرو اون _

چه   شم،یپسرت محسوب م  دوست  آنا من در حال حاضر_

 !ه؟یچ  ایاداباز نیا  ؛ی قرارداد ریو چه غ ی قرارداد

...  هر وقت یدروغ   یعنی...  یالک   یعنی  ی ! قراردادیستینه ن_

 .کن ت یمالک ی ادعا ایب ی واقعا شد
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 .یکن یبهم امر و نه ی هم حق ندار گهید

 .ام را محصور کردچانه دستش

رفته   ادتیکه    نی مثل ا  ...یکنیم   ی من باز  رتی با غ  ی باز دار_

  !تتی عمر مالک هیواسه  هیکه اسم من روت باشه کاف نیهم

  !جوجه یمال خودم 

 .حصار دستانش نجات دهمکردم خکدم را از  یسع

  حرفات تموم شد؟_

 !یحرف بزن ی بله! تموم! اجازه دار_

 !ی اری و در مکفرم  ی دار گهید_

 .را چنگ زد میپهلو یعصب

کنحواست_ جمع  هم  یکار...  و  تکل  نینکن   و فتیامشب 

 .کنم کسرهی

 :لب زدم  دهیو ترس ناباور
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 !یسام یکنی کارو نم  نیتو هرگز ا _

 .میهاشد و نگاهش قفل لب تر ک ینزد سرش

 !...... چه شودیبش زنم ... فکر کن امشبکنمیچرا... م_

 لبانم  انهیوحش  ی ا خواستم دهان به اعتراض باز کنم، با بوسه  تا

 ...مهر شد

م  میهاب ل  انقدر با حرص  کبود    دیبوسی را  بودم  مطمئن  که 

 !خواهند شد 

از    ی اذره   یول  دادم ی گذاشته و هلش م  اشنهیس  ی رو  دست

 .خوردیجا تکان نم

 .دیکش  فراوان عقب ی ها از تالش  پس

  ی نیکال عادتته تو حس من بر  ؟یزنی چرا انقدر وول م  چته؟_

 نه؟

بدم    خواستمی م  اگر باشم  راست  رو  اما    امدهینبا خودم  بود! 

 .پررو شود  نیاز ا ش یرفتار کنم تا ب  لشینخواستم باب م 
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 .دم یابرو در هم کش پس

  ؟ی دیمن و بوس ی اتو با چه اجازه _

 .دیشصتش را کنج لبش کش انگشت

اجازه _ براخود  ی با  ن  دنیبوس  ی م! من  به   ازیدوست دخترم 

 !ندارم  یکس ی اجازه 

باز    یلفظ دوست دختر و به من نچسبون الک  گمی من م  یه_

 !؟یزنیتو حرف خودت و م

 .دمی سرم کش  ی را رو میصدا

دوست    خوامی! نمیمدل  نیا  خوامیبگم؟ نم  یبابا به چه زبون _

 !خوام... ی دختر تو باشم! نِ... م

 ؟ یشی م ی! چرا انقدر عصبیب یب لکسیاوه ر_

ادامه  یمدت نایجر  نیبه خاطر خودت گفتم! به هر حال ا من

 !و لاقل بهت سخت نگذره  یداره، خواستم تو تنها نباش
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 .نگران نباش گذره،یبه من سخت نم_

 م یات تنظتنه   نیی رو پا  تیزندگ  ی که همه   ستنی مثل تو ن  همه

 !شهیم

 !یکنیم ی از حد زبون دراز شی ب ی دار_

 .گمیو م  قتیدارم حق_

 !یکنیدرازتر م متیپات و از گل ی دار_

 .گرفتن نداشتم شهیتاب ارّه دادن و ت گرید

 .دمی بغض آلود نال ییصدا با

 ...ی دست از سر من بردار کنمی سامان خواهش م_

 ...ستمیدور و ورت ن ی مثل دخترا  من

 ...حساسم من

 ...امی احساسات

 ...شمی وابسته م یکه محبت کن همب



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

461 

 ...شمیکم کم عاشقت م میببوس یوقت

 ...سامان شناسمی خودم و م من

 ...ستمیبودن و دو روز با اون بودن ن نیآدمِ دو روز با ا من

 ...شمیداغون م من

 ...شمی م رونیو من

 ...و نخواه  میرونیشدنم و نخواه... و داغون

 ...من ی و چشمان ابر شانیپر ی شده بود به چهره  مات

 .می ه هم زل زده بودسکوت ب در

که مشخص بود به فکر    ی اافهی برد و با ق   شیموها  انیم  دست

 .فرو رفته لب باز کرد

 !...... متاسفمیاوک_

داده    رییامال موضعش را تغو سامان ک  گذشتی م  ی روز  چند

 .بود
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 ...د یخندی م ترکم

 ...ماندیدر خانه م  ترکم

 !زدی تر با من حرف مسر کار هم کم یحت

 .زودتر آمده بود ری برخالف چند روز اخ امروز 

جرات    یکه حت  ی طور  دیرسیبه نظر م  یبدو ورود هم عصب  از

 .را هم نداشتم لش یدل دنیپرس

 :گفت مقدمهیآمد و ب نروی بعد از اتاقش ب یقیدقا

 !؟ی خوایم  ی شوگر دد_ 

با   شه یتعجب سر بلند کردم و نگاهم را به او که مثل هم  با

 .بود دوختم ستادهیا میلخت رو به رو ی ابالتنه 

 ؟یچ_

 !؟ی گردی م ی دنبال شوگر دد گمی! می شوگر دد_

 !اصال ه یچه حرف  نیوا! نه.... سامان ا_
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گرم  نییپا ی طبقه هیهمسا ی ری مش نیبا ا ی ادیز دمیآخه د_

 ...ی ای فتم لبد دنبال شوگر ددگ ی ریگیم

  !برو بابا توام... متوّهم_

 .و کنارم نشست آمد

 ست؛ ین  یمناسب  سی ک  ی ریبه هر حال خواستم بگم که مش_

ز  هی آقاهیشوگردد  ی ادیکم  من  سالشه!  سه  دو  و  هفتاد    ی ! 

پنجاه   هیالبته    بهت، پنجاه سالشه  کنمی م  شنهادیرو پ   یمحسن

هم   هیارتشه... مورد بهتر  ی سته بازنش رو پا و سرهنگ    ی ساله

 .ترهبال شیاجتماع تیسنش کمتره هم پولدارتره هم موقع

 .نواختم شیبه بازو ی اگرد کردم و با تمام توان ضربه  چشم

  داش یتو آوردن خر  ی به خانم احمد  یپس حتما توام گاه_

 !ی گردیم یدنبال شوگرمام  یکنی کمک م

اشتباه_ در  سخت  بن   ؛یاتفاقا  دارم  م  ی اد یمن   کنم،یکار 

 .نمیکه دختره رو بب  برمی مامانه رو م ی دایخر
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 .داره که اصال نگم برات  یدختر داف هی

کن  ،یجول   نایآنجل  لبا نگاش  پشت  جلو    فریجن  یاز  از  لوپز، 

چ  ان؛ی کارداش  میک   شی نیبب اصال  کجاش    یاوفففف  از  بگم 

 ...بگم

 :م و گفتمزد یچشمک

بن _ دارم  م  ی ادیمنم  جر  کنم،یکار  آقا   یهست  نایدر   ی که 

ج   هی  ی ریمش خفن  ف   گریپسر  پ  س یداره؟    کل یه  ت،یبراد 

شخص و  شعور  خسرو    ت یآرنولد،  مرحوم  صدا  کروز،  تام 

 ....از کجاش بگم برات گهیاوفففف د ؛ییبایشک

 .زد مهیخ  میدر هم رفت و رو شیابروها یآن به

کن   فیموجود مذکر تعر  هیاز    گهی بار د  هی  ی تو جرات دار _

 .کنمیم کارت  یچ نیبب

 :گفتم یتخس با

  !مگه؟ یکارم یبه تو چه اصال؟ چ_
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 ...ی چیتا الن ه_

 .دیانداخت و به آغوشم کش میپا  ریو دست ز برخاست

 ...ن یبذارم زم وونهیولم کن د_

 !با هم م یکه نسبت دار بش خوامیم_

گذاشت    نمی که زم  دم یکوب  اشنهی بار محکم به تخت س  نیچند

 محصورم کرد  واریخودش و د نیو ب

 ...ی انقدر زود ولش کنم، تو وادارم کرد مخواستیمن نم_

 .بفهمد خواستمیشده بودم اما نم یعصب د،ی بال پر میابروها

نم_ جنس  یخواستیاره  بد  ت یعروسک  دست  از  در ی و   !

 .نجات دادم  ییآبرویمن تو رو از ب قتیحق

 آورد  ورشیترسناک به سمتم   یبا حالت کالفه

 ...یپاپت ی دم!  دختره کر ییآبرویکه من ب ی تو گوه خورد _

 :تمبود، آرام گف دادیالن بهتر از داد و ب صبر
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ازتون د  یتیبا وضع_ اگه    دم،یکه من  باش  ماه   ک یمطمئن 

م  گهید هم  م  کی  نیموندیبا  رقم  آبرو   کی  خورد،یفاجعه 

 ....ی زیر

 ...شد نیغمگ شی هاچشم

حت   یلعنت_ لاقل    ینذاشت  یتو  د  کی من  داشته    گهیبار 

 ...باشمش

هم  یعنی_ مسئله   کی  نیفقط  از  بار  بعد  ولش   کیس؟  بار 

 !؟ی کردیم

بودم از آرامش    دهی آمد؛ دروغ چرا، ترس  ترک یخورد و نزد  یتکان

را جفت   میدادم و پاها هیپشت سرم تک  واریبه د  اش،ی ساختگ

 .کردم 

... خودت یجور بکش  دیتو بابار و    کی  نیا  ه؟یچ  یدونیاصال م_

از   دخترمو  کرددوست  جدا  با   ،ی من    نش یگزیجا  دیحال 

 ...یبش
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خشکم را از    ی ها م و لب دهانم را پر سر و صدا قورت داد   آب

 .هم باز کردم 

 که مقصر به هم  یقبول کن ی خوای چرا نم_

 ؟یت خودترابطه  خوردن

 ی چه نخوا  ی تو چه بخوا  یباشه، من گناهکار، من نامردم، ول_

با من    یار .... تو موظفگناهک  ه یسر راه من... سر راه    ی اومد

م، خانم تا هر زمان که من بگم... تا هر زمان که من بخوا  ،یباش

 .... مشفقق تای آناه

 !ها مو بر تنم راست شدحرف   نیا دنی شن از

 .نمودیناک جلوه مسخت و درد میتصورش هم برا یحت

 ...ستی ن یقشنگ یسامان اصال شوخ_

 .تنها بمونم نمتوی! من نمکنمینم یچون شوخ_

 ...سا_
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 .بازم گذاشت مهین ی هالب  ی اش را رواشاره  انگشت

و در هر   ییبه بعد هر جا نی... خوب گوش کن آنا، از اشی ه_

م  هیبا    ی دار  نمیبب  یمکان م  یگینَرّه خر   ی جور  ی خندیو 

آسمون به    ی که مرغا  دمیکارت م  نیبه ا  یجواب دندون شکن

  !حالت زار بزنن

  ی گردیحاج باقر م  زیخونه با رخت و لباس کن   ی تو  نمیبب  اگر

 دنتیخونه از د  ام یم  یوقت  خوادیو تو! دلم نم  دونمیبازم من م

 .رمی حالت تهوع بگ

 ی بخواب  شمیپ  کنمی مجبورت نم  یعنیبهت ندارم؛    ی کار  فعال

اون    ینکن  ی ما برو خدا خدا کن که اون روز نرسه... که کارا

  تا یآناه   زهیدوش  گهیروز قطعا د.... چون اون  ادیسگم بال ب   ی رو

 !مشفق صدات نخواهند زد

و عصبان   ی جور م  تیبا حرص  م  زدی حرف  امکان    دادم یکه 

 .را بدرد  میمثل گرگ زخم خورده هر آن گلو
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 حرفام مفهوم بود؟_

 .د یچرخینم  در کام زبانم

 .از جا پراندم و از ترس چشمانم بسته شد  ادشیفر ی صدا

 !بله چشم یبگ  دمینشن ستم؟یمگه با تو ن_

در خطوط  شتر ی ب  تیعصبان ی دار شد؛ رگه ها که ادامه  سکوتم

 .کردند ییابروانش خودنما انیم

 !زبون باز کن  الیهان؟ _

 ...همه ترس  نیرا لعنت کردم بابت ا خودم

 .ود دهان گشودمطور ب هر

 ...بَ... بله_

 ؟یبله چ_

 ...... بله چشمبَ_

 .به عقب رفت یقدم



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

470 

 ...گرل یب یحال شد! ب_

 ی و همان انگشت را گوشه   دیلبانم کش  ی شصتش را رو  شتانگ

 .دیلبش گذاشت و بوس

 ...در دلم تکان خورد  ی زیصحنه چ  نیا دنید از

احساس مرا... قلب   سهوا  داشت با هر حرکتش مرا...  ای  عمدا 

 .کردی مرا به خودش جذب م

 ....کردمی سکوت نگاهش م در

 .به چشمانم عقب عقب رفت و بعد وارد اتاقش شد رهیخ

 :در را ببندد گفت نکهی از ا قبل

راه اومدن و    ی اد یکن آنا؛ من آدمِ ز  گوشت  ی زه ی حرفام و آو_

 ...ستمیساکت موندن ن

 !تمنتظر پاسخ من بماند در اتاقش را بس نکهیبدون ا و
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مثل    زیچ  کی  فقط سرم  و    یغاتی تبل  لبوردیب  کی در  بزرگ 

 !درخشان نقش بسته بود

 (!...کن! خطر عاشق شدن  اطی احت)

 .کتک خورده بودم   ییکه گو  کردمی م  یاحساس خستگ  آنقدر

 شانی پر  ی و به دخترک مو  ستادمیاتاقم ا  ی قد  ی نه ییآ  ی جلو

 .درونش زل زدم 

 ...شده بود ییکه بدجور دلش هوا یدخترک

 ...یداشتن حام ی هوا

 ...خرجش کند  رتیکه غ یکس داشتن

 ...ضشیکه مراقبت کند از روح مر یکس

 ...اش راکند احساسات شکننده   ماریکه ت یکس

ص هرگز سامان معتمد نخواهد آن شخ   دانستی بدبختانه م  و

  !بود
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پسر  چطور است  به    ی ممکن  بدهد  عشق  بخواهد  او  مثل 

و برج    ی ناز  ی خانه  ی ندازه ا  شانیطبقات  ی که فاصله  ی دختر

 !...شهر است ی نقطه نی در بهتر ی اده یسر به فلک کش 

 .گشادش را از دو طرف کمر گرفت و تنگ کرد بلوز

لباس و   ی هااو را مثل مدل   و پ رشت  ی تنه   نییو پا  ک یبار  کمر

 .دادینشان م ی اورزشکاران حرفه

 .کرد  یمختلف اندامش را بررس  ی ایاز زوا یکم

 یاجزا   ی شدن رو  قیول کرد و شروع کرد  به دقرا    بلوزش

 .صورتش 

 ...یشیدرشت م چشمان

 ...ساده و دخترانه ی ابروها

 ...متناسب  ینیب

 ...برجسته ی هالب
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هم  ییموها که  زحمت    ی را ب  شهی بلند  به  زدنشان  شانه 

 ...افتادیم

  ک ی  تیو جذاب  ییبایز  ی هاتمام مالک   کردیکه دقت م  خوب

 ...دختر را دارا بود فقط

 ...بود یاشتباه شدی جذبش م دیکه با یآدم فقط

اهم  یکس عشق  به  که  جنبه  دادینم  تی بود  به  فقط   ی و 

 !...کردینگاه م اشی تیجنس

زا  نیزم   ی رو  همانجا و  را منشست   ی بازوانش جا  ان ینوانش 

 .داد

 یکیگرفت و قطرات اشک    دنیاشکش جوش  ی کم چشمه  کم

 ...اش را غسل دادندگونه  ی گریپس از د

 .صورتم پلک باز کردم ی رو یبا نشستن دست صبح

 .گذاشته بود شی پا ی سرم را رو نشسته و  سامان

 .بودم جیشده و گ داری ب تازه
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افتاد با   انشینما  ی هاکش آمده و دندان   ی هاکه به لب  نگاهم

 :گفتم یجیو با گ   دمیت چشمانم را مال دس

 چه خبره؟  نجایا م؟ییکجا_

 .تر شد پررنگ لبخندش

  ن یدار  ل یموز م  کی صبحانه پنکمادمازل؛    میتو متل قو هست_

 ؟یمرغ عسلتخم  ای

 .نشستم و از درد کمر و پا آخم درآمد میجا سر

 !بودم   دهیخواب  ن یزم   ی همانجا رو  شب یمتوجه شدم که د  تازه

ع _ اتاق خواباو  نیچرا  تختت مشکل  ی دیسکول وسط   یتو؟ 

 !... هوم؟ی زی چ ی داره؟ خار

 ...خوابم برده یک دمیبودم نفهم دهی... دراز کشدونمینم_

 .ام شدم و چشمانم گرد شدفته گر ی متوجه صدا  تازه

 .میکار دار  یپاشو که کل_
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 ست؟ یکار؟ مگه جمعه ن یچ_

 .میمهمون دار یست ول جمعه_

 .ام بردم و سرم را خاراندمخورده گره  ی موها انیم دست

 ها؟ _

 .شب میپاشو مهمون دار گمیها و مرض! م _

 !به من چه ی تو مهمون دار _

به تو   امین داشته باشم چرا بمن مهمو  ؟یتو چرا انقدر خنگ_

دار مهمون  پا  م؟یبگم  جمع  فعل  اون  توجه   انیب  جمله 

 !چرا؟ یکنینم

 !رو ندارم مهمونم بشه یمن کس_

 !بلند شو حال ان؛یها قراره بچه چندتا از ب _

 باز؟ انی ها کدوم خر ها؟ بچهکدوم بچه _
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ل  ندارد با حرص اطراف را به دنبا   یاش تمامخنده  دمید  یوقت

گشتم تا به سمتش پرتاب کنم که چشمم   یرو فرش   ییدمپا

 !افتاد  نهیی در آ ریبه تصو

گشاد    ییهاو گره گره، لباس  خته ی به هم ر  ییبا موها  ی دختر

 ش یکه کف پاها  یدر حال  بود و  ده یبلوز در تنش چرخ   ی قهیکه  

به   نهییدر هم بود از درون آ  شی هارا به هم رسانده بود و اخم

 !بودشده  رهیمن خ

ام گرفت خودم هم خنده   یحت  شمی قاراش م  تی وضع  دنید  با

  غ یو ج  دهینترس  دنمیکه سامان از د  کردمیو خدا را شکر م

 !دهینکش

 .را صاف کردم و برخاستم میگلو

 !...یگفتیم ی! داشتم؟یاِهم... خب کجا بود_

 ان؟ یقراره ب ایک

 .را دراز کرد و دو دستش را از پشت ستون تنش کرد  شی پاها
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ف_ ازت  تا عکس کوچولو   دینگرفتم فقط شا  لمی نترس    چند 

 .گرفته باشم

 !...کوچولو یل یها؛ خ کوچولو

 !ی رو نکرد یاخالق  ریکار غ  نینه! بگو که ا_

 !ستم ین بند یپا ات یمن به اخالق ب؛یمتاسفم بِ_

 !یموقع خواب ازم عکس گرفته باش شهیسامان باورم نم_

 !انگار ازش نود گرفتم گهی م نیخب حال همچ_

 ندارم؟  یشخص  میوقت خوابم من حر_

که_ جا  حر  هر  از  بحث  اونجا  باشم  مسخره   یشخص  میمن 

 ...ی! چون قبال هم گفتم که فعال مال منهیباز

 !حرفا رو نی سامان بس کن تو رو خدا ا_

سگم و نشونت بدم که زبون   ی حتما رو   دیبا  نکهینه مثل ا_

 !هیخبر یکن ی فکر م خندمی! به روت که ممیهم و بفهم
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 .کنمیبه بعد در اتاقم و قفل م نیاز ا_

 !دست منه دشیبازم متاسفم، چون کل_

 ه؟یکتاتوریمگه د_

  !سامان معتمد ی کتاتور یآره؛ د_

 ...یکه نگرفت  ریاس_

 ی چموش  ی ادیز  کنم؛یدارم در موردش فکر م  یه تا الن، ولن_

 .اسارت و نشونت بدم شمی مجبور م یکن

 ...ی طبق قراردادمون تو حق ندار _

 .د یحرفم پر انی و م برخاست

 .ه به درکقرارداد بر_

 .ندارن یارزش چیچهارتا کاغذ پاره از نظر من ه اون

 ...یول_

 .د بشنوممور  نیدر ا یبحث گهید خوامینم_
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 .میکار دار یکل ا یو جمع و جور کن ب خودت

 !رفت  رونیتکبر از اتاق ب تی و در نها گفت

نه؟   ایهم دارد    ی آدم مرز  نیو غرور ا  یگستاخ  ایآ  دانستمینم

 !ابد؟ییباد امتداد م همچنان تا ناکجاآ

لباس   یآب و  زدم  و صورتم  شلوارک    میهابه دست  بلوز  با  را 

 .وض کردمع امیصورت  یخرگوش

بلندش باعث شد    شی بودم که صدا  میشانه زدن موها  مشغول

 .فتدیبرس از دستم ب 

 دو ساعته؟  یکنیر مکا  یچ ی دار_

 .بردم تا به هال برسدرا بال  میصدا

 !گه ید امیم زنم،یدارم موهام و شونه م_

همه   رهیگ  ک یو با    دم یسرعت بخش   میموها  دنیبرس کش   به

 .رفتم ییرایهم جمع کردم و به پذ  ی را رو



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

480 

 !ن یفرما شد فیچه عجب تشر _

در دست   یبیپا انداخته بود   س  ی کاناپه نشسته و پا رو  ی رو

 .داشت

تا    رمیبره فردا مزمان   ی ادیموهام ز  ی دارشونه زدن و نگه_

 .کنمیسر شونه کوتاهشون م

ب_ با اون   ی! دست به موهات بزنی کرد  خودیشما  خودت و 

 .زنمی م شی با هم آت شگرهیآرا

 !نه؟ ایداشتم قند در دلم آب شود  حق

ه زدن و و دارم، بعدشم سر شون  ارشیها اختخودمه  ی موها_

 .شمیشستنشون کالفه م

نم  ی موها_ اجازه  من  و  منه!  دختر   نی همچ  دمیدوست 

 .یبکن یتیجنا

 برمتی نداره، خودم م ی زدن و شستنشون سختته؟ کار شونه

 .شورمشونی حموم برات م
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 .زنمیم برات شونه خودمم

 .زم یکه غصه نداره عز نیا

 .دادی و عقل و منطقم هشدار م شدیم یبه حال یحال دلم

کنار    رینخ_ باهاشون  هرجور  الن  تا  خودم  نکرده،  لزم 

 .کنمی به بعدم همون کار و م ن یاز ا اومدمیم

 .کمک منم حساب کن  ی به هرحال رو  ؛یهرجور راحت  یاوک_

 .صورتم گرفتم ی دستانم را به چسباندم و جلو کف

 !تونیخواه ریسپاس بابت خ _

 :فتگ ی جد کامال

 .نجا یا انیهبد با دوست دختراشون بو م یشب قراره کام _

 ؟یکه چ_

 میری م  ینیخوش گذروندن و شب نش  ی ! ما که برادونمینم_

 !هیچطور  انیجر دونمیشما نم ی ! طرفایمهمون
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 .کل کل نداشتم ی حوصله

 م؟ یکن دیچه کار باخب حال  _

 !م؟یکار کن یمن بگم چ ،ی اسرت تو زن خونه ریخ_

 !سامان  ایفاز برداشت_

 .رو قبول کن  تایواقع_

 .لزم داره فقط  ی ریگردگ  هی زهیخونه که تم_

 خب؟_

 .ی ریگیم رونی خب که خب! غذا هم که از ب_

 .ی زد   و اشتباه نجاشیدِ نشد دِ! ا_

 .میبخوررو قراره دستپخت تو رو  غذا

 .ندارم ی حوصله آشپز _

تعط  هی نم  خوامیم  لم یروز  کنم،  گاز    ی پا  تونمیاستراحت 

 .ستمیوا
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 .دم ی م یکن منم شنبه رو بهت مرخص ی آشپز_

 .نگاهش کردم مشکوک

  کنم؟  ی من آشپز هیحال چه اصرار _

 .یکن ی دلم خواسته تو آشپز_

 .خوامیم ینه مرخص کنمی م ی نه آشپز_

 با حقوق؟ یه دو روز مرخص اگه بش یحت_

 .ستوسوسه کننده _

  ها ی حاتم بخش  نیاز ا  شهیفرصت استفاده کن، من هم  نیاز ا_

 !کنمینم

  دو روز؟ هوم... سه روزش کن با دسر؟_

 مگه؟ ی دسرم بلد_

 .آره بابا استادم _

 .یخوبه قبوله؛ سه روز مرخص_
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  !ینزن رشیز  دوارمیام_

 .را در هوا تکان دادم  دستم

که قرارداد مکتوب و امضا    ی! اونم از کس ییجایچه توقع ب_

 !کنهی قلمداد م ارزشی شده رو ب

 !کنمیم نانی چرا دارم بهت اطم دونمینم

که منافعم   یرو قبول دارم تا زمان  ی زی باشه، هر چ  ادتی  نمیا_

 .و به خطر نندازه

قبولش   گه یوم منافعت و به خطر انداخته که داون قرارداد کد_

 ؟ی ندار

 !و گرفته  شترمیمنافع ب ی منافعم و به خطر ننداخته، جلو_

 !بود طانیمرد خود ش نیا شکیب

به   ی احرف اضافه   چیه  یرا از شرش به خدا سپردم و ب  خودم

 .آشپزخانه رفتم 
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پادر    آنقدر و  پر  به  دسر  کردن  آماده  و  غذا  پخت    م یهنگام 

ناخنک زد که کالفه شدم و در آخر با   ز یو به همه چ  دیچ یپ

 .کردم  رونشیدعوا از آشپزخانه ب

غذاها را   یمرغ سرخ شده، سوپ و سالد ماکاران  ،ی سبز  قورمه

ت   دادندی م  لیتشک ژله و   ک یو ک  سویرامو دسرها هم شامل 

 .بودند یخچالی

 ...دور کمرم حلقه شد   یشستن ظروف بودم که دستحال    در

تکان  در تو  یجا  از دستم  و بشقاب  افتاد و    نکیس  ی خوردم 

 .دم یکش  ینیه

 ؟ ی دیچرا ترس_

 .بردار دستات و لطفا_

 !خواد یدلم نم_

 .نکن تمیبردار دستات و سامان اذ_

  ت؟یاذ  ی ذاریو مباشم  کتینزد نکهیتو اسم ا ت؟یاذ_
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 .دم یچرخ   شیهادست  انیو م آب را بستم ریش

 ی و بو  شدیدر هم ادغام م  مانیهاکه نفس   میبود  کینزد  آنقدر

 .بود ده ی چی عطرش بدجور در سرم پ

 .که لب باز کردم میم هم بوددر چش چشم

 .شمیم تیچون اذ تیاذ ذارمیمن اسمش و م_

شده   ی زادیرفتارت آدم ،ی که خوب شده بود شدی روز م چند

 !ده به سرت؟ شده ز یبود باز چ

 .ها و چشمانم در گردش بودلب  نیب نگاهش

  !که حقمه بگذرم ی زیاز چ  تونمینم_

 ؟یزنی حرف م یکدوم حق؟ از چ_

 ...از تو_
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...  ی... ور دلم... دوست دخترم باشیم باشخونه  ی تو  نکهیا  از

  ن ی ! اکنم و بعد نداشته باشمت  نهیهمه هز  نیقرار باشه برات ا 

 !کنهی م مکالفه

 !...ندارم از حقم بگذرم  عادت

جزو حقوق نامشروعت قلمداد نکن! دوما     یاول  که من و الک_

  ی و در مورد بده   ی م و بدخرج  فتهیوظ  نه؟ یکدوم هز  نکه یهم ا

 که نرفته؟  ادتی! ی نکرد ی کار چیبرادرم هم تا الن ه

  !پس بگو مشکل از کجاست_

 !کم نشده ی زی داداشت چ  ی های دهچون هنوز از ب ی دینم پا

رو ازت   ی بردارم تا توقع قدم بعد  دیقدم با  هی  ،ی حق دار  یاوک

 .داشته باشم

 !یهست یخوب گرمعامله

 !معتمد  ی که عوض داره گله نداره آقا ی زیچ_
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که لبانمان به   ی طور  میهالب  ی و رو  دیرا جلوتر کش  صورتش

 :زمزمه کرد  کردندی هم برخورد م

م   یاوک_ کارا  میریفردا  ببدا  ی سراغ  بعد    ی چ  نمیداشت، 

 !یبگ ی خوایم

از کف دادم    اریحرفش ذوق زده شدم که اخت   دنی از شن  آنقدر

  ی و سرشار از شاد  غیو با ج  ختمینش آوو دستانم را دور گرد

 :گفتم

 ...... سامان عاشقتمی وا_

  !امزده  ی که چه گند  دمی بعد تازه فهم و

دختره   خاک 《 کنن  سرت  اون  انفهم  ی بر  پسره    نی! 

م  سازیب  شی نجوریهم داره  آواز  راست   رقصهیو  راست  بعد 

 》!آنا... کاش خدا للت کنه یلل ش  کاش!عاشقتم؟ یگیم

 



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

489 

انداختم و پشت به او   ریدستانم را برداشتم و سرم را ز  آهسته

 .کردم 

 !ظرفا موند هیبق_

تو  سرش عم  ی گود  ی را  نفس  و  برد  فرو   د ی کش  یقیگردنم 

 ...که مور مورم شد ی طور

بم و آرام ادا کرد و   ی کنار گوشم کلمات را با تن صدا  سپس

 ...حرف زدنش غش رفت  ی که دلم برا دینفهم

 ...کوچولو اتمیخل باز نی منم عاشق ا_

 ...رفت و

تنها و زخم    یدخترک  قلب  دیافکر نکرد که ش  چی با خودش ه  و

  ...افتدی به تپش ب شی برا دهید

اش دلش را در آخر جمله  "کوچولو"  ی همان کلمه  دیشا  که

 ...بلرزاند
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ام آب سرد به صورت گر گرفته   یآب را باز کردم و مشت  ریش

 .دم یپاش

 .شستم و بعد به هال رفتم  الی ها را با فکر و خظرف  هیبق

 .به دستش بود شایوشو گ دهیکاناپه دراز کش ی رو

را کنار    یکه به هال رفتم، گوش  دی مرا شن  ی هاقدم   ی صدا  تا

 :گذاشت و در همان حالت گفت

 تموم شد؟ _

 .بله_

 .سرد و خشک جواب دادم کامال

  اق یجانسوز حاصل از اشت   ی آن گرما  نگونهیا  خواستمی م  انگار

 .کنم لیتبد خبندانیرا به 

 سفارش بدم؟ ی خوریم یناهار چ_

 .ندارم  لی م ی زیچمن _
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 .به سمت اتاقم گام برداشتم و

 !ی هم نخورد صبحونه _

 .ستم یگرسنه ن_

 .میخوریبا هم م دمیسفارش م تزایپ هی_

 !خورم یمن نم_

 ....لرز به اندامم انداخت ادشیفر ی صدا ناگهان

 ...در اتاق خشکم زد  ی آستانه  در

 باز؟  هیچ ایمسخره باز نیا_

 !ات مثل آدم رفتار کنمباه ی ارجنبه ند نکهیا مثل

 !سرت سر و صدا باشه! دعوا باشه دیبا حتما

 .دمیطرفش چرخ  به

 ؟ی کدوم مسخره باز_

 ه؟ یندارم مسخره باز ل یناهار م نکهیا
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 !ی اریآره مشخصه که ادا درم_

 !انگار چه خبره  ی دیجواب م یمحلیسرد و با ب ی جور هی

 بپرم بغلت؟ ی نکنه توقع دار هیچ_

توقع داشته باشم برام انجامش    نکهیدون اب  شی پ  قهیدق  چند_

 !یبیب ی داد

 !یلعنت

 !ها بر سرم خواهد کوفترا مدت  هیقض نیبودم که ا مطمئن

 .بود، کنترلم و از دست دادم ادی از ذوق ز اون_

 !بغلش دمیپریتو بود م ی جا امگه ی د یک هر

ها شود  که از کمان ر  ی ریحرفم تمام نشده بود که مثل ت  هنوز

 .به طرفم آمد برخاست و

 .جا بزنم  دادیغرورم اجازه نم یبودم ول  دهیترس
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 .داخل اتاق هلم داد به

خوردم و کم مانده بود   ی عقب عقب رفتم، سکندر  یقدم  چند

 .ا گرفتمهو ی م حلقه شد و رو که دستش دور کمر افتمیب

 .خودش نگه داشت  کی و نزد دی را بال کش تنم

 !دار شده! حواست هست؟ شیزبونت ن  یلیخ ای تازگ_

... تن شدمیم  عیبود مط  کمینزد  یخودم نبود که وقت  دست

 ....کردیرا رام م امخته یو افسار گس یعصب ی خو شیصدا

 وار یمنتظره به د  ری حرکت غ  کی دار شد در  سکوتم ادامه  یوقت

 .م چسباند

فاصله از صورتم لب    نیتردو دستش را حصار کرد و در کم   هر 

 :زد

 بغلش، ها؟ ی دیپری هم بود م گهی د یکه هر ک_

 :پاسخ دادم  ناخودآگاه
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 ...نه_

عاشقانه   ی رابطه  ؟یکن  یو حرصکه من  یگیرو م   نایپس ا_

 !زم؟ یعز ی پسند یخشن م  ؟ی دوست ندار

 ...سامان_

 ...نمجو_

 ...خواهش کردم ازت_

 ؟یچ که_

کلمات را    انیو ب  شدی صورتم پخش م  ی داغش تو  ی هانفس

 .کردی سخت م میبرا

 ...ازم ی که دور بمون_

  ر یچشمانش تصو  یشده بود و من در مردمک عسل  ره یمن خ  به

دور ماندن از    ی که برا  دمیدیرا مو رنجور    دهی ترس  یدخترک

دست و پا    زدندی دش جوانه مکه داشتند در وجو   یاحساسات

 ...زندیم
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  شتر یو بهر لحظه با پس زدنات من  ی دور بمونم... دار  شهینم_

 ...آنا یکشونیبه طرف خودت م

 ...داشته باشم دیرو که بخوام با ی زیاز اونام که چ من

ضربان قلب من هم بال و بالتر   راندیهر کلمه که بر زبان م  با

 ...رفتیم

 !ش؟یهاحرف داشت مگر   چه

از من به صدها   ش ی ئن بودم پکه مطم  یفیمشت اراج  ک ی  جز

 !هم گفته؟ گر یدختر د

 !من... نه ی بود اما برا یعیاو طب ی ها و رفتارها براحرف  نیا

اول  ی برا بود...  نی من  بکر  تازگ  بود...  بود....  داشت   یناب 

 ...دنشانیشن

 !...ترساندمی م نیهم و

او جز رفع   ی شوم که برا  یاحساس  بندیگرفتار و پا  دم یترسیم

 ...ندارد  ی گریروز، مفهوم د یو سرگرم شب ازین
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 .و بعد سامان به حرف آمد   میرا در سکوت مات هم بود  یقیدقا

 نی ا  رشیپذ  ی و آمادهخودت   دمی تا فردا شب بهت وقت م_

ا  ؛یکن  تیوضع از  بده  نکه یبعد  نصف  و صاف  برادرت   یفردا 

 ...رمیپذی ت نماز ی عذر  گهیکردم د

 ...بشنود یتا پاسخ ستادینا و

ام روان  گونه  ی را که پشت سر هم رو   یاشک  ی هاتا دانه   ستادینا

 ...دیایو دلش به رحم ب ندیبب  گشتندیم

 ...رفت

----------------------------------------------- 

 .نروم رونی کردم تا هنگام آمدن مهمانان از اتاقم ب قصد

غم بغل   ی چمباتمه زده و زانو  نیزم   ی را که رو  یساعت  کی

و به فردا فکر   دم یتخت دراز کش   ی رو  یگرفته بودم و بعد کم

 ...کردم 
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  ی کار  ن یآرمان تن به چن  ی زادبه خاطر آ   د یارزی م  ای آ  نکهیا  به

 !دهم؟

 تر سامان معتمد؟دوست دخ بشوم

 اشی که پدرش ازدواج اجبار  ییهم به صورت موقت! تا جا  آن

 ...و مرا به سالمت ریرا لغو کند و بعد هم او را به خ 

پر  ی که چهره   یهنگام  و رنگ  و  نالن   ی و صدا  دهیمعصوم 

را   یه هر خفتک شدمی مصمم م نمودیآرمان در نظرم جلوه م

 ...به جان بخرم  هالهیم  از پشت دنشیکش  رونیب ی برا

شدن هوا برخاستم و مشغول آماده شدن   کیبعد با تار  یساعت

 .گشتم

 .دی سف زیشوم کیبه همراه  دمیپوش  نیج شلوار

موها  ی میمال  شی آرا و  اسب  می کردم  دم  با   ی را  و  بستم  بال 

 .رفتم  رونیاز اتاق ب میهاییدمپا دنیپوش



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

498 

  ده یکاناپه دراز کش  ی رو  نیبنفش و شلوار ج  شرتیت  کی  اب

 .بود که چشمش به من افتاد

 !فرما شدن فیبه به مادمازل تشر_

 !خواب ساعت

 .را محکم کردم  میموها

 .خواب نبودم_

 !یخواب دمیاومدم اتاقت د _

ا   ادمی_ از  ا  نیباشه  تو  قفل کنم! من  و  در  نه    نیبعد  خونه 

 !یخصش میآرامش دارم نه حر

 !قفل کن ی کرد  دای پ دیکل_

 .ستادمیا میجا سر

 !؟یاتاقمم برداشت دینکنه کل ه؟یمنظورت چ_

 :پاسخ داد یال یخیبا ب کامال
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 !کارو کردم  نیشک نکن ا_

 .ختم و دست به کمر رساندمام را به او دو وق زده  چشمان

از اخالق و ادبم    ییو! بیشرم  ی ب  یلیواقعا متاسفم برات! خ_

 !ی نبرد

 .سر تکان داد فقط

 !اوهوم، درسته _

بودنش که کم    الیخی حجم ب  نیشده بودم از ا  یحرص  آنقدر

 !مانده بود سرم را به طاق بکوبم

 !بود دهیفایب ی موجود نیزدن با چن حرف

زنگ    ی گاز گذاشتم که صدا  ی را رو   ی تم و کترآشپزخانه رف  به

 .بلند شد فونیآ

 .را روشن نمودم و به هال رفتم ی کتر ریز
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بود، تا چشمش به من افتاد دستش را باز کرد    ستاده یدر ا  کنار

 .و به آغوشش اشاره زد

 .وصل کردم   نهیو دستانم را به س  ستادمیا شیبه رو رو

 !میکن ی نداره نقش باز یلزوم_

 !باخبرن ان یهر دو از جر  زیو کامب مهبد

 .بال انداخت حرص درآور بر لب نشاند و شانه ی لبخند

  زم یعز  کنهیم  ر یی تغ  ز ی! به ار حال از فردا شب همه چ یاوک_

 !م؟یچرا از الن شروع نکن

 .به گردنم دادم یچشم نازک کردم و تاب پشت

 !ترم راحت ی نطوریهم_

 !امشبم روش هیباشه _

 .دی چی در راهرو پ  شانیهاخنده   ی و سپس صدا  ستادیا  آسانسور
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به جا آوردن   ی ن هم به اجبار برا در را کامل باز کرد و م  سامان

 .ستادمیبا فاصله کنارش ا ی رسم مهمان نواز

 .به من انداخت یچپک ینگاه

 ...نداره بی... عکنمیدرست م  اتمیلجباز_

 ...برو بابا_

 ...جوابت باشه فردا شب_

 رفتی م ناژ یمغزم پات ی داشت رو ش یهافردا شب گفتن  نیا با

 !کردی م امیو عصب

کامب  مهبد دختران  ز یو  دست  در  با   یدست  و  جلف  نسبتا 

 .دندیدر رس ی نامتعارف جلو ی ها و پوشش  ظی غل ی هاش ی آرا

و   یش ینما  ی لبخند داده  دست  همه  با  و  نشاندم  لب  بر 

 .کردم یاحوالپرس
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 .کرده بود ی را صدف معرف  دختر مهبد که خودش دوست

 :حال درآوردن مانتواش گفت در

  ؟ی واقعا دوست دخترته؟ جد یسام_

 .دست دور کمرم انداخت و مرا به خودش چسباند سامان

پهلو  ی فشار  از به  فهم  میکه  کرد  چنآ  دمی وارد   ی زی ها 

 .پس سکوت کردم دانندینم

 ...... عشقمهگهیآره د_

 ی لباس  دنی انداخت و من از دمبل    دسته   ی و شالش را رو  مانتو

 !دیکه به تن داشت هوش از سرم پر

فوق باز که تمام    ی اقه ینازک و    ییتاپ جذب سبز با بندها  کی

 !قرار داده بود دیاش را با سخاوت در معرض دبالتنه 

 باهاش؟  یکنی م ی ! خاله بازرسهی کوچولو به نظر م یلیخ_

  !آوردیسگم را بال م ی داشت آن رو گرید
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! مهبد جون نگفته  میما قراره ازدواج کن  ه؛یحرفا چ  نیا  زمیزع_

  !بهت؟

از خنده داشت    ی اهیکه ته ما  یرا فشرد و با لحن   میپهلو  سامان

 :پاسخ داد

 !بغل خودمه باشه... آنا اندازه یبغل دی دختر با_

 ...که کرد یفی تعر ی ناخواسته دلم رفت برا و

 .مهبد کردرا بال داد و رو به   شیابرو  ی تا کی صدف

 دلم؟ زیعز ی نگفته بود_

 .کاناپه ولو شد ی رو مهبد

 رو؟  یچ_

 .گذاشت شی پا ی کنارش نشست و دست رو صدف

 ...رو  یازدواج سام_

 !؟ یکار کن یچ ی خوایم ی دیحال مثال فهم _
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 .خودش را به او چسباند و سکوت کرد صدف

به من زد و    یکه هاله نام داشت چشمک   ز یدختر کامب  دوست

 .میشدن صدف لبخند زد  عیضاهر دو به 

را به کمک هم    ییرایپذ  لیو وسا  میبه آشپزخانه رفتسامان    با

 .می دیچ ز یم ی و رو میبه هال برد

 شان یبرا  یخچالی   ی هاک یو به همراه ک  ختم یو نسکافه ر  ی چا

 .میبرد

 :با افتخار گفت سامان

 !هارو آنا خودش درست کرده  کایک_

 .برداشت یبرش اقی با اشت ز یکامب

 .بار دست پخت  آنا رو خوردم کیمن قبال  ه،یقطعا عال _

با لذت جورا به    ک یبرش ک  و و قورت    دیدهانش گذاشت و 

 .داد
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حال  آنا، خوش به    ی رینظی... تو بستی... بسی... نایاوم... عال_

 .یسام

و  حرف اول   ایپختن لزان  ی ناگفته نماند که هاله هم تو  بتهال

 !انهیدر خاورم زنهیم

 .لبخند زد سامان

 .شب هی میشسرتون خراب  میایپس واجب شد ب_

 .ده کنو آماخودت  هاله

 :و پاسخ داد دیخند هاله

چشما_ جفت  رو  م  ،یکام  ی قدمتون  قول    ا ی لزان  دمیمنم 

 .مهمونتون کنم

 .خورد و رو به صدف کرد کی کاز  ی هم برش مهبد

آنا خواهش کنم  _ از  بذاره!    ی کالس آشپز  ه یکاش    ه یبرات 

 !ی دم کن ی ستیبلد ن ی چا
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 .دار شدبه گردنش داد و لحنش کش  ی قر صدف

 ....وا.... مهبداِ_

  ور ن یا  یه  ی که شد  کاریب  ی ! فقط بلدگمیدروغ که نم  ه؟یچ_

بزنورت اون ژل  میو  هرجات  به  بزنم  خوامی!  دادت   دست 

... پروتزش شهیدست نزن ژلش جا به جا م   ی هواست که آ

 ....شه یزهر م شهیروش... درد م ادیفشار م

ا  کردم یم  تعجب ا  نکهیاز  با و    ادب یب  نطوریمهبد  گستاخ 

 !زندی دوست دخترش حرف م

 .چشم غره اکتفا کرد  کینگفت و فقط به  ی زی چ صدف

باد دماغ   دنشیآخر را هم زد که از شن   ری و ت  دیخند  سامان

 .درآم  سشیشد و ف یصدف خال

گرام _ دو  یدوستان  آناخودتون  ی دخترا  تیلطفا  با  من   ی و 

 .دینکن سهیمقا

 .دیو کش زحمت ب ر زدنش   ونتیبود که اونم حاج   دونه  ه ی  تای آناه
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 .دیشقانع با شیدوست دختران خو نیهم به

 !؟یداشت یچندبار رابطه جنس  نمیبگو بب_ 

دادند و حال من با غصه    ی باز  ی بطر  شنهادیپ  ییرایاز پذ  بعد

 :دمیکه به سمت من بود نگاه کردم و نال ی به سر بطر

 !نهههه -

 :و گفت د یخند ز یکامب

 ای  یکنی م  شیج   سادهیوا  یپرسیاز من م  یبله خانوم، وقت -

 !ی کردی م نجاشمیفکر ا دیه، بانشست

  ی زد و در حال  ی جوابش را بدم سامان پوزخند  نکهیاز ا  قبل

 :گفت کرد،ینگاهم م ره یکه خ

 فهمه یم  یچ  ،یهاس کام بچه آوردن لک لک هنوز تو فاز    نیا -

 !آخه  هیچ  یرابطه جنس

را دوباره    ی خواست بطر  یو کام  دی با تمسخر بلند خند  صدف

 :تمبچرخاند که با حرص گف



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

508 

 !از کجا معلوم سکس نداشتم؟  -

و هاله و صدف با تعجب نگاهم کردند اما سامان    رهی خ زیکامب

 :بال انداخت و با تمسخر گفت ییاَبرو

 لومتر یصفر ک  ره،یم  یهوشیلب گرفتن تا مرز ب  هیکه با    یکس -

 !حرفاست نیتر از ا

سوختن سامان هم   ی اما برا  سوختم،ی که از درون م  ی حال  در

 :جواب دادم هیو با کنا دمیبلند  خند ی ده با صدا که ش

 !زدم یهوشیو به بطرفش وارد نبوده که خودم  دیشا -

 !فضا رمیم شم،ینم هوشیطرف کار بلد باشه ب 

 .ستاد یحرص ا با

 !؟یرابطه داشت یواقعا با کس یبگ ی خوایم ؟ه یمنظورت چ  -

 :گفتم شیبه لحن عصب  توجهیب
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 ستم یعهد بوقه؟ مگه من آدم ن  آره معلومه که داشتم، مگه_

 !دل ندارم؟

 .چشمانش به خون نشست یآن به

رد شد    پرت کرد که از کنار گوش هاله  ی را با پا به کنار  ی بطر

 .به هوا برخاست غشیج ی و صدا

که جلو آمد و دستم را   میکردی مات به حرکاتش نگاه م کامال

 .بلندم کرد نیزم ی و از رو دیکش

 ...وونهی ولم کن بابا د_

 .د یبه هم چفت شده.اش غر ی دندان.ها  ی ل از

! الن ؟یکنی.رسه غش و ضعف میبا همه آره به من که م_

 ...کنمی م تیحال

 :گفتم  دهیستر

 ...کردم یسامان به خدا شوخ_
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 یپاره کرد آنا... من سر ناموسم با کس  ورتم یرگ غ  تیشوخ_

 ...ندارم یشوخ

بر    هدیالمثل زبان سرخ سر سبز مضرب  ی بارز و زنده  مثال

 !طعا من بودمباد، ق

م _ بِت  پاشو  کارگمیدِ  با  تی!  فقط  رو   ییزای چ  هی  د یندارم 

 !ی بد حیتوض

شود که مهبد    ی و من کم مانده بود اشکم جار  د یرا کش  دستم

مرا دست  مچ  و  م   برخاست  سامان    انیاز  قدرتمند  انگشتان 

 .داد و با اخم رو به او کرد ییرها

 ؟ ی چته تو؟ افسار پاره کرد_

 :پاسخ داد ی و کامال جد  دیبال پر شیابروها سامان

 !تو رو سَننه؟_

 :گفت صدف

 .شهیبه ما مربوط نم نیبنش ایب  زم،ی مهبد، عز_
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 .خودشونه  نیب ی زیچ هی

که قصد    لیدل  نیر کنم به ادر دل از او تشک  خواستمی م  تازه

  شی تشکر جا  اشی بعد  ی داشت دعوا را بخواباند، که با جمله

 !ددا یرا به فحش ناموس

 ...ازدواج کنن خوانیبه هر حال م _

پنهون   یرو از سام  یمهم  زیچ  نیبده که آنا جون همچ  یلیخ

 ...کرده

 :نگاهش را به هاله داد ییدر کمال پررو سپس

دا رو؟! اصال کار خدا بود که ما امشب  خ  ی هاله کارا  ینیبیم_

 ...لو بره ایکارپنهون   ی و بعد سرِ باز  نجایا میایب

 .دندی سامان چرخ  ی ور  چشمانش

 ...میکه امشب ما اومد یبرو خدا رو شکر کن سام_

 .را قورت دادم و برخاستم  بغضم
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 !نداره  یربط چیبه تو ه یهمونطور که خودتم گفت_

 ...و سفت بچسبه باد نبرهودشضمن بهتره هر کس کاله خ  در

عز_ شد   ...زمیاِوا  ناراحت  ا  ؟ی چرا  تلخه؟  هرزه   نکهیحرف 

 !فهممیکرده، م تی رفت عصببودنت لو 

 ...هیچرب و نرم ی هر حال سامان لقمه به

 ...کار از کار گذشت گهیبرات اما د متاسفم

 .خونم به جوش آمد  شیهاحرف  دنی شن از

 .زدم اد یبه او فردست به در اشاره زدم و رو  با

 ...رونیمن گمشو ب ی از خونه _

 !ان بودجادوگر ی خنده  ه یشب شتریسر داد که ب ی اقهقه

  گلم؟ ی تا حال تو صاحبخونه شد یاز ک_

 !نجایا ی همه کاره پات و بذار ی تو نکهیتر از اقبل  یلیخ_

 !؟یبگ  ی زیبهش چ ی خوایمهبد نم_
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 .زنهی حرف م ی با من چطور نیبب

 .زد ی شخند ین مهبد

 !تر زر بزننوش جونت... کم_

 :داد زد شیغویج غی ج ی آن صدا با

 ...مهبد_

 .الخره به حرف آمدب سامان

بارش    چاری دوست دخترت و ببر تا چهارتا ل  نی مهبد وردار ا_

 !نکردم

کاناپه پرت کرد و ولو    ی در کمال تعجب خودش را رو  مهبد

 .شد

 .فوت کرد رونیآتش زد و دودش را به ب  ی گاریس

 !کنمیراحت باش دادا... هر کار صالحه بکن من دخالت نم_
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 :زد غیبلند شد و با ناله و اشک ج صدف

 ...مهبد ستادمیاوزگل وا ی تو ی بر سر من که پا خاک _

 !...هوسباز ضیرم ی پسره  ینینب یرنگ خوش  دوارمیام

 ...و پات حروم کردم کثافتهمه وقتم  نیا

 ...یکردم عوض و وقفتهمه خودم  نیا

 ...انجام دادم  یخواست  ی هرکار

 ...همون کارو کردم   یگفت یهرچ

 !؟ی دیو مجوابم  ی نجوریا حال

 ...یکه نمک نشناس الحق 

 .اش جمع شدچهره  مهبد

 ...بابا  ریکتیس_

بال  کالهت   زنمیوت نمو تو ر  اتیکه گوه کار  نیهم و بنداز 

 !آسمون هفتم
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 شهینم  لیدل  ارمیه روت نمرو ب  ی خوریکه م  ییمن گوها  یه

 !یزر زر کن

 ...و بزن به سالمت تدکمته 

 ...کردن هیبلند شروع کرد به گر بلند

سر    خواستمیم  شی که تا چند لحظه پ  یمن  ی که حت  ی جور

 ...به تنش نباشد هم دلم به حالش سوخت

 .سرش انداخت ی و شالش را آزاد رو دیرا پوش اشمانتو

 ...ببر  ابونیتا سر خ ولاقل پاشو من  رتیغیب_

زد و دستش را در هوا تکان    گارش یبه س  ی گر یپ ک د  مهبد

 .داد

 ...گمشو بابا_

زنگ بزن    یرشونیز  ونیکه شب در م   ییاز همونا  یکیبه    برو

 !خا ی خرجت کنن بانو زل رت یغ
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  ی بل چنگ زد و همانطور که با صدارا از کنار م  فشیک  صدف

 یرفت و در را جور   رونی و ب  دیسمت در دو  به  زدی بلند ضجه م

 ...که در جا تکان خوردم دیمحکم به هم کوب

 .دو طرف مهبد نشستند ز ی و کامب سامان

خاموش کرد و سپس    هاوهیپوست م  ی را رو  گارش یس  مهبد

 !دنیهر سه با هم شروع کردند به خند

 م یکردی را نظاره م  ریتصو  نیگرد شده ا  یچشمانو هاله با    من

تمام مردان پس از شکست    ایکه آ  کردمی و من با خودم فکر م

 !بروند؟  سهیکه از خنده ر شوندیخل وضع م  نطوریا یعشق

 !هم وجود داشت ی تری احتمال قو البته

فراوان در حال    ی و شاد  یبرعکس ما دختران از خوشحال  نکهیا

 !باشند  شکستن گردو با دمشان

پ  ی جور امر  از شواهد  احتمال دوم خ  دای که    تر ی قو  یلیبود 

 !بود
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 .دندی سه دستانشان را به هم کوفتند و باز خند هر

خ  یوقت ق  رهی نگاه  د  ی هاافه یو  را  هاله  و  من    دند یمتعجب 

 .شان بلندتر شدخنده 

 !چه خبره  نجایبگه ا یکیکاش _

 .د که حرف دل مرا بر زبان آورد بو هاله

 :خنده پاسخ داد ان یدر م  ز یکامب

 .نبود یخاص زیعشقم؛ چ یچی ه_

 .مگس مزاحم بود که حاصل شد هیپروندن  غرض

 .دی بال پر میابروها

 !نقشه بود؟_

 .شد  مکیآن دو برخاست و نزد  انیاز م   دیتا حرفم را شن  مهبد

 .ام گذاشت و به چشمانم زل زد چانه   ریز دست

 ...یکنی تعجب م یوقت یشیبا نمک م  چه_
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پدر و    ی که در خانه   یآن شب  اد یشدن مهبد به    ک ینزد  نیا  از

 ...افتادم میمادر سامان بود 

 .سامان در مغزم اکو شد ی هاحرف  ناخودآگاه

ستن که در حال برخا  دمیبه عقب برداشتم و سامان را د  یقدم

 .است

 ...شما نیلطف دار_

 ....جا خشکم زدکه کرد همان ی کار با

ا  و م  نیاز  دو چشم  فقط  عج  دمیدیفاصله  به خون    بیکه 

است    ادیکه گره شده و فشار آنقدر ز  ییهااند و مشتنشسته

 ...زده رونیکه رگ ساعدش ب

 ...احمق مرا بغل کرده بود پسرک 

 ...مقدمهی... سفت... بمحکم

 .زود از شرش راحت بشم یل یخ ی نا... باعث شدممنونم آ_
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حرفا  ن یتوه  بابت شن  یزشت  ی و  که    ی لیخ   یلیخ  ی دیهم 

 .خوامی معذرت م

 ...من حواسم به او نبود یول

 ...دیگوی چه م دمیفهم ی نم درست

رو  فقط ذهنم  و  اول  ی چشمم  سامان   یقدم  که  شد  قفل 

با همان حرکت چراغ آلرم خطر در سرم روشن  و  برداشت 

 .شد

 .نکردم ی کار_

 .غوش مهبد جدا کردم و با استرس خودم را از آ  گفتم

 !...؟ستیالن کار درست چ  دانستمینم

 !...؟میچه بگو د یبا دانستمینم

سنگ  ی برا جو  آن  از  نگاه   ن یفرار  به   لیثق  ی هاو  سامان 

 .آشپزخانه پناه بردم
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 .سر به غذاها بزنم هیاِم... من برم _

 .زدی قصد کرد برخ هاله

 .کمکت  امیم_

 .سرعت سامان وارد عمل شد با

 .کمکش رمیتو، خودم م نینه هاله جون بنش_

 .زد ی شخند ین مهبد

 .نینمنم صدا بز نیخواست_

نا  من و  کردم  تند  قدم  آشپزخانه  طرف  جواب   ستادم ی به  تا 

 .ان را بشنوم سام

و   ستادمیا  نکیس  ی آشپزخانه شدم جلووارد    نکه یمحض ا  به

 .دو دستم را دو طرفش گذاشتم 

 !دم یشیاندیمهبد م ی احمقانه ی رفتارها بود و به نییپا سرم
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روح پر فتوح مهبد را مورد  رلبی افکار خودم غرق بودم و ز در

  ی دور شکمم حلقه شد و سر  ی که دست  دادمی رحمت قرار م

 ...گردنم فرو رفت  ی وددر گ

 ...آمدند رونیب تمی قلبم از ر ی ها م راست شد و تپش بر تن مو

طور  ی رو  ی ابوسه گوشم  کنار  و سپس  کاشت  که   ی گردنم 

 :نجوا کرد کردندیگوشم برخورد م ی به لله شی هالب

 برات تکرار کنم آنا؟ هوم؟ دیحرف و چندبار با هی_

 .فرو دادم یدهانم را به سخت آب

 ...من نبود ر یتقص ی دی که دخودت _

  !خودِ خودته  ری اتفاقا تقص_

 هان؟ ؟یکنیم ی انقدر دلبر  چرا

 :استرس دهان باز کردم با

 ...من؟ نه به خدا_
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ا  گمینم_ قصد  م   نیاز  آ  یکنیکارو  و  قسم  به  حال   ه یکه 

 !ی افتاد

... اصال ت  همه حرکاتت... ی دار  ی و لوند  ی دلبر  گمی م  دارم 

 !میستیتنها ن یالبته وقت

  یی هنرات رو نما  نیاز ا  مییتنها  ییدوتا  یچرا وقتتو    یبیبِ  نمیبب

  هوم؟  ؟یکنینم

 .:که کردم ادامه داد سکوت

  !؟یترسیم_

 !من؟ از

 :کردم زمزمه

 ...تو... از... از ی از تو نه... از رفتارا_

شکم لختم قرار    ی نفوذ کرد و رو  زمی شوم  ریآهسته ز  دستش

 .گرفت
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  هوم؟  ب؟یبِ یاز چ_

 ....یکنیم ی نجور یکه ا نیهم الن... اصال_

 ...شکمم آغاز کرد   ی را رو  یدوران ی حرکات دستش

  !کنم؟ی م ی چطور_

 .پوست تنم دون دون شده بود بندمی م شرط

دستان    ریو منبعش از ز  دی چیپی که در تنم م  ی بیعج  حرارت

 .کردیمعذبم م شی از پ شیب شدی او شروع م

 ...م برسملطفا ولم کن بذار به کار_

 ....بنده خداها  انگرسنه 

من حبس    ی نهی کرد و نفس در س  ی شرویبالتر پ  یکم  دستش

 ...شد

 ...سامان_

 ...جونم_
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 ...لطفا... ازت خواهش کردم _

 .آمد  ونریلباسم ب ری و از ز دیلغز نییپا  دستش

 تو؟ یچرا انقدر سخت_

 سختم؟ _

 .شد  رهیرا گرفت و به چشمانم خ میهابرگرداند و شانه مرا

 ...دختر  هیادیکم ز هیمقاومتت _

 ...کن باو شل

 .سامان برو اون طرف بذار به کارم برسم_

م_ فرار  چ  ؛یکنیالن  شب  ا  نای ا  ؟یآخر  ابد  تا   نجا یکه 

 .زم یعز موننینم

 !کنمیم ی فکر هیهم اون موقع  ی برا_

 ...گفتمیکامال دروغ م یول

 ...زمان تنها شدنمان نداشتم ی برا ی ادهی ا چیواقع ه در



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

525 

 ...انداختیترس به جانم م  نیهم و

 .عقب رفت یرا رها کرد و قدم میهاشانه

نره بهت    ادتیبرو به کارت برس؛ اما حرفام تو گوشت باشه...  _

 !گفتم آنا ایچ

 !غلت کنهب یکس ادینم خوشم

 !مفهومه؟

 !کند انیب توانستیتر نم واضح نیرا از ا   منظورش

با  کامال که  با جنس مذکر حفظ فاصله  دیمتوجه شدم  را  ام 

 .کنم

 :حرفش فقط سر تکان دادم که ادامه داد دییتأ در

 .ی دیبرن، تقاص کار اونا رو هم تو پس م یچون وقت_

 ...و جمع کنحواست  پس
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جان  فیضع  "باشه"لب    ریز کم  را    یو  قابلمه  در  و  گفتم 

 .برداشتم

به   ف یاز دست پختم تعر  ار یشام بس  زی م  سر با  و  به و کردند 

 .چه غذاها را خوردندچه

است   نکته که من قرار   نیا  ی ادآوریسامان هم با    انی م  نیا  در

 دانستمیو من نم  کردیوم به کدبانو بودنم افتخار منامزدش ش

 ی بودن نامزد  ی صور   ی و مهبد که از ماجرا  زیکامب   ی چرا جلو

 !کرد یم ی همه نقش باز نیما خبر داشتند ا

مشغول شدند و بعد    ی را به باز  یاز صرف شام هم ساعت  پس

 .رفتن آماده شدند ی برا

 .میدیبوس و  میر آغوش گرفترا د   گریکدیدر با هاله  ی جلو

ناخودآگاه نگاه    دیدست دادم و نوبت به مهبد که رس  زیکامب  با

 .بود ستاده یبه سامان انداختم که در کنارم ا یکوتاه
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جلو آمد و دست دراز کرد و من به رسم ادب با او دست    مهبد

 .دادم

 :دستانمان گذاشت و با لبخند گفت ی را رو گرش ید دست

عز_ ازت  کش  یلیخ  زم؛یممنونم  خوش    یلیخ  ،ی دیزحمت 

 .گذشت

 .بود میزندگ ی شبا  نیاز بهتر یمی

بکشم اما موفق    رون یدستانش ب   انیدستم را از م   خواستمیم

 !نبودم

 .زدم یزورک  ی لبخند 

 .نکردم  ی کار کنمی خواهش م_

 نجا یو اشب   هی  ی ابه بعد مطمئن باش لاقل هفته   ن یاز ا  گهید_

 .پالسم

 ...سامان ی قدمتون رو چشما_
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 !ال خودم دندی حرفم همه خند دنیاز شن  و

 .و مرا به خود چسبانددست دور کمرم انداخت  سامان

 .می داداش، در خدمت  ایب یهر موقع دوست داشت_

 .جون یسام  ی تاج سر_

 ...رفتند  کردند و یتعارفات معمول خدافظ از  پس

و مرد  و ماندم  او در خلوتم د  ی من  از  دو سر ساخته   ویکه 

 !...بودم

محض بسته شدن در مرا به در چسباند و دستانش را دو   به

 .طرف سرم قرار داد

 !؟یپوشی لباس م ی نجور یتو چرا ا_

  !کردم  تعجب

 .و بدون مشکل بود دهیمن کامال پوش لباس

 !یخوب نیه لباسم مگه؟! به اچش_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

529 

 !ستده ینگه هم پوشقش هم

 !ه؟ یچ مشکلش

 .دیرا جلو کش سرش

نفس   هرم  م   ی رو  ش یهاداغ  پخش  از    شدیصورتم  دلم  و 

 ...به جوش آمد شیگرما

 کمربند داره؟   ی لباس دار یچرا تو هر چ _

 !؟ی بندی تو چرا کمربند م اصال

ا_ گ  نیوا...  کمربند چهده؟یدادن جد   ریمدل  داره   ی رادیا  ! 

 !گه؟ید

 .گذاشت  میپهلوها  ی طرف سرم برداشت و رو  را از دو  دستانش

 !ت تو چشمه تنه  ن ییو پا  دهینشون م   کیو بارکمرت   ی ادیز_

 !بدم  رییتغ تونمیبدنم و نم ی وال اعضا  گهید_

 !ی تونی که م ودنتی لباس پوش_
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 !الن؟ یزنی حرف م ی جد  ی سامان دار_

 .د یود چسبانر برداشت و تنم را محکم به خرا از د ام هیتک

نوازش وار رو  میموها  ی رو  ی اسهبو پشتم    ی زد و دستش را 

 .دیکشیم

 !من باشه ی برا دیفقط با تاتی و جذاب هایی بایتمام ز_

 گم،؛ یهم م  گهیبار د هی بار گفتم و  هی

 ....ندارم  یشوخ ی من سر ناموسم با احد_

 ...اصال خوب نبود  نیو ا  نشستی بر دلم م  بیعج   شیهاحرف 

گوشه  یاشک سمج  قطره م  ی که  با   دادیچشمم جولن  را 

 :انگشت گرفتم و گفتم

 ...کنمیم ی ادآوریبار گفتم و دوباره بهت  هیمن _

 ...نکن سامان ی من باز با
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  ی هر کار  یخوش گذرون ی که برا ستمیاطرافت ن ی ادختر  من

 ...ننکیم

 ...من تاب و توانش و نداره قلب

 ....شموابسته  ممکنه

 ...دل ببندم ممکنه

 ...عاشق شم ممکنه

 !سامان...؟ کنهیوجدانت قبول م چطور

 !د یخم کرد و گردنم را بوس سر

ه مرا از خودش فاصل  میگویباشد چه م  ده یانگار که نشن  اصال

 !...داد و به سمت اتاقش راه افتاد

  زم یت و ببر بال که با دو تا عزر کن و جنبه پس رو خودت کا_

 !بوس و بغل دست و پات نلرزه خانم مشفق هیگفتن و 

 !اتاقش شد و در را بست  وارد
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و چون پتک   شدندیکه در سرم اکو م  ییهاماندم و حرف  من

رم ساخته بودم فرود  که از ظاه   ی قدرتمند  ی مجسمه  ی بر تنه 

 ...درا داشتن امی رانیو قصد و آمدندیم

 .دمیتخت کوب جانیب مری پ  ی اتاقم رفتم و خودم را رو به

ملحفه رد   غشیپاک و ب   ی بر گسترده   میهادادم اشک  اجازه 

 ...اندازندیب

که بر دلم غمباد شده بودند،   ییهاها و غم پس تمام اشک  در

که    کردیآرامم م  نیه بسته بود و اآرمان با لبخند نقش  ریتصو

 گر یمشقات  تا چند وقت د  نیل تمام اقرار است لاقل در قبا

  ن یو هم   چدیآرمان در گوشم بپ  ی مردانه   ی هاخنده   ی باز صدا

 ...کاستیاز آلمم م  یکم

خواب  رو  سقف  تار  دمیبه  در  سوسو  رهی خ  یکیو  به   ی شدم 

 .ندشدی م دهیکه از پس پرده د ابانیخ ی هاچراغ 

 ...باشم ی خودم عهد بستم که قو با
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شود    ی تا سد  دی بتنم از جنس قدرت و ام  ی الهیدور خودم پ   به

برابر رفتارها و حرف  از نظر خودش    ی هادر  البته  سامان که 

 ...بود ی عاد

 ...دروز بع چند 

 .مینشست نی و در ماش میآمد رونی پاساژ ب از

 .خانم نی از ا نمیخب ا_

 یبابا رو راض   یداره ک  یکه اونم بستگ  گه یفقط دو نفر د  مونده

 .یکن

 .خونه ببرمت

 .دم یکش یاز سر آسودگ ینفس

که بر دوشم بود کم گشته و حال احساس   ینیاز بار سنگ   یکم

 .کردم یم یسبک

 ...شده بودم  کینزد آرمان ی به آزاد یقدم



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

534 

زودان_ به  رضا   ی شاهلل  ا  دهیم  تیپدرت  تموم   ی زبا  نیو 

 .شهیم

 .کار دارم ییبرم جا  دیبرو به کارات برس، من با تو

 .در هم رفت یاش کمکردم چهره  حس

 ؟ی بر ی خوای کجا م_

 ...برم زندان خوامیم_

 !مهیالن ساعت ده و ن ست؟یمالقات مگه صبح زود ن_

 .خبرو بهش بدم تا خوشحال بشه  نیزودتر ا  خوامی ما مچرا، ا_

 .شده هی گم که نصف طلبش تسوزودتر بهش ب خوامیم

 ش؟ ی نیبب ذارنیمگه م_

  ی لیکه حتما خ  دونمی نه قطعا وقت مالقاتش تموم شده و م_

 ...داره  یمنتظر بوده اسمش و صدا بزنن و بگن مالقات

 ...دی لرز می صدا ناخودآگاه
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 ..دهی براش... چقدر انتظار کش م ریبم یاله_

 .گه یگذشته د  ! به هر حال وقت مالقاتریخب حال آبغوره نگ _

 .بهش بگم  یتلفن  دنی کم اصرار کنم اجازه م  ه یاگه    یآره ول_

 .را روشن کرد نیماش

 ..برمتیم_

نگفتم و    ی زیتعارف نداشتم چ  ی که حال و حوصله  ییآنجا  از

  ل ی که با سرعت گرفتن اتومب  ییهاشدم به آدم   ره یدر سکوت خ

 ...شدندیخارج م  دیها هم زودتر از دآن

ادار  در و لبه    ،ی زندان، قسمت مددکار  ی بخش  آنقدر عجز 

 .تماس را دادند ی کردم که اجازه 

ک  یوقت گفتم  آرمان  رضا به  را   تیه  طلبکارانش  از  نفر  سه 

ود از صاف شده کم مانده ب  اشی از بده  یمیام و عمال نگرفته 

 ...بزنم هیگر ر یز  شی موج زده در صدا ی شاد
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که    یام به دروغهمه پول را از کجا آورده   نیا   نکهیپاسخ ا  در

فکر کرده بودم متوسل شدم و گفتم که همان    شی رو  شی از پ

 شاوند یخو  کی  مانمی و م  کنمیکار م اش  که در خانه  یرزنیپ

 !است  ریّهم خ  یلیا خمتمول دارد که دست بر قض اریبس

 !گرفته کمکان کند  میتصم دهی ما را شن یداستان زندگ یوقت

آرمان باور کرد و ده بار خواست   امیدر کمال خوش شانس  و

از آن فرد خ او  از طرف  به    یمراتب تشکر و قدردان  ریّ که  را 

 !عمل آورم 

او    ی آزاد  ی که خواهرش برا  دانستی چه م  امچاره یبرادرم ب  و

 ...است ی نیسنگ ی رداخت چه بهادر حال پ 

 ...کرد یمطمئنا از غصه دق م دانستی اگر م که

 ...شدی نم میهرگز ترم  گریاش دغرور شکسته  و
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بود    نیا  خواستمیآرمان از خدا م  ی که پس از آزاد  ی زیچ  تنها

آن روز  روزِ   د،ی فهم  ی و اگر روز  نشود  ایقضا  نیکه متوجه ا

 ...آخر عمر من باشد

و خودم   دمیکش  یقیآمدن از آن فضا نفس عم  رونیاز ب  پس

دست که  کردم  بغل  گوشم    ی را  کنار  و  شد  حلقه  کمرم  دور 

 :گفت

 زم؟ یعز میبر_

فاز جد  تا یآناه  یعنی  نیا  و وارد  تو  ا  ی د یمشفق   ی باز  نیاز 

 !...ی شد

نگفتم و تمام   چی اما ه   کردیم  تمیاذداشت    یکی نزد  نیا  نکهیا  با

  رش یّخ  ی شاد آرمان کردم که با ذوق برا  ی ذهنم را پر از صدا

 ...کردی از خداوند م ل یطلب اجر جز

درد قلبم آرام    کردم ی فکر م  ریّ به سامان به عنوان آن خ  یوقت

 .شدیو حالم بهتر م گرفتیم
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 .زده نشد و حرکت کرد  نمانیب  یحرف  میکه نشست  نیماش  در

دورتر از    یشد و کم  ی اکه گذشت وارد کوچه  ری از مس  یکم

 .ساختمان متروکه پارک کرد کی

 .تعجب رو به او کردم با

 ؟ی دار ی کار نجایا ؟ینگه داشت نجایچرا ا_

 .دی لبش کش ی شصتش را گوشه  انگشت

 .صبر کنم نیاز ا شتریب تونمیکار مهم که براش نم  هیآره _

را باز    اشیمنیکه کمربند ا  ستمینگری حرکاتش را م  یگنگ  با

 ...کتش را باز کرد  ی و تک دکمه کردیم

حرکت    کیو در    دیمرا به سمت خودش کش  می ایبه خودم ب  تا

 ...کرد ریرا اس میهالب  یآن

پرح  نقدرآ و  مداغ  برا  دیبوسیرارت  و   ی الحظه   ی که  عهد 

 ...کردم اشی بردم و همراه ادیبا خودم را از  مانمیپ
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کرد   شتریبه مذاقش خوش آمد که ولعش را ب  امی همراه  انگار

 ...دیمکی و لبانم را با حرص م

 ی و شصتش را رو  د یعقب کش   م ینفس کم آورد  گریکه د  یوقت

 ..دیباز من کش مه ین ی هالب

و   دهی اون دختر ترس  ی طعم بوسه  ی قت بود دلم براو  یلیخ_

 ...تنگ شده بود یناش

 ...را بدرد امنه یبود سگر گرفته و قلبم کم مانده  میهاگونه

 خجالت؟_

  ی طور که نگاه به انگشتانم دوخته بودم سرم را به نشانه   همان

 .پاسخ مثبت تکان دادم

فضاخنده   ی صدا من  لیاتومب   ی اش  و  کرد  پر  در    شتریب   را 

 .فرو رفتم امی صندل

 «...بود آخه ی چه کار  نیلعنتت کنه سامان... ا خدا»

 :ترا به حرکت درآورد و گف نیماش
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 !نهی برنامه هم بعد نیچون از ا ،یب یعادت کن ب _

 .زد و از جا پراندم  خونکیده بار بهم س  می سبه خانه بر تا

 .را آزاد کردم  میشدم و صدا  ی آخر کفر ی دفعه

  !؟یخب چته روان _

 .زهیخاله ر زه یالتت برخج خوامیم_

... همه کرک  یچ ی عمته! بابا ول کن... خجالت که ه  زه یخاله ر_

 !سامان  ختیو پرامم ر

 .نمودرا خاموش کرد، رو به من  نیکه ماش نگی پارک در

 .نهی بوس بده عمو بب هیپس _

 !سامان ولم کن جون جدت_

 .انگشت اشاره به لپش زد با

 .گام اول لپ ی برا م،یرو بابا، لب نخواست  نجایا_
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شوم که درها را    ادهیرا باز کنم و پ  نیبردم تا در ماش  دست

 .قفل کرد

 !مادمازل  گهیآ.. آ... دِ نشد د_

 !بوس، تازه اونم رو لپ  اول

 .دم یالن

 ...سامان_

 .دمیشود که عقب کش   ک یگفت و خواست نزد  ی کشدار  جون

  !برو اون ورا_

 .از لب  بوسمتیمن م  ایو ببوس از لپ، من ای_

 .یکامال دموکراس طیبا تو، شرا انتخاب

 .دمیتراش ی ابهانه فورا

 .زشته نهیب ی م ادیم یکی_
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بوس   هی  ای  هتریبوس از لب طولن   هی  مینیبب  می حساب کن  ایب_

 از لپ؟! هوم؟ 

 .زود  بدو

 .شمیخودم دست به کار م یاقدام نکن شمارم یسه م تا

 ...کی

 ...دو

 قصد نداشتم دوباره  گل کرده بود و من اصال   اشی لجباز  باز

 !یمکان عموم کیشوم، آن وسط  دهیتوسط او بوس

 ...بابا صبر  یاوک_

 .را جلو آورد  لپش

 .دییبفرما_

 غ یشش ت  ی نرم بر گونه  ی او بوسه  دمیکش  ا جلواکراه سرم ر  با

 .اش کاشتم شده
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 .دیجون چقدر چسب_

 .طرف صورتش را جلو آورد  آن

 .ور  نیحال از ا_

 ...سامان_

 جون؟_

 .دونه هی ی! گفتی قول داد_

 .نشست عقب

خب باشه دلم سوخت الن برات،   یول  ،یکینگفتم    نکهیبا ا_

 .برو

 .زد و از جا پراندم  خونکیده بار بهم س  می به خانه برس تا

 .را آزاد کردم  میا شدم و صد ی آخر کفر ی دفعه

  !؟یخب چته روان _

 .زهیخاله ر زه یخجالتت بر خوامیم_
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... همه کرک  یچ ی هعمته! بابا ول کن... خجالت که    زه یخاله ر_

 !سامان  ختیو پرامم ر

 .، رو به من نمودرا خاموش کرد نیکه ماش نگی پارک در

 .نهی بوس بده عمو بب هیپس _

 !سامان ولم کن جون جدت_

 .به لپش زد  انگشت اشاره با

 .گام اول لپ ی برا م،یرو بابا، لب نخواست  نجایا_

که درها را  شوم    ادهیرا باز کنم و پ  نیبردم تا در ماش  دست

 .قفل کرد

 !مادمازل  گهیآ.. آ... دِ نشد د_

 !بوس، تازه اونم رو لپ  اول

 .دم ینال

 ...سامان_
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 .دمیشود که عقب کش   ک یگفت و خواست نزد  ی کشدار  جون

  !برو اون ورا_

 .از لب  بوسمتیمن م  ایو ببوس از لپ، من ای_

 .یکامال دموکراس طیبا تو، شرا انتخاب

 .دمیتراش ی ابهانه فورا

 .زشته نهیب ی م ادیم یکی_

بوس   هی  ای  ترهیبوس از لب طولن   هی  مینیبب  می حساب کن  ایب_

 از لپ؟! هوم؟ 

 .زود  بدو

 .شمیخودم دست به کار م یاقدام نکن شمارم یسه م تا

 ...کی

 ...دو
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گل کرده بود و من اصال قصد نداشتم دوباره    اشی لجباز  باز

 !یمکان عموم کی شوم، آن وسط دهیتوسط او بوس

 ...بابا صبر  یاوک_

 .را جلو آورد  لپش

 .دییبفرما_

 غ یشش ت  ی نرم بر گونه  ی او بوسه  دمیکش  اکراه سرم را جلو  با

 .اش کاشتم شده

 .دیجون چقدر چسب_

 .را جلو آورد طرف صورتش  آن

 .ور  نیحال از ا_

 ...سامان_

 جون؟_

 .دونه هی ی! گفتی قول داد_
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 .نشست عقب

خب باشه دلم سوخت الن برات،   یول  ،یکینگفتم    نکهیبا ا_

 .برو

سمت آسانسور قدم تند شدم و به    ادهی پ  نیسرعت از ماش  به

 .کردم 

در حال    اتاقک  ک یتنها نماندن با او در    ی به سرم زد برا  یآن  در

تعداد طبقات    ی ادآوریحرکت، از پله استفاده کنم اما بعد با  

 .ستادمیشدم و همانجا منتظرش ا مانیپش

دست دور کمرم انداخت و همراه هم   آرام آمد و   ییهاگام   با

 .میوارد آسانسور شد

 .کنمی ها! فرار نمدرسته   ی دستتم بردار حال_

 ...سی ه_

  رون یمورد نظر از آسانسور ب  ی طبقه  به  دنیکردم با رس  سکوت

 .میستادیدر آپارتمان ا ی و جلو میرفت



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

548 

 .و در را باز نمود دیکش  رونیرا ب دهایکل  بشی ج از

_lady's first. 

 .اندمقدم  هاخانم

 .در را بست   د و تعارف به داخل رفتم و او هم پشت سرم آم   یب

 .دیبه سمت اتاقم روانه شدم که دستم را کش کراستی

 کجا؟ کجا _

 ابونی سر خ  رمی! م؟یطرف  نیبرم از ا   یخواستی اتاقم! کجا م_

 !رم یبگ ی دو تا نون بربر

 .و مرا به طرف اتاق خودش هل داد  دیرا کش لپم

 ...دوست دارم اتمی... خوشمزه باززمیعز_

 .بار نوبت من بود نیا

 جا؟ ک_

 .داد لمیتحو ی لبخند
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خب   ؟ی رین بگنو  ابونی سر خ  ی بر  یخواستیمگه نم  زمیعز_

 !طرفه مادام نیا یینونوا ،یرفتی اشتباه م یو داشتراه 

 ...لوس_

 ...بده بوس_

 .را غنچه کرد  شیهالب  و

 ...شیا_

... من به عهدم ینکن آنا... تو با من عهد بست   یچموش   ی ادیز_

 ...الوعده وفا... عمل کردم، حال نوبت توئه

زدم که    اشنه یبه تخت س  ی او ضربه  ستادمیرا که گفت ا  نیا

 .ساعت هم جا به جا نشد میالبته ن

دوست   یچ  یعنی  نیا_ نقش  فقط  من  شد  قرار  سامان؟ 

 ...کنم فایخونه هم ا  ی دخترت و تو

 ...نشد باهات بخوابم قرار
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 ...و خط بکشاولم گفتم دور من  از

م_ فقط  خواب  موقع  چ  میخوابیما  شما  مگه  کار   یآنا، 

 هوم؟ ؟یکنار من بخواب یستیکه حاضر ن نیکنیم

  ...کن سامان اهیو سبرو خودت _

 !هیهم تو که منظورمون چ م دونیمن م هم

 .شمینه وال من که متوجه نم_

 .زدم ییر پررود به

 ...سامان ستمیبا من به فکر سکس نباش! من ن_

 ...کنمیم  ی رو  ادهیدارم ز نجاشمی هم تا

 ...نکن ی درست کرد برام   ی لجنزار نیوارد ا شتریو ب من

 .شد ی جد اشچهره 

 ...آنا ستی لجنزار ن نیا_

 !ی باطالقه که تو خودت انتخابش کرد هی نیا
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ب  حال هرچقدر  بز  شتر ی هم  پا  و  فرو   شتر یب  ،یندست  توش 

 ...ی ریم

 .میزمان لذت ببر نیاز ا کن بذار دوتامون شل

 خوامیو نملذت  نیمن ا_

 ...خوامیاما من م_

 و اگه من اجازه ندم؟ _

 ...ی دیم_

 ...به تختم ی ایخودت م ی با پا خودت

 ...فراموش نکنو حرفم  نیا

 .دیبه اتاقش رفت و در را به هم کوب و

 ...آخرش در جانم انداخته بود  ی جمله که آن    یماندم ترس  من

 «...به تختم ی ایخودت م  ی با پا تخود»
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 .سامان گذراندم  یگاه گاه  روز گذشته را با توجهات چند

برا  هر م  شیپ  دنیبوس  ی بار  به   شدیقدم  بار  هر    و من هم 

  ی دبختانه مثل معتادنکنم و ب  اش ی همراه  دادمیخودم قول م

 ی از دفعه  دادمی.دهد از شنبه ترک کند، قول میکه قول م

 !نکنم اشی بعد همراه

--------------------------------------- 

 لیاز پرسنل به نام سه  یکیکه در شرکت    شدیم  یوقت  چند

ر  ی دیمج بازرگان  سییکه  بدجور    یبخش  دنبال بود  مرا 

 .کردیم

پ   ی جا  هر که  مشرکت  م   گذاشتمی ا  طوز    شدیسبز  به  و 

 .کند کیداشت خودش را به من نزد یسع یواضح

  ی ادیو چشمش ز  ستین  یه پسر خوببودم ک  دهی شن  شیو ب  کم

 !چرخدی هرز م
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مرزش    تا حد و   کردمی با او رفتار م  ی به سرد  شه یهم   نیبنابرا

 .را  حفظ کند

 .ت حضور نداشتسامان در شرک امروز 

اطراف   ی از شهرها  یکیه و مجبور بود تا  آمد  شی پ   شی برا  ی کار

 .روزه برگردد کی برود و 

تلفن  کی  یط بازرگان  یتماس  به بخش   ی از من خواست که 

برگه  و  ترخ   ی ابروم  شامل  مج  صیکه  از  را  بود    ی دیکالها 

 .رم یبگ

به   یهم صحبت  ی برا  ی اعالقه  چ یه  نکهیا  با اما  نداشتم  او  با 

 .اجبار به اتاقش پا گذاشتم 

 .احترام کرد ی محض ورودم از حا بلند شد و ادا به

 .سالم سرکار خانم مشفق_

 !اطرف  نیا از

 .پاسخ دادم ی جد کامال
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 .سالم_

 .نیبار رشت و بد صیترخ ی برگه  لطفا

 .شد  شیهال یفا نیگشتن ب  مشغول

 ستن؟ یمعتمد ن  ی آقا_

 .ستنین ر،یخ_

 .رمیبگ لیکه من ازتون تحو خواستن

 :ادامه داد کردیها را جا به جا مکه برگه همانطور

 سوال بپرسم ازتون؟ هی تونمیم_

 .دییبفرما_

 .ستادیبلند کرد و راست ا سر

 ن؟یتو رابطه هست یشما با کس_

 .وانم در هم رفتگرد شد و ابر چشمانم

  !نداره  یمن به شما ارتباط یمسائل شخص _
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 ...ندارم که  ی نه آخه قصد بد_

 !دور جناب  دشیزیبر دیکه دار ی هر قصد_

 .به طرف من برداشت  یرا دور زد و چند قدم  زشیم

 .به من کرد و سپس در اتاق را بست ینگاه کوتاه  مین

 !ن؟یبندی! چرا درو م ؟ی د یمج  ی آقا نیکنی کار م یچ_

 .آورد و در را قفل کرد رونیب بشیز ج ا ی دیکل

 ...دادیرا به ترس م شی داشت جا تی کم عصبان کم

 !؟ی چرا درو قفل کرد  ؟یکنیم ی دار  یچه غلط_

 ...الیبرم...  خوامی کن درو م باز

به    نهیو با طمأن  لکس یکه آنقدر ر  میگویچه م  دیشنی نم  انگار

 .سمتم آمد

 ؟ ی دیچرا ترس  زمیعز هیچ_
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  زن یهمه بر  زنمی م  غی... باز کن درو و ال جدمی ن نترس.. مم._

 .نجایا

  ن یو ا  داشتمیبه عقب برم   یمن قدم  آمد یگام که جلو م  هر 

 .برخورد کردم واریکه به د  افتیآنقدر ادامه  ی باز

  ی و چندش آورش رو  زی بود و نگاه ه  امیقدم  کیاو در    حال

 .زدی صورتم دور م

 .... آشغال کثافت.برو اون ور تا داد نزدم._

 امی نیک انگشت آهسته به بزد و با نو  واریدستش را به د  کی

 .زد

 خوام یندارم که، فقط م  تیکار  ؟ی دیچرا ترس  زم؟یچته عز_

 !که ترس نداره نی... ایازت درخواست کنم باهام دوست ش

 ...برو عقب گفتم_

 .ستین ریو نشنوم امکان پذ متاسفم... تا جواب مثبتت _
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  یند وقته من تو کَفتم؟ از بس بهت نخ دادم و نگرفتچ  یدونیم

 .خسته شدم 

 ارم یب  رتیجا تنها گ  هیبود تونستم    اریامروز شانس باهام    گهید

 .عشقم

 .دیرسیفرار به ذهنم نم ی برا یراه چیه

خودم بد    ی برا  تینبود... در نهام خوب  و داد کردن ه  غیج

نما  شدمیم  شد،یم زنک   ی انگشت  نقل   ی هاخاله  و  شرکت 

 !محافلشان

با او داشته باشد و در    ی کار  یبود که کس  نیا  دم یتنها ام  فقط

 !اتاقش را بکوبد

 .کنمیرد م وشنهادتیمن پ_

من    هنی دست رد به س  ی دختر  چ یهنوز ه   ؟یکنی جونم؟ رد م_

 ...سک نزده عرو

 .شدم اتیغد باز نی عاشق هم  تهالب



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

558 

 .دارمینداره نازتم خر یبیع

 واسه خودت؟  یگیم ی! چیتوهم کهیبرو کنار بابا مرت_

نم  گمیم  دارم  خوشم  تحو  ادیازت  پرت  و  چرت  تو   لمیبعد 

 !؟ی دیم

 .را بال فرستاد  شیابرو ی تا  کی دندان نما زد و  ی لبخند

 .زمی عز امی پسر جذاب و هات یلیمن خ_

 .اهر قضاوت نکنظ ی رو از

 .یشیبار که ببوسمت متوجه م هی

 .و سرش را جلو آورد د یکش ش یهالب ی را رو  زبانش

ه  مغزم و  بود  کرده  بخور  زیچ  چیقفل  درد  ذهنم   ی به  به 

 .آمدینم

فرض قطار   شیشدن سرش جمالت را بدون پ   تر ک یبا نزد  ناگاه

 .کردم 
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 ...... گمشو عقبیرم عوضمن نامزد دا _

 !وقف شدهمان حال مت در

  ؟ی نامزد دار ؟یچ_

 ندش ی با همسر آ  یخواستیآره و مطمئن باش اگر بفهمه م_

 !شهیشرکت م  نیا  ی تو  تیروز کار  نیامروز آخر  یکار کن  یچ

 :شد و با تعجب لب زد نییبال و پا  شیگلو بکیس

 مگه نامزدت؟ هیک_

ن لحظه از  .دانم آیکه نم  ی نشاندم و با غرور  یشانیبر پ  اخم

 :گفتم گرفتیم  کجا سرچشمه

 !سامان... سامان معتمد ؟ی و بلد ستی اسم رئ انا یاح_

چشمانش کم مانده بود از حدقه    دی نام سامان را از دهانم شن  تا

 !بزنند  رونیب
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از د  دستش قدم عقب   پشت سر  واری را  و چند  برداشت   من 

 :فاصله انداخت و با ترس گفت نمانیب

 سامان...؟ _

 :تکان دادم و با استرس ادامه داد سر

 !جناب معتمد خودمون؟  نیهم یعنی_

 .زدم نهی را به س دستانم

 ی ش یشرکت لوازم آرا  سیجناب معتمد، رئ  نیهم  یعنیبله  _

  ! افتاد الن؟یآدل

 !ه بودبه تته پته افتاد رسما 

... من... من خبر  دونستمین به خدا نم... من... مزهی... چزیچ_

 !...خبر نداره چکسیه یعنینداشتم... 

 .برم خوامیبافتن، باز کن درو م سمونیآسمون ر ی به جا_

 .و به سمت در رفت  درآورد بشیرا از ج  دیکل
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 .از باز کردنش رو به من کرد شی را در قفل انداخت و پ آن

 د؟ یخواهش کنم بهشون نگ نمتویم_

 .مانده به چشمانم زل زدو در  عاجز

 ...دارم ازیکار ن نیلطفا... من به ا_

 ی نامزد  نیا  شدی من و سامان که تمام م  ی که باز  ییجاآن   از

و من از سامان قول گرفته   رفتیپذیم  انیمسخره هم پا  ی صور

 د یکار هم شغلم را حفظ کنم، پس نبا  انیبودم که پس از پا

 .کردم ی م یخودم دسمن تراش ی برا

  ی دختر  چیبا ه  گهیشرکت د  نی ا  ی که تو  ی... به شرطگمینم_

 ؟ی! متوجهی دی مج ی آقا  یکارو نکن نیا

 .کارا کنم  نیبله بله... من غلط بکنم باز از ا _

 .اول و آخرم بود به جان مادرم دفعه

 .ستاد یرا باز کرد و کنار ا در
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تازه کردم و در    یتنم برگشت، نفس  باز شدن در انگار روح به  با

 .ستادمیدر ا ی آستانه 

 .صی ترخ ی برگه _

رداشت  را ب  یکی  زی م  ی پخش و پال رو  ی هابرگه  ان یشتاب از م  با

 .و به سمتم گرفت

 .خدمت شما_

 .آن اتاق منحوس را ترک کردم  ی گری حرف د بدون

 .اشتمآن روز از صبح دل درد د ی فردا

 .داشتم استراحت کنم  ازین دای بود و شد امانهی عادت ماه  وقت

جلو  ی چا  وانیل و  گرفتم  دست  به  را  سامان    ی نباتم  اتاق 

 .ستادم یا

در حال مرتب کردن کراواتش بود که نگاهش به   نهییآ  ی جلو

 .من افتاد
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 ؟یستی چرا حاضر ن_

  ...سرکار سامان امیب تونمی روز نممن ام_

 .شد کی ار آمد و نزدکن  نهییآ ی جلو از

 !ده؟ یو روت انقدر پر ت شده؟ چرا رنگچه_

ل  قاشق نبات حل   وانیکوچک درون  تکه  تا آن  را چرخاندم 

 .شود

 ...... اگه بشه امروز بمونم خونهستی حالم خوب ن_

 .انداخت وانمیبه ل ینگاه کوتاه  مین_

 ؟ ی شد ودیپر_

 .بود و با خجالت سرم را تکان داد نییپا سرم

  !گهید ی شد  ودیآدم بگو پرخب مثل _

 .سرم بزن هیببرمت درمانگاه  اده یدردت ز اگه

 .شمینه ممنون، بمونم خونه استراحت کنم بهتر م _
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 .بخواب راحت باش ،یاوک_

 رونیکارش برداشت و خواست از اتاقش ب  زیم  ی را از رو   فشیک

 .ستادیمن ا  ی که جلوبرود 

 .دام زد و صورتم را بال آور چانه  ریرا ز  دستش

 :از درد من دوخت و گفت حالیرا به چشمان ب نگاهش

تحمل   یتونیحالت بهتر نشد و نم  ی دیاز روز که د  میهر تا_

 .رسونمی و محتما بهم زنگ بزن خودم ،یکن

 ...باشه_

 ا ربودرقرار دلم   آرام و  و.کاشت و رفت میموها ی رو ی ابوسه

 .خوردم ی م سکن قو کی و  دمینباتم را نوش ی چا

 .شکمم جمع کردم  ی را تو می و پاها  دمیتخت دراز کش ی رو

 ...سرما داشتم حس

 .ده است که قطعا فشارم افتا دانستم ی و م دمی لرزی درون م از
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 .و در خودم مچاله شدم دمی کش  میرا رو پتو

 ی هاسکن کار خودش را کرد و پلک که گذشت م  ی اقه یدق  چند

 .هم افتادند  ی ام روشده  نیسنگ

 .شدم داری از خواب ب ادیز  ی حس گرما با

 .کنار زدم و  به زور چشم باز کردم میرا از رو پتو

آن    دنید  از با  که  نشس  نییپا  تیوضع سامان  بود تخت  ته 

 .نشستم می هراسان در جا

کنار   کتش دور    ی را  شل  کراواتش  و  بود  گردنش انداخته 

 ...زانیآو

بود که   یرا نامرتب تا زده و خشم تنها حس  راهنشی پ  نیآست

 !شدیاز چشمانش بهم منتقل م

 !تو؟ ی شد ی جور نیشده؟ چرا ا یسالم... چ_

 ...گفتی نم چیه
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 !...بود در دستانش یارت کوچکبه ک رهیخ فقط

م_ اتفاق  یچ  گمیسامان  دار   یکس  ی برا  یشده؟   ی افتاده؟ 

 ...یکنینگرانم م

 ...سکوت و

 !سامان... مامان بابات خوبن؟_

 ...یتفاوتیب و

 ...؟ ی جونم کرد  مهیحرف بزن خب ن  یدِ لعنت_

تو  یکوچک  کارت با حرص  را  صورتم   ی که در دست داشت 

 .پرت کرد

 !! تماشا کن دتهیدست گل جد _

  .را خواندم  شیرا برداشتم و متن کوتاه رو  کارت

 ن؟یا  هیمال ک ؟ یخب که چ_

 .غضب کرد که مو بر تنم راست شد ی طور



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

567 

 ت؟ یبه خر ی و زدخودت ای یفهمینم_

  !به خدا که اگه بفهمم چه خبره_

 ...و بهمبگ خب

  ؟یچرا به خودم نگفت یبخواب رمیز خوادیاگه انقدر دلت م_

  زد ی م  ادیفر  واروانه یوخته بودم که دترس و لرز به او چشم د  با

 .کندیرا از تن م  راهنشی و پ

 ؟یکنی کار م یسا... سامان... چ_

و    ختیاز هم گس  شیکه دکمه.ها  دیکش  ی را جور  راهنشیپ

 .پاره شد 

 .آورد و مرا به تاج تخت چسباند ورشیسمتم  به

 ....از ترس به نفس نفس افتاده بودم و او از خشم من

 !ینامزد من یهمه گفتبه   یچرا رفت_

 :استرس لب زدم پر
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 ....نگفتم یبه... به خدا... باور کن من به کس_

  ک یو کارت تبر  ینیریدِ لمصب امروز کارمندام برام گل و ش_

 ؟ینگفت یه کسب یگیبعد م فرستادن؛یم

 .کردمی م یترس داشتم غالب ته از

 !بود ختهیکثافت... زهرش را ر ی دیمج

 .تفاهم شدهسامان باور کن سوء_

نفر گفتم نامزد دارم، نگفتم که    هیبه    شی فقط چند روز پ  من

 ...یتو نامزدم

قرمز   ی هازده و رگه   رونیزد که رگ گردنش ب  ادیفر  ی جور

 .اخته بودچشمانش خط اند ی د یخشم بر سف

  !ارهیپت ی دختره  ی نامزد دار یکه گفت ی تو گوه خورد _

 .ه زور درآمد ب می و صدا دیچک رونیچشمم ب ی از گوشه  اشک

 ...و ببوسه... به زورمن خواستی... مخواستیم_
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 یدر هم لحنش سوال   ییحرفم جا خورد و با ابروها  دنیشن   از

 :شد

 تو رو ببوسه؟ خواستیم ی! ک؟یچ_

دانه   گری د  حال و  داده  کف  از  را   ی هاطاقت  صورتم  اشک 

 .شستندیم

 ...ی دیمج_

 .تعجب تکرار کرد با

  س ییخودمون؟ ر  ی دی مج  نی! هم؟ی دی ... کدوم مجی دیمج_

 !؟یبخش بازرگان

 .فقط سر تکان دادم حرفیب

 تو رو ببوسه؟  خواستیم_

 ....اوهوم_

 .خانه را لرزاند  ش یآرامشش را از دست داد و صدا یآن به
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نسناس؛ مادرش و به   ی که یگوه خورده با جد و آبادش مرت_

  ...وناموسیپدرسگ ب نشونم ی عزاش م

 !بشه نییمن بال پا ملکیرو که رو ما یاون چشم ارمیدرم

 .چسباند شانه ی از تاج تخت کند و به س مرا

 ....و ببوسم... فقط منفقط منم که حق دارم لبات _

بند آمده بود و به او چشم دوخته بودم که   امه یتعجب گر  از

 ...کرد ری را اس میهاو لب  دیرا جلو کشسرش 

 ...پر التهاب و پر حرص ی ابوسه

 !را به اثبات برساند   تشیمالک خواستی م انگار

ورم   کردمیال حس مکه کام  دیمک  لبانم را گاز گرفت و   آنقدر

 .کردند

اما جرأت حرف   ختیریپر خشمش درد به جانم م  ی هاگاز 

 .زدن نداشتم
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 .شد  رهی و در چشمانم خ  سرش را عقب برد بالخره

 دت؟یبوس_

 .د یو عقب کش دیترس  ینه... تا گفتم نامزدم_

 ...خوبه_

 .کنم یلاقل از کشتنش چشم پوش تونمیم

 .لرزان شده بود  میو صدا خوردندیگونه سر م  ی رو  میهااشک

 ...دی ببخش_

 ...خوامی معذرت م من

 ...بزنم یحرف نینداشتم همچ حق

 .چسباند  اشنه یرا به س سرم

 ی من اشتباه کردم که در موردت فکرا  ،ی کرد  ی خوب کار_

 !رت کردم چ

 ...و ببخشمن تو
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 شن؟یم یحال کارمندات چ_

 ؟ی خبر به همکارات برسه چ اگه

 !زدم خدا  ی چه گند ی وا

 .د یکشیم میدست در موها آرام 

 ...کارمندا و همکارا هم کرده ی گور بابا_

 ...جهنم به

 .بزنه با خودم طرفه ی کس هر زر  هر

 ...؟ یقرارمون تموم بشه چ یخب وقت_

  ه یهر موقع اتفاق افتاد براش    نده یحال و بچسب، آ  ی لحظه _

 .می.کنیم ی فکر

 .که تو دردسر انداختمت خوامی معذرت م_

 .زد ییخند دلربا تک
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 اده یپ  یپشت  ابونیخ  یواشکی  ستی ن  ازین  گهیاتفاقا بهتر شد، د_

 .و سوارت کنم 

 .ستمیتو شرکت هم ول کنت ن گهیراحت هم شدم، د  تازه

 .کننیو جمع منهم دست و پاشو هیبق

 ی فردا که برگه   رسم،ی رو هم م  یعوض  ی دیاون مج   حساب

من ماست   هیکه    فهمهیم  ،ی و نوشتم دادم حسابداراخراجش 

 .دهی چقدر کره م

 .داره  یعواقب خطرناک ریبا دم ش  ی که باز فهمهی م فردا

ا  از بابت  به    نکهیته دل  را  کثافت خائن  مردک  بود آن  قرار 

 .د خوشحال شدمعملش برسان ی سزا

 .اش زدم و برهنه  یعضالن ی نه یس ی رو ی زیر ی .بوسه

 ...یممنونم که هست_
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 .را پشت گوشم زد  میو موها دیرا بوس  سرم ی رو

م_ صداش  کار  زنمیفردا  پات    کنمی م  ی دفتر،  و  دست  به 

 !مردک اوزگل افتهیب

 !و با فاحشه خونه اشتباه گرفته جاکشمن  شرکت

آن   ی کلمه  دنیشن  از تمام  و  خورد  تکان  دلم  خانه  فاحشه 

 !دیرپ  یکه از آغوشش گرفته بودم به آن یحس خوب

  ست یمرد اهل دل بستن ن  نیا  دانستمیم  نکهی.دانم چرا با اینم

از او   تگریماح  ی رفتار   ای  ز یآممحبت  ی اباز هربار تا جمله   یول

و سامان هم الحق    شدیقلبم نامنظم م  ی هاتپش   تمیر  دمیدیم

و النصاف که هر دفعه رسالتش را در منهدم کردن برجک من  

 !دادیانجام م یبه خوب

 .سرد شد یبرداشتم و خواه ناخواه لحنم کم اشنه ی س از سر

 .ییبرم دستشو دیبا_

  الن؟_
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 مگه الن چشه؟_

 .و خمش اشاره کرد چیبه عضالت پر پزد و  ی خند تک

با اپس  هی  یاصول وقت_ تر  حجم از عضله و از همه مهم   نیر 

  شت ی ج  دیپک، بدون لباس رو تخت نشسته باشه نبا  کسیس

 !که  رهیبگ

 !دارم  یی کنم خب دستشوکار  یچ_

 .جوجه ی تو بغل من وول بخور دیالن با_

 .زمی تخت برخ یکردم  از رپ قصد

 .هم عجله دارم  یلیدارم، خ یینه دستشومتاسفا یول_

 !هایو جذاب  یمتخصص تر زدن تو لحظات سکس   یعنیاه آنا!  _

دِه   ریسبقت و از گاو ن ه مَن ش  ی گو  یتالش کن  گهیکم د  هی

 !ییربایم

 .را کنار زدم و برخاستم او
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 ...به خدا یی پررو یلیخ_

 !در محضرتون میدی درس پس م_

 .قدم برداشتم یبهداشت سی طرف سرو به

 !باش مستر تیفرنگ ی در محضر اون دخترعمه _

 کرده؟ ی جونم، جوجه حسود ی ا_

را با حرص    میرفتم، در را محکم بستم و صدا  سی داخل سرو  به

 .بال بردم 

 !ادیسوسول خوشم نم ی اسما  نیاز ابه من نگو جوجه! _

 .را لرزاند ثباتمیاش قلب بخنده  ی صدا

 !که ستین یجوجه که منظورم جوجه رنگ  گمیبابا من م_

  ی هست  ی زیچ  هیتو    ؛یشیقطعا از اون دسته محسوب نم  تو

 !ور و جوجه اردک زشتلشخ ی جوجه نیب



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

577 

دوم  که ظاهرت خ  ت یبا شخص  ی البته  داره   یخوانهم   ی لیو 

 .زمیعز

 .زدم ادینشسته بودم فر  ی توالت فرنگ ی که رو  همانطور

 .نجایاز ا رونی ب امیسامان... مگه من ن ی شعوریب یلیخ_

 !ت کردموگرنه پاره   نمتیاتاقم نب ی تو دوارمیام

 !شهیم  یداره ناموس  هیاوه اوه قض_

به    خانم تجاوز  به  نه  بکش،  پسرم خجالت  هنوز  من  محترم 

 .مردان

 .اکو شدو   دیچی پ  ییدر دستشو  ادمیفر ی صدا

 ...سامان_

 !نکن  غیج غیخب بابا ج یلیخ_

 .واسه خاطر اونه   اتیباز یوحش ،یراست ی ودینبود پر  ادمی آخ

 .بزن گل من غیح ی خوای هرچقدر م زمی باش عز راحت
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 :دمنالن داد ز یحالت کم با

  ...سامان_

 یخته ی افسارگس  ی رفتم، راحت باش وحش  گهیباشه باشه د_

 !من

 .رفتم رونیشستم و ب عیرا سر دستانم

به    رمیاش کنم که تحواله  یپس گردن  کیلاقل    نکهیا  دیام  به

 حرصم   یو مرتب شده کم  یتخت خال  ریسنگ خورد اما تصو

 .را خواباند

 .دمیم بال کش سر ی و پتو را تا بال  دمیخز میپتو ریز

بده من    ی زیچ  هیم هم هست،  و گشنه  خوابمی من دارم م_

 .ا بخورم بعد

 .آمدیاز هال م شیصدا

 .بخواب تا زنگ بزنم رستوران_
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را در حضور    ی دی جذاب، سامان مج  یآن روز در اقدام  ی فردا

 .دیکش خیکرد و به چهارم خیبمن تو

نکند فقط  خواسته   طبق اخراجش  قرار شد   ی گوشمال  کیام 

 .به او بدهد یحساب

آنچنان به   ی دیرا آورد، مج   ی سامان اسم اخراج و حسابدار  تا

عجز و لبه و التماس بخشش از من افتاد که فقط هزار بار در  

 .سامان رفتم بتی اخم و ه ی دلم قربان صدقه

و التماس    اد یز  ی نمایفراوان و ابراز پش  ی هایاهاز عذرخو  پس

و سامان هم با    دم ی ش، مثال او را بخشاخراج نشدن  ی برا  حدیب

  ی اش او را راه در پرونده   خیتوب  ی و نامه   یکتب  یتعهدنامه   کی

 .کرد

شد و دست دور  کمیرفت نزد  رونی از اتاق ب  ی د یکه مج   یوقت

 .کمرم انداخت

 ؟ یومخوبه الن؟ دلت خنک شده؟ آر_
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 .سر تکان دادم یلوس با

 .اوهوم_

فحش    نجایا  ادیو تا باز بگم ببگ  دهیاگه هنوز حرصت نخواب_

اخراجش کنم    ،ی اصال هرکار دوست دار  شیبزن   ،یکشش کن

 .بره

 .حد نینه، خوبه در هم_

 .دلم آرومه  الن

 .شد و مرا به خودش چسباند   شتریدستش دور کمرم ب فشار

 را ناآرومه؟ اِ؟ دلت آرومه؟ پس دل من چ _

 چرا خب؟ _

 .سرش را جلو آورد یکم

 ...ببوسش گهی داره م  یتو مغزم ه ی ز یچ هیچون _

 ...ببوس وش ی لعنت ی لبا اون
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... چه ی زیدرونم افتاد... چه چ  ی در آن لحظه چه اتفاق  دانمینم

 ....یحس

 !...لبش گذاشتم ی شدم و لب رو نوک کفش بلند ی رو اما

بود    حرکتی ب  ابتدا گبود، مشخص  را   جیکه  انتظارش  شده، 

قصد داشتم جدا شوم، دستش    که  هیبعد از چند ثان  ینداشته ول

 .دی را به کام کش میهارا پشت سرم گذاشت و مانع شد و لب 

و هم    دادی هم بهم لذت م  نی... و ادیبوسیم  ی او حرفه   ماهرانه 

  ن ی بود که آنقدر ا  نیا  ی ... چرا که نشان دهنده کرد یم  نم یغمگ

ت ب  ی اکرار کرده که در آن حرفه کار را  از نظر من   بی رقی و 

 !شده

بدل نشده بود که تلفن   نیریش  ی حالوت بوسه به شهد  هنوز

 .همراهش زنگ خورد

 ی گور پدر هر کس   یعنی  نیخواستم عقب بروم مانع شد و ا  تا

 !ط استکه پشت خ
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نگ خوردن زنگ، دوباره شروع به ز  ی محض قطع شدن صدا  به

 .دیبار خودش هم عقب کش نیکرد و ا

روحت    سگ تو   یکه هست  ی! هر کهیکدوم خراب  ستیمعلوم ن_

 !وثید

مشغول    ز،یم  ی از رو   ی و با برداشتن دستمال کاغذ  دمیخند  زیر

را پاک  یاحتمال  ی کردن دور لبم شدم تا رژ پخش شده   زیتم

 .مکن

 .رقرار کردانداخت و تماس را ب لشیموبا ی به صفحه ینگاه

 جونم داداش؟ _

.............. 

 شده حال؟ یچ_

.............. 

فر  چنان »چ  ادی بلند  تکان؟یزد  جا  در  که  و    ی!«  خوردم 

 .از دستم افتاد ی دستمال کاغذ 
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! چرا الن اومده؟ اد؟یب  گهیبابا مگه قرار نبود دو سه هفته د_

 !خبر؟یاونم ب

................. 

 همه خبر دارن؟_

................. 

 مامان بابام؟  یحت_

 .کوفت  زی بر م یبرد و کالفه مشت شی در موها دست

 .خداحافظ ،ی خبر داد یداداش، دستت طال، مرس یاوک_

 .انداخت  زیم ی را رو لش یداد، موبا انیرا که پا تماس

 !الهلل.... لاله ی اه، گندتت بزنن دختره _

رو  ی کاغذ   دستمال از  زباله  و   برداشتم  نیزم  ی را  سطل  در 

 .انداختم

 شده سامان؟ مامانت بود؟ یچ_
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 .گردانش پرت کرد یصندل  ی را رو خودش

 !اومده شبیدختره د نیهوف.... مهبد بود، گفت ا_

 ؟یک_

 ....گهی ام ددخترعمه _

چرا که   بودم،یخوشحال م   دیده بود قطعا باساناز آم  نکهیا  از

چرا   دانمیاما نم  میبود  ی باز  انی شدن به پا  کینزد  یبه معن

 !و خشنود نبودم  یقلبا  راض

 .نشستم ز یم ی لبه  ی و مغموم رو دلخور 

 شه؟ی م یحال چ_

 !بشه ی خوایم ی... چیچی ه_

 حال؟   میکار کن  یچ یعنی گمیم_

 .صحبتا موند  نیپدر و ا تیمنتظر رضا  شهینم گهید_

 .م و رو کنم برگ برنده  یالعجلضرب یلیخ دیبا
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 .نگاهش کردم  یسوال

 ت؟برگ برنده _

 ...تو رو گه،یآره د_

 !و...؟من_

 !گهیو...! خب تو رو د م نه پس، عمه _

  خب؟ میکار کن یچ یعنی_

 ی مهمون  هی  مپس فرداشب عمه  ایتا فردا    ادیز  ی لیاحتمال خ_

وت و ماها رو هم صد در صد دع  رهیگیبراش م  یی دگوخوش آم

 .کنهیم

 خب؟_

  !ویکیخب که خب آ_

 .ظاهر بشم یبا تو قراره تو اون مهمون من

 .زد شهیبه جانم ر استرس
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 ...نه سامان ی وا_

 چرا؟ _

ب_  هی  دهیکوب  ایهمه وقت از اون سر دن  نیبعد از ا  چارهیبابا 

 .کنه یرسم وش ی مزدسره اومده که مثال نا

که مال    ی ایمهمون  تو   ی با خودت ببر  ی و ورداروقت من  اون

 .امیمن نم شهیم عیخودشه! جلو ملت ضا

 !بشه عیضا  خوامیمنم م_

 !نه نه، مخالفم _

برا_ دلت  آخه  در    یچ  ی دِ  دورادور  خودشم  اون  سوخته؟ 

باور   ذارهی طمع و حرص پول نم  یول  خوامشی که نم  انهیجر

 !کنه

 :گرفتم و پاسخ دادم ینفس

 حرص پول؟ مگه وضعشون بده؟_
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 .اماش کرده کالفه  یبود که حساب مشخص

اما تو به من بگو، ک _ از پول و    هی اتفاقا  وضعشونم خوبه،  که 

 بگذره؟  شتر ی ثروت ب

و    دمیفهم   ی روز  اون جز  نوادهخاساناز  لشخور   هی ش  عده 

که بابام   یراثیارث و م  ی از الن برا دمیکه فهم ستنی ن یچیه

 !برام به جا بذاره رو حساب کتاب کردن گهیقراره صدسال د 

 !نبود د یهم بع شدیتعجب اگر شاخ بر سرم سبز م از

  !ان؟ی ک گهید نای خدا! ا ای ی وا_

  !...یهم رحم نکرده لعنت   شییدا به

 ...منِ بدبختوقت  اون

 ی برم جلو که اصال نتونه حت  ی گازانبر   خوامیم   ن یهم  ی برا_

 !و بزنهحرفش 

 ن یاول ،یمهمون نیاول ی تو خوامیم
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 .من و تو کنار هم باشه  دنید  شهیم  ری که باهاش درگ  یچالش 

 .کنه  انشیکه ب دهیاجازه  نم یغرورش حت ی نطوریا

با حرفش و ش  یراست  به با    ی وهیکه  از موافق  سانبرخوردش 

اش را به خاک  بودم و حال هم خوشحال بودم که قرار بود پوزه 

  ...بمالم

 .ز یچ هی  مونهیفقط م_

 .!!؟؟یچ_

 ...حال  میری لباس، کفش بگ یمهمون ی برا میبر دیبا_

 .ستمین یو  معذرت خواه یاهل نازکش  من

 .برقرار باشه نمونیکه کال سکوت ب کنمی م ی کار پس

 ...یاوک_

 .می بخرکفشم  دیبا

 ...د یخر  میریعصر م  ،یاوک_
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خر  پس شب  فیک  دیاز  لباس  و  کفش  از    ی و  پر  و  براق 

برابر پول خونم را داشت به خانه   یمتیکه ق  ی دوزسنگ  دو 

 .میبرگشت

شلوار   ک ی طبق معمول بارا عوض کرده و   شی هالباس  سامان

 .لم داده بود ونیزیتلو ی برهنه جلو ی ااسلش وبالتنه 

  ک ی ها هوس کردم  را جا به جا کردم و پس از مدت   دهایخر

 .بپوشم یلباس درست و حساب

آست  ن یهم  به حلقه  بلوز  شلوار  امییمویل   نیمنظور  با   ی را 

 .و کوتاه ست کردم  یمشک

د آشپزخانه از  هال به مقصبه دست از اتاق خارج شده و    یگوش

 .ستمیبا ی اباعث شد لحظه  شیدر حرکت بودم که صدا

 .هم بذار لطفا  ی چا_

 .به کمر زدم دست

 !رمایحضرت وال؟ منو رو براتون ب نیدار ل یم یشام چ_
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ز   دستش  از  نگاه  ریرا  برداشت  سر  ی سرش  من   ی سر  به 

 :انداخت

 ....شام... که_

 .شستبار برخاست و ن نیو ابا دقت نگاهم کرد  دوباره

 !امشب؟_

 .کاناپه بلند شد و به طرف من آمد ی رو از

 .تکان نخوردم میاز جا ی اذره 

به   نییو از پا  نیی و با دقت از بال به پا  ستادیا  ام ی قدم  کی  در

 .بال براندازم کرد 

 ...گمایم_

 هوم؟ _

بازم فرو    ی موها  انیدور کمرم حلقه شد و سرش م  دستش

 .رفت
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 :و سپس گفت دیکش قیعم یفسن

 چطوره امشب خودت.و بخورم؟ آره؟ _

و   ی لبخند اخطار جلو  زدم  به عالمت  را  صورتش   ی انگشتم 

 .تکان دادم

همچ_ مستر،  متاسفم  آ...  منو  ی انه یگز  نی آ  وجود   ی در  ما 

 .نداره

 .میبود ده یچسبرسما  به هم   گریشد و د ترک ینزد

سرآشپز خود سرآشپز و سرو    ی ژه یو  ی به عنوان منو  میتونیم_

 !زم یعز میکن

 !...ی نجوریا  شهی م  نیسنگ  ی اد یتم، زنه دلبندم نگران معده_

که   گریج  کنه،یمن سنگم آب م   ی نگران نباش نفس... معده_

 !خودش ی جا گهید

از کنار  با تا رو  ناخنم  و   چانه و گردن  ی صورتش راه گرفتم 

 .... شیگلو بکیس
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 ...زمیعز یکنی رودل م_

 !و مزاج من نباش گفتم ک نگران معده_

 !پس داده، سالمِ سالم وامتحانش 

 ...د یگردنم فرو برد و بوس ی را در گود سرش

 ...دارو تب   سیخ ی ابوسه

پس    ی ند یخوشا  حس مانع  داشتم  آغوشش  در  بودن  از  که 

 .شدی زدنش م

بر گردنم زد و آه کوتاه و    ی گرید  سیپر حرارت و خ  ی بوسه

 !جست  رونیمن ب ی هالب  انیاز م  یکم حجم

 .ی خوایخودتم م نیجون، بب_

 ...نه_

جواب   ی به معنا  شتر یکه گفتم از صد تا بله ب  ی ابدبختانه نه   اما

 !مثبت بود
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  زم؟یچرا نه عز_

 ...چون که_

حرف  آنقدر و  م  ی اهنرم  بوسه  مرا  حت  زدی داشت  توان   ی که 

 !ن را از من ربوده بودصحبت کرد

 ...توانستم چند کلمه ادا کنم یسخت به

 ...سامان... لطفا_

 .خش برداشته بود شیصدا

 ...عروسک شهیجون سامان... نم_

 ...مانسا_

 ...جونم_

 ....بذارم ی چابذار برم... _

 ...توام ی ... الن فقط تشنه زمیعز گهید خوامینم ی چا_

 .کرد  ی ریگذاشت و از دادن جواب جلوگ میهالب  ی رو لب
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آتشش را تندتر کرده    نیو هم  کردم یم  اشیهمراه   ارادهیب

 .بود

 ...باسنم نشست  ی رو  گرشیدستش پشت سرم و دست د  کی

 .را تمام کرد و با تعجب سرش را عقب برد دنیاگهان بوسن و

 ؟شد یچ_

  !ی ودیتو پر یراست_

  ...آره خب_

 ...گندش بزنن... تف_

 .عالمت سوال شده بود هیشب امچهره 

 !وا! چرا مثال؟_

 به اوسکول بودن؟  ی و زدخودت  ای یتو واقعا اوسکول_

 هویچرا    مگی! می دیبه من ربط م  یو هچرا صفات خودت_

 ؟ی پوکر شد ی نجوریا
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 .داشت  یم را در پام کرد که آخحواله  یزد و اسپنک  ی تکخند

 ...ی خنگ خودم_

 .بذار ی برو چا برو،

 ...شیا_

 .چپ کردم و پشت به او به آشپزخانه رفتم چشم

به تو داشت؟!    ی من چه ربط  ی ود ی! الن پرکهیشده مرت  وانهید»

 «!تیوضع  نیاونم تو ا

در   ی اکه جرقه   زدم ی و غر م  کردمی با خودم فکر م  طورن یهم

 !ذهنم خورد

 !خدا ای ی وا»

 ...منظورش  یعنی

 یخواستی نبودم م  ود یپر  یعنی ...! خدا لعنتت کنه سامان!  یهع

  !؟یسره کن  هیکارو 
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 !خدا ای ی وا

 «!بودم ودی که پر الحمدهلل

 ود یبابت پر  دنی بود که پس از به بلوغ رس  ی بار   نیاول  نیا  و

 !کردمینم خدا را شکر مشد

 !...بود ی دارخنده  طنز

مدام در حال چت    د،یچی نپ  میپا  به پر و   ادیشب ز  انیتا پا  گر ید

 .نمودیکنجکاوم م  نیکردن بود و هم 

 .لاقل پاشو برو تو اتاقت چت کن نکبت اه»

نشست  وجل کرد   یمن  گوش  ی سرت.و  ن  تیتو  با   ستیمعلوم 

 !بازه شتینکه  یدر حال لس زدن ی کدوم شاخ بز

 «!یعوض

 .میفائق آ امی نتوانستم بر کنجکاو گرید
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بهانه  برخاستم به  کم  ی و  ابتدا  آشپزخانه  به   ی جلو  ی رفتن 

ا کاناپه   ستادم یپنجره  پشت  از  بعد  رو  ی او  سامان  آن   ی که 

 .ردمنشسته بود عبور ک

 .شدم قیموبالش دق ی و به صفحه   ستادمی سرش ا پشت

 !مهبده فضول خانم_

 !زنم؟یم  دشیدارم د دی از کجا فهم یلعنت خوردم!  جا

 !اِهم... به من چه_

 ستاده یکه مثل ابولهول پشت سر من وا نیبه تو چه؟! پس ا_

 !عمه خانوممه؟

 !تمفرار از مخمصه نداش ی برا یراه چیبود، ه ی بد تیموقع

 .شدمی من فقط داشتم رد م_

 !...کننی ... پنگوئنا هم پرواز میگی آره راست م_
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کن، من خودم کالغ رنگ    اهیخودت.و س   جون... برو دختر  برو

 !فروشمیم ی جا قنار  کنمیم

جلوه   یعیبود که طب  نیرا صاف کردم و تالشم فقط ا  میگلو

 .کنم

چت    یبا ک  ی ار که تو د  ستیبه هر حال برام مهم نبود و ن _

  !تا بناگوش بازه شتین و  یکنیم

 !شدمیداشتم رد م  من

 .خنده زد  ریز بلند

 .توام دهقان فداکار ،یخب ما گوشامون مخمل یلیخ_

 .ار یآب برام ب وانیل  هیلاقل  برو

 .که رفته بودم برگشتم  ر یهمان مس از

 .هم پا، پاشو برو بخور  ی خدا رو شکر هم دست دار_

 :گرفتم که گفت شی قم را پراه اتا و
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  ی مختلف  ی ازایهم دارما که ن   گهید  ی من جز دست و پا عضوا_

 .دارن

با هم صحبت   ازشونیبرطرف کردن ن  ی وهیرمورد شد  میتونیم

 .میافق برسو به تو میکن

نثارش کردم و   ییهوا، برو بابا ی با تکان دادن دستم رو همراه

 .به اتاقم رفتم

 ...روز بعد صبح

چند قرار    یمشغول بررسمقابل شهال نشسته و    یصندل  ی رو

 .داشته باشندکه با هم تداخل ن میمالقات بود

سر زدن به انبار رفته    ی برا  شی ساعت پ  کی  بایکه تقر  سامان

 .بود برگشت

 .کارت دارم ایآنا جان لطفا ب_

افتضاح  گرید آن  از  بود، در    ی دی که مج  ی پس  باعثش شده 

 !یهر کس  شی البته نه پ زد،ی شرکت هم مرا آنا صدا م
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 .ام یلن ما_

 .و دفترم را برداشتم برخاستم

ا_ پنج   نیپس  ساعت  تغ  گهید  ی هفته  قرار  بده    رشییرو 

 .زمیعز

چشم گفت و من پشت سر سامان وارد دفتر    ی با مهربان  شهال

 .در را بستم شدم و

 شده؟  ی زیچ_

 .ستادیاتاق ا وسط

 ...هوف_

 ...ی اکالفه_

 !امهقهیدق  هیکالفه مال _

 داشته؟ ی رشده؟ انبار کس یچ_

 .نه_
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 !گم و گور شده؟ ی ز ی چ ی نکنه فاکتور ؟یپس چ_

 .برد  شیموها انیم دست

 !نه بابا_

 .ستادم یا اشی قدم کیرفتم و در  جلوتر

 ...فشردی قلبم را م اشی احتو نار یکالفگ دنید

و مستأصلش چشم   شانیپر  ی را گرفتم و به چهره   دستانش 

 .دوختم

 ....شده سامان؟ بگو یچ_

 .اهش را به نگاهم گره زدنگ متقابال

 .عممه یآخر هفته مهمون_

 خب؟_

 !میبر میتونیما نم_
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 .زدیاش موج مدر چهره  یشانیو پر یکالفگ

 م؟یبر میتونیهر دومون نم  ای امیب  تونمیمن نم_

 ...بابا زنگ زد_

 ...خب_

 ...گفت حق ندارم تو رو با خودم ببرم_

ا_ همون    نکه یخب  مگه  حال  نداره،  اون    هیغصه  شب 

 .گهیبمونه د یبالخره اومده چند وقت نجاست؟یا

 .میکنیم یمون و عملنقشه گهیروز د هی

 .بود ت یموقع نیبهتر شونیمهمون_

 .شدی م ی و کار یناگهان ضربه

 .نداره ولش کن، وقت هست یحال اشکال_

 .تند شد یکم نشلح
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م_ ا  خواستمی بابا من  از شر  زودتر  مسخره   ی باز  نی هر چه 

 ...! اه میراحت ش

و    یمنف  ی انرژکرد که هر چه    انی ب  ظیغل  ی آخرش را طور  اه

 !...شد قی نفرت داشت به من تزر

ذوقم خورده بود و اما   ی تو  ریچند وقت اخ  نیا  ی همه   مثل

 ...سخن گفتن نبود  ی برا یمجال

 ...ستین ریتدبکرده را  خود

  ...یعروسک هی براش در  یدونیآخه احمق جون تو که م دِ»

  !ه؟ یچ گهید تی واه ی دایام نیا

  تو برجکت؟ زنهی هربار م شهیم خوبت

 !اد؟یم خوشت

 !نه؟
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ش  پس خفه  ا  یکاش  خودت   نیو  تو  رو  آزاردهنده  حس 

 «!...یبکش

 ی بودنش حت  یکه مصنوع   ی را رها کردم و با لبخند  دستانش

 .قرار گرفتم  زمی عقب گرد کردم و پشت م  آزردی م  زی م را نخود

 ...اتخونه  ادیدعوتش کن ب  شی نداره... بعد از مهمون  ی رادیا_

 ....تنها

 !...شتره یب  رشمی تأث نهیو اونجا ببمن  اتفاقا

 .شل شد ششین یدر هوا زد و به آن یکنبش

  !ایگی راست م_

 .نمیبچ  تونمیسفر هم م هی ی برنامه

 .هاله و با اون نکبتو  ی، مهبد و کامو تو من

 .زدم   هیتک یرا روشن کردم و به صندل  وتریکامپ

 .هیخوب ی لیآره فکر خ_
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او دچارش شده    ی قبل که برا  قهیچند دق  یاز آن نگران  گرید

 .نبود ی بودم خبر

صورتم داد   ی را تو  تیواقع  نینحو ممکن ا   نیبار به بدتر  هر

»ه  زدیم ا  ادت ی دختر    ی که  شد  هی باز  هی  ن ینره  توام   ی و 

پولدار    هیعروسک   نم بچه  نگات   هیبذاره    تونهیکه  و  گوشه 

 !...کنه ی با عروسکش باز خوادی کنه...! دلش م

 ...یسکوت کن دیو تو با 

 ...یدلبسته بش دیتو نبا و

 «...که احساس ندارن عروسکا

  کردم،یباز و بسته م  وتریمختلف را در کامپ   ی هالیفا  ی خودیب

ا خاطر  به  ب  نکهیفقط  را  کار    تفاوتیخودم  سرگرم  نشان  و 

 !دهم

 شده؟ ی زی آنا چ_

 :بردارم گفتم توریمان ی چشم از صفحه  آنکهیب
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 .نه_

 تو خودت؟  یرفت هو یچرا _

 .دم ینه، تو خودم نرفتم! دارم کارام.و انجام م_

پس منم الن دارم جفتک چهار پشت   یه اگه تو راست بگآر_

 !وسط دفتر ندازمیم

 .به خودت مربوطه حاتتیتفر_ 

 .شدنش به من را داشت  کینشان از نزد  شیهام قد ی صدا

نسبتا   ی دست ضربه  ک یبا  ستون کرد و  زیم ی را رو   دستانش

 .کوفت نوایب  زی بر م یمحکم

 !هو؟یت شد چه  نمیبگو ب_

 .سامان ولم کن  ست ین میچی ه_

 .را دور زد و پشت سرم قرار گرفت زیم

 .شدی و نمرا باز کرده بودم و دروغم ر  یمهم  لی را شکر فا  خدا
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بب _ بزن  بود  ی شد  یچ  نمی حرف  لحظه    ی تو! خوب  که، در 

 !چرا ی کرد رییتغ

 !هم نکردم  ی رییتغ چیهنوزم خوبم و ه_

 !تشکر کردم که دروغ شاخ و دم نداش گریبار د را   خداو

بشم،  ایرو جو یکه بخوام علت حال بد کس  ادی نم شیپ  ادیز_

 !جواب بده مثل بچه آدم  پرسمی پس حال که دارم ازت م

  !مهم است؟ شیمن برا یناراحت یعن یحرفش  نیا

 !حال بدم را دوست ندارد؟ یعنی

بار زودتر    نیمن ا  یول  کردیم  ی باز داشت قصه پرداز  ذهنم

 !ستمدهانش را ب وارد عمل شدم و

 .کار دارم  یالنم کل ست،ین میزی چ سامان من_

 !چیانقدر به پر و پام نپ لطفا

 .بودم شی را چرخاند و حال درست رو به رو امی صندل
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 .خم شد میرو گذاشت و  یصندل ی هادسته ی را رو   دستانش

 ...گرفت  ی را به باز  روحم   د یچی پ  ام ینی ب  ری لنش که زادوک  ی بو

پرداز  گوشمی باز  ذهن قصه  داشت  سر   شیهای دوباره  از  را 

ن  گرفتیم م  یمنطق  ی مهیو  تالش  چه  هر   کرد یوجودم 

 !ساکتش کند توانستینم

 !مشفق! به من بگو چته  تای آناه_

آخرش   ی هارا گرفتند که نفس   یجان  مهیطرح لبخند ن  لبانم

 ...دیکشی را م

 !ستین میزیسامان معتمد! من چ_

 .دیکاویم یرد و نشان  یرا در پ امچهره  ی جا  ی نگاهش جا با

 حرفام ناراحتت کرده؟  ی من.و خر فرض نکن دختر، بگو کجا_

 !گفتم؟یم

 !گفتم؟ی م دیبا واقعا
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م  یلیخ وغصه   خواستی دلم  باز  ها  مزخرف  و  بد   چه یحس 

 ...بزنم ادیبودن را سرش فر

لعنت  میبگو  بزنم و   دایفر باز  تیموقع  نیا  ،یکه  تو   ،ی از نظر 

 !من  یچالش زندگ نیتریقیو حق  نیتری شده به جد لیتبد

 ...حس را در خودم سرکوب کنم نیکه ا کنمیجان م  دارم

طعم ملس    دنی که هربار پس از چش  کشمیخودم را م   دارم 

 د یسفبا اسب    ی ادر ذهنم از تو شاهزاده   اتی لعنت  ی هاآن بوسه

 ...نسازم

 ...است که از لمس تنت چشم بپوشم ن یتالشم ا تمام

 ...در آغوشت ماندن صرف نظر کنم   ی ابر  حدمی ب  اقیاز اشت   که

  ر ی همه حس پ  نیبار سرکوب ا ر یحال که من دارم ز انصافیب

ابرو   یول  شومیم به  بد  آورمینم  خم  را   ی علت  حالم 

 !؟ییجویم
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 تونم ی که چطور م  کنمیر مفک  نیدارم به ا  ستم،یناراحت ن_

 .ت و درارمحرص دخترعمه  شتریب

را شک  لزم  دوباره خدا  بگوبود  نداشتن   میر  دم  و  بابت شاخ 

 !دروغ؟

 .را بال داد  شی ابرو کیکرد و  زیر چشم

اون راسته    ،یون فکر کنبه درآوردن حرص ا  ست ین  از یتو ن_

 .کار خودمه

 !هتی ذات  اتیآره خب... لج درار بودن جزو خصوص_

 .دی مال امین یرا به ب اشین ی و نوک ب دیرا جلو کش سرش

 ؟ یکن یبلبل زبون ی خوای باز م_

 ه؟یاسمش بلبل زبون قت یگفتن حق_

 .دیرا نرم بوس امگونه

 !خوادی واقعا دلت م  نکهینه مثل ا_
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 رو؟  یچ_

 ...دیبوس  دیو شد  قیو عم   دیحرکت به کام کش  کی را در    لبانم

 .ب بردعق سرش را  یکم سپس

 !و کوتاه کنمزبونت نکهیا_

 ...رفتی م شی نفسم برا دمیبوسی بار که م هر

  ...بود... نو... تازه دیجد  میبار برا هر

 ...خواستمیقبل م ی از دفعه شی بار ب هر

  ...را  هادنیبوس نیا

 ...بودنش ی و قرارداد ی با وجود اجبار یرابطه را حت  نیا

 ...را او  و

 ...کیذبه و خوشبو با کت و شلوار کالسمرد پر ج نیا خود

جنس   نیتریبه سکس  مانییکه در خانه و در تنها  ی مرد  نیهم

 ...شدیم لیمذکر جهان تبد 
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پ  ی مرد  نیهم روز  چند  من   تابانهی ب  شی که  از  پرحرارت   و 

بودنم را به خاطر آورد فقط    دو یپر  یو وقت  خواستی رابطه م

 ...فرستاد به حواس پرتش ی و لعنت دیخند

که چطور در دل خودم را به خاطر از دست رفتن    دینفهم  و

 ...لعنت کردم  تف و تیآن موقع

 ...پروراندمش ی در ذهنم م شدی م یکه چند وقت یتیموقع

 ...آغوشش بودن تا صبح در

 ...خجالت یدارش بتن تب  لمس

 توانستیدوستت دارم کوتاه و ساده که م  کی  دنیشن  دیشا  و

 ...درا گلستان کن میایدن

 !تو هپروت یها؟ باز رفت_

 .خام دل کندم الت یاز عالم خ شیصدا با

 ...ستین ی زی چ یچی ه_
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 :دی به فکر فرو رود پرس انگار

 !؟ی نکنه عاشق شد_

 :و گفتم دی از دهانم پر یچرا! ول  دانمینم

 ...شمیفکر کنم دارم م_

 .کرد زیچشم ر ازب

 هست اون وقت، اون بخت برگشته؟  یک_

 .شد لی به بال متما می هالب ی هگوش

خوشبخت.تر_ بخوامش  من  که  اون  دن  ن یاتفاقا    است،یمرد 

 .شک نکن

 .لندم کردب یصندل  ی و دستم را گرفت و از رو ستادیا راست

من کمر درد شدم که   م،ینیاون ور، رو کاناپه بنش  میبر  ایب_

 .قد و قامت خم شدم که بهت برسم نیانقدر با ا
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توجه  ی دارکش   شیا که  تا    یگفتم  خود  دنبال  مرا  و  نکرد 

 .کاناپه کشاند 

 .کنار خود نشاند زی و مرا ن  نشست

 :دستم را رها کند گفت نکهیا بدون

 هست؟ یک نمیخب حال بگو بب_

 !خوشم آمده بود دیجد  ی باز نیا از

لذت   میعالمت سوال بود برا  هیاش که شبالت چهره ح  دنید

 .بخش بود

 .را بال انداختم  میابروها

 .گمینوچ... نم_

 شناسمش؟ یچه مسخره! خب لاقل بگو من م_

 .کردم یابرو بال انداختم و نوچ باز



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

615 

جا_ تنها  که  کی رینم  ییتو  د  یکی  ی!  من که    ی دیرو 

 !؟ی و تازه عاشقشم شد  شناسمشینم

 !کامال پوکر بود اشچهره 

بگو  دوست و  کنم  بغلش  و   میداشتم  خودت  »خره...  که 

کنترل  گمیم را  زبانم  و  دست  موقع  به  خوشبختانه  اما   »!...

 .نمودم

 ...گهی حال د_

 !نشونت دادمش  دیکه شد شا  ی جد رابطمون

 .اش نشستبر چهره   ی زیدر هم رفت و اخم ر  یکم  شی ابروها

 !خودیب_

  !یباش ی اگه یبا کس د ی حق ندار  ینبا م یتا وقت گفتم

من    نتتیبب  ناموسیبا اون ب  یوث ید  هیآبرو دارم، پس فردا    من

  جواب بدم؟  یچ
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 !رتم؟یغیب بگم

 !و حفظ کنم؟عرضه نداشتم نامزدم  بگم

 ...زدیکه از آن حرف م  یرتی غ ی برا رفتی ضعف م دلم

 ...م دوست داشتمفحش دادنش را ه یحت

مچه   داره» دار آ  شهیت  هست؟!  معلوم  و   ی نا؟  خودت  با 

 !احمق؟ ی دختره یکنیکار م یچ تیزندک

رو   رابطه و تو  نی که تمام ا  ی کردن؟! اونم الن؟! با مرد  یعاشق

 «!نه؟یبیم ی باز هیفقط 

 ...گوش قلبم بدهکار نبود   یول زدیم بینه عقلم

 ...ستین ی هنوز که خبر _

 .شد  ترظ یغل  اخمش

 !باشه امی و خبر ادینه تو رو خدا ب_
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برا  نیبب م  ی آنا  آخر  وقت  گم،ی بار  خونه  یتا  تو    ،یمن  ی تو 

خونواده  ،یمن  یزندگ ا  یمن  ی تو  تو  نامزدم  عنوان  به   ن یو 

 !ی بطه بشوارد را یبا کس ی حق ندار یشرکت

 !...هش بگم فعال دست نگه دارهباشه پس مجبورم ب_

 کار کنه؟  یچ خواستهیمگه م_

 !ی خواستگار_

 .بال انداختم شانه

همه  ی کار_ برا  ی که  مورد    ی مردا  دختر  آوردن  دست  به 

 !دنیعالقشون انجام م

 .ام نوازش کردشد وبا پشت دست گونه چفتم

 .!نطور یکه ا_

 !؟یکتیم یمن زندگ با دوننیداماد م حضرت 
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ا  دسح معمول  طبق  بخواهد  بودم  پحرف   نیزده  را    ش ی ها 

 .بکشد

 !دونهیبله م_

 .دیبال پر شی ابروها

 !دونه؟یم  ی واقعا؟ جد_

 .نشان دادم  الیخی را ب خودم

که دوستش    یبه کس  امیمن م  ؟ی فکر کرد  یآره بابا، پس چ_

  !گم؟ی دارم دروغ م

 ...نمشیبب_

 !نوچ_

 .نمشیه ببو بدا، عکسش مسخره نشو آن _

د_ سوپرا   گهینه  اون  دعوتش   هی شاهلل  ان  زه،یشرمنده  روز 

 .شی نیخونه بب ادیب کنمیم
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 .ام گذاشتچانه   ریز دست

  انقدر روت بازه باهاش؟ یعنی_

 .ناخودآگاه پررنگ شد  لبخندم

 !یحت میدار  امی جنس یآره بابا... شوخ_

 ...ودب شیام در حال افزاچانه  ی انگشتانش رو فشار

 !؟یروز ور دل من شب و  دونهی م نمیا نمی... بب نطوریکه ا_

 .دیلبانم کش  ی را رها کرد و شصتش را با حرص رو امچانه

 د؟یو خواهم بوس دمیلبا رو صد دفعه بوس نی من ا دونهیم_

 رو آنا؟  نایا دونهیم

 !؟یفقط اطاعت کن دیهر موقع دلم بخوادت با یدونیم

 !مودشده ب وانهیگمانم د به

  ی تا قسمت   یکم  ی ها و رفتارهاو حرف   دهایتهد  نیاز ا  یحت

 ...!بردمیخشنش هم لذت م
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 :لب زدم نشیمات نگاه گر گرفته و خشمگ

 ...نه_

 دونه؟ینه؟ نم یچ_

  ؟ی بریلذت م بوسمتیم نکهیاز ا دونهینم

 :ادامه داد ی شخندی درشت شد و او با ن چشمانم

کرد  هیچ_ تو   ی ریم  بوسمتیم  یوقت  مم فهینم  ی فکر 

  آسمونا؟

 ...ستیدومم ن م آنا... بار اول و کاره  نیا من

 !...بوسمی که م یستی ن ی دختر نیو دوم نیاول  توام

از چ  فهممیمطمئن باش که خوب م  پس خوشش    یطرفم 

 !نه  یاومده از چ

 ...من... من_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

621 

که   ی صورتم طور  یسانت  کیو درست در    دیرا جلو کش  سرش

 :گفت شدی پخش م میهالب  ی ش روداغ  ی هانفس

  باشم؟ دهیفهم ی کردیها؟ فکر نم ؟یتو چ_

دستم رد    ر یکم دختر از ز  ؟یمعتمد و دست کم گرفت   سامان

مثل تو رو    ی اتجربهی و ب  ینشده که حال لذت بردن دختر ناش

 ....نفهمم

 ...می بگو دیچه با تی در آن موقع دانستمینم اصال

 !باز کند و مرا ببلعددهان  نیدوست داشتم زم فقط

 ...و بکر بودنت برام جذابه تجربهیب نیالبته ا_

 ...ادیخوشم م  یکار کن یچ دیبا یستی بلد ن نکهیا از

 .دیبازم کاشت و عقب کش مهیبر لبان ن یآرام ی بوسه

گفت_ دروغ  اگر  هم  غ   یحال  مثال  من   رتیتا  حسادت  و  و 

با هالو   یول  ی ق شدموف  یبگم تا قسمت  دیکه با  یکن  کی تحر

 !دختر جون یست یکه طرف ن
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کس  یوقت عاشق  م  یآدم  مگه  بوس  تونهیباشه  شدن    دهیاز 

 لذت ببره؟ هوم؟ گهید یکیتوسط 

که بهش بگو برات دست به دعا برداره    یاگر هم راست گفت  و

 رون ی دستم سالم ب  ر یز زتا بلکه خدا بزنه پس کله.م و بذارم ا

 ...ی بر

 ...سامان_

آزارم   شیکه در صدا  ی ایو خشک  تیا جدپا انداخت و ب  ی رو  پا

 :پاسخم را داد دادیم

  هوم؟_

 شه؟یم یاگه راست گفته باشم چ_

 :گفت یشوخ ی ارا به سمتم چرخاند و بدون ذره   صورتش

 ...سرم کاله بره ذارمیمطمئن باش نم_

 ه یلذت افتتاح  گهید  یکیو قرض و خرجت و من بدم بعد    پول

  !رو ببره؟
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 .شدبه سمتم خم  یکم

پ_ کلمه   ی زیچ  م یشونیرو  مثال  گاگول    ی انوشته؟   ای مثل 

 !اوسکول؟

 .را لمس کرد شیهاگوش  پشت

  !ه؟یمن پشت گوشام مخمل  ی فکر کرد دمیشا ای_

 !ستین  یمخمل زم،یامتحان کن عز ایب

 ...شده بود تند

 ...شده بود القبداخ

 ...کردمیمن خودم را بابتش سرزنش م و

 ...دفاع کن لاقل از خودت ؟یگینم  ی زیچرا چ _

باز شروع کن    ،ین منمثل اغلب مواقع که در حال قورت داد  ای

 !یبه بلبل زبون

 .دمیبه طرفش خز یکه زده بودم، اندک یاز حرف  مانیپش
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 ؟یگفتم چ یبگم الک_

 .به من کرد رو

  !نداره یجرا تفاوتدر اصل ما_

 ...،؟؟!؟یعنی...  ـَی_

 !یعنیآره _

 .افکند هیبر جانم سا هراس

 ....قرارمون نبود ی تو نیا ی... ولیول_

 !ستیبرام مهم ن ی امنم از اول گفتم که اون قراداد ذره _

 !قانون منم  نجایا

 .دونمیمن م یکنیم  تمیاذ ی دار_

 .وانش کورتر شد ابر  گره

 ارم الن؟د یمگه من با تو شوخ_

 !بودم مصداق بارز خودم کردم که لعنت بر خودم باد شده
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 ..نشود از کنارش برخاسنم باز  نیاز ا شیبحث ب نکهیا ی برا

 .کرد خکوبمیم  شیکه صدا  رفتمیم  زمیبه سمت م داشتم

 ...چشم یبگ  ی فور خوامیازت م  ی زیچ یباشه وقت  ادتی_

 .شدیاو در سرم اکو م  ی نشستم و صدا زمی م پشت

  هیتک  زیبه م میهم آمد درست رو به رو او

 .زد

 ؟ینکن نیدرخواست تمک نیهست که بعد از ا  ینیچه تضم _

 .گرفت   ز یم   را از  اشه یو تک  دیبال پر  شی ابرو  کی   ب یبه ج  دست

 !ستین ی نیتضم چیه_

 :را قورت دادم و گفتم آب دهانم  دهیترس

 !...یدونی... خودتم متونمی! من... من نم؟یچ یعنی_

 .ستادیقدم جلو آمد و درست مقابلم ا چند
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باز   ی قبول کرد  یوقت_ و    ی عن ی  یکن  ی نقش دوست دخترم 

 .ی فکر همه جاش و کرد

 .صورتم خم شد ی تو

 .یبکن یتون ی هم م نیکتم   یعنیپس _

 !رفته من دخترم؟ ادتینکنه _

 کنمیم  بهت، فکر  دمیکه حقته دارم پول م  ی ز ی د برابر چچن_

 .ی مورد و به من بدهکار هی نیا

 !جزو قراردادمون نبود نیا یول_

 !کنمی م نییقرارداد و من تع_

 :جا برخواستم و گفتم از

 .ستمین رششیمنم مجبور به پذ _

 :زمزمه کرد  هیزد و با کنا ی خند شین

 !آنا ی د ی ل ی ردبرادرت و فراموش ک ی نگو که بده _
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 ...شد بر سرم  یحرفش پتک نیا و

 .دوخت  نمیرا به من و چشمان خشمگ نگاهش 

 ...صاحبت منم مشفق... تا یآناه  دمتی خر رو  تو من_

 .به سمتم قدم برداشت برخاست

 :ام نَلَرزدتا چانه  فشارمیهم م ی را م حکم رو فکم

 م...؟ از  ی خوایم یچ_

 ...بودن اوضاع است میوخ ی ا یشد و نگاه خ مارش گو کینزد

 ؟ ی دار و شیی... توانایبیب ی بد پس  وقرضت خوامیم_

 :برخورد کرد یلعنت واریعقب بروم اما پ شتم به د خواستم

 ...ی داد... قولکنم  ی باز وتمعشوقه نقش  فقط یگفت_

رو  موتیر  با د کمه   زیم  ی کنترل  و  کرد  قفل  را   ی هادر 

از آنکه   شتریشش تکه اش ب ی را باز کرده و بالتنه    راهنشیپ
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را به   امنه یترس در دلم القا کند، تکه گوشت لرزان درون س

 :رددایتند وا م ی هاتپش 

ا_ هستم...  قولم  م  نیرو  بقیکنیکارو  منم  رو    یبده  هی... 

 ...کنمی پرداخت م

 ...صورتم فرود آمد ی داغش رو  نَفَس

 .دست کنار سرم ستون کرد و رو به من خَم شد 

 :گفت خورد ی ام تاب م قهیها و لب ی که رو  ینگاه با

  ی ادیز....؟ ها؟ آخه  میکن   شروع   الن   ن یهم   وآموزشت  چطوره _

 ...یتیی سو ی تازه کار

 ...؟ هوم؟  ی خشن چطور ی بوسه  هی شروع با  ی برا

تخت   ی خونه و تو  میکه برگرد  یزمان  ی برا  می ذاریم  وشهیبق

 !...یمن با لباس خواب آماده باش

 ...ام به نگاه مخمورش گره خورده بودگرد شده چشمان
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 .لب زمزمه کردم  ریدهانم را پر استرس قورت دادم و ز آب

 ...لطفا سامان_

  ه؟ی..؟ چنمیجون نازن_

  من ترس دارم؟ ؟ی دیترس

 .دیرا جلوتر کش سرش

 ...بینترس ب_

 ...ببوسمت خوامیفقط م الن

 ...ندی العمل مرا ببو منتظر نماند تا عکس  گفت

 ...را به دندان گرفت میهالب  یحرکت ناگهان کی در

نوز با گذشت چند ساعت هم ه  یو من حت  میخانه آمده بود  به

 !کردی لبانم گز گز م

رو  رو ا  ی نهیی آ  ی به  کم.رنگ    ستادهیاتاقم  رد  بر  نگاهم  و 

 .بود نمیریلب ز ی رو  ی های کبود
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 ؟یهست سک یاهل ر-

شت سرم  لخت پ  ی ابا بالتنه   شهیکه مثل هم   دمشید  نهیی آ  از

 .بود ستادهیا

 :دمیو پرس دمی در هم کش  ابرو

 چطور؟ -

 .شانس بدم هی بهت  خوامیم -

 :در نگاه کنجکاوم ادامه داد  رهیخ  سپس

و داداشت   یبده  یباق  ،ی کن! اگر موفق شد  کمی امشب و تحر -

 !دمی فردا م

آرمان بود و    یبده   یدر حال کنکاش مبلغ هنگفت مابق  ذهنم

 .اشنهشرمای ب شنهادی خوردن از پ قلبم در حال ترک 

 ؟ ینشدم چ کی تحر یاگه به دروغ گفت -

 .زد  ی پوزخندتخت پرت کرد و   ی را رو خودش
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 .داد هیبه تاج تخت تک کامال

به   شی هادست که  همانطور  و  گذاشت  بدنش  طرف  دو  را 

 :اش کرد و گفتتنه  نییبه پا ی ابود، اشاره  ره ی خ میهاچشم

 !گه یبشه خودش م ک ی! تحرتسیبه گفتن من ن ی ازین -

وقاحتش گرد شدند و ضربان قلبم شدت   زانی از م  میهاچشم

 .گرفت

 .به خودم مسلط بشوم  گرفتم تا ینفس

آرمان   یزودتر بده  نکهیبه ا  دیارزی شدنش م  کی شب تحر  کی

 .را بپردازم و آزاد شود

به  کی کردم،ینگاه م اشی خنث  ی به چهره  رهی که خ یحال در

 ی ام را باز کردم و در حالطرح مردانه   راهنیپ  ی هادکمه   کی

 .از تنم خارج کردم  دادم،ی و تاب م چی که به کمرم پ

ام است و از قصد به  شدم که مقصد نگاهش به بال تنه   همتوج

 .ندیرا بب ی تر واضح ی جلو خم شدم تا نما
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شلوار   ی و دکمه   ستادم یا  ینگاهش کردم و به آرام  یچشم  ریز

 .دمرا باز کر امیل

اندک   هشنگا آثار  به  نگاهم  من  و  بود  رنگم  قرمز  ست  به 

 !شدنش  کی تحر

 .لبخند زدم  ی دواریو با ام نامحسوس

 مه یتنش خ  ی رو  یبا عشوه به سمت تخت رفتم و با فاصله کم 

 .زدم

گوش تا گردنش   ریرا گاز گرفتم و زبانم را از ز  امی نیی پا  لب

 .دمیکش

که   نیو هم  دمی کش  شی ها  پککس یوار به سرا نوازش   دستم

 .را با من عوض کرد شی تر بروم جا نییخواستم پا

 :مه کردگوشم آورد و زمز  کینفس نفس سرش را نزد با

 ...یستی ن ی مبتد ادمیز  نکهینه مثل ا_
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 :و گفتم دمی ناز خند با

 ...... همه بلدنهیهر دختر  یه جزو صفات ذاتناز و عشو_

 ...زمینه عز_

 .برد گردنم فرو  ی را در گود سرش

 ...ستنیهمه بلد ن_

 ...هیعشوه خرک  ا یوردن بعض آ ناز

 ...رگ گردنم زد  ی رو  ی دارو تب سیخ ی بوسه

 ...ی بکر و ناب بودن، ناز دار نی تو در ع یول_

 .میرا برداشت و چهره به چهره شد سرش

 ...همه رفتارات ناز داره انگار_

 .کردم لیمتما ن ییبه سمت پا ی را کم  میهالب

 من؟_

 ...اوهوم_
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  ش ی زیو چ  نهیبب   یرو هر ک  افهی ق  نیالن؛ ا  نیش هم نمونه  ا،یب

 !شک کرد ش یبه مردونگ دینشه با

 .را گاز گرفتم نمیریخجالت لب ز  با

 ...سامان_

 .دیلبم کش ی شصتش را آرام رو انگشت

  !جون سامان عروسک؟_

 .خودم نبود که باز لبم را به دندان گرفتم دست

 ...ی نجورینگو بهم ا_

 چرا عروسکم؟ _

 :دمی زار نال  یحالت با

 ...امانس_

 ت بره... جون؟ سامان قربون_

 ...باهام حرف نزن ی نجوریا_
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 .دارم مهر زد تب  ی هاجلوتر آمد و لبانش بر لب سرش

بوسه   پس منرم    یااز  که  دلبرانه   یاندک  یحت  توانستمیو 

عاشقانه بخوانمش، عقب رفت و نگاه خمارش را به چشمان 

 ...باز من دوخت مهین

 حرف نزنم؟ ی چطور_

 ...گهید ی طورن یهم_

 ...فهممیکه نم یبگو، تا نگ_

 :خجالت و شرم لب زدم با

 ....... دلبرونه... عاشقونهی طورن یهم_

دلربا  لبخند و  م  شیجذاب   ی منظره   نیباتریز  توانستمیرا 

 ...خلقت نام ببرم

 اد؟یخوشت م زنمی م حرف که ی نجور یا یعنی_

 ...ده ییگرا یکه قطعا صورتم به سرخ دانستمیم
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  ی جورن یمرد باهاش ا  هی  نکهیاز ا  یشناسی رو م  ی کدوم دختر_

 !اد؟ یحرف بزنه خوشش ن

 باهات حرف نزنم؟ یمدل نیا یگی پس چرا م_

 ...آخه_

 ...گهیآخه نداره د_

 !کن آنا یلحظه زندگ  در

 ...میلذت ببراز هم   میتونیلحظه م  نیا تو

ها حالت خوب بشه! جمله  نیا  دنیاز شن  یتونیلحظه م   نیا  تو

 از خودت؟ یکنی م غشیدر ی چرا دار

 ...دادیت قلقلکم مداش شیهاحرف 

اگه....    ؟یبه وجود اومد چ  یاگه بعدش وابستگ  ؟یبعدش چ_

 ؟یاگه عاشق شدم چ

 ...دیگردنم کش ی وار رورا نوازش  دستش
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  ...نبعدا فکر ک واسه بعدش_

بالتنه همان   سپس به  نگاه خمارش  که  بود، برهنه   ی طور  ام 

 ..رد شد  رم یکرد و از لباس ز ی شرویتنم پ ی دستش رو

 ...نکن سامان_

 ...وارد کرد امنه یبه س ی فشار

 نکنم عروسک؟ یچ_

 ...در گلو خفه شده بود انگار میصدا

 ...و برداردستت.... دستت_

اد  توجهیب کارش  به  لذتبه خواهشم  و من  داد  از   یامه  دور 

 ...کردمیانتظار را تجربه م

 ودت؟ی تموم شده پر_

 هوم؟ _

  ؟تموم شده ودتیپر گمیم_
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 ؟ یواسه چ_

 ...... سوال نپرسزمیجواب بده عز کنمیسوال که م_

 !بودم  نیزم  ی موجود رو نی ترزبانیو ب نیترلحظه رام  آن

 ...من کمه... سه چهار روزه  کلیآره... س_

 .دیرا نرم بوس  میهالب

  ...خوبه پس_

 :دمیپرس   کنجکاو

 ؟ یواسه چ_

 !زمیآشنا کنم عز ی دیجد ی ای بتونم تو رو با دن نکهیواسه ا_

 .منظورش نشدم متوجه

 ها؟ _

  ؟ی لذت ببر  تیاز زندگ ی خواینم_

 !نخواد؟که  هی... کخوامیم_
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 !و بکنمپس بذار من کارم _

 کار؟  یچ_

 !کنم آنا رو به روت ی و بهتر  ی دیجد ی ای بذار با دن_

 !؟ یک  ی برا  ینگه داشت  وتیاون بکارت کوفت  فهممی نم  هنوزم 

 ...منجمد شد می هادر رگ  خون

 ...سا... سامان_

م_ راست  سامان...  برا   گه؛ید  گمیجون  نگهش   یک  ی مثال 

 ؟یداشت

 ...انم را بسته بودو شرم زب ایح

 !گه یخب بگو د_

 :خجالت پاسخ دادم با

 !...منده یهمسر آ_

 .را نوازش کرد  میآورد و موها  رونیب رم یرا از لباس ز  ستشد
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  رو؟ یخونه پا گذاشت نیکه به ا یرفته شب اول  ادتیآنا _

 ...ه یهم گر گرفتی ام مهم خنده  اشی ادآوریاز  

شادمان  هم آشنا   یحس  از  هم حس  ب  ییداشتم  و  سامان  ا 

 !خانه نی حقارت از رفتار آن شبش و علت آمدنم به ا

 ه؟یت چمنظور_

...  یکه بکارتت.و به من بفروش  ی منظورم واضحه! اومده بود_

ازا که اصال قابل   ی زی... چیکم  یلیپول... اونم مبلغ خ  ی در 

 !ستین  کنمیبرادرت که دارم صافشون م  یبا حجم بده  اسیق

 .بر ذهنم هجوم آوردند بارهکیه ب یمختلف افکار

م  ی زی چ  تنها کنم،    ی ریگجه ی نت   شیهااز حرف   توانستمیکه 

مستق  نیا کامال  داشت  که  چ  میبود  م  ی زیبه   خواستیکه 

  !کردی اشاره م

 !...یجنس ی رابطه 
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تا چه  هر برم  کردمی ارتا مچه دو دو   یسر خانه   گشتمی باز 

 !اول

 !او حق دارد نکهیا

  دهد ی محاسبات را انجام م  نی مغزم چطور ا  دمیفهمینم  فقط

 !رسدیواحد م ی جه ی نت کی که هر بار به 

 !سامان بر حق است ی مطالبه  نکهیا

  !آمدی بدم نم  ادیگول بزنم؛ من هم ز  توانستمیرا که نم   خودم

 !شدیخوش خوشانم هم م یحت میبهتر است بگو البته

هد به دست وجود دارد که نخوا  نیزم  ی رو  ی کدام دختر   آخر

 !د؟یرا بدرود بگو یدخترانگ ی ایاش دنمرد مورد عالقه 

 ...باشه_

 .گرفت دنی و شهوت در چشمانش درخش ی روزیپ  برق

 باشه؟ یچ_
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 .بوداما لبخندم محزون  خواستمی رابطه را م نیا نکهیا با

رو به دست    ی کرد  نه یرو که بابتش هز  ی زیچ  ی خوا یمگه نم_

 ...کردم قبول گهیخب باشه د ؟ی اریب

 :جدا شود گفت یاندک نکهیو بدون ا دیذوق لبم را بوس با

به نفع هر دومونه،   نی... البته ایهست   یدختر عاقل  دونستمیم_

 !یچشیم رو   یلذت واقع ه یبالخره طعم 

 .را نرم بوسه زد امگونه

مطمئن   یدرد همراه باشه... ول  یکم   هیبه    دیالبته بار اول شا_

 .یذته و حس سرخوشباش بعدش فقط ل

 .مشغول درآوردن شلوارش شد برخاست

 بار چندمته سامان؟_

 بار چندممه؟ سکس؟  یچ_

 .بودنش عادت نکرده بودم پروایمدل ب ن یهم به ا  هنوز
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 .کردم ی احساس م دای شد میهارا در گونه یگرفتگ گر

 ...نه_

 ؟ یپس چ_

 .دمیکش  میرا رو ملحفه

 ؟یکنی کارو م ن یدختر ا هیبار چندمه که با _

رفت چشمانم ناخودآگاه بسته    رش یکه به کش لباس ز  دستش

 .اتاق را پر کرد ی او فضا ی قهقهه ی شد و صدا

 !اخجالتاتم آن نیمن عاشق ا ی وا_

 .زمیزبرات ع  شهیم  ی نداره کم کم عاد یبیع  البته

 .دمیسرم کش  ی ملحفه را رو دهیهمان حالت خواب به

 ...شدم سامان مونی اصال پش  ی وا_

رو   ملحفه از  و  ی را  زد  بسته  ی رو  صورتم کنار  را  چشمان  ام 

 .بوسه زد
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 ...منم بار اولمه آنا_

 ...نبودم  ی دختر چ یحال با ه تا

 ...نبودم  کسچ ی هبارِ  نیحال اول  تا

 ...کنهی م زدهجانیه  شتریب ومن نیا

کش  نیا ادناتیخجالت  بستنات....  گرفتنات... چشم  رو   نای... 

 ...کنهی تند م و شم یآت  شتریب

ا  حداقل از  که  شد  آرام  م  نی دلم  خودم   توانستمی لحاظ  به 

را تجربه   ی زیچ  نیبار است چن   ن یدهم که او هم اول  ی دلدار

 .کندیم

 ..م گذاشتلب ی لب رو کنار زد و میرا کامل از رو ملحفه

  ش ی هاتنم را با بوسه  ی جا  ی شب تا خود طلوع آفتاب جا  آن

ر جانم  و  روح  گرمش  دستان  نوازش  با  و  داد  طواف  غسل  ا 

 ...کرد

 ...آمدمیاش به رقص درمعاشقانه ی هامن با زمزمه  و
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در وجودم جوانه   شدی م  ی که چند  یبه حس  شی از پ   شیب  قلبم

و  بال  بود  م  زده  مطمئنم    دادی پر   ا  کردی مو  عالقه    نیکه 

 ...که نسبت به سامان دارم ستیزی چ نیتریقیحق

 دانمی او نم  ی من عاشقانه بود و برا  ی که برا  یلحظات   انیم   در

حکم ز  یچه  که  خواستم  خدا  از  جدا  نی داشت...   می عشق 

 ...نکند

 ...نیهم

  خورد یس ر م  می هاموها و گونه  ی که رو  یبا نوازش دست  صبح

 .پلک باز کردم

 .زمی عز یکنی بخور ضعف مپاشو صبحونه  _

  ی زی آن لحن دلربا تنها چ  دنیآن چشمان مهربان و شن  دنید

 .خواستمی بود که در آن هنگام از خدا م

ا   ش یپ   تا استرس  خواب  وه را    نیاز  صبح  که  داشتم 

 !...دی ز او خواهم دا یالعملعکس 



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

646 

رفتار    نینه، قرار است ا  ای  ماندی مهربان و دلبر م  نطوریهم  ایآ

 !...؟آورندیسر بر م  شیازهایکه ن یمنحصر شود به اوقات

حس    ست یراحت شده بود که قرار ن  المیخ  ی حال تا حدود   و

 !مچاله شده را داشته باشم ی دستمال کاغذ 

 ؟یکنیفکر م  یت برده؟ به چچرا مات _

 ..گشت ی بر لبم جار لبخند

 ...یچی ه_

 ؟ ی درد ندار_

 .نه_

 !بگو ها وراستش _

 .گمیو مراستش _

 .ی صبحونه آوردم بخور_

 .بلندشو
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 !ام س ر خوردبالتنه  ی شدم که ملحفه از رو  زیخ   مین  حواسیب

 .دمشیگردنم بال کش ریگرفتم و تا ز دستپاچه

 .بودشده  ترن یری ش میاهم حال بر اشخنده 

تا    بشیانگار نه انگار که د  یکنیم  میو قاخودت   ی جور  هی_

 !و انداز ورنداز کردمخود صبح من همه جات 

دستم ملحفه را محکم نگه   کیرا پشت گوش زدم و با    میموها

 .داشتم

 ...سامان تو رو خدا ی وا_

 .ام نهادبرهنه   ی شانه  ی و دستش را رو  دیخود را جلو کش  کامل

 .ملحفه نفوذ کرد ریآمد و تا ز ترن ییآرام پا آرام

 ...آنا  میاز هم ندار یپنهون زیچ  گهیو تو دمن_

دستش    ی به خود گرفت و گرما  ی تندتر  تمیقلبم ر  ی هاتپش 

 .داد ی نوازش م زی انگار روحم را ن
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از  را دو طرفم در  شیت سرم قرار گرفت، پاهاو پش  دیزخ  جلوتر

 .که کامال در آغوشش بودم ی کرد طور

 .نمیاش را ببخودم را کج کردم تا بتوانم چهره  یکم

 ؟ یراحت_

 ...تو بغل تو آره _

 .آنا یبمون نطوری هم  شهیجون، کاش هم ی ا_

 چطور؟ _

قشنگ    ی کنار... واسم حرفا  ی بذار   ودنات یمثال خجالت کش_

 !ادیخوشم م  شتریب ی نجوری. ا..یبزن

 .دیترس در دلم لنه گز ناگهان

 سامان؟ شهیم یحال بعدش چ _

 ؟یبعدِ چ_

 شه؟یم ی... بعدش چمیت و پرونددخترعمه   نکهیبعد از ا_
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 ...گهید یچی ه_

 .دیرا کش امینیب نوک

 ...رد کارم رمی منم م ت،یزندگ یپ ی ریم_

  ز ی خت و چشمانم لبراندا  چنگ   میچرا بغض بر گلو  دانمینم

 ...زندیداشتم نر یکه سع ییهااز اشک  شدند

  شد؟ چرا چشمات پر اشک شد؟ یچ_

 ...آنا نگو که ی وا

  رون یاز قعر چاه ب  یی من با صدا  یحرفش را خورد! ول  ی ادامه 

 :آمده گفتم

  ...از دست دادن ندارم ی برا  ی زی چ گهیسامان حال من د_

تو    ؟ی و کردفکر من  چیبرم؟ ه   یک  ش یبرم بعدش ها؟ پ   کجا

 ...یهم ازم گرفت  منده یآ  ،یو نگرفتمن   یفقط دخترانگ  شبید
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ام  بر گونه  محابای را ب  میهازد و با دست اشک  ی عصب  ی لبخند

 .روان گشته بودند پاک کرد 

 .نگران نباش دمیم ومتی ترم ی نه یهز_

شد،    یوقت تموم  پ  هیقراردادمون  خوب    کنمیم  دایدکتر 

 .م یترم متبریم

 !شهیمتوجه نم کسچی باش ه طمئنم

کرد که مطمئن بودم از    فرو   ی شتریحرفش به قلبم ن  نیا  با

 ...چکدیزخمش خون م ی جا

 ...بزنم ی گرینتوانستم حرف د اما

آن   ار ی را با مع  زی که همه چ  ی به مرد   میبگو  توانستم یم  چه

 !د؟ یسنجیم  یقرارداد کوفت

 .رفتدهانم گ کیرا نزد  ریش وانیل

 .عسل بخور ری ره شذ هی ایب_
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  ی دخترا  ن یع  ی... بعد نشستهای استراحت کن  د یمثال با  امروز 

 !یکنی م هیگر ی خودیبد نق نقو ب

جرعه   در و  کردم  سکوت  بغض    دمینوش  ر یش  ی اجوابش  و 

 ...را همراه با آن فرو دادم امی لعنت

خوش رنگ    یاز کاچ   یگذاشت و قاشق  ینیرا در س  ر یش  وانیل

 .که در ظرف بود برداشت و در دهانم گذاشت ییو بو

 .حالم بهتر شد   یو طعم خوبش کم ینیری ش از

که در سرم بود را بر   یو فکر وحشتناک  دمیرا بال کش  امینیب

 .زبان آوردم 

 ....آورده؟! نکنه یرو ک یکاچ_

 ؟ینکنه چ_

 ...دیخندی م چشمانش

د _ آره  د  زنگ   گهیمامانم؟  اتفاق  شبیزدم بهش گفتم   ی چه 

 .پزهیم یبرات کاچ  ادیافتاده اونم گفت م
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  ت ی ثی آبرو ح  ایبهشون؟ خدا  ی... خاک به سرم... چرا گفتیهع_

 !ندارم من 

 !باز سرکارم گذاشته دم یشد، فهم دیرا شد  اشخنده 

 .ی دی و حرص منقدر من ت کنه که اخدا خفه _

 .و چشمانش را مظلوم کرد دیرا نرم بوس  لبانم

  اد؟یدلت م_

 !آمدیکه... قطعا نم دلم

مدت  شیهازخم حرف   یول تا  بتوانم  که  بود  تازه  آن    یآنقدر 

 .حس دوست داشتن را وادار به سکوت کنم

 .ادی آره که دلم م_

 ...قربون اخمات بابا_

 .به دهانم گذاشت ی گر یو لبخندزنان قاشق د گفت
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 ی هاو بوسه  یخنده و شوخ   انی که او م  ی اانه از صرف صبح  پس

 .چاندمیرا دورم پ به خوردم داد، برخاستم و ملحفه    گاهی گاه و ب

 حالت؟  نیبا ا ی شی کجا پا م_

 .حالم خوبه_

 .برم حموم خوامیم

 ؟ی درد ندار یمطمئن_

 ...آره... درد ندارم_

 !بره جیسرت گ فتهیفشارت ن هویباهات حموم،  امیب_

  !گفتم که حالم خوبه اد،خوینه نم_

 !ستای رو به راه ن ادیرنگ و روت ز _

 .شمی خوبم سامان... برم حموم سر حال م_

 ،ی بود  امیدر دل گفتم که کاش آنقدر که نگران حال جسم  و

 ...مهم بود تیبرا زین امیحال و روز روح 
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ا  ریز و    یو اجازه دادم تمام افکار منف  ستادمیدوش آب گرم 

 ...شسته روند بد همراه با آب روان از تنم  ی های انرژ

با   کنمیم  ی هستم... کار  ی ای دختر قو   من» سامان خودش 

 !زبون خودش بهم ابراز عالقه کنه

 .بتونم که به خودم عالقمندش کنم د یبتونم... با دیبا

با  ی برا  ی زیچ  گهیکه د  حال ندارم  دادن   ی همه   دیاز دست 

 ...و بکنمتالشم

 ...تونمیم من

 ..سامان معتمد ارم یدستت م به

 «!..ی چطور شد که عاشقم شد یکه خودتم نفهم ی جور

 ...آمدم سبک شده بودم رونی حمام که ب از

قلب سامان    کردمی که حس م  و شاداب بودم   ی پر انرژ  آنقدر

 !...رما دا ر  ایفتح دن ت یقابل چ؛یکه ه
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که   یمیو در جهت تصم   دمیکش   رونیرا ب  می هالباس   ی کشو

  شان یکه رو  یمشک  تاپ و شلوارک   کی  انشانیگرفته بودم، از م 

 .داشت انتخاب کردم زیر   یقرمز و صورت ی هاطرح قلب

ه دورم رها ب  سی را همانطور خ  میلباس، موها  دن یاز پوش  پس

 .م رژ قرمز اتاق را ترک نمود کیکردم و با زدن 

 .از او نبود ی هال اثر در

و   ستادهیکه کنار مخلوط کن ا  دمشیآشپزخانه رفتم و د  به

 .در آن است ییزهایچ  ختنیمشغول ر

ش  نتیکاب  ی رو موز،  مختلف:  مواد  از  بود  پر  خامه،    ر،یهم 

 ...کنجد، خرما، گردو، پسته، عسل

را   ی و بمب انرژ  معجون خوشمزه  کیان نگاه اول  در هم  که

 .کردندیم  یدر ذهن تداع

 !چه کنم دانستمینم
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ا  کی  با د  ستادهیشلوارک  از  من  و  عضالت   دنیبود  حرکت 

 .رفتی دلم ضعف م ش یپشت و بازو

خجالت و شرم   ی آغوشش را داشت و از طرف  ی دلم هوا   بدجور

 !شدیمانعم م

د  کی  با به  دو  و  ساده  کردن  تا  شرا  ادیو  شب   طیآوردن 

تا شرم و حگذشته  بر آن شدم  از د  ییایمان،    شب یکه پس 

 .نداشت را کنار بگذارم ییما معنا ی برا گرید

 .را آهسته به سمتش برداشتم میهاگرفتم و گام  ینفس

 .دستانم را دور شکمش حلقه کردم و  ستادمی سرش ا پشت

قلقلک  شیهاپک   کس یس  لمس را  زبانم   دادیم  دلم  و 

 .دیناخودآگاه چرخ 

 زم؟ یعز یکنی کار م یچ_

 !شدم  ریغافلگ  زین خودم  یام حتجمله ی انتها  زمیعز از

 آنا؟  یخودت_
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 .شد میهاد مهمان لبپشتش گذاشتم و لبخن  ی را رو سرم

 ...زمی آره عز_

 .ال متعجب بودکام لحنش

 !دار؟یب  ایالن؟ خوابم  یجونم؟! با من_

بوسه  خودم   طنتیش  با و  چسباندم  او  به  بر   یکوتاه  ی را 

 .عضالتش نشاندم

 !نجاست؟ ی از تو و من ا ریغ  یاوهوم... ک_

 یمخف  نیدورب  نم؟ یبیو ممطمئن باشم اکر برگردم خودت_

 !نباشه؟

 .دم یخند زیر

 !برگرد مطمئن شو خب_

 .و نگاه خندانش را بهم دوخت  دیدستانم چرخ انیم
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ا_ به  ز  ن یجونم  خانم  چه  لباساییبایمنظره...  چه   ی ... 

 ...یقشنگ

 !گذرهیامروز چقدر داره خوش م  اصال

 .زمی خوش بگذره عز شهیبه بعد قراره هم نیاز ا_

 ...هاشهی تنم مور مور م نیا زمیعز یکی اوف اصال م_

بار که   کیکه الن با هر    زمیعز  یبهم نگفت  وقتچ یبس ه   از

بهم   کی در مسابقات المپ  تیکلمه رو حس موفق   نیا  یگیم

 !لمصب دهیدست م

 .خودش شل شد ی هالب  و

 .گذاشتم  اشنهی س ی را رو سرم

 خوبه؟  گم،ی بهت م ادیبه بعد ز نیاز ا_

 .به دورم تاب خوردند  یچکیرا چون پ  دستانش

 .لعنتآره که خوبه نفسم، بر منکرش _
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م  قند آب  دلم  ب  شدیدر  چه  او  دلبر  محابایو    ش ی های بر 

 .افزودیم

دستانش قاب   انیاز خودش فاصله داد و صورتم را م  یکم  مرا

 .گرفت

  !ی تر شدچه خوشگل _

 .دیبوس داغ شدند و او لبانم را  میهاگونه

 .یشیم تری خوردن یکشیخجالت م_

  پشت به من کرد و در حال انداختن موزها در مخلوط  سپس

 :کن گفت

  نستا،یسر پا وا  ن،یبرو بنش  کنمی و آماده ممعجون  نیتا من ا_

 .ستیبرات خوب ن ادیز

 !خب ستمیدوست دارم کنارت وا_

 ..ام زدینیبه نوک ب ی اضربه
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 .نکن، برو یطونیش_

 .امروز و تخس نباش  هی

 .نشستم یصندل ی رفتم و رو عانهیمط

ه مطمئن ک  ی اقهی کن را روشن کرد و پس از چند دق  مخلوط

 .مواد خوب هم زده شده خاموشش کرد ی مه شد که ه

 .نشه رتید_

 .برم خوامینم ییجا_

 .گذاشت و کنارم نشست  زیم  ی را پر کرد و رو   یبزرگ   ی هاوانیل

 .بخور_

  ؟ی رینممگه شرکت _

 نه، تو رو کجا ول کنم برم خانمم؟_

 .خانمم گفتنش دلم غنج رفت و لبخندم پررنگ شد از

 .تو برو به کارات برس گه،ید خوابمیمن م_
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 .سرکار  امیب  تونمی که درد ندارما، م هرچند

 .را برداشت و  به دستم داد وانیل

 .چرت نگو آنا_

  !سرکار   ی بر  یپاش شب زفافت    ی کار مونده که فردا  هی  نیهم

جان دوباره   نشیریو طعم ش  دمی نوش  ظیغل  عیاز آن ما  ی اجرعه 

 .دیبهم بخش

 !که ستین میزیخب حالم خوبه! چ_

دلشون درد    ری.گن فرداش ز یکه م   نایپس ا  فهمم یمن نم_

  !ان؟یو کمر دردن و فالنن ک  کنهیم

 .گرفته بود از لحن حرف زدنش  امخنده 

  !من چه بدونم؟_

 .من درد ندارم  گه،یجوره د ه ی یهرکس خب

 ناله راه بندازم؟  آه و  ی خودیب ی خوایکار  کنم الن؟ م یچ
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کشرا    وانشیل  اتیمحتو سر  انتها  ل  دی تا  رو  وانی و    ز ی م  ی را 

 .گذاشت

 .دیکش خودش را جلو  را به من چسباند و  اشی صندا 

 ...زمیعز  ی کردیتو تخت م شبیآه و ناله رو که د_

پر تب و    ی هاآمد، دوباره صحنه  رونی حرف از دهانش ب  ن یا  تا

در   ب یعج  ییچشمم ظاهر شدند و گرما  ی جلو  شبیتاب د

 .جانم نفوذ کرد

  خوشگلم؟ ی د یجونم... باز خجالت کش ی ا_

 ...شمی م صتی حر  شتریمن ب یکشیخجالت که م ی نجوریا

 ...خوامتی م شتریب

 .برخاست یصندل ی از رو یناگهان

 .زنگ بزنم ب مامانم هیبرم _

 .راه افتادمشده بلند شدم و پشت سرش  هول
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 !کجا؟ چرا به مامانت؟_

رو  ییرایپذ  به از  را  تلفن  و  مبل   یعسل  زی م  ی رفت  ها کنار 

 .برداشت

رابطه داشت   شهی زنگ بزنم ازش بپرسم، بعد از شب زفافم م_

 نه؟ ای

 .گرد شده فورا تلفن را از دستش چنگ زدم یچشمان با

 !کار مونده هی نی! همنمیبده من ب_

 .نه ایرات بده  بدونم ب  خوامیخب م_

 !یلزم نکرده تو به فکر من باش_

 !کن یو خوب   ایحال ب_

 !...شر مرسان ست،ین دیتو ام ری مرا به خ_

 .مرا به خودش کوباند و دیچ یدور کمرم پ   دستش

 شر نرسونم؟_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

664 

  

 .چنگ شد  امنهی س  ی رو  گرشی شد و دست د  رهی چشمانم خ  به

  !من خود شرم آنا_

 !شر ی کلمه خود

 !ی شر ندار نیهم از ا  ی ارراه فر گهید

 .دینفس کش  قیگردنم عم ری و ز  دیبازم را بوس مهین ی هالب

 ...ی مال من ی تا اطالع ثانو گهید_

 ...ادیعروسکش خوشش مشر اما از  نیا

 ...ادیخوشش م بدجورم

بر آن    خواستمی را م  میبود که تمام آرزوها  ی زی او بودن چ  مال

 ....ش یهااما قسمت دوم حرف نمیمبنا بچ 

 ...کردیم تمی.... اذخواندی مرا عروسکش م نکهیا

 ...بودن را دوست نداشتم  عروسک 
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و من شود!    یروز از عروسکش خسته م  کی  یهر کس   بالخره 

 ...خواستمی را نم نیا

 ...باشم یشگی هم خواستمیم

 ...ی ابد

  ی ها سامان برخالف تمام اصرار  د،ی هفته هم که از راه رس ر آخ

 !اش نرفت دختر عمه  ییخوش آمدگو  یمن و مادرش به مهمان

  رش ی تاث  ندیود که اگر بار اول ما را با هم ببهم معتقد ب  هوز

 ....است شتریب یلیخ

 .هم از نرفتنش خوشحال بودم من

چه   یکوفت  یدر آن مهمان  ایرا داشتم که آ  نیا  ی که دلهره   چرا

 !کند طنتینکند سامان ش نکهی حضور دارند و ا یکسان

 !اجازه نداده بود در اتاق خودم بخوابم  گر یآن شب به بعد د  از

»جا  با بود  گفته  چه    ی خنده  من  و  شوهرشه!«  بغل  تو  زن 

 .گفته بودم  نیآم  یبودم و از ته دل اله دهیسرخوشانه خند 
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که با هم   ییهاو حال ما طبق صحبت   گذشتیم  ی اهفته   دو

سامان  یعنی م،ی او را به خانه دعوت کرد ی دخترعمه م،یداشت

 .بود رفتهیپذ یدعوت کرد و او هم با خوشحال 

بصب  از که  بود  داریح  و    میشده  خانه  کردن  مرتب  حال  در 

 .میتدارکات بود ی هیته

 .کردم ی شام به اصرار و خواهش سامان خودم آشپز ی برا

مخلفات از جمله    گر ی همراه دبه    ی چلو گوشت و قرمه سبز 

 ... سالد و ژله و

 ن یآست  حلقه  راهنیپ  کیمن    م؛یبود  دهیست با هم خر  لباس

رنگ با    نیبه هم  یراهنیو سامان هم پ  یشمیکوتاه به رنگ  

 .یمشک ن یشلوار ج کی

 .شده دورم رها کردم  سیرا بابل  میکردم و موها  یمیمال  شی آرا

که همرنگ    ی گل سر را با دست منظم نمودم و   ش یهاحلقه 

 .نشاندم میموها  ی بودم را رو دهی لباسم خر



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

667 

 .مهیآن تا  یلیها، خالناست که برسه ؟ی آماده شد_

که در چارچوب   ستمیگرفتم و به او نگر نهییدر آ خودم چشم

 .بود ستادهیدر ا

 .آره حاضرم_

 .را از در گرفت و جلو آمد اشهیتک

 .کنار زد  را  خوردیصورتم تاب م ی که رو ییمو ی حلقه

 .شی تو با آرا یشی تر مچقدر خوشگل_

 .زمی عز یمرس_

 .بودشده  میهااز تکه کالم  ی جزو  گریها دگفتن زمیعز نیا

 .بر لبش نقش بست ی لبخند

 ...ی دلبر شد گه ید  یلیخ شی آرا  نیلباس و ا نیامشب با ا_

 !کارت دارم  گهیآماده باش که د شب

 .کوفتم نیها پا بر زمو مثل دختربچه   دمینال
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 ...سامان گهینه د_

 ...بود که شبید نیهم

 .حرفم آمد  انیم

پر _ باشه؛  قبل  شبشمیخب  شب  ربطبود،  چه  بود،    یترشم 

 داره؟ 

 .بخوابم خوامی ام خب امشب، ممن خسته _

 .کنمیم خودم در  وتی نداره عشقم، خستگ یبیع_

 .رو نکردم وهنرم   نیا هنوز

 :تعجب گفتم با

 کدوم هنر؟_

 .بره  ادتی از  یکه خستگ  دمی ماساژت م  ی ماساژ! جور_

 .مهمان لبانم شد  ی موز ی لبخند

 !من ماساژ دوست ندارم؛ فقط خواب_
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 .ام زدبر گونه یآرام ی بوسه

 .یبخواب ذارمیامشب من نم ی ایب نییپا ی بال بر ن،یبب_

 روت خوابت بپره خوبه؟  زمیری اژ نه؟ خب آب مماس حال

 .سفتش زدم ی هاپک  ک یبه س یمشت

 !امانس ی شعوریب یلیخ_

 !داستی قشنگم، نگفته هم پ دونمیم_

 .جوابش گاردم شکست و به خنده افتادم  نیاز ا و

 .را کوتاه کرد مانیهاخنده  فونیزنگ آ ی صدا

 .بدو برو که اومد_

 .توام گهید ایب_

 .دیرا گرفت و همراه خود کشو دستم  گفت

گرفتم    م یمعلوم نبود پس تصم   ی ادیز  ز یچ  ی ر یتصو  فونیآ  از

 .دمشید کیکه از نزد یوقت ی وت را بگذارم براقضا
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 .در را که باز کرد دست دور کمرم انداخت سامان

 .دان یم نیو ا ی گو  نیا گه،یرو کن د ی بلد یآنا امروز هرچ _

 .و چسباندماش کردم و خودم را به ا حواله  یچشمک

 .جون یتخت سام  التیخ_

 .ستادیو ا   دیما رس ی لحظه بعد آسانسور به طبقه چند

و رنگ    شی بدون آرا  ی االعاده ساده با چهره فوق  ی دختر  سپس

 .آمد رونیاز آن ب دهیپر

م  یچشمان  با او  به  شده  زمزمه    ستمینگریگرد  تعجب  با  و 

 .کردم 

 نه؟ یهم_

 ....آره _

صورتش زد و جلو   ی پهنا  به  ی ند که به ما افتاد لبخ   چشمش 

 .آمد
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 .با او دست دادم زیدراز کرد و من ن دست

 ؟یخوب  زم،ی عز سالم_

 .دیهوا بوس  ی در آغوش گرفت و رو یسامان را اندک  و

و    الیخی خودم را ب  یزده بودم ولبرخوردش سخت شگفت   از

 .نشان دادم یعیطب

 .نیخوش اومد یلیتو گلم، خ دییبفرما_

 .شم  فدات یمرس_

 .و او وارد شد میستادیا کنار

 یدسته   ی مانتو و شالش را درآورد و رو  لکس،یراحت و ر   یلیخ

 .مبل گذاشت

 !بود دهیپوش  دیسف ی ساده شرتیت کی

 .او را دعوت به نشستن کرد سامان

 .لطفا نیبنش_
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 .مینشست شیرو به رو ز ی و ما ن نشست

  ن یوقع چنحرکات و رفتار سامان مشخص بود که او هم ت  از

 .اش نداشتهرا از دخترعمه  ی رفتار

 .آغاز کرد  نگونهیبحث را ا  سامان

 ....کنمیم ی معرف یراست_

 .حرفش آمد  انیم الناز

 .تنده یجون، نامزد و همسر آ تا یآناه دونم،یم دونمیم_

و ادامه    د یاز خندکه الن  م یهم انداخت  به   یدو با تعجب نگاه  هر 

 .داد

  !گهی د خب خبر دارم ه؟یچ_

 :دیپرس سامان

 ؟ی د یاز کجا فهم_

 ...مهبد گفت_
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 .د یچ یام پدست دور شانه  سامان

 !...گهید یدونیخب پس م_

 .پا انداخت ی اد و پا رومبل لم د یبه پشت الناز

 .دونمی آره م_

 ...دونمی وقته م یلیخ

شک کرده    ریگغام یرو پ  رفتیکه تماسام م   ییهمون روزا  از

 ...بودم، از مهبد پرس و جو کردم 

 ؟یپس چرا برگشت_

  !نم؟یو ببحق ندارم خانوادم _

 !چرا که نه! البته_

درست_ کار  تو  حال  هر  با..یسام  ی نکرد  یبه  خودم   دی.    به 

 ...اول یگفتیم
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غ  من زده  نبودم؛ مطمئن  یمنطق  ری آدم  با خودم حرف  اگه  ا 

 .کردم یقبول م ی بود

 ؟ یپدر مادرمامون و سر من خراب کن نکهیجدا؟ بدون ا_

 .کرد شیهاحرف  ی مهیضم ی شخند یو ن گفت

 .بحث را عوض کرد یعیطب ر یبه طور غ  الناز

 .ی انتخاب کرد ییبای بهت، همسر ز گمیم ک یتبر_

 .دیرا بوس میموها ی رو انسام

 .تمومه  یهم خانم و هنرمند و همه چ  یلیخ  ،یی بای عالوه بر ز_

 .دیخوشبخت بش _

 ...میشی حتما م_

 :زدم و رو به او گفتم ی لبخند

 .زمیممنون عز_
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خوشبخت  دوارم یام هم  زندگ  ی شما  عشق  با  تجربه   تونیرو 

 .نیکن

 .ردکیکه بر لب داشت، حس گناه بهم القا م ی تلخند مچهین

  ی که منتظر دوم  دمید  شیکی از    ی ریچه خ  ؟ یعشق زندگ_

 !بمونم؟

 ...باز ماند دهانم

 .دیابرو در هم کش سامان

 ...یال_

 .را به سامان دوخت نشیغمگ  چشمان

  ...شمیم  ی جور هی یال یگی هنوزم م_

 ...یال یگیفقط تو بهم م هنوزم 
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  ی دختر   ر یانعکاس تصو  اش،یچشمان غمبار و اشک  ی نه ییآ  در

 !خودم بود هیکه سخت شب دمیرا د

موها  ی دختر چهره   شانیپر  ی با  عشق   ی او  که  آشفته 

 !....اش را از دست داده و حال به سوگ نشسته استیزندگ

که او داشت   ی آن از خودم متنفر شدم به خاطر حال بد  کی

 !من بودم  دیعثش شاو با

شدن    یقربان  نی ها از اشدم و مثل احمق   یخودم قربانکه    یمن

 !بردمی لذت م

 :گفت  یحرص سامان

 !....خوامتیمن نم ی.دونستی از اولشم م بس کن لطفا! تو_

  دم ی . اما الن امداشتم که نظرت عوض بشه..  د یام  ی آره ول_

 ...جلو روم نشسته تا بهم ثابت کنه که وجود نداشته

د  نیبب_ امشب  کردساناز،  ا  میعوتت  جر  نیتا  و    انات یبحث 

 !یبزن هیو کنا کهیت ستیتموم بشه، قرار ن
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 ....کننیهستن که اشتباه م  هیبق نیا شهیآره درسته، هم_

 ...یکه خوب ییتو  نیا شهیهم

 ...شهی با توئه هم  حق

 !...رفتار کنن تو لیباب م  دیبا همه

 .بودم ت به سامان لم داده کرد که در سکو یو رو به من  گفت

و   ی شد  رشیکرده برات که اس  ی اونقدر دلبر  بندمی شرط م_

 ...و به گردنت انداختهاسارتش  وغ یحال هم 

 ...ی تکون بخور یکه نتون ی طور

 ...از برم  مرد و  نیا من

 ...و بارها دوره کردمحرکات و رفتارش   ی کتاب همه   کی  مثل

 .تشر زد   تیتحمل نکرد و با عصبان گرید سامان

 ...مرزت و بدون ساناز! درست حرف بزن حد و _



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

678 

کنار صورتش را    ختهیر  ی آرامش چند تار مو  ت یاما در نها  او

 .در مبل فرو رفت شتر یبال داد و ب

 ...اریتر از ته خ... تلخیتلخه سام قتیحق_

 ی که دو تا از دوست دخترات و مجبور کرد  یبهش گفت  یراست

 !بچه سقط کنن؟

 .سامان در حا تکانم داد  ادیفر ز مانده بود ودهانم با من

 !گمینم ی چیمن ه  یه گهیخفه شو د_

 ...یول ی د! کور خون؟یما رو شکراب کن نیکه مثال ب ی اومد

 ...حرفاست نیعشقمون محکم.تر از ما

اش حرف مانتو   ی اون کلمه خاست و بددر کمال آرامش بر  ساناز

 .د یرا پوش

 ...! شام پختمزم؟یکجا عز_

 . بلند شدم زیسرش انداخت و من ن  ی را رو  شالش
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 ی وار روو پشت دستش را آرام و نوازش  ستادیمن ا   ی به رو  رو

 .دیام کشگونه

 ...فی... حزمیعز فتهیح_

 که سامان بلند شد و دست او   کردمی فقط با تعجب نگاه م  من

 .ا شدت و حرص از صورت من پس زدرا ب

!  ی زد  تمیهاهیکناو   ش ین  ،ی کرد  وت ی خوشبخت  ی بسه... آرزو_

  !دیببر فیتشر دیی حال بفرما

 .به من و سامان انداخت یمغموم نگاه ساناز

م_ ماجراها   رم ی دارم  اون  نباش...  نگران   ی پسرعمه... 

 !دم ین امنه، لو نممن جاشو شی محرمانه.ت پ 

 ...قرار بود زنت بشم یزمان  ه ی بالخره

 .گهیخفه شو د_

 .گفت و با چند گام بلند خود را به در رساند سامان
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 .ستادیکنار ا آپارتمان را باز کرد و  در

 ....ساناز س یم ی گودبا_

 .ستاد یا جلو رفت و  یقدم ساناز

 .به من انداخت ی گرینگاه د و  برگشت

 ...یفیح یول_

 !ستی العمل درست چعمس  ستمدانیبودم... گنگ... نم جیگ

 !کنسله  یازدواج زورک نیبرو ساناز... به ننه باباتم بگو ا ایب_

 .ستاد یدر چارچوب در ا ساناز

 بگم؟ ؟یچ  اتیاز نامرد_

لحن  سامان با  و  داد  تکان  هوا  در  را  م   ی دستش    ی دانیچاله 

 :گفت

 ...بکن ی دوست دار یخدافظ بابا... برو هر غلط_

 ...عالمه یشسامان ل برو بگو اصال
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  !برام  ستین مهم

 !از من بود که حاصل شد کندن تو مهم

 !ورم هیبه  شهیبق

بست   ی شخند ین  ساناز نقش  لبانش  بر  ب  تلخ   ی خداحافظ یو 

 .خانه را ترک کرد

  ران یکه ح  یمت منکوفت و به س  در را به شدت به هم  سامان

 .بودم قدم تند کرد  ستادهیوسط هال ا

 .دستانش گرفت  انیرا م میها و شانه ستادیا  امی قدم کی در

 !شده آنا؟  یچ_

 ...یچی... هیه_

  ؟ی شد ی نطوری پس چرا ا_

 ...نشدم ینه... طور خاص_
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  ینده یو شکست خورده بود که آ  نیغمگ  یدلم بند دخترک  و

 !شته بودگذا شیبه نما میبراخودم را 

دستانش صورتم را قاب گرفت و زل زد به مردمک چشمان   با

 ...محزونم

داره    یتو سرته؟! چ  یچ  گذره؟ی داره تو دلت م  یبهم بگو چ_

 !کنه؟ی م تتیالن اذ

 .افکارم شدند و زبانم به کار افتادهمکار    اری اختیب لبانم

 !تموم شد؟! نه....؟ یهمه چ  گهید_

 .فته ر گهی... اون دزمی آره عز_

که    میرو با بابام مشکل داشته باش  ی امکان داره چند روز  فقط

 .شهیاونم حل م

 !انگار که واقعا من نامزدش بودم زدیحرف م  ی طور

 :زدم و گفتم ایبه در دل
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 ..... اون قراردادمنظورم رابطمونه._

 .ادد ی را رها کرد و مرا در آغوش گرم و مهربانش جا صورتم

دار  دونمیم_ بازود  ی دوست  اما  چند وقت   دیتر تموم بشه، 

 .سر عقل اد یبره و بابام ب نیتا ا یهم تحمل کن گهید

د  تمام چ  وانهیشود؟!  تنها  قطعا  بود؟!  دلم    ی زیشده  که 

 ...نگفتم ی ز ی بود اما چ نیهم  خواستینم

 .شدندیم نیی پشتم بال و پا ی رو  دستانش

 ...آنا_

 ...جانم_

 ...... داغونم.... خرابمامی عصب یلیخ_

 .دستانم دور کمرش حلقه شد ناخودآگاه

 !چه کار کنم برات؟_
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رگ نبض    ی رو  یسیخ  ی برد و بوسه  را در گردنم فرو   سرش

 .ام کاشتگرفته 

 ....آرومم کن _

 !کنه؟یآرومت م  یچ_

 !بایز ی تا یآناه  هیهات با  ی رابطه  هی_

 ی ها و قلبم را به تپش   کردیو رو م  ریدلم را ز  شی هاحرف   تمام

 ...داشتی تندتر وا م

 ...آن هنگام مهم نبود که از من رابطه خواسته در

کنم...    نیا  مهم آرامش  خواسته  که  ما  یعنیبود    یه یمرا 

 ...آرامشش دانسته

 ...دادیآلمم کفاف م نیتسک ی برا نیهم

 .گذاشتم  اشنهی س  ی بغلش چپاندم و سر رو  در  شتریرا ب  خودم 
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ش گوش  ی گونه و لله   ی دور گردن و رو  گوشانهیدستم باز  کی

  .دیلغزیم

کند، آرام   ی با او باز  یکه دلش بخواهد کس  یچون عروسک  او

که داشت نامنظم   ش یهانفس   تمیبود و تنها ر  ستادهیو ساکت ا

 .شکستی سکوت حاکم را م شد،یم

اش  دادم و نگاهم با چشمان خمار شده   خودم را فاصله  یکم

 ...کرد یتالق

لبانش   ی رو  یعیسر  ی نوک پا بلند شدم و تک بوسه  یرپ  به

و حرکات مرا به تماشا   کردیفقط نگاه م  حرفیکاشتم . او ب

 !بود ستادهیا

 .شدم راهنشی پ ی هاباز کردن دکمه مشغول

ها شانهبازشان کردم؛ پس از آن دستانم از    یکی  یکیام و  آر  آرام

 ...نشستتند  اشنه یقفسه س ی گردنش سر خورده رو و
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و   اشنه یس  ی قفسه بال  ن  شد،ی م  نییپا  که  من  به   زی قلب 

 ...افتییهمراهش نوسان م

حرکت دور از انتظار دست  کیدر   و او  دمیقلبش را بوس ی رو

 .دیبه آغوش کش زانوانم انداخت  و مرا  ریز

 .یشی... کمر درد مسامان نیبذارم زم_

ا  زمیعز_ فقط  الن  نباش...  من  کمر  که مهم  نینگران  ه 

 ...لحظه نی.... همخوامتیم

 :را که آغاز کرد گفتم  شی هاقدم

 !حال کجا؟_

سکس داشته   ی کجا دوست دار   زم؟یعز  اتهیکجا جزو فانتز_

 !همونجا می، بر یباش

 ...چسباندم   اشنه یفرط خجالت سرم را به س که از یمن و

ا  و  گذشتیم  ی اهفته   دو مسئله   نیدر  تنها  که   ی امدت 

 .پدر سامان بود ی ها و دعواهاتماس دادی آزارمان م
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اتاق قبل  شب رچه سامان  بودم و ه  دهیخودم خواب  یقبل در 

و او هم    اصرار کرده بود قبول نکرده بودم که کنارش بخوابم

نکرده   داریرفتن به شرکت ب ی ناعادلنه مرا برا   میتصم ک یر د

 .بود

برا   یامکیپ ا  ی هم  با  از   نیمن فرستاده بود  مضمون: »امروز 

 «!نی.شه، خواستم که خبر داشته باشیحقوقت کسر م 

 با خودم  بعد یمهم  نبود ول میبرا ابتدا

دلبر  یگرفتم کم  م یتصم قالب  را   ی در  توجهش  و طنزگونه 

 میجلب نما

ول  راامیگوش گرفتم  تماس  چندبار  و  رد   یبرداشتم  بار  هر 

 .تماس پاسخ داد نیدر پنجم  نکهیتا ا دادی تماس م

 :مقدمه گفتم یو ب  فورا

 !واجبه یلیتلگرامت و چک کن خ_

 .....و نم ی کرد سی م! سروچته آنا؟ وسط جلسه_
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 .را به سر انگشتم بند کردم  میو موها دمی خند طانیش

 ....همش ستقهیدق هی.... جون آنا، گهی کن دچک _

  .زمزمه و تماس را قطع کرد  یخب یلیخ

 .چتش را باز کردم ی استرس صفحه با

 ...خت یر نیی چراغش که سبز شد قلبم پا 

_ yani man biam khone be khedmate to miresam! 

 (!رسمیخونه به خدمت تو م  امیمن ب یعنی)

  .کرد پینمودم او تند و تند تارا که لمس  یصوت  امیپ کونیآ

_voice nafrest bisharaf! Migam to jalasam!  

 (!متو جلسه گمی! مشرفینفرست ب  سیو)

  م یتنظ  ی را از بال طور  یآوردم و گوش  نییلباسم را پا  ی   قهی

بالتنه که  سخکردم  دام  معرض  در  باشد؛   دشیاوتنمندانه 

 .زدم  ی ام را غنچه کردم و چشمکرژ خورده  ی هالب

 .فرستادم شیبرا ی را گرفتم و بدون معطل  عکس
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ت  ه  کی دو  بدون  خورد  که  چراغش    یالعملعکس   چیسبز 

  .خاموش شد

با    یگوش خشک شدم!   امده یکش  نییپا   که   ی اقهیبه دست 

  .دمی که زنگ خورد از جا پر یگوش

 .جونم سامان_

 .دیبه گوشم رس  یعصب شیصدا

  ؟ی د فرستاد بو یچه کوفت  نیسامان و زهرمار! ا_

  .دم یخند زیر  زیر

 !؟یدوست نداشت _

عالمه مرد گردن کلفت دور و بر من   هی  شرفیب  ی دختره _

 یگی آخه توله نم  ؟یفرستیواسه من م  ینشسته عکس لخت

 !فته؟یکنار دستم باشه چشمش ب  یکی

فهم  دمیکش  ی بلند  نیه تازه  انگار  کار    دهی و  چه  که  باشم 

  .زدم که دوباره جواب داد  ام.... اسمش را آهسته صداکرده 
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  ی که عکسش و فرستاد  هیخونه از همون ناح  امیزهرمار! من ب_

  !آنا کنمی م زونتیآو

  .اما ناخواسته بغض کردم گفتینم ی جد مطمئنم

مقاله خوندم    هی   دمی خچری.... داشتم تو نت مدیخب ببخش_

  ...ییام روابط زناشوبه اسم استحک

واسه من؟ تو   یو بفرست عکس لختت    یگرفت  م یبعدش تصم_

  ؟ی عقل ندار

  .کوباندم ن یرا زم  میها پادختر بچه  هیشب

  .دیگفتم که ببخش_

  ...یبش هیتنب  دیاما با کنمی بهش فکر م_

  ...مزدم و با ناز گفت  هیمبل تک یرا به پشت   کمرم

 !م؟یبزن ی خوایم_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

691 

از    یتا سه روز نتون  کنمیم  ی کار  هیبزنم؟ عقلم کمه مگه؟  _

 !زم یعز یبلند ش رختخواب

 .و تماس را قطع نمود گفت

قر  یکم یقیموس کیبرخاستم و با  تمیمن شادمان از موفق و

 .دارم 

هشت شب   ایبهم اعالم کرد که تا ساعت هفت    یامکیپ  یط

 .اندرون یب

 ...هوف

 .چون تنها بودمدرست نکردم   ناهار

و    دیسر و ظاهر جد  ک یو با    بپزم    یگرفتم شام خوب  میتصم

 .میا یو دلربا به نظر ب بنده یفر یاندک یشده حت بایز

با مرغ و کم  ی برا  نیبنابرا پلو  و   ایلزان  یشام زرشک  پختم 

 !به حمام پناه بردم   ازداغ یغذا و پ  ی از شر بو  ییرها  ی سپس برا
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ک   امی لباس  ی حوله تن  به  برا  از حمام  و  که    رونیردم  آمدم 

  ی غرا بنفش   غی ظاهر شده بود ج   کهویاو که    دنی ناگهان از د

 .دمیکش

  !... چه خبرته دختر؟سی ه_

 .قلبم گذاشتم ی را قطع کردم و دست رو میصدا

 ...شکشت ساماننخدا _

 ...اومد تو دهنم قلبم

 .کنار زد  امیشانیپ ی را از رو سمیخ ی آمد و موها  جلو

 !دو سرم خب ویمن د! گهیآره د_

 .به خنده افتادم و پاسخ دادم هش یتشب  از

 !کم نه_

 ...را بوسه زد  میهالب

 .نبود ی اما باور کن عمد زمیعز  یتو نفس من_
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 شد؟ تیزی چ حال

 .قلبم اومد تو دهنم نه... فقط_

 .اون قلب قشنگت برم عزبزم  ی من به فدا ی ا_

 .اعتراض کردم ی ام را کنار زد که فور حوله یکم

 ؟یکنی کار م یچ_

 !و خبقلبت  ی ببوسمت جا خوامیم_

 .لزم نکرده_

 .حوله را باز کرد  ی و بند گره زده  دیخند

 ...ده بارم گفتم گم،یو م من شرطم_

 !با خودته شه یبق گهید

هم خواهانش بودم اما اظهار  پر شور که من    ی ااز رابطه   پس

 .از پشت محکم در آغوشم گرفت کردم،یم یعالقگیب

 !؟یکنیهمه مجذوب م نیو امگه آنا، که من  ی دار یچ_
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 ؟ی که مجذوب من شد یکنی اعتراف م ی الن دار_

 ...گهید ینیبیم ی که... دار خوادی اعتراف نم_

 .آمدندیکش م امانیب میهاو لب  شدیدر دلم آب م قند

 ...ندارم یخاص   زیمن چ_

  ر ییاز دور کمرم تغ  گرشیسرم بود و دست د  ر یدستش ز  کی

 .دیچ ی پ امنه ی مکان داده و به دور س

جذبم   شتریب  دناتیخجالت کشو    ایشرم و ح  نی هم  ؛یدونیم_

 .کنهیم

 :آمده باشد گفت  ادشیوارد کرد و انگار تازه    امنه یبه س  ی فشار

  ها؟ ؟ی فرستاد یبود اون عکس ناموس یچ یراست_

  ته؟افی بغل دستم باشه چشمش ب یکی دیشا ینگفت

 .دستش گذاشتم  ی و دست رو  دمیخند زیر

 !مگه؟ شدیم  یچشمش، چ  افتادی حال م_
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 !...فقط شدمیمن مرتکب قتل م دیشا ...یچی ه_

 ..شدیم  تری و حسم قو  دیکوبی م شتریهر لحظه ب  قلبم

 ؟ یانقدر روم حساس یعنی_

راجع   ی اگه یمرد د  ادیخوشم نم  یبا من  یقتبه هر حال تا و_

 .بهت حرف بزنه

 یاحساساتم را به شمع  ی ده یحرف آتش زبانه کش  نیبا هم  و

 !جان مبدل ساخت مهین

 ن یاز ا  شینزنم تا ب  یدادم حرف  حیترج  گریکردم و د  سکوت

 .نسازم  ای خودم مه ی و حال بد را برا ی موجبات دلخور 

  ی که سامان تا وقت  کردم ی مجمله را سرمشق هر روزم    نیا  دیبا

 ...ادامه داشته باشد ی صور  ی نامزد نیکه ا خواهدی مرا م

م که از در  هر لحظه منتظر بود  دم،یکه از ساناز د  یطیبا شرا  و

 :دیبا غرور بگو شهیوارد شود و مثل هم

 (!جمع کن برو... قرارداد تمومه ولت یوسا)
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  ی باز  نیم ابود که قول داده پس از اتما  نیا  ام یدلخوش  تنها

  ی هم من به شغلم در شرکت ادامه دهم، که البته با افتضاح 

 ...نداشتم ینان ی به آن هم اطم گری باعثش شد د ی دیکه مج

زده   یحرف  گریمدت نه من د  نی و در ا  گذشتی م  ی روز  چند

را اما  او؛  نه  برقرار بود و من هم مخالفتبودم    ی بطه هر شب 

 .کردمینم

شا  پنداشتمیم و    شتریب   نگونهیا  دیکه  کنم  باز  جا  دلش  در 

 .حداقل بهم عادت کند

 ...میهابودنم... به قول خودش به طعم لب به

برگشت  امروز که  عوض    شیهالباس   الفوریف  م،یاز شرکت  را 

 :شدم و گفتممبل بلند    ی برود که از رو  رونیکرد و خواست ب 

  !؟ی ری کجا م_

 .ماند رهیدستگ ی رو  دستش

 .نایخونه بابا ا رمیم_
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 .گرفت دنی دلم جوش یچرا... ول دانمینم

 ؟ییهویاونجا؟ چرا انقدر  چرا_

 .نه یو ببمن عیسر یلیداده نوشته بابا خواسته خ ام یمامان پ_

 !شد  شتریب سماستر

  خب نگفتن چرا؟_

و فقط زودتر خودم   ره،یشم خگفت که نگران نبا  یول  دمیپرس_

 .برسونم

 !در مورد سانازه کنمی م حس

 .به ساناز فرستادم  یدل لعنت در

 .ره ی که خشاهللبرو ان  ،یاک_

 .شهیم  یچ نمیماچ بده تا بعد بب هی ایب  الحسابیعل_

 .ظاهرم را حفظ کردم و جلو رفتم یآشوب بود ول دلم

 .دمیوسرا گرم ب  شیهاپا بلند شدم و لب  ی پنجه  ی رو
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 اشنه ی دستانم را دور کمرش حلقه کردم و سرم را به س  سپس

 .چسباندم 

 زم؟ یعز هیچ_

والدش جدا    خواستندی را داشتم که م  ی کودک  حس از  را  او 

 ...کنند

 ...دار پر التهاب بودم و غصه  زانیهمان م به

 ...یچی ه_

 .ستادم یرا از او جدا کردم و عقب ا خودم

 .ی خوب برگرد  ی خبرا شاهلل که با ان  زم،یبرو عز_

 :به حال خراب من با ذوق گفت توجهیب

 .حله یفقط دعا کن آنا... دعا کن بابام بگه که همه چ_
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هم  اون م  نی وقت  صبح  و اشت داد  ی آزاد  ی کارا  میریفردا 

اگه    ی دار  هیمن هد  شی تر پهم اضافه  ی زیچ  هی تازه    م،یکنیم

 .شه فیامشب کارا رد نیهم

 ...ممحزون به لب آورد ی لبخند

 ...شهیتموم م یبرو... به دلم افتاده که امشب همه چ_

  الت یاز فکر و خ   ی رفت و مرا در انبوه  رونیاز خانه ب  یمعطلیب

 ...مختلف رها کرد 

  ...تمومه گه ید حتما»

کوزه   برو کاسه  برو  خانم...  دتآنا  که  کن  جمع  وقت    گهیو 

 ...رفتنه

  ...دیرس انیبه پا  شنامهینما نیا ی تو نقشت

 «....تپهیمثل سابق نم گهی که د یلو د یمون ی تو م حال

جمع کردم و    نه یرا در س   میکاناپه نسستم، پاها  ی و رو  رفتم

 ...زانوانم نهادم  ی سر رو
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درشت آن   ی هاگرفت و دانه  دنی اشکم جوش  ی چشمه   ارادهیب

 ...دندی ر صورتم غلطب

 .کردمیم ر یس  التی را همانجا نشسته و در خ  یساعت کی

ب  خاطرات  را  بدم  و  مخوب  مرور  سامان  از   نمودمیا  و 

 ...گرفتیقلبم م شانی ادآوری

رئ  ک یال    ماندینم   نمانیب  ی زی چ  گرید  نکهیا و   س یارتباط 

 ...داشتیوام هیبه گر شتری مرا ب ،ی کارمند

و   یهم بر کوهستان افکار منف  ی گرید  ی ه غص  ها ن یبر ا  عالوه

 .اضافه شد ضمیضد و نق

  !م؟یکن  یما کجا قرار است زندگآرمان از زندان    ی با آزاد  نکهیا

 ...و به اتاق خوابش رفتم برخاستم

 ...بود مانیمأمن هردو شدیم یکه چند شب ییجا

 ...بازوان گرم او  انیمن در م ی امن برا یپناهگاه
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  ی ادگاریرا    شیهاشرت یاز ت  یک یرفتم و    شیهاکشو لباس   سر

 ...برداشتم

 ی کنم، نشان  ی ادار که قرار است عز  ی زمان  ی لاقل برا  خواستم

 ...آرامم کند یداشته باشم که کن از او 

 .کردم ی اسپر شرتی ت ی ادوکلنش رفتم و رو سراغ 

 ...دمینفس کش  قیچسباندم و عم  ام ی نیرا به ب آن

فرستادم و به   رونینفسم را ب  خوبش که مشامم را پر کرد  ی بو

 .خودم برگشتم   یاتاق قبل

 .را بستم دم و کشوخودم چپان ی هالباس   نیرا ب شرتیت

 « ...جمع کردن لباسام ی چمدون بخرم برا هی دیبا»

 !عد سامان برگشتب قهیو سه دق ستیچهار ساعت و ب قایدق

 ...را هاه یثان یرا شمرده بودم... حت  قیدقا یحت

 ...و شادمان بود آمد
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هزار حرف   انگری لب داشت خودش نما  ی که رو  یپهن  لبخند

 ...بود

 ...چلچراغ  یی... تو گومیچشمانش را که نگو برق

از    یاندک  ی کاناپه و به همان حال قبل نشسته بودم؛ حت  ی رو

 .تکان نخوردم میجا

 .و با ذوق کنارم نشست  دآم

 شده؟ یدلم پکر باشه! چ  زیعز نمینب_

 .دوختم اورا به   نمیغمگ  نگاه

 .شد ی... تو بگو چیچی ه_

 .ام انداختدور شانه دست

 !گمیتا نفهمم تو چته که نم_

 ...گهینکن سامان، بگو د تیاذ_

 .که چته میبا هم بفهم  ایب_
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 اد؟ یوابت مخ ؟ی اخسته  نمییکار، بگو ب ی ابتدا  ی برا خب

 .زانوانم برداشتم  ی سر از رو_

 ...ادیم نه خوابم نمنه خسته _

 !شد یبدونم چ خوامیم فقط

  !بشه؟ یخواستیم یچ_

 !گرفته؟ تیسامان من حوصله ندارم توام شوخ_

 نه؟ ایکلمه بگو تموم شد  کی

 .از لبش محو شد لبخند

 ...آره تموم شد_

 ...پس  ی... به سالمتیاک_

 .رفتکه محکم مرا گ زم ی برخ خواستم

 !کنم،ی چته که ولت نم یتا نگ_

 .ه خدا حال و حوصله ندارم، فقط بذار برمسامان ب ی وا_
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زودتر تموم بشه؟ خب   یخواستیآنا؟ مگه نم  یناراحت   یاز چ_

 !گهیشد د

 !حال بدم را به چه نسبت دهم  دانستمینم

 .پراندم  هوایدر ذهنم خورد و ب یاجرقه  ناگهان

 ...کجا ببرمش؟ خونه ندارم که اد ی آرمان که ب_

 .شد ترض یلبخندش عر دیحرفم را شن نیا تا

 !تا بگم که ینیشینم_

 .ستادم ی به کمر ا دست

 .راحتم... بگو_

 !هاشهی م تیزیچ هی_

 .گذاشتم  امیشانیپ ی را رو گرمید دست

 وحرفت  ی کرد موونهی... دیسام ی وا_

 !بزن
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باز    یبه پشت  را  اشهیتک از دو طرف  را  داد و دستانش  مبل 

 .تاج کاناپه گذاشت ی کرده و رو

 .رم یبرات خونه بگ خوامیم_

 !د؟یشنیدرست م میهاگوش

 .دم یباز پرس نانیاطم ی برا

 ؟یچ_

 الن؟ یفهمینم وش یخونه آقا خونه! چ_

 ...هشیم ادیپولش ز یول_

 کنم ی و کم متسوم حقوق  کیوامه، هر ماه    می کنی فرض م_

 .بابتش

 ؟ یهست یراض

 !...آره آره چرا نه_

 .آغوشش اشاره زد به
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 .و بده لاقل سهم بوست ایب پس حال بدو _ 

 !معتمد ی پررو نشو آقا  خندمی به روت م_

 .خورهیبرنم یس ها! به خدا به کس بوسه هی_

 .بخوابم رمیم_

 .ذارمیجلو روت نم نمیشی م بست امیم_

 !ها ها بندم،یو مچشمام _

 .زد و برخاست  ی زیآم  طنتی ش لبخند

حت   زمیعز_ منه،  بغل  تو  جات  خوابم  چشمات  یوقت  و  اگه 

 !گلِ من ی ببند

 !گلِ من خوابمی از امشب تو اتاق خودم م_

 .و ماتم شد  ستادیجا ا در

 !دمیشد؟ نفهم یچ_

 .بال انداختمرا به کمرم زدم و شانه  دستانم
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  !شده گلِ من  قرارداد تموم_

 .و دستم را بال بردم و انگشتانم را در هوا تکان دادم  گفتم

 !یبیب ی بابا_

 .مبه اتاقم رفتم و در را بست سپس

 .تخت نشستم ی رو

خق به   ی اافه یبا ق   شهیو مثل هم بودم در را باز کند    منتظر

  رد یدستم را بگ   اشی شگیهم  یبا خودخواه   جانب نگاهم کند و 

حق ندارم اتاقم را جدا    دیو کشان کشان تا اتاقش ببرد و بگو

 .کنم

ب  یحت داشتم  انتظار  بودن  احمق  بگو  دیا یدر کمال  که   دیو 

و    یالک  ی نامزد  نیا  خواهد یعاشقم شده... که دوستم دارد و م

 ...کند  یو واقع یرا رسم  هیپایب

 .دمیتخت کوب ی از پشت خود را رو را پرت کردم و  خودم
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قرار بود اتاق من نباشد...   گریکه حال د   یبه سقف اتاق  ره یخ

 ...کنم و ترکش کنم به فکر فرو رفتم اشه یقرار بود تخل

 ی از جلو  کیدرامات  یینمایس  لمیف  کیبا سامان مثل    خاطراتم

دست   جهی نت  نیبه ا  ش ی پاز    ش یمن ب  و   ردندکیچشمم عبور م 

  ...که چقدر دوستش دارم افتمی

  ...با او بود میهان یاول ی همه 

 ...بوسه نیاول

 ...آغوش  نیاول

 ...رابطه  نیاول

 ...یمرد زندگ  نیاول

 !...بود ستادهیصف اول ا امی زندگ ی جا ! در همه یلعنت

را تصور   ی روز  توانستمینم  یشوم؟! حت  الشی.خیب  شدی م  مگر

 !میت برخورد کندر شرک  بهیبا هم مثل دو غر کنم که
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و کنار    زیپشت م  گاهشیگاه و ب  ی هابوسه  توانستم یم  مگر

  !ببرم؟  ادیپنجره و.... را از  

ال  نکهیا  اصال ده ساعت از روزم را با سامان    یبخواهم هشت 

آزاردهنده    میبه کارم نداشته باشد برا  ی تنها بگذرانم و او کار

 !...بود

ها از  با هم بودن  نیچشمانم تر شد و خاطرات ا  یک  دمینفهم

 ...دیچشمانم چک

تند    زده نشستم وکه به در خورد هول   ی اتقه  ی صدا   دنیشن  از

 .را با پشت دست پاک کردم  میهاو تند اشک 

 :را صاف کردم و بلوزم را صاف نمودم، سپس گفتم میصدا

 .تو ایب_

 .باز شد و قامتش در قاب در ظاهر گشت  یبه آهستگ در

 ...ینشست یکیتو تار_

 ...اوهوم_
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 تو؟  امیب_

براگرفتی م  اجازه هه....  اتاق  ی ...!  به  روح   یورود  و  قلب  که 

 !گرفتیم دخترک ساکنش را فتح کرده بود داشت اجازه

 .آره حتما_

 .جلو آمد  یو چند قدم شد  وارد

 .میهامون و مرور کنخواستم برنامه_

 .تشک تخت گذاشتم ی رو دست

 .میکنی ... صحبت منیبنش ایب_

 !...کنارم نشست... با فاصله و  آمد

 .برادرت ی آزاد ی کارا ی برا میریفردا صبح زود م_

 .ینیو ببرو که برات در نظر گرفته بودم  ی اتا خونه  میریم  بعد

تا    ن یفعال اونجا ساکن بش  نیتون ی ... مهیدمه... خالخو  ی خونه

 ...بعد
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رو   ی اگهید  ی برات جا  میگردیم   ومدیاز اونجا خوشت ن  اگرم

گفتم    میکنی م  دایپ که  همونطور  صورت  اون  در  خب  که 

حقوقت  کی   ی مجبور از  براسوم  شرکت   ی و  وام  اقساط 

 .ی زبپردا 

 ...یهم خوبه، اک یلیخ_

 ...خب تو بگو_

 !ندارم  ی اه من برنام_

بعد از چند ماه از دست من   ی به هر حال دار   شه؟ی مگه م_

م م  ،یشی خالص  بگ  و ت یآزاد  ی نخوا  شهیمگه    ی ریجشن 

  !دختر؟ 

 ...دیخودش گرم خند و

 !من هر چه تالش کردم لبانم به لبخند باز نشد اما

د  به دلم   وانهیگمانم  را  بودن  او  دربند  که  بودم  شده 

 ...خواستیم



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

712 

 ....زدی آرمان را هم پس م  ی دلم آزاد  یرحمیال ب در کم  یحت

 :گفتم آهسته

 ...ندارم سامان ی ابرنامه_

 ...ی زیچ هی فقط

 ؟یچ_

چطور  ی برنامه_ اشغلم  یعنی  شه؟یم  ی شرکت  رو   نایو 

 ...گمیم

ز_ نم  ری من  از  آ  زنمیقولم  البته چون  جاشه،  سر  شغلت  نا؛ 

 .هستم ی کارت هم راض

 ...ممنون_

 .یآها راست_

 هوم؟ _

 .برات رمی وقت بگ دی با میترم ی برا_



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

713 

 :دمی پرس جیگ

 !؟ یچ میترم_

 ...بکارتت  میترم_

  ی گریممکن است که با مرد د  م یبعد از او براکرده بود که    فکر

 !روزگار بگذرانم؟ 

رد انگشتان او را حس    شیاج  ی را که جا  یتن  توانستمی م  مگر

  !به اشتراک بگذارم؟ ی گریبا مرد د کنمیم

 :گفتم فقط

 .خوادینم_

 یخواست  دیشا  اد،یب  شیبعدا برات مشکل پ  خوامیچرا؟ نم_

  ...یازدواج کن

 ...دیدیلبم را م  ی رو شخندیچراغ روشن بود و ن کاش

  ؟یبه فکر شوهر کردن من_
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 ...ادیب شی برات پ یمشکل خوادیقط دلم نمف_

 !با باکره نبودنم ندارم ینگران من نباش... مشکل_

او بود که حباب    نیبرقرار شد و سپس ا  انمانیسکوت م  یاندک

 .را شکست یحرفیب

  ...نکنه_

او   رو تارکر  به  به  چشمم  هاله   یکی دم،  و  کرده  از    ی اعادت 

 .دمیدی صورتش را م

 ان؟ ها؟ سام ینکنه چ_

 .شده بود مانیپش تگذشی از آنچه در ذهنش م ایگو

 ...یچی ه_

  !نه بگو! خجالت نکش_

 ی آزاد  باشم تا با هر ک   گهید  خوامینکنه م  یبگ  یخواستیم

 !سکس کنم؟! ها؟ خوامیم
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 .برآمد  ییودرصدد پاسخگ ی فور

 !نبود نینه منظورم ا_

چرا من هر   ؟ی و زد حرف   نید منظورت؟! چرا ابو  یپس چ_

 !کنم؟ینم افتیاز لحنت در ی اگه ی د زیچ کنمیفکر م یچ

عصبان  میصدا و  بودم  برده  بال  ناخواسته  تک   تی را  تک  از 

 .د یباریکلماتم م

 .و دستانم را گرفت  دیرا جلو کش خودش

 هوم؟ ب؟یب یشیم  یچرا عصب_

 ...و بکنمفکرا در مورد ت نیکنم از ا خودیب من

 .دند یغلطیم میاشک بر گونه.ها ی هادانه

 هوم؟  ؟یپس چ_

  ...... فقطیت یسوئ یچی ه_

 ؟یفقط چ_
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 سامان؟ یزنیو نمحرفت  چرا

 .را پاک کرد میهاآورد و اشک  شی پ دست

مدل  ... هر  ی طور  هی  ی جور  هی  خواستی فقط انگار که دلم م_

و با مس  ت  ستی بدم که بعد از من قرار ن  یو تسلکه شده خودم 

  ...یرابطه داشته باش ی اگه ید

 گمی پرت م  که دارم چرت و  دونمیکه خودخواهم... م  دونمیم

 !...آنا

آزاد   ی خانواده   ی فکر باشم و تو  من هر چقدرم که روشن  یول

 خواد یممردم که دلم ن  هی  تیبزرگ شده باشم، در نها  یو راحت

 ...تصور کنم  ی .ا گهیو با مرد دبودم  هاشن یرو که اول  ی دختر

 ...ستمسخره و ابلهانه دونمی چند که م هر

  رم؟یبه درد خودم بم گذاشتی نم چرا

 را بزنم؟  دشیو ق  میایکم کم با خودم کنار ب گذاشتی نم چرا
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مهربان و خسته...   یلحن بس  نیکلمات... ا  نیها... احرف   نیا

  !چرا؟ الن؟!

 !.....عذاب کدام گناهم بود نیا ایخدا

 ؟ یبیب ی متوجه شد_

 .ب دادم لرزان جوا ییصدا با

 ...آره _

 .زمیعز یکه راحت بخواب رمیخوبه! م_

 .د یحرکاتم نداشتم، ناگهان از دهانم پر ی رو  یکنترل گرید

  ...بخواب نجایا_

 .به همان حالت نشستن برگشت زی خ میحالت ن از

  و؟ت ش یپ_

 .اوهوم_

 ؟ یمطمئن_
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 ...آره _

او را داشته    کی ام جهان  از تم   خواستم یکه م  دانستی چه م  و

 ...تمام عمر ی باشم برا

 ...هفته بعد   سه

گرفته بودم    یهفته از سامان مرخص   کیآمده بود و من    آرمان

 .م یکن  یرفع دلتنگ یبرادرم باشم و اندک شی تا پ

خ  ن یا  در چه خودم    ی رو  یلیمدت  هر  اما  بودم  کرده  کار 

  !...شدیسامان پنبه م  دنیبا د رشتمیم

 !از نو ی از نو روز  روز

و به    کردیپس از آن شب کامال خودش را کنترل م  یول  او

  !داده بود  ر ییرفتارش را تغ  یطرز شگرف

  بایو تقر  میشده بود  قیرف  یحساب  زیدختر کامب  هاله دوست  با

 .گرفتیهر روز با من تماس م
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با آرمان صبحانه خورد  ی مثل روزها  روزام و کنار   میگذشته 

ف نشسته  م  لمیهم  به صدا   میکردیتماشا  همراهم  تلفن  که 

 .درآمد 

 .باز شد و پاسخ دادم شمینام هاله ن دنید از

 .جونم_

 .نالنش متعجبم کرد لحن

 ...رم یمی دارم م ی آنا... وا ی وا_

 شده دختر؟ یچ_

  ...از درد مریمی شدم از صبح دارم م ودیپر_

 ...بود ی چه درد نیخدا ا ی وا

بخورم خوبه که    یچ  یدونیتو م  نم یزدم ازت بپرسم بب   زنگ

 ون یطاقت ندارم... کم مونده زم  گهی دردم.و زود آروم کنه؟ د

 ...رم ی گاز بگ
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 !در دلم افتاد ی شور ،ی ودیپر ی کلمه  دنی شن از

  !فراموش کرده بودم؟! چطور؟ چطور

دارو  هر برابل  یاهیگ  ی چه  که  بودم  مف  نیتسک  ی د   د یدرد 

 .بودند را به هاله گفتم و قطع کردم

اتاقم رفتم که آرمان صدا  با  میاسترس برخاستم و به سمت 

 .زد

 بود؟ یک_

 .دوستم_

 .را برداشتم  شتماددای ی دفترچه  اتاق پناه بردم و  به

دفترچه  امی ودیپر  نیآهر  خ یتار  شه یهم در   ادداشت یام  را 

 .کردمیم

و  خیتار  نی آخر  دنید  از و دست  افتاد  به جانم   خ ی  میپا  لرز 

 ...بست
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 !هفته گذشته بود دو

اول   تن  ییهول و ول مانتو  با را که به دستم    ی شال  نیزدم و 

 .دمیبه سر کش دیرس

 .زدم  رونیتاق ب را برداشتم و از ا  لمیپول و موبا  فیک

 .دیمتعجب پرس آرمان

  هو؟یکجا _

 .گردم یتا سر کوچه برم رمیم_

 .ی بر خوادیتو نم  ایب رم،یگیم  رمیمن م ی لزم دار ی زیچ_

 !وقت سوال و پرسش نبود  حال

ح   میهاکفش   یمعطلیب در  و  کردم  پا  خانه   نی را  از  خروج 

 :گفتم

 .رمی نه داداش، خودم م_

 .بود ریل گبا ی در طبقه آسانسور
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 ...نداشتم ستادن یجا ا کیکه توان  دیجوشیدلم م آنقدر

 .رفتم  نییو پا دمیو با عجله دو یکی را دو تا   هاپله

ب  از پزدم، مثل منگ   رون ی در ساختمان که  رو    ه ادی ها وسط 

 .ستادم یا

 !حرکت کنم  دیبه کدام سو با دانستمینم

 ود را به او خ  انهیدر حال عبور بود که ناش  یبا چادر عرب   یزن

 .رساندم

 اطراف کجاست؟  نیخانم داروخونه ا دی ببخش_

 .ادامه داد رشیسر راست را بهم داد و به مس یآدرس

 !کردم  دنیکه زن گفته بود شروع به دو یسمت به

 دادند،یکه در ذهنم جولن م  یافکار مختلف  انیاز م  ناگهان

 .پررنگ شد هیاز بق شیب شانیکی

 !م؟یبگو دینه چه با به مسئول داروخا نکهیا



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

723 

ا  ادهیپ   کنار ب  لمیو موبا  ستادمی رو  و مشغول    دمیکش   رونیرا 

 .شدم نترنتیسرچ در ا

 :اب مشترک داشتجو کیها سرچ ی همه 

 (چک  یبیب)

 .و به خانه برگشتم دمیچک را خر یبیب

 .آمد  کی از برخاست و نزد امی آشفتگ  دنیاز د آرمان

 شده آنا؟  یچ_

 ...یچی ه_

 .کرد ریرا اس  میقدم از قدم برداشتم بازو تا

ه هم  داشت اون تماس که تو رو انقدر ب  ی... چنمیصبر کن ب_

  !خت؟ یر

 آنا؟ ی اهمه آشفته  نیا چرا

 .داداش  ستین ی زیچ_
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ده!  ش  ی....! بگو چیزنی جلو چشمم بال بال م  ی دار  وستین_

  !گفته یچ

باد کرده   رتشیغ  دل من آشوب بر پا شده و آرمان هم رگ   در

 !بود

 ...به خدا  ستین ی زیچ_

 :گفتم یالک و

 !زمیهونه عز  برا میآشفتگ کنه؛یدوستم داره کات م_

 .با شک رها کرد  رام یبازو

 !...یاک_

 .که در دست دلشتم را مشت کرده و فشردم ی زیچ

احوال به    شانیداشتم درآوردم و پر   را که به تن  یو شال  مانتو

 .اتاقم پناع بردم

 ...جرات باز کردن را نداشتم یحت
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  ی که رو  ی انداختم و طبق  دستور  ییرا داخل دستشو  خودم

 ....ود عمل نمودمکارتنش ب

در چشمانم    خواستندیم  ییوآن دو خط پررنگ که گ  دنی د  از

 !د یفرو روند رنگ از رخم پر

آوار   نیزم  ی آمدم و همانجا کنار در رو  رونی ب  ییدستشو  از

 .شدم

را پر از نظرات مختلف کرده    ذهنم   ضیافکار ضد و نق  هجوم

 ....دی درخشینام م کیفقط  شانیبود و در انتها

 !سامان

 ...دمیچرخ یدور خودم م هاوانهیو مثل د برخاستم

  ...ست یکار درست چ  دانستمینم

 ...درست کدام است راه

موجود کوچک    نیهر چه زودتر از شر ا  دیکه با  دانستمیم  فقط

 ...خالص شوم
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  ن یی بال و پا  یشماره تلفن  افتنی  یرا در پ  لمیباکه مو  نطوریهم

چون   ی ز ی چ  کردمیم و  گذشت  ذهنم  از  باد  و  برق  مثل 

 !بر قلبم فرود آمد ی اصاعقه

 ...بچه از سامان بود نیا

 ....سامان بود پدرش

وجدانم بارها اعتراف کردم که   شی که دوستش دارم؛ و پ   یکس

 ...شقش هستمعا

ا  دلم از  آمد  درد  ب  یاساتاحس  نیبه  را   بانمیگر  رحمانهیکه 

 ...گرفته بودند

که از عشقم در رحم داشتم؛   ی اطرف من بودم و نطفه   ک ی  از

 ییخواهرش تن به چه کارها  دانستیآرمان که نم  یاز طرف

کاناپه لم دهد و تنها   ی رو  ونیزیتلو  ی داده تا او هم اکنون جلو

 !باشد که ندارد یدر حال حاضر شغل اشینگران

 ....به ذهنم خطور کرد ی فکر نناگها
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 .سامان ارسال نمودم  ی برا یامک یرا نگاه انداختم و پ ساعت

 (.شرکت امی از فردا م)

 !ی اافه اض حیتوض چی بدون ه ن؛یهم

 :نگذشته بود که پاسخ داد اممیاز ارسال پ ه یثان چند

 (!تموم نشده خانم مشفق تونیهفته مرخص  کیهنوز )

  ز ی ر  یترک  کردیمشفق خطابم م  خودم نبود؛ هر بار که  دست

 ...گشتی و چشمانم پر آب م افتادیقلبم م ی بر خانه 

 !کردم یعادت م دیخود مسلط شدم؛ با بر

 ...دو خط پررنگ  نیما نبود؛ جز ا  نیب  ی زیچ  گر یهر حال د  به

 (داره بخوام برگردم سر کارم؟ یاشکال)

 :نوشت وراف

 (.ستی ن یمشکل ریخ)

 .نفرستاد ی گرید ام ی او هم پنگفتم و  ی زیچ  گرید
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م  تا حس  مدام  خواب  شکمم    کردمی وقت  بزرگ  که  دارد 

 !شودیم

که   کردمیو فکر م  کردمیهر نگاه آرمان به خودم شک م  با

 !باشد دهیفهم دیشا

مال  نیا  آنقدر   ز یکه در آخر سر م   افتیدامه  ا  ییایخول یافکار 

بشقاب رها کرد و عقب    ی شام آرمان چنگال و قاشقش را رو

 .نشست

 .کردی زد و مشکوک نگاهم م نهیرا به س  دستانش

  چته آنا؟_

 ...دیرنگم پر  یطرز واضح به

 ...یچی.... هیه_

 پس؟  ی شد  ی نطوریچرا ا_

  ؟ی چطور_
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 ...ی... مشکوکیرونی... حیسر در گم_

 !و بگو فقطشده آنا؟ بهم راستش  یچ

 .را بهانه کردم  زمیدست آو تنها

 .داده  امیبهم پ سمیرئ_

 !خب؟ اخراجت کرده؟ _

 ...نه نه_

 !؟ یپس چ_

شلوغ    یلیارم! سرشون تو شرکت خگفته از فردا برگردم سرک _

 .دارن که من باشم ازیشده، ن

  :در دلم گفتم و

 (!تاره ارواح عمه )

 .دیگذاشت و خود را جلو کش زیم ی را رو   دستانش

 !در اون در زدن نداره که نیمسئله انقدر ا نیخب ا_
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 .سرکارت برگرد

تازه چهار   شت،یهفته بمونم پ  کیآخه بهت قول داده بودم  _

 !هروز نشد

 .لبخند مهمانم کرد به

م  یاشکال_ فردا  از  منم  سرکارت،  برو  تو  تربچه!    رم ینداره 

 .دنبال کار گردمیم

 .منم خسته شده بودم از خونه نشستن  تشراس

بر  چه که  اصال  رفقا   ی بهتر  و  دوستا  به  برم  منم    ی سرکار، 

 ایدست و پا کنن    ی برام کار  توننیم  نمیسر بزنم بب  یمیقد

 .نه

 .که بهم دست داد پاسخش را دادم یآرامش با

 .راحت شد  المیپس خداروشکر، خ_

 .یکنیم دای کار خوب هم پ هیکه  شاهللان
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 .هم نکن، سر فرصت بگرد   عجله

 .که من هستم فعال

 ...دیکشی مهربانش آتش به جانم م نگاه

تو _ انقدر  که  بگردم  دورت  قشنگم؛  خواهر  من  برم  قربونت 

 .یمهربون و با گذشت

 .بتونم برات جبران کنم شاهللان

 .من جبرانه ی برا یخوشحال باش  ؛یتو خوب باش_

توئه عز_ به  بسته   ی اکه آشفته   نمیبی م  زم،ی حال خوب من 

دلم    ی خندیو م  یکه خوشحال  یوقت  یول  شم،ی منم آشفته م

 .رهیگی آروم م

امانت مامان و بابا رو    خوادیدلم نم  زم؛ی دست من عز  یامانت  تو

 ...نمیبب شونی و پر  نیغمگ

دو  از چشمانم  به  اشک  مادرم  و  پدر  اسم  حالم    د یآوردن  و 

 .منقلب شد
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ها را از ما نگرفته بود، الن قطعا آن آن تصادف وحشتناک    اگر

 ....میداشت ی اوضاع بهتر

 .تا صبح را خوابم نبرد شب

 .بودند دهیذهنم را به بند کش یختلفم افکار

شور در    دهیاز سامان در وجود من لنه گز  ی اتکه   نکهی ا  حس

آرمان حکم مرگ داشت   دنیفهم  یو از طرف  کردی دلم به پا م

 !میبرا

 .زود برخاستم؛ به روال قبل صبحانه خوردم و آماده شدم  صبح

 .شکمم گذاشتم ی و دست رو   ستادمیا نهییآ ی جلو

 ...ی ایب  ایبذارم به دن  تونمی... متاسفم.... اما نممن  ی کوچولو_

دندون ازت مراقبت  فرق داشت با چنگ و    طیکن اگه شرا   باور

  ...کردمیم

 ...حال  یول
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  زد یبر  رونیرا که قصد داشت از چشمم ب  یاشک سمج  قطره

 .دمی کش  قیبا نوک انگشت گرفتم و چند نفس عم 

 .ا ترک کردم خانه ر انیاهلل گورا برداشتم و بسم فمیک

شکمم   ی آگاه دستم روناخود  یشدن هر کس   کی مترو با نزد  در

 ...نشستیم

تا به کمک پدرش نابودش    رفتمی انگار که داشتم منه    انگار

 ...کنم

 !میداشتم ازش محافظت نما یسع یضی طور غر به

را که    ی پاسخ سالم تک تک کارمندان  دمیشرکت که رس  به

 .رساندم   استیرعت به دفتر ردادم و خودم را با س  دمشانیدیم

او   ی هایاحوالپرس   پس از  را  سامان  سراغ  شهال،  با  فراوان 

 .تمگرف

 معتمد؟  ی اومدن اقا_

 .بال انداخت ییابرو
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معتمده گلم، واسه شما سامان   ی واسه ما آقا  شونیاوهوع! ا_

  !جونه

 !شد تا لبخند ی دهان کج هیشب شتریزور لبخند زدم که ب به

 !گه یکاره د طیمح خب حال همون، تو_

 .فرو برد توری را در مان  سرش

 !قبل از من هم زود اومدن!  یلی آره اومدن، خ_

 :و گفتمدهانم را قورت دادم   آب

 .داخل رمی! میاوک_

 .زم یبرو عز_

 .تقه به در زدم و وارد اتاق شدم چند

  ش ی بزرگ چرمش نشسته بود و لب تاپش جلو  یصندل  ی رو

 .باز بود

 .دم و جلو رفتمکر  ی اسرفه  تک
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 :و با دلهره زبان باز کردم   ستادمی ا زشی م کینزد

 ...و بدهبرا سقط؟ آدرسش  ی برد یو کجا مدوست دخترات 

 .لب تاپش را بست جا خورد، سرش را بال آورد و  ناگهان

التش گذاشت و با شک نگاهم  خوش ح   ی موها  ی را رو  نکشیع

 .کرد

 !؟ی خوایم  یواسه چ  !ه؟یچه سوال  نیا  ،یکینه عل  ینه سالم_

 ی دهانم را پر استرس قورت دادم و ناخودآگاه دستم رو  آب

 .شکمم نشست

 !دفوکوس کر میهاشکمم و حالت  ی سرعت رو به

ز  نیا هم  ی ادیمرد  بود...  سنج  مجذوب    شهینکته  و  باهوش 

 ...ساحره کیکننده... درست مثل 

 ...خوامیو م... فقط آدرسش ششیبرم پ خوامی... مخوامیم_

 .برخاست و با چند گام بلند به طرفم آمد  زش یپشت م از
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  آنا؟! ها؟ ی خورد یچه گوه_

 .شد ریاشک از چشمانم سراز ارادهیب

 ...توئه ریش تقصتوئه... همه  ر یصتق_

 .و به من نچسبون دختر جونچرا من؟ هوس خودت _

 !منم انجامش دادم یخواست تو

 .شکمم زدم ی تو  یشدت گرفت و با حرص مشت میهااشک

 !من خواستم حامله شم سامان؟! من؟_

که شکمش   دیسف  ی و چند ساله با شناسنامه  ست یدختر ب هی

  ....اومده بال 

 !؟یعوض ی خواستم تخم حرومت و تو شکمم بکار من

ام مشت شده گذاشت و دست    امی نیب  ی اش را رواشاره   انگشت

 .انگشتان محکمش گرفت انیرا م
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حرف نزن که انگار بهت تجاوز کردم!   ی ورعروسک... ج  شی ه_

ب  و تا  چیمن پ  یول  ستین  ادتیرفته؟! اگه تو    ادت یاون شب و  

 ...زم یعز ادمهیخوب   رمیو زتنت 

 ...ام کند خوب بلد بود چطور خفه شهیهم

 !...را ببرد میبود چگونه صدا بلد

 .کرد  زیم گذاشت و چشمانش را رشکم ی رو دست

م_ ک  دونهی داداشت  براخواهر  زندان    شیآزاد  ی وچولوش  از 

 !و تو شکمش پرورش بده؟حاضر شده تخم حروم من 

 ...بند آمده بود زبانم

 ...سامان_

  ...... آروم باشزمیعز شی ه_

 دونم یشم خودم محروم زاده   یتخم حروم منه و من بابا  اگه

 .کنمگند و جمعش  نیچطور ا
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م_ خواهش  بده  و  دکتر  آدرس  و آبروم سامان...    کنمی فقط 

 ...نبر

م_ هم  ول  برمتی دکتر  برا  یعروسک...  برا  ی نه   ی سقط... 

 !مانیزا

 ...دم ینال ی و زار هیگر با

 ....دمیسامان تو رو خدا... جون مامانت قسمت م_

بندازمن  ی بچه   دم ی اجازه م  ی اگه فکر کرد _ سخت در   ی و 

کارو    نیا  ی ج م بخور  یببندمت به تخت تا نتونشده    ؛یاشتباه

 .کنمیم

 ...بذار برم_

 !ی بری م  فیبعد تشر  ی اریم  ایو دنمن  ی اول توله   زم؟یکجا عز_

 ....بزنه و پسر باشه آنا! تک وارث خاندان معتمده شانست
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ند که ذوق پسر بودن فرز  ی زل زدم به مرد  یاشک  یچشمان  با

 ...در بطن مرا داشت

 ...سامان ندازمشیمن م_

 ...یکن می اگه زندان یحت

 ....وو هم اون کشمیو مهم خودم  اصال

 .کرد ری را اس در هم رفت و بازوانم  شی ابروها

 ...و بدهبرادرت ی شماره _

 ..تته پته افتادم به

 ؟یکار کن  یچ ی خوایم...خوای... میچ... چرا؟ م_

 !نترس جوجه _

دار  دمیم که  بگه  بهش  بزنه  زنگ  مرجان    م ی ایم  میمامان 

 !خواهرش  ی خواستگار

 !برد ماتم
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 !درشت شد و اشکم بند آمد چشمانم

  ؟یچ یعنی_

دنبچه   خوامی م  یعنی_ به  و  شرعیقانون  ،ی اریب  ایم  ... ی... 

 !ی زی آبروری... بدردسریب

 .دم یرا بال کش امینیب

 ؟یخب بعدش چ _

 !کنمی بعدا فکر م بعدش، ی برا_

 .نهی ا ممیتصم فعال

 و اگه من مخالف باشم؟_

 !ی کرد خودیب_

 !ی بود، خودمختار و تک را نطوری هم  شهیهم

 .انداختی م ی مرا سر لجباز نیهم و

 !خوامیت و م باهات ازدواج کنم، نه بچه خوامینه م_
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 یاازم حامله  کنم تو اعالم نکهیالنشم با ا نیمن هم  زمیعز_ 

 !ندارم ها یمشکل چیه

و   شنی م! اتفاقا مامان بابام خوشحالم مخودم و نه خانواده  نه

 !کننی استقبال م هیقض  نیاز ا

 !کنم اهیو به خاطر تو سمشناسنامه خوامیم

تو    ادیاسمش ب  خوادیالبته اون توله سگ باباش، چون دلم م  و

 .مشناسنامه 

شناسنامحرومز   ی هابچه   آخه تو  اسمشون  نماده  پدر   ره،یه 

 !که؟ یان یدر جر برن،یازش ارث هم نم 

 

  کرد یبود و حال از آن استفاده م  دهینقطه ضعفم را فهم  نکهیا

 !اصال خوب نبود 

  ی اه یگ  ی کاش به او نگفته بودم و خودم با داروها  ی کردم ا  آرزو

 ...دم کریسقط اقدام م ی برا



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

742 

را از   لش یرا رها کرد و موبا  میکه ادامه دار شد، بازوها  سکوتم

 .دیکش رونیب بشیج

 .بگو_

 .نگاهش کردم جیگ

 بگم؟ یچ_

 .برد ش یموها انیدست م کالفه

 !شماره داداشت_

 .کرد  رهیذخ  لشیو با اجبار شماره را گفتم که در موبا لیمیب

کردم    انناگه چرخحس  حال  در  چشمانم    دنیاتاق  است؛ 

 .بغلم را گرفت  ری که فورا ز فتمیبود ب کیرفت و نزد یاهیس

 رفت؟  جیسرت گ هو؟یچطور شد _

فکر کنم    خواستی دلم م  هاوانهینگران بود و من مثل د  لحنش

 ...که در رحم دارم  ی امن است نه نطفه ی برا ینگران نیا
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 .رفت  جیآره سرم گ _

 .کرد تمیکاناپه هدا ی تا روگرفت و را  دستم

 .گرف ی و کنارم جا نشستم

 .دکتر  میو کنسل کنم، برامروزم ی صبر کن تا من قرارا_

 .ست ینه لزم ن _

 ...ه یخاطر فشار عصب به

 .رفت  یاهیلحظه چشمام س هی

خودم   زویفکر نکن آنا؛ همه چ  ی چیبه ه  لحظه به بعد  نیاز ا_

 .کنمی رو به راه م

 :و گفتم  دی کل ممکن دلم لرزش ن یتراحمقانه به

 ...سامان دونهینم ی زی آرمان چ یول_

 !ندن؟ یمادرت بهو سوت پدر
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ام گونه   گرشیدست گرمش فشرد و با دست د  ان یرا م  دستم

 .را نوازش کرد

 .که آرمان خبر نداره گمیم کنم،یم حشونی خودم توج_

 .نباش ی چینگران ه  تو

 .با من ش هیخودت و بچه فکر کن، بق یبه سالمت فقط

ب  و چقدر  ا  شتری من  که  داشتم  فرزند   ی برا  نگونهیدوستش 

 !زدیبال بال م اشامدهیناخواسته و ن

 ی مطمئن بودم که برا   یول  شدینم  یمن مرد خوب  ی برا  اگر

 ...شودیم نی زم  ی پدر رو نی فرزندش بهتر

 .یشیم  تیسرکار، اذ ی ایب ستین ی از ی هم ن گهید_

حوصله  ی وا_ هم  سامان،  مم  نه  شک    ره،یسر  آرمان  هم 

  !کنهیم

تا ظهر، کارام که تموم   یکشیدراز م  نجایهم  ی ا ی خب پس م_

 .خونه برمتیشد م
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 .به لبم آمد لبخند

 !خب حال توام _

 !ج م بخورم  م یاز جا یظهر اجازه نداد حت تا

 :دیپرسی م هم مدام

ب  یچ  ؟یخوایم  یچ_ بدم؟ چ  یچ  ارن؟یبگم   ی ز یسفارش 

 ؟ ی هوس نکرد

 ...کردی قند در دلم آب م دنشیهر بار پرس و

 .می زور و اجبار ناهار سفارش داد و با هم خورد با

در    شیقاشق را در ظرف بگذارم، صدا  خواستمی بار که م  هر

 .خورمب گریقاشق د کی  کردیو مجبورم م آمدیم

توام اندازه   شهینم  ل یدل  یجوجه ول  گمیه من بهت مدرست_

 !ی جوجه غذا بخور 

 .دم ینال
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 !جا ندارم سامان   گهیبه خدا د_

 !غذا نخورم  یندارم که از دست مرض

 .گهید  رهیکه بچه هم جون بگ ی بخور دیبا_

که وجودش هنوز اثبات   ی ابچه   ی برا  شیهاینگراندل   نیهم

ر حس دوست داشتنم  و ب  کردیا قرص مهم نشده بود دلم ر

 ...افزودیم

 ...اگر من مهم نبودم یحت

  ی بود که موجود نیه خاطر اصرفا  ب شی هاتوجه نیاگر ا یحت

 ....دوانده بود شهیاز خون او در تن من ر

را جمع کرد و دست مرا    لشی وسا  ی ساعت کار  انیاز پا  پس

 .گرفت

 .زمی عز میپاشو بر_

  ...شزیشده بودم عز باز
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 ...قبل مثل

 ...که نقش دوست دخترش را داشتم  یزمان لمث

 .دمیکش  رونیو دستم را از دستش ب  برخاستم

 .خودم امیم_

 .شد دهی چی بار دستش دور کمرم پ نیا

 !باز یفت یب ترسمیم_

 .ونترس؛ بردار دستت افتمینه نم_

 .کرد و شانه بال انداخت ینوچ

 .متاسفانه ستیامکانش ن_

 .ترهراحت  الم یخ  ی جورنیا
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 !دمید دهیفای را ب اصرار 

 م ی رفت  رونی شده دور کمرم از اتاقش ب  دهی چیهمان دست پ   با

 .میاز دفتر پا نهاد  رونیبود به ب  مانره یبه شهال که خ  توجهیو ب

م راه پشت  ی ره یکارمندان عرق از ت   ی ه چشمان وق زد  دنید  از

دستم، دست سامان را از دور کمرم    کیکردم با    یگرفت و سع

 :باز کنم که خم شد و با لبخند کنار گوشم زمزمه کرد

  ؟یبیبغلت کنم ب ی خوایم_

 ...سامان تو رو خدا_

 شم ی بده وگرنه مجبور م  تیبهم رضا  دن یچسب  نیپس به هم_

 !لو ی بغلت کنم ما

در آغوش    بایا تقرنگفتم و با شرم کل سالن شرکت ر   ی زیچ

 .سامان قدم زدم 

  رون ی و آن را صدا دار ب  دمیکش  ینفس  میرفت  رون ی در که ب  از

 .فرستادم 
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 !و سامانمن یهوف... کشت_

 .میکارمندا رد شد ی و زنده شدم تا از جلو چشما مردم

 .باز کرد  میرا برا   نیماش در

 .گه یعادت کنن د دیبا_

 ی لِول بد  رییتغ  از خانم مشفق به همسر مهندس معتمد   رارهق

 .دلم  زیعز

 .نشستم و او هم پشت فرمان قرار گرفت نیماش در

 .به من انداخت یرا روشن کند نگاه نی خواست ماش تا

 .خم شد و کمربندم را بست میرو

 !حال شد _

 .و پست چشم نازک کردم   دمیخند

 ؟ی بندیخودت چرا نم_

 .ی تو دو نفر ی رم اشکال نداره ولنف هیمن _
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 .گهیره، آدم آدمه ددا  یچه فرق_

 .ی ترمهم ،ی اتو مادر اون توله یول_

ن  خت یفرو ر  امنه یدر س  ی زیچ از ته قلب   زیو من  با ذوق و 

 :گفتم

 ...زم ی عز گهید یخب توام باباش _

  تر ن یری ش  میرا برا  یکه بر لبش جا خوش کرد زندگ  ی لبخند  و

 ...کردیم

 .تر از خانه نگه داشتکوچه آن طرف  کی

قرار    گمیم_ کنه  صحبت  داداشت  با  بزنه  زنگ  مامان 

 .بذاره ی خواستگار

 !سامان شمایخت م لو نده مامانت؟ بدب هوی_

توج  التیخ_ کارش  کنم،ی م  حشیتخت؛  باونم  نگران و  لده 

 .نباش
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 ...باشه_

 .ی ز یچ هیفقط _

 ؟یچ_

 ام یهفت و هشت م   ی اماده باش ساعتا  رم،یگیم   وقت دکتر_

 .دکتر  میدنبالت بر

 .در هم رفت میهااخم

 ؟یدکتر واسه چ _

  !؟ی فکر کرد یواسه چکاپ! واسه چ_

 .دادم ر یی را تغ موضعم

 .گه یبابا... من برم د یچی ه_

 .را محکم گرفت دستم

 ی عنی  خوامیو م  کنمی رو قبول م  ی زی من چ  یآنا، وقت   نیبب_

 .خوامشی لش کردم و مقبو گهید
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 !هرگز... مطمئن باش شمینم مونی داشتنش پش از

 .شیهاگرم شد به حرف  دلم

 ...باشه_

 ...ی که هست خوبه

اتفاق منم، دندم نرم چشمم کور، خودمم گردن    ن یمسبب ا_

 .نباش یچی نگران ه رم،یگیم

 !...؟ی خوایبچه رو م ن یچرا ا فهممیهنوزم نم  یول_

 .دیپاش میبه رو لبخند

 ...توام هست  ی بچه  ش؟یخوایتو نم یعنیمِ... چون بچه_

 .رفتمی ور م میمانتو ی گوشه با

  !نخوامش؟  شهیمگه م_

از سقط زدم، اول به خاطر ترس از آبروم و آرمان    یاگه حرف  من

 ...شیتو بخوا کردم یبوده، دوما هم فکر نم
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به اتاق رفتم   انی از نبود آرمان شکر خدا گو  دمی خانه که رس  به

 .بخوابم یگرفتم اندک م یو تصم

ب  با باز کردم و چ   لمیموبا  ی داریزنگ   یاهیجز س  ی زی چشم 

 .ده استشب ش یعن یو ابن  دمیند

به هال رفتم، همه جا ساکت  بود و   یکیو در آن تار  برخاستم

 .ظلمت عادت کرده بودچشمم حال به  

 .ها را روشن نمودمرفتم و چراغ  جلوتر

 !در کجا خشکم ،زد اشده یورز  کلیه  دنید از

 ...سامان

 ....الن

 !نجا؟ یا

 .در جا نسست مهیمن چرتش پاره شد و سراس ی صدا از
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 شد؟ یچ_

 :استرس و حال بد گفتم، با

 . ؟ اونم حال کنی کار م  یچ  نجایتو ا_

اومدم لاقل تنها     س؛ی ازش ن  ی خبر  خان داداشتون  دمید_

 ...ینباش

 .را ادامه داد بحث

 ؟ی چطور بال اومد_

 !با پاهام_

 !نمکیتو؟! ب ی چطور اومد  نهیمنظورم ا_

بال گرفت   آورد و  رونیب  ی دیبرد و دسته کل  بشی در ج  دست

 .و تکانش داد

 !دی! کلزمیعز ی نجوریا_

 .افزودیبر استرسم م نیآرمان کجاست و هم دانستمینم
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  !دهی خدا از دست تو، چه راحتم گرفته خواب ی وا_

 !اد؟یب ممکنه آرمان ی لحظه فکر نکرد هیخودت  با

 داره مگه؟ دیکل_

 !ر ینخ_

 .هیاوک  گه،یخب د_

 !هی زهر مار و اوک _

  !...یبیب ی خشن شد_

 .بازم جذابه کشهیه پنجول مک ی اگربه

 ....خدا ،ی دیحرصم م ی چقدر دار_

 .گفتینم  چیو ه کردیبراندازم م  رهیخ

 ؟ ی شد رهیخ ی نجور یا یبه چ_

 ...زرگ شدهکه شکمت ب یزمان کنمیدارم تصورت م_

 !ادیآنا! خوشم نم ای چاق نش 
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هم بده که    ییغذا   میخودم به دکتر بگم برات رژ  اشهی  ادمی

 !یچاق نش

 .ام گرفت و هم متعجب شدم هم خنده  ش یهادغدغه  دنیشن   از

  !سامان؟ یگی م ی دار یچ_

 !به سرت؟ زده

 ش ی بعد تو تا بزرگ شدن شکم منم پ  میعقد هم نکرد  هنوز 

 !؟یرفت

 .زدم  امیشانیبه پ ی اضربه

 ...یسام ی وا_

 .برخاست و با چند گام بلند خودش را به من رساند ی فور

 ره؟یم جی افتاد؟ سرت گ ی اقاتف زم؟ی شده عز یچ ه؟یچ_

ام شکفت و دستانش  گل لبخند بر چهره   شیهاینگران  دنید  از

 .را گرفتم
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 !من خوبم! به خدا خوبم_

  !؟یکنی چرا انقدر زود هول م تو

 :به چشمانم گفت رهیخ

 هو؟ یشد   یپس چ_

کن  ادمی  هویبابا،    یچی ه_ عقد  که    م یبر  عیسر  دیبا   میاومد 

 !میعقد بمون میتونیخودمون، نم ی خونه

آرمان   شه،یتابلو م  یبال همه چ  ادیشکم من م  گهیماه د  دو

 ....به خدا کنهیسکته م

 .ا کردرا ره  دستانم

 !شده یگفتم چ  ی رفتار کرد نیهمچ _

 .برم خونه خودمو بزنم  خوامیکه م گمینداره، م ی کار نکهیا

  !بتونه مخالفت کنه؟ ا ی که بخواد  هیک
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ه  یوقت  گهید که  داداشت  کنم  اونم  گنده   ،یچیعقدت  از  تر 

 .کنه  فیتکل  نییتع تونهینم

 !داداشم درست صحبت کناراجع به _

 .قتهیحق_

م   هی  اصال هم   م؛یکنیکار  خواستگار  نیتو  ا  ی مراسم    نا یو 

نم   میگیم باش   ی نامزد   میخوایکه   هوی  میخوایم  م،ی داشته 

 .مونیسر خونه زندگ میبر

 ...کنهی... آرمان شک میسام شهینم_

 .نباشه  تیتو کار کنن،ی مامان بابا باهاش صحبت م_

 ...خهآ_

به هر حال مامان بهش نگه که ما با هم رِل    گه،یخه نداره دآ_

 .بشنوه ی کیبازم ممکنه از دهن  م،یبود

ما با هم تو رابطه   آقا   میچه بهتر که خودمون بهش بگ   پس

 !و تمام میازدواج کن میخوایالنم م م،یبود
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 !کشهیو مآرمان من _

  ...کرده  جایب_

  د یتوام با  خورده،ی آب خنک م  یهولفدون  ی که گوشه  خودش

 ؟ی زدی غمبرک م

شق  ناگهان کنار  عصب   رونی ب  اشقه یرگ  و  آغوشم    یزد  در 

 .گرفت

.خورم یسم مکه تو شکمته ق  ییبه جون اون ارزن کوچولو_

روت   بشه  بلند  بخواد  دستش  و   ایآنا،  اخم  کنه   بخواد  تخم 

 .کنمیم اه یو سروزگارش 

 ...ق داره سامان اون برادرمه، ح_

 ...دیشا ی خواهر اون بود اگه فقط_

رو نداره و نخواهد    یحق  نیهمچ  ،یمن  ی حال که مادر بچه   یول

 !داشت
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 ی ول دکری فرض م  چیاست که داشت آرمان را رسما ه   درست

بودنش گرما بخش قلبم بود    بانی ها و پشتکردن  تیحما  نیا

را افزون   گفتیکه م   یآوردن آن ارزن  ایبه دن  ی برا  اقمیو اشت

 .ساختیم

 .به ساعت افتاد، پر استرس لب زدم نگاهم

 ...برو یسام_

 .شهیبد م  یلیخ اد؛یب هویآرمان  ترسمیم

 .از آغوش گرمش فاصله داد مرا

 .میو تا بربرو حاضر ش ایب_

 !من چرا؟_

  !تو چرا؟_

 .اش سرم را نشانه رفتشاره انگشت ا با

  !وخیحافظه مافظه  _



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

761 

 .دکتر  می گفتم آماده باش عصر بر خوبه

 .به حواس پرتم فرستادم یلعنت

 .یگیآخ! آره راست م_

 .منتظرم باش  نیتو لطفا برو تو ماش شم،یحاضر م الن

 !برما میبفرست ی خوایهر جور شده م_

 .سر برسه هویآرمان  ترسمیبابا م_

 ؟ یزنیزنگ بهش نم  هی چرا_

  یی و از اونجا  رونیب  رمی بگم که دارم م  دیالن زنگ بزنم با_

داداشم  مکه  س  دونمیم  شناسم،یو  قطعا   شهی م  شیریکه 

 .رم ی دارم م یبدونه کجا و با ک

ز  تازه ب  ادمی امکانش  اصال  همونجام  منم  بگه   ش ی پ  ایهست 

 !خودم

 !زنگیزنگ ب نیبنابرا
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 !ه داداشتپا کاراگاه گجت هی_

 .ی لفتش ند ها،ی ایب عیسر ن،یتو ماش  رمیم یاوک

 .برو منم زود اومدم_

آماده شدن    ی و برا   دمیکش  یراحت  رفت، نفس  رون ی از خانه ب  تا

 .به اتاقم رفتم

 دنیدر لباس پوش  یدقت  چیهآرمان،    دنی خاطر استرس رس  به

و  آمد تن زدم  برداشتن ک  نکردم، هر چه دم دستم  و    فیبا 

 .از خانه خارج شدم امی خدمات درمان ی چه دفتر

خ  دمش ید طرف  آن  ماش  ابانیکه  با   ه یتک  نش یبه  و  داده 

 .مشغول است لشیموبا

حرص    یبس  کردندی نگاهش م  رهی که خ  ییدخترها  دن ید  از

 .دمییسای و دندان بر هم م خوردمیم

  ش ی رساندم و دست دور بازو  ابانیخ  ی خودم را به آن سو  فورا

 .انداختم
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 .زمیعز میبر_

فرستاد و نگاه متعجبش را به من   بشیرا داخل ج  اشیگوش

 .دوخت

 ؟یمناوهو... با _

 !نه با جد بزرگوارتم_

 .کردم  ترض ی صورتم را عر ی رو  لبخند

تو اون   ینیبیرو نم  ها ده یاون چشم در  یبگ  ی خوایم  یعنی_

  !ششه؟ وست یدو

 !خراب خانوما یحت زننی نم پلک

 :و با خنده گفت دیبال پر شی ابروها

 !! هوم؟؟یشی م یرتیغ ؟یکنیم ی حال حسود یاز ک_

 .نازک کردم  یچشم پشت

 !مبچه ی بابا ی شد یاز وقت_
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 .ام نشاندآرام بر گونه  ی او سپس بوسه  دیرا کش لپم

 .مامان بچه برم پسآ من قربون _

ماش  نیبنش  میبر  ایب  م؛یبر  ایب ا  نیتو  ا  شتریب  نام یتا    ن یاز 

 .چشماشون دراد 

 .باز کرد میرا دور زد و در را برا ماشبن

م، پشت سرش که به دخترها رفت  ی ابعد از چشم غره   زین  من

 .گرفتم ی جا  یصندل ی گام برداشتم و رو

آرام  در به  را    ی را  قدم خودش  چند  با  و  آن طرف بست  به 

 .رساند و پشت فرمان قرار گرفت  نیماش

 ی بیمه  ی گاز گذاشت، که صدا  ی را روشن کرد و پا رو  نیماش

 .شد  جادیا ابانیبا آسفالت خ هاکی از برخورد لست

 ...ترواشی ی وا_

 !؟یو نبستربندتباز تو کم_
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 .مشغول بستنش شدم  مظلومانه

 ...رفت  ادمی_

 !نره  ادتی  گهی خواهشا د_

 !چکت کنم دیبا یه

 .لوس شد  لحنم

 ...ییدعوام نکن بابا _

 .پهن شده بر لبانش نگاهم کرد ی و با لبخند برگشت

 ...نظرم عوض شد_

 .دختر باشه کاش

 .شهی معلوم م گهیسه چهار ماه د_

 ...ریچه د_

 .الن بدونم خوادی دلم م من

 ...یمتاسفم بابا سام_
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پ  علم اونقدر  ب  شرفتی هنوز  که  جنسنکرده  ارزن   تیتونه 

 .بده  ص یو الن تشخکوچولوتون

 ...قربون ارزنش یبابا سام_

  ...از صبح امیحال  هیاصال  ی وا

 ...... بچه داشتن چه خوبهنمیبیم  ا یدارم رو انگار

 .دی جوی را ممثل خوره داشت مغز و روحم   ی فکر

 .نتوانستم سکوت کنم گرید

 ؟ یانداخت ی رو خودت برد گه ید ی پس چرا اون دو تا_

  ی ناگهان  ابانیوسط خ  نیو از ل  دیسرش به سمتم چرخ   چنان

 .شدم  مانی و توقف کرد که از حرفم پش دیکنار کش 

 .را خاموش کرد نی در هم رفت و ماش شی ابروها

 منظور؟ _

 .ادم دهانم را به زور فرو د آب



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

767 

 ...نداشتم  ی ... من منظوریچی ه_

 !ی و زدحرف  نیکه ا  یداشت ی منظور هی گهی چرا د_

 .زدم و گلو صاف کردم ایبه در دل

از بچه دار شدنت؛ چرا    یکه، اگه انقدر خوشحال  نه یمنظورم ا_

 .ی کرد تس یرو سر به ن ی قبل ی اون دوتا

 .مهربان شد  یبه آن نگاهش

 .ترهکه؛ مادر بچه مهم  تسی آخه فقط بچه داشتن مهم ن_

 !...یدلم را بلرزان ی به تو سامان که انقدر خوب بلد لعنت

 ؟یو دوست نداشتمادراشون یعنی_

 .را روشن نمود لیاتومب

 !هابودن اون وزّه  یآره بابا، چ_

رو  دلم دست  و  رفت  و   ی مالش  گذاشتم  خود    ش یپ  شکمم 

 .گفتم
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 ....ارزون کوچولو ی چه خوب که اومد_

  کرد  ادداشت ی  زیبه ر   ز یدکتر را ر  ی هامطب آنچنان صحبت   در

 .که تلفنش زنگ خورد  میرفتیمطب هم که به سمت خانه م   از

 .هیک نیبورد ببرو بردار از رو داش یگوش_

 .خواندمرا  شی را برداشتم و نام رو لشیموبا

 .مرجان مام _

 .کریجواب بده بزن اسپ_

 .را کردم کارهمان 

  ؟ی سالم بچه چطور_

 .و پاسخ داد دیخند

 .خوبم مامان_

 ن؟ یچطور شما

 . خداروشکر_
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 .صحبت کردم  دایزدم بگم ما برادر ش زنگ

 شد  ادیز دنیشن ی برا اقمیاشت

 .خوبه مامان  یلیکه خ نیا_

 خب؟

 . نبود  یاضاولش که ر کهید یچی ه_

 .کردم  شیراض  یول

 .جا آمد یکم نفسم

 !؟ی شد قرار خواستگار یحال ک_

 .فردا نیهم_

 .م یداد زد کصدای

 فردا؟ _

 دحترم؟  یاِ... آنا هم اونجاست؟ خوب_

 .را قورت دادم امخنده 
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     نخوبه ماما اونم

 :گفت دیباریاز آن م ی که شاد یبا لحن مادرش

آنا، آخ که من چقدر    ی عروس خودم شد  یراست  یراست  گهید_

 .نم یکنم شما دو تا رو تو لباس عروس و داماد بب فیک

 .نیممنون مرجان جون، شما لطف دار_

 .شمی مزاحمتون نم کنمیمن قطع م گهیخب د_

 .زمی عز نمتیبی شب م افرد

 .ه یچه حرف  نیا  نیاحممر_

 .و تماس قطع شد میکرد  یخداحافظ

خونه، آرمان لبد تا الن  و زودتر برسون  تو رو خدا من   ی وا_

 .گهید  دهیرس

رس _ اگه  بابا  م  دهینه  بهت    هیلاقل    ی ستین  دیدی بود  زنگ 

 .زدیم
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 !ایگی آره راست م_

 گه؟ ید شتیبمونم پ تونمی فرداشب م_

 .متعجب چشم درشت کرد با

  !یبمون ویچ یچ ؟یبمون_

خواستگار_ نم  گه،ید  میکنیم   یرسم  ی خب   شهی بازم 

 !م؟یبمون

 !می کنیعقد که نم ،ی ایم  ی .... خواستگاریسام_

 !بابا حال انگار دفعه اولمونه ی ا_

 !دونهی! آرمان که نمستیدفعه اولمون ن میدون یو تو ممن_

 !کنما ستیسر به ن وآرمان خوادی دلم م یعنی_

 .مونی اومدنش تر زد به کل زندگ  با

 !حال حالها  کردمیآزادش نم  کاش

 .شدم معترض 
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  !سامان_

  !گم؟یمگه دروغ م هیچ_

 !پوکوند ومونیاومد زد همه چ وال

 .کرد داداشم ی خوب کار_

  ر ی درگ  لمینگفت و من هم با موبا  ی زیبه خانه چ  دنی تا رس  گر ید

 .بودم

 .دترمز کردر  ی جلو درست

 ...یب یب تیگود نا_

 .ارزن بابا باش مواظب

 .با ارزنت مونی خب بابا کشت_

 !کنه ارزن بابا یقراره همه رو زخم_

 .گهیسامان گمشو د ی وا_

 .رهیگیم  ادینزن ارزن  یادبی حرف ب_
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کل   بعد خداحافظ  ی هاکلاز  خانه   م یکرد  یفراوان  به  من  و 

 .رفتم

چراغ   در و  بود  اقفل  و  خاموش؛  هنوز   یعن ی  نیها  آرمان 

 !برنگشته

 ...فرداشب

کلمه از   کیاش، آرمان فقط  از آمدن سامان و خانواده  ش یپ

 :دیمن پرس

 آنا؟ ی دوستش دار_

 .انداختم و سکوت کردم  ریبه ز سر

داشت  شدی نم  میرو دوست  مورد  غر  ک ین  در  او   بهیپسر  با 

 .صحبت کنم

 .ی پس دوستش دار_

 .هیموافقتم کاف ی برا ن یهم
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م  در قند  حتدمیسابیدلم  برگزار  ش ی پ  ی!   ی خواستگار   ی از 

 !موافقتش را اعالم کرده بود

 .یاوج خوشبخت  یعن یلحظه  نیمن در ا ی برا نیا

 .گفتمینم چی خجالت سرخ شده بودم و ه از

 .شلوارش را مرتب کردهم کت و را سرم کردم و او  شالم

 .از جا پراندمان  فونیزنگ آ  ی که صدا   میسکوت نشسته بود  در

 .هول و ول از جا برخاستم  با

 .وونه یزشته عروس در و باز کنه د  کنم،یصبر کن خودم باز م_

 .دمیگزیو من فقط سرخ شده از خجالت لب م  دیخند

  ستا ین واکنار م  نجا ی ا  ای بچه، ب  ر ی و گاز نگحال انقدر اون لبات _

 .میبهشون خوش آمد بگ

 .کردم و با شرم کنارش قرار گرفتم یرا عمل  حرفش

 .میآپارتمان را باز گذاشت در
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ابتدا پدر و مادر سامان از    ستاد،یما ا  ی که در طبقه   آسانسور

در دست   ی آمدند و سپس خودش با سبد گل بزرگ  رونیآن ب

 !شد اش را پوشانده بود خارجکه نصف چهره 

و  با احوالپرس  پدر  سامان   میکرد  یمادرش  خود  به  نوبت  و 

 .دیرس

کرد و سپس   یسالم و احوالپرس   ی آمد و با آرمان به گرم  جلو

 .من آمد کینزد

 .دیگرفتن سبد گل که آن را عقب کش  ی برادراز کردم  دست

 .نهی سنگ ارم،یکجا بذارمش تا براتون ب دیبگ_

ان مجبور  پدر سام  ی ه با صداک  کردی با دقت نگاهمان م  آرمان

 .بگذارد  مانیشد تنها

 :تر شد و گفتنزدبک  یرفتن آرمان، کم با

چ_ بگو  خانم  خوشگل  سنگ  یخب  کنم؟  برات   نهیکارش 

 .شی رخودت بب یتونینم
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 .نه بابا بده من_

 !برا زن حامله بده نیسنگ زیلزم نکرده، چ _

 .درشت کردم چشم

 !شنونیسامان م ی وا_

 !مگه؟ هیبشنون، چ_

  م یکه مطمئن بودم تحت نظر آرمان  یدر حال  خواستمی نم  اصال

 .میبا او بحث کنم و آرمان را حساس بنما

 .به او کردم پشت

 .دنبالم  ایب_

 .ستادم یاپن ا ی سو آن

 .یمرس نجا،یبذارش هم_

را همان  سبد بودم    ییجا  گل  گفته  و چشمککه   ی گذاشت 

 .ام کردحواله
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 !ای شد یخواستن_

به   ی تو چرا دار  ،شهی بودم زن حامله زشت و چاق م  دهیشن

 !؟یشیم  تری نظرم سکس

 .نالن شد امافهیق

 ...تو رو خدا بس کن یسام_

 !امروز  یکنی م تیثی حیو بمن  آخر

 !یبیجون.... تو فقط حرص بخور ب_

 بود؟  یچه بخت نیا ایخدا_

 چمه مگه؟ _

 .رفتم ی چا  ختنیر ی را ندادم و پشت به او برا جوابش

کردم و با چند    ی را پر از چا  ین یمرتب شده در س  ی هااستکان

 .به هال رفتم ق ینفس عم

 .به عروس قشنگمبه_
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ز  مرجان القاب  با  که  بود  آمد    شی بایخانم  خوش  را  ورودم 

 .گفت

پ  با قدم  س ن  شی شرم  و  ابتدا جلو  ینی هادم  پدر سامان   ی را 

 .تمگرف

 .دییبفرما_

 .برداشت و لبخند زد  یفنجان

 .زم یخوش رنگه، ممنون عز  امیلیبه، خبه_

 .نوش جان_

به مادر سامان، خودش و در آخر آرمان    بیبه ترت  طورن یهم

 .را به آشپزخانه بردم  یخال ینی تعارف کردم و سپس س

 .برگشتم و کنار آرمان نشستم ییرای به پذ باز

 .سامان بحث را آغاز کرد پدر
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تر است آقا  سخن دوست خوش  میخب، از هر چه بگذر  اریبس_

 .آرمان

 .دییشما بفرما یهر چ د،یشما بزرگتر_

دست به دست هم   ودو تا جوون  ن یتا ا  میدور هم جمع شد_

 .میبد

 .هم به سامان انداخت ینگاه  میبه من و ن ینگاه آرمان

 .بله، بنده به گوشم_

بد_ اجازه  اگه  پسرم،  سالمت  برن    ن یا  ی سرت  نفر  دو 

 .میبزن وو بکنن، ما هم حرفامونصحبتاشون

 .گذاشت  میپا ی دست رو  آرمان

 .دلم زیکن اتاقت عز ییو راهنماپاشو آقا سامان_

 .گفتم و برخاستم چشم

 .درم آمگفت و پشت س ی اهم بااجازه  سامان
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حرکت   ک یو در را بستم برگشت و در    میاتاقم که شد  وارد

 .دیمرا محکم در آغوش کش یناگهان

ب  صورتم و  گرفت  قاب  دستانش  با  کام   لبانم  مهابایرا  به  را 

 .دیکش

 ...باشد دهیکه به آب رس ی امثل تشنه  د،یبوسیولع م با

که در قلبم بر    ی و شور   کردمیم  اشی همراه  تابانهیهم ب  من

 .دادمیمتقابل نشان م ی هاا شده بود را با بوسهپ

مرا از خودش فاصله   یکم  مینفس کم آورد  گری د  نکهیاز ا  پس

 .داد

 ...چقدر دلم تنگ شده بودا ش،ی آخ_

کردن احساساتم را کنار گذاشتم و من هم آرام   میو قا  خجالت

 .دملب ز

 ...زم ی عز طورن یمنم هم_
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 :تر ادامه دادمرا گرفتم و عاشقانه   دستش

  .سامان یینجایخوبه که ا یلیخ _

 اشده یورز  نهیا به سرا دور کمرم حلقه کرد و سرم ر  دستش

 .داد  هیتک

 .میدر خلوتمان سکوت کرده بود بارنی اول ی دو برا هر

 ی هاانه بود نه از حرف کودک  ی کل و بگومگوها از کل   ی خبر  نه

 !و عاشقانه  ریگنفس

 .میآرامش بود ی هر دو در تمنا  انگار

 .میدر انکارش داشت  یها سعکه مدت یآرامش

 :جدا کردم و گفتم اشنه ی س ی را با اکراه از رو سرم

 م؟ یحرف بزن _

 :و جواب داد دیخند  طنتیش با

 !بچمون تو راهه  ست؟ ین ریحرف زدن د ی برا _
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 :و گفتمزدم  شی به بازو یمشت

 !باش ی جد یعه لوس نشو سام _

رو   دستش ب  ی را  و  گذاشت  رو  یچشمش  تخت   ی حرف 

 .نشست

 :با دست به آغوشش اشاره کرد و گفت سپس

م _ اگه  برسونم،  تقلب  بهت  بگ  ی خوای بذار  باج    ا ی  ی ری ازم 

  !بغلم بخواب ایرو آب ب ی ز یهامو برمتهپته 

 

 .لم دادمدر آغوشش  ل یو با کمال م  دم یخند دلبرانه

 :شده در صورتم را کنار زد و زمزمه کرد  ختهیر ی موها

 جانم مامان ارزن؟  _

»مامان ارزن« صدا    ی دلم غنج رفت برا  میبود اگر بگو  زشت

 زدنش؟ 
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 :دمی تعارف پرس یگرفتم و ب ینفس

. میما حال پدر و مادر  ،یست بدونم ساماز احسا  خوامیم _

  دونمیوز... نمو من هن  میکنیرسما ازدواج م  گهیچند روز د

 نه؟  ایقلبت دارم  ی تو  یگاهیجا

 :متوقف شد و جواب داد میموها انیدستش م حرکت

 !که دلبر یسخت بپرس نقدرینگفتم ا  هگید _

 :زمزمه کردم  تیبرداشتم و با جد اشنه یس  ی را از رو سرم

دارم؟ لطفا    یگاهیبدونم چه جا  دیمن با  یحق منه! سام  نیا _

 .جواب بده

 .داد  هیو به تاج تخت تک دیرا بال کش خودش

 :گفت تیو با جد  دیکش شیموها انیم یدست

 !یشیزن من م ی آنا؟ تو دار ی گردی م یگاهی دنبال چه جا _

 .قلبش گذاشتم  ی لبخند زدم و دستم را رو تلخ
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 .ب زدم در نگاه منتظرش ل  رهیخ

 دارم؟  یگاه یجا نجاهمیا ؟یچ  نجایا _

 اشنه ی س  ی انداخت و به دستم که رو  ن ییرا با اخم پا  سرش

 .بود چشم دوخت

 ...را جزم کرده بودم که امشب، شب اعتراف باشد عزمم

 .نکنم شی همت را بسته بودم تا حرف دلش را نزند رها کمر

 !زنگ  یزنگ  ایروم،  یروم ای

 !نداشت ای دوستم داشت... و ای

 .ام یکنار ب تیبا واقع مدادیم حی هرحال ترج به

باردار _ بگو.   ی مراعات  راستشو  آنا  جانِ  سامان،  نکن  منو 

 نه؟  ایداره  ییقلبت هم جا  ی بدونم مامانِ ارزن، تو  خوامیم

 :نگاهم کرد و کوتاه جواب داد رهیخ

 !نداره آنا ریمون تاثروند ازدواج  ی جواب من... تو _
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 !بدونم خوامیما منداره... ا _

 :هم فشرد و سرسختانه جواب داد  ی را محکم رو شی هاچشم

 !آنا؟ اونو بگو یهست  یل چدنبا _

 :لبخند زدم و گفتم تلخ

جا _ مگاهمی دنبال  غ  خوامی.  چه    ریبفهمم  ارزن،  مامان  از 

 دارم؟  ی اگه ید تیهو

 :قاب گرفت و قاطعانه زمزمه کرد ش یهارا با دست صورتم

رو با خودت   کنمی ! پس خواهش میشیزن من م  ی آنا تو دار _

  !نکن سهیگذشته مقا ی هارهگذر 

سوال    نیا  دنی هدفت از پرس  ای   ی گردیم  یدنبال چ  دونمیمن

 ه؟ یچ

  اه گیقطعا جا  ،ی حال و گذشته من بنداز  ینگاه به زندگ  هیاما   

  .یشیوجه م خودتو مت
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 .بود یکاف میابراز عالقه نامحسوس هم برا نیهم

 .فرق دارم شی که برا آوردیکه واضح به زبان م نیهم

کردن خودم، نجات    سهیمقا  داشت مرا از عذاب  یکه سع  ن یهم

 .دهد

 .تر بود ن یهزاران جمله دوستت دارم هم دلنش از

 .رفتش یپ خواستی شب، همانطور که دلم م آن

 .احساسم ماند ی مخالفت نکرد و برادرانه پا ی اذره  آرمان

روز،  مراسم    ستیو بعد از ب  میعقد کن   گریشد چهار روز د  قرار

 .م یرا برگزار کن  یعروس

 ی بعد از عقد زندگ  میدادیم  حیمن و سامان هر دو ترج چند    هر

 ...اما  میمشترکمان را آغاز کن

و خواستار    امدندیه نتاهم مادر سامان و هم آرمان کو  بارنیا 

 .بزرگ و به اصطالح آبرومند شدند یعروس کی
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 .میرفتیبه اجبار سکوت کرده و پذ ماهم

 چهار روز بعد 

 .عقب رفت  یام گذاشت و قدمفر شده  ی موها  ی گل را رو  تاج

 :نگاه کرد و گفت امشدهش یصورت آرابه   نهیآ ی تو از

 آنا جان؟  هیاوک _

 .خودم را اعالم کردم تی لبخند رضا با

هر را رزرو  ش  ی شگر یسالن آرا  نیعقد بهتر  ی مادر سامان، برا 

 .بابت ممنونش بودم  نیکرده بود که از ا

  قا یصورتم نشانده بود، دق  ی که رو  ی تیو البته ل  کی ش  شی آرا

 .خواستی بود که دلم م ی زی همان چ

  ن یی پا  یبال گرفتم و از صندل  یبلندم را کم  ریحر  راهنی پ  دنباله

 .آمدم

 .رساندم ی قد نهیآ ی خودم را جلو یآرام  ی هاقدم  با
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چ   تریعال  زیچهمه  هم  ی زیاز  م  شهیکه  را   کردم ی تصورش 

 ....نیاو  رفتی م شیپ

 .ترساندیمرا م دا یشد یگاه

زدم و   نهیآ  ی جلو  یدرونم، چرخ  یفرار از احساسات منف  ی برا

 .لباسم شد تنهن ییعمل موجب به رقص آمدن پا نیا

 .زدم و آرام زمزمه کردم ی لبخند

 !آنا رهی م شی خوب پ زی همه چ _

 .از بابت ظاهرم راحت شد به سامان زنگ زدم   المیکه خ  یوقت

صدا  دینکش  یطول انرژ  ی که  تازه   اش،ی پر  جانم   ی اروح  به 

 .دیبخش

 نه؟ ای ما هلو شده  ی ولو عروس خانوم؟ ل ی چطور _

 :و گفتم   دمیخند
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ب  ی لولو _ قراره  و  مونده  لولو  باش   ادیشما  مراقب  بخورتت! 

 .داماد  ی آقا

 :گفت طنت یو با ش دیجوابم سرخوشانه خند در

 .خورمتیخودم م ی ! نخورایمنو بخور، قول داد ایلولو ب _

 .تکان دادم ی و سر   دمیخند

 حال مستر؟  ییکجا _

 بال؟ کارت تمومه؟ امی ب نم،ییهست پا ی اقه یده دق _

 :و جواب دادم زدم  ی بخندل

 .ا یب زمی آره عز _

 .رساندم  انیرا به پا  مانی بایمکالمه ز  ی گریبدون کالم د  سپس

آ  با به سمت  را چک   ی قد  نهیشتاب  و مجددا  ظاهرم    رفتم 

 .نباشد ی کردم تا مشکل

 :به اتاق آمد و گفت  شگر یهمان زن آرا  همزمان
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 .اومده دنبالتخوشگلم آقا داماد  _

 .کردم و همراهش از اتاق خارج شدم ی تشکر

نگاه   با جلو  یاسترس  ورود  ی به  را    ی در  سامان  تا  انداختم 

 .نمیبب

اش، زده براق و ژل   ی رنگ و موها  ی اآن کت و شلوار سورمه   در

 ره یو خ  ستاده یا میرو به رو  یتر از هر زمانو جذاب  رتریگنفس

 .کرد ینگاهم م

 .قدم برداشتمبه سمتش   آرام

 . شدی تر م انینما شیهادمم، برق چشم هر ق با

 ...لبش، محسوس تر  ی لبخند نامحسوس رو و

 ک یمقدمه جلوتر آمد و نزد  یب  دم،یکه رس  اشیقدم  کی  در

 :گوشم لب زد

 !شدم مونیپش _
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 .سپرد  یرا به فراموش  دنیتپ  حبس شد و قلبم  نهیدر س  نفسم

 .نگاهش کردم ی ناباور با

لبم را بوسه زد    ی آرام رو  ان،یتوجه به نگاه اطراف  یشد و ب  خم

 :و زمزمه کرد

ت لقمه   هی  . خودمی تو منو بخور  خوامیشدم، نم  مونیپش _

 .کنمیم

 :فوت کردم و گفتم رونیرا به ب نمیحبس شده و سنگ  نفس

 .باشم بپا قبلش خفت نکرده _

 :و دسته گل را به سمتم گرفت و گفت دیخند

. کمتر دوستم گهی د  کنهیم  تمی داره اذ  یحجم از عاشق  نیا _

 .داشت باش مامانِ ارزن

 :را از دستش گرفتم و با لبخند گفتم گل
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که به عمرت   زمیعشق به پات بر  نیآقا، همچ   ی دیو دکجا ر _

 .یباش دهیند

  شگاه یاش زدم و جلوتر از او، از آرابه شانه  ی ابا ناز، تنه  سپس

 .خارج شدم 

_____________ 

  ن یو ماش   دیکش  ی اپوف کالفه  م،یدور شد  شگاهی که از آرا  یکم

 .پارک کرد ابانیرا کنار خ 

 ک یوقفه    نیا  لی دل  و خواستم  دم یتعجب به سمتش و چرخ  با

هوا، سخت در آغوشم   یکه اجازه نداد و ب  میاش را بپرس باره 

 ...دیکش

 :اش حلقه کردم گفتمرا دور شانه میهادست  زدهرت یح

 ...سامان _

 :جا زمزمه کردگردنم زد و همان  ی دار رونم ی ابوسه

 .جان سامان _
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 .دمیعقب کش یرا کم خودم

 !کنهیم تمیادوکلنت داره اذ ی بو ینگ یبگ_

 .کرد میرها ی فور

 ...د یببخش  دونستمینم ی وا ی ا_

 .اورمیبود که بال ب بیو عنقر دیجوشیام ممعده  اتیمحتو

تمام صدا زدن.ها  عیسر برابر  و در  باز کردم  را    اده یپ   شیدر 

 .در را بستم شدم و 

 .دمیکش نهی آزاد را به س ی دادم و هوا  نیرا به ماش ام هیتک

 .دادی دهانم آزارم م یداشتم و خشک دیشد ی تشنگ احساس

 .نهادم ابانی را دور زدم و قدم در خ نیماش

 :بلند گفت ی درآورد و با صدا هشی را از ش سرش

 .بگو من برم  ایب ؟ی ری کجا م_

 .امیالم م خوادینم_
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و  توجهیب رفتم  قدم  جلو  به چند  رس  ادهیپ  یدرست    ده ی رو 

 ..گوشم خورد بلند سامان به ادیفر  ی بودم که صدا

 .و رو به پشت سر کردم  ستادمیدر جا ا ناخودآگاه

 ها؟ _

خ   ی رو  ک یلست   غ یج  ی صدا  و را    ابانی سنگفرش  گوشم 

 ...شد اهیچشمانم س شیپ   ایو دن  دیخراش

_______________________ 

 .سر آنا رساند  ی نگران خودش را بال  و  دهیترس

بال  همهمه م  ی مردم  را  تمام حس   دیشن  یسرشان   ی هااما 

گانه  آناپنچ  معطوف  رو  ییاش  خون،  در  غرق  که    ی بود 

 .افتاده بود ابانیداغ خ ی هاآسفالت 

 :زد شی صدا ی ناباور با

   .ا جانآنا.. آن _

 :مردم عبور کرد و گفت انیاز م  ی چادر یزن
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 .نفس بکشه  دی. بذارادیعقب. زنگ زدم آمبولنس ب دیبر -

مردمان، خودش را جلوتر    زیآمتوجه به آن زن و نگاه ترحم   یب

 .آنا را نوازش کرد یخون ی شانیو پ دیکش

د - مهمون  وونهیآنا...  عقدمونه،  جون ما  پاشو  منتظرن.  ها 

 .و قربونت برم. پاشیسام

  .مارستانیب میبدانتقال  د یو با ماریب سا،یآقا عقب وا -

سف  ی صدا  با مرد  دست  د یدو  کش  به  یپوش  و    دی صورتش 

 .برخاست

____________________ 

مدت، بدون   نیبه اتاق عمل بردند و او در تمام ا   میرا مستق  آنا

 .بود مارستانی را خبر کند، در ب یآن که کس

 .آمد رونی عمل گذشت ، دکتر بکه از  یساعت کی

 :دیرا گرفت و پرس   دکتر ی دوان جلو  دوان

 خوبه؟  -
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 :به چهره نگران پسر جوان انداخت و گفت ینگاه دکتر

 کدومشون؟ -

 :زد  ادیفر یکالفه و عصبان سامان

 .گمیزنمو م گه؟ید ی اغه یکدومشون چه ص -

را برداشت و بدون مراعات حال او، جواب   اشیطب   نکی ع  دکتر

 :ددا

دنده  یکی - پااز  و  شکسته،  ی هاش  بچشم   راستش  ضمنا ... 

 !سقط شد

 ...جا خشک شد در

فکر   نیو او تنها به ا  ستادندیاز حرکت ا  شیو زمان برا  نیزم

 ؟ آمده است... اشی که چه بر سر تنها عشق زندگ کردیم

سرش    یمختلف  افکار مدر  همه   ددادنیجولن  حول و  شان 

 ....تای ... آناهدندیچرخیاسم م کیمحور 
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 ی که سع  ی اش زد و با حس تأسف و همدردشانه  ی رو  دکتر

 :باشد خطاب قرارش داد دای داشت در کالمش پ

فقط   فتاده،یهمسرتون ن  ی برا  ی خدا رو شکر که اتفاق بدتر_

شاهلل بازم ان   ندهیه اما باز در آسخت   دونمیست که مبحث بچه 

 .ستی ن ینگران ی جا د،یشیدار مبچه

 .دیبه دکتر سر بلند کرد و اشک از چشمانش چک رو

 ...دکتر ی خودش... فقط خودش مهمه آقا_

 ن ی همسر به ا  یخدا، وقت   دیبه ام  شهیخودش زود خوب م_

 .شهی زود سر پا م  یلیدر کنار خودش داره قطعا خ ی دلسوز

 .شی نیبب ی بر ی تونی م گهیبخشه، به هوش اومده د ی وت النم

و دوان    دیدکتر تشکر کرد، شماره اتاق را از سرپرستار پرس  از

 .دوان به آن سو روان شد

 .اتاق را آهسته باز کرد و وارد شد در
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پخش شده   یشی آرابا    ی گریاز هر وقت د  تردهیرنگ پر   دخترک

 .تخت بود  ی گچ گرفته رو ییصورتش و پا ی رو

 .را بست و جلو رفت در

بسته    چشمانش که  و    افت،یرا  نشست  تختش  کنار  همانجا 

 .دستانش گرفت  انیدستش را آهسته م

بمزمیمن فدات بشم آخه عز  یاله_ ا  رم ی...  رو  تو   ینجور ی و 

 ...نمینب

چشمانم را    عیدر اتاق که آمد سر  رهیگرفتن دست   ن ییپا  ی صدا

 .بستم

 .را نداشتم  شان یهای پرستار و دکتر و دلدار ی حوصله  اصال

 ...درد نبود  کردیم تمیکه اذ ی زیچ الن

از دست دادن دو عشق هم زمان بود... سامان و به قول   بلکه

 !...خودش ارزن کوچولو

 !رفته  ستیدر کار ن ی ابچه  گرید ده یتا فهم قطعا
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 ی نه یکرده باشد، حساب کردن هزممکن بود    که   ینها لطفت  و

 !است  مارستانیب

  !نه؟ ایبه آرمان گفته  دانستمینم

 ...متحمل شوم دیرا با ی که چه زجر  آخ

ام... زخم رفتن سامان... از همه بدتر  از دست دادن بچه   درد 

 ...آرمان بود ی خوب نشان دادن ظاهر خودم برا

 !گفتم؟ی مان را چه مسا  دنی پا پس کش  لیدل  آخر

 .دیچ یدر اتاق پ   شیهاقدم   ی که بود در را بست و صدا  یکس  هر

 .را بسته نگه داشتم میهاچشم  همچنان

دست  با توسط  لمس شدن دستم  با   یحس  مردانه،  و  بزرگ 

 !خود گفتم حتما آرمان آمده است

 خت ی فرو ر  نهیگوشم دلم در س  ک ی نزد  شیصدا  دنیاز شن  یول

 ...و نفسم حبس شد
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 !سامان

صورتم پلکم   ی رو   ی او از افتادن قطره   دیا نرم بوسر  امی شانیپ

 .م که خودم را کنترل کردم و چشم باز ننمود دیپر یکم

با خودش    ی کامال آهسته بود، طور  ش یصدا انگار داشت  که 

 .کردینجوا م

... آخ... الن چشمات.و باز  کردمیتو تصادف م   ی کاش من جا _

چطور  یکن که    ی من  بگم  دبهت  کوچولومون   گهیارزن 

 ...ستین

 .زنگ تلفن همراهش بلند شد  ی خواستم چشم باز کنم صدا   تا

 .پاسخ داد و از کنار من برخاست عایسر

 ...بله... سالم_

پنجره    دم ینگاه کردم و د  یچشم  ریز به من کنار  که پشت 

 .ستادهیا

 .کردی صحبت م واشی یلیخ
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 ...مامان... اره... آنا تصادف کرده  مارستانمیمن ب_

_......... 

 ...و آهسته هق زد دیرا بال کش اشینیب

بود از دستش بدم...   کیشدم مامان؟! مامان نزد  چارهیب  ی دید_

  ...ام سقط شدمامان بچه 

_............ 

 ...ناش... الخودش پاش شکسته و دنده _

 !کنمی نگاهش م ره ی که خ دیو مرا د  دی به پشت چرخ ناگهان

 .را پاک کرد و لبخند بر لب نشاند شی هااشک ی فور

ول  هوشیب_ اومده، چشما  یبود  به هوش  و قشنگش   ی الن 

 .نمیبی دارم م

 ...بود بی عج میهمه محبتش برا نیا

برا  هیگر از دست    دهیمن؟ ترس  ی کرده بود؟ آن هم  بود مرا 

  !دهد؟
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 !من بود؟ ی برا اشیهمه آشفتگ  نیا

ا  نطوریا  اگر من  جان    نیباشد  به  بار  هزاران  را  درد 

 !...دمیخریم

م  دونمینم_ کنه    تونهیالن  باهاتون    ا یصحبت  باز  بعد  نه، 

 .رمیگی تماس م

_............ 

 .ن ینه من به آرمان نگفتم... خودتون بهش بگ_

 _....... 

 .باشه منتظرم، خداحافظ_

 .شد کمیفرستاد و نزد بشیرا داخل ج یگوش

  ...دلم  زیقربون اون چشمات برم من عز_

 .دیام را بوسگونه صورتم خم شد و  ی رو

  ؟ی درد ندار ؟یخوب_
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 :از حس عذاب وجدان برهانمش گفتم نکهیا ی برا

 .کردم یاطیاحتیخودم بود ب  ریقصصه نخور، تغ_

را بوس  یصندل  ی رو نوازش   دیکنار تختم نشست و دستم  و 

 .کرد

 ...عشق من یزنیم هی چه حرف  نیا_

  نگونه یکه ا  کندی دارد مراعات حالم را م  دیخودم گفتم شا  با

 !زندی حرف م

 ....که دونمیسامان من م_

 .امه دادماد ی... ولدیلرز میصدا د،یچک اشکم

 ....که ارزن کوچولو رفته ونمدیم_

 .شکمم گذاشتم ی رو دست

 ...مشیندار گهی که د دونمیم_

 ...برو ،یکن  ی نقش باز ست یلزم ن  پس



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

804 

 ...بار واقعا تموم شد نیا گهید ی باز نی... ات یزندگ  یپ برو

 .دستانش فشرد انیرا محکم م دستم

باز_ چ  ی نقش  من  ی باز  ه؟یکردن  آنا؟  واقعا    کدومه 

هخوامتیم نکرد  چی...  فکر  خودت  ا   ی با  شد؟    ی نجوریچرا 

  بچه رو بخوام؟ نیا  دیکه چرا با ی اصال فکر نکرد 

م  آخه بچه  د  یچ  خواستمیمن  رو وونه؟یکار  تو  من   !

 ...خوامیو م خواستمیم

 ...ییمن مهم بوده و هست تو ی که برا یکس اون

 ...خوامی رو م تو

انش فقط لب  انیه بود و من از م به چشمانم گره خورد   نگاهش

 ...دمیشنیعشق م ی آوا

 .کردیم  ایکه جسم و جانم را اح  نیری بس ش یینجوا

 ...من عاشقتم آنا... واقعا عاشقتم_
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و لبانمان به لبخند    دیغلطیم  مانیهااشک بود که بر گونه  و

 ...باز شدند

 ام را اجابت کرده و را از هم گشودم و او هم خواسته   دستانم

 ...ددا ی خود را در آغوشم جا

 ...ی و بند   دیپرواز داشتم... رها از هر ق هیشب یحس

 ...یدرد و استرس  چی ... بدون هآزاد

 ...داشتم خواستمی آن لحظه هر چه را م در

 هیاز گر  شیهابود که شانه  ی مرد  نیمن هم  ی تمام خواسته   و

 ...دیلرزیدر آغوشم م

 ...ادیز  یلی.. خعاشق. یلیمنم عاشقتم سامان... خ_

 ....سال بعد   دو

ماه و    کیذشت  رفته و حال بعد از گ  ی سفر کار  کیبه    سامان

 .بازگشته بود مین



 

@DONYAIEMAMNOE 

 

806 

بود و من هم از فرصت استفاده    دهیکه خواب  شدی م  یساعت  دو

 .شدم  میهاکرده و مشغول نقشه

مختلف به طور    ی زهایرا در سا  مانی عروس  ی هااز عکس   چندتا

رو و  کرده  چاپ  پا  ی جداگانه  سالن   یچوب  ی هاهیسه  در 

 .گذاشته بودم

 ی وسط هال را با انبوه  زی به م  دنیعبور از سالن تا رس   ریمس

  ی هااز گل   ی را با سبد  زیم  ی کرده و رو   نیاز شمع و گل تزئ

 .پوشاندم  یرنگ ی هارز قرمز و روبان 

خودم    یکوچک  کیک که  رورا  و  کرده  دو    شیدرست  عدد 

کنار   ز یم   ی داده بودم رو  شینما  یرا با توت فرنگ  کی  ی بعالوه

 .ها گذاشتمگل

 .ها را خاموش کردم را روشن و چراغ  هاشمع

 .زنگ زدم اشیرا برداشتم و به گوش لمیموبا

 .زد می اول پاسخ نداد و فقط صدا بار
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 .اش را گرفتمدوباره شماره و    دمیخند زیر

 .دیچ یاش در گوشم پخواب آلود و دو رگه   ی صدا بار نیا

  ...جونم_

 ...خوابالو گهیپاشو د_

 !خونه؟ یستین_

 چطور؟ _

 ...همه جا کهیآخه تار_

 .مین یاز اتاق تا بب  رونیب ایپاشو ب_

را که از    یکه در را باز کرد و من هم زمان آهنگ  دینکش  یطول

 .کردم  یده کرده بودم پلقبل آما

قدم برداشت   اطیو با احت   یها به آهستگشمع  انی از م  سپس

 .ستادیا  زیمن کنار م  ی قدم کی و در 
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تو انجام   ی منه برا  ی فه یکارا وظ   نیآخه من قربون تو برم... ا_

 ...زمی بدم عز

 !مگه؟ شهیم یبارم من انجام بدم چ  هیحال _

 :و کنار گوشم لب زد دیدر آغوشم کش محکم

ها! سالگرد ازدواجمون فرداشبه خانم خانما، من  نرفته   ادمی_

  !دمیواسه فرداشب برنامه چ

غصه نداره    میری گینداره که، فردا هم جشن م  یخب اشکال_

  !عشقم

چشمانش    کیک  دنی پس از دو س   دیسرخم را با ولع بوس  لبان

 .برق زد

 ؟ی خودت پخت_

 .گهید ن ی، بنش اوهوم_

 .نشستم ش ینشست و من هم رو به رو زی م پشت
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  ؟یگالتو بو کن ی خوایخب نم_

 ...آخه یتو گل من_

 :زدم و گفتم یچشمک

 !سبد گالست اما ریکادوت ز_

 ؟یگذاشت کیسالگردمونه آنا، چرا دو بعالوه  نیدوم_

 !یفهمیو باز کن... خودت مکادوت حال تو_

 رشیکه ز  یکمان  نیذوق سبد گل را برداشت و پاکت رنگ  با

 .گرفت تیگذاشته بودم را به د

 .برگرداند و پاکت را باز کرد شی را سر جا سبد

 برام؟ ینامه نوشت_

 .شدیجمع نم ندملبخ 

 !شوم تیاوهوم، اونم از نوع فدا_

 !دهانش باز ماند  دنشی را برداشت و از د داخل پاکت ی برگه
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 .برگه انداخت اتیبه محتو یبه من و نگاه ینگاه

 ست؟یفتوشاپ که ن ه؟یواقع نی... انیا_

 !تریاز خودمونم واقع ی... حتیواقع هیواقع_

چسبانده   یه عکس سونوگرافرا به سمت من چرخاند و ب  برگه

 .اشاره زد شی شده رو

 !آنا رما یدارم بال درم کنمی حس م_

 ...عمرمه ی ه یهد نیبهتر

 .را بچگانه کردم   لحنم

 ...مبالکت باجه بابا شامان_

 .و به طرفم آمد برخاست

 .کرد و با ذوق و خنده شروع به چرخاندنم کرد بغلم

 .دمیکش یم غیو من ج  دیخندیم او

 ...مان.... سامان تو رو خدا سا_
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حالش ذوق زده شده و  ی ادیاصال گوشش بدهکار نبود، ز یول

 .زدم ادیفر تینها در .دگرگون بود

 ...واسه بچه ضرر داره سامان_

زم  تا فورا  آوردم  را  بچه  و  نمی اسم  م  گذاشت  تنگ    ان یمرا 

 .بازوانش فشرد 

 د ی ببخش بچه خوبه؟  ؟یخوب  تو نشد؟   تونیزیچ  رم،یبم  یاله_

نم که  خوشحالم  انقدر  خدا  به  کار    یچ  دیبا  دونمینفسم 

 ...ونتمیابد مد  تا!ی بهم داد  ومیزندگ   ی ه یهد  نی بهتر  تو ...کنم

قلب ناآروم من... عشقت   ی برا  ی بود   هیهد  نیتو خودت بهتر_

زنمن بودنتو  با  شدم  پا  سر  سامان...  کرد   شه یهم  تا ...ده 

 ...عاشقتم

 .اند چسب امیشان یبه پ ی شانیپ

نفس    تونمی! با بودنش مژنهیدوست داشتنت برام مثل اکس_

  ...نی زتریبرام عز ید بمون اب تا...بکشم... زنده باشم
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توأم با عشق و شور    ی اسهممان از آن لحظات  ناب بوسه  و

  ل یکه دخ یو دستان خوردندیکه در هم گره م  ییاهلب ...بود

خوش   انیشق پاکاش ع   ی ا  و....هامانتن   حیبه ضر  بستندیم

 ...بود ایدن ی ها تمام داستان

 

 پایان

 یامریک حانهیر

 هزاروچهارصدکیبهار             
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