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به نام معمار هستی

کتابخانه مجازی نودوهشتیا تقدیم می کند.
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نویسنده :رها آزاد
ژانر:احتماعی،عاشقانه
خالصه:
این سرنوشت با بقیه ی سرنوشت ها متفاوته ..این سرنوشت باال و پایینی های بسیار
داره شادی و غم های بسیار مثل خیلی از سرنوشت های دیگه...
عسل دختری از جنس شیشه شکننده و ظریف اما طماع که به حق خودش تو
زندگیش راضی نیست و سعی میکنه هر طور که هست با استفاده از هرکس و هر
چیز خودش و به موقعیتی و برسونه این در خالی است که سام سرراهش
قرارمیگیره و سرنوشت جدیدی و براش رقم میزنه....
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مامان من نمیام تو اگر میخواهی بری برو من نمیام درس دارم -تو درس داری
بردار بیار انجا بخون ،دایی محسن گفت تو نیای نمیاد دنبال من  -وا ،به من چه .تو
خواهرشونی به من چه دخلی داره .من باید برم حمام  -انشاا ...دختر از زندگیت
خیر نبینی -.ای خدا باز شروع شد ،خسته نشدی از بس نفرین کردی ،اخه جالبه سر
هیچ و پوچ هم نفرین می کنی حاال اگر واقعا کاری کرده بودم یه چیزی.بلند شدم:
زنگ بزن ببین دایی میاد دنبالت یا نه -از وقتی که پدرت مرد تو خیلی ازاد و رها
شدی و اگر نه اگر زنده بود عمرا می تونستی از این غلط ها بکنی -من به خاطر
خودت میگم برو ،فردا مثل شوهر کردنت که منتش رو گذاشتی سر من که به خاطر
من ازدواج نکردی نشه ،فعال که خانواده ات هستند قدرشون و بدون -یک روز
میرسه که میبینی همه تنهات گذاشتن و هیچ کس و نداری .پوزخند زدم :باشه .رفتم
سراغ تبلت و رفتم توی تلگرام ،اه .این مانی خر هم که جواب نداده ،معلوم نیست
سرش به کجا گرمه .اصال به درک به هر جاکه گرمه دوست دخترش نیستم که مثل
دو تا دوست ساده ایم ،البته من همیشه انقدر جدی

می گیرم که می شم مثل

دوست دختر .همان موقع جواب امد -بد نیست بفهمی چی از دهنت در میاد -.چی
میگی؟ وقتی انالینه و دیر جواب میده یعنی داره با یکی میچته حاال اگر مثل مانی قد
بلند و هیکلی و نسبتا خوشگل باشه خب معلومه با دختر داره چت میکنه ،ای خدا
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نکنه چون عکسم رو دید ازم خوشش نیومد و داره دست به سرم میکنه .مامان وارد
اتاق شد :میان دنبالم -.باشه ،این دیگه اون قشقرق و داشت .مامان پشت چشمی
نازک کرد و رفت بیرون .مامان که میخواست بره خوابیدم و ساعت پنج بیدار شدم
و رفتم حمام و امدم کمی درس خوندم و شام برای خودم مرغ سرخ کردم .همه اش
هم چشمم به گوشی بده تا مانی اس بده یا بزنگه .اما خبری نبود کال اعصابم خورد
شد البته خودم از خدا خواستم که اگر ادم درستی نیست از ذهنم بیرونش کنه و
خودش هم کال بره ،خوشم میاد خدا این دعا ها رو زود می پذیره حاال اگر
بخواهیم کنکور وخوب بدیم دعاش بگیر نگیر پیدا میکنه ،رفتم جلوی اینه و خودم
را دیدم چشم های طوسی درشت پوست گندمی .موهای مشکی و طالیی بلندکه تازه
دکلره کرده بودم و بینی و لب متناسب .به صورتم هم دست نزده بودم و می
خواستم بعد از کنکور که دانشگاه قبول شدم یک دفعه تحول پیدا کنم ،اما انقدر
پر مو پشمالو نبودم کال ابروهایم که خوش فرم بود صورتم هم کم مو بود ،با ارایشم
خوشگل تر میشدم ،قدم هم بلند و اندام روی فرمی داشتم و به خاطر پاهای کشیده
ام می گفتند شبیه مانکن هایی ،هیچ نقصی توی خودم نمی دیدم تازه از خیلی ها هم
خوشگل بودم پس این مانی چرا اینطور کرد ،خدا لعنتش کنه اعصابم رو خورد کرد
نمیتونم یک خط درس بخونم خیر سرم کنکور دارم ،کال این روابط و دوستی ها فقط
ذهن و درگیر میکنه و اعصاب و خط خطی.
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دیگه خبری از مانی نشد من هم انقدر غرور دارم که دیگه ازش امار نگیرم حاال
فکر کرده مثال کیه ،خوبه ادمی بود که میگفت من بی وفا نیستم ،همه اشون یک
مشت درغگواند .تا حاال باپسری اونطور دوست نبودم که بخوام برم بیرون فقط همه
اش در حد چت بوده بعضی ها که عکسم رو میدیدند بیخیال میشدند بعضی ها رو
هم که خودم جوابشون رو نمی دادم ،فقط حسرت به دلم موند که یکنفر واقعا
اونطور که من می خوام باشه .هه جالبه ،همه اشون هم خودشون رو خوب

می

دونند و اخر هم تو زرد از اب در میان.کال با پسرها رابطه ام رو کات کردم و با
هیچکس در ارتباط نبودم  .به سرعت چند ماه گذشت اوایل بهمن بود تازه از
مدرسه رسیده بودم تازه نشسته بودم که مامان:عسل ،زن دایی اختر تو رو برای
رضا خواستگاری کرد .ته دلم ذوق مرگ شدم اما اخم کردم :بیخود ،زندایی چه
فکری پیش خودش کرده پسرش یعد از دو تا زن تازه یاد من افتاده .من جوابم نه.
زمانی که من ناراحت بودم و مثل مرغ .بال بال میزدم کجا بود .من هم درسته پدر
ندارم اما فکر نمیکنم انقدر بی عرضه باشم که نتونم از پس خودم بر بیام و جواب
دیگران و بدم -من هم راضی نبودم ،خوب شد خودت هم راضی نیستی .من
نمیدونم زنداداش چه فکری پیش خودش کرده ،نمیخواستم بهت بگم گفتم نگفته
جواب رد بدم اما پشیمون شدم چون یه زمانی عاشقش بودی -.عاشقش نبودم فقط
ازش خوشم می امد  ،همین .واقعا چه فکری پیش خودش کرده بعد از دو تا
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نامزدی که بهم خورد و دوتا دختری که طالق داد من بهش جواب مثبت میدم ،دایی
هم که زنده نیست که بخوام توی رو در بایستی با دایی بمونم -.راستی ،این همسایه
بغلی هست خونه ی کنار مغازه-.خب؟ -خانومه تو رو دیده خوشش امده معرفی
کرده به یکی از اشناهاشون حاال اجازه میخواست بیان خواستگاری -.نه،
خواستگاری نه .من اول باید پسره رو بشناسم چند بار باهاش برم بیرون اگر خوب
بود ،بحث خواستگاری بیاد وسط -.اره ،اینطوری بهتره -.فقط ببین میتونی شماره
اش رو برام گیر بیاری -چرا؟ چشمک زدم :برای امتحان اول ،فقط کسی نفهمه .لطفا
به هیچکس نگو -.باشه .تا حاال خواستگار نداشتم برای همین ذوق کرده بودم ،بلند
شدم و رفتم توی اتاق که دیدم موبایلم زنگ میخوره شماره ناشناس بود  ،جواب
دادم -سالم ،خوبی -سالم ،شما؟ -من و یادت نمیاد ،منم مانی -.اها ،بله ،حاال چی
شده یادی من کردی -یاد خواهرم کردم مگه اشکالی نداره -برای خواهرت نه ،اما
برای من اشکال داره .تا انجایی که یادم میاد سه ماه پیش بدون حرف و حدیثی
رابطه رو تموم کردی ،حال االن چرا فیلت یاد هندستون کرده  -،به خدا عسل خیلی
درگیر بودم-.هه ،درگیر بودی ،،منم خر ،،اصال به من چه چرا داری برای من توضیح
میدی؟؟ -خواستم بدونی دلیل غیبتم چی بود؟ -باشه مثال من هم باور کردم .که
چی؟-می خوام با هم باشیم نه به عنوان خواهر برادر به عنوان دوست دخترم-..
شرمنده ،من اهلش نیستم .خوبه میدونی -من رابطه ام باهات مثل دوستی عادیه
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هیچی ازت نمیخوام -.نه ترو خدا تعارف نکن بخواه..حاال هر چی من اهلش نیستم
االن باید برم بای .و گوشی رو قطع کردم پسر ها رو باید اینطور اذیت کرد ،وقتی که
اونها ما رو اذیت میکنند هیچی نیست اما ما نباید این کار و کنیم .مانی چند بار دیگه
هم زنگ زد که جوابش را ندادم و از انجایی که دی ماهی بود و بسیار مغرور بیخیال
شد .صبح که داشتیم با مبینا و سارا میرفتیم مدرسه جریان و تعریف کردم و انها
هم مسخره بازی در می اوردند باید از یک خیابان پر تردد رد میشیدم که نه خط
عابر داشت نه پل و نه چراغ البته خط عابر داشت ولی پایین تر بود ما هم برای این
که راهمون دور نشه نمیرفتیم من هم کال بی احتیاط بودم وقتی از خیابون رد میشدم
سریع خواستم از خیابان رد بشم که سارا صدایم کرد ایستادم و برگشتم جوابش را
بدهم که صدای جیغ الستیک ها بلند شد و من پرت شدم ان طرف تر ،کل بدنم درد
میکرد عینکم پرت شده بود یه گوشه و خورد شده بود بی رمق چشم هایم باز
کردم و سارا و مبینا رو دیدم که هل کرده بودن و منو صدا میکردند و چند نفر که
نمی شناختمشون و هیچی نفهمیدم .چشم که باز کردم احساس میکردم به پایم وزنه
وصل کردند نگاه کردم پایم را گج گرفته بودند .در اتاق باز شد و مامان امد داخل
معلوم بود گریه کرده بهر حال یه دختر که بیشتر نداشت ،اما جلوی من ظاهر را
حفظ میکرد .امد و  :چیکار کردی با خودت ..اخر سر بی احتیاطیت کار دستت داد،
اره -......پام درد میکنه -.خدا رو شکر فقط پات شکسته طوریت نشده.خانم امینی
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مامان برگشت .چون جلوی من ایستاده بود نمیدیدم کیه .اون مرد :حال دخترتون،
خوبه؟ -بله ،مرسی .ممنون -...بهر حال من متاسفم هزینه ی بیمارستان و هم
پرداخت کردم  ،اگر اجازه بدهید من برم ..مامان :لطف کردید .دستتون درد نکنه
صبر کنید برادرم بیاد پولتون و بگیرید چون من انقدر هول بودم پول یادم رفت...
فهمیدم همونیه که زده بهم و ناقصم کرده با حرص :مامان جان ایشون چه کار مهمی
کردند که شما تشکر میکنید ،مامان چرخید و من تونستم اون مرد و ببینم ،پسره
تقریبا بیست و هفت سال چشم های ابی درشت  ،پوست سفید و ابرو و موهای قهوه
ای سوخته و لب و ببینی مناسب قد بلند و هیکلش هم نسبتا خوب بود چون فکر
کنم خیلی الغر بود..مامان :عسل این چه طرز حرف زدنه؟ -مامان جان این اقا زده
منو ناقص کرده االن تا زمانی که این گچ لعنتی در بیاد من چطور برم و بیام ...حتما
با اتوبوس .مامان :حاال یه فکری میکنیم ...پلیس هم امده و گفت که این اقا مقصر
نیست چون تو از وسط خیابون رد شدی نکردی بری ان طرف تر از عابر پیاده رد
بشی پسره :خانم با اجازتون من خیلی عجله دارم به خاطر بی احتیاطی دختر شما از
جلسه ام عقب افتادم .با اجازه.راستی کارتم رو دادم به برادر تون- .عه ،برادرم
امده ..با اخم :بله اگر دختر تون میذاشت میگفتم و رفت بیرون ..پسره ی بیشعور
عوضی ،حاال من مقصر شدم .مامان از اتاق رفت بیرون و همراه دایی محسن و دایی
مجتبی امد ،انها حالم را پرسیدند و شرح وقایع  .دایی محسن کارتی رو که پسره
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داده بود به مامان داد .از مامان پرسیدم :پس سارا و مبی کجان؟ -اونا وقتی تصادف
میکنی خیلی هل میشن و همراه همون پسره میارنت بیمارستان وقتی به من خبر
دادند و من امدم سارا زنگ زد به مادرش و من با مادرش صحبت کردم و توضیح
دادم خدا خیرش بده پسره رو براشون ماشین گرفت و رفتند مدرسه -.اهان ..دایی
ها همراه مامان و ما رو رساندن خانه .پایم کمی درد میکرد و خدا رو شکر فردا هم
تعطیل بودم و اگر نه نمیدونستم با این پای

چالق چطور برم - .مامان من چطور

برم مدرسه.؟ -نمیدونم ،میخواهی زنگ بزن اژانس برای چند روز سرویست بشه-
اونوقت پولش چی؟ -خب از سود پولت که توی بانک بده -چرا شما چشمت به اون
پوله -خب پس چیکار کنم؟ من که از این حقوقی که بیمه میده همه اش رو خرج
خونه میکنم دیگه نمیتونم پول برای کارهای تو هم بدم -باشه ،حاال یه فکری
میکنم .االن حوصله ی جر و بحث ندارم.کارت پسره رو از مامان گرفتم ،سام
شکوهی مدیر عامل شرکت دارو گستر .مدیر عامل یه شرکت داروسازی بود .فکر
کنم وضعش هم خوب بود .بعد از ظهر بچه ها امدند عیادت .مبینا :کوفتت بشه
نکبت با همچین پسری تصادف کردی ،سارا :عزیزم مردم شانس دارن .همه مثل ما
که بدبخت نیستند االن اگر ما خودمون و بندازیم جلوی کمری ،اون کمری به ما
نمیزنه یه موتور گازی میاد میزنه بهمون .خندیدم :چقدر شما ها خر تشریف دارید،
فکر میکنید ارزشش رو داشت؟ سارا :نمیدونم جای تو نیستم نظر بدم ولی خدایی
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خیلی جیگر و پر جذبه بود -.خدا به صاحبش ببخشه ،ما که شانس نداریم از اینجور
ادما قسمتمون بشه ،هی خدا.بچه ها کمی ماندند و مسخره بازی در اوردیم و رفتند.
خیلی توی فکر فرو رفتم دلم میخواست دوباره پسره رو ببینم در اصل دلم
میخواست هر طور هست اونو به دست بیارم که خدا رو شکر از این عرضه ها هم
نداشتم  .برای رفت و امد به مدرسه سرویس گرفتم چهارم اسفند بود که بالخره از
شر گچ پام راحت شدم .هنوز توی فکر اون پسره بودم و نتونستم بیخیال بشم
تصمیم داشتم به بهانه ی پس دادن پول برم شرکتش ،به مامان هیچی نگفتم و گفتم
میخوام برم بیرون حال و هوام عوض بشه و یه تیپ اسپرت زدم و کمی ارایش
کردم و به طرف ادرسش که ارژانتین بود رفتم ،شرکت خیلی بزرگی بود از نگهبان
طبقه ای رو که مدیر عامل بود پرسیدم و به انجا رفتم دختر جوونی پشت میز
نشسته بود  -سالم ببخشید میخواستم اقای شکوهی رو ببینم .دختره موشکافانه
نگاهم کرد :وقت قبلی داشتید؟ -نه ،نمیدونستم باید وقت قبلی بگیرم -.پس
نمیتونید ببینیدشون -.حاال نمیشه یه کاری بکنید من کارم واجبه -.صبرکن زنگ
بزنم ،زنگ زد و گفت خانمی امدند و میخوان شما رو ببیند .فامیلیتون؟ -امینی.
منشی رو به من گفت :نمیشناستتون  -بیمارستان ،تصادف  ،او هم همین ها رو تکرار
کرد و شکوهی اجازه داد وارد بشم .وارد اتاقش شدم روی صندلی نشسته بود و منو
نگاه میکرد -سالم - .سالم ،بفرمایید .وارد شدم و روی یکی از مبل ها نشستم :امدم
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پولتون پس بدم -.میبینم که پاتون خوب شده ،،من گفتم احتیاجی نیست -.بله شما
گفتید اما من صالح دیدم که پولتون و پس بدم .خواست جوابم را بدهد که موبایلش
زنگ خورد  -شرمنده .و جواب داد کمی بعد صدایش رفت باال .ای بابا من با ۳۲
سال سن دیگه خودم تشخیص میدم که چی به صالحمه چی به صالحم نیست
،باشه،،،،بس کن مترجم چی شد؟ ،.......یعنی چی پیدا نکردی یعنی توی شهر به این
بزرگی یه مترجم نیست که یک شب بیاد کار منو راه بندازه......یعنی چی من با این
ابهت خودم مترجم بشم ........ای بابا خداحافظ و موبایل را قطع کرد و پرت کرد
روی میز  ،دهنم از تعجب باز مانده بود یعنی واقعا سی و دوسالش بود خدایی بهش
نمیومد ،ای بابا تیرم به سنگ خورد حتما با این سن یا یکی رو زیر سر داره یا زن
داره  ،و اینکه به راحتی هم گول نمیخوره  .ای خدا شانس هم نداریم منو بگو چه
برای خودم نقشه کشیده بودم گفتم :شما واقعا سی ودوسالتونه .با اخم :به شما هم
باید جواب پس بدم .پشت چشمی نازک کردم :نخیر ،از سر کنجکاوی پرسیدم.منو
بگو میخواستم کارتون راه بندازم -ممنون احتیاج نیست .بلند شدم :به درک ،بهر
حال پولتون و روی میز گذاشتم .خواستم از در بیام بیرون که گفت :چه کاری
میخواستی بکنی؟ بدون اینکه برگردم :مگه مترجم نمیخواستید؟ -چرا  -خب من
میتونم -مدرک تافل داری -نه -پس چی؟ برگشتم و :خودم خیلی تمرین کردم-
یعنی االن میتونی با من صحبت کنی -امتحان میکنیم .شروع کردیم به صحبت واقعا
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زبانش خوب بود البته مال من هم خیلی خوب بود .گفت :خوب بود خوشم امد-
برای شما هم عالی بود چرا خودتون باهاشون صحبت نمیکنید -کالسم میاد پایی-
واو ...بله -..میتونی فردا بیای  ،سه روز بیشتر نیست از صبح تاظهر حقوق خوبی هم
میدم -.باشه چون مدرسه ندارم میتونم بیام.پوزخند زد ،با اخم گفتم :چرا پوزخند
میزنید؟؟ -هیچی منظوری نداشتم یادم رفته بود خیلی کوچولویی البته بهت نمیاد-.
فکر نمیکنم جایی به خاطر اینکه سن یک نفر کمه تحقیرش کنن -نه ،من تحقیر
نکردم در مقایسه با خودم این حرف و زدم بهرحال شماره ات رو بده به منشی ،و
فکر کنم باید به مادرت هم بگی-شما نگران اونش نباش.از اتاق امدم بیرون و
شماره را به منشی دادم ،واقعا پسر غیر قابل تحملی ،من نمیدونم دیگران چطور
تحملش میکنند حاال که تیرم به سنگ خورده به پولی که بابت کارم میگیرم فکر
میکنم و این که چه دروغی باید به مامان بگم رفتم خانه و به مامان گفتم این سه
روز را میخوام برم کتابخانه درس بخونم تا حال و هوای درس خوندن انجا رو
تجربه کنم ،او هم قبول کرد صبح یک پالتوی مشکی خز دار با نیم بوت ها وشال
مشکی پوشیدم کمی کرم پودر و پنکک زدم و یه خط چشم نازک کشیدم و یه رژ
قرمز خیلی کمرنگ زدم  ،چندتا از کتاب هایم را داخل کوله ام گذاشتم و از خانه
بیرون امدم منشی هماهنگ کرده بود که صبح ساعت نه هتل استقالل باشم ،یک
دربست گرفتم و به انجا رفتم ،کمی بعد هم سام رسید و مهمان هایشان که یک زن
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و دو مرد بودند امدند سالم و احوال پرسی کردم و با انها به طرف جایی که سام قرار
بود ببرد رفتیم یک ازمایشگاه بزرگ و بسیار مجهز  ،انها حرف میزدند و من برای
سام ترجمه میکردم و او هم میگفت من هم انتقال میدادم تا سه روز این شده بود
کار من ،روز اخر که توافق به همکار ی کردند سام به عنوان تشکر منو برد به یک
رستوران بسیار شیک و با کالس  ،واقعا پسر خیلی جذاب و با جذبه ای بود من که
خودم دختر بودم دوست داشتم همه اش نگاهش کنم .وقتی سفارش دادیم سام :چه
رشته ای میخونی؟ -تجربی -پس میخواهی خانم دکتر اینده بشی -نه ،دکتری
دوست ندارم پرستاری و تکنسین اتاق عمل میخوام -اوهوم رشته های خوبیه ،چند
تا بچه اید -تک  -من گفتم چرا اینقدر این دختر لوس نگو تکی- .نخیر هم من
کجا لوسم دختر به این خوبی .لبخند زد :اون روز توی بیمارستان وقتی مادرت گفت
دایی هایت می ایند ،گفتم حتما از پدرت جدا شده -..نه ،شش

سال پیش فوت

کرد  -خدا بیامرزه  -مرسی .دیگر حرفی نزد گفت :من برم دست هایم رابشورم
سرم را تکان دادم .وقتی رفت موبایلش که روی میز بود زنگ خورد نمی خواستم
جواب بدم اما بدجور وسوسه شده بودم .موبایل را برداشتم نوشته بود مامان،
خواستم جواب بدم که صدای عصبیش امد :موبایل من دست تو چیکار میکنه؟ هل
شدم :زنگ خورد ،یعنی رنگ میخوره بیا مامانت و موبایل و گرفتم به طرفش با
عصبانیت از دستم کشید و جواب داد از رستوران رفت بیرون  ،ناراحت شدم نباید
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این کار و میکردم اصال به من چه ،مگه تو فضولی دختر غذایمان را اوردند و کمی
بعد هم سام عصبی و ناراحت امد و نشست گفتم :شرمنده نمیخواستم دست بزنم.
جوری نگاهم کرد که انگار تا حاال منو ندیده من هم با تعجب نگاهش کردم:
مشکلی نیست و مشغول شد .من هم که کال اشتهایم کور شده بود کمی ریختم و
خوردم .سام :تو چند سالته؟ نگاهش کردم :هفده -.خیلی بچه ای -خوبه ادم همیشه
توی این زمان بمونه و هیچوقت بزرگ نشه -.درسته ،من منظورم نسبت به خودم
بودم ،حدود پانزده سال ازت بزرگترم - .اصال بهت نمیاد فوق قوقش بیست و
شش  .لبخند زد :خب خدا رو شکر هنوز انقدر پیر نشدم -جدی گفتم ،با تلفن
داشتی حرف میزدی گارسون که امد غذا ها رو بچینه گفت نامزدتون تشریف
بردن -فکر کرده من و تو نامزدیم؟ -اره -جالبه ،بیچاره نمیدونه سن پدرت و دارم.
از حرفش ناراحت شدم و اخم کردم :اخه کدوم پسر پانزده ساله ای ازدواج میکنه
بچه دار هم میشه؟؟!!!-منظورم اینه که خیلی ازت بزرگترم -.حاال برای چی سنم و
پرسیدی؟-هیچی ،همینطوری .تا زمانی که سوار ماشین شدیم سام توی فکر بود
خواست راه بی افتد :کجا برم؟-برو طرف ازادی -خونتون انجاست -اره .سرش را
تکان داد و راه افتاد نزدیک خونه که رسیدم گفتم نگه دارد پاکتی را از جیبش
بیرون اورد و جلویم گرفت :دستمزد این چند روز ،نگاهش کردم و گرفتم گفت :تو
ادم مادیاتی هستی؟ -چطور؟ -همینطوری-کیه که از پول بدش بیاد؟ من هم دوست
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دارم ماشین داشته باشم برم بگردم و خرج کنم کیه که بدش بیاد .سرش را تکان
دد گفتم:مرسی ،تجربه ی خوبی بود موفق باشی خداحافظ -ممنون همچنین به
طرف خانه رفتم :ای خدا شانس هم نداریم پسر به این پولداری که ماشینش
مازراتی و چند صد تومن پولش قسمت من بشه چی میشه من هم کمی از پولش و
استفاده کنم و خرج کنم البته از حق نگذریم فقط پولش نیست ظاهرش هم خوبه
واون جذبه ای که توچهره اش هست جذاب ترش کرده ،هی فکرمیکردم میتونم
کاری کنم که.حداقل پیشنهاد دوستی بهم بده ولی نشد.عید هم به سرعت تمام شد
و ما بیشتر توی خانه بودیم چون باید درس میخوندم برای کنکور برای همین جایی
نرفتیم ولی دایی هایم یعنی دایی محسن و مجتبی و حسن همه اشون رفتند
مسافرت یا ترکیه یا کربال یا شمال ،فقط خاله ام تهران ماند.
بیست و پنجم فروردین بود تازه از مدرسه رسیده بودم که دیدم موبایلم زنگ
میخوره شماره ناشناس بود جواب دادم  ،صدایش خیلی برایم اشنا بود گفتم :شما؟
 -سام شکوهی - .ا ،،تویی؟؟ چی شده به من زنگ زدی.

 -کارت دارم باید

ببینمت .خوشم میاد توی کارش در خواست و خواهش

اصال جا نداره همیشه

دستور.

 -چرا؟ -دیدمت بهت میگم -باشه ،کجا؟ ادرس یه کافی شاپ نزدیک

شرکت و داد ،خیلی کنجکاو بودم ببینم چیکارم داره .به دروغ به مامان گفتم باید
برم کتاب بخرم ،خب چیکار کنم برم راست و حسینی بگم با پسر مردم قرار دارم
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مامانم میگه خوب کاری کردی زود برو دیرت نشه ،مامان چون خودش چادریه و
سرش توی قران و کتاب های مختلف مذهبی برای همین خیلی محرم و نامحرم
سرش میشه .حاضر شدم و با مترو رفتم انجا .یک ربع دیر کردم سام زودتر از من
انجا بود با اخم :دیر کردی؟ -ببخشید که شما شرکتت همین بغل ولی من خودم و با
مترو و اتوبوس باید برسونم .نشستم گارسون امد  ،من یه شکالت داغ و کیک
شکالتی سفارش دادم سام هم اسپرسو من موندم چطور اون زهر مار و میتونه
بخوره .گفتم :خب؟ نگاهم کرد :تا حاال برای انجام هیچ کاری دو دل نبودم اما االن
دو دلم -چه کاری؟ -حرف هایی رو که میزنم فقط یه پیشنهاده تو میتونی قبول
کنی میتونی هم نکنی و من باید یه فکر دیگه کنم -ایش میگی یا نه .جدی :به خاطر
شرایطی من نمیخوام االن ازدواج کنم یعنی نمیتونم اما مادرم گیر داده بیخیال هم
نمیشه و گفته یا باید زن بگیرم یا اینکه دورش رو خط بکشم من هم مادرم و خیلی
دوست دارم و دوست ندارم ناراحتیش و ببینم بنابراین تصمیم گرفتم یه ازدواج
صوری راه بندازم و از تو بخوام نقش زن صوری من و بازی کنی ،دهنم از تعجب باز
مانده بود یعنی خدا انقدر سریع جواب در خواستم و دادم داشتم از خوشی زیاد پس
می افتادم و ته دلم کیلو کیلو قند اب میکردن اما ظاهرم و حفظ کردم و با اخم :تو
چطور فکر کردی من قبول میکنم؟  -من مطمئن نبودم اما از انجایی که تو ادم
مادیاتی هستی فکر کردم با پیشنهاد پول قبول میکنی ،همان موقع سفارشمون و
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اوردند گفتم :خب چه قدر؟ -این نقشه نباید بیشتر از چهار پنج ماه طول بکشه و
طی این مدت پنجاه میلیون .خیلی دست و دلباز بود مبلغ زیادی بود برای یک
نمایش صوری .من که از االن جوابم مشخص بود اما برای حفظ ظاهر :بهت خبر
میدم -فقط زودتر.
دو روز بعد زنگ زدم و گفتم قبول میکنم او هم قرار شد با مادرش صحبت کند و به
من خبر بده .اواسط اردیبهشت بود که مادرش زنگ زد و طبق نقشه ی ما گفت یکی
از اشناها ما رو معرفی کرده و ما برای خواستگاری مزاحم میشیم .مامان با من
صحبت کرد من هم گفتم بذار بیان .تا اینجا که طبق نقشه پیش رفته بودیم فقط
ترس سام برای این بود که مادرش به خاطر سنم مخالفت کنه ،من هم میترسیدم
مامان و دایی ها به خاطر سن سام مخالفت کنند .مراسم خواستگاری رو انداختیم
خونه ی دایی محسن که خانه اش سعادت اباد بود و هم بزرگتر .من یک کت و
شلوار مشکی پوشیدم و کمی ارایش کردم بایک روسری مشکی و کفش های پاشنه
پنج سانتی مشکیم .اکرم دختر دومی دایی محسن که یازده سال از من بزرگتره:
عسل خیلی ناز شدی ،امیدوارم سفید بخت بشی .لبخند زدم و تشکر کردم و توی
دلم :بختی وجود نداره که بخواهد سفید یا سیاه باشه .حاال دایی منو دیده میگه
نمیخواهی چادر سرت کنی؟ -نه ،لزومی نداره لباسم پوشیده است .دایی حسن :چه
کار داری محسن لباسش خوبه .توی اینها فقط جای دایی رسول خالی بود که من
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خیلی دوستش داشتم و وقتی که بچه بودم ارزو میکردم کاش او پدرم بود ،دو سال
پیش به خاطر سکته ی قلبی فوت کرد و این ضربه ی سنگینی بود برای همه،هنوز
هم که هنوز جای خالیش احساس میشه .بالخره سام و مادرش امدند مادر سام زن
زیبایی بود ولی جذبه ی خاصی داشت که ترسناکش میکرد و بسیار خوش برخورد،
مامان و دایی ها با دیدن سام تعجب کردند و مامان :شما؟ سام :بله ،اتفاقی
شده.مادرش :همدیگر رو میشناسید؟ سام :بله من با دختر ایشون تصادف کردم
یعنی دختر ایشون مقصر بود .چپ چپ نگاهش کردم حاال حتما باید میگفت من
مقصرم .مادرش مرا نگاه کرد :اهان .دایی محسن :خب اقای شکوهی از خودتون
بگید .سام با جدیت:سی و دو سالمه و شرکت دارو سازی دارم عالوه بر اون مال و
اموال پدری هم هست .مامان با تعجب :شما سی و دو سالتون -بله - .اصال بهتون
نمیاد .مادر سام :به دختر شما هم نمیاد هجده سالش باشه.مامان که معلوم بود ضد
حال خورده :کدوم اشنایی ما رو به شما معرفی کرد؟ مادر سام :نمیدونم سام
میدونه .همه سام را نگاه کردند بدون این که هل بشه :شما نمیشناسید اون شما رو
میشناسه .دایی محسن :حاال اگر اجازه بدید این دو تا جوون برن یه صحبتی کنند
مادر

 :بله ،البته .از این قسمت خواستگاری متنفرم بری حرف بزنی که چی بشه

مثال توی این چند دقیقه ببینی تفاهم داری یا نه طرف چهار سال باهم دوستند
ازدواج میکنند به یک ماه نکشیده .طالق میگیرند توی چهارسال نفهمیدن تفاهم
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دارن اونوقت ما توی این چنددقیقه چی میخواهیم بفهمیم خدا داند .بلند شدم و به
طرف اتاق اکرم رفتم سام هم دنبالم امد روی تخت نشستم او هم رو صندلی
نشست گفتم :من که چشمم اب نمیخوره مادرت راضی بشه -.اگر نشه هم از
شانس بد منه و هم تو ،چون تو به پولت نمیرسی من هم به کاری که نمیخوام انجام
بدم -.پس به نفعته راضیش کنی-.سعیم رو میکنم -البته اگر مامان من به سن تو
گیر نده -تو هم به نفعته راضیش کنی.

-سعیم و میکنم .موبایلش را در اورد و

مشغول شد من هم همینطور مثال امدیم صحبت کنیم البته حرفی نداریم چون واقعا
که نمیخواهیم ازدواج کنیم .کمی بعد از اتاق رفتیم بیرون هر دو خانواده قرار شد
خبر بدهند وقتی رفتند مامان :من فکر نمیکردم پانزده سال از عسل بزرگتر باشه،
دایی حسن :بهش نمیومد .مامان :درسته ،ولی فردا مردم حرف بزنند چی جوابشون
و بدم میگن دختره اضافی بود زود شوهرش دادند تازه با جای پدرش .گفتم :وا،
مامان اخه کدوم پسری پانزده سالگی پدر میشه -اصطالحه -پس اینجا به کار نباید
ببرید .دایی محسن با خنده :چشمت گرفته ها -.چرا نگیره ،خوشتیپ و خوشگل که
هست پولدار هم که هست  -عسل جان اینها که مالک نیست یعنی هست ولی اولین
مالک ها نیست -ببخشید پس چی مالکه؟ -این که ادم باشه ،با ایمان باشه لقمه ی.
حالل خورده باشه سر سفره ی پدر و مادر بزرگ شده باشه .من حرف هایش را
نمی فهمیدم و فقط ظاهر و پول برام مهم بود و این حرف ها توی
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نمیرفت .از سام خبر داشتم مادرش بدش نیومده اما کامال راضی هم نیست یکی به
خاطر وضع مالی و یکی هم به خاطر سنم .من هم روی مخ مامان راه میرفتم تا
نسبت به سن سام بیخیال بشه .بالخره بعد از امتحان های خرداد ماه قرار صحبت
های نهایی گذاشته شد .این بار عمو و دایی های سام هم امده بودند .مثال مهریه ام
شد ده هزار شاخه گل رز  .همین البته این چیزی بود که خودم خواسته بودم چون
چیزی که صوری بود .حاال چه فرقی داشت مهریه داشته باشم یانه .اما سام سه
دنگ از سند خانه اش را هم پیشنهاد کرد .برای من که اصال مهم نبود اما خب
فرمالیته بود .دایی محسن یه صیغه ی محرمیت شش ماه خوند که جزو نقشه بود
چون قرار نبود عقد کنیم و قرار فقط در حد محرمیت بود برای همین من هم به
مامان گفتم برای رفت و امد بیشتر و اینکه بیشتر همدیگه رو بشناسیم مدت صیغه
بیشتر باشه .به خاطر تمام این اتفاقات کنکور و خیلی بد دادم حاالبه خاطر پول
سرنوشتم روی هواست .فوقش قبول نشم به سام میگم میرم دانشگاه تهران و او
هم باید برام صندلی بخره ،شوهر پولدار کردم برای همین روز ها ،البته
صوری.برای این که نه مامان من شک کنه نه مامان اون سام گاهی اوقات می امد
دنبالم و با هم میرفتیم بیرون ،تازه من فهمیدم چه ادم غیرتییه ،یعنی غیرتی که نه
بدبین حاال خوبه واقعا زنش نیستم اینطوره اگر زنش بودم که فاتحه ام خونده بود.
وقتی میدیدم اینطوریه بیرون قرار نمیذاشتم یا میرفتم شرکت یا گاهی اون میومد
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خونمون .بچه ها وقتی فهمیدند نامزد کردم خیلی ناراحت شدند که چرا بهشون
نگفتم چقدر هم منت کشی کردم بهرحال اونا که نمیدونستند الکیه و حسودیشون
میشد .جواب کنکور امد رتبه ام اصال جالب نشده بود و اصال ارزش انتخاب رشته
نداشت برای همین به سام گفتم برام صندلی بخره او هم گفت که حق ندارم برم
دانشگاه .خیلی عصبی شدم چون حق نداشت تعیین تکلیف کنه هیچ چیز ما واقعی
نبود که حاال اینش واقعی باشه من هم گفتم میرم ،حاال هر طور شده او هم که دید
حریفم نمیشه راضی شد برایم صندلی دانشگاه تهران رشته ی بیهوشی رو بخره.
خوش به حالم شد من موندم اگر سام نبود چه غلطی میخواستم بکنم فکر کنم یک
سال از عمرم و باید میشستم میخوندم .اواسط مرداد بود که رفتم شرکت تا سام رو
ببینم و هم اینکه ببینم کارهای

دانشگاه چطور پیش میره ،در صورتی که اصال

حواسم نبود سام فوقش بتونه پول یک ترمم و بده بقیه اش رو چیکار باید کنم .پکر
رفتم انجا سام کار ها رو انجام داده بود :چیه؟ خوشحال نیستی؟ -نه  ،اصال حواسم
نبود که تو فوقش میتونی پول یک ترمم و بدی بقیه اش رو باید خودم بدم و از
انجایی که من هم ندارم بنابر این بهتره بیخیال بشم و دوباره بشینم بخونم-.خب از
اون پولی که توافق کردیم بده .راست میگه اصال حواسم نبود نگاهش کردم :من
برای اون پول برنامه داشتم میخواستم یه سفر با مامان برم پاریس میخواستم
ماشین بخرم .ای خدا -حاال از االن نمیخواهد عزا بگیری شاید مهرت به دلم افتاد و
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با هم ازدواج کردیم -ههه ،،خندیدم -نگفتم که بخندی -.ولم کن حوصله ندارم،
راستی تو چرا نمیخواستی ازدواج کنی .اخم کرد :به خاطر مشکالتم -چه مشکلی؟-
شاید یک روز بهت گفتم .اوایل شهریور بود که سام گفت مادرش مهمانی داده و ما
و دایی ها هم هستیم .من هم همراه مامان رفتم ارایشگاه و برای اولین بار صورت و
ابروهایم را تمییز کردم خیلی ناز شدم پوستم باز تر شده بود و ابر وهایم هم
خوشحالت تر موهایم را هم که تا کمرم بود خورد کردم کال خیلی تغییر کردم .سام
گفت اگر میخواهم بریم خرید اما من به خاطر ذوق کودکانه ای که برای یک دفعه
نشان دادن ظاهرم داشتم قبول نکردم .روز مهمانی یک مانتو طرح کت سفید با
شلوارش که خیلی شیک و خوشگل بود پوشیدم ارایش نسبتا غلیظی هم کردم و
چتری هایم را هم که خرد کرده بودم کج ریختم یک روسری ساتن سفید هم سرم
کردم و انگشتری را که به عنوان نشان برایم اورده بودند دستم کردم دایی محسن
با زندایی و اکرم امدند دنبالمون اکرم با دیدنم :وایی عسل چقدر جیگر شدی مثل
اسمت خوردنی شدی .زندایی :اره ماشاا ..خیلی ناز شدی .لبخند زدم و تشکر کردم
خیلی دوست داشتم عکس العمل سام و ببینم ،خانه ی مادر سام توی نیاوران بود
یک خانه ی ویالیی بسیار بزرگ با یک باغ خیلی زیبا وقتی وارد میشدی احساس
میکردی وارد پارک شدی .سام و مادرش جلوی در بودند سام یک پیرهن مشکی با
تک کت قهوه ای کرم و کفش های کالج و شلوار به همان رنگ پوشیده بود مادرش
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هم با این که سنی ازش گذشته بود ولی بسیار شیک پوش بود با من گرم و صمیمی
رفتار کرد اما سام خیلی بی تفاوت دستش را دراز کرد و برای اولین بار باهاش
دست دادم ،خدایی من چقدر احمق بودم که فکر میکردم االن چشماش برق میزنه
یا مبهوت من میشه یادم رفته بود همه چیز صوریه .بد جور ضد حال خوردم .خونه
اشون واقعا بزرگ وشیک بود من هم حوصله ی توصیف ندارم فقط اینو میدونم که
خیلی اختالف طبقاتی داریم اگر مادرش قبول نمیکرد حق داشت همه ی زن های
فامیلشان توی لباس و جواهرات خودشون خفه کرده بودند خدا رو شکر که ما
هیچی کم نداشتیم .مادر سام ما رو معرفی میکرد و انها رو به ما اما من اصال حواسم
نبود و فقط یک لبخند مسخره روی لبم بود وقتی خواستم بشینیم مادر سام :دخترم
کبری میبرتت لباست رو عوض کنی -.نه،

مرسی با همین راحتم - .باشه.یکی از

خدمتکار ها امد طرفم :خانم اقا محمد با شما کار دارن .با تعجب :محمد کیه دیگه؟-
اقا محمد سام -اهان.نمیدونستم اسمش محمد سام ولی همون سام بهتره بلند شدم و
همرا اون خانم از پله های مارپیچ رفتم باال .جلوی یکی از اتاق ها در زد و صدای
بفرمایید سام امد در و باز کرد و من رفتم داخل خودش هم در و بست و رفت  ،یک
کتابخانه ی بزرگ با پنجره های قدی رو به باغ بود  .تازه متوجه سام شدم که با
عصبانیت منو نگاه میکرد ،وا این چرا اینطوری نگاه میکنه .با صدایی مملوء از
عصبانیت :کی به تو اجازه داد دست به صورتت بزنی؟ -وا ،،،یعنی چی؟ -یعنی از
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من اجازه گرفتی ؟ -فکر کنم گاهی وقت ها یادت میره همه چیز صوریه و تا سه ماه
دیگه تموم میشه -نه یادم نمیره ولی فعال حتی صوری هم با هم هستیم همه ی کار
هات باید زیر نظر من باشه -.برو بابا ،اگر من میخواستم اینجوری باشه که واقعا
شوهر میکردم .جلو امد و در یک قدمی من ایستاد :همین که گفتم نذار برای بار
دوم تکرار بشه -من هر طور که دوست داشته باشم رفتار میکنم تو هم حق نداری
تعیین تکلیف کنی .احساس کردم یک طرف صورتم فرو رفت و سرم کج شد دستم
را جای سیلی که زده بود گذاشتم و با بغض و تعجب نگاهش کردم سرش را جلو
اورد :من از این که کسی جوابم رو بده و هر چی بگم یه چیزی جوابم رو بده بدم
میاد و سریع از اتاق بیرون رفت اشک هایم راه باز کردند اصال باورم نمیشد که زد
توی صورتم اخه برای چی مگه من چه کار کرده بودم روی دیوار سر خوردم ،پول
ارزش این همه بدبختی رو نداشت یا شاید داشت ،من طمع کردم برای اینکه ره صد
ساله رو بک شب بر م به سام متوسل شدم حاال هم حقمه باید بکشم من چه احمقی
بودم که میگفتم مثل این رمان ها یکم که بگذره عاشقم میشه .حالم از خودم بهم
میخوره هر چقدر تحقیر بشم حقمه.یک دفعه در اتاق باز شد سرم را بلند کردم یک
دختر قد بلند با موهای بور و چشمان ابی و صورتی سفید جلویم ظاهر شد شبیه
غربی ها بود -تو کی هستی؟ لبخند زد :خواهر شوهرت البته صوری .سام همه چیز
رو به من گفته راهت خیلی مشکله کنار سام هر کسی دوام نمیاره -یعنی چی؟-
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صورتت رو نگاه کن یعنی این .حاال هم بلند شو که بریم که خسته و کوفته تازه
رسیدم باید بیام عروس داری کنم .با تعجب نگاهش کردم کفت :دهه .بلند شو
دیگه امد زیر بغلم و گرفت و بلندم کرد .اخم کرد :دستش بشکنه پسره ی عوضی
نگاه تو رو خدا چیکار کرده  .هول کردم سریع رفتم جلوی ایینه یک طرف صورتم
قرمز بود و جای دو انگشتش مانده بود .دوباره اشک هایم جاری شد پسره ی خر با
صورتم چیکار کرده -.باز تو شروع کردی بیا بریم یه هلویی ازت میسازم خوردنی
بیخود که به من نمیگن ساری ارایشگر .دستم را کشید و به یکی از اتاق ها برد.
ساری :خب حاال چشماتو ببند .تا نگفتم باز نکن من هم همین کار و کردم شروع
کرد به کار کردن روی صورتم وقتی چشمم رو باز کردم خیلی ناز شده بودم ارایشم
نکرده بود بیشتر گیریم بود و هیچ اثری از سیلی هم نبود :مرسی -.خواهش میکنم
چه کار کنم که یه دونه زن داداش بیشتر ندارم البته صوری از انجایی که سام خره و
قدرت ونمیدونه .لبخند زدم گفت :خب دیگه بریم من با مهمان ها سالم احوال
پرسی درست نکردم مشتاق بودم سریع بیام تو رو ببینم .با هم رفتیم پایین حاال
تازه متوجه نگاه ها میشدم تعداد خیلی کمی با محبت نگاه میکردند و اکثرا با فخر و
تحقیر و نفرت .خدا رو شکر که توی این خانواده دائمی نمیمونم رفتم کنار مامان
نشستم .مامان :خواهر شوهرت و دیدی -اره -چه هنری هم داره .اخم کردم :نه که
من میمونم که اون چه هنری داره-.معلوم که نه .تو خودت خوشگلی .اصال حوصله
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ی حرف زدن نداشتم .سرم و انداخته بودم پایین و به کفش های سفید پاشنه پنج
سانتیم نگاه میکردم گاهی هم بغض میکردم که سریع قورتش میدادم اون پسره
هم معلوم نبود کدوم گوری رفته .بهتر نباشه که چشمم بهش نیفته مادر سام شیوا
جون :عزیزم چرا هیچی نمیخوری؟ -میخورم م سی -.تعارف نکن اینجا خونه ی
خودته.لبخند زدم و حرفی نزدم واقعا تعجب میکنم که چطور مادر سام راضی شد
منو برای پسرش بگیره اون که نمیدونه صوری نیست  .از نظر مالی که خیلی باهم
اختالف داریم از نظر سنی هم همینطور از نظر خانواده هم از وقتی پدرم مرد ما با
خانواده ی اش دیگه رفت و امد نکردیم نباید بگه اونا کجا هستند چون سامتا حاال
هیچ وقت ازم نپرسیده.شب ....نظری در موردش ندارم چون هیچی نفهمیدم .وقتی
ارایشم و پاک کردم قرمزی صورتم معلوم میشد مامان :عسل سورتت چرا
قرمز؟ -فکر کنم برای اصالح با شمعی که دیروز کردم حتما حساسیت دارم .چه
دروغ های شاخ داری .سه روز از اون شب گذشت توی این مدت سام اصال زنگ
نزد منم همینطور مامانم دقیقه به دقیقه امار میگرفت که زنگ زده یا نه.خیلی رو
داره به ناحق زده توی صورتم تازه معذرت خواهی هم نمیکنه منه احمق و بگو
چقدر دوست داشتم خودمو توی دلش جا کنم از اون

پسر هایی که از دور دل

میبره از جلو زهره ،هر کی نشناستش فکر میکنه چه جیگریی چقدر با کالس و
جنتلمن ،ولی مطمئنا دو روز هم نمیتونند تحملش کنند .به جای سام شیوا جون زنگ
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زد و ازم خواست برم پیشش .من هم رفتم گفت :عسل من ازت میخوام پسرم و بهم
برگردونی .با تعجب نگاهش کردم ادامه داد :تو جوونی ،شیطونی ،شیطنت دوره ی
سنیت رو داری میتونی سام رو مثل گذشته اش کنی -.منظورتون و متوجه نمیشم-.
کاری کن دوستت داشته باشه تا بتونی درمانش کنی-.میشه درست حرف بزنید.
کنارم نشست و دستم را گرفت :به خاطر اتفاقاتی که .قبال افتاده سام تبدیل شد به
یک پسر شکاک و بد دل مغرور و گوشه گیرو از خودراضی طوریکه اصال نمیتونست
تحمل کنه کسی روی حرفش حرف بزنه .تا این که من انقدر بهش اصرار کردم که
زن بگیره و دختر های مختلف و نشونش دادم تا این که امد گفت از دختری
خوشش امده .نمیخوام از حرفم ناراحت بشی ولی اگر دقت کرده باشی برای ازدواج
با تو من هیچ سخت گیری نکردم درحالیکه اگر سام میخواست لب تر میکرد
قشنگ ترین و پولدارترین دختر ها برایش صف میبستند .اخم کردم و با اخم
نگاهش کردم ادامه داد :اما وقتی من دیدم تو جوونی شیطونی  ،شور جوانی داری
موافقت کردم تا شاید سام هم بتونی با خودت همراه کنی -.مشکلش چی بوده؟-
من نمیتونم بهت بگم خودش باید بهت بگه فقط اینو بدون به معنای واقعی داغونه
اگر من هم اصرار داشتم ازدواج کنه فقط برای این که زندگیش از این یکنواختی در
بیاد -شما میدونستید پسرتون همچین مشکلی داره و نگفتید و فقط به اون فکر
کردید بدون این که به اون دختری که دارید بدبختش میکنید فکر کنید -.تو حق
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داری هر چی بگی ،از سارینا شنیدم که اون شب مهمانی زدتت ولی باور کن سام
همچین ادمی نیست .من مطمئنم میتونی کمکش کنی ،اون شب که همه رفتند سام
به خاطر خواهرش اینجا موند خیلی کالفه و ناراحت بود ازش هم هر چقدر
میپرسیدم هیچی نمیگفت تا این که سارینا گفت چکار کرده .پس این نشون میده
که دوستت داره و به بهت اهمیت میده -خیلی جالبه زده توی صورتم بعد هم
ناراحت شد اونوقت شما میگید اهمیت میده ،این فقط عذاب وجدانه -سام بعد از
اون اتفاق دیگه کارهایی که میکرد براش اهمیت نداشت چه برسه به عذاب وجدان
داشتن.بگو که میتونی کمکش کنی .اصال هر طور که تو بخواهی هر چیزی که
بخواهی بهت میدم .اخم کردم :من هنوز معنی انسان دوستی رو میفهمم اگر هم
کاری میکنم اونو با خدا معامله میکنم .بلند شدم :من همه ی سعیم رو میکنم .لبخند
زد :ممنون،واقعا ازت ممنونم .من نمیدونم چرا مادرش هیچ حرفی از عشق و عالقه
ی ما نزد و پیشنهاد پول داد نکنه از جریان خبر داشته باشه ،حاال اون مهم نیست ،
سام رو باید کجای دلم بذارم.
به عنوان اولین قدم برای کمک کردن یه دسته گل از رز قرمز گل مورد عالقه ی
خودم خریدم و به شرکت رفتم منشی با دیدن من تعجب کرد چون هیچکس
نمیدونست ما نامزدیم خواست با سام هماهنگ کنه که نذاشتم و قبل از این که
حرفی بزنه سرم از الی در بردم داخل سام سرش توی لب تاب بود منشی امد ح فی
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بزنه که  :هیس ..نگران نباش هیچی بهت نمیگه.رفتم داخل و در و بستم هنوز
متوجه حضورم نشده بود اروم رفتم پشت سرش و یک دفعه پخ کردم بیچاره دو
متر پرید باال وای مرده بودم از خنده .با اخم و عصبانیت :این چه وضعشه؟ مگه
اینجا طویله است در نداره.با خنده :خواستم اذیت کنم وای خیلی مزه داد .تصمیم
داشتم دیگه از حرف هایش ناراحت نشم و با شوخی خنده رد کنم .دو دستی گل را
به طرفش گرفتم  :تقدیم به عشقم .با تعجب نگام کرد گل را گذاشتم جلوبش :ضد
حال زدی .روی صندلی رو به رویش نشستم .گفت :گل مورد عالقه ی خودت و
اوردی -اوهوم ،نمیدونستم چی دوست داری -هر گلی به جز رز متنفرم ازش -.چرا
؟؟چطور دلت میاد گل به این خوشگلی رو -مسخره ترین گل دنیاست به خصوص
برای ابراز عشق .حرف هایش شک برانگیز بود مثل این که قبال شکست عشقی
خورده .خواستم جو را عوض کنم :اره بابا عشق و عاشقی سیخی چنده؟ نهار
خوردی؟ -نه - .پس بلند شو بریم ،مهمون منی .بلند شدم و دسته گل را هم
برداشتم -گل و چرا بر میداری؟ -تو که دوست نداری معلومه میندازی اشغالی ولی
من عاشقشم و از انجایی که پول برایش دادم بر میدارم برای خودم .در حالیکه
کتش را برمیداشت :چه دالیل قانع کننده ای .از اتاق امدیم بیرون منشی با دقت
نگاهمان میکرد سام جدی :دیگه امروز برنمیگردم به اقای عارف بگید حواسشون
باشه .منشی :چشم .با هم به طرف اسانسور رفتیم من فکر میکردم فقط با من
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اینجوری رفتار میکنه اما میبینم تازه با من خیلی هم خوب رفتار میکنه .سوار ماشین
شدیم گفتم :برو طرف شهر ری -چرا انجا؟ -میخوام بهت کباب بدم -.این همه
جای خوب چرا انجا؟ -چون کباب های انجا با هیچ جا قابل مقایسه نیست سرش را
تکان داد ،یه فلش از توی کیفم در اوردم و:از انجایی که میدونم اهنگ های تو کال
غمگینن و با سلیقه ی من جور نیست پس لطف کن اینو بذار نگاهم کرد و فلش را
گرفت و به سیستم زد اولین اهنگ اهنگ پرواز بود صدایش را زیاد کردم و خودم
هم باهاش میخوندم من زیاد میکردم سام کم میکرد گفتم :چرا اینجوری میکنی؟-
میتونی کاری کنی پلیس بیاد جریمه کنه -ما که سیستم نداریم -دست کمی نداره.
 مهم نیست جریمه اش رو میدی .چپچپ نگاهم کرد من هم پر و پرو زیاد کردمو خندیدم سام هم لبخند زد و سرش را تکان داد ،جاییکه میدانستم غذایش خوب
است نگه داشت پیاده شدیم و رفتیم داخل و کباب سفارش دادیم سام اطرف را
نگاه میکرد :خوشگله -.به سلیقه ی من شک داری -نمیدونم .اخم کردم :واقعا که.
خندید :شوخی کردم چرا سریع ناراحت میشی .جدی شد :درباره ی اون شب
مهمونی و ...دستم و کردم توی گوشم و  :هیچی نمیخوام در موردش بشنوم
فراموش کردم دستم را در اوردم و به حالت تهدید جلویش گرفتم :اما بار اخرت
بود دیگه تکرار نشه .مثل این پسر بچه های مطیع سرش را تکان داد .مرده بودم از
خنده با تعجب نگاهم کرد :قیافه ات خیلی بامزه بود ندیدی .اخم کرد :باشه ،بسه
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دیگه پسره داره نگاهت میکنه ،نکنه خیلی دوست داری جلب توجه کنی؟  .اصال
حواسم نبود که سام کمی مشکل داره و باید باهاش مدارا کرد گفتم :نه بابا تا وقتی
تو اینجایی برای چی باید جلب توجه کنم .خشم جای خودش را به تعجب داد کمی
بعد غذایمان را اوردند هر کاری کردم سام نگذاشت پول غذا رو من حساب کنم و
خودش پرداخت .میخواستم موبایلم را عوض کنم و یک ایفن  ۶بخرم از سام
خواستم که منو ببره بازار موبایل با هم رفتیم و من یک موبایل انتخاب کردم انجا
هم هر کاری کردم نذاشت پولش رو خودم بدم وقتی از مغازه امدیم بیرون ناراحت
و لوس بازی :اینطوری که نمیشه همه اش تو خرج میکنی االن فکر میکنی از قصد
اوردمت که برام خرج کنی .زد زیر خنده تا حاال ندیده بودم اینطوری بخنده با
تعجب نگاهش کردم گفت :وای قیافه ات خیلی با حال بود .اروم بینی ام راکشید:
نگران نباش باهات حساب میکنم .راستی حاال که تا اینجا امدیم بیا منم موبایل
بخرم گفتم :راستش من چشمم مونده دنبال اون نت .اگر تو میخواهی این و برداره
من اون نت رو بردارم .گفت :به خاطر قیمتش که نمیگی -.نه بابا ،مدلش و بیشتر
دوست دارم -باشه پس بریم بخریمش من هم اینو برمیدارم .سرم را تکان دادم و
رفتیم همان نت رو خریدیم .ان را هم سام پولش را داد توی مغازه بودیم که دو تا
دختر سر تا پا عملی امدن داخل تیپشون هم که بسیار مزخرف بود شروع کردن به
عشوه امدن و ادا اطوار در اوردن .من که حالم داشت بهم میخورد ولی معلوم بود
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چشمشون دنبال سام و فروشنده که پسر جوانی بود ،بود .من هم دیدم نباید کم
بیارم دستم را دور بازوی سام حلقه کردم و با عشوه که اصال بلد نبودم :عزیزم
کدوم یکی از قاب ها قشنگ تره .سام با تعجب نگاهم کرد :نمیدونم هر کدوم و که
دوست داری -اخه میخوام تو برام انتخاب کنی .میخوام یادگاری ازت داشته باشم.
حالم داشت از طرز حرف زدنم بهم میخورد خیلی چندش بود من موندم بعضی از
دخترها چطور این ادا ها رو در میارن .سام به قاب ها نگاه کرد و یک قاب طالیی که
با نگین رویش کار شده بود و انتخاب کرد -.خیلی نازه .اقا لطفا اون قاب رو هم
بدید .دختر ها داشتند ما رو نگاه میکردند سام که مشغول دادن پول بود یکی از
دختر ها :عجب تیکه ای تور کرده ای خوش به.

حالت .تمام خشم و نفرتم ریختم

توی چشمانم و نگاهش کردم :دفعه ی اخرت باشه به مرد یکی دیگه چشم داشته
باشی به خاطر امثال شما عوضی هاست که جامعه به فساد کشیده شده .سریع دست
سام را گرفتم و از مغازه امدیم بیرون .سام :چرا اینطوری میکنی ،دارم میام چرا
میکشی .سوار ماشین که شدیم با خنده :شنیدم چی گفتی افرین خوب جوابش و
دادی .امثال این ادم ها هستند که جامعه رو به فساد کشیدند .گفتم :نچ .به نظرم
باید برم لب هامو بوتاکس کنم بینی ام و هم عمل کنم .اخم کرد :بیخود همه چیت
خوبه الکی دست کاری نکن -.نه جدا باید لبم و درست کنم دندانم هم که
ارتودنسی و لبم و درست کنم خیلی خوب میشه -خیلی دوست داری خودت و
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درست کنی توی معرض دید دیگران بذاری تا لذت ببرند .ای خدا باز شروع شد
گفتم :نه بابا ،حاال من یه حرفی زدم ولی جدا احتیاج دارما و خندیدم .با اخم نگاهم
کرد گفتم :خیلی خب هر وقت این نمایش تموم شد میرم درست میکنم که تو
اینقدر حر ص نخوری الغر بشی .نگاهم کرد و حرفی نزد .اینجوری نمیشه یکم باید
تحقیق کنم ببینم با ادم های بد بین باید چطور رفتار کنم .به خصوص که راضی هم
نمیشه بره دکتر .یعنی مطمئنم که راضی نمیشه .سام منو رساند در خانه گفتم:
مرسی ،امروز به خرج افتادی -.نه خرجی نکردم -.باز هم ممنون خداحافظ -به
سالمت .روز خوبی بود کنار سام بودن به دور از جنجال و دعوا واقعا خوبه.هیچکس
از فامیل ما سام رو ندیده بود البته به جز دایی ها و شوهر خاله ام .برای همین دایی
محسن همه را شام دعوت کرد خانه اش .من به سام گفتم و قرار شد بیاد دنبال من
و مامان  ،مامان هم مادر سام و سارینا رو دعوت کرد انها هم قرار شد خودشون
بیان .با اینکه همه ی این باهم بودن ها صوری بود اما دوست داشتم وقتی کنار سام
هستم دیگران بهم حسودی کنند خب این همه افکار بچه گونه ی دوره ی سنیم
بود .یک مانتو قرمز با طرح مشکی و شلوار تنگ به همان رنگ پوشیدم کمی ارایش
کردم و لنزهای بی رنگ طبی ام را گذاشتم .یک روسری مشکی هم دور گردنم
بستم وکفش های پاشنه پنج سانتی مشکیم را پوشیدم با کیف دستی مشکی ام .عالی
شده بودم .سام امد دنبالمان به اصرار من مامان جلو نشست و راه افتادیم .وقتی
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رسیدیم همه بودند و ما تقریبا اخرین نفر بودیم البته سارینا و مادرش هم نیومده
بودند .با همه شروع کردیم به سالم احوال پرسی و رو بوسی کردن .خندم میگیره
دختر خاله هام و دختر دایی هام با دیدن سام قیافه شون خیلی خنده دار شده بود
چون منی که میگفتم تا زمانی که سر کار ندارم و دستم توی جیبم نره گردش و
تفریحم و نکنم شوهر نمیکنم ،اما حاال زودتر از همه شوهر کردم البته صوری .ولی
خب انها که نمیدانند  ،از بین سه تا پسر داییم که دو تاش محمد و رضا پسر های
دایی رسول بودند که محمد زن داشت و دو تا بچه و مهران هم پسر دایی حسن بود
و رفیق فاب رضا که از هر دوشون متنفرم .دختر دایی هایم هم همه از من خیلی
بزرگتر هستند فقط سحر دختر دایی مجتبی چهار سال از من بزرگتر بود و از بین
اینها دختر دایی رسول لیال که خیلی دوستش داشتم نامزد کرده بود و خواهر اکرم ،
اذر شوهر و بچه داشت و بقیه مجرد بودند.رضا همچین منو نگاه میکرد انگار ارث
دایی خدا بیامرزم و خوردم ،من هم اصال توجه نکردم .من و سام و مامان کنار هم
نشستیم کمی بعد هم شیوا جون و سارینا امدند .رضا خیلی منو نگاه میکرد البته
زیر چشمی ولی خب خیلی ضایع بود طوریکه سام هم فهمید و ارام در گوشم :چه
رابطه ای با پسر داییت داری.؟ ای خدا باز شروع شد اگر نمیدونستم مریضه و
میگذاشتم پای غیزجرت جوابش رو میدادم اما حاال که میدونم مریضه و دست
خودش نیست نمیشه .گفتم :هیچی ،فقط پارسال ازم خواستگاری کردند که من هم
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جواب رد دادم -پسر کدوم داییت؟ -دایی رسولم دو سال پیش فوت شد -.حاال که
میبینه تو نامزد داری برای چی اینطوری رفتار میکنه -نمیدونم حتما فکر کرده
عاشق سینه چاکش هستم-.هستی؟ نگاهش کردم :نه بابا فقط ازش خوشم میومد.
نه این که عاشقش باشم .سرش را تکان داد اما اخم کرده بود.مثل بچه لوس ها:
ببین من چقدر خوب نقش بازی میکنم اما تو بازی نمی کنی -.سعیم و میکنم .ای
خدا االن سحر و سارینا دارن با موشکافی نگاه میکنند که بفهمند چی شده .خب به
درک نگاه کنند .موقع شام وقتی بلند شدم کمک کنم سحر :عجب شوهری کردی
عسل ،حاال خوبه نمیخواستی شوهر کنی -خب دیگه عزیزم اتفاق افتاد  .انشاا..
قسمت تو .االن چه فخر فروشی میکنم حاال دو روز دیگه که بهم خورد اونا منو با
تحقیر نگاه میکنند که چی ،عرضه نداشت پسر به اون خوبی رو نگه دار ،اصال به
درک بگن اونا جای من نیستند که ببینند سام چه مشکلی داره فقط ظاهرش و وضع
مالیش رو میبینند همون طور که فقط من میدیدم .موقع شام رضا از عمد رو به روی
من و سام نشست ،من هم که کال اشتهام کور شده بود با غذام بازی میکردم سام
ارام  :چرا نمیخوری؟ -میل ندارم -.نکنه چون کنار من نشستی و کنار پسر داییت
نیستی از گلوت پایین نمیره .ای خدا اینو کجای دلم بذارم جوابش را ندادم او هم یه
پوزخند زد و دیگر حرفی نزد چه الکی الکی امشب اعصابمون بهم ریخت .موقع
برگشت دایی محسن گفت که شب ما بمانیم انجا چون فردایش می خواستند برن
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بهشت زهرا ،اما من حوصله نداشتم برای همین گفتم :نه من نمیمونم .هیچی لباس
نیاوردم دوست دارم برم خونه .دای :تنها که نمیشه بمونی خونه  .اکرم :خب من
بهت لباس میدم -.نه جدا حوصله ندارم بیام بهشت زهرا .شیوا جون :خب عزیزم بیا
بریم .خونهی ما و رو به مامانم :زهره خانم بذارید عسل امشب بیاد خونه ی ما.
مامان :نه ،بابا زحمتتون میشه -نه چه زحمتی ،عسل جان هم مثل دختر خودم .من
حاضر بودم برم خونه تنها بمونم اما نرم انجا .مامان دو دل نگاهم کرد  :نمیدونم واال
چی بگم .شیوا جون :پس عسل جان سریع حاضر شو بریم .فکر کنم رفتنی شدم،
رفتم توی اتاق که کیفم را بردارم مامان امد :حاال اگر اینجا میموندی اسمون به
زمین میومد -مامان به خدا حوصله ندارم امشب به قدر کافی اعصابم خورد شد-
چرا؟ -مهم نیست -پس حواست باشه توی یه اتاق نخوابید ،فردا با شناسنامه ی
سفید مادر نشی .زدم زیر خنده :وای مامان خیلی باحالی -زهر مار چرا میخندی؟-
مگه دروغ میگم ،محرم شدی فقط برای این که رفت و امدتون راحت تر باشه نه که
با هم بخوابید -باشه مامان حواسم هست نگران نباش .بیچاره مامان خبر نداشت
همه چیز صوریه از همه خداحافظی کردیم من سوار ماشین سام شدم سارینا و شیوا
جون هم سوار کمری شیوا جون  .سرم را به پنجره تکیه داده بودم و خیابان ها رو
میدیدم .تا اینکه دیدم سام پیچید یک طرف شیوا جون پیچید یک طرف گفتم:
گمشون کردیم .جدی :میریم خونه ی من - .عه ،مامانم فکر میکنه من میام خونه ی
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مادرت ،اصال مگه مادرت نگفت برم انجا .همان موقع موبایلش زنگ خورد جواب
داد :نه میریم خونه ی من.....،شما که میدونی من دوست ندارم بیام توی اون
خونه ........نگران نباش اتفاقی نمی افته .......به من شک داری .....پس بحثی نمیمونه
و موبایل و قطع کرد واقعا ترسیده بودم که نکنه واقعا بالیی سرم بیاره همه چیز که
صوریه او هم پیش خودش فکر کنه هر کاری .دلش میخواهد بکنه بعدم که ولم
میکنه .سام :نترس هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته .نگاهش کردم :معلومه که نباید بی
افته چون همه چیز صوریه -چه ربطی داره ،من اگر بخوام هر کاری میکنم -و از
انجایی که من بچه ام تو نمیخواهی ..شیطون نگاهم کرد :از کجا میدونی؟ شانه ای
باال انداختم :حدس زدم -.درست حدس زدی راستی چه حسی داشتی وقتی دختر
های فامیلتون تو رو کنار من میدیدند -حس خوبی بود این که دیگران بهت
حسودی کنند حس خوبیه اما وقتی یادم می افتاد همه چیز صوریه و تا دو روز دیگه
من و با دیده ی تحقیر نگاه میکنند اعصابم خورد میشد -چرا تحقیر؟ -نمیدونم
شاید چون مثال عرضه نداشتم تو رو برای خودم نگه دارم .سرش را تکان داد و
حرفی نزد  ،نفهمیدم اصال کجا هستیم فقط دیذم وارد پارکینگ برج شیکی شد و
ماشینش را پارک کرد گفت :پیاده شو رسیدیم .همه ی ماشین هایی که توی
پارکینگ بود کمتر هیوندا نبود سوار اسانسور شدیم و من به مامان زنگ زدم و به
دروغ گفتم رسیدیم خونه ی مادر سام اگر میگفتم خونه ی سام امدم فاتحه خونده
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بود .سام در خانه را باز کرد و برق را زداز جلوی در وارد یک راهرو بزرگ و کوتاه
پیشدی که رویش با نقاشی زینت داده بود از انجا وارد یک پذیرایی بزرگ می
شدی که با مبل های استیل و میز های هم طرحش دکور شده بود و کنارش هم
حال و اشپزخانه از انجا هم چندپله میخورد که وارد یک راهرو میشدی که اتاق ها
بود در کل خونه ی بزرگ و شیکی بود و بیشتر شبیه خونه ی تازه عروس ها بود
رفتم سمت پنجره و پرده های سلطنتی رو کنار زدم از باال نمای خیلی قشنگی داشت
و کل چراغ های شهر روشن بود .برگشتم به سام بگم خیلی خوشگله که دیدم
نیست رفتم طرف اتاق خواب ها در یکی نیمه باز بود در هل دادم که دیدم سام با
باال تنه ی لخت ایستاده جلوی پنجره و یک گیالس هم دستش بود فکر نمیکردم
بدنش اینطور عضالنی باشه سریع چشم گرفتم ،نگاهم کرد :بیا تو ،وارد اتاق شدم
قبل از هر چیزی قاب عکس بزرگی که به دیوار خورده بود و عکس عروسی زن و
مرد بود به چشم میخورد عروس خیلی خوشگل بود رفتم جلو و نگاه کردم داماد که
سام بود .یعنی چی یعنی قبال ازدواج کرده اخم کردم :این عکس کیه؟ بی تفاوت
نگاه کرد :عروسی من .با فریاد :تو زن داشتی و به من نگفتی -لزومی نداشت -.االن
مادرت میدونه من خبر ندارم -اره ،قرار بود مثال تو نفهمی -اخه چرا؟ چرا نگفتی.؟
اخم کرد :گفتم که لزومی نداشت -.اگر مامانم یا دایی هام که برای مثال تحقیق
امده بودند میفهمیدن چی؟ -حاال که خنگ تر از این حرف ها بودن و نفهمیدن .داد
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زدم :دهنت و ببند بار اخرت باشه که به خانواده ی من توهین میکنی .پوزخند زد:
مثال اگر یک بار دیگه توهین کنم چی میشه فراموش کردی تو االن توی خونه ی
منی و من هر کاری دلم بخواهد میتونم باهات کنم .راست میگه اصال حواسم نبود
فکر نمیکردم یک روز انقدر غرورم خورد بشه و تحقیر بشم .واقعا پول انقدر ارزش
داشت؟ بغض کردم اشک توی چشم هایم حلقه زد سریع دویدم و به طرف در رفتم
تا خواستم در و باز کنم محکم از پشت منو گرفت تقال کردم که از دستش بیرون
بیام اما نمیشد گفت :این دیوونه بازی ها چیه در میاری؟ -ولم کن نمیخوام بمونم،
میخوام برم ،منو به طرف خودش بر گردوند :من که گفتم کاریت ندارم ،چرا
اینطوری می کنی -.تو روانی من گفتم چرا مادرت انقدر زود قبول کرد مثال ما با هم
ازدواج کنیم نگو پسر عزیزش مشکل داشته و برای این که پسرش و بخواهدمثال
نجات بده یکی دیگه رو بدبخت کرد .یک طرف صورتم سوخت .اشک هایم جاری
شد روی دیوار سر خوردم و پاهایم را بغل کردم وشروع کرد به گریه کردن مثل
بچه های یتیم گریه میکردم ،من بچه بودم تازه وارد هجده سال شده بودم حقم
نبود خدا اینطور به خاطر دفرین های مامانم مجازاتم کنه ،حقم نبود االن زهر طمعی
رو که کردم بچشم .کمی که گذشت احساس کردم روی هوام سام بغلم کرد و منو
گذاشت روی مبل ،نگاهش نمیکردم خواست دست بزنه به صورت قرمز شده ام که
صورتم و کشیدم عقب .کنارم روی مبل نشست و :گاهی وقت ها یادم میره که هنوز
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خیلی بچه ای .جوابش را ندادم و گریه کردم گفت :عسل بس کن دیگه ،ببخشید
دست خودم نبود -.تو هر بار دست خودت نیست  ،مگه ادم عاقل بی دلیل میزنه
توی گوش دیگران -.تو .شرایط منو نمی دونی -.نه نمیدونم ،ولی میدونم نرمال
نیستی تعادل روانی نداری .سرش را به پشتی مبل تکیه داد :تو راست میگی ،ولی
من همچین ادمی نبودم چرا مغرور و خود خواه بودم اما بدبین و شکاک و روان
پریش نبودم .من پسری بودم که همه ی دختر ها حسرت داشتن باهاشون حرف
بزنم البته االن هم همینطوره ولی دیگه برای من مهم نیست شاید اون موقع غرق
لذت میشدم ولی االن نه تازه بیشتر ازشون متنفر میشم.بیست و پنج سالم بود که
پدرم گیر داد باید ازدواج کنی اخه خیلی خوش گذرون شده بودم و کار و زندگی
رو فراموش کرده بودم من هم قبول نمیکردم اما پدرم گفت باید ازدواج کنی واگر
نه از ارث محرومت میکنم من هم از بچگی هر چی خواستم برایم فراهم بوده و
خدمتکار و راننده داشتیم برای همین اصال نمیتونستم بیخیال پول بشم ،پس قبول
کردم پدرم دختر یکی از دوستاش رو برام در نظر گرفته بود من هم که خودشیفته
میگفتم هیچ دختری در حد من نیست پس بریم خواستگاری بعدش یه بهانه ای
جور میکنم ،رفتیم خواستگاری اما وقتی چشمم به ایلین افتاد یه چیزی ته دلم تکون
خورد دختر به این زیبایی و دلربایی تا حاال ندیده بودم نمیتونستم اصال ازش چشم
بردارم پدرم فهمید که من خوشم امده خوشحال بود ایلین هم معلوم بود بدش

- 41 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

نیومده پس قرار شد چند وقت با هم رفت و امد کنیم تا بیشتر اشنا بشیم ،ایلین
هجده سالش بود اما انقدر پخته بود و درک داشت که حد نداشت من هم روز به
روز بیشتر عاشقش میشدم  .بالخره ما عروسی کردیم و پدرم این خونه رو به عنوان
کادوی عروسی به من داد زندگی خوبی داشتیم ایلین لب تر میکرد برایش فراهم
میکردم ،یکسال از زندگی مشترکمون میگذشت یک سفر به المان برام پیش امد
باید یک هفته میرفتم اصال نمیتونستم دوری ایلین و تحمل کنم هر چقدر اصرار
کردم که بیاد راضی نشد اخر هم خودم رفتم موقع برگشت بهش نگفتم یک روز
زودتر برمیگردم میخواستم سورپرایزش کنم با ذوق و شوق فراوان امدم خانه که
دیدم صدای حرف میاد اروم به طرف صدا رفتم از توی اتاق خواب بود صدای ایلین
زن من با یه مرد بود خون جلوی چشم ها مو گرفتم در و باز کردم و دیدم ایلین
عشق من با وضع نا جوری توی بغل یه مرد دیگه است اصال باورم نمیشد اون مرد
هل کرده بود اما ایلین ریلکس منو نگاه میکردبه خاطر فشاری که بهم وارد شد یه
سکته ی خفیف کردم و وقتی چشم باز کردم توی بیمارستان بودم و همه ی اتفاق ها
یادم امد پدرم و صدا زدم و ازش سراغ ایلین و گرفتم پدرم با ناراحتی :رفته .اصال
باورم نمیشد که رفته باید میموند و توضیح میداد مگه من چیکار کرده بودم که یکی
دیگه رو به من ترجیح داده .تو مرد نیستی بفهمی وقتی عاشق یکنفر میشی و با همه
ی وجودت حاضری براش هر کاری که میخواهد بکنی حتی جونت و بدی ولی اون
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بهت خیانت میکنه یعنی چی!؟ از بیمارستان که مرخص شدم دیگه سام سابق نشدم
کارم شده بود توی این خونه موندن و مشروب خوردن یک هفته میگذشت که از
بیمارستان مرخص شده بودم.پدرم نگران امد اینجا و گفت :ایلین و دزدیدند و
گفتند اگر پول بهشون ندیم میکشنش با اینکه ازش خیانت دیده بودم با این که منو
شکست اما نگرانش شدم اروم قرار نداشتم بهرحال هنوز زنم بود همان طور که انها
خواسته بودند پول را جور کردیم ولی خانواده اش به پلیس خبر دادند رفتیم سر
قرار که پول و بدیم دیدم خود ایلین صحیح و سالم همراه دوتا مرد امد با خنده:
سام بیچاره فکر نمیکردم با خیانتی که ازم دیده بودی حاضر باشی به خاطر نجاتم
پول بدی ،خیلی احمقی که فکر کردی دوست دارم و عاشقتم ،من از همان اول که
دیدمت ازت بدم امد چون تو باعث جدایی از عشقم بودی اگر تو نبودی پدرم
میذاشت با اونی که عاشقشم ازدواج کنم و برای اینکه من هم بتونم ازادانه با عشقم
باشم راضی شدم باهات ازدواج کنم چه زمان هایی که نبودی من شبم و با عشقم
روی اون تخت صبح میکردم حاال هم فقط میتونم بگم برات متاسفم که عاشقم
شدی .هنگ کرده بودم باورم نمیشد که رو دست خوردم از کسی که عاشقش بودم
و فکر کردم عاشقمه انها سریع قبل از این که پلیس بیاد رفتند .بعد ها فهمیدم ان
روز پدرم انجا بوده و از شدت ناراحتی برای من سکته کرد و فوت کرد ،یک سال
بعد خبر رسید که ایلین مرده  ،مثل این که همون عاشق سینه چاکش باعث مرگش
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شده بود اما من دیگه برام مهم نبود چون از همون روزیکه ایلین برای همیشه رفت
من هم تبدیل شدم به یه ادم بیخیال و حتی کارم به مواد کشید و چقدر طول کشید
تا از نو خودم رو بسازم ولی این سامی که میبینی سام پنج سال پیش نیست مادرم
هم چون فکر میکرد اگر ازدواج کنم درست میشم خیلی اصرار کرد ،و من قبول
نکردم تا اینکه پای تو به زندگیم باز شد .اصال باورم نمیشد اشک هایم همینجور
پشت سر هم می امد یه ادم چقدر میتونه پست باشه که بتونه این کار و بکنه
امیدوارم خدا ازش نگذره که پسر مردم و به این حال و روز انداخت .درحالیکه
صدام از گریه گرفته بود :پس چرا عکس عروسیتون رو نگه داشتی؟ -از سر عشق
و عالقه نیست برای اینه که بفهمم چه ادم احمقی بودم و هیچوقت دیگه اون اشتباه
و مرتکب نشم .دلم براش میسوخت حقش نبود.

بخواهد انقدر نامردی ببینه .با

صدای بلند زدم زیر گریه با تعجب :چرا گر یه میکنی؟ خودم و انداختم توی بغلش:
تو حقت نبود انقدر نامردی ببینی ،حقت نبود باهات بازی بشه -هنوز خیلی
کوچولویی که بخواهی این پلیدی ها رو ببینی .سرم را بلند کردم و نگاهش کردم
گفت :بلند شو چشمات قرمز شده -.برای لنز االن در میارم -.مگه لنز میذاری؟-
اره چشم هام کمی ضعیفه .بلند شدم و کیفم را برداشتم رفتم توی اتاق سام با نفرت
به عکس ایلین نگاه کردم :تو الیقش نبودی الیق کسی که عشقش و بریزه به پات
نبودی خدا ازت نگذره امیدوارم به خاطر حالی که االن داره و تو باعثشی تو جهنم
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بسوزی .لنزهایم را در اوردم برگشتم توی هال سام یک بطری مشروب و یک
گیالس .دستش بود اخم کردم :ببین حاال یه امشب اینجا هستما ،نمیتونی بیخیال
بشی .رفتم جلو و انها رو ازش گرفتم گفت :بهش احتیاج دارم با یاداوری گذشته
باید بخورم -.بیخود ،من االن بهت میگم که چیکار کنی .انها رو گذاشتم روی میز و
برگشتم و کنار سام روی مبل نشستم بازویش را گرفتم و کشیدم طرف خودم-
چیکار میکنی .تخس نگاهش کردم و کشیدمش تسلیم شد و سرش را روی پایم
گذاشتم گفتم :زود خوابت میبره مطمئنم .گردنبندم را از گردنم در اوردم :به این
نگاه کن .مقابل چشم هایش تکان دادم  -میگم بچه ای .اخم کردم :حرف نباشه
مطمئن باش زود خوابت میبره و مقابل چشمانش تکان دادم کمی که گذشت دیدم
نفس هایش منظم شد .نگاهش کردم چقدر چهره اش دوست داشتنی بود دیگه اون
سردی رو نداشت و تو دلت میخواست فقط نگاهش کنی.پتویی را که اورده بودم
رویش انداختم و پایین مبل نشستم و نگاهش کردم احساس میکردم ضربان قلبم
روی هزاره یه حس خاصی داشتم شاید دلشوره یا شاید خوشحالی نمیدونم چی بود
اما اینو مطمئن بودم که هر طور هست به هر قیمتی خاطره ی بدی که از ایلین داره
رو پاک میکنم و مثل پنج سال قبلش میکنم من هم همان طور خوابم برد صبح با نور
خورشید چشم باز کردم گردنم خشک شده بود و به شدت درد میکرد گردنم را
ماساژ دادم و به ساعت نگاه کردم ساعت نه و نیم بود بلند شدم و به اشپزخانه رفتم
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و زیر کتری را روشن کردم یخچالش هم که پر بود همه چیز را در اوردم و روی
میز چیدم نان تست ها رو هم توی تستر گذاشتم و در اوردم رفتم کنارش روی مبل
نشستم و ارام صدایش کردم چشمانش را باز کرد .لبخند زدم :صبح به خیر
خوشخواب بلند شدم که برم سام هم روی مبل نشست گفتم :بدو بیا صبحانه .رفتم
و پشت میز نشستم و به چایی خوشرنگ داخل لیوان خیره شدم .نمیدونستم سام و
میتونم مثل گذشته اش بکنم یا نه .دوس داشتم بره دکتر اما مادرش گفت که راضی
نمیشه نمیدانستم چیکارش کنم وقتی اون در دلش رو رو به همه بسته من چیکار
میتونم بکنم ،توی فکر بودم که موهام کشیده شد دستم و گذاشتم روی سرم :ای
ای .موهایم و ول کرد با اخم نگاهش کردم گفت :دو ساعته دارم صدات میکنم چرا
جواب نمیدی -.جواب نمیدم باید مو بکشی -خوشگل بود دوست داشتم بکشم،
ازتعریفش ذوق کردم اما نشون ندادم .گفتم :منو ببر خونه بعدش هم برو شرکت-
امر دیگه -عرضی نیست.میگم ....نگاهم کرد گفتم :چرا نرفتی پیش روان شناس یا
مشاور .اخم کرد :من مشکلی ندارم ،که بخوام برم -باشه بابا چرا میزنی .اینطور که
معلومه راضی بشو نیست که بره دکتر باید خودم یه فکری کنم .وقتی رفتم خونه
زنگ زدم از لیال شماره ی یه روان شناس و که خودش و نامزدش می رفتند پیشش
گرفتم زنگ زدم سریع وقت گرفتم خدا رو شکر گفتم اشنا هستم برای بعد از ظهر
وقت داد .وقتی رفتم همه ی ماجرا رو برای اقای مریخی گفتم .گفت :شما مطمینید
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که میخواهید کمکش کنید -بله -.راهتون سخت و دشوار و امیدوارم از پسش بر
بیایید البته با توجه به تعریف هایی که شما کردید مشکلش خیلی حاد نیست و من
فکر میکنم هم در اثر فشار روحیه و هم در اثر مواد مخدری که مدتی استفاده
کرده.امااولین قدم اینه که شما به هیچ وجه حتی توی بحث و دعوا نباید بگید تو
روانی مشکل داری و از این حرف ها ،چون این افراد به شدت اسیب پذیر هستند و
واکنش نشون میدن برای همین سعی کنید سکوت کنید .دومین قدم وقتی به شما
شک میکنه باید با جمله های من تو رو دوست دارم به غیر از تو هیچکس رو
نمیخوام ارومش کنید و بهش اطمینان بدید که فقط اون براتون مهمه ،خودتون توی
ابراز محبت پیش قدم بشید حاال به هر طریق .راستی شدت بدبینی اش چقدره؟-
فکر نکنم زیاد باشه زمان هایی که کسی بهم خیره میشه یا مردی باهام حرف میزنه
اینطور میشه -.خب  ،پس کارهایی رو که گفتم انجام بدید تا جلسه ی بعد که نتیجه
ی کارتون و بگید -فقط نمیخوام کسی بفهمه  ،متوجه که هستید .لبخند زد :نگران
نباشید دکتر محرم مریضه.
نمیدونستم این ابراز محبت و گفتن من فقط تو رو دوست دارم چطور انجام بدم ما
که هیچ رابطه ی خاصی با هم نداریم اما دکتر که نمیدونه و فکر میکنه واقعا
نامزدیم ،باید راه حلی پیدا کنم .وقتی رسیدم خونه مامان هم برگشته بود گفت :کجا
رفته بودی؟ موبایلت و چرا نبردی؟ نمیگی نگران میشیم؟ -بیرون رفته بودم
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موبایلم و یادم رفت ببرم -.سام ده بار زنگ زد سریع یه زنگ بهش بزن .دیدم ده
تا میس از سام دارم بهش زنگ زدم .سالم نکرده داداش بلند شد :کدوم گوری
بودی؟ چرا موبایلت و نبردی؟ با کی بودی هان .اگر در شرایط عادی بود جوابش را
میدادم اما میدونستم دست خودش نیست .گفتم :تموم شد یا هنوز میخواهی ادامه
بدی؟ -بهت میگم کجا بودی؟ -بابا رفته بودم خرید یادم رفت موبایلم و ببرم،
نگران نباش تا زمانی که نامزد صوری به جذابی تو دارم و محرمت هستم سر و
گوشم نمی جونبه  .سکوت کرد و حرفی نزد گفتم :حاال چیکار داشتی؟ -میخواستم
بگم فردا روز اول خودم میبرمت - .عه ،زرنگی میخواهی بیای دختر دید بزنی منو
بهانه میکنی .جدی :خوبه میدونی از همه اتون متنفرم .جدا ناراحت شدم به من چه
چرا جمع میبنده- .دستت درد نکنه ،نگفتم عاشق سینه چاکم باش ولی حداقل
اینطوری هم حرف نزن ،بغض کردم :کاری نداری؟ -نه .و گوشی را قطع کرد پسره
ی .....این بیچاره چه گناهی کرده خدا از ایلین نگذره که این بال رو سرش اورد.
اصال ذوق و شوق خاصی نداشتم که دارم میرم دانشگاه .صبح ساعت شش بلند شدم
کمی صبحانه خوردم .لنزهایم را گذاشتم و خیلی کم ارایش کردم و یک مانتو و
شلوار سرمه ای رنگ که شیک بود و مخصوص دانشگاه خریده بودم پوشیدم موهام
و کج ریختم و یک مقنعه ی سرمه ای هم سرکردم ،کفش کتونی هایطرح چرم قهوه
ایم را با کوله ی قهوه ایم پوشیدم تیپم عالی شد مامان از زیر قران ردم کرد از
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مامان خداحافظی کردم و از خانه بیرون امدم سام توی ماشینش نشسته بود سر حال
به طرف ماشین رفتم و خوشحال :سالم بر نامزد عزیزم و صورتش را برای اولین بار
بوسیدم با تعجب نگاه کرد .گفتم :ولم کن بابا درسته همه چیز صوریه و تا چند
وقت دیگه تموم میشه ولی میشه ازش سوءاستفاده کرد و چشمکی زدم -من که
حرفی نزدم .خیلی خوشحالی که میخواهی بری دانشگاه -.نه ،تو رو دیدم شارژ
شدم .لبخند زد و حرفی نزد از خانه تا دانشگاه مسیر زیادی نبود وقتی نگه داشت :
مرسی -کجا صبر کن من هم میام -کجا؟ -داخل .ماشین و پارک کرد و پیاده شد با
تعجب گفتم :برای چی میای -همینجوری میخوام با دانشگاه قدیم دیداری تازه
کنم -مگه تو اینجا میومدی -بله .البته خودم قبول شدم نه با پول .پشت چشمی
نازک کردم :ایش ..خندید و سرش را تکان داد  .با هم وارد دانشگاه شدیم حس
خوبی بود باهاش وارد جایی بشم حس تکیه گاه و حامی را داشت به خصوص برای
منی که نه پدر داشتم نه برادر و کال از محبت.

جنس مذکر بی بهره بودم تا زمانی

که سر و کله ی سام پیدا شد .گفت :خب تو همینجا بمون من برم دفتر مدیریت
کار دارم .سرم را تکان دادم و گوشه ای ایستادم ،خیلی دوست داشتم کاری کنم که
سام مثل گذشته بشه اما فعال برایش نقشه ای نداشتم .کمی بعد سام امد بیرون :برو
کالست االن شروع میشه -.باشه ،باز هم ممنون بای .و دستم را تکان دادم و به
طرف کالس رفتم  .ساعت دوازده کالسم تمام شد سریع به خانه رفتم مامان داشت
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حاضر میشد که بره خونه ی خاله  ،مثل این که خاله.

حالش خوب نبود مریم هم

سر کار بود و مرضیه هم سر زندگیش شوهر خاله ام هم که مرغداریشون توی
رشت بود .برای همین مامان میخواست بره اصرار کرد که برم اما قبول نکردم او
هم کلی سفارش کرد چون شب بر نمیگشت  .نهارم را خوردم و خوابیدم ساعت
چهار بیدار شدم به سام زنگ زدم و گفتم میرم خونه اش .او هم رمز در را گفت و
گفت ممکنه کمی دیر بیاد .باز بهتر از توی خونه موندن بود ولی جدا بهش وابسته
شده بودم اگر نبود باید چه کار میکردم .حاضر شدم و رفتم انجا خانمی انجا بود که
فهمیدم خدمتکاره من هم به اتاق سام رفتم و اولین کاری که کردم قاب عکس
عروسیشون و برداشتم نمیتونستم سر خود بندازم اشغالی اما همین که جلوی چشم
نباشه خوبه .ساعت شش خانمی که انجا بود رفت و کمی بعد سام امد .وقتی وارد
اتاق شد همراهش رفتم میخواستم عکس العملش را ببینم .اخم کرد :اون عکس
کو؟ -برداشتم -به چه اجازه ای.؟ -اجازه ی خودم تو دیگه نباید اون عکس و ببینی
و خودت رو سرزنش کنی اگر میخواهی زندگی گذشته ات رو فراموش کنی پس
باید از اون عکس شروع کنی حاال هم میل خودته عکس زیر تختته اگر دوست
نداری گذشته ات رو رها کنی میتونی دوباره نصبش کنی .نگاهم کرد و هیچی نگفت
گفتم :اما امروز باید در خدمت من باشی و هر چی که میگم گوش کنی حاال بدو برو
یه دوش بگیر  -چرا؟ -برو میفهمی -.مشکوک میزنی ها و شیطون نگاهم کرد
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گفتم :تو برو میفهمی فقط زود بیا وقت نداریم -تا نگی نمیرم -عه اذیت نکن .نترس
کاری باهات ندارم .و زدم زیر خنده -هرهر ..نه تو رو خدا بیا کار داشته باش -پس
زودباش برو  .دیدم تکان نمیخوره دستش را گرفتم و کشان کشان به طرف حمام
بردمش ،بالخره رفت من هم چند دست لباس مختلف از کمدش برداشتم و ژل و
تافت و شانه هم گذاشتم از اتاق امدم بیرون  .با حوله امد بیرون :بفرما -.افرین پسر
خوب حاال بدو لباس بپوش که بریم -کجا؟ -ایش تو چقدر سوال میکنی به خدا
جای بدی نمیبرمت .بالخره حاضر شد و راه افتادیم وقتی نگه داشت :برای چه
امدیم اینجا -اتلیه میان برای چی؟ -میدونم برای چی میان اما ما اینجا چه کار
میکنیم؟ -امدیم عکس بگیریم -من با تو عمرا عکس بگیرم -خودشیفته ،از خدات
هم باشه ولی تو تنها میخواهی عکس بندازی بدو پایین و از ماشین پیاده شدم.
استدیو شیکی بود من هم از قبل هماهنگ کرده بودم عکاس گفت :سریع حاضر
بشید .لباس ها رو به سام دادم و :برو ببینم چیکار میکنی و به طرف اتاق هولش
دادم .اولین تیپش یک پیرهن قهوه ای جذب با شلوار

کبریتی به همان رنگ

بود رفتم جلو و چهارتا دکمه ی پیراهنش را باز کردم پسره ی بیشعور بدنش از من
هم سفید تر بود گفت :چیکار میکنی؟ -اینطوری بهتره  ،فقط یه زنجیر یادمون
رفت .همان موقع عکاس وارد اتاق شد چشمم به زنجیر گردنش افتاد خواستم ازش
بگیرم گفتم االن دوباره سام میگه میشناسیش و باهاش رابطه داری و کاسه کوزمون
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و بهم میریزه .عکاس شروع کرد به ژست دادن من هم نگاه میکردم تیپ دومش
یک پیرهن مشکی جذب با یک شلوار مشکی راسته و کروات سفید ساده ای که
شل بسته شده بود تازه عضله هایش خودشان را به نمایش گذاشته بودند .عکس
اخرش را ازش خواستم یک پیرهن استین کوتاه بپوشد با کمربند چرمی کلفت و
شلوار راسته ی قهوه ای و خواستم دکمه هایش را باز بذارد قبول نمیکرد بالخره با
اصرار اخرین عکسش را هم گرفت .عکس ها تا انجایی که من دیدم عالی شده بود.
وقتی سوار ماشین شدیم گفت :بالخره کار خودت رو کردی -نه که تو هم بدت
امد -.نه واال پنج سال بود عکس ننداخته بودم -پس بانی خیر شدم -.حاال کی حاضر
میشه؟ -خودم میرم میگیرم  - .باشه ،االن پس کجابریم؟ -منو بذار خونه -مگه
نگفتی مامانت نیست -چرا ولی دوست دارم برم خونه - .باشه هرطور راحتی .یک
هفته بعد عکس ها حاضر شد خودم رفتم گرفتم واقعا .عالی شده بود طبق خواسته
ام پنج تا روی چوب بزرگ کرده بودند سه تا هم کوچک برای کنار تخت یکی از
عکس هایش را هم که خیلی زیبا شده بود خواستم طرح پوستر بزنند ماشین گرفتم
و به طرف خانه اش رفتم عکس ها رو باسلیقه روی دیوار زدم عکس اخرش که
کاله کابوی سرش بود از همه بهتر شده بود و عکاس هم بدن و صورتش را برنزه
کرده بود که خیلی بهش میامد واقعا جذاب شده بود کوچک شده ی ان عکس را
برای خودم برداشتم روی مبل نشستم و به عکسش نگاه کردم نا خوداگاه اشک
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هایم پایین امد طوریکه به هق هق افتادم ،نمیدونم چرا اینطوری شدم .فکر کنم
افسردگی گرفتم امدم سام رو درست کنم خودم اوضاعم بهم ریخت .صدای در امد
اشک هایم را پاک کردم و عکس را توی کیفم گذاشتم سام یک لحظه ترسید :وای
ترسیدم .اینجا چکار میکنی؟ -اوال سالم دوما ....همانا اشک هایم جاری شدن هم
همانا وای روانی شدم معلوم نیست چه مرگم شده سام با تعجب امد رو به رویم
ایستاد :عسل چی شده؟ چرا گریه میکنی .اصال نمیتوانستم جوابش را بدهم فقط هق
هق میکردم منو بغل کرد :هیش ،اروم باش .کمی که گریه کردم اروم شدم و از
بغلش بیرون امدم ،ای کاش این اغوش جای همیشگی ام بود - .نمیخواهی بگی
چیشده؟ -هیچی نشده نمیدونم چرا اینطوری شدم .ولش کن بیا بریم عکس هاتو
ببین.دستش را گرفتم و دنبال خودم کشیدم و به اتاق خواب رفتیم .نگاه کرد با
شیطنت :خوشتیپم دیگه چکار کنم از لحنش خنده ام گرفت :کم برای خودت
نوشابه باز کن -نه جدا .حال میکنی چه عکس های جیگری شده .با تعجب :بله ،بله
 .کلمه های جدید میشنوم -چیه فکر کردی فقط خودت بلدی نخیر منم بلدم
شیطونی کنم .خندیدم :ببینیم و تعریف کنیم .با مشاوره های اقای مریخی و کارهای
من و البته روش هایم سام کال عوض شده بود دیگه بد بین نبود شکاک و کم حرف
و اخمو نبود توی یک جمع حرف میزد میخندید گوشه گیر نبود سارینا و مادرش
هم فهمیده بودند و خیلی خوشحال بودن .البته نا گفتهدنماند گاهی اوقات انقدر
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اذیت میشدم که دلم میخواست فقط جیغ بزنم بعضی از کارهایش واقعا عذابم میاد
و اذیتم میکرد .بالخره اخر های ابان مهلت پنج ماهه محرمیت ما سر امد همه منتظر
خبر ازدواج ما بودن من هم این امید رو داشتم که واقعا با سام ازدواج کنم چون
واقعا دوستش داشتم ودلم میخواست سام هم بگه که منو دوست داره .یک روز
قبل از فسخ محرمیت سام زنگ زد و گفت پول را به حسابم ریخته و سارینا هم
حقیقت رو به مادرش قراره بگه چون قرار برای یک سال بره المان و ازم تشکر
کرد که باعث شدم همان سام گذشته بشه .به معنای واقعی شکستم نابود شدم او
حتی برای اخرین بار نیومد منو ببینه حاال به مامان چی میگفتم چیکار میخواستم
بکنم خیلی داغون شدم .اما نمیخواستم تسلیم بشم برای همین تصمیم گرفتم برم و
بهش بگم ماشین گرفتم و به طرف انجا رفتم منتظر بودم که اسانسور بیاید دل توی
دلم نبود اسانسور که ایستاد خواستم سوار بشم که دیدم یه دختر دست دور بازوی
سام انداخته چشمم بین صورت دختر و سام دوران میکرد  ،سام با تعجب :اینجا
چیکار میکنی؟ -امده بودم باهات صحبت کنم اما مثل اینکه سرت خیلی شلوغه،
بهرحال باید باهات حرف بزنم و از اسانسور بیرون امدم و توی البی ساختمان
ایستادم او هم امد و مقابلم ایستاد به چشم هایش خیره شدم :بدون هیچ تعارف و
غرور بگو منو دوست داری یا نه ؟ بی تفاوت نگاهم کرد :تو هنوز خیلی بچه ای .
حرفش خیلی برام سنگین بود با بغض :همین بچه باعث شد که از سایه ات در بیای
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و گذشته ات رو فراموش کنی  .فکر کردی اگر برام مهم نبودی و دوست نداشتم
انقدر خودم و به زحمت می انداختم -.من که بهت نگفتم این کار و بکن پس منت
نذار من زمانی که اولین بار دیدمت و اونطور گستاخی کرد ازت بدم امد اما وقتی
امدی شرکت و چند روز همراهم شدی و من شرایط زندگیت رو فهمیدم ودیدم ادم
مادیاتی هستی و پدر و برادری هم نداری که بخواهی ازشون اجازه بگیری تو رو
وارد این بازی کردم و فقط منتظر بودم که کارهای رفتنم درست بشه حاال هم اگر
تو حسی به من پیدا کردی دلیل نمیشه من هم همون حس رو بهت داشته باشم .
بغض کردم حرف هایش مثل نیشی به قلبم بود سیلی توی صورتش زدم :فقط
بدون دلمو شکستی غرورم له کردی ازم استفاده کردی از بی کس بودنم سوء
استفاده کردی امیدوارم خدا جوابت رو بده و تقاصم ازت پس بگیره .ماندن وجایز
ندانستم و سریع امدم بیرون واقعا شکستم داغون شدم مگه من چند سالم بود که
بخوام اینطور له بشم ،وقتی مامان حال و روزم را دید نگران :عسل چی شده؟ چرا
گریه میکنی .خودم را توی بغل مامان انداختم :مامان دخترت پس زده شد سام منو
نمیخواهد حاال که درست شد رفت مامان :درست حرف بزن ببینم چی شده ،یعنی
چی رفت ؟؟ -.با یه دختر دیدمش خودش هم میخواد فردا بره المان مدت صیغه
هم که فردا تمام میشه .مامان بهت زده :اخه چرا؟

اصال مگه میشه؟ من االن زنگ

میزنم به مادرش -نه مامان بیشتر از این خوردم نکن فراموشم کرد فراموشش
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میکنم فقط بذار توی خودم باشم تو هم بیخیال شو دنبالش و نگیر  .به طرف اتاق
رفتم روی زمین نشستم و ضجه زدم حالم واقعا بد بود اعصابم واقعا متشنج بود،
حقم نبود واقعا نبود.با اصرار و خواهش من مامان دنبالش رو نگرفت خبر توی
فامیل مثل بمب ترکید و همه از این شکستن غرور و ریختن ابرو خبردار شدن .با
بدبختی دانشگاه میرفتم توی حال خودم اصال نبودم مثل ارواح سرگردان شده بودم.
یک ماه گذشت اون کور سو امیدم هم ناامید شد چون امید داشتم شاید حرف هام
تاثیری بهش گذاشته باشه که برگرده ،واقعا من چی کم داشتم که منو نخواست من
که هر کاری تونستم برایش انجام دادم .پس چرا؟؟؛!!! خسته شدم از بس گریه
کردم دیگه نمیخواستم ضعیف باشم میخواستم تغییر کنم برای عوض شدن روحیه
ام کالس های بدن سازی ثبت نام کردم و کالس رانندگی رفتم و از اون پول یک
 ۲۰۶خریدم البته مامان راضی نبود که به اون پول دست بزنم چون فکر میکرد اونو
سام به عنوان مهریه یا حاال هر چیز دیگه ای داده نمیدونست پول نقش بازی
کردنمه .من هم ازش استفاده میکردم .وقتی ارتودنسی دندان هایم را برداشتم لب
هایم را بوتاکس کردم البته نه انطور که ضایع باشه اتفاقا خیلی هم خوشگل شد و به
صورتم می امد چشمانم را هم لیزیک کردم و از شر عینک راحت شدم کال خودم را
تغییر دادم و با این کارهای سعی میکردم دیگه بهش فکر نکنم.و تا انجایی هم که
میتوانستم موفق شدم.
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یک سال بعد
با بهار تازه از دانشگاه امده بودیم بیرون بهار تنها کسی بود که از هر لحاظ با من
جور بود دختر با نمک و نسبتا خوشگلی هم بود .و تنها کسی که از دل شکستم و
علتش خبر داشت خانواده پولداری داشت وپدرش تاجر فرش بود و مادرش هم
مهندس بود ،سه تا بچه بودند یک برادر بزرگتر از خودش که راه مادرش را رفته
بود و مهندس شده بود و نامزد داشت و یک برادر کوچکتر که سیزده سالش بود،
خانواده ی خیلی صمیمی و مهربونی بودند ،دو بار خانه شون رفته بودم و واقعا باهام
خوب رفتار کردند از دانشگاه بیرون امدیم داشتیم به طرف زانتیای بهار میرفتیم که
یکی از پسرها که نسبتا در بین دختر ها طرفدار داشت و دانشجوی رشته ی پزشکی
بود جلو امد ،سالم و احوال پرسی کرد :خانم عظیمی میتونم چند دقیقه وقتتون رو
بگیرم بهار نگاهم کرد گفتم :بهار توی ماشین منتظرم سوییچ را ازش گرفتم و در
سمت راننده را باز کردم و نشستم برای این که حوصله ام سر نره اهنگ گذاشتم
میدانستم چیکار داره یا میخواهد پیشنهاد دوستی بده یا در خواست ازدواج  .اوه اوه
اگر طرفدار هاش بفهمند خودشون و میکشن چون از بهار قشنگتر هستند البته بهار
هم قشنگه ولی انها کمی بهتر هستند از توی اینه نگاهشان کردم بد نبودن بهم می
امدند .باربد شکیبا اسم و فامیلش جوره ،قد بلند هیکل رو فرم گندمی برنزه چشم
های قهوه ای خوشحالت با مژه های بلند به همان رنگ موهای مشکی ابروهای
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مشکی خوش حالت و بینی و لب متناسب روی هم رفته

خوشتیپ و جذاب بود

فقط اگر بیشتر روی بدنش کار میکرد بهتر میشد .نمیدونم چرا یاد عکسی که سام
انداخت افتادم  ،اول لبخند زد اما اخم کردم و سریع فکرش رو پس زدم .یک ماه
بعد از رفتنش مادرش بهم زنگ زد و ازم خواست برم انجا خیلی ناراحت بود که
رفته و هم خیلی شرمنده اما اون که مقصر نبود پس نباید شرمنده می بود خیلی ازم
تشکر کرد که سام را از گذشته اش بیرون اوردم اما واقعا پشیمانم از کاری که
کردم چون ادم الیقی نبود .بهار :کجایی .چرا صدات میکنم جواب نمیدی؟ -هان،
حواسم نبود -نکنه دوباره رفتی تو گذشته اخم کرد :بابا بیخیال شو دیگه به فکر
یکی دیگه باش -برو بابا باز شروع کردی -.خب خری دیگه .اصال نمی خواهی
بدونی با شکیبا چی میگفتم .در.

حالیکه ماشین را روشن میکردم :خب چی

گفت؟ -هیچی بابا اون هم معلوم نیست چی خورده توی سرش از من خواست
باهات صحبت کنم که باهاش دوست بشی .زدم روی ترمز :چییییی؟ -باشه بابا حاال
انقدر ذوق نکن ،ندید بدید -.گمشو ،،درست بحرف ببینم -.بابا هیچی مثل اینکه
ازتو خوشت امده خواست بیشتر با هم اشنا بشید -بیخود کرده من با کسی دوست
نمیشم.تو چی بهش گفتی؟ -من که نمیتونم از جانب تو نظر بدم برای همین گفتم با
خودت باید صحبت کنه -بهش نمیاد پسر خجالتی باشه -.شاید فکر کرده تاثیر من
روی تو بیشتره .دو باره حرکت کردم گفت :خب .حاال چکار میکنی؟ -گفتم که من
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با کسی دوست نمیشم قصد ازدواج هم ندارم همه اشون همینند به بهانه ی ازدواج
میخواهند ازت سوءاستفاد کنند -.تو بدبین شدی همه اش هم به خاطر اون پسره
است -اصال ربطی نداره من انقدر اطرافم از اینجور افراد ها دیدم که حد نداره  ،تازه
وقتی بفهمند نه برادر دارم نه پدر و بی پشتم مثل کاری که سام باهام کرد و
میکنند -.من به تو میگم همه رو با اون مقایسه میکنی ،میگی نه -تو هر طور دوست
داری فکر کن ولی مثل من ضربه نخوردی تا بفهمی چی میگم ،اون موقع میفهمی که
دیگه به سایه ات هم نبایداعتماد کنی .در خانه ازهم جداشدیم وارد خانه شدم کسی
نبود مامان رفته بود خونه ی دوستش میخواستم لباس هایم را عوض کنم که دیدم
موبایلم زنگ میخورد شماره ناشناس بود جواب دادم صدای بغض الود وناراحت
زنی امد ،با تعجب :شما؟ -منم سارینا خواهر سام .با شنیدن اسمش ته دلم خالی
شد -.خوبی؟ چی شده به من زنگ زدی؟ زد زیر گریه :خوب نیستم .خوب نیستم
عسل برادر من در حق تو بد کرد اهت دامنش و گرفت .ترسیدم :چرا چی شده؟-
سام ،تازه برگشته بود از المان که یه تصادف خیلی بد میکنه و االن نزدیک یک ماهه
که بیهوشه .نتوانستم روی پاهایم بی ایستم و روی زمین نشستم شکه شده بودم
باورم نمیشد که این اه من باشه .با لکنت :کو ،کدوم بیمارستان؟ -بیمارستان ،....قطع
کردم و نفهمیدم چطور حاضر شدم و راه افتادم .سام با من بد تا کرد کاری کر د که
نسبت به همه بدبین بشم اما چرا انقدر نگرانشم مگه من خودم نفرینش نکردم.
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پس چرا حالم انقدر خرابه اشک هایم بی اختیار می امدند اگر هر زمانی غیر از حاال
با این وضع میدیدمش رویم را برمیگردانپم وسعی میکردم ندید بگیرمش  ،انقدر
حالم خراب بود که نزدیک بود چند بار تصادف کنم .هر طور بود خودم را به
بیمارستان رساندم ،شماره ی اتاقی را که بود پرسیدم و سریع رفتم جلوی در اتاق
سارینا رو دیدم با دیدنم خودش را انداخت توی بغلم و گریه کرد من هم حالم بد
بود یکی باید منو اروم میکرد .گفتم :اروم باش گریه نکن -.با تو بد رفتار کرد خیلی
بد ولی حقش نبود االن گوشه ی بیما ستان بی افته ای کاش خدا یک جور دیگه
مجازاتش میکرد .خودش قبل از این که بره من دل عسل و شکوندم و مطمئنم یک
روز تقاص پس میدم ،از خودم جداش کردم :حاال تو اروم باش انشاا ...که زودتر
بهوش میای .میشه دیدش .سرش را تکان داد چون اتاق خصوصی بود رفت و امدش
راحت بود .تنها وارد اتاق شدم سامی که یک روز به من گفت تو چون مادیاتی و بی
پشت و پناه بودی من هم ازت استفاده کردم حاال زیر یک عالمه سیم و دستگاه بود
اشک هایم بی اختیار می امد جلو رفتم و روی صندلی کنار تخت نشستم و دستش را
گرفتم :خواهش می کنم بلند شو تو اول جوونیت حقت نیست اینطوری بری تو تازه
خوب شده بودی مثل قبلت شده بودی درسته دلم و شکوندی اما من میبخشمت
چون دوست ندارم تو رو توی این حال ببینم تو رو خدا بیدار شو .تو عشق اولم
بودی عشق اول یه دختر فراموش شدنی نیست ،اما من فراموشت کردم فقط به این
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بهانه که یک جا هستی و داری زندگی میکنی .پس خواهش میکنم بلند شو زندگیت
رو بکن .چه قدر دلم برای چهره اش و چشم های ابی اش تنگ شده بود ،دلم
میخواست فقط یکبار دیگه چشم های ابی اش را ببینم .فقط یکبار ،وقتی امدم بیرون
دیدم شیوا جون هم پشت در نشسته با دیدن من بلند شد و جلو امد و .بغلم کرد با
بغض :خواهش میکنم سام و ببخش اون اول جوونیش حقش نیست اینطوری بره،
من فقط همین یه پسر و دارم که تازه بعد از پنج سال حالش خوب شده .خواهش
میکنم حاللش کن ،از بغلش بیرون امدم :کاری که سام با من کرد داغونم کرد طول
کشید تا بتونم سرپا بشم اما شدم و سعی کردم فراموشش کنم ،اما حاال که دوباره.
دیدمش دیدم زیاد هم موفق نبودم برای همین اگر اون موقع حرفی زدم باور کنید
از قصد نبوده و حاضر نبودم حتی کوچکترین اسیبی ببینه  -.پس یعنی بخشیدی؟
لبخند زدم :اگرچه سام منو دوست نداشت و عاشقم نبود اما من واقعا دوستش
داشتم و عاشقش بودم پس مطمئنی باشید بخشیدمش -.من واقعا از روی تو
شرمنده ام هیچ وقت فکر نمیکردم پسرم انقدر عوضی و دل سنگ باشه .لبخند زدم:
شما که کاری نکردید پس شرمنده نباشید .کمی انجا ماندم و به طرف خانه رفتم.
کار هر روزم شده بود شاه عبدالعظیم رفتن و دعا کردن نذر کردم اگر سام بیدار
بشه دو تا دیگ اش پخش کنم .دوباره اوضاعم بهم ریخته بود و مامان هم اینو
فهمیده بود اما هر چی پیگیر شد هیچی بهش نگفتم .فقط بهار از حال و روزم خبر
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داشت یک ماه دیگه هم گذشت و هیچ تغییری توی حال سام ایجاد نشد اما من به
کارم ادامه میدادم هر روز میرفتم پیشش و برایش داستان میخوندم و باهاش
صحبت میکردم .بیست و پنجم اذر بود تازه از دانشگاه بیرون امده بودم که سارینا
زنگ زد و گفت سام بهوش امده نفهمیدم خودم و چطور برسانم اتاق اینقدر شلوغ
بود که حد نداشت من نمیدونم اینا این همه فامیل داشتند پس تا االن کجا بودند
سریع بیرون امدم تا منو نبینند چون فکر میکنند با هم کات کردیم زنگ زدم به
سارینا تا بیاد بیرون وقتی امد از خوشحالی بغلش کردم اما دیدم زیاد خوشحال
نیست با ترس :سارینا چی شده؟ -سام ،هیچکس و هیچ چیز و یادش نمیاد .وا رفتم
با درماندگی نگاهش کردم :یعنی هیچکس؟ -هیچکس .به خودم امید دادم بودنش
بهتر از نبودنش حاال هر طور که هست :حاال خدا رو شکر بهوش امد و سالمه .سارینا
اخم کرد :اخالقش خیلی بد شده مثل سگ پاچه میگیره .از لحنش خنده ام گرفت:
یعنی چی؟ -مثل پروانه داریم دورش میچرخیم داد میزنه میگه برید بیرون نمیخوام
ببینمتون -.واااا؟؟ شاید توی شوک -نمیدونم ،ولی باز خدا رو شکر که باز هم
پیشمون .لبخند زدم :دلم برای چشم های ابیش تنگ شده .کنارم نشست و پشتم و
نوازش کرد :با اینکه .برادرمه ولی واقعا بی لیاقت و احمق چطور تونست از تو
بگذره ،خاک بر سرش -بیچاره رو که ترور شخصیت کردی -.خب راست میگم
دیگه -االن باید چیکار کنم که یادش نمیاد من کیم .کمی فکر کرد و مثل بچه ها
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ذوق کرد :خب میتونیم به دروغ بهش بگیم نامزدشی - .جدا تو بیست و شش
سالته مغزت اندازه ی فندقه .اخم کرد :چرا؟ خب اینطوری که خوبه .شاید بتونی
عاشق خودت کنیش -اهان اگر یک وقت یادش امد چه غلطی کنم -خب اگر عرضه
داشته باشی و اونو عاشق خودت کنی که هیچی اگر هم نداشته باشی کال هیچی به
هیچی ..کمی نگاهش کردم راست میگفت بد ایده ای نبود دوباره باید نقش بازی
میکردم :خب حاال اگر یکی از راه رسید و گفت که نامزد نداری چی؟ -خب نباید
بذاریم کسی خبر دار بشه فقط سه تا از دوستاش هستند و دو تا از دایی هام که به
اونا هم میگم برای بهبودیش همچین نقشه ای کشیدیم ،سرم را تکان دادم :مامانت
چی .اون قبول میکنه؟ -فکر نکنم مخالفت کنه -.پس خودت بهش جریان بگو
زودتر هم از فامیالتون بخواه که برن میخوام برم نامزدم و ببینم .پشت چشمی
نازک کرد :ایش ،باشه .خندیدم :حسود ،پس رفتند به من خبر بده من توی تریا
پایین هستم -باشه .بلند شدم و به طرف تریا رفتم فقط امیدوار بودم نقشه ام بگیره
و ضایع نشم .یک ربع بعد ساری زنگ زد و من رفتم باال شیوا جون با دیدن من
لبخند زد :من با نقشتون مخالفتی ندارم ،حاال میتونی تالفی هر کاری رو که باهات
کرده در بیاری .سارینا :این .؟!! بدبختی از این عرضه ها هم نداره .تازه خانم نذر
هم کرده و دخیل بسته بود به امام زاده - .ای وای اصال حواسم به نذرم نبود حاال دو
تا دیگ و کجا درست کنم .؟شیوا جون :خونه ی ما درست میکنیم بعد هر جا
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خواستی پخش میکنی .در ضمن سارینا خانم وقتی تو هم این بال سرت امد بهت
میگم .سارینا :کی؟ من؟ عمرا .لبخند زدم :شب دراز است و قلندر بیدار .حاال هم من
برم .و وارد اتاق شدم سام با بی تفاوتی منو نگاه کرد :تو دیگه کی هستی؟ استرس
گرفته بودم دکه نکنه منو بشناسه اما با این سوالش خیالم راحت شد که نمیشناسه.
لبخند زدم :خودت چی فکر میکنی؟ -چه میدونم حتما باز هم از فامیلی یا خواهرم
هستی ولی شبیه من که نیستی .رفتم سمت یخچال و اب میوه را توی دو تا لیوان
ریختم و به طرفش رفتم خیلی دلم میخواست بغلش کنم اما خودمو کنترل کردم
لیوان را به طرفش گرفتم گفت :نمی خورم .اخم کردم با سماجت لیوان و جلویش
تکان دادم توجه نکرد و رویش را بر گرداندن .من هم مثل خودش رفتار کردم و
بی تفاوت لیوان و انداختم زمین توقع همچین رفتاری نداشت تعجب کرد فکر کرده
نازش رو میکشم به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم هوا افتابی بود اما افتابش
بی جون بود .گفت :بهت میگم کی هستی؟ -نامزدت-چی؟ نامزدم .چرا تو باید
نامزدم باشی -چرا نباید باشم.؟ -تو خیلی بچه ای -ای خدا باز شروع شد بچه ام که
بچه ام که چی؟ حتما تو هم جای پدرمی .اینها رو صد بار گفتی .برگشتم به طرفش
باال بری پایین بیای من نامزدتم .خوشم میاد چه با قاطعیت هم میگم اگر یادش بود
حسابم کف دستم بود .به طرفش رفتم :اخالقت خیلی بد شده ولی درستت میکنم
نگران نباش .پوزخند زد :تو جوجه؟ سرم را مقابل صورتش گرفتم :اره من-.زیاد
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امید نداشته باش ،هنوز خیلی بچه ای .کنارش نشستم :منو دست کم نگیر  .خیلی
کارها میتونم بکنم -مثال؟ -به موقع اش میفهمی .همان موقع در باز شد و شیوا جون
و سارینا وارد شدند سام با عصبانیت :این دختره کیه؟ چی میگه؟ شیوا جون :عزیزم
نامزدته -.اخه من از چیه این دختر خوشم امده این که یه پا روانیه .سارینا پشتش و
کرده بود و میخندید شیوا جون هم خیلی خودش را کنترل میکرد .اخم کردم:
روانی خودتی ،بار اخرت باشه به من گفتی روانی ،در ضمن برو از خودت بپرس چرا
از من خوشت امد .زیر لب  :خیلی اخالق داشت حاال هم که نه چیزی یادش میاد نه
اخالقش بهتر شده که هیچ بدتر هم شده ،کی میخواهد اینو تحمل کنه.

 -شنیدم

چی گفتی -افرین ،،من هم گفتم که بشنوی .شیوا جون و سارینا هم به کلکل ما نگاه
میکردند .کیفم و برداشتم و رو به سارینا :کی مرخص میشه؟ -دکتر گفت اگر هیچ
مشکلی نداشته باشه پس فردا -از لحاظ روحی که سر تا پا اشکاله .پس فردا هم
میام .سام :نبینمت خوشحال میشم -دست تو نیست اینو خودم تشخیص میدم.
خداحافظی کردم و بیرون امدم .خنده ام گرفته بود تا حاال باهاش اینطور کلکل
نکرده بودم فکر کنم از حاال تازه کارم شروع شده .روز بعد هم وقتی از دانشگاه
امدم بیرون رفتم بیمارستان سام با دیدنم اخم کرد :باز که تو - .اوال سالم دوما من
که گفتم میام ،نگفتم .اخم کرد و حرفی نزد خیلی گرسنه بودم به طرف یخچال
رفتم و جعبه ی شیرینی و ابمیوه رو در اوردم سه تا شیرینی توی پیش دستی
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گذاشتم و ابمیوه رو برداشتم رو به رویش نشستم و مشغول خوردن شدم -از
قحطی برگشتی -اوهوم ،گشنمه .خواست حرف بزنه که سریع یک شیرینی
چپاندم توی دهنش با اخم و

تعجب نگاهم کرد خواست حرف بزنه که نتونست

من هم ریسه رفتم از خنده .شیرینی را خورد و چپ چپ نگاه کرد .در حالیکه مثل
بچه ها ملچ ملوچ میکردم :خوشمزه بود.؟-درست بخور اخه این چه طرز خوردنه
ابروی ادمو میبری .شانه ای باال انداختم :جلوی کسی که این کار و نمیکنم بعدشم
من ظاهر و باطن همینم -.باطنت هم اگر انقدر زشت باشه که دیگه هیچی .بی
تفاوت شانه ای باال انداختم :تو هر چی دوست داری بگو اما هم من میدونم هم اونی
که منو افریده که به اندازه ی خودم قشنگی دارم .دهنش بسته شد و حرفی نزد.
شیوا جون و سارینا هم امدند تا اخر ساعت

مالقات ماندیم قرار شد فردا صبح

سام را مرخص کنند  .به بهانه ی کالس جبرانی به طرف بیمارستان رفتم ،دکتر برگه
ی ترخیص سام را امضاء کرد سارینا هم رفت و کارهای حسابداری رو انجام داد
سارینا و شیوا جون و سام با مازراتی سام راه افتادند من هم پشتشان بودم جلوی در
خونه ی شیوا جون که رسیدیم همه ی خدمتکار ها منتظر ایستاده بودند جلوی پای
سام یه گوسفند کشتند و او از روی خونش رد شد وارد خانه که شدیم شیوا جون
سام رو به طر ف اتاقش برد اتاق خیلی شیک و بزرگی داشت تا حاال ندیده بودم ،
همراهش وارد اتاق شدم گفت :بفرما تو دم در بده -.راحتم -.میدونستی خیلی رو
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داری ؟ -اره ،اگر نداشتم که نمیتونستم با تو سر و کله بزنم -.اصال پدر و مادرت
کجان چرا نیومدن مالقات نامزد دخترشون؟ -پدرم .چند سال قبل فوت کرده نه
خواهری دارم نه برادری مادرم هم دل خوشی ازت نداره و کال از .حال و روزت
بهش نگفتم-.چرا دل خوشی نداره؟ -به خاطر اخالق خیلی خوبت .ابرویش را باال
انداخت و حرفی نزد .گفت :پس تو چرا همه اش اطراف منی؟ -چون نامزدمی-
میدونم ،منظورم اخالقمه چرا بیخیالم نشدی .نگاهش کردم :چون دوست داشتم
بغض کردم :با همه ی اخالق های مزخرفت با همه ی نامردی ها و بی معرفی هات با
همه ی بی توجهی هات باز هم عاشقت بودم و حاضر بودم هر کاری کنم -.بودی؟!!!
جوابش را ندادم و سریع از اتاق بیرون امدم اشک هایم روی گونه ام سر خورد .
هنوز هم دوست دارم ولی چه فایده که تو توی هیچ زمانی من و دوست نداری.
خیلی سخته که یه دختر که منبع احساس احساسش رو خرج کسی کنه که هیچ
عالقه ای بهش نداره و به هر چیزی چنگ بزنه تا اون عاشق خودش کنه.
با سارینا رفتیم دنبال وسایل برای پختن ٱش ،سبزی و حبوبات و کشک و پیاز و
سیر را خریدیم و به دست خدمتکار ها سپردیم درست کردن اش افتاد برای روز
بعد من هم روز بعد همراه بهار از دانشگاه به انجا رفتیم ،بهار با دیدن سام :اوف چه
ادمیه چطور میخواهی تحملش کنی؟ -نگران نباش درستش میکنم یکبار این کار و
کردم باز هم میکنم اش ها رو توی پارکینگ درست میکردند بهار با دیدن
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خدمتکارها :اوه ،خدمتکار دارن چه با کالس .اش ها که حاضر شد توی ظرف های
دربسته ریختیم و تزیین کردیم تعدادی را که برای خودمون برداشتیم اما تعداد
زیادی را قرار شد ببریم محله های فقیر نشین سارینا و بهار با هم سوار ماشین بهار
شدند منو سام هم با ماشین سام راه افتادیم هر دو ماشین صندوق عقب هایش پر از
اش بود سام :برای چی همچین نذری کردی؟ -برای تو -خب میتونستی یه نذر
سبک تر بکنی -حاال شرمنده که شما به زحمت افتادید ،ایش عوض تشکرش.
دیگرحرفی نزدیم تا به انجایی که بهار میگفت رسیدیم خانه های خیلی داغون بود
بعضی ها نیمه کاره بعضی هادر حال فرو ریختن بود .سام با تعجب نگاه میکرد
سارینا هم همینطور سبد هایی که اش ها را گذاشته بودیم برداشتیم و به طرف خانه
ها رفتیم تا اش ها را پخش کنیم ساعت پنج بعد از ظهر شد هوا هم خیلی سرد بود
سریع سوار ماشین شدم و بخاری صندلی را زدم وقتی گرم شدم کم کم خوابم برد و
با صدای سام بیدار شدم چشم باز کردم .توی حیاط خانه ی شیوا جون بودیم از
ماشین پیاده شدم و به داخل رفتیم شیوا جون داشت با تلفن صحبت میکرد سارینا:
من هیچ وقت فکر نمیکردم همچین جاهایی وجود داشته باشه ،بیچاره ها چقدر به
خاطر اش خوشحال شدند .سرم را تکان دادم :بهار کی رفت؟ -وسط راه از هم جدا
شدیم -.پس من هم دیگه میرم .خسته شدم .سام :حاال خوبه کاری نکردی همه ی
کار ها رو دیگران نگاه کردند .خواستم جوابش را بدهم که شیوا جون امد :خسته
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نباشید .پخش کردید -.بله ،پخش کردیم .خب من دیگه برم فقط میشه لطف کنید
زنگ بزنید اژانس .سام :احتیاج نیست خودم میبرمت -.نه  ،شما زیاد کار کردی
خسته ای .اخم کرد و :همین که گفتم و راه افتاد و از خانه بیرون رفت .من هم
خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم .توی را ه سام :چطور با هم اشنا شدیم؟ -تو با
ماشین زدی به من البته من مقصر بودم .بعدش هم که پام خوب شد امدم شرکتت و
پولی رو که به عنوان هزینه ی بیمارستان داده بودی اورده بودم که فهمیدم تو
مترجم میخواهی برای سه روز مترجمت بودم و این شد باب اشنایی ما .سرش را
تکان داد :این اتفاقات کی افتاد؟ نمیدانستم چی بگم دوست هم نداشتم دروغ بگم:
یکسال و خورده ای پیش -.یعنی ما یکساله نامزدیم.؟ -بگی نگی -.یعنی چی؟-
وای چقدر سوال میکنی تو رو خدا بذار بخوابم دارم بیهوش میشم و چشم هایم رو
بستم .هر چی بیشتر این بحث ادامه پیدا میکرد باید دروغ بیشتری میگفتم و اگر
یک روز سام گذشته اش رو یادش می امد حداقل عذاب وجدان نداشتم که سرش
را کاله گذاشتم .بعد از یک هفته استراحت سام توی خونه رفت شرکت و شروع به
کار کرد .اون که اصال خبر نمیگرفت و من هر روز بهش زنگ میزدم .توی امتحان
های پایان ترم بود تازه از جلسه بیرون امده بودم که یکی صدایم کرد برگشتم
دیدم یکی از استاد هاست پسره جوان و تقریبا خوشتیپی بود و بسیار سنگین و
موقر و البته جدی گفت :میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم -بفرمایید .با هم به
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یکی از کالس ها که خالی بود رفتیم گفت :غرض از مزاحمت میخواستم یه لطفی در
حقم بکنید منتظر نگاهش کردم گفت :راستش من از دوستتون خانم عظیمی خوشم
امده میخواستم ببینم امکان داره باهاشون صحبت کنید.؟ -برای دوستی یا ازدواج؟-
نه ،من قصدم دوستی نیست منظورم از اشنایی ازدواج -خب پس چرا به من میگید
برید مستقیم به خودش بگید -اخه شما دوستش هستید ازتون حرف شنوی داره-.
اون اگر نخواهد کاری رو انجام بده به حرف هیچکس توجه نمیکنه .باشه حاال من
باهاش صحبت کنم  ،ولی از من میشنوید بیخیالش بشید اخالق نداره ،با تعجب
نگاهم کرد خندیدم :شوخی کردم جدی نگیریدها .بهترین دوستی که تا حاال داشتم.
با بهار صحبت کردم و گفت در موردش فکر میکنه .من نمیدونم این سام چرا
اینقدر بی معرفته من بهش زنگ نزنم اصال زنگ نمیزنه .فکر کنم همان سام قبلی
خیلی بهتر بود ،واال .اخرین امتحانم و داده بودم که زنگ زد نمی شد به خاطر بی
توجهی هاش بی محلی کنم چون ناز کش نداشتم ،برای همین بیخیال شدم ازم
خواست با هم بریم مهمانی که یکی از دوستاش ترتیب داده  .خودم هم دوست
داشتم برم خیلی وقت بود نرفته بودم .برای همین قبول کردم او هم نکرد بگه بیا
بریم لباس بخر اصال به روی خودش نیاورد جدا خیلی غیرقابل تحمل شده بود به
مامان گفتم که با بهار میخواهیم بریم بیرون و ممکنه دیر بیاییم او هم چون بهار و
میشناخت میگذاشت ،من هم لباس هایم را برداشتم و رفتم خانه ی شیواجون تا
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سارینا درستم کنه او هم موهایم را با اتو صاف کرد و پایین موهایم را که خورد
کرده بودم ژل زد تا فشن وایسته چتری هایم را سشوار کرد و یک گلسر طرح گل
رز به کنار موهایم زد ارایشم هم زیاد نکرد و بیشتر گریم کرد خیلی ناز شدم یک
کت سفید یقه انگلیسی که که روی استین هایش با دکمه های طالیی کار شده بود و
یک شلوار سفید هم جنسش ولی کمی تنگ پوشیدم و ست بدل مشکی طالیم را
انداختم عالی شدم سارینا :خیلی ناز شدی دقیقا شبیه مانکن ها ،شیوا جون هم تایید
کرد .سام با دیدنم کمی تعجب کرد اما سریع قیافه ی عادی به خودش گرفت.
خودش هم یک تیشرت مشکی با یک تک کت مشکی و چرم و شلوار جین مشکی
پوشیده بود موهایش را هم با ژل درست کرده بود در کل خیلی ناز شده بود .باهم
دیگه به طرف مهمانی رفتیم ،ویالیی توی کرج بود و خیلی بزرگ البته خوفناک ادم
خوف میکرد ظاهرش و میدید .سام کارت دعوت را به نگهبان جلوی در داد و وارد
شدیم مهمانی که چه عرض کنم پارتی بود پسرا ها و دخترها توی هم میلولیدند و
حرکت های مزخرفی از خودشون در میاوردند بعضی از دخترها هم که لباس های.
مضحک پوشیده بودند و با پسرها الس میزدند یا رفتار های چندشی میکردند حالم
داشت بهم میخورد با اخم و عصبانیت سام را نگاه کردم :اینجا مهمونی یا پارتی.
خودش هم عصبانی بود :من چه میدونستم اینجا چطور جایی -ببینم اصال اون
دوستت که دعوت کرد کجاست؟ -تو مثل اینکه فراموش کردی من حافظه ام رو از
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دست دادم .با اخم نگاهش کردم ،صدای اهنگ هم که کر کننده بود بدبختی
اهنگش هم خیلی تند و مزخرف بود همان موقع یکی از دختر ها که لباس زننده ای
داشت جلو امد و به طرف سام رفت :وای تو چقدر جیگری .بیا با ما باش سام دست
دختره رو از روی شانه اش جدا کرد :ممنون ،من خودم همراه دارم .دختره با عشوه:
خب عزیزم برای همراهت هم یه فکری میکنیم .سام با عصبانیت :برو دنبال
کارت -.وای چه بد اخالق دلت میاد از جیگری مثل من بگذری .دختره رو نگاه
کردم موهای بلوند و چشم های سبز ابروهایی قهوه ای نازک پوستی سفید دماغ
عملی و لب های پروتزی با ارایش زیاد ولی خوشگل و خوش هیکل بود .دختره
نگاهی به من کرد :مگه شما نمیدونید توی این مهمونی همراه ها با هم عوض میشن،
االن دوست دخترت میره با یکی از پسرها و تو هم با یکی دیگه از دخترها .دود از
سرم بلند میشد سام با عصبانیت :مسئول مهمانی کجاست؟ اصال ارش کجاست؟-
عزیزم

خب زودتر میگفتی از دوست های ارشی من دوست دختر ارشم

نمیدونستم ارش دوست های به این جیگیری داره .سام داد زد :برو اون ارش و صدا
کن زود .و اگر نه خود دانی .دختره که واقعا بهش برخورده بود پشت چشمی نازک
کرد و رفت گفتم :کم مونده هم خواب یه لش بشم ببین منو کجا اوردی فقط دلم
میخواهد اتفاقی برام بی افته من میدونم و تو .سام با عصبانیت :ساکت میشی یانه؟
چشم غره ای رفتم و رویم را برگرداندم کمی بعد پسر قد بلند و هیکلی و پوستی
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تفریبا سبزه با چشم های مشکی و موهای مشکی رنگ جلو امد گفت :سامی چقدر
دلم برات تنگ شده بود ،فکر نمیکردم اینجا بیای چون هیچوقت اینطور جاها
نمیومدی و بغلش کرد  ،رویم را برگرداندم و زیر لب :معلومه خر که نبوده بیاد
اینطور جاها معلوم .نیست چقدر بیماری بهم انتقال میدن .پسره :اوه همراهم که
داری چه بانوی زیبایی  .دستش را به سمتم دراز کرد :من ارشم  .با اخم :بله
میشناسم .خنده ای کرد :چه لیدی بد اخالقی .چرا از خودتون پذیرایی نمیکنید.
سام :راستش یه اتفاقی افتاده و ما سریعتر باید بریم -.عه ،چرا سامی ضد حال نزن
بعد از این همه مدت دیدمت .بیا بریم پیش بچه ها .سام :نه ما باید االن بریم -.االن
که نمیشه چون قسمت اصلی مراسم مونده پس باید تا نیم ساعت دیگه صبر کنید
بعد برید و نگاهی به من کرد انگار درسته قورتم داد .چندش ،سام جدی :پس نیم
ساعت بیشتر نمیمونیم چون کارم واجبه .ارش سرش را تکان داد :حاال از خودتون
پذیرایی کنید میبینمتون .و رفت .وا رفته روی مبل با همان شال و مانتو نشستم،
خیلی عصبی و کفری بودم منه بدبخت تا حاال پام به اینطور جاها باز نشده بود .سام
هم معلوم بود عصبیه هر چی که میاوردند نه من لب میزدم نه سام به جمعیتی که
میرقصیدند نگاه میکردم تا این که بالخره برق ها رو روشن کردن تازه میشد چهره
ها رو دید اکثر زن ها که با لباس های دکلته و لختی و ارایش زیاد بودند .دو تا پسر
شروع کردند به پخش کردن شماره هایی .داشتم از ترس سکته میکردم دوست
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داشتم هر چی زودتر از انحا برم بیرون .یکی دیگه میکروفون رو دستش گرفت:
خوش امدید عزیزان حاال نوبت به بخش جذاب مهمانی رسید  .همه هو کردند و
دست زدند گفت :خب حاال شماره ها رو اعالم میکنم زوج ها کنار هم قرار بگیرند
شروع کرد به .اعالم کردن شماره ها ،شماره ی من سی و دو و برای سام سی و
شش بود با استرس :سام تو رو خدا یه کاری بکن .دست سردم را توی دست های
گرمش گرفت :نگران نباش .چشم هایش را به نشانه ی اطمینان باز و بسته کرد.
شماره ی منو اعالم کردند دیدم مثال با همان ارش زوج شدم استرس کل وجودم
را گرفته بود و پاهایم میلرزید ارش هم با لبخند مسخره ای ایستاده بود تا برم
کنارش بایستم .با دلهره سام را نگاه کردم او هم ترس در چشم هایش موج میزد.
همه منتظر بودند که من برم پیش اون خوک کثیف تا شماره ی بعدی اعالم بشه،
بلند شدم در حالیکه پاهایم از ترس میلرزید و توی دلم به خودم و سام بد و بیراه
میگفتم ،فکری به سرم زد نمیدونستم چقدر میتونم درست انجامش بدم اما سعیم
و کردم .وسط راه بودم که خودم را زدم به غش کردن و افتادم روی زمین  .دلم
میخواست بخندم اما االن وقت خنده نبود اگر نقشه ام خراب میشد مجبور بودم با
اون پسره ی عوضی همراه بشم .احساس کردم روی دست های کسی هستم شالم
از سرم افتاد دور گردنم و موهایم پخش شد .بوی عطر سام را فهمیدم سرد و تلخ.
همهمه شده بود صدای ارش را شنیدم که :چی شده؟ سام با حرص :گفتی نیم ساعت
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االن هم نیم ساعت شد ما دیگه میریم .ارش :اخه نمیشه که ...سام :صرع داره
میفهمی اگر اتفاقی براش بی افته تو جواب خانواده اش رو میدی .اون عوضی ساکت
شد سام هم حرکت کرد هوای سرد بیرون رو احساس کردم ،با چشم های بسته یه
نفس عمیق کشیدم سام منو سوار ماشین کرد و خودش هم سوار شد یک دفعه
صدای ماشین های پلیس توی گوشم پیچید سریع چشم باز کردم و اطراف و نگاه
کردم سام به سرعت حرکت کرد پلیس ها اون ویالی لعنتی رو محاصره کرده
بودند .پوفی کردم و شالم را روی سرم انداختم .به طرف سام برگشتم :میدونستی
خیلی بی مالحظه و احمقی اگر من خودم و به غش نزده بودم که االن توی بغل اون
مرتیکه بودم .اخم کرد اما حرفی نزد گفتم :پلیس ها کار تو بود؟ -به کسی گفتم
که زنگ بزنه .چون خودم نمیتونستم این کار و بکنم -.بهرحال خوب کاری کرد
اون ادم های لش و عوضی باید مجازات بشن ،واقعا که چه ادم های کثیف و پستی
پیدا میشن .من دیگه بمیرم هم جایی که تو بگی نمیام -.قبال هم از این مهمونی ها
امدیم -نخیر ،اصوال پسر سر به راهی بودی .و به هرکی هم اعتماد نمیکردی .وای
خدا رو شکر به خیر گذشت هزارتا صلوات نذر کردم که بخیر بگذره .لبخند زد:
خوشم میاد دست به نذر کردنت خوبه .مشتی به بازویش زدم :خب چیکار کنم.
ببینم حاال من صرع دارم -.خب چیکار میکردم باید یه چیزی میگفتم که باور کنند-.
اوهوم ،ولی از دستت خیلی ناراحتم منو تا مرز سکته بردی باید از دلم در بیاری.
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ساعت را نگاه کردم نه شب بود گفتم :البته االن نه .چون دیرم شده بعدا بهت میگم
باید چیکار کنی .نگاهم کرد و سرش را تکان داد منو در خانه رساند و رفت .خدا رو
شکر مامان حمام بود سریع رفتم توی اتاق و لباس هایم را عوض کردم تا مامان این
شکلی منو نبینه .مامان با دیدنم شروع کرد به غر زدن که چرا اینقدر دیر امدم
،دختر نباید تا این موقع شب توی خیابون بمونه و از این حرف ها .باز خدا پدر اون
سام وبپرسه که تو رو دانشگاه ثبت نام کرد و اگر نه اگر شهرستان بودی معلوم
نیست چه کار میکردی .به فکر فرو رفتم :مامان من کال یادم .رفته بود که به
دانشگاه پول میدم اصال حواسم نبود -.خب که چی؟ -من تا االن از خودم هیچی پول
ندادم یعنی این یکسال گذشته من اصال پول ندادم در صورتی که باید پول سه ترم و
میدادم -.مگه از اون پولی که اون پسره داده بود نمیدادی -نه -.دانشگاه هم تا االن
چیزی نگفته؟ -نه -.نمیدونم واال -فردا حتما برم دانشگاه ببینم جریان چیه؟!!! مگه
میشه اینها از پولشون بگذرن و هیچی نگن .صبح ساعت هشت بیدار شدم یک
پالتوی سفید کوتاه با شلوار کتان سفید تنگ و پوتین های سفید تا زانوی پاشنه سه
سانتیم را پوشیدم کمی ارایش کردم و موهایم را کج ریختم و یک شال سفید هم
سر کردم از تیپم خندم گرفت مثل سفید برفی شده بودم به طرف دانشگاه رفتم
زمان تعطیلی ما شروع شده بود اما هنوز بغضی ها امتحان داشتند به طرف بخش
ریاست رفتم منشی دختر جوانی بود گفتم میخوام رئیس دانشگاه رو ببینم .گفت:
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وقت قبلی داشتید؟ -نه ،ولی کار واجبی داشتم -.پس نمیشه -.خانم کارم واجبه
بیکار نیستم که هر روز بیام برم - .اصال کارتون چیه؟ برایش توضیح دادم گفت:
شما باید برید بخش امور مالی دانشگاه .به طرف امور مالی رفتم ،پسر جوانی پشت
میز بود رفتم به طرفش و جریان و برایش توضیح دادم سیستم را چک کرد :پول
ترم های شما توی زمان مشخصی واریز میشده و حساب به اسم اقای سام شکوهی.
با تعجب :مطمئنید؟ -بله خانم اینجا ثبت شده از خودم که نمیگم - .اخرین پرداخت
کی بوده؟ -بیست و ششم شهریور و از خارج از کشور واریز شده .اصال باورم
نمیشد یعنی همه ی این مدت سام پول دانشگاه منو داده و منه احمق اصال حواسم
نبوده .تشکر کردم و از انجا بیرون امدم .پس این نشون میده که فراموشم نکرده.
ولی از کجا معلوم شاید احساس دین میکرده که از من استفاده کرد  .اخم کردم
بدبختی االن هم نمیشه ازش پرسید که چرا این کار و کرده و قصدش چی بوده؟
دلم براش تنگ شد موبایلم را برداشتم و بهش زنگ زدم چند تا بوق خورد و صدای
خوابالودش امد گفتم :سالم ،هنوز خوابی؟ -سالم ،ساعت و نگاه کردی؟ نگاه کردم:
اره ،خب نه صبحه بلند شو تنبل حاضر شو بیا پل طبیعت صبحانه رو انجا بخوریم-
بابا ولمون کن توی این سرما -.همین که گفتم بلند شدی ها منتظرم .و گوشی را
قطع کردم .من زودتر رسیدم سام راست میگفت هوا بدجور سرد بود بالخره اقا بعد
از بیست دقیقه رسید قیافه اش هنوز خواب الود بود با هم به رستوران رفتیم .واقعا
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فکر میکردم یک روز با یکی به پولداری سام ازدواج کنم؟!! البته بحث عشق
جداست من االن مد نظرم پوله .البته از کجا معلوم سام منو بخواهد و با هم ازدواج
کنیم.؟ من که هر چی دم دستم امد سفارش دادم چیزهای جالبی داشت که تاحاال
نخورده بودم سام :همه ی اینهارو میخواهی بخوری؟ -اره دیگه باهم میخوریم .نکنه
منظورت پولشه؟ خیلی گدا شدی میدونستی -نه ،منظورم پولش نبود .تاحاال برات
چی خریدم.؟ -این گوشی که دستمه و پول ترم های دانشگاهم  -.پس وضع
مالیتون زیاد خوب نیست؟ -چرا میپرسی؟ -همین جوری .پوزخند زدم :نه من مثل
تو بچه پولدار نبودم که خدمتکار زیر دستم باشه ،پدر من راننده بود -پس یعنی تو
از پول من خوشت امد؟ نگاهش کردم :دروغ نمیگم اولش اره ،ولی بعدش نه-.
یکسال گذشته چه اتفاقی افتاده؟ -منظورت چیه؟ -یک بار توی ماشین ازت
پرسیدم یکسال .که باهمیم گفتی اتفاق هایی افتاده .نمیدانستم چه بهش بگم دلم
نمیخواست حال خوبی که االن داشتم با راست گفتنم خراب بشه .نگاهش کردم:
چون تو پشیمون شدی در اصل مادرت راضی نبود با دختر پانزده سال کوچکتر از
خودت ازدواج کنی برای همین یه مدت از هم جدا شدیم اما دوباره برگشتیم -.من
هم عاشقت بودم؟ -نمیدونم -اگر بودم پس چرا به خاطر حرف مامانم بی خیالت
شدم -.چون بی معرفتی .دو زار احساس سرت نمیشه .این حرفام واقعا از ته دل بود
اشک توی چشم هایم حلقه زد رویم را برگرداندم تا نبینه .کمی مکث کرد و دستم
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را گرفت نگاهش کردم -من میدونم یه چیزی هست که بهم نمیگی چون داره
اذیتت میکنه ،باشه مهم نیست یه روز خودم میفهمم ولی امیدوارم دیر نباشه -.تو به
من اعتماد نداری؟ -خودت دیروز گفتی به هیچکس اعتماد نکن .اخم کردم :ممنون
که من هیچکس شدم دستم را از دستش در اوردم .خندید :شوخی کردم چه سریع
بهش بر میخوره -ادم ها توی شوخی حرفاشون و میزنند -بله ،ولی در مورد کسی
که رو در بایستی داشته باشه نه من که راحت حرف و میزنم -.بله یادم رفته بود که
جنابعالی خیلی رک هستید .بعد از صبحانه سام به شرکت رفت من هم برگشتم
خانه .دو روز بعد سارینا زنگ زد و ازم خواست که باهم ترتیب یه جشن و بدیم
چون تولد شیوا جون بود من هم قبول کردم با هم رفتیم و برایش کادو خریدیم من
واقعا نمیدونستم چی بگیرم برای همین مارک عطری رو که خیلی دوست داره و
استفاده میکنه از سارینا پرسیدم و اونو برایش خریدم البته خیلی گران بود ولی خب
چاره ای نبود .ساری هم یک سرویس طال برایش خرید .خودش هم مهمان ها رو
دعوت کرد و با دوست مادرش که خیلی صمیمی بودند هماهنگ کرد تا به بهانه ای
مادرش را از خانه ببرد بیرون او هم قبول کرد .به بهانه ای که میخواهم بروم خانه
ی بهار رفتم انجا ،اگر مامانم بفهمه این همه بهش دروغ گفتم فاتحه ام خونده است.
خدمتکار ها مشغول بودند منو ساری هم رفتیم و کیک سه طبقه ای که ساری
سفارش داده بود رو اوردیم گفتم :مگه مهمان هاتون چند نفر هستند؟ -عزیزم
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کالس داره -اسراف کنی که کالس داره -بیرون که نمیخواهیم بریزیم میخوریم.
سام هم زود برگشت خانه .ساعت نزدیک چهار بود ساری خواست ارایشم کند که:
میگم مگه فامیل های شما منو نمیشناسند به عنوان نامزد سام -خب -و مگه
نمیدونند بهم خورد -خب -خب که خب ،اگر منو ببینند نمیگن این دختره اینجا
چکار میکنه؟ اصال به سام جریانو نمیگن یا ازش نمیپرسن که جریان چیه؟ -خب
میگیم دوست منی -باشه دوست تو ولی نامزد سابق سام مثل اینکه یادت رفته اون
خبر نداره ما قبال نامزد بودیم و بهم خورد البته صوری .نگاهم کرد و حرفی نزد:
بیخیال میرم .فقط از طرف من به مادرت تبریک بگو و کادو رو بهش بده -اخه
اینجوری که نمیشه -.نمیشه کاریش کرد من هم به سا م میگم مامانم حالش خوب
نیست باید برگردم .با ناراحتی نگاهم کرد :باشه ،ممنون که کمک کردی .لبخند
زدم :کاری نکردم .برگشتم توی اتاق سام که وسایلم و بردارم سام روی تخت دراز
کشیده بود چشمانش را باز کرد منو که دید دارم حاضر میشم -کجا؟ -حال مامانم
خوب نیست باید برم بلند شد نشست :چرا چی شده؟ -نمیدونم فقط زنگ زد و
گفت حالش خوب نیست -.ماشین اوردی؟ -اره .راستی برای مادرت کادو چه
خریدی ؟؟! بلند شد و یک جعبه ی مخمل را اورد درش را باز کردم یک گوشواره
و گردنبند زمرد بود .دهانم باز مونده :خیلی ناز و خوشگله .با سلیقه ای خوشم امد.
لبخند زد و حرفی نزد درش رابستم و به طرفش گرفتم :مبارکش باشه .جعبه را
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روی میز گذاشت و  :رسیدی خبر بده .به چشم های ابیش نگاه کردم تا کی
میخواستم بهش دروغ بگم به خاطر خودم داشتم بهش دروغ میگفتم و به اعتمادش
خیانت میکردم  -چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اروم سرم را جلو بردم ولب هایم را
روی لب هایش گذاشتم سریع سرم را عقب بردم و از اتاق بیرون امدم اشک هایم
همینجوری می امد خنده ام هم گرفته بود همیشه پسرها پیش قدم میشن اما برای
من برعکس شده ،ای خدا چیه ما درسته کهذاین بخواهد درست باشه .وقتی رسیدم
خانه به سام پیام دادم که رسیدم چون گفته بودم که شب از خونه ی بهار می ایم
مامان هم رفت خونه ی خاله .لباس هایم را عوض کردم و تنها عکس را که از سام
داشتم از صندوقم بیرون اوردم و نگاه کردم با دیدن عکس یاد حرف هایی که زده
بود می افتم اما این سام  ،سام گذشته نیست برای همین نمیشه مقایسه کرد .شیوا
جون زنگ زد و بابت کادو ازم تشکر کرد و گفت که سام تصمیم داره مستقل بشه
چون بهش نگفتن که یه خونه داره تا با رفتن به انجا خاطراتش برنگرده .سام یه
خانه ی خیلی خوب توی یکی از برج های تجریش خرید  .البته میخواست مبله
بگیره ولی من بهش گفتم این کار و نکنه تا باهم بریم بخریم .وقتی میرفتیم خرید
فکر میکردند امدیم جهزیه بخریم البته من هم همچین حسی رو داشتم .همه چیز
خریدم دقیقا یک جهیزیه ی کامل .سام هم همه رو داد دست طراح و کارگر تا خونه
رو بچینند .با هم رفتیم تا خونه رو ببینیم خیلی خوشگل شده بود به شخص من
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نمیتونستم خونه رو اینطور بچینم .سام روی مبل خودش را رها کرد :وای خسته
شدم -.اخه کوه کندی .به طرف اشپزخانه رفتم گفت :خرید کردن خیلی چیز
مزخرفیه مخصوصا با زن ها -.برو بابا ،باید از خداتون هم باشه و اگر نه شما مردها
که سلیقه ندارید  ،البته تو استثنایی چون اگر سلیقه نداشتی که منو انتخاب
نمیکردی -.انقدر نوشابه برای خودت باز نکن مرض قند میگیری -.نگران نباش
حواسم هست .با سینی چای و شیرینی برگشتم و رو به رویش نشستم .گفت:
خانواده ی تو اصرار برای ازدواج ما ندارن .نگاهش کردم :چطور؟ -خب ،اگر بگیم
که نمیتونم با هم بمونیم .اونا چی میگن؟ بغض کردم دوباره این اتفاق افتاد دوباره
پس زده شدم دوباره منو نخواست .با عصبانیت بلند شدم و با داد :اخه لعنتی مگه
من چی کم دارم مگه چیکار باید میکردم که نکردم مگه غیر از اینه که وقتی افتادی
بودی روی تخت بیمارستان من هم حال و روز درستی نداشتم چقدر رفتم و امدم ،
چقدر نذر و نیاز کردم که دوباره بتونم چشم های ابیت و نگاه کنم ،چقدر سعی
کردم باهات خوب رفتار کنم شیطونی کنم تا تو رو از پیله ات در بیارم .به هق هق
افتادم همه ی عشقم به نفرت تبدیل شد با نفرت نگاهش کردم :من احمق بودم که
فکر میکردم شاید اینبار میتونم عاشقت کنم میتونم به قلب یخی و سنگت نفوذ کنم
و عشق و محبت و توی رگ هات به جریان بندازم اما اینبار هم نتونستم  ،قبال فکر
میکردم به خاطر خیانتی که اون دختره بهت کرده ولی االن میبینم تو کال از سنگی.
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کیفم را برداشتم که بیام بیرون جلویم ایستاد و :چرا اینجوری میکنی؟ اون دختره
کیه خیانت چیه .پوزخند زدم :فکر کن شاید یادت بیاد که عشقت و زنت و روی
تخت اتاق خوابتون با یه مرد دیگه که از قضا عشقش بوده دیدی .توی بهت رفت،
چرا وقتی اون میتونه انقدر عوضی باشه من نتونم پست و قصی القلب باشم پوزخند
زدم :حیف که عذاب نمیکشی حیف که از دیدن اون صحنه عذاب نمیکشی .از
کنارش رد شدم و بهش تنه زدم .دیگه برام مهم نبود من تالشم و کردم نه یکبار
بلکه دوبار اما وقتی تقدیر ما توی با هم بودن نیست وقتی خدا نمیخواهد مهرم به
دلش بی افته دیگه نمیتونم کاری کنم سعی میکنم بیخیال بشم و به عنوان سرگرمی
که یه مدت باهاش خوش بودم فکر کنم .سعی میکردم بهش فکر نکنم اما نمیشد
داغون بودم موبایلم و خاموش کردم حوصله ی هیچکس رو نداشتم .روز بعد
موبایلم و روشن کردم .به محض روشن کردن زنگ خورد شماره ی خانه ی
شیواجون بود جواب دادم شیوا جون خیلی شاکی و عصبی بود که آرا من اون حرف
هارو به سام زدم چون او رفته و از مادرش وسارینا قضیه را پرسیده -شیوا جون
خودتون دیدی که من هرکاری که میتونستم کردم نه یکبار بلکه دوبار  .اما اون به
قلب سنگیش اجازه ی نفوذ نمیده ،من هم ادمم تا یه حدی تحمل دارم من هم
دخترم غرور دارم چقدر دیگه غرورم و زیر پا بذارم .شیواجون با ناراحتی :میدونم
خیلی کارها کردی خیلی تالش کردی .من نمیدونم چرا این پسر اینطوریه اصال به
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پدرش نرفته .من هم اول عاشق عادل شدم و هرکاری کردم تا به دستش بیارم اون
هم زود دلش نرم شد و امد و خواستگاری با اینکه ما وضع مالیمون به پای خانواده
ی عادل نمیرسید اما جلوی خانواده اش به خاطر من ایستاد -.نمیدونم واال شانس
منه .حاال شما بهش جریان ایلین و گفتید.؟ -اره مجبور شدیم .االن هم براش جای
سوال که مگه چیکار کرده که اون عاشقش نشده و بهش خیانت کرده .پوزخند زدم:
انگار گذشته دوباره داره تکرار میشه اما اینبار با منو و سام .ولی دیگه مهم نیست
من خودم و بیشتر از این بی ارزش نمیکنم .شیواجون با ناراحتی :یعنی این اخرین
حرفت؟ -بله این اولین و اخرین حرفم -پس اگر سام سراغت و گرفت چیکار
کنیم؟ -نگران نباشید عین خیالش هم نیست -باشه منم واقعا ازت ممنونم خیلی
لطف کردی -این چه حرفیه کاری نکردم  ،هر کاری هم کردم برای دلم بود .دو
روز بعد با بهار میخواستم برم بیرون در اصل بهار با استاد امیرعلی بهادریان قرار
داشت به من هم اصرار کرد که باهاشون .برم  ،میدونست اصال حوصله ندارم چون
از جریان خبر داشت و به این بهانه میخواست حال و هوای من عوض بشه .من هم
یک پالتوی قرمز خوشرنگ که تا زیر زانویم بود با شلوار وروسری مشکی پوشیدم
و کمی ارایش کردم نیم بوت های مشکی ام را هم پوشیدم .و با ماشینم به طرف
رستورانی که بهار ادرسش را داده بود رفتم جفتشون هم نرسیده بودن یک گوشه
ی دنج رو انتخاب کردم و نشستم تا انها بیایند هر دو شون یک ربع دیر کردن
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والبته همزمان رسیدن .سالم و احوال پرسی کردم و :من از االن بهتون میگم بهم
میایین چون جفتتون هم بدقول و بیخیال هستید .بهار اخم کرد :خب چیکار کنم
توی ترافیک موندم .امیر علی :بله من توی ترافیک موندم -بفرما تفاهم بیشتر از
این .امیر علی لبخند زد  :حاال غذا رو سفارش بدیم .غذا رو سفارش دادیم ان دو
مشغول صحبت شدند و من هم با موبایلم خودم را سرگرم کردم واقعا من االن اینجا
چه کار میکنم ،این دو تا باید حرف بزنند ببینند تفاهم دارن یا نه من سر پیازم یا ته
پیاز اخه.سرم توی گوشی بود و اصال به حرف های انها توجه نداشتم .تا اینکه با
صدای امیر علی سر بلند کردم نگاهش کردم دیدم بهار نیست :عه ،پس بهار کو؟-
رفت دست هایش را بشورد -.اهان -.شما نامزد دارید؟ -چطور؟ -شما بانی خیر
شدید من هم میخواستم به جبران کارتون یکی رو بهتون معرفی کنم -کی؟ -یکی
از دوستانم -.نه ،من فعال اصال حوصله ندارم -برای دوستی نه قصدش ازدواجه-.
فرقی نداره فعال دغدغه دارم .لبخند زدم و به شوخی :سرم خلوت شد بهتون میگم.
لبخند زد :پس منتظرم.سرم را برگرداندم  .وای این اینجا چیکار میکنی؟ قیافه اش
به شدت عصبانی بود و خشمگین بود امیرعلی مسیر نگاهم را دنبال کرد و سام را
نگاه کرد سام جلو امد من که سر جایم نشستم لزومی نداشت ازش بترسم چون ما
هیچ رابطه ای با هم نداشتیم .باالی سرم که رسید یه نگاه به امیرعلی و یه نگاه به
من کرد سعی کردم بی تفاوت نگاهش کنم .با عصبانیت رو به امیرعلی :میدونی این
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خانم نامزد داره!-نه ،من نمیدونستم .و نگاهم کرد .همان موقع بهار هم امد از دیدن
سام شکه شد سام :پس حاال بدون ،روبه من :بلند شو راه بی افت -من از تو دستور
نمیگیرم هر وقت هم هر کاری رو که بخوام انجام میدم - .بهت میگم بلند شو.
دستم را گرفت و به زور بلندم کرد و :تو بامن میای .نمی توانستم دستم را ازدستش
در اورم همه هم داشتن ما رو نگاه میکردند اصال این اینجا چه غلطی میکنه؟!! به زور
منو سوار ماشینش کرد و خودش هم سریع سوار شد خواستم پیاده شم که قفل را
زد و با عصبانیت :بشین سر جات .راه افتاد  .دیوانه وار رانندگی میکرد انقدر تند
میرفت که چسبیده بودم به صندلی و داد راننده های دیگر هم در اورده بود بالخره
توی پارکینگ خانه اش نگاه داشت و منو به زور از ماشین پیاده کرد و برد خانه
اش ،با عصبانیت :حاال میری پشت من با کسای دیگه دوست میشی؟ -چرا الکی جو
میدی .ما دیگه هیچ رابطه ای باهم نداریم ،پس لزومی نداره بخوام احساس
مسئولیت در قبالت داشته باشم .و بخوام خودمو از خوشی با پسرهای دیگه منع
کنم .با پشت دستش زد توی دهانم شوری خونه احساس کردم اشک هایم
همینجور پایین می امد .جیغ زدم :تو به چه حقی روی من دست بلند میکنی؟ -.اینو
زدم تا بفهمی جلوی من حق نداری از کس دیگه ای حرف بزنی؟ -چرا مگه تو کی
هستی که نتونم .هر چی بین ما بود تمام شد ،اینو بفهم .لب و دهانم هم داشت خون
می امد چند تا دستمال برداشتم و گذاشتم روی دهانم .با عصبانیت :بله باید هم
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بزنی تو نزنی کی بزنه اخه کم لطف و محبت در حقت کردم .با اخم :سر من منت
نذار -.بله ،البته منتی هم نیست چون خوده احمقم خواستم اولین بار برای پول
دومین بار برای دلم -.منظورت چیه؟ -هیچی .اما حاال میگم که هر چی بین ما بود
تموم شد و هر کس میره دنبال زندگی خودش -تو حق نداری به من بگی چیکار
کنم چیکار نکنم-.باشه ،اما به خودم که میتونم بگم .من خر و احمق بودم که دوبار
پای دلم وایستادم و ....حرفم قطع کرد و با فریاد :دوست دارم لعنتی ،میفهمی
دوست دارم .چشمانم گرد شده بود با تعجب نگاهش کردم .اصال فکر نمیکردم
اعتراف کنه .از خوشحالی داشتم ذوق مرگ میشدم ،اما دیگه نباید وا میدادم یه
مدت من افتادم دنبالش حاال اگر اون منو دوست داره اون بی افته دنبال من .بی
تفاوت :خوش به حالت ولی خیلی دیر فهمیدی .چون من دیگه هیچ حسی بهت
ندارم -.یعنی تو منو دوست نداری؟ -دیگه نه.یک دفعه لب هایش را روی لب هایم
احساس کردم چشمام اندازه ی توپ شده بود .اما این شیرینی و لذت و دوست
داشتم خیلی وقت بود که توی حسرتش بودم .من هم چشمانم را بستم و بدون این
که بدونم دارم چیکار میکنم جوابش را دادم .دستش را پشت گردنم گذاشت و با
شدت بیشتری بوسید ،نه نباید اینطوری بشه سام منو توی این مدت کم اذیت نکرد
حقش نیست به این راحتی قصر در بره باید او هم مجازات بشه .سرم را کشیدم
عقب :فکر نکن چیزی تغییر کرده من هنوز هم سر حرفم هستم یادم تو را
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فراموش .سریع کیفم را برداشتم و از انجا زدم بیرون  .هم خوشحال بودم هم
ناراحت  ،اشک هایم هم نمیدانستم برای چیه؟!! سریع ماشین گرفتم و برگشتم
خانه ،موبایلم را هم خاموش کردم فقط قبلش زنگ زدم به بهار و ازش خواستم از
امیرعلی معذرت خواهی کنه وخالصه ای از ماجرا را برایش گفتم .سرم خیلی درد
میکرد یک ارامبخش خوردم و خوابیدم ،دو روز از سام بی خبر بودم یعنی خودم
موبایل و خاموش کرده بودم .روز سوم تازه از دانشگاه بیرون امده بود مکه همزمان
سام و باربد شکیبیا جلویم سبز شدند ان دو تا همدیگر رو با کنجکاوی نگاه کردند.
گفتم :اقای شکیبا کاری داشتید .بله ،میشه چند لحظه وقتتون و بگیرم-.بفرمایید.
سام با عصبانیت :عسل بیا کارت دارم -.من که گفتم دیگه با تو کاری ندارم -ببین
من جوون بیست ساله نیستم که بخواهی منو سرو انگشت بچرخونی -.واا ...من تو
رو کی سر انگشت چرخاندم.؟ دارم میگم تو رو به خیر و ما رو به
سالمت.باربد:ببخشید عسل خانم،این اقا رو میشناسید .تا خواستم جوابش را بدهم
سام :به شما هیچ ربطی نداره بفرمایید -.ببخشید اقای شکیبا میشه بعدا صحبت
کنیم ..نگاهی به من و سام کرد و سرش را تکان داد و رفت رو به سام :من بیخیال
شدم تو هم بیخیال شو ،زمانی که من محبت گدایی میکردم عین خیالت نبود حاال
چی میگی.؟ -عه ،پس میخواهی من هم مثل تو محبت گدایی کنم باید بگم سخت
در اشتباهی جوجه ،حرف اول و اخرمه من میدونم یکسال پیش تو به بهانه ی پول
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قبول کردی نامزدم بشی و هیچکس هم خبر نداره حاال یا قبول میکنی با من ازدواج
کنی یا همه چیز رو به مادرت میگم -.تو ،تو حافظه ات برگشته؟ -نه -پس اینها
رو -.....شنیدم به هر.

حال این حرف اول و اخر من بود یا قبول میکنی یا عواقبش

پای خودته .عصبانی شدم :تو فقط برای اینکه بخواهی ثابت کنی هر چیزی رو که
بخواهی میتونی بدست بیاری داری این کار و میکنی و اگر نه از سر عشق و عالقه
نیست -.تو هر طور دوست داری فکر کن .دو روز بیشتر وقت نداری و به طرف
ماشینش رفت .دلم میخواست سرم و بزنم به دیوار اخه این دردش چیه که من.
بیخیال شدم ولی بیخیال نمیشه ،اصال معلوم نیست از کدوم گوری شنیده جریانو که
حاال داره تهدید میکنه .اعصابم بدجور داغون بود اصال دلم نمی خواست ابروم پیش
مامان بره ،چون اینطوری مامان میشکنه که من چه دختر مادیاتی هستم که خیلی
راحت تسلیم حرص و طمعم میشم .خودم از خدام بود که با سام ازدواج کنم حاال
هر چقدر هم که بگم دوستش ندارم اما خودم میدونم هنوز هم عشق اولمه و واقعا
عاشقشم اما این طور ازدواج و که از سر لج و لجبازی و تهدید باشه نمیخوام .عقلم
به هیچ جا قد نمیداد جریان و به بهار گفتم او میگفت همه چیز رو به مامانم بگم
بهتر از اینه که به خواسته ی سام تن بدم اما من واقعا تواناییش رو نداشتم حس
ترس بدی داشتم دوست نداشتم بفهمند که بازیشون دادم .مهلتم تمام شد و سام
خودش زنگ زد  .گفتم اصال از کجا معلوم مامانم قبول کنه چون ما یکبار
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نامزدیمون بهم خورده -به من ربطی داره خودت میتونی راضیش کنی .به مامان
گفتم خواستگار دارم و خواستگارم سام .اول مامان خیلی شاکی شد اما وقتی فهمید
حافظه اش رو از دست داده و بر حسب اتفاق دوباره مقابل هم قرار گرفتیم کمی
راضی شد  .اما قبول نکرد و می گفت از کجا معلوم که اون موقع تو رو نخواست و
رفت با یکی دیگه االن هم اینطوری نشه .راست میگفت واقعا جوابی نداشتم .اما:
مامان اون حافظه اش رو از دست داده و هیچ خاطره ای از گذاشته نداره پس لزومی
نداره که بخواهد همون کار و تکرار کنه .ولی مامان راضی نمیشد .از اون طرف هم
سام بهم فشار می اورد و تهدید میکرد کالفه شده بودم .بال خره بعد از دو هفته که
با مامان صحبت کردم مامان اجازه داد بیان خواستگاری .حاال باید دایی ها رو راضی
میکرد البته اون ها دخالتی نمی کردند و اگر هم حرفی میزدند برای خودم بود.
بالخره دوم اسفند قرار شد سام بیاد خواستگاری .خواستگاری خونه ی دایی محسن
بود .من یه کت و شلوار سفید پوشیدم و غلیظ ارایش کردم .سارینا و شیوا جون و
سام و دایی و عموی بزرگش امدند .سام حسابی تیپ زده بود و جیگر شده بود
البته خودش هم قشنگه .چون همه ی حرف ها زده شده بود قبال فقط مهریه ام که
مثل قبل گل رز و سه دنگ از سند خانه بود و زمان عروسی که چهارم عید تعیین
شد من نمیدونم چرا اینقدر این سام عجله داره کال خوشش میاد منو زجر بده یه
لحظه خوشحال بودم از اینکه بالخره به ارزوم میرسم و یه لحظه ناراحت از اینکه
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همه اش با تهدید .من هم موجی شدم و :ما رسم نداریم جهزیه بدیم .مامان و دایی
ها هنگ کردند .شیوا جون لبخند زد :باشه عزیزم احتیاج نیست .به من چه اصال که
دوباره بخوام راه بی افتم دنبال خرید کردن و جدا با کدوم پول .تازه هم جدیدا
رفتیم با سام خرید کردیم .شیواجون یه حلقه خیلی زیبا با نگین درشت زمرد به
عنوان نشان دستم کرد واقعا زیبا و خیره کننده بود ،وقتی رفتند مامان و دایی ها به
من توپیدند که چرا .همچین حرفی زدم .من هم بی تفاوت :به من چه .وظیفه
نداریم که حتما جهزیه ببریم بعدشم کم ندارن که نتونند یه جهزیه بدن .اونا حرص
می خوردند اما من عین خیالم نبود .خبر توی فامیل پیچید پچ پچ ها شروع شد که
همه اش نقشه است  ،فیلمه ،با هم بودن تازه رو کردن و .....من عین خیالم نبود
یعنی برام مهم نبود چون خودم یه سر داشتم هزار سودا ،ولی مامان ناراحت میشد.
با سام و سارینا میرفتیم خرید سارینا خیلی خوشحال بود و فکر میکرد به قصدم
رسیدم .بعد از خرید رفتیم رستوران سام رفت دست هایش رابشویید .سارینا:
هوی ،چته .چرا خوشحال نیستی؟ باید خوشحال باشی که اقا داداش دسته گلم و بر
زدی.پوزخند زدم :برو بابا دلت خوشه کجای کاری که بفهمی همه اش از سر
تهدیده .با

تعجب :یعنی چی؟ جریان و برایش گفتم خیلی ناراحت و عصبانی شد:

فکر نمی کردم انقدر پست باشه ،اخه چرا این کار و میکنه .دیدم سام داره میاد:
هیس ،هیچی نگو نمی خوام بفهمه تو میدونی .سارینا به خاطر اینکه از دست سام

- 91 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

ناراحت بود دیگه همراه ما نیومد .سر لباس زیر و لوازم ارایش خریدن خیلی خنده
دار بود .ما رفتیم پاساژی توی شهرک غرب .سام :اول میخواهی چی بگیری؟ -تو
برو لباس مردونه ها رو ببین من میرم یه بخش دیگه .از حرفم خنده اش گرفته
بود :خب با هم میریم -نه من خودم میرم .اخم کرد :با هم میریم و جلوتر راه افتاد
من هم ناراحت شدم و عصبی دنبالش رفتم .خودش پیچید توی یه مغازه ی لباس
زیر که دو تا دختر اداره اش میکردند .دختره همچین عشوه میومد که انگار نه انگار
من انجا هستم و سام امده برای خودش خرید میکنه .من هم اصال نظر نمیدادم و
سام خودش خرید میکرد واقعا که خیلی رو داشت ،البته سلیقه هم داشت و همه رو
ست به رنگ های ابی نفتی و ابی فیروزه ای و لیمویی و قرمز و جیگری خرید و البته
همه هم گران .گفت :خب لباس خواب نمیخواهی .با اخم نگاهش کردم :آه عجب
فهمیدی منم اینجا هستم پسره ی مغرور از خود راضی و پشت چشمی نازک کردم
و لباس خواب ها رو دیدم .سه دست لباس خواب برداشتم ،من موندم اینها رو برای
کی بر میداشتم من که عمرا میذاشتم بهم نزدیک بشه تا زمانی که اعتراف نکنه منو
واقعا دوست داره .برای لوازم ارایش هم یه ست کامل از بهترین مارک برداشتم و
البته گران .به من چه زن گرفتن خرج داره خب .برای عروسی هم قرار شد تاالر
بگیریم چون به هوا امیدی نبود که سرد باشه یا گرم .یک باغ تاالر خیلی شیک توی
شمال تهران و نزدیک خانه ی شیوا جون گرفتیم من هم گران ترین منو رو انتخاب
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کردم که خیلی تجملی بود ،درسته با دلخوش عروسی نمیکنم اما دلیل نمیشه که کم
بذارم سام هم واقعا خرج میکرد .بالخره عید فرا رسید هیچوقت فکر نمیکردم توی
عید عروسی کنم .چون خوشم نمیاد .سارینا ازم خواست برم ارایشگاهش که توی
مدت کوتاهی که شروع به کار کرده اسم و رسم زیادی پیدا کرد او هم کار اصالح و
ابرو اپیالسیون و لیفتینگ و ...انجام داد واقعا تغییر کرده بودم روز عروسی هم قرار
شد برم پیش خودش بالخره روز عروسی سام امد دنبال من و لیال که قرار شد
همراهم بیاید و ما رو گذاشت ارایشگاه .سارینا خودش همه ی کارهایم و انجام داد
وقتی کارش تمام شد :به به .چی ساختم -،گمشو نه که خودم زشتم که تو چی
سختی رفتم جلوی اینه که نگذاشت :نخیر لباست و هم بپوش یک دفعه خودت رو
ببین .با کمک لیال و ساربنا لباسم را پوشیدم لیال :ماشاا ...عسل خیلی ناز شدی.
بالخره رفتم جلوی اینه .باور نمیکردم که این منم خیلی تغییر کرده بودم موهای
بلند قهوه ایم را که حالت خورد داشت فر که نه حالت دار و البه الیش را با اسپری
رنگ طالیی کرده بودو کمی برده بود باال جلوی موهایم را پوش داده بود و تاج را
رویش قرار داده بود جلوی موهایم را هم کمی کج ریخته بود ارایشم هم خیلی
خوشگل و الیت بود .لباس عروسم هم دکلته بود اما از روی سینه تا زیر ارنج با
گیپور کار شده بود روی دامن سفیدپفی اش هم با همان گیپور کار شده بود با
ذوق :وای ،،خیلی ناز شدم مرسی .اخم کرد :خر چه داند قیمت نقل و نبات .متوجه
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منظورش شدم من هم دپرس شدم ،هر چی شوق و ذوق داشتم از بین رفت امد به
طرفم :ببخشید نمی خواستم ناراحتت کنم ولی واقعا ناراحت میشم میبینم این سام
انقدر بی لیاقته -.ولش ،یه امشب و نمی خوام به هیچی فکر کنم بذار فکر کنم اصال
تهدیدی توی کار نبود ما هم خوش و خرم داریم عروسی می کنیم .یکی از دخترها:
سارینا خانم برادرتون امدم .شنلم را روی سرم انداختم و همراه سارینا جلوی در
رفتم سارینا :صبر کن من یکم تیغش بزنم رفت جلوی در .صدای سام امد :پس
عسل کو؟ -زرنگی تا دستمزد منو ندی نمیدمش -حاال خوبه پول ارایشگاه و بهت
دادم -خوب کردم گرفتم اما این جداست ،از کارش خنده ام گرفته بود انگار نه
انگار که داشت االن فحشش میداد .مثل این که سام به ساری مبلغی داد که :علی
الحساب بسه ،خب عسل بیا بیرون .اروم رفتم بیرون سام رو نگاه کردم کت و شلوار
مشکی مارک دار و یک پیراهن مشکی با کروات سفید کال خیلی جیگر شده بود.
سام خواست شنل و برداره که رفتم :نچ .اتلیه بریم فیلمبردار منتظره .دسته گل
رزهای قرمز را گرفتم و :ساری کارت عالی بود مرسی عشقم .ساری چشمک زد:
قربانت قابل تو رو نداشت .سام ابرویش را باال انداخت :دست به یکی کردین منو
حرص بدید -.نه چه حرصی فقط میگم تا اتلیه صبر کن .زدم اسانسور امد و وارد
شدم سام هم سوار شد و چپ چپ نگاهم کرد من هم ریز میخندیدم خیلی کیف
میداد حرصش بدی .سه تا فیلمبردار امده بودند و کالفه کردند تا بخوان یه تیکه تا
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ماشین و بگیرن .رفتیم اتلیه همان جایی که سام را بردم و عکس انداخت البته اون
که یادش نیست .وقتی شنلم و برداشتم دیدم سام داره نگاهم میکنه و لبخندی روی
لبشه .گفتم :چیه خوشگل ندیدی؟ -تا دلت بخواهد خودم و دیدم -از خود راضی
خودشیفته .عکاس امد و شروع کرد به فیگور دادن .یه عکسم خیلی قشنگ بود منو
سام نشسته بودیم و هر کدام یک گیالس که تویش شربت البالو ریخته بودند
دستمان بود و دست هایمان پیچیده بود تو هم و به چشم های هم نگاه میکردیم،
البته همه ی عکس ها عالی بود ولی من اینو بیشتر دوست داشتم .بالخره ساعت
شش از اتلیه راحت شدیم و به طرف تاالر رفتیم جلوی تاالر یعنی توی باغ مامان و
دایی ها و عمو و دایی سام و شیواجون و سارینا هم بودندتا اتاق عقد همراهیمان
کردن سفره عقد خیلی قشنگی شده بود دو طرح تلفیقی سنتی و جدید بود .مهمان
ها شروع کردن به کل و دست زدن تا نشستیم عاقد هم امد مریم و لیال و ساری و
بهار امدند باالی سرمان و مشغول قند ساییدن شدند .عاقد هی خطبه را میخوند و
یکی یه چیزی میگفت تا بالخره بار چهارم عاقد :عروس خانم تکلیف ما رو روشن
کن .قران را بستم وسام را از توی اینه نگاه کردم و یه لبخند شیطانی زدم :نه.عاقد:
نه!!!! -.نه ،همهمه شد مامان :عسل چیکار میکنی .شیوا جون با نگرانی :عسل جان.
سام هم دستم را میفشرد گفتم :بابا چیه ،خب زیر لفظی میخوام .شیوا جون یه نفس
راحت کشید :ما که سکته کردیم .سام هم چپ چپ نگاه کرد :واقعا که .و دست
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کرد توی جیبش و یک جعبه ی مخمل زرشکی کوچک در اورد و داد دستم .عاقد:
عروس خانم زیر لفظی رو هم که گرفتی ،ایا بنده وکیلم؟ -با اجازه ی مامانم و دایی
هام و همه ی بزرگترا بله ...صدای سوت و جیغ و کل فضا را پر کرد عاقد خطبه را
خواند و دفتر و دادن تا ما امضاء کنیم .نوبت کا دو ها رسید .شیوا جون به من یک
سوییچ ماشین داد و به سام هم یک سند ویال .ساری به من یک زنجبر طال کلفت و
به سام هم یک دستبند طال داد ،که البته او نمی اندازد .مامان هم دو النگو پهن طال
به من و به سام یه تمام سکه ،بقیه هم که پول دادند .بعد از کادو نوبت عکس شد.
کال شب خیلی خوب و به یاد ماندنی بود وقتی رسیدیم جلوی در خانه مامان گریه
میکرد من هم داشت اشکم در می امد رفتم بغل مامان و عطرش را با تمام وجود
بلعیدم ،نمیدونستم این زندگی که االن نصیبم شده اثر نفرین های مامانه یا ندانم
کاری های خودم  .شیوا جون :سام اگر بفهمم اذیتش کردی من میدونم و تو .سام
سرش را تکان داد و حرفی نزد همه امدن و ارزوی خوشبختی کردند و رفتند ،ما هم
بالخره وارد خانه شدیم از جلوی در ورودی سبد و دسته گل بود با شمع های
تزئینی کوچک.

خیلی ناز شده بود ،به طرف اتاق سام که حاال مثال اتاق

مشترکمان بود رفتم انجا هم پر ازگل رز و .شمع های کوچک بود از انجا بیرون
امدم و در اتاق دیگر را باز کردم :من اینجا میخوابم .با تعجب نگاهم کرد بی
تفاوت :اتاق ها مون از هم جداست .سام اخم کرد :یعنی چی؟ شانه ای باال انداختم:
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یعنی همین ،یادت که نرفته من به زور تهدید اینجا هستم تا تو بخواهی به من ثابت
کنی هر کاری که میخواهی و میتونی .سام جلو امد و رو به رویم ایستاد و با صدای.
ارامی :پس ،میدونی هر کاری که بخوام انجام میدم .پوزخند زدم :البته به جز با من
بودن .سریع رفتم توی اتاق و در و قفل کردم

سام :در و باز کن -.نچ ،خسته ای

برو بخواب -.عسل اون روی منو باال نیار در و باز کن -.نچ ،باز نمی کنم برو .با
مشت محکم به در زد و رفت لباسم را در اوردم ،ملت چه شوق و ذوقی دارند که
شوهرشون کمکشون کنه تا لباس عروسشون و در بیارن اونوقت من .....البته خودم
نخواستم خب حق هم دارم غرورم و احساسم له شده .حوصله ی حمام نداشتم خیلی
خسته بودم فقط ارایشم و پاک کردم و موهایم را باز کردم .یک بلوز شلوار ست
پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون یک لیوان اب خوردم و رفتم تا مسواک بزنم خواستم
برگردم توی اتاق که سام :عسل ،ادا اصول در نیار بیا بخواب کاری باهات ندارم -.نه
بابا ،ترو خدا بیا باهام کار داشته باش من توی اون اتاق راحتم تو هم فکر کن هنوز
با من ازدواج نکردی تنها بخواب.با اخم و دلخوری نگاهم کرد ،چقدر من چشمای
ابیش را دوست داشتم عاشقش بودم اگر خیلی از اتفاق ها نیفتاده بود ما االن با
خوشحالی کنار هم بودیم و من فکر میکردم خوشبخت ترین زن روی زمینم-.
عسل من مثل پسر هجده ساله نیستم که بیام نازت بکشم -خوب شد گفتی که
عرضه نداری .نمی گفتی هم میشناختمت .رفتم از توی اتاق بالشت مخصوصم را
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بردارم که سام مثل جن پرید و در و قفل کرد با بدجنسی نگاهم کرد :حاال اگر
میتونی برو .اخم کردم :اذیت نکن بذار برم -.نچ -.بهت میگم بذار برم .لبخند
شیطونی زد :نچ -.به درک .فکر کرده منتش رو میکشم بسه هر چقدر کشیدم.
سمت راست تخت خوابیدم و دیگه نفهمیدم چی شد .احساس کردم یه چیزی روی
سینه ام سنگینی میکنی .چشم باز کردم دیدم سام لخت کنارم خوابیده و همچین
منو محکم گرفته که انگار میخوام در برم .ساعت را نگاه کردم نزدیک شش صبح
بود .ارام به موهای قهوه ای خوش رنگش دست کشیدم فکر میکردم روزی همچین
شوهری قسمتم بشه .چرخید و صاف خوابید صدا های نامفهوم از دهانش خارج
میشد نمیفهمیدم چی میگه روی پیشانی اش دانه های عرق نشسته بود نیم خیز
شدم و ارام صدایش کردم مطمئنا خواب میبینه.چندبار صدایش کردم که یک
دفعه چشم هایش را مثل جن زده ها باز کرد  .ترسیدم و نگاهش کردم نگاهم کرد
بلند شد ونشست و سرش را در دستانش گرفت و زیر لب:یادم امد ،همه چی یادم
امد من هم بلند شدم :یعنی چی یادت امد؟ -سوءاستفاده ای که ازت کردم ،خدا
جوابت و بده گفتنت و خیلی چیزهای دیگه .با تعجب :چرا االن باید یادت بیاد- .
نمیدونم .تو چرا با اینکه میدونستی ازت استفاده کردم اما باز امدی و کمکم و
کردی چرا باز خودت رو به جای نامزدم جا زدی-من مثل تو بی عاطفه نبودم من
اینبار پای دلم ایستادم تا شاید بتونم تو رو عاشق کنم بخشیدم چون خودم هم
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مقصر بودم نباید طمع میکردم .بخشیدمت چون واقعا دوست داشتم با اینکه خوردم
کردی ،داغونم کردی  ،من ادم احمقی هستم که از یه سوراخ دو بار گزیده شدم.
اشک هایم روی گونه ام سر خورد .با ناراحتی نگاهم کرد :اما تو به من دروغ
گفتی-۰اره دروغ گفتم چون نمیخواستم لحظات خوشی رو که دارم خراب بشه فکر
نمی کنم این توقع زیادی باشه یا دروغ خیلی گنده ای باشه ،حاال هم اگر پشیمون
شدی دیر نشده میریم طالق میگیریم .در حالیکه بلند میشدم :کاری که توش زور و
تهدید باشه عاقبتش میشه این .به طرف اتاق رفتم .در رو قفل کردم و خودم را روی
تخت انداختم و گریه کردم .اخه من چرا اینقدر بدبختم  ،چرا شب عروسی باید
حافظه اش برگرده ای خدا یعنی االن چی میشه دوباره ابروم توی کل فامیل میره؟!!!
من دیگه تحملش و ندارم اگر اینطور بشه نمی مونم میرم یه جا که هیچکس منو
نشناسه .نفهمیدم کی خوابم برد ،صبح با صدای حرف بیدار شدم ساعت ده و خورده
ای بود موهایم به خاطر تافت و چسب توی هم رفته بود سریع به حمام اتاق رفتم و
دوش گرفتم تازه امده بودم بیرون که دیدم در میزنند رفتم و در را باز کردم
سارینا بود ناراحت بود معلوم بود فهمیده زدم زیر گریه .سارینا بغلم کرد و :چرا
گریه میکنی .اتفاقی نیفتاده که فقط حافظه اش برگشته .و اگر نه هیچی تغییر
نکرده -.اما ،اون همه ی کارهایی که کرده رو یادش امده اگر دوباره مثل قبل بدبین
بشه چیکار کنم به خدا من دیگه تحمل ندارم بیشتر از حدم تحمل کردم -.نگران
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نباش انشاا ...که هیچی نمیشه .حاال بیا بریم مامان بیچاره ام با ذوق و شوق صبحانه
برات اورده -چرا.؟ -راستی شما دیشب باهم نبودید و مشکوک نگاهم کرد -.نه بابا
گفتم که به این راحتی ها تسلیم نمیشم .من برای همین به مامانم گفتم صبحانه بر
نداره بیاره .ایش انقدر بدم میاد -.من هم میخواستم به مامان بگم اما گفتم از کجا
معلوم شاید وا داده باشی برای همین حرفی نزدم که ضایع نشم ،لباست و بپوش بیا.
سرم را تکان دادم یک کت کوتاه قرمز و مشکی پوشیدم با یک ساپورت مشکی.
موهایم را هم خشک کردم و اطرافم ریختم با اینکه ارایشم را پاک کرده بودم اما
هنوز اثرش توی صورتم بود .حلقه ام را هم دستم کردم و از اتاق رفتم بیرون
شیواجون و ساری کنار هم نشسته بودند و سام هم روبه رویشان .سالم کردم شیوا
جون با دیدنم لبخند زد :علیک سالم عروس گلم و امد جلو منو بغل کرد .اما معلوم
بود ناراحته .کنار ساری رو به روی سام نشستم .کمی ماندند بعد هم رفتند .من هم
بی توجه به سام رفتم اشپزخانه ،اصال انگار نه انگار ما تازه عروس و داماد هستیم
مثل دو تا دشمن خونی هستیم .ولی سام چند سال پیش این روز چیکار میکرد حتما
با ایلین خیلی خوب رفتار میکرد  .ای خدا شانس نداریم .کال اشتهایم را از دست
دادم .شیواجون هم هر چی دم دستش امده بود اورده بود ،فرنی ،شیر برنج که
میدونم برای سامه چون عاشق این دو تاست .شله زرد و کاچی و مربا توت فرنگی و
عسل و خامه و ...چرا نگاه میکنی خب بشین بخور .از کنارم رد شد و نشست من هم
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رفتم ورو به رویش نشستم .نیشخند زد :بیچاره مامانم االن فکر میکنه چقدر تو
ضعیفی - .تیکه ننداز حوصله ندارم .اخم کرد :میخواهی حوصله داشته باش
میخواهی نداشته باش تو زن منی و باید تمکین کنی .و اگر نه من میتونم ازت
شکایت کنم -.اه ،بله حواسم نبود شما وکیلی جناب وکیل .سام دو تا مدرک داشت
یکی دارو سازی از دانشگاه تهران یکی هم وکالت و که دانشگاه ازاد خونده بود به
خاطر عالقه ای که داشت البته کار وکالت نمیکرد-.چه ربطی داره -.به من هم ربطی
نداره زمانی که داشتی تهدید میکردی باید به اینجا هاش فکر میکردی .بلند شدم و
رفتم توی اتاق یک پانچ پوشیدم و یک شال هم سرم کردم سوییچ ماشینی که
شیواجون داده بود را برداشتم کلید خانه و موبایل و کیف پولم را هم برداشتم .و
امدم بیرون اشپزخانه به در ورودی دید نداشت و سام منو نمیدید  .اروم کفش هایم
را پام کردم خواستم برم که دیدم سام جلویم سبز شد از ترس هینی کشیدم .و
صاف ایستادم ابرویش را باال انداخت :کجا به سالمتی؟ -میخوام برم بیرون برو
کنار -دارم میبینم که می خواهی بری بیرون اما کجا؟ -هرجابه غیر از اینجا -پس با
هم میریم -میخوام تنها باشم .خواستم از کنارش رد بشم که شانه هایم را گرفت و
با عصبانیت:این سر خود بازی هارو بذار کنار ،تو االن دیگه صاحب داری .البته
تقصیر خودت هم نیست چون نه پدری نه برادری باالی سرت بوده اینطور شدی
بیچاره مامانت هم که از پس تو بر نمی امد اما من درستت میکنم .بغض کردم
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دست هایش را پس زدم و :خیلی دلم

میخواهد بدونم که با ایلین هم

اینطور رفتارمیکردی یانه .؟؟ به طرف اتاق برگشتم و در و قفل کردم و پشت در
سر خوردم  .من خیلی خر و احمقم که فکر میکردم پول خوشبختی میاره .پول خیلی
مهمه اما االن من دارم ولی خوشبخت نیستم ،اصال شاید سام اگر انقدر توی ناز و
نعمت نبود اینطور مغرور و از خود راضی نمی شد ،ولی ربطی نداره کسی که کال
ذاتش خراب باشه خرابه .دیدم موبایلم زنگ میخورد مامان بود حالم را پرسید و
اینکه شب سختی رو گذروندم یا نه  ،بیچاره مامانم دلش خوشه من هم گفتم نگران
نباش خوبم .بلند شدم و لباس هایم را عوض کردم و از اتاق رفتم بیرون .میز همان
طور چیده شده بود سام هم نبود میز را جمع کردم و همه رو داخل یخچال گذاشتم.
مامان همه جوره یخچال را پر کرده بود و هیچ کم و کسری نداشتیم .هوس الزانیا
کرده بودم گوشت را گذاشتم بیرون تا یخش باز بشه.موادش را درست کردم و
پنیر هم تا انجایی که میتوانستم ریختم و گذاشتم داخل فر ساعت نزدیک دو غذایم
حاضر شد .رفتم توی اتاقی که اسمش مثال اتاق کار بود و بیشتر .شبیه کتاب خانه
بود .سرد :بیا نهار .تا او بیاد خودم مشغول شدم .امد و رو به رویم نشست :چرا
الزانیا درست کردی؟ -شرمنده یادم رفت ازت اجازه بگیرم و پشت چشمی نازک
کردم او هم چپ چپ نگاه کرد و مشغول شد -.ماه عسل کجا بریم؟ -قبرستون-.
این چه طرز حرف زدنه -.طور خاصی حرف نزدم  ،زندگی نکبتی دیگه ماه عسلش

- 102 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

چیه -.تو داری این زندگی رو زهر میکنی -.زمانیکه عشق منو قبول نکردی و از سر
لج و لجبازی منو تهدید کردی باید فاتحه ی این زندگی و بعدش رو میخوندی-.
منظورت اینه که می خواهی زندگیمون و جهنم کنی.؟ -من نه ،فقط هر کس راه
خودش رو میره و به کار دیگری کاری نداره .با عصبانیت :یعنی چی؟ این چه
وضعش؟ شانه ای .باال انداختم :همینه که هست ناراحتی میتونی برگردی خونه ی
ایلین جونت .من نمیدونم جدیدا چرا اینقدر ایلین ،ایلین میکنم ،فکر کنم حساسیت
پیدا کردم و حسودیم میشه .بلند شدم و رفتم توی اتاق خواب تا وسایلم را ببرم
توی اتاق خودم .همه ی لباس هایم را برداشتم و بردم توی اتاق خودم و مشغول
چیدن شدن برگشتم اشپزخانه دیدم سام وسایل رو چیده داخل ماشین ظرف شویی.
از انجا که خیالم راحت شد رفتم سراغ سبد گل ها ان هایی را که خوشگل بود همان
طور گذاشتم ولی بقیه رو گل هایش را جدا کردم و داخل گلدان های مختلف چیدم
خونه پر از بوی گل شده بود گلبرگ ها رو هم جمع کردم و داخل صندوقم ریختم
شمع ها رو هم همینطور .وقتی کارهایم تمام شد نشستم جلوی تلوزیون و کمی نت
گردی کردم و به بهار.

خالصه ای از جریان و گفتم .ای خدا همه االن فکر میکنند

من چقدر خوشبختم در حالیکه شاید از خیلی ها بدبخت تر باشم .روز جمعه هم که
تلوزیون هیچی نداشت بلند شدم و به اتاق رفتم و حاضر شدم کنجکاو بودم ببینم
شیوا جون چه ماشینی برام خریده .سوییچ را برداشتم و رفتم پایین دزدگیر را زدم
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که دیدم صدای یک کمری سفید در امد .لبخند زدم و رفتم جلو و به ماشین نگاه
کردم .هیچوقت فکر میکردم یه همچین ماشینی داشته باشم .ارزوم بود اما فکرش و
نمیکردم .در و باز کردم و داخلش نشستم .حوصله ی رانندگی نداشتم و اگر نه
میرفتم یه دوری میزدم .یک ربع بعد برگشتم خانه دیدم سام با قیافه ی فوق العاده
عصبانی نشسته منو که دید پرید و داد زد :کدوم گوری رفتی؟ چرا نگفتی؟ -رفتم
پایین ماشین و ببینم -.چرا موبایلت و نبردی - .خب حواسم نبود -.نخیر بگو از
قصد نبردی که منو حرص بدی -.لزومی نداره بخوام تو رو حرص بدم .احساس
کردم کبود شد دستش را گذاشت روی قلبش .رنگ از رویم پرید اصال حواسم نبود
که سابقه ی بیماری داره .سریع رفتم طرف اشپزخانه و یک قرص زیر زبانی برایش
اوردم و گذاشتم توی دهانش .زیر بغلش را گرفتم و تا اتاق بردمش روی تخت
خواباندمش .اشک هایم جاری شد .کنار تخت زانو زدم و سرم را روی تخت
گذاشتم و ارام :ببین زندگیمون و چیکار کردی .خب لعنتی اگر منو دوست داشتی
از راهش وارد میشدی دیگه تهدید کردنت چی بود .دستش را روی سرم احساس
کردم سرم را بلند کردم و به چشم های ابیش نگاه کردم .توی چشماش غم بود،
غمی که دلم و میلرزاند  .پتو را رویش کشیدم و :چشمات و ببند  ،بخواب .نگاهم
کرد و چشم هایش را بست من هم سرم را روی تخت گذاشتم و بهش نگاه کردم.
االن که من دارم اینطور حرصش میدم اگر یک روز خدایی نکرده پیشم نباشه
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چیکار باید کنم ،خودم میدونم عاشقشم و دوستش دارم  ،اما دلیل نمیشه از تالفی
کارهایش بگذرم چون کم منو عذاب نداد .اذیتش میکنم اما نه مثل قبل .خودم هم
کم کم خوابم برد .با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم سریع رفتم و جواب دادم تا
سام بیدار نشه .شیواجون بود :راستش نشد جلوی سام بپرسم میخواستم ببینم با
برگشتن حافظه ی سام مشکلی پیدا نکردید .پوزخند زدم :نه ،نگران نباشید اتفاقی
نیفتاد -اخیش ،خیالم راحت شد ،خیلی نگران بودم .در دل گفتم :ما از همان اول
مشکل داشتیم ،شاید حافظه اش برنگشته بود کمتر .کمی حرف زدیم و قطع کرد
ساعت شش بعد از ظهربود.رفتم لباس هایم را در اوردم و برگشتم به اتاق دیدم
سام خوابیده است .رفتم و سوپ ماهیچه درست کردم .وقتی اماده شد توی ظرف
ریختم و بردم به اتاق ارام صدایش کردم چشم هایش را باز کرد و نگاهم کرد :بلند
شو اینو بخور .خوبه قرص خواب نخوردی و اگر نه معلوم نیست کی باید بیدار
میشدی .بلند شد و روی تخت نشست :ساعت چنده؟ -نه -.چقدر خوابیدم .سینی را
روی پایش گذاشتم و خودم هم پایین کنار تخت نشستم .گفت :حالم خوبه نمی
خواهد اینجا بخورم ،بریم سر میز با هم بخوریم -.من میل ندارم تو بخور .نگاهم
کرد و هیچی نگفت و مشغول خوردن شد وقتی خورد با لحن شوخ گفت :سرما
نخورده بودم که سوپ درست کردی -میخوردی بعد میگفتی چرا درست کردی.
خب نمیدونستم چی باید درست کنم برای همین ترجیح دادم غذای سبک درست
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کنم .سرش را تکان داد :مرسی ،خوشمزه بود .بلند شدم در حالیکه سینی را ازش
میگرفتم :نوش جان .به اشپزخانه رفتم و انجا رو جمع و جور کردم وقتی خواستم به
اتاق برم دیدم سام توی سالن نشسته و بطری مشروب جلوشه و یک گیالس هم
دستش .عصبی شدم :بعد از ظهر عمه ی من بود قلبش درد گرفت .چرا این اشغال
ها رو میخوری -بهش احتیاج دارم .رفتم جلو و خواستم لیوان و ازش بگیرم که نداد
و همه را یک دفعه رفت باال مبهوت به کار ش نگاه کردم .چشم هایش خمار شده
بود :کاری رو که تو باید میکردی این میکنه .چپ چپ نگاهش کردم .بلند خندید:
راستی نگفتم ،دیشب خیلی خوشگل شده بودی .انقدر که تلخ و زهری نمیشه بهت
حرف زد .اخم کردم :من تلخم ،من زهرم .مثل اینکه تو یادت رفته خودت چه
اخالقی داری .خواست یه پیک دیگه هم بریزد که سریع از دستش قاپیدم :نخور ،به
فکر خودت باش -.تو چرا نگران منی .تو که میخواهی سر به تنم نباشه -.الکی
حرف در نیار لطفا .روی مبل رو به رویش نشستم گفت :عسل بده ،باز هم میخوام-.
بیخود اصال همه ی این اشغاال رو میریزی میره گفته باشم .بلند شدم و شیشه اش را
توی سینک خالی کردم .خواستم به طرف اتاق برم :بلند شو برو بخواب .دستش را
دراز کرد که کمکش کنم رفتم جلو ودستش را گرفتم و بلندش کردم .دستش را
انداخت روی شانه ام :امشب باهم بخوابیم -.بیخود ،هر کس جای خودش میخوابه-.
مگه جای تو توی اون اتاق نیست.؟ -نه .به اتاق بردمش و خواستم برم که محکم
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دستم و کشید طوریکه پرت شدم روی تخت .سام رویم خیمه زد :کجا ،بودی حاال؟
ترسیدم رنگم پرید :اذیت نکن بذار برم -.عمرا بذارم امشب از دستم بری -.تو
میخواهی به من تجاوز کنی ،چون من نمی خوام -مرد که با زنش باشه نمیشه تجاوز.
سرش را جلو اورد بوی الکلش حالم را بدتر میکرد :نه ،تو روخدا نکن .اشکی از
گوشه ی چشمم چکید .اشک را پاک کرد و لب هایش را روی لب هایم گذاشت.
اصال جوابش را ندادم با اینکه توی تب و تابش می سوختم اما نمی خواستم وا بدم.
سرش را بلند کرد و به چشم هایم نگاه کرد .روی تخت خوابید و منو محکم توی
بغلش گرفت .دلم پر میزد برای اغوشش گرمای وجودش و عطر تنش ،خودم را
توی بغلش جمع کردم او هم منو بیشتر به خودش فشرد ،دوست داشتم تا ابد توی
اغوش گرمش.

بمانم .کلیپسم را باز کرد و موهایم دورم ریخت  .ارام موهایم را

نوازش کرد ،ای کاش همیشه همینطور مست باشه .اغوشش مثل قرص خواب اور
بود و سریع خوابم برد ،صبح ساعت نه و خورده ای بیدار شدم دیدم سام کنارم
نیست .اطراف را نگاه کردم نبود .روی میز یک یادداشت کوچک بود برداشتم و
خواندم سام رفته بود شرکت و این نشان میداد که تنهام .بلند شدم دست و صورتم
را شستم و رفتم توی اشپزخانه دیدم میز چیده شده است لبخند زدم و مشغول
شدم .بعد از اینکه وسایل را جمع کردم رفتم و لباسم را عوض کردم و یک تاپ و
شورتک لی پوشیدم جلوی سام نمی توانستم لباس زیاد باز بپوشم حاال که نبود از
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فرصت استفاده کردم .رفتم توی اتاق و سر درس هایم نشستم انقدر سرگرم شدم
که زمان از دست رفت با صدای تلفن بلند شدم مامان بود کمی با او صحبت کردم ،
دیدم ساعت یک است و من نهار درست نکردم چقدر بدم میاد همه اش باید فکر
کنی چی درست کنی چی درست نکنی بدبختیه ها .دو تیکه ران مرغ در اوردم و
گذاشتم داخل اب باز بشه سیب زمینی هم خرد کردم و گذاشتم توی سرخ کن تا
سرخ بشه .تا اون درست بشه به اهنگ خارجی گذاشتم ،خیلی وقت بود دمبل نزده
بودم ان ها را برداشتم ودمبل مخصوص بازو را زدم موهایم را باز کردم و جلوی اینه
ایستادم اهنگش عوض شد و ریتم تند پیدا کرد من هم جوگیر شدم و شروع کردم
به رقصیدن .وقتی اهنگ تمام شد نفس زنان روی زمین دراز کشیدم .صدای در امد
اصال قدرتش را نداشتم از روی زمین بلند شم بدنم سست شده بود .تصمیم گرفتم
سام و اذیت کنم .خودم و زدم به غش و به صدا کردن های سام هم توجه نکردم
سام که رسیدم باال سرم با دیدن من :عسل .کنارم نشست و بغلم کرد و هی صدا زد
من هم جوابش را ندادم از طرفی خنده ام هم گرفته بود به زور خودم و نگه داشتم.
سام منو روی دست هایش بلند کرد و غر میزد :اخه این چه لباسی پوشیدی من تو
رو با این وضع چطور ببرم دکتر ،نگاه تو رو خدا برای خودش کم نمیذاره اونوقت به
من که میرسه  ...هی هی ..دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر خنده مثل
این بچه های کوچک توی بغلش دست و پا میزدم .مبهوت نگاهم کرد وقتی
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دوزاریش افتاد اخم کرد و منو خواست بذاره زمین که دستم و دور گردنش انداختم
و سرم را تکان دادم .گفت :منو مسخره میکنی؟ این چه شوخی چرتی بود نمیگی
بترسم -.خب هوس کردم شیطنت کنم و سر به سرت بذارم .حاال مگه چی شد؟-
هیچی فقط من اسکل شدم حاال هم بیا پایین کار دارم باید برم -.کجا؟ -یه پرونده
جا گذاشته بودم امدم اونو ببرم -.خب یکی و میفرستادی بیاد ببره -.نمی شد خودم
باید میومدم .از بغلش پایین امدم او هم رفت و پرونده را از اتاق کارش برداشت
وقتی امد گفتم :پس نهار نمیمونی؟ البته اگر هم بمونی نهار نداریم و لبخند ژکوند
تحویلش دادم -ممنون از لطفت واقعا شرمنده شدم بیشتر از این مزاحم نمیشم،
رفع زحمت میکنم .خندیدم :کجا بودی حاال -رسما داری بیرونم میکنی .اونوقت
میگی بمون -وا ،به من چه چرا حرف میذاری توی دهنم -.نه باید برم کار دارم.
فعال -باشه خداحافظ .سام که رفت من هم غذایم را خوردم و دوباره رفتم سر درس
و زندگیم انقدر خسته شده بودم که روی کتاب و جزوه ها خوابم برد ،با احساس
سنگینی چیزی روی سینه ام بیدار شدم دیدم سام دستش را انداخته دورم همچین
هم محکم گرفته بود که انگار می خوام در برم .فکر کنم امده دیده من خوابم
اوردتم روی تخت .نگاهش کردم روی شکم خوابیده بود و موهای قهوه ایش با بدن
سفیدش هارمونی جالبی ایجاد کرده بود .واقعا من چقدر دوستش داشتم البته االن
هم دارم ولی ازش دل چرکینم .اروم موهایش را نوازش کردم جدا بهش نمی امد
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سی و سه سالش باشه و پانزده سال از من بزرگتر باشه .زیادی خوب مونده بود
ساعت را نگاه کردم نزدیک هفت بود فکر کنم خیلی خوابیدم خواستم بلند شم که
سام نگذاشت و محکم تر منو گرفت .از کارش خنده ام گرفته بود :نمی خوام فرار
کنما .ولم کن بذار برم -نه بمون -.بابا جان شام نداریم وقتی گشنه پلو با خورش دل
ضعفه خوردی میفهمی -.نمی خواهد شام درست کنی زنگ میزنم از بیرون بیارن.
منم از خداخواسته :عه .بهتر .چشماش رو باز کرد:تو هم که از خدا خواسته .نگاهش
کردم :وا به من چه خودت اصرار داری -.باشه ،من اصرار دارم -.بله ،پس چی-.
عید دیدنی جایی نمیخواهی بری؟ -نه حوصله ندارم بذار فکر کنند ماه عسلیم -من
که بهت گفتم بریم -من هم جوابت و دادم .اخم کرد و هیچی نگفت .گفتم :خب
دیگه غذا هم که جور شد بذار برم .دستاش و برداشت و گفت :برو تا نخوردمت .با
اخم رویش را برگرداند -.نه که من میذارم .درضمن من ترسی ندارم -اره دیشب
من بودم گریه کردم .با تعجب :تو مگه دیشب مست نبودی .پس االن نباید چیزی
یادت باشه -.مست باشم احمق که نیستم -.چرا می پیچونی راستش و بگو واقعا
مست بودی -چون تا حاال مشروب نخوردی نمی فهمی وقتی مست میشی شدتش
فرق داره مال من دیشب انقدر شدید نبود که چیزی یادم نیاد ولی کارهام دست
خودم نبود -.باشه منم خر .پشتم را بهش کردم و توی خودم جمع شدم .پتو را رویم
کشید :برو لباست رو عوض کن هوا سرد شده .جوابش را ندادم .شام زنگ زد و
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پیتزا اوردند بعد از شام من رفتم توی اتاقم و سرم را با کتاب و موبایل گرم کردم.
کال ما خانواده ی خیلی گرمی هستیم .ساعت یازده بود بلند شدم و از اتاق رفتم
بیرون دیدم سام توی حال نشسته و دوباره داره مشروب میخوره عصبی شدم رفتم
و رو به رویش ایستادم :مگه قرار نشد لب به این اشغاال نزنی .اصال بهم توجه نکرد
از حرصم بطری اش را برداشتم و کوبیدم روی زمین بوی الکل فضا را پر کرد با
عصبانیت :چه غلطی میکنی؟ -دیشب بهت گفتم بیخیال این اشغاال شو گفتم یا نه.
صدایش را بلند کرد :منم به تو گفتم ارومم میکنه گفتم یا نه .دهانم بسته شد رفتم
جلو :بلندشو بریم بخواب -.نمی خواهد بخوام خودم میرم -بلندشو اذیت نکن،
دیدم به حرفم توجه نمی کنه به زور و کشان کشان تا اتاق بردمش نگاه کرد :نمی
خوام االن بخوابم -.خب اگر االن نخوابی که دوباره میری سراغ اون اشغال .رنجیده
نگاهم کرد :میفهمی ارومم میکنه -ای بابا مگه تو دردت چیه که هی میگی ارومم
میکنه.؟ -دردم تویی -وا .به من چه -.دردم تویی که با تمام سادگی و بچگیت و
شیطنت هات دلم و بردی اما با همون بچگیت نفهمیدی دوست دارم ،نفهمیدی منو
عاشق خودت کردی اما وقتی تو گفتی همه چی تمومه من نتونستم بیخیالت بشم و
به هر دری زدم که با تهدید بالخره مجبور شدی کنارم باشی .اشک در چشمام حلقه
زد رفتم جلو ودستانم و دور کمرش حلقه کردم و سرم را روی سینه اش گذاشتم:
یعنی بالخره داری اعتراف میکنی .روی موهایم بوسه زد :اره ،بالخره دارم به عشقم
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اعتراف میکنم .سرم را باال کردم و نگاهش کردم خیلی خوشحال بودم احساس
میکردم روی ابرها سیر میکنم اصال باورم نمیشد ،سرش را اروم پایین اورد ولب
هایش را روی لب هایم گذاشت من هم با لذت جوابش را دادم لب هایش را روی
گردنم گذاشت و پر حرارت بوسید دستم را نوازش وار روی سرش می کشیدم با
چشم های خمارش نگاهم کرد خواستن و توی چشم هایش میدیدم ،لبخند زدم و
خودم لباسم را در اوردم ولب هایم را روی لب هایش گذاشتم.من روی تخت
انداخت و روم خیمه زد و دیوانه وار میبوسید شب خیلی خوبی بود بهرحال بهترین
و مهم ترین شب زندگی یه دختره .صبح از درد چشم باز کردم دل و کمرم خیلی
درد میکرد پاهایم را توی شکمم جمع کردم و شروع کردم خودم را به تکان دادن
با یاد اوری شب قبل لبخند زدم ،من نمیدونم توی این ارتباط چیه که سردی بین
زوجین و برطرف میکنه!!!! سام بوسه ای روی شانه ی برهنه ام زد با لبخند نگاهش
کردم اما یکدفعه نتونستم تحمل کنم و زدم زیر گریه .هول شد :چی شده عسل.
حالت خوب نیست درد داری -درد دارم .اما دردم یه چیز دیگه است -.چیه؟ -حاال
که دیگه دختر نیستم حاال که باهم بودیم نکنه دیگه منو دوست نداشته باشی .زد
زیر خنده با اخم نگاهش کردم :منو مسخره میکنی اروم منو به طرف خودش کشید
من هم از خدا خواسته رفتم توی بغلش :عشق من چیزی نیست که به این راحتی ها
از بین بره ،وقتی با ایلین ازدواج کردم فکر میکردم چقدر دوستش دارم و عاشقشم
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اما وقتی رفت دیدم من فقط فریفته ی ظاهرش شده بودم و اگر نه اون اصال اخالق
وانتظاراتی رو که من از زنم داشتم نداشت .من قبول دارم در حق تو بد کردم
خوردت کردم اما وقتی حافظه ام رو از دست دادم و تو دوباره خودت و جای نامزد
من جا زدی من عاشقت شدم عاشق رفتار و اخالقت .وقتی هم که حافظه ام برگشت
خب برگشت فقط یه حس ندامت و عذاب وجدان بهم داد و اگر نه از عشقم هیچی
کم نکرد حتی تقویتش هم کرد چون باور کردم تو واقعا عاشق منی ،چون کسی رو
که غرورش و خورد کردم و تحقیرش کردم وقتی فهمید حالم بده هر روز
بیمارستان بود برام نذر کرد و همه جوره همراهم بود .نگاهش کردم لبخند زد :حاال
فهمیدی عشق من به این راحتی ها از بین نمیره ،عشق کوچولوی من ،سرم را تکان
دادم و بیشتر توی بغلش جمع شدم او هم منو به خود فشرد .اصال باورم نمی شد که
رابطه ی ما یک شبه انقدر تغییر کنه و من احساس کنم خوشبخت ترین زن روی
زمینم .سام با موهایم بازی میکرد نگاهش کردم :میای بریم خونه ی قبلیت؟ -چرا
انجا؟ -بریم عکس هاتو بیاریم .پیشونیم را بوسید :باشه جوجه ی من .میریم -.پس
میرم حمام تو هم برو حمام اون یکی اتاق .با شیطنت نگاهم کرد :نظرت چیه با هم
بریم -.نچ ،من تنها دوست دارم البته لوس بازی گفتم .زد زیر خنده :وای خیلی
بامزه شده بودی .من هم خنده ام گرفته بود :من رفتم تو هم برو .بعد از حمام یک
تاپ و شلوار پوشیدم و موهایم راخیس رها کردم .رفتم بیرون دیدم خودش هم از
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حمام امده و میز را چیده با دیدنم :فکر کنم مامانم امروز باید صبحانه رو می اورد.
پشت میز نشستم :دیگه شرمنده تاریخ دقیق بهشون ندادیم .من انقدر بدم میاد از
این ادا اصوال بابا این چیزا برای قدیم بود -اره ،ولی من که دوست دارم -.اخه نه که
تو باید تقویت بشی به خاطر همونه -.پس چی .با کلکل صبحانه را خوردیم و حاضر
شدیم و به طرف خانه ی سام رفتیم وقتی وارد خانه شدم :چقدر از اینجا خاطره
دارم .یادته من امده بودم ببرمت عکاسی تو ترسیدی .دستش را درو کمرم انداخت:
ولی من اصال اینجا رو دوست ندارم .میذارمش برای فروش .نگاهش کردم :هرطور
راحتی -.حاال بدو برو عکس ها رو بیار که میخوام ببرمت دور دور .از لحنش خنده م
گرفت :عه ،کجا؟ چشمک زد :حاال تو برو  ،میفهمی و منو به طرف اتاق خواب هل
داد .واقعا ایلین لیاقت سام را نداشت چطور تونست با احساساتش بازی کنه  ،خب
نمی خواستش مثل ادم میگفت نمی خوام برای چی با اعصاب و روانش بازی کرد.
عکس ها رو سریع برداشتم و از اتاق امدم بیرون سام :برداشتی.؟ -اوهوم بریم .تا
در را باز کردیم از دیدن چهره ای که میدیدم شوکه شدم .دهانم باز مانده بود سام
هم بدتر از من .بلند فکر کردم :مرده زنده شده - .نمرده بودم که بخوام زنده بشم.
با تعجب سام گاه کردم .سام :اینجا چه کار میکنی - .بعد از شش سال امدم خانه ام.
چه رویی داره دختره ی پررو .با اخم  :اینجا خونه ی شما نیست خونه ی منه .با
پررویی :اهان از کی تاحاال؟-از چندماه پیش ،البته دروغ گفتم .سام را نگاه کرد:
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پس از توهم دوست داشتن من امدی بیرون و زن گرفتی .خوبه خوشحالم میبینم
که اون ادم احمق سابق نیستی .وای این بشر چه رویی داره حیف این قیافه ای که
خدا بهش داده .اخم وحشتناکی کردم :اوال

میخواهی با شوهر من حرف

بزنی درست حرف بزن .دوما به سرعت هر چه تمام تر وجود نحس و نجست و از
اینجا دور کن که بوی الشی بودنت خفمون کرد .خیلی بهش برخورد :دهنت و ببند
دختره ی نکبت به چه جرئتی با من اینطوری حرف میزنی .پوزخند صدا داری زدم:
اخه نه که تو ملکه ی انگلیسی من نمیتونم با تو هر طور که میخوام صحبت کنم.
جدی شدم :زودتر گورتو از اینجا گم کن .با عصبانیت رو به سام :تو نمی خواهی
هیچی به این زن عوضیت بگی .سام با عصبانیت :حرف دهنت و بفهم ،اسم زن منو
میخواهی بیاری دهنت و اب بکش حاال هم زودتر گورتو گم کن دیدنت کفاره
داره .خیلی قشنگ ضایع شد جیگرم حال امد نگاه پر از کینه به سام کرد :جواب
این گستاخیتون و میدم حاال ببینید .و رفت ،من موندم با چه رویی بلند شده امده.
سام و نگاه کردم بدجور توی فکر بود اصال مگه نگفتند این دختره مرده پس چطور
زنده شده ،ای خدا اصال خوشی به ما نیومده .دستم را دور بازوی سام انداختم :بریم.
حالش برای رانندگی میزون نبود برای همین من نشستم پشت فرمون .اینکه به اون
دختره فکر کنه خیلی اعصابم و بهم میریخت - .اقا سام قرار بود منو ببری یه جایی
که زدی زیر قولت اما من تو رو میبرم جای مورد عالقه ام .پس بزن بریم .سرعتم را
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زیاد کردم و به طرف دریاچه رفتم .من عاشق انجا بودم اصال وقتی میرفتم انجا
روحم تازه میشد .خدا رو شکر خلوت بود ماشین را توی پارکینگش گذاشتم :خب
پیاده شو بریم .اطرافش را نگاه کرد و پیاده شد .دستم را دور بازویش انداختم و با
هم هم قدم شدیم ولی کال توی فکر بود چون من هر چی میگفتم جوابم را کوتاه
میداد .من هم هرکاری که بلد بودم کردم اما اصال سرحال نشد نهار را همان جا
خوردیم .ساعت چهار بود که رسیدیم خانه .سام مستقیم رفت توی اتاق اصال این
وضع و دوست نداشتم .عکس ها رو برداشتم و رفتم توی اتاق سام رفته بود حمام.
عکس ها رو به دیوار زدم .و به عکس مورد عالقه ام نگاه کردم ،پشت در حمام
رفتم ودر زدم :سام .سام .جوابم را نداد دوباره در زدم اما جواب نداد ترسیدم نکنه
حالش بد شده باشه در را باز کردم و رفتم داخل حمام دیدم توی وان است رفتم
جلو وصدایش کردم چشم هایش را باز کرد نفس راحتی کشیدم :وای مردم از
ترس .فکر کردم اتفاقی برات افتاد چرا جواب نمیدی؟ -حواسم نبود توی فکر
بودم .بله دیگه سر و کله ی اون ایلین نکبت پیدا شد سام هم هوایی شد .روی لبه ی
وان نشستم و موهایش را نوازش کردم :میشه به اون دختره ی هرزه فکر نکنی-.
عسل باور کن من به هیچ قصد خاصی به اون فکر نمیکنم همان طور که گفتن برام
مرده اما وقتی میبینم احساسم را خرج چه کسی کردم حالم از خودم بهم میخوره-.
همه ی ما توی زندگیمون اشتباه میکنیم اما باید بتونیم باهاش کنار بیاییم تو هم
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اصال زندگی گذشته ات رو فراموش کن فکر کن هنوز حافظه ات برنگشته -.نمیشه،
باور کن نمیشه-.خب باشه فکر کن ولی از اینکه فکر کنی و اشتباهاتت رو مرور
کنی به کجا میرسی .جزاینکه خودت رو اذیت کنی ،باور کن اون دختر الیق نیست
که تو حتی یک دقیقه از وقتت رو صرف فکر کردن بهش بکنی .لوس بازی گفتم:
اما ،تا دلت میخواهد به من فکر کن .خندید و منو یک دفعه کشید توی وان جیغم
رفت هوا :خیس شدم .چرا اینجوری میکنی -.مگه میشه به جوجه کوچولوم فکر
نکنم ،مگه میشه به کسی که معنی دوست داشتن و محبت و عشق و به من یاد داد
فکر نکنم .مطمئن باش همیشه به فکرتم -عه ،خب پس خیالم راحت شد .اصال به
اون دختره ی هرزه هم فکر نکن من نمیدونم خدا چرا هر چی خوشگلی به اون
ناالیق داده -.کی گفته ،تو خیلی هم قشنگی .من جوجه ام رو با دنیا عوض نمیکنم-.
ببین ،یادت باشه خودت گفتی منو با دنیا عوض نمی کنی ،فردا نزنی زیرش -.مرده
و قولش .بهت قول میدم ارام لب هایش را روی لب هایم گذاشت .زندگی ما به
خوبی میگذشت و واقعا در کنار سام خوشحال بودم و احساس خوشبختی میکردم.
اواخر فروردین بود تازه از دانشگاه رسیده بودم خانه که تلفن زنگ زد جواب دادم
یه مرد بود :سالم خانم شکوهی من نگهبان ساختمان شقایق هستم -سالم.
بفرمایید -.خانم اقای شکوهی حالشون بد شده یعنی امدند اینجا حالشون بد شد
زنگ زدم به شما خبر بدم .هول :االن کجاست؟ -منتظر اورژانسیم -.باشه ،باشه من
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خودم رو میرسونم .سریع حرکت کردم از ترس داشتم پس می افتادم نفهمیدم
چطور خودم را رساندم انجا .سریع سوار اسانسور شدم و رفتم باال در خانه بسته بود.
خواستم رمز را بزنم که یکدفعه بوی تندی در بینی ام پیچید و هیچی نفهمیدم.
چشم هایم را باز کردم و به اطراف نگاه کردم بوی نم بدجور اذیت میکرد و یک
اتاق که بیشتر شبیه انباری بود را دیدم یاد اتفاقاتی که افتاد افتادم ،تازه موقعیتم را
شناختم دست و پایم را به صندلی محکم بسته بودند و اصال نمی توانستم تکان
بخورم داد زدم کسی اینجا نیست؟ اهای ....کمی بعد در باز شد و قامت یه پسر
هیکلی و تقریبا بیست و هشت ساله مقابلم ظاهر شد و البته خوشگل .جلو امد و با
جذبه :صدات و ببر تا خودم نبریدم -شما کی هستید .من اینجا چیکار میکنم؟ -من
باید به توضیح بدم -.نه ،ولی حداقل بگید برای چی اینجام .اصال سام کجاست؟ -تو،
اینجایی تا ما به اونی که از شوهرت میخواهیم برسیم -.چی؟ -خیلی سوال میکنی
جوجه .اگر حدت و رعایت نکنی مجبورم یه جور دیگه باهات رفتار کنم .و یک سیخ
بلند و زنگ زده را به طرفم گرفت :با شکنجه چطوری؟ از ترس سرم را پایین
انداختم و یک قطره اشک چکید .سرم را بلند کردم :تا کی باید اینجا بمونم -همه
چیز بستگی به شوهرت داره -.پس یعنی االن حالش خوبه ،پوزخند زد :اره عاشق و
شیدا .اخم کردم و نگاهش کردم :من برای عشقم به شما باید جواب پس بدم؟-
خیلی زبونت درازه کوچولو کاری نکن کوتاهش کنم -شما برای اینکه به چیزی که
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میخواهید برسید باید من سالم باشم .پوزخند زد :شاید اما میتونم کار دیگه ای کنم
و با نگاه چندشی وراندازم کرد .سرم را پایین انداختم و ترجیح دادم سکوت کنم .او
هم رفت بیرون .تنها کاری که توی اون انبار میتونستم کنم مرور خاطراتم با سام
بود و لبخند زد به همه ی اتفاقات بینمون بود .چقدر دلم براش تنگ شده بود.
حاضر بودم فقط یه بار دیگه ببینمش و بعد بمیرم .زمان و مکان از دستم رفته بود
ولی مدت زیادی گذشته بود که در باز شد و مردی قد بلند و هیکلی وارد شد چهره
ی خیلی ترسناکی هم داشت .امد جلو و موبایلی را جلویم گرفت و با صدای خشنی:
حرف بزن .باشک نگاهش کردم .که صدای سام امد :الو ،عسل .با شنیدن صدایش
زدم زیر گریه :سام .اینا چی میخواهند؟ تو رو خدا هر چی می خواهند بهشون بده و
منو نجات بده .صدایش لرزش داشت :باشه ،عزیزم نگران نباش خیلی زود
برمیگردی پیش خودم .گریه نکن .مرده موبایل را قطع کرد و رفت .اما اشک های
من بند نیامد خیلی دلم برایش تنگ شده بود لحظه شماری میکردم که هرچی
زودتر برگردم پیشش .کمی بعد دوباره در باز شد و چهره ی کریه ایلین و دیدم.
باید میدونستم که ممکنه کار این باشه چون گفت بد انتقام میگیره .پوزخند زد :چیه
تعجب کردی؟ -نه ،از توی هرزه هر چیزی رو انتظار دارم -.اره ،پس خوب فکر
کردی چون قراره عذابت بدم .جلو امد و مقابلم ایستاد با نفرت نگاهش کردم :چی
میخواهی حتما دوباره پول -نه ،جوجه اینبار یه چیزی خیلی مهمتر از پول میخوام و
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البته اگر به من بود جونت رو اما چون ابتین قبول نکرد نمیتونم به اون چیزی که
میخوام برسم ،اما میتونم یه کوچولو شکنجه ات کنم و لبخند مزخرفی زد .جلو امد و
سیلی محکمی به صورتم زد .خیلی به خودم فشار می اوردم که گریه نکنم .بعدی و
بعدی .داد زد :لعنتی التماس کن  ،التماس کن باهات کاری نداشته باشم .پوزخند
زدم :عمرا .من به توی روان پریش و دیوانه عمرا التماس کنم .داد زد :خفه شو
دختره ی عوضی .و خواست دوباره بزنه مه صدایی :تو اینجا چه غلطی میکنی؟
برگشت و نگاه کرد همان پسره که اولین بار دیدمش بود .ایلین :هیچی فقط داشتم
این جوجه رو یکم ادب میکردم .با خشم :تو غلط کردی که سر خود رفتار میکنی.
کی به تو همچین اختیاری داده که هر غلطی میخواهی بکنی .بدجور ضایع شد :تو
چرا از این عوضی حمایت میکنی؟ -من ازش حمایت نمی کنم اما اصوال پای حرفم
می ایستم و وقتی گفتم سالم تحویلش میدم نمیخوام کوچکترین چیزی باعث بشه
که روی حرفم نباشم ،حاال هم زود برو بیرون بدو .ایلین یه نگاه پر از نفرت به من
کرد و با حرص رفت بیرون .پسره هم با مون جذبه اش منو نگاه کرد و رفت بیرون.
اشک هایم جاری شد صورتم به شدت میسوخت .نمیدانستم این بال از کجا برایم
نازل شد .به بدبختی خودم زار زدم ،اما وقتی یاد حرف پسره که گفت فردا که
خواستیم تحویلش بدیم افتادم خوشحال شدم که از اینجا راحت میشم .صبح بود
یکی از مردها امد داخل و دست و پایم را باز کرد و یک چشم بند به چشمم زد و
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منو حرکت داد و سوار ماشین کرد فقط میدانستم درحرکتیم تا اینکه ماشین ایستاد
چشم بندم را برداشت و از ماشین پیاده شدم یک جا شبیه جنگل بیابان نمیدانم.
سرمای هوا تنم را میلرزاند .خودم را بغل کردم و به دوتا مردی که مراقبم بودند
نگاه کردم موبایل یکیشون زنگ خورد جواب داد :بله قربان چشم .جلو امد و
گفت :راه بی افت حرکت کردم و جلو رفتیم البته یه مسیر تقریبا سربالیی باال
رفتیم ،از فاصله ی نسبتا دوری ایستادیم سام را دیدم که مقابلش ایلین ایستاده بود
خواستم به طرفش بروم که یکی از ان مردها مانع شد  .سام منو نمیدید اما من
میتوانستم او را ببینم چقدر دلم برایش تنگ شده بود فقط دلم میخواست توی
اغوشش غرق شوم .یک دفعه صدای تیر اندازی امد همه به حول و وال افتادند من
هم از موقعیت استفاده کردم و به طرف سام دویدم در اصل پرواز کردم که
سوزشی در پایم احساس کردم و تعادلم را از دست دادم و پرت شدم.
چشم که باز کردم در یک اتاق بود و همه چیز برایم نااشنا بود اصال نمیدانستم من
کی هستم و اینجا چه کار میکنم هم سرم و هم پایم درد میکرد .در اتاق باز شد و
دختر نسبتا جوانی که لباس فرم داشت وارد شد .لبخند زد :خانم بهوش امدید.؟-
من کی هستم  ،اینجا چه کار میکنم .با تعجب :یعنی یادتون نمیاد؟ -نه من هیچ
خاطره ای ندارم .سرش را تکان داد :پس صبرکنید به دکتر و اقا بگم بیان .و از اتاق
بیرون رفت .اتاق را نگاه کردم یه اتاق نسبتا بزرگ با دیوارهای به رنگ صورتی
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کمرنگ وسقف گچ کاری شده و یک تخت دونفره صورتی رنگ و یک میز ارایش
به همان طرح ولی سفید و یک دست مبل راحتی صورتی رنگ و کمد های که داخل
دیوار قرار داشت .کمی بعد در باز شد و یک مرد میانسال و یک پسر قدبلند و
هیکلی صورتی برنزه چشمهای خمار مشکی و موهای مشکی و لب و ببینی متناسب و
البته پر جذبه و خشن وارد شدند باتعجب نگاهشان کردم .مرد میانسال جلو امد:
منو میشناسی؟ -نه -میدونی اسمت چیه؟ -نه من هیچی یادم نمیاد .من کی هستم
اینجا چیکار میکنم .چرا این حال و روزمه؟ مرده به پسره نگاه کرد :حافظه اش را از
دست داده و ممکنه این برای مدت کوتاهی باشه یا مدت طوالنی ای .پسره خشن:
مطمئنی ،مرد میانسال سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفتند  ،دلم میخواست
بدونم من کی هستم .به یکجا خیره شدم تا شاید چیزی یادم بیاد اما تاثیری نداشت.
کمی بعد در اتاق باز شد و همان پسر وارد شد امد و روی تخت نشست :اسمت
ساحل بیست سالته و نامزد منی .پدر و مادرت را توی بچگی از دست دادی و اصوال
روی پای خودت بودی تا زمانی که بامن اشنا شدی .طی یک اتفاقی زخمی میشه و
پرت میشی پایین و به سرت ضربه میخوره -.چه اتفاقی؟-سر یک درگیری که بین
منو رقیبام بوده تو با گلوله زخمی میشی -گلوله؟ مگه کارتون چیه؟ اخم کرد :فعال
استراحت کن هرکاری هم داشتی میترا رو صدا کن .و از اتاق بیرون رفت .خیلی
سخته ادم هیچ خاطره ای از گذشته اش نداشته باشه و حتی نامزدش رو نشناسه
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البته اون پسره بهش نمی امد که نامزد من باشه انقدر که خشک و جدی بود .ارام
بلند شدم و رفتم جلوی اینه و خودم را نگاه کردم در اتاق باز شد و میترا امد داخل:
خانم با من امری ندارید؟ -من چند وقت بیهوش بودم؟ -تقریبا یک هفته -اونوقت
چطوره که به جای اینکه بیمارستان باشم توی این اتاقم -.من از هیچی خبر ندارم.
یک هفته پیش اقا ابتین شما رو اوردند .سرم را تکان دادم :من باید برم حمام-.
باشه ،کمکتون میکنم چون به زخمتون اب نباید بخوره .میترا کمکم کرد و حمام
کردم و از کمدی که پر لباس بود یک تونیک ابی و سفید و یک شلوار طرح لی
مشکی پوشیدم .میترا موهایم را خشک کرد و کمی ارایشم کرد .یک شال حریر
سفید روی سرم انداختم :میخوام برم بیرون .میترا زیر بغلم را گرفت و از اتاق
بیرون امدیم اتاق من توی یک راهروی خیلی بزرگ که درهای زیادی داشت بود با
وسایل شیک و لوکسی هم تزیین شده بود از پله های مارپیچ پایین رفتیم یک سالن
خیلی بزرگ بود که خیلی مجلل بود دو تا از خدمتکارها که لباسشان مثل میترا بود
از جلویمان رد شدن با تعجب :اینها چرا سربرهنه اند؟ -خب خانم توی خارج بی
حجاب اند -چییییی .خارج؟ -بله ما توی .دبیم -.دبییییی؟؟؟ -بله نمیدانستید -.من
چی میدونم که بخوام اینو بدونم .اصال من چطور امدم اینجا؟ -در جریان نیستم.
سرم را تکان دادم و با هم به قسمت دیگری از سالن رفتیم چند مرد عرب و ابتین
باهم حرف میزدند با دیدن من حرفشان را قطع کردند ابتین با اخم :تو اینجا چیکار
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میکنی؟ -خواستم از اتاق بیام بیرون نمیدونستم جلسه دارید .یکی از مردهای عرب
با نگاه مزخرفی سر تا پایم را ورانداز کرد و حرفی زد که ابتین اخمش بیشتر شد:
میترا ساحل و ببر توی باغ به بادیگاردها هم بگو همراهتون بیان .میترا :بله اقا .با هم
به طرف باغ رفتیم :تو نمیدونی کار ابتین چیه؟ -تاجراند -چه تاجری که این همه با
دیگار داره -،در جریان نیستم .وارد باغ شدیم خیلی زیبا و قشنگ بود وهمه جا
سرسبز بود با تعجب :االن چه فصلی هستیم؟ -اوایل خرداد -پس چرا من احساس
کردم هوا سرده -.نمیدونم خانم .به طرف اب نماها رفتیم دو بادیگارد هم
همراهمان بودند .با کمک میترا کمی داخل باغ گشتیم و برگشتیم داخل  .رفتیم
طبقه ی باال که دیدم در یکی از اتاق ها نیمه باز است و صدای حرف میاد ارام رفتم
جلو دیدم ابتین روی یک مبل نشسته و جلویش پر از ورق و لب تاب است و یک
دختر خیلی خوشگل چون منی که دختر بودم فقط میخواستم نگاهش کنم سرش را
روی شانه ی ابتین گذاشته بود و با موهایش بازی میکرد اخم کردم و گفتم :من
واقعا نامزد توئم ،ابتین سرش را بلند کرد و نگاهم کرد  :چطور؟ -اخه از شواهد امر
که پیداست ما هیچ رابطه ی خاصی باهم نداریم ،کدوم نامزدی وقتی بعد از یک
هفته نامزدش بهوش میاد باهاش اینطور رفتار میکنه .شاید هیچی یادم نیاد اما احمق
نیستم .بیخیال :میترا برایش غذا بیار ضعیف شده .میترا :چشم اقا و دستم را گرفت
که ببرد دستم را با حرص از دستش کشیدم بیرون :جواب منو بده  ،نپیچون .مثل
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بچه ی ادم بگو ما چه ارتباطی باهم داریم .بلند شد و داد زد :بار اخرت باشه صدات
و بلند کردی من هم داد زدم :دوست دارم چیکار میخواهی بکنی .میترا از ترسش
دستم را گرفته بود و میکشید تا از انجا بریم .ابتین :تو مثل این که زبون ادم
نمیفهمی -چرا اتفاقا خوبم میفهمم اما زبان کسی رو که حرف بزنه نه اینکه پاچه
بگیره .یک طرف صورتم سوخت .و شالم از سرم افتاد روی زمین گفت :اینو زدم تا
یاد بگیری چطور با من حرف بزنی .اشک در چشم هایم حلقه زده لب برچیدم و لن
لنگان خودم را به اتاقم رساندم و روی تخت دمر افتادم و گریه کردم .چقدر من
بدبختم این از حافظه ام که حتی خودم را نمیشناسم این هم از کسی که مثال
نامزدمه .میترا امد داخل اتاق و کنارم نشست :خانم شما نباید با اقا اینطور حرف
میزدید-.چرا اون هر حرفی که دوست داره میزنه هر کاری که میخواهد میکنه اما
من نمیتونم -اقا اخالقش همینه دوست نداره هیچکس روی حرفش حرف بزنه .حاال
شما گریه نکن -.صورتم داره میسوزه .بعد از یک هفته بهوش امدن اینطور با من
رفتار میکنه خب اگر توی گذشته هم ارتباطمون خوب نبوده میتونست از این
فرصت استفاده کنه و نگه نامزدمه -نمیدونم چی بگم خانم چون اقا ایران بودن و
حتما انجا با شما اشنا شدن -.حاال هم بلند شید صورتتون و اب بزنید براتون غذا
بیارم -.میل ندارم -.نمیشه شما خیلی ضعیف شدید حداقل چند قاشق باید بخورید.
بوی غذا اشتهایم را باز کردم و کامل خوردم کمی بعد دختری امد و پانسمانم را
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عوض کرد .بدجور احساس غربت و زندانی بودن داشتم .به میترا :برو بهش بگو
میخوام برم بیرون -.چرا خودتون نمیگید.؟ -تا عذر خواهی نکنه باهاش حرف
نمیزنم -.پس زهی خیال باطل میرم بهشون میگم ولی فکر نکنم اجازه بدن .میترا
امد و گفت :اجازه نداد .خیلی کفری شده بودم .مثل یه زندانی باهام رفتار میشد
خودش هم نمیومد بگه چه مرگته چه دردته .یک ماه به سرعت گذاشت تنها
تفریحم شده بود توی باغ قدم زدن و با میترا حرف زدن ابتین که اصال عین خیالش
نبود که به من سیلی زده من هم باهاش حرف نزدم و اصوال همدیگر رو نمیدیدیم
چون من بیشتر توی اتاقم بودم .پایم کامال خوب شده بود و میتونستم بدوم صبح
زود بیدار شدم و یک تیشرت کوتاه با یک ساپورت مشکی پوشیدم موهایم را دم
اسبی بستم و یک شال نازک هم انداختم سرم کتانی هایم را پا کردم و رفتم داخل
باغ هواخوب بود و خیلی گرم نبود .اول ارام راه رفتم و بعد شروع کردم به دویدن
هدفونم را گذاشته بودم و میدویدم خیلی حس خوبی بود بعد از یک ماه بالخره یه
حس خوب پیدا کردم .انتهای باغ در دورترین نقطه اش یه استخر بود که ابش را
عوض نمی کردند اما وقتی رفتم انجا دیدم ابش را عوض کرده اند و ابی اب چشم
میزنه چون کسی نبود و نمیامد انجا لباس هایم را در اوردم و پریدم داخل اب
سردیش حالم را جا اورد شروع کردم به شنا کردن و بازی با اب مثل بچه کوچک
ها ذوق میکردم و سر وصدا میکردم .وقتی خسته شدم بیرون امدم و لب استخر
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نشستم وقتی خشک شدم لباسم را پوشیدم و به طرف امارت رفتم نزدیک امارت
که شدم یکی از بادیگارد ها که ایرانی بود جلو امد :شما کجا بودید همه جا رو
دنبالتون گشتیم فکر کردیم رفتید .با تعجب :کج رفتم .توی باغ بودم -.اقا خیلی
عصبانیه .اخم کردم :نه که خیلی چیز بعیدیه اون همیشه ی خدا همینه و به طرف
امارت رفتم تا وارد شدم میترا سریع دوید طرفم و با نگرانی :خانم کجا بودی مردم
از ترس -.صد بار بهت گفتم به من نگو خانم بگو ساحل -اقا خیلی عصبانیه -،خب
حتما دوباره میخواهد پاچه بگیره .لبش را گزید :زشته خانم .یعنی ساحل .لبخند
زدم :اهان حاال شد .از پله ها باال رفتم که سینه به سینه ی ابتین شدم قیافه اش
بدجور خشن بود یک لحظه ترسیدم .یقه ی لباسم را گرفت و کشید باال :کدوم
گوری بودی؟ -توی باغ -پس چرا کسی پیدات نکرد -.چه میدونم از خودشون
بپرس-وای به حالت دروغ گفته باشی .اخم کردم و دستش را جدا کردم :مثال چه
کار میخواهی بکنی -.روی سگ منو باال نیار -.خوبه خودت هم میدونی سگی من
نمیدونم فقط چرا خدا تو رو به شکل ادم خلق کرده .یک طرف صورتم سوخت.
میترا هینی کرد .پوزخند زدم و پشتم را نگاه کردم خدمتکار ها و بادیگاردها همگی
داشتند نگاه میکردن خیلی ناراحت شدم خوردم شدم جلوی این همه ادم منو زد
اگر من بهش حرفی زدم تعداد کمی فهمیدن چی گفتم ولی همه دیدند که اون
چیکار کرد اشک در چشم هایم حلقه زد به سرعت از پله ها باال رفتم و در و قفل
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کردم و پشت در سر خوردم و گریه کردم .واقعا رفتارش را درک نمیکردم خیلی
بد باهام رفتار میکرد .هرچقدر میترا امد و در زد در و باز نکردم .خیلی دلم
میخواست از اینجا برم اما هیچ مدرک شناسایی نداشتم و هیچ جا رو هم بلد نبودم،
به معنای واقعی بدبختم .اگر بخوام از اینجا ازاد بشم باید اعتماد ابتین و جلب کنم
نه اینکه همه اش باهاش دشمنی کنم چون اونطوری برای خودم سختتر میشه اون
که اصال عین خیالش نیست و انگار نه انگار منم هستم .صبح تصمیم گرفتم برم
پایین و با ابتین صبحانه بخورم یک لباس سفید و نخی و ساده ولی خوشگل با شلوار
سفید پوشیدم صندل های سفیدم را پا کردم و یک خط چشم کلفت کشیدم و کمی
کرم زدم و شال حریر سفیدم و سرم کردم عطر را هم روی خودم خالی کردم .اگر
نتونستم اعتمادش جلب کنم حداقلش اینه که اعتمادش و جلب کردم .رفتم پایین
میترا با دیدنم سریع جلو امد :حالت خوبه .چرا دیشب هرچی در زدم باز نکردی.
چی احتیاج داری بگو برات بیارم .لبخند زدم :صبح به خیر .کمی نگاهم کرد :اوه.
حواسم نبود صبح به خیر -میخوام با نامزدم صبحانه بخورم اشکالی داره .با تعجب:
جدااا؟؟ -اره .میخوام رامش کنم استراتژی های زنانه .و چشمکی بش زدم و به
طرف سالن رفتم .ابتین پشت میز نشسته بود و داشت با موبایلش کار میکرد .بلند:
سالم .صبح به خیر .معلوم بود تعجب کرده روی صندلی نشستم :اصوال جواب سالم
واجبه .جدی :علیک سالم .برای چی امدی اینجا؟ -دلم میخواست یک روز با نامزدم

- 128 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

صبحانه بخورم مشکلی داره - .نه -.ایش بی احساس .خدمتکارها امدن و میز را
چیدند .من هم هر چی دم دستم بود خوردم چون شب قبل هم شام نخورده بودم:
چقدر وجودت تاثیر برانگیزه تاحاال انقدر نخورده بودم .پوزخند زد و حرفی نزد.
گفتم :راستی پدر و مادرت کجان؟ -امریکا -اوهوم .من خواهر برادر داشتم؟ -نه-.
تو چی؟ -قصدت از این حرف ها چیه؟ -هیچی فقط خواستم حرفی زده باشم .بلند
شد و یکی از بادیگارد ها رو صدا کرد رو به من :دوباره نری جایی که نتونند پیدات
کنند .سرم را تکان دادم او هم رفت .با میترا رفتیم داخل باغ و سالن بدنسازی که
داخل استخر بود کال سرم را گرم کردم تاشب .شب برای شام رفتم سرمیز ،غذا را
که اوردند :نمی خوام زیاد بخورم اما نمیدونم چرا وجودت باعث میشه زیاد بخورم-.
شرمنده که نمی تونم برم توی اتاقم -.نه بابا دشمنت شرمنده .پررویی نثارم کرد و
مشغول شد .من هم خوردم بعد از شام خواست بره داخل اتاقش که راهش را سد
کردم :نرو االن بیا بریم بیرون .اخم کرد :از بیرون خبری نیست .اخم کرد :خودم
میدونم که زندانیم تو احتیاج نیست یاد اوری کنی منظورم از این بیرون باغ بود-
کار دارم -خسته نشدی انقدر کار کردی ،حاال بیا یکم بریم بیرون بعد برو سراغ
کارت .نگاهم کرد و یکی از بایگاردها که کویتی بود را صدا زد و به عربی حرفی زد
که من نفهمیدم و جلو راه افتاد من هم پشتش میترا رو هم با خودم بردم .داخل باغ
بادیگارد همراه با یک سگ سفید و نسبتا کوچولو امد .سگه با دیدن ابتین پارس
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کنان به طرفش امد .،ابتین هم لبخند زنان روی زمین نشست و بغلش کرد سگ هم
خودش را لوس میکرد .همون فقط سگ ببینه که لبخند بزنه البته هم نوعش و
میبینه و اگر نه به جای سگ به ادما لبخند میزد .من هم نشستم و دستی به سرش
کشیدم :خیلی نازه .نر یا ماده -.ماده .الکی اخم کردم :تو خجالت نمیکشی ماده ی
دیگران و بغل میکنی و بهش لبخند میزنی فردا که با نرش مشکل پیدا کرد تو
میری اشتیشون بدی .با تعجب نگاهم کرد کفتم :چیه .خب راست میگم دیگه سگه
رو به طرف خودم اوردمو :ماده خانم نترس نرت نمیفهمه این اقا بهت دست زد.
سگه پارس کرد  :احتیاج به تشکر نیست فقط بار اخرت بود که خودت و اینطوری
لوس کردی ها بیا بریم و قالده اش را گرفتم و راه افتادم میترا مرده بود از خنده:
ساحل این حرف ها رو از کجا اوردی -.از لبخندی که به ایشون میزنه و سگه رو
نشان دادم -وا .تو به این هم حسودیت میشه -حسودی داره همه اش با ما مثل برج
زهرماره خب .ابتیین هم خودش را به ما رساند و به طرف اب نما رفتیم شیطنتم گل
کرد دستم را داخل اب کردم و روی ابتین پاشیدم .با اخم نگاهم کرد من هم با
خنده پرو پرو دوباره بهش اب پاشیدم حرصش در امد و داد زد :بهت میگم نکن.
الکی لب برچیدم و پشتم را بهش کردم ولی سریع سر اب نما را به طرفش گرفتم
شروع کردم به خندیدن گفت :فقط دستم بهت برسه و شروع کرد به دویدن من
هم فرار میکردم او هم کم نمی اورد و دنبالم میکرد رفتم طرف درخت ها که نسبتا
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تاریک بود تا گمم کنه یک دفعه پایم گیر کرد به چیزی و پهن زمین شدم ابتین
هم امد و من و ندید و پایش گیر کرد به پایم و افتاد روم احساس کردم استخوان
هایم داغون شد .گفتم :ای .له شدم .ابتین باشه وزن صد کیلوییت و انداختی روی
من -تقصیر خودته میخواستی نیای اینجا -.باشه بابا حاال بلند شو پرس شدم.
احساس کردم یه چیزی روی پایم حرکت می کند اخم کردم :سوء استفاده گر
دستت و بردار -چییییی؟ -میگم دستت و از روی پام بردار بدم میاد -.خدا شفات
بده و بلند شد اما هنوز یه چیز روی پایم بود داشتم از ترس پس می افتادم :ا .ابتین.
یه چیزی روی پامه-چی؟؟ -نمیدونم .نور موبایلش را انداخت و من چشمم به
چیزی که ازش متنفر بودم افتاد .با تمام قوایم جیغ کشیدم و دیگه هیچی نفهمیدم با
احساس قطرات اب چشم باز کردم میترا و ابتین باالی سرم بودند یاد چیزی که
دیدم افتادم و دوباره جیغ کشیدم .ابتین :اروم باش گرفتیمش - .تو نمیفهمی من
خیلی متنفرم ازش حتی عکسش و توی جایی میبینم میخوام غش کنم چه برسه
واقعیش روی بدنم باشه و زدم زیر گریه .ابتین :میترا برو اب قندی چیزی بیار.
میترا سریع اطاعت کرد و رفت ابتین کنارم روی تخت نشست :نمیدونم کی ا
قفسش ازادش کرده بود حسابی باهاشون دعوا کردم -.تو مار نگهداری میکنی
توی این خونه؟ -اینجا نیست .ولی نگهداری میکنم -.بهش دست زدی؟ -خب باید
برش میداشتم و اگرنه نیشت میزد -.میشه بری دستات و بشوری -شستم -نه

- 131 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

جلوی من  -ای بابا .باالتماس نکاهش کردم :باشه و بلند شد و رفت طرف دستشویی
من هم همراهش رفتم .با اب دست هایش را شست گفتم :نه هم بایع هم با صابون-
مار بودا انقدرا کثیف نبود -.لطفا .سرش را تکان داد و مشغول شستن شد :چون
تقریبا من مقصر بودم دارم به حرفت گوش میکنم .و اگر نه میدونی که من ادمی
نیستم که باج بدم -باه احتیاج نیست از اخالق خوشت بگی .و پشت چشمی نازک
کردم -.خب حاال که رو مود باجی .به سوالم جواب بده .چقدر از گذشته ام میدونی؟
پدر و مادرم چرا مردن .در حالیکه دست هایش را میشست نیم نگاهی کرد :من
زیاد در جریان نیستم اما میدونم توی یک تصادف کشته شدن تو هم روی پای
خودت بودی و دانشگاه بیهوشی قبول شدی و رفتی .سرم را تکان دادم .شب بعد
موقع شام که سرمیز رفتم :من اینجا حوصله ام سرمیره با این همه بادیگارد هم
نمیذاری برم بیرون .اخم کرد :بیرون نمیشه -چرا نمیشه مگه من اینجا زندانیم-
همین که گفتم ،حاال شاید با خودم ببرمت بیرون .ذوق کردم :عالیه ،فقط من یه
معلم گیتار میخوام دلم میخواهد گیتار یاد بگیرم -.مشکلی نیست اگر وقت داشته
باشم میتونم بهت یاد بدم -مگه بلدی؟ -اره -.خب پس ردیف شد .راستی تو چند
سالته؟ -بیست و نه .سرم را تکان دادم :پس کی یاد دادن گیتار رو شروع میکنی-.
هروقت .وقت داشته باشم -چیش ،اگر به تو باشه که هیچوقت وقت نداری سرم را
ناراحت انداختم پایین :پس وعده ی سر خرمن بود -.فردا شب شروع میکنیم-.
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پس قول دادی ها نزنی زیر حرفت .راستی ایران نمیریم .اخم کرد :چه لزومی داره
بریم ایران؟ -هیچی همینطوری پرسیدم .دروغه که بگم ازش خوشم نمیاد از همان
اول که دیدمش و گفت نامزدیم ازش خوشم امد البته خوش امدن با دوست داشتن
عاشق شدن فرق داره .برای من هنوز توی مرحله ی ابتدایی .شب بعد بعد از شام
ابتین گفت که برم به اتاقش تا حاال به اتاقش نرفته بودم یه اتاق شیک و بزرگ با
دکور مشکی و البته کمی قرمز ادم دلش میگرفت وارد اتاق میشد ابتین روی تخت
نشسته بود و گیتاری در دستش بود و کوک میکرد .کنارش نشستم .نیم نگاهی کرد
و شروع کرد به توضیح دادن از انجایی که اشتیاق زیادی داشتم سریع میفهمیدم.
ابتین :خب دیگه برای امشب بسه - .خب حاال یه اهنگ میخونی -.دیگه پررو نشو-
عه ،خب مگه چی میشه .کال همیشه باید ضدحال بزنی خواستم بلند شم که دستم را
گرفت و نشاند .و شروع کرد به زدن یک موسیقی بی کالم واقعا استادانه میزد و ادم
را غرق در صدای تارها میکرد .وقتی تموم شد :عالی بود خیلی قشنگ زد ،همیشه از
این کارها بکن خوشحال میشم -اونوقت زیادیت میشه -تو بکن نگران نباش
زیادیم نمیشه .بوسه ی ارامی روی گونه اش برای اولین بار زدم :مسی .شب به خیر
و از اتاق بیرون امدم .لبخند زدم خوشحال بودم از اینکه دارم بهش نزدیک میشم.
انقدر خسته بودم که سریع خوابم برد با احساس پیچدن چیزی دور پام چشم باز
کردم .باورم نمی شد فکر میکردم یه کابوس است اما وقتی حصارش را تنگ تر
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کرد فهمیدم واقعیه .با تمام وجود جیغ زدم .و شروع کردم به جیغ زدن در اتاق
سریع باز شد و ابتین با بدن برهنه و موهای بهم ریخته ظاهر شد احساس میکردم
نفسم باال نمی اید .ابتین سریع جلو امد و با احتیاط از من جدایش کرد زدم زیر
گریه حالم خیلی بد شده بود چندتا از بادیگارد ها امدند باال میترا هم امد ابتین با
عصبانیت :این اینجا چه غلطی میکنه؟ مگه نباید توی قفسش باشه .یکی از انها که
ایرانی بود :اقا اخرین بار که من دیدم توی قفسش بود -پس اینجا چه غلطی میکنه.
سریع ببر و سرش و جدا کن یا اصال ببر بده باغ وحش .میترا کنارم نشست و اب
قند را بهم داد .کمی خوردم ولی حالم خیلی بد بود ابتین :برو ببین کار کی بوده
دوربین ها رو چک کن مطمئنا یکی از عمد اینکار رو کرده .او هم اطاعت کرد و
رفت اما من هنوز گریه میکردم ابتین کنارم نشست و ارام :اروم باش حسابی کسی
که این کار و کرده میذارم کف دستش -من توی این اتاق نمیمونم -.باشه ،میترا
اتاق کنار اتاق منو که در مشترک داره اماده کن .میترا :بله ،چشم و رفت گفتم:
یعنی کار کی بوده؟ -نمیدونم ولی میفهمم نگران نباش دیگه همچین اتفاقی نمی
افتاده -توی اتاق ها دوربین هست؟ -اینجا نداره اما بعضی هاشون دارن .سرم را
تکان دادم میترا اتاق انجا را اماده کرد و من به اون اتاق رفتم از اتاق قبلیم کمی
بزرگتر بود و دکورش ابی فیروزه ای بود .ابتین در اتاق که به راهرو میخورد را با
رمز مسدود کرد و فقط دری که به اتاق خودش باز میشد و باز گذاشت :تا زمانی
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که عاملش پیدا بشه اینطوری بهتره -.خب ممکنه از اتاق تو بیان .پوزخند زد :هنوز
انقدر بدبخت نشدم که کسی ازم نترسه ،جرئتش رو ندارن .و از در به اتاق خودش
رفت .واقعاخدا رحم کرد که نیشم نزد ،من نمیدونم کی باهام مشکل داره که
همچین کاری رو کرده .با این افکار خوابم برد ساعت ده بیدار شدم .دیر کردم
مطمئنم ابتین رفته .صورتم را شستم و یک شال نازک انداختم روی سرم و رفتم به
اتاق ابتین دیدم راحت گرفته خوابیده ،رفتم جلو و صدایش کردم - .هوم -هوم
چیه ،بلند شو مگه کار و زندگی نداری؟ -ساعت چنده؟ -ده .چشم هایش را کامل
باز کرد و کش و قوسی به خودش داد :دیشب که خوابم ناقص شد بخاطر همین تا
االن خوابیدم .همان موقع در به صدا در امد ابتین :بیا تو .طهماسب یکی از بادیگارد
ها امد داخل .ابتین :چی شد چیزی پیدا کردی؟ -نه قربان ،برای چند لحظه دوربین
ها همگی از کار افتاده اما بعد از پنج دقیقه شروع به کار کرده .ابتین داد زد :این چه
وضعشه انقدر این خونه بی در و پیکره که هر کس هر کاری دلش بخواهد بکنه-.
اینطور که جمینی فهمیده دوربین ها از بیرون کنترل شده .کسی از داخل نتونسته-.
به جمینی بگو یک ساعت دیگه بیاد باهم یه سیستم طراحی کنیم - .بله .و از اتاق
بیرون رفت .با تعجب :تو مگه طراحی نرم افزار بلدی .سرش را نکان داد :لیسانس
سخت افزار دادم -.واو .پس یعنی نمیشه پیدا کرد که کی این کار و کرده -نمیذارم
قسر در برن کسی حق نداره تو امارت من کارشکنی کنه .پیداش میکنم .سرم را
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تکان دادم :من دیگه میترسم تنها برم بیرون واقعا نمی فهمم مگه چیکار کردم که
میخواستن منو بکشن - .قصدشون تو نبودی میخواستن به من زهر چشم نشون بدن
و با تو منو تحت فشار بذارن -.پس طرف خیلی خر و احمق بوده چون نه که من
خیلی برات مهمم برای همین اتفاقی هم برام بی افته تو داغون میشی .ای بابا .من
رفتم و از اتاق بیرون امدم  .میترا تا پایین همراهیم کرد پشت میز نشستم اصال میل
نداشتم خواستم کمی شیر بخورم که احساس کردم یه چیزی داخل شیر است با
ترس :میترا فکر کنم چیزی داخل شیره -چی؟ -نمیدونم .لیوان و ازم گرفت و شیر
را داخل ظرفی خالی کرد .یک دفعه دیدم یه مارمولک گنده داخل ظرفه جیغ زدم و
دویدم که خوردم به ابتین .ابتبن :چی شده؟ میترا :اقا مارمولک توی شیر ساحل
خانم بود .ابتین رفت جلو ودید .اخم کرد و با داد به میترا :همه ی خدمتکارها رو
صدا کن سریع .مبترا سریع رفت .گفتم :این کارها یعنی چی؟ مگه من چیکار کردم
و به طرف پله ها دویدم .رفتم داخل اتاق و روی تخت نشستم پایم را تکان میدادم
که احساس کردم به یه چیز نرم خورد .سرم را پایین بردم و زیر تخت را نگاه
کردم صحنه ی خیلی بدی بود چندتا موش مرده که خون هایشان روی زمین ریخته
بود و یک گربه ی سیاه با چشم های سبز که قلبش را در اورده بودند .بلند شدم و
شروع کردم به جیغ زدن .جیغ میزدم و گریه میکردم در با ضرب باز شد .ابتین و
میترا و چندتا از بادیگارد ها امدند .ابتین :چی شده؟ -زیر تخت .بادیگاردها رفتند و
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تخت را بلند کردند .میترا با دیدن صحنه ی مقابل جیغ زد و سریع از اتاق بیرون
رفت .ابتین از شدت خشم دست هایش را مشت کرده بود با عصبانیت :طهماسب
سه تا بادیگارد بذار پایین پله ها تا رفت وامد خدمتکار ها رو چک کنند من باید
بفهمم کدوم عوضی جرئت کرده این کار و بکنه -.بله ،اقا .ابتین خواست بره بیرون
که سریع گوشه ی لباسش را گرفتم :من میترسم - .برو توی اتاقم و نترس .من
رفتم توی اتاقش دو نفر از بادیگارد ها هم جنازه ی حیوان ها رو بردند .میترا امد
داخل اتاق و کنارم ماند من که اصال جرئت نداشتم پام و بذارم بیرون .نهار را هم
خود میترا برایم اورد و بادیگارد ها هم ان را چک کرده بودند .توی اتاق کالفه شده
بودم بالخره یازده شب ابتین امد با عصبانیت :کجا بودی؟ دق کردم توی این اتاق-
خب میرفتی توی باغ - .ممنون از راهنماییت  -.امشب اینجا میخوابی -توی اتاق تو-
اره - .خب تا وقتی که تو هستی دیگه خطری وجود نداره .اخم کرد :همین که
گفتم -.میدونستی نمیشه با تو دو کالم مثل ادم حرف زد .زور گو .ایش .رو تختی را
کنار زدم و خودم را روی تخت انداختم .و کم کم خوابم برد .احساس میکردم
چیزی روی سینه ام فشار می اورد و احساس خفگی میکردم چشم باز کردم دیدم
دست ابتین است .خواستم از زیر دستش بیرون بیام اما محکم گرفته بود و نمی
تونستم برای همین بیخیال شدم اما احساس میکردم قبال این اتفاق برام افتاده
نمیدونم توی پستو های ذهنم همچین تصویری وجود داشت  .نور کم اباژور روی
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صورتش افتاده بود توی خواب هم اون چهره ی جدی و خشن را داشت .من
نمیدونم یه تاجر چرا باید انقدر خشن و زورگو و جدی باشه .یک دفعه یه صدایی
شبیه اژیر پیچید از ترس سریع از تخت امدم پایین ابتین هم ریلکس بیدار شد و
رفت طرف در انگار نه انگار که االن خواب بود من هم دنبالش رفتم .وقتی در را باز
کرد دیدم چندتا از بادیگارد ها اسلحه هایشان را به طرف کسی گرفتند رفتیم جلو
من گوشه ی لباس ابتین و گرفته بودم و ارام میرفتم جلو .بادیگارد ها با دیدن ابتین
کنار رفتند یکی از خدمتکار ها که داخل اشپزخانه کار میکرد اون وسط بود .ابتین با
عصبانیت با زبان عربی باهاش حرف زد اما او جواب نداد و خواست یه چیزی بذار
داخل دهانش که ابتین سریع پرید و دست و دهانش را گرفت یکی از بادیگارد ها
امد وخواست دست هایش را بست و بردنش پایین .با تعجب :میشه بگی چی شد؟-
فعال وقت ندارم باید بفهمم از طرف کی بود،بمانید طهماسب با جلیل جلوی اتاق من
باشید ..پله ها پایین رفت با میترا داخل اتاق رفتیم :تو نمیدونی چه خبره؟ -نه ،من
که همه اش پیش شما بودم از کجا بدونم .تا خوده صبح خواب به چشمم نیومد.
بالخره ساعت هشت صبح ابتین امد میترا سریع از اتاق رفت :میشه بگی جریان چی
بود؟ -فعال خیلی خسته ام ولی دیگه هیچ خطری تهدیدت نمیکنه خیالت راحت.
لباسش را در اورد و خودش را روی تخت انداخت با اخم نگاهش کردم :تو
هیچوقت مثل ادم حرف نمیزنی .و از اتاق امدم بیرون ،خسته شده بودم دیگه
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دوست نداشتم اینجا بمونم دلم میخواست از اینجا برم هر جا فقط برم .برگشتم
توی اتاق خودم و در و قفل کردم و فکر کردم .فقط فکر کردم نمیدونم به چی ،یا به
کی .فقط فکر کردم .برای نهار هر چقدر میترا اصرار کرد در و باز نکردم تا اینکه
ابتین امد :در و باز کن مگه نمی خواستی جریانو بدونی .در و باز کردم و دوباره روی
تخت نشستم و پاهایم را داخل شکمم جمع کردم .ابتین هم روی صندلی نشست:
وقتی همه ی خدمتکار ها جمع شدن بهشون گفتم حواسشون بیشتر جمع باشه چون
دوربین برای بازیابی فعال کار نمی کنند .دوربین ها رو واقعا باز کردند اما لیزر کار
گذاشتم چون میدونستم طرف هرکسی که باشه از این فرصت استفاده میکنه و حتی
جرئت میکنه وارد اتاق من بشه و اینکه بهشون گفتم حق ندارن بیان باال .شب چندتا
از بادیگارد ها رو توی اتاق فرستادم تا به موقع حاضر بشن و وقتی هم که صدای
اژیر امد همه امدند بیرون و جاسوس و گرفتن -.برای چی این کار و میکرد؟ -از
طرف رقبا بود ان ها هم فکر میکردند تو نقطه ضعف منی و میخواستن بهت اسیب
بزنند -.در صورتی که اشتباه میکردند تو هیچ نقطه ضعفی نداری .نگاهم کرد و
حرفی نزد :من دیگه خسته شدم از اینجا ماندن دلم میخواهد برگردم ایران .اخم
کرد :مگه توی ایران کسی رو میشناسی؟ -نشناسم .بهرحال چندتا فامیل که دارم.
میتونم راحت از خونه بیام بیرون من اینجا احساس زندانی بودن و دارم -.نه ،تو
همین جا می مونی و حق نداری جایی بری -.ای بابا ..اخه -.همین که بهت گفتم
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هرجا من هستم تو هم همان جایی -.چرا مگه ما چه رابطه ای با هم داریم؟ -حاال
هرچی اینو توی گوشت فرو کن -داری مجبورم میکنی که بمونم -.بله ،تو اینجا
میمونی .و از اتاق رفت بیرون سرم را روی پایم گذاشتم از عجز و ناتوانی خودم
خسته شدم .میترا به اتاق امد :خانم نمیاید پایین .سرم را بلند کردم :میترا بیا .امد و
کنارم نشست :میتونی برام پاس و

شناسنامه قالبی جور کنی .میترا با تعجب:

چرا؟ -خسته شدم دیگه نمی تونم اینحا بمونم فکر میکردم میتونم ابتین و رام کنم
اما این سگ هار عمرا رام بشه .لبش را گزید :خانم این حرف ها چیه؟ -خب راست
میگم دیگه .میتونی این کار و برام بکنی فقط من پولی ندارم بهت بدم -اگر اقا بفهمه
سرم روی سینه ام -.ای بابا پس چیکار کنم پوسیدم از بس توی این جا زندانی
بودم -شما میتونید اقا رو رام هودتون بمنید مطمئنم فقط بیشتر باید تالش کنید -.
دیگه چمار کنم ،دید اون شب چطور ترسیدم نکرد بیاد بغلم کنه .انگار من جوزام
دارم -.خب اقا با پسرهای دیگه فرق داره .مثل ادم های دیگه احساسی نیست خیلی
خشک برای همین زمان زیاد میبره -خشک نیست سنگه .اخه بدبختی با دخترهای
دیگه هم ندیدمش که بگم به خاطر این به من توجه نمیکنه -توی این دوسالی که
من اینجا بودم ندیدم اقا دختر بیاره چرا ،شاید سه چهار بار -.نمیدونم چه کار کنم.
روز بعد سرحال بودم انقدر که شیطنت شد سر و رویم میبارید هوس کردم یکم
صدای ابتین در بیارم ،خواستم برم داخل اتاقش که دیدم در رمز میخواهد من هم
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که بلد نبود پس بیخیال شدم ،اما فکرهای شیطانی دست بردار نبودند رفتم انتهای
باغ که استخر بود خودم را پرت کردم داخل اب وشنا کردم سه ساعت گذشته بود
مطمئن بودم االن می افتند دنبالم .از اب بیرون امدم و لب اب دراز کشیدم احساس
کردم سایه ای افتاد باالی سرم چشم باز کردم و دیدم ابتینه .جیغ زدم و سریع
پریدم توی اب چون لباس تنم نبود  :چطور منو پیدا کردی؟-هنوز خیلی جوجه
ای -.باشه اقای خروس .من جوجه حاال برو تا لباسم و تنم کنم بیام بیرون -نه با هم
میریم -عه ،خب من لباس تنم نیست -به من چه ،زود باش بیا منتظرم -ابتین اذیت
نکن برو .نمیخوام فرار کنم میام -نه ،میدونی بادیگاردها چقدر دنبالت گشتن -خب
خوش به حالشون حاال تو برو ،تا بیام -بیا نگاهت نمیکنم -تو که راست میگی -باور
کن .در دلم :اینکه عین خیالش نیست ،پس منم برام مهم نیست .از اب امدم بیرون
دیدم داره راست راست نگاه میکنه :خوبه نمیخواستی نگاه کنی ،اگر میخواستی
ببینی چکار میکردی .تونیک گشادم را پوشیدم جلو امد و در یک قدمیم ایستاد:
هیچوقت جلوی یک مرد اینطور واینستا -به من چه من که بهت گفتم برو خودت
نرفتی .سرش را جلو اورد :پس تاوان میدی .با تعجب نگاهش کردم که احساس
کردم گردنم سوراخ شد جیغم بلند شد سرش را عقب برد و با لبخند نگاه کرد.
اشک در چشم هایم حلقه زد :خیلی وحشی گردنم سوراخ شد -.ادا نیا بدو بریم
عصبی شدم :ادا ادم برای کسی در میاری که ناز کش داشته باشه نه من .و سریع
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ازش دور شدم دستم روی گردنم بود و گریه میکردم .پسره ی وحشی همینه که
کسی رو نمیاره خونه چون کسی حاضر نمیشه با این وحشی بازی هاش با این باشه.
حاال من با اون وضع بودم بادیگاردها هم ردیف جلوی در بودند بی توجه سریع رفتم
داخل و رفتم توی اتاق و در و قفل کردم دستم را از روی گردنم برداشتم با دیدن
کبودی اشکم بیشتر شد پسره ی وحشی ابراز احساسات هم بلد نیست .کل شر و
شیطنتم خوابید بدجور ضدحال خوردم رفتم و یه دوش سریع گرفتم و امدم بیرون
میترا امده بود پشت در و میگفت .برم پایین  .اصال حوصله نداشتم اما گرسنه ام بود
گردنم را نگاه کردم و اخم کردم  .شالم را دور گردنم بستم تا وحشی بازی ابتین
معلوم نشه ابروم بره .با اخم رفتم و پشت میز نشستم ابتین سرگرم با تبلتش بود
من هم با دستمال داخل بشقابم بازی میکردم غذا رو اوردند  .ابتین :اوف ،این ها هم
بلد نیستن یه قورمه سبزی درست کنند و کمی سوپ ریخت .در دلم :کوفت بخوری
بهتره چون وحشی تر میشی .اصال میل نداشتم و با غذام بازی میکردم ابتین نگاهم
کرد :چرا نمی خوری؟ -میل ندارم -چرا؟ چپ چپ نگاهش کردم گفت :چیه؟-
هیچی دارم به وحشی بودنت فکر میکنم .اول اخم کرد بعد انگار تازه یادش امده
باشه لبخند زد :اهان -.زهرمار -.دیگه پررو نشو -اخه نه که تو خیلی رو میدی که
پررو بشم -رو احتیاج نداری مادرزادی منبعشی دیگه رو هم ببینی قابل کنترل
نیستی -برو بابا .ببینم ما قبال با هم بودیم .اخم کرد :چطور؟ -هیچی دارم فکر
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میکنم تا چند روز بدنم سیاه و کبود بوده -چقدر تو بی جنبه ای -.اره بی جنبه ام
وشالم و زدم کنار :اگر گردنت تو هم اینجوری بشه بازهم میگی بیجنبه -.چرا
اینطوری شده من که محکم نگرفتم -.من نمیدونم محکم میخواستی بگیری چطور
بود فکر کنم رگم و سوراخ میکردی -.از انجایی که من ادم منطقی هستم و
اشتباهاتم وقبول دارم ،میذارم تو هم گاز بگیری -.برو بابا مگه من مثل تو وحشیم.
به جاش منو ببر بیرون -میدونستی خیلی سوءاستفاده گری؟ -عه ،خب چند وقت
توی خونه بودم دلم پوسید خب -.خیلی خب ،برو حاضر شو .ذوق کردم :واقعا؟!
پس میترا هم بیاد -باشه .سریع دویدم به طرف پله ها .میترا رو هم صدا کردم که
بره حاضر بشه .کمدم را باز کردم یک لباس سفید حریر ساده با یک کت که تا
روی رانم بود با شلوار سفید پوشیدم .کفش های جیر قرمز پاشنه پنج سانتیم را هم
پوشیدم و یک کیف قرمز دوشی کوچک .کمی غلیظ ارایش کردم و یک شال حریر
سفید هم انداختم .عینک افتابیم را هم برداشتم عالی شده بودم میترا هم حاضر
شده بود و میکردم .پوشیده بود .رفتیم پایین  .ابتین یک پیراهن سفید با شلوار
راسته ی مشکی پوشیده بود و چند دکمه ی باالی پیراهنش را باز گذاشته بود
طوریکه زنجیرش خودنمایی میکرد .با ذوق :بریم .سرش را تکان داد و راه افتاد من
و ابتین سوار پورشه ی ابتین شدیم میترا و چهارتا بادیگارد ها هم سوار دو ماشین
جداگانه شدند .با ذوق همه جا رو نگاه میکردم .با رفتیم طرف برج العرب واقعا که
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قشنگ بود از انجا هم رفتیم یه پاساژ خیلی بزرگ با وسایل شیک و لوکس انقدر
ذوق کرده بودم که حد نداشت  .پشت ویترین یکی از مغازه ها یک لباس پرنسسی
ابی و سفید خودنمایی میکرد جالبه که هنوز همچین لباس هایی هست با ذوق :ابتین
بریم این لباس رو ببینیم با تعجب :این؟ -اوهوم خیلی نازه سرش را تکان داد و
رفتیم داخل از فروشنده خواست که لباس و بیاره فروشنده هم گفت که فقط برای
نمای ویترینش و فروشی نیست .ضدحال خوردم :بریم .ابتین دستم را گرفت و به
عربی به فروشنده چیزی گفت .میترا با دهان باز نگاهشون کرد گفتم :چی میگن؟-
اقا میخواهد سه برابر قیمت پول بده .من هم دهانم باز مونده بود :ابتین ولش کن
ارزشش و نداره ،بریم -.مگه خوشت نیومده؟ -چرا ولی خب-...ولی نداره جبران
گازی که گرفتم .فروشنده لباس را اورد و من به همراه میترا پوشیدمش .انقدر زیبا
بود که حد نداشت مثل شاهزاده ها شده بودم .ابتین امد و در زد من هم شیطنتم
گل کرد :میترا درو باز نکن بذار توی خماری بمونه .میترا ریز

خندید و کمک

کرد لباس و در بیارم.وقتی رفتیم بیرون ابتین با اخم :چرا در و باز نکردی ببینم.
بهش چشمک زدم :اخه تو غیر قابل کنترلی ترسیدم یه جای دیگه ام کبود بشه.
چپ چپ نگاهم کرد.

میترا هم پشت من ایستاده بود و ریز میخندید .پول لباس

و داد و رفتیم مغازه ی دیگه .و یک صندلی ابی به رنگ لباس و پاشنه دار خریدم.
قصد داشتم چند دست لباس زیر هم بخرم با میترا خواستیم وارد مغازه بشیم که
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دیدم ابتین هم داره میاد :تو کجا؟ -خب منم میام -.نخیر نمیشه این جور چیزها
زنونه است .شما فقط بیا پولش و حساب کن -.خیلی خب برو -افرین پسر خوب.
انجا هم خرید کردم گفتم :بریم بستنی بخوریم؟ نگاهم کرد :سرش را تکان داد.
همگی رفتیم و بستنی خوردیم .ابتین :حاال راحت شدی دیگه توی خونه زندانی
نیستی -اوهوم مرسی خیلی خوش گذشت .فقط یه خواهش دیگه میشه بریم
شهربازی.؟ -نه دیگه برای امروز بسه -.عه بریم دیگه -همین که گفتم نه .همه ی
کوپنت و امروز خرج نکن .برای بعدا هم بذار - .ایش باشه -.خواسته ات هم مثل
خودت بچه است االن هرکی جای تو بود میگفت بریم دیسکو -خب من باهمه فرق
دارم از اینجور چیزها لذت نمی برم .چیه پسر دخترتوی هم میلولند و مست کنند.
روز بعد به میترا گفتم همراه یکی از بادیگارد ها بره و سبزی مخصوص قورمه
سبزی رو بخره ،به عنوان تشکر که منو برد بیرون با یکی از بادیگاردها رفت و
خرید کرد وقتی وارد اشپزخانه شدیم همه تعجب کرده بودند اشپزخانه ی خیلی
مجهزی بود .من و میترا یک طرف مشغول شدیم ان ها هم به کارشان میرسیدند.
قورمه سبزی رو درست کردم طعمش عالی شده بود فکر کنم قبال اشپز ماهری
بودم .ابتین برای نهار نیامد موقع شام به میترا گفتم وقتی غذا ها رو اوردند اخر سر
قورمه سبزی رو بیاره .با ابتین نشسته بودیم و خدمتکارها غذا ها رو می چیدند
وقتی انها رفتند ابتین خواست مشغول بشه که میترا با غذا امد .ابتین با تعجب میترا
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رو نگاه کرد وقتی میترا غذا رو روی میز گذاشت برای اولین بار چشم هایش برق
زد :.تو اینو درست کردی؟ -نه اقا ،ساحل خانم درست کردند .با تعجب نگاهم
کرد :خب دیگه ما اینیم .لبخند زد :مرسی .و کمی مزه کرد :اوم ،خوشمزه است-.
چی فکر کردی پس .خودم هم کشیدم و خوردم برای اولین بار دیدم ابتین انقدر
زیاد خورد گفتم :بسه بابا ،حالت بد میشه -.خوشمزه بود -خب باشه دیگه تا مرز
خودکشی نخور که حالت بد میشه .سرش را تکان داد :مرسی .خیلی وقت بود که
نخورده بودم -.نوش جان .قبال هم برات درست کرده بودم؟ -نه -.حاال که انقدر
خوردی پاشو بریم توی باغ قدم بزنیم .سرش را تکان داد و بلند شد - .تو تاجر چی
هستی؟ -چطور؟ -اخه این همه بادیگارد داری -.عتیقه-.عه چه جالب پس برای
همینه که اکثر وسایل عتیقه است .راستی زمانی که من بیهوش بودم چطور اوردیم
اینجا؟ -با جت اختصاصی -.پس یعنی من شناسنامه و پاس ندارم -.نه ،نداری -.پس
میشه بدی برام درست کنند .با اخم :میخواهی چیکار؟ -هیچی همین جوری یه وقت
احتیاج میشه .خب تو که همیشه نمی خواهی بمونی اینجا .یعنی اصال نمی خواهی
برگردی ایران؟ -فعال که نه .دیگه حرفی نزدم .رفتیم طرف اب نما خواستم اب
بپاشم توی صورتش که برگشتم دیدم نیست ،ان طرف ایستاده بود پوزخند زد:
خیلی جوجه ای اگر فکر کردی دوباره گول میخورم -.باشه بابا تو زبل .به طرف
درخت ها اشاره کردم :خدا رو شکر که اینبار چیزی داخلش نیست -فکر نمی کنم.
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به طرف انجا رفتم همه جا سیاه بود ابتین هم امد :نور موبایلت و بنداز خیلی تاریکه
نور موبایلش را انداخت از ترسم با احتیاط قدم برمیداشتم.یکم که رفتیم جلو دیدم
یکی از بادیگارد ها با یکی از خدمتکار ها داشتند همدیگه رو میبوسیدن سریع پشتم
و کردم تا نبینمشون .ابتین با عصبانیت :خجالت نمیکشن فکر میکنند اینجا چه جور
جایی خواست بره جلو که دستش را گرفتم ارام گفتم :زشته بیخیال شو .گناه دارن
بیا بریم و دستش را کشیدم :هیچی به روشون نمیاری اصال انگار هیچی ندیدی.
جوابم را نداد :باشه.؟ -باشه حاال خودم ریز میخندیدم گفت :به من میگی فراموش
کن اونوقت خودت میخندی -.خب اخه خنده دار بود -فکر کنم خوشت امده .اخم
کرپم :نخیر  .بی ادب .به جای این حرف ها برو بگو جین و بیارن -.حرف و عوض
میکنی -.ای بابا بیخیال شو دیگه .به یکی از بادیگارد ها گفت و جین و اوردند .جین
با دیدن ابتین شروع کرد به پارس کردن ابتین هم نوازشش کرد -.خدا شانس بده.
نگاهم کرد فکر کنم بلند فکر کردم از رو نرفتم :چیه راست میگم خب .زمانی که
داشتم از ترس دیدن اون ماره میمردم نیومدی یه بغلم کنی تااروم بشم اونوقت
این سگه رو اینطوری بغلش میکنی -.توقع های اضافه نداشته باش .خیلی بهم
برخورد خیلی ناراحت شدم ،راست میگه من بیش از حد ازش توقع داشتم فکر
میکردم خودم و توی دلش جا کردم اما زهی خیال باطل -.شب به خیر و به طرف
امارت رفتم .بدجور ضدحال خوردم حیف غذایی که براش درست کردم بی صفت.
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دیگه هیچ اشتیاقی نداشتم برم سرمیز و به میترا میگفتم غذایم را بیاره توی اتاقم.
یک هفته سراسر کسالت و بیهودگی گذشت گاهی اوقات از این زندانی بودنم به
سطوح میام ابتین هم که اصال عین خیالش نیست انگار نه انگار یک هفته است منو
ندیده ،دلم خوشه ها اخه اون اصال احساس داره .اما منه احمق دلم براش تنگ شده
بود توی این یک هفته ای که ندیده بودمش .خب دخترم احساس دارم مگه
چندسالمه یه پسر خوشتیپ و جذاب میبینم دل میبندم هرچند که اون پسر به
معنای واقعی سگ باشه .کالفه بودم خیلی هم کالفه بودم ساعت یک شب بود و
خوابم نمیبرد به سرم زد حاال که کسی نیست لباس پرنسسیم رو بپوشم من که هیچ
جا رو ندارم بپوشم حداقل برای دل خودم بپوشم ..لباس را پوشیدم و کفش هایم و
را پا کردم چون از حمام امده بودم و میترا موهایم را بافته بود حالت فر شده بود
یک برق لب صورتی و کمی کرم هم زدم خیلی ناز شده بودم و با احتیاط از اتاق ها
بیرون رفتم میترا توی سالن بود با دیدن من با تعجب :ساحل چرا این لباسو
پوشیدی؟ -حوصله ام سررفته بود بعد هم دیدم هیچ جا رو ندارم که بپوشم دیگه
اینجا پوشیدم -خیلی ناز شدی درست مثل سیندرال .لبخند زدم :مرسی ،حاال بیا بریم
توی باغ فقط به بادیگارد ها بگو نگاه نکند فردا میگن دختره کم داره .ریز خندید:
باشه ،بریم رفتیم طرف اب نما .همان جا نشستم .میترا :میخواهی ازت عکس
بندازم -.باشه بنداز توی فیگور های مختلف ازم عکس انداخت .خدا رو شکر موبایل
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هم ندارم البته نه بیرون میرم نه کسی رو میشناسم پس احتیاجم نمیشه کمی توی
باغ راه رفتم وقتی خسته شدم برگشتم به اتاقم .صبح رفتم سر میز صبحانه ابتین با
پوزخند :نبودی کم پیدا بودی .دلم میخواست هر چی از دهنم در میاد بهش بگم اما
خیلی جدی :من دیگه نمیتونم اینجا بمونم یعنی نمیخوام که بمونم کارم و درست
کن برگردم -نمیشه -یعنی چی که نمیشه من نمیخوام دیگه اینجا بمونم خسته
شدم -.تو که ایران کسی رو نداری -مهم نیست هرچی باشه کشورمه -.من اجازه
نمیدم -تو کی هستی که برام تعیین تکلیف میکنی -همین که گفتم -کاری نکن که
به زور بخوام برم .اخم کرد :فکر نمی کنم انقدر جربزه داشته باشی -فکر میکنی،
پس منو نشناختی -.همین که گفتم اینجا میمونی .پوزخند زدم و بلند شدم و به اتاقم
رفتم واقعا دلم میخواست برم هر جا فقط برم .بدبختی هیچ پولی هم ندارم .کالفه
بودم .صبح که بیدار شدم دیدم جلوی در اتاقم دو تا بادیگارد گذاشته عصبی شدم و
رفتم پایین :میشه بگی این مسخره بازی ها چیه برای چی بادیگارد گذاشتی جلوی
در اتاق -.محض احتیاط -بابا بودن و نبودنم که برای تو فرقی نمیکنه پس چرا
نمیذاری برم -..من نامزدتم پس تو باید پیش من بمونی -.هه نامزد کدوم نامزد.
چطور فکر کردی که ما نامزدیم من نمیدونم چطور با این اخالقت قبول کردم باهات
نامزد کنم -حاال هر چی .اتاقت هم انتقال داده میشه به اتاق من -چییییی؟ من دارم
از دست تو فرار میکنم اونوقت بیام تو اتاق تو -یه مدت توی اتاق من میمونی تا
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فکر فرار از سرت بره .از زورگویی ها و لجبازی هاش خسته شده بودم اخه ادم
انقدر لجوج و نفهم .از انجا زدم بیرون و رفتم توی باغ دو روز بود که همه اش یک
جفت چشم ابی میامد جلوی چشمم فقط چشم بود بدون هیچ تصویر خاصی باید از
ابتین میپرسیدم .کمی قدم زدم و برگشتم داخل خواستم برم توی اتاقم که
طهماسب :خانم اقا فرمودند برید توی اتاقشون .پوفی کردم و به اتاق ابتین رفتم.
روی صندلی نشسته بود با لب تابش کار میکرد گفتم :تو کسی رو از اشناهای من
میشناختی که چشم هاش ابی باشه .همچین نگاهم کرد که قالب تهی کردم :وا چرا
مثل ببر زخمی نگاه میکنی یه سوال کردم -چرا این سوال و کردی؟ -اخه چند روزه
همه اش یک جفت چشم ابی میاد توی ذهنم .تو همچین کسی رو نمیشناسی -نه،
زیاد بهش فکر نکن .شانه ای باال انداختم :فکر نکردم خودش امد توی ذهنم-.
امشب میتونی توی اتاق خودت بمونی اما از فردا میای اینجا دلیل امدنت هم بخاطر
فرارت نیست چون بخواهی هم نمیتونی فرار کنی -پس چی؟ -فردا پسرعمومم
خواهرش برای چند روز میان اینجا و انها فکر میکنند نامزدیم -.اهان .روز بعد
ساعت نزدیک هشت شب بود که پسر و دختر عمویش امدند .دختر عموش انقدر
قیافه میگرفت و مزخرف نگاه میکرد که کالفه میشدی ولی پسرعمویش خوب بود
البته نسبت به اخالق سگ خودش .دختر عموش محنا دختر خوشگل و جذابی بود
چشم های طوسی و موهای بلوند صورت سفید لب و بینی کوچولو و هیکلش هم
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مثل مانکن ها بود .اول هم که امدند همچین پرید بغل ابتین دختره ی چندش .پسر
عمویش مازیار قد بلند و هیکلی بود البته به پای ابتین نمیرسید ولی خوب بود.
چشم های طوسی و صورت سفید لب و بینی متناسب و موهای مشکی .خدمتکارها
می امدند و پذیرایی میکردند و اون سه نا باهم حرف میزدند من هم در و دیوار
نگاه میکردم .دیدم حوصله ام واقعا داره سرمیره .بلند شدم :با اجازه و به طرف باغ
رفتم .میترا هم همراهم امد :خانم این دختره چرا این ریختی بود همچین خودش
رو گرفته بود انگار کیه -تا حاال ندیده بودیش -نه اقا مازیار و دیده بودم ولی اونو
نه .فکر کنم از اقا ابتین خوشش میاد .چون همچین اقا رو نگاه میکرد -.بذار
خوشش بیاد حاال نه که ابتین چقدر هم اهل عشق و احساساته .سرش را تکان داد:
پس امشب میرید توی اتاق اقا -اره .احساس کردم حرفی میخواهد بزنه  :چی شده
میترا بگو -هیچی ،این جسارت منو ببخشید .فقط نمی ترسید -از کی؟ -حب از اقا-
چرا باید بترسم .کمی نگاهم کرد منظورش را فهمیدم خندیدم :اهان .نه بابا اون بی
بخار تر از این حرف هاست گاهی اوقات فکر میکنم یا همجنس بازه یا هیچ
احساسی نداره .سرش را تکان داد :فضولی منو ببخشید به خاطر این پرسیدم که
اون دفعه گردنتون کبود شده بود -.اون که کال وحشیه ولی مطمئنم به قصد خاصی
نکرده بود اگر به قصد خاصی بود که میمردم هم نمی رفتم توی اتاقش .سرش را
تکان داد :دیگه بهتره برگردیم شام حاضره .بعد از شام محنا که گفت خسته است و
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رفت خوابید فقط مازیار وابتین ماندن منو میترا رفتیم باال توی اتاق ابتین بود .گفتم:
اصال حواسم نبود من میرم این اتاق بغلی .کسی هم نمیفهمه .بلند شدم و در اتاق را
باز کردم که دیدم محنا مثل خرس انجا خوابیده .در و بستم :این اینجا چه غلطی
میکنه این همه اتاق باید بچسبه به این اتاق -من که گفتم چشمش دنبال اقاست-.
غلط کرده ،دختره ی چندش هر کاری میخواست بکنه قبل از اینکه ابتین نامزد کنه
میکرد .ابتین امد داخل اتاق و میترا سریع رفت بیرون .با عصبانیت :این دختره توی
اتاق بغلی چه کار میکنه؟ -هر وقت میاد انجا میخوابه -.میخواد بیاد توی اتاق تو
روش نمیشه میره اتاق بغلی -.مهم نیست -خدارو شکر برای تو هیچی مهم نیست
اگر بود شک میکردم -.حاال حسودیت میشه؟ -چرا باید حسودی کنم؟ -برای
اینکه محنا منو دوست داره -پس خودت میدونی .میدونی و اون طور بغلت میکنه
هیچی نمیگی -چی بگم خب؟ -واقعا که خیلی باحالی -.بهت گفتم ازم توقع زیادی
نداشته باشه .با عصبانیت :تو بیخود گفتی .یک دکمه رو زد  :حرف دهنت و بفهم-
بسه دیگه هر چقدر فهمیدم هرکاری کردم که شاید دل سنگت نرم بشه نشد چون
معلوم نیست خدا تو رو از سنگ افریده یا از گل .من که به میل خودم نیومدم اینجا
بیهوش بودم که تو اوردی و بعدش گفتی نامزدیم من هم حرفت و باور کردم سعی
کردم مثل یه نامزد برات باشم اما تو انگار نه انگار .پس این نشون میده قبال هم
رابطه ی خوبی نداشتیم و شاید تو دروغ گفتی که نامزدتم بهت هم میگم بذار برم
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که نمیذاری .روی زمین نشستم و سرم و روی پایم گذاشتم و گریه کردم .کمی بعد
ابتین بلندم کرد وروی تخت گذاشت .گفتم :بذار برم توی اتاقم صبح زود میام که
کسی شک نکنه .جوابم را نداد نگاهش کردم دیدم داره نگاهم میکنه -.واقعا تو
هیچی از گذشته ات یادت نمیاد .نگاهش کردم :نه .هیچی .چطور؟ -مهم نیست
کنارم نشست :من توی خونه ای بزرگ شدم که از همان اول بادیگارد و خدمتکار
زیر دستم بوده مادرم زنه خیلی خوب و مهربونی بود اما اسیر دست یه ادم عوضی
بی منطق شده بود پدرم ادم هوس باز و خوش گذرونی بود و البته استبدادی و
خودرای من زیر دست اون بزرگ شدم تا زمانی که ازشون جدا شدم پس نباید
توقع رفتار خیلی خوبی از من داشته باشی -.چه ربطی داره تو ادم بی احساس و
خشکی هستی ربط به تربیت پدرت نداره .پدرت که احساست و ازت نگرفت -چرا
گرفت ،با کشتن مادرم جلوی چشمم گرفت .دهانم باز مانده بود اصال باورم نمیشد.
فکر کردن بهش هم مثل کابوس میمونه چه برسه تجربه اش - .از انجا به بعد
خشک شدم احساسم را خشک کردم و به هیچ زنی توجه نکردم و باهمه خشک و
مغرور رفتار کردم با تو هم رفتارم همینطور بود تا اینکه تو سعی کردی خودت رو
توی دلم جا کنی میفهمیدم از شیطنت و رفتارات میفهمیدم ،اما باور کن احساسی
برام نبوده که بخواهد به خاطر کسی به غلیان دربیاد .حاال بهش حق میدادم و نمی
تونستم حرفی بهش بزنم چون حتی فکرش هم وحشتناکه کمی مکث کردم و دستم
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را روی موهایش کشیدم :من هرکاری که میتونستم کردم تا تو منو دوست داشته
باشی اما نشد .فقط یه کار مونده که ممکنه کارساز باشه .نگاهم کرد .لبخند زدم و
سرم را جلو بردم و لب هایم را روی لب هایش گذاشتم خواست منو از خودش جدا
کنه که بیشتر بهش چسبیدم و پر حرارت بوسیدمش جوابم را نداد .دوره زمونه
عوض شده پسرا جواب دخترها رو نمیدن سرم را بردم عقب و نگاهش کردم
گفت :روش درستی نیست ،ممکنه اسیب ببینی - .یعنی چیی؟؟ -یعنی اینکه توی
این روابط هم احساس ندارم .یاد گازی که گرفته بود افتادم .گفت :اصول اکسی
برای اینطور روابط مشتاق نیست -.خب شاید با من مثل دیگران نبودی از کجا
معلوم.؟ روی پایش نشستم و لب هایش را بوسیدم او هم جوابم را داد اول اروم بود
و بعد یک دفعه خشن شد و گازی از لبم گرفت که طعم خون و احساس کردم
بغض کردم خیلی خودم را کنترل کردم که گریه نکنم .ابتین هم فهمید چیکار
کرده .سرش را برداشت و نگاهم کرد برای اولین بار ناراحتیش را دیدم :ببخشید،
نمی خواستم .سرم را تکان دادم :نه ،مهم نیست .دوباره لب هایم را با لب هایش
قفل کردم منو برگرداند روی تخت و رویم خیمه زد به طرف گردنم رفت احساس
کردم دوباره داره خشن میشه .ارام و با صدای اغواگرانه در گوشش :میدونی دوست
دارم .ارامتر شدگردنم را پر حرارت بوسید دستم را داخل موهایش فرو بردم نفس
های هردویمان عمق گرفته بود.شب نسبتا خوبی بود ولی برای اولین تجربه زیاد
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جالب نبود گاهی اوقات ابتین خیلی خشن میشد و اصال نمیشد کنترلش کرد و کم
مونده بود بزنم زیر گریه.صبح که بلند شدم به ابتین نگاه کردم که چه راحت
خوابیده .پیراهنش را برداشتم و پوشیدم جلوی اینه رفتم از دیدن چهره ام وحشت
کردم روی گردنم خون مرده شده بود و روی بازو و کتفم کبودی قابل مالحظه ای
بود .اهی کشیدم و سرم و تکان دادم برگشتم و دیدم ابتین روی تخت نیم خیز
نشسته و منو نگاه میکنه لبخند زدم:سالم.سرش را تکان داد و بلند شد و به طرفم
امد موهایم را از روی شانه ام کنار زد و جای کبودی را دست کشید چشم هایش
غمگین و ناراحت بود:من که بهت گفتم.سرم و تکان دادمد:خودم خواستم پس
خودت و سرزنش نکن.فقط برام عجیبه که من چرا دختر نبودم؟اخم کرد:شاید
مادرزادی بکارت نداشتی -.میشه؟ -اره -پس یعنی با کسی نبودم؟ -فکر نمیکنم
،دختر عوضی نبودی.خندیدم :ممنون از این رک گوییت ،خب پس خیالم راحت
شد .اوه راستی این دختره فکر کنم فهمیده ما با هم بودیم .لبخند محوی زد :نگران
نباش اتاق من عایق صدایی ازش بیرون نمیره -.عه ،خب پس خیالم راحت شد.
حاال میشه بری از اتاقم برام لباس بیاری -.چرا خودت نمیری؟ -چشم ،میخواهی
بادیگارد ها هم بفهمند دیشب چی شده - .اهان ،حواسم نبود خب به میترا بگو .اخم
کردم :نمیخوام هیچکس بفهمه بلند شو خودت بیار بدو  - .خب چی بیارم .در
حالیکه به حمام میرفتم :هرچی بستگی .به سلیقه ی خودت داره .از حمام که امدم
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دیدم ابتین لباس هایم را روی تخت گذاشته .پوشیدم یک تیشرت با زمینه ی سفید
که طرح برج ایفل و یه دختر و داشت و کمی نگین کاری شده بود و بلند بود با یک
ساپورت مشکی .موهایم را خشک کردم و از عطر تند و تلخ ابتین کمی به موهایم
زد .اصال حوصله نداشتم برم بیرون از طرفی هم ضعف داشتم .زنگ را فشردم کمی
بعد میترا امد داخل :خانم حالتون خوب نیست .رنگتون زرد شده -نه ،خوبم فقط
میشه صبحانه ام و بیاری اینجا اصال نمی تونم بیام بیرون .نگاهش به کبودی گردنم
خورد :اتفاقی افتاده .شما -....اره -.وای خاک برسرم پس چرا زودتر نگفتین.
خندیدم :می امدم شیپور برمی داشتم میگفتم من با نامزدم بود .لبش را گزید :نه،
منظورم این نبود .االن شما باید تقویت بشید .میرم زود میام -.مرسی .به سرعت
میترا با دوتا سینی پر امد .با تعجب :همه ی این ها رو من باید بخورم -.بله ،اقا هم
سفارش کردند -.میخورم ولی همه اش رو نمی تونم .صبحانه ام را که خوردم :ابتین
کجاست؟ -با اقا مازیار و محنا رفتن بیرون -.نکرد یه خداحافظی کنه ،کال ادم بشو
نیست .میترا ریز خندید گفتم :نخند ،من ادمش میکنم .حاال ببین -.من مطمئنم شما
خودتون خواستید با اقا باشید حتما این هم یکی از روش هاتونه -چاره ای نبود چون
همه ی راهام به بن بست خورد مجبور شدم از این راه استفاده کنم ولی هنوز رام
نشده ،کار میبره -پس باید خیلی قوی باشید -اوهوم - .حاال بلند شید بریم یه
هوایی تازه کنید - .نه حوصله ندارم ،نمیدونم یه حس خاصی دارم - .ناراحتید؟-
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ناراحت نه ،چون خودم خواستم اما یه حسی که نمیدونم چیه -.شاید به خاطر اینه
که توقع رفتار بهتری از اقا داشتید .نگاهش کردم و هیچی نگفتم .نهار اصال میل
نداشتم و میترا هر چی اصرار کرد اصال نتونستم بخورم .ساعت پنج بود که ابتین امد
از دستش ناراحت بودم نمیدونم چرا فقط ناراحت بودم و خودم و زدم به خواب امد
و کنارم روی تخت خوابید و با موهایم شروع کرد به بازی کردن چشم هایم را باز
کردم :عه ،کی امدی؟ لبخند محوی زد :نه که تو هم خواب بودی اصال متوجه
نشدی -.اره ،خواب بودم -.باشه منم نفهمیدم خودت رو زدی بخواب .چرا اصال از
اتاق نرفتی بیرون -حوصله نداشتم -.کسی که نبود -میدونم ولی کال حسش نبود
شما ها کجا رفتید؟ -مازیار جایی کار داشت رفتیم انجا .سرم را تکان دادم .و خودم
را توی بغلش جمع کردم گفت :از عطر من زدی؟ -اوهوم - .فردا یه مهمانی دعوت
شدیم و برای اینکه مازیار و محنا شک نکنند تو هم باید بیای -.فقط برای اینکه
شک نکنند و اگر نه اصال بهم نمیگفتی .کال دوست داری منو زندانی کنی -حاال که
گفتم ،لباس هم همون پرنسسی که برات خریدم و بپوش چون بالماسکه است-.
پس یعنی باید بیام -مگه خودت دوست نداری.؟ -دوست دارم اما نه برای اینکه
دیگران ظن پیدا نکنند -.باشه ،حاال تو بیا اینجا من هم میبرمت شهربازی .نگاهش
کردم :معامله ی خوبی قبول -فردا ارایشگر میاد .نمی خواهد نگران چیزی باشی
سرم را تکان دادم .ساعت دوازده ارایشگر که زن نسبتا میان سالی بود امد
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میخواست از موهایم شروع کند که من نذاشتم و گفتم :اگر میشه کاله گیس بذاره.
نمی خوام موهام معلوم بشه .او هم قبول کرد .ساعت چهار کارم تمام شد .خیلی ناز
و خوشگل شده بودم صورتم ارایش خیلی مالیمی داشت و بیشتر گریم بود گاله
گیس و که به رنگ بلوند گذاشت و فرکرد یه تاج خیلی کوچولو هم باالی سرم
گذاشت میترا :وای خیلی ناز شدید .لبخند زدم :مرسی مگر تو تعریف کنی -خب
تعریف کردنی رو باید تعریف کرد .به کمکش لباسم را پوشیدم و زیور االتم را
انداختم .میترا :امشب از کنار اقا تکون نخورید و اگر نه میبرنتون -نه ،بابا قشنگتر
از من انقدر هست که کسی نخواهد به من نگاه کنه -.هرکس به جای خودش .ابتین
وارد اتاق شد میترا سریع رفت بیرون .ابتین با تعجب نگاهم کرد و برق خاصی در
چشم هایش بود .یه دور چرخیدم :پرنس باب میل واقع شدم؟ -اره ،خیلی خوشگل
شدی .جلورفتم و دستم را دور گردنش انداختم :پس یعنی االن احساسات به
جریان نیوفتاد .قیافه ی متفکر به خودش گرفت :چرا یکم - .ایش ...خواستم برم که
دستم را کشید چرخ زدم در بغلش لبش را روی لب هایم گذاشت و بوسید ارام و
پر حرارت .سرش را عقب برد گفتم :خوبه داری پیشرفت میکنی .ولی هنوز کلی
کار داری .لبخند زد و حرفی نزد او هم یه کت شلوار مشکی پوشید که خیلی بهش
می امد .یک شنل خیلی کوتاه انداختم روی لباسم و ماسکم را که ابی بود و رویش
پر اکلیل بود داخل کیفم گذاشتم ماسک ابتین را هم که مشکی با اکلیل های طایی و
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مشکی بود برداشتم وقتی حاضر شد با هم از در بیرون امدیم .دستم را دور بازویش
حلقه کردم و با هم پایین رفتیم محنا و مازیار پایین بودند مازیار بادیدنم :واو،
ساحل چقدر جذاب و زیبا شدی .پسره نه گذاشت و نه برداشت گفت ساحل
کشمش هم دم داره .لبخند مصنوعی زدم :مرسی .محنا را نگاه کردم همچین نگاهم
میکرد انگار ارث پدریش و خوردم  .او هم خودش را توی ارایش خفه کرده بود و
یک دکلته ی خیلی کوتاه پوشیده بود که به نظر من بهش نمی امد من و ابتین سوار
پورشه شدیم و محنا و مازیار هم با ماشین بادیگارد ها امدند .مهمانی توی یک
ویالی خیلی خوشگل بود وقتی خواستیم وارد بشیم ماسکم را زدم .تا وارد شدیم
یکی از پسرها جلو امد :خیلی خوش

امدین مزین کردین اصال فکر نمی کردم

بیایید .و مرا نگاه کرد :ابتین جان معرفی نمی کنی .ابتین هم مثل همیشه سرد:
نامزدم -.واقعا چه جالب پس تو هم نامزد کردی چه بی خبر ،دستش را جلو اورد:
من شاهین عامری هستم .برای اولین بار دست دادم -.خوشوقتم ساحل .سرش را
تکان داد :اوه خیلی پر چونگی کردم بفرمایید و مارو به یک سمت سالن راهنمایی
کرد همه ی زن ها خودشون و توی ارایش خفه کرده بودند و همه ی لباس ها
لختی و کوتاه طوریکه به زور ران هایشان را می پوشاند .یه اهنگ الیت پخش می
شد و بعضی ها وسط در حال رقص بودن .خدمتکار با سینی مشروب امد .یاد
شکستن شیشه ی مشروبی افتادم و باز هم یک جفت چشم ابی .در گوش ابتین :تا
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حاال شده جلوی من مشروب بخوری؟ -نمیدونم ،فکر نمی کنم -.اخه صحنه ی
شکستن بطری مشروب امد جلوی چشمم .همچین نگاهم کرد که ترسیدم :وا ،چرا
اینطوری نگاه میکنی؟ همان موقع محنا امد و به بازوی ابتین اویزان شد :ابتین .بریم
برقصیم .ابتین جدی :نه ،اگر هم بخوام برقصم با ساحل میرقصم .به معنای واقعی
ذوق مرگ شدم خیلی قشنگ ضد حال خورد او هم همچین منو نگاه کرد که انگار
ابتین و از چنگش در اوردم .من هم اصال توجه نکردم .اهنگ عوض شد و اکثرا
رفتن وسط .ابتین :میرقصی؟ -بدم نمیاد .ولی یادت باشه این طرز در خواست
نیست .پوزخند زد گفتم :مثل اینکه هیچ تغییری نکردی بیخود امید داشتم بلندشو
تا ببینم چه کارایی باید بکنم .چون تاریک بود شنلم را در اوردم و با ابتین رفتیم
وسط سرم را روی سینه اش گذاشته بود و ارام تکان میخوردیم خواستم بچرخم که
رفتم توی بغل یکی دیگه سرم را بلند کردم و دیدم مازیار است سرش را جلو اورد:
فکر میکنی ابتین لیاقت تو رو داره .خواستم دستم را از دستش در بیاورم که محکم
تر گرفت :چی میگی؟ ولم کن نمیخوام برقصم .دنبال ابتین میگشتم اما پیدایش نمی
کردم :ولم کن .منو سمت خودش کشید فاصله ام باهاش خیلی کم بود :فقط یکبار
بذار طعمت رو امتحان کنم .با همه ی توانم دستم را ازاد کردم و سیلی محکمی توی
گوشش زدم حاال خوبه هم تاریک بود و هم صدای موسیقی بلند بود ازش دور شدم
و سمت میزی که نشسته بودیم رفتم .از ابتین خبری نبود کالفه شده بودم نیم
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ساعت بعد شاهین امد  :ابتین و ندیدی؟ -نه دنبالشم .لبخند شیطونی زد :شاید توی
یکی از اتاق هاست .با تعجب نگاهش کردم :اتاق برای چی؟ شیطون نگاهم کرد:
اگر بخواهی میتونی با من بیای تا برات توضیح بدم .تازه فهمیدم اخم کردم :احتیاج
نیست .بلند شدم :این ،اتاق ها کدوم گوری؟ -ولش کن چیکارش داری ،برای تو
بهتر از ابتین هست -نه برای من هیچکس مثل ابتین نیست .دهانش بسته شد گفتم:
میگی یا خودم برم پیدا کنم .سرش را تکان داد و جلو حرکت کرد ماسک هم کالفه
ام کرده بود در اوردم و گذاشتم روی میز .و دنبالش رفتم قسمتی از سالن که اصال
دید نشد به پله های مارپیچی منتهی میشد .که بادیگارد ها هم انجا بودند طهماسب
با دیدنم جلو امد :خانم اتفاقی افتاده؟ -ابتین و پیدا نمی کنم شما ندیدیش؟ -نه
خانم -.پس لطفا همراهم بیاید -.بله .من و شاهین جلوتر رفتیم و طهماسب و جلیل
هم پشتمان بودند .توی یک راهروی خیلی بزرگ و شیک در های زیادی قرار
داشت و یکی از زن های خدمتکار هم انجا بود شاهین :ابتین و ندیدی -.چرا با
دختری توی یکی از اتاق ها هستند .دست و پایم شل شد شاهین با پوزخند نگاهم
کرد و راه افتاد .در اتاق که رسیدیم شاهین :من دیگه نمی تونم بیشتر از بمونم نمی
خوام رابطه ام با ابتین بهم بخوره بهرحال اینها چیز عادیه .و پوزخندی زد و رفت.
اصال توانایی اش را نداشتم که در و باز کنم از دیدن صحنه ی مقابلم میترسیدم
گفتم :اقا طهماسب میشه شما در و باز کنید -من؟ -بله -.اما اخه اونوقت اقا فکر
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میکنند من به شما گزارش دادم که ایشون کجا هستند .دیدم راست میگه همه ی
تواناییم را جمع کردم و در را باز کردم از صحنه ای که میدیدم دهانم باز مانده بود
اشک هایم قطره قطره چکید .محنا و ابتین با هم بودند .اونا هنوز متوجه من نشده
بودند دستم و روی دهنم گذاشتم و عقب عقب امدم سریع از انجا دور شدم.
بادیگارد ها هم دنبالم بودند گریه میکردم و میدویدم نمیدانم کجا فقط میدویدم
طهماسب خودش را به من رساند :خانم کجا؟ -تو رو خدا منو برگردون خانه،
خواهش میکنم -.اما ...باشه سوار شید .سریع سوار شدم از دست ابتین ناراحت
نبودم از دست خریت خودم ناراحت بودم چون من بودم که خواستم باهاش باشم تا
شاید محبتش رو جلب کنم اما اون فقط از سرهوس با من بود ،من چقدر احمقم که
فکر میکردم با این کارم حداقل ذره ای محبت من در وجودش قرار میگیره .تا
خوده امارت گریه کردم .وقتی رسیدم سریع رفتم توی اتاقم و در و قفل کردم و به
صدا زدن های میترا هم توجه نکردم و فقط به بدبختی خودم گریه کردم که االن
اگر شناسنامه داشتم دیگه احتیاج نبود اینجا بمونم .ساعت از دوازده گذشته بود که
صدای محنا و مازیار امد صدای خنده های خوده چندشش در گوشم اکو میشد .مثل
ببر زخمی بلند شدم و از اتاق امدم بیرون در حالیکه میخواست بره داخل اتاق از
پشت موهایش را گرفتم و محکم کشیدم جیغش کل ساختمان و برداشت .گفتم :به
اون چیزی که میخواستی رسیدی؟ -چی میگی تو موهام و ول کن .محکم تر
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کشیدم :اره که چی .خیلی هم لذت بردم حاال چی میخواهی بگی .همه ی خدمتکار ها
و بادیگارد ها امده بودند مازیار هم امد :ساحل چیکار میکنی .ولش کن .یه نر و ماده
خوابوندم توی صورتش .مازیار امد منو جدا کنه که یکی از بادیگارد ها مانعش شد
اون دو تا هم ان طرف درگیر بودند .محنا جیغ جیغ کرد و خواست بزنه توی
صورتم که دستش را گرفتم و یکی دیگه خوابوندم توی صورتش :دختره ی لش
هرزه .صدای داد ابتین امد :اینجا چه خبره همه ساکت شدند .پوزخند زدم و
برگشتم نگاهش کردم چهره اش فوق العاده عصبانی بود .محنا با مظلوم نمایی زد
زیر گریه :ابتین  ،ببین نامزد روانیت باهام چیکار کرد .ابتین با خشم نگاهم کرد:
برای چی این کار و کردی؟ پوزخند زدم و رفتم جلو در یک سانتی اش ایستادم:
چیه ،خیلی ناراحت شدی با همخوابت اینطور رفتار کردم .شرمنده اصال
حواسم نبود که تو ناراحت میشی .تو که میگفتی خیلی خشنی پس چرا با اون خشن
نبودی؟ -برات توضیح میدم .اشک به چشمم هجوم اورد داد زدم :چی رو میخواهی
توضیح بدی .شکستن غرورم و خورد شدنم و بی پناه شدنم و له کردن تمام
احساس و عشقم و ..چی رو میخواهی توضیح بدی لعنتی هان چی رو؟ من با چشم
های خودم دیدم باهاش بودی ایناها بادیگارد هات هم بودند پس نمی تونی حاشا
کنی .و سریع به اتاقم رفتم و در و قفل کردم صدا همهمه از بیرون می امد اما من
اصال توجه نکردم .یک ماه به سرعت گذشت توی این مدت اصال از اتاق بیرون
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نرفتم البته زمان هایی که ابتین خانه بود فقط زمانیکه نبود میرفتم و کمی در باغ
قدم میزدم .فردای اون روز محنا و مازیار دمشون و گذاشتن روی کولشون و رفتند.
فقط من موندم و دلی شکسته که وقتی یادش می افتم اشک هایم خودکار میریزه.
فقط میترا شده بود تنها همدمم و سعی میکرد ارومم کنه .ابتین چندبار امد و
خواست باهام صحبت کنه که من قبول نکردم .اواسط تیر بود و خواستم برم توی
باغ قدم بزنم که چندتا پله ی اخر سرم گیج رفت و افتادم .چشم که باز کردم توی
اتاقم بودم و میترا و ابتین و اون دکتری که روز اول دیدم باالی سرم بودند دکتر:
حالتون خوبه؟ ضعف یا دوبینی ندارید؟ -چرا یکم ضعف دارم .لبخند زد :تبریک
میگم شما باردارید .داد زدم :چیییی؟؟ بدبخت از دادم ترسید :بارادارید ،دارید مادر
میشید ..با بهت و خشم ابتین و نگاه کردم چشمانش برق خاصی داشت که تا حاال
ندیده بودم .خواستم حرف بزنم که یکدفعه سرم تیر کشید شروع کردم به داد
زدن سرم را گرفته بودم و داد میزدم دکتر :اروم باشید خانم .میترا هم :خانم تو رو
خدا اروم باشید االن باید خوشحال باشید .درد سرم کم شد و تصاویر و خاطره ها
مثل فیلم جلوی چشمم جون گرفت .از بچگی تا حاال .حافظه ام برگشت .همه ی
خاطراتم سام .دزدیده شدنم توسط ابتین و ایلین تیر خوردنم .با بهت همه رو نگاه
کردم میترا :خانم خوبید .روی ابتین ماندم .یعنی من یه بچه ی حروم زاده از مردی
که باعث جداییم از سام شد دارم .شروع کردم به جیغ زدن و گریه کردن .داد زدم:
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برید بیرون ،همه اتون گمشید بیرون .ابتین که تا اون موقع ساکت بود امد جلو و
خواست شانه هایم را بگیرد که جیغ زدم به من دست نزن عوضی کثافت .به من
دست نزن تو باعث نابودی زندگیم شدی تو منو از عشقم جدا کردی .برای چی منو
اوردی اینجا .برای چی؟ خودم را روی تخت میکبوندم و میگفتم برای چی؟ معلوم
بود شکه شده .گفتم :چرا .چرا؟ من االن کنار سام خوشبخت بودم اونوقت باید خبر
بارداری بچه ی خودم و سام را میشنیدم نه بچه حرام زاده ی تو .یک طرف صورتم
سوخت ابتین با خشم و داد :یکبار دیگه بخواهی این حرف و بزنی من میدونم و تو.
و از اتاق بیرون رفت جیغ و دادم بیشتر شد دکتر و میترا را هم بیرون کردم و در و
قفل کردم .چقدر دلم برای دو گوی ابی تنگ شده بود چقدر دلم میخواست یه
باردیگه صورت جذابش و ببینم یه بار دیگه بتونم لمسش کنم چقدر دلتنگشم.یعنی
االن داره چه کار میکنه؟از دوریم ناراحته؟؟مامانم،مامان مهربونم چه کار میکنه؟
حاال که دیگه حقیقت رو فهمیدم نمی تونستم بیشتر از این اینجا بمونم .من یه بچه
ی حروم زاده رو نمی خوام .واقعا چطور من عاشق ابتین شدم چطور؟ از ماست که
بر ماست .االن من با چه رویی برم پیش سام بهش چی بگم؟ بگم به عشقت خیانت
کردم و با مرد دیگه ای بودم .بگم عاشق یکی دیگه شدم .اونوقت منو میپذیره .نه
من نمیتونم ،تحمل این زندگی رو ندارم .یک تیغ از توی حمام برداشتم در حالیکه
گریه میکردم :مامان ،سام ببخشید حاللم کنید .دست روی شکمم گذاشتم :تو هم
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منو ببخش ولی بهتره که به دنیا نیای چون من صالحت رو میخوام .و تیغ و روی رگم
کشیدم کم کم بدنم سرد شد و روی زمین افتادم و هیچی نفهمیدم .با بوی الکل و
مواد ضد عفونی چشم باز کردم دستم بخیه خورده بود و میسوخت و به دیگری هم
سرم وصل بود و یک کیسه خون .ابتین روی صندلی خوابش برده بود با نفرت
نگاهش کردم فقط خدا خدا میکردم که بچه از بین رفته باشه .دلم برای سام خیلی
تنگ شده بود دلم میخواست ببینمش اما با چه رویی؟ خوده احمقم دیگه هیچ راه
برگشتی نذاشتم ،اگر سام بفهمه حتما منو قبول میکنه ،اره یک درصد .ابتین چشم
هایش را باز کرد و وقتی دید بیدارم .با لحن مالیمی :خوبی؟ اخه این چه کاری بود
کردی؟ -بامن اینطوری حرف نزن که خر نمیشم  .بگو ببینم بچه افتاد یا نه-.نه .
خدارو شکر .پوزخند :خدارو شکر؟ میشه بگی بچه ی زنا زاده چه خدارو شکر
کردنی داره؟ اخم کرد و با صدای کنترل شده ای :بهت گفتم بار اخرت باشه ،این
حرف و میزنی -.خب دارم راست میگم .من شوهر دارم محرم یکی دیگه ام بعد
اومد با توی نامحرم خوابیدم حاال هم که حامله ام میشه بگی به این چی میگن؟ اصال
چرا من باید حامله بشم دوشب بعدش تو با محنا جونت بودی چرا اون نکبت حامله
نشد -.چون لذتی رو که از بودن با تو بردم از بودن با اون نبردم -.هه ،.چه .حتما
طعمم به مذاقت خوش امده -.تو میدونی من ادمی نیستم که بخوام به کسی توضیح
بدم اما هر چقدر خواستم بهت توضیح بدم قبول نکردی -.اره ،خیلی خوب میدونم
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نو اهل هیچی نیستی اگر بودی که منو نمیدزدیدی بیاری اینجا بعدشم وسوسه
نمیشدی که با زن شوهر دار باشی -.تو خودت خواستی -ببخشید که من نمی
دونستم شوهر دارم تازه نه هر شوهری یکی مثل سام که اگر میدونستم عمرا
نگاهت میکردم اما تو چی از کل گذشته ی من خبر داشتی .من از االن میگم این
بچه رو نمی خوام پس به نفعته بذاری بندازم ،اگر هم نذاری وقتی به دنیا امد من
نمیمونم براش مادری کنم .تقریبا داد زد :د ،اخه لعنتی میخواهی کجا بری .پیش
عشقت؟ سام شکوهی؟ -رویی ندارم که بخوام برم پیشش اگر اون مردانگی هم
کنه ،بازم من نمیرم .چون به جبران خطایی که کردم باید زجر بکشم .کمی فکر
کردم :اصال مگه تو خالفکار نیستی .خوبه دیگه حروم زاده کم بود خالفکار هم
اضافه شد دیگه عمرا نگهش دارم -میشه دهنت و ببندی .مثل ور ور جادو همه اش
داری حرف میزنی .پشت چشمی نازک کردم و رویم را برگرداندم گفت :از اون
شب که دیدی با محنا بودم شروع میکنم .وقتی داشتیم میرقصیدیم و تو چرخیدی
رفتی توی بغل مازیار محنا امد توی بغل من ،کمی که رقصید خسته شد و گفت بریم
کنار برگشتیم سمت میز و من کمی از نوشیدنیمو خوردم و از انجا به بعد حالم
دست خودم نبود یعنی هر کاری که میکردم اختیاری نبود تا اینکه اثر روانگردانی
که توی نوشیدنی ریخته شده بود از بین رفت و دیدم محنا .بغلم خوابیده .انجا با
مازیار و محنا دعوام شد و وقتی یکی از بادیگارد ها گفت که منو دیدی .خیلی بهم
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ریختم  ،اصال دوست نداشتم بیام خونه و با تو رو به رو بشم عذاب وجدان داشتم تا
اینکه امدم و دیدم اون بساطه -.تو چوپان دروغگویی حرفت و باور نمی کنم-.
بادیگارد ها شاهد بودن و ینکه من با هرکسی بخوام باشم عمرا برم با کسی که
میدونم سابقه ی خرابی داره و دختر درستی نیست - .خب ،االن دیگه برام مهم
نیست اگر قبل از اینکه حافظه ام برگرده گفته بودی شاید مهم بود اما االن نه - .در
مورد سام شکوهی هم تو دیگه زنش نیستی .با فریاد :چیییی؟؟ -وقتی من با تو
رابطه داشتم خودم هم عذاب وجدان داشتم و برای همین به وکیلم سپردم تا
کارهای طالقت و بکنه -غیر ممکنه عمرا سام قبول کنه -.درسته ،اما با چندتا تهدید
که با تو چیکار ها میتونم بکنم راضی شد -.باور نمی کنم دروغ میگی.برای تو جعل
سند مثل اب خوردنه -مدرکش ثبت شده است برات میارم -اما سام میتونست به
پلیس لو بده چه میدونم هر کاری کنه تا منو پیدا کنه -.جونت براش خیلی مهم
بوده که بیخیال شده چون دفعه ی قبل وقتی به پلیس خبر داد دید چی شد .اشک
هایم جاری شد یعنی واقعا سام شوهرم نیست ،یعنی دیگه هیچوقت نمی بینمش:
برو بیرون ،حالم ازت بهم میخوره .عوضی اشغال .برو بیرون .کمی مکث کرد و
رفت بیرون .اون واقعا چطور به خودش اجازه داد برای زندگی من تصمیم بگیره
چرا انقدر پسته .انقدر اشک ریختم تا کم کم خوابم برد .چشم که باز کردم دیدم
میترا کنارم نشسته و داره قران میخونه پوزخند زدم :کار از قران خوندن گذشته-.
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عه بیدار شدین .پس بگم اقا ابتین بیاد که بریم خونه .مرخصین .کمی بعد ابتین امد
میترا لباس هایم را کمک کرد و پوشیدم گفتم :شالم کو؟ -انقدر هل شده بودیم
یادمون رفت .چپ چپ ابتین و نگاه کردم :خوبه دیگه برای همه چیزم تصمیم
میگیری فقط کم مونده برای این تصمیم بگیری .بلند شدم و امدم بیرون وقتی
برگشتیم امارت انگار وارد یه قفس خیلی کوچک شدم به اتاقم رفتم و در و قفل
کردم .خیلی ضعف داشتم اما برایم مهم نبود شاید با این کار این بچه بی افته .میترا
امد در اتاق :خانم در و باز کنید باید چیزی بخورید -میل ندارم برو -عه نمیشه که
شما باید تقویت بشید -.میترا برو نمی خورم .کمی بعد صدای ابتین امد  :عسل در و
باز کن -نمی خواهم  .نمیذارم اینبار هم تو تصمیم بگیری .من این بچه رو نا بود
میکنم حتی به قیمت نابود کردن خودم -.چرت نگو در و باز کن .بلند شدم و رفتم
طرف پنجره و بازش کردم اگر از اینجا خودم را پرت میکردم شاید خودم هیچیم
نمی شد اما بچه می افتاد .به صدا زدن های ابتین توجه نکردم و رفتم لب پنجره و
ایستادم چشم هایم را بستم که از پشت کشید شدم .ابتین منو گذاشت روی زمین و
خواست سیلی بزنه توی گوشم که دستش را گرفتم و ناخن هایم را در دستش فرو
کردم و پرت کردم و دو سیلی سریع پشت هم زدم و با گریه :اولی برای نابود
کردن زندگیم و گرفتن سام ازم دومی برای اینکه منوتوی امارت با شکوهت زندانی
کردی حاال هم برو بیرون -.اولین کسی هست که جرئت کرد بهم سیلی بزنه -.هه،
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اخه اونا فکر میکنند چه ابهتی هستی نمیدونند عوضی بیشتر نیستی .رفتم و روی
تخت نشستم و :عکس عروسیمون و هنوز حاضر نشده بود یعنی چطور شده ؟ ابتین
دادزد :بس کن دیگه .توجه نکردم :چقدر اذیتش کردم ،اخه دلم چقدر براش تنگ
شده .و اشک هایم جاری شد .ابتین جلوی پایم نشست :عسل چرا اینطوری می
کنی؟ مگه تو منو دوست نداشتی مگه نمی خواستی هرکاری که میتونی بکنی  -.اون
برای قبل از این بود که بفهمم کیم و گذشته ام چی بود من به اسم ساحل عاشق تو
شدم اما به اسم عسل فقط عاشق سام هستم که برای به دست اوردنش کلی تالش
کردم .رنجیده نگاهم کرد و بلند شد و رفت بیرون .میترا سریع برایم غذا اورد:
خانم من نمیدونم گذشته اتون چی بوده و بین شما و اقا چی شده ولی حداقل به فکر
بچه اتون باشید اون که نمیتونه قربانی بشه .و اب پرتقال و جلویم گرفت نگاهش
کردم و گرفتم به اصرار میترا کل سینی رو ریخت توی حلقم .اصال حوصله نداشتم
بلند شدم که برم کمی توی باغ قدم بزنم .توی راهرو ابتین و دیدم :واقعا چرا اصرار
داری این بچه بمونه .تو میتونی با یکی خیلی بهتر از من ازدواج کنی و ازش بچه دار
بشی -.باز شروع شد -.تو هم به پدرت رفتی استبدادی ،فقط دوست داری نظرت و
به دیگران تحمیل کنی من هم شدم ،مادرت این بچه هم فردا میشه یکی مثل تو.
داد زد :منو با اون اشغال مقایسه نکن .از دادش ترسیدم صورتش قرمز شده بود و
رنگ گردنش نبض گرفته بود .بازویش را گرفت و روی زمین نشست که دادش
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بلند شد هل کرده بودم نشستم کنارش :چی شده؟ عضله ات گرفته؟ سرش را تکان
داد شروع کردم به ماساژ دادن عضله اش و صلوات فرستادن میترا و دوتا از
بادیگارد ها هم ایستاده بودندو نگاه میکردند  .دستش را روی دستم گذاشت :ول
کرد .رو به میترا  :کیسه ی اب جوش بیار .سریع رفت که بیاورد :بلند شو ،بریم
توی اتاق زیر بغلش را گرفتم و کمکش کردم و تا اتاقش بردمش خودم هم رفتم
توی باغ نزدیک اب نما نشستم .واقعا چرا من اینقدر هل کردم من که دیگه
دوستش ندارم من که دیگه ساحل نیستم پس چرا اونطور واکنش نشون دادم  .نه
چیز مهمی نبود فقط حس انسان دوستی بود.دستم را زیر چونه ام گذاشتم :یعنی
سام االن چیکار میکنی؟ مامانم چقدر دلم براش تنگ شده .کاش بشه بفهمند که
زنده ام .یک دفعه هوس بستنی کردم .توجه نکردم و به فکر کردنم ادامه دادم تا
شاید یادم بره اما نه بدجور دلم میخواست ویار کرده بودم .بلند شدم و رفتم داخل
میترا :خانم کیسه ی اب و دادم به اقا -.اوهوم باشه .میترا چیزه ....با تعجب نگاهم
کرد گفتم :خب ،ویار کردم .باذوق :عه ،چی؟ -معجون -.خب اینجا که نداریم باید
از بیرون بخرن .برم به یکی از بادیگارد ها بگم -اینجا از همه جا دوره تا بیاره اب
میشه .اصال ولش کن -.نه خانم نمیشه ،بچه دلش میخواهد .میخواهید به اقا بگم-.
هان ،،،؟؟! باشه برو بگو با طهماسب میرم .سرش را تکان داد و رفت توی سالن
نشستم .کمی بعد میترا امد :خانم اقا خودشون میبرنتون -.نمیخواهد ،من گفتم با
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یکی از بادیگاردها -گفتم بهشون ولی قبول نکردند گفتند خودشون میبرنتون -.ای
بابا فکر کرده میخوام چیکار کنم -.چون قابل اعتماد نیستی .برگشتم  :خودت
باعثش شدی -.بریم .پشت چشمی نازک کردم و دنبالش راه افتادم  .نزدیک یک
بستنی فروشی نگه داشت و پیاده شد و در و هم قفل کردم :چیش ،فکر کرده
میتونم فرار کنم اخه اسکول من بدون پاس کدوم گوری میتونم برم فعال اسیر
دستت شدم .کمی بعد امد با دیدن بستنی ذوق کردم و شروع کردم به خوردن
انقدر لذت بخش بود که تا حاال از خوردن هیچی انقدر لذت نبرده بودم :مرسی،
البته برای من نبود برای بچه ات بود .سرش را تکان داد و راه افتاد .گفتم :خیلی
دلم برای مامانم تنگ شده ،می خواهم باهاش صحبت کنم -.نمیشه -.یعنی چی؟-
یعنی اینکه نمیشه .حرفشم نزن -.چرا غد بازی در میاری،بابا میفهمی دلم براش
تنگ شده ،البته نه تو که نمی فهمی تو انقدر پستی که از احساس هیچی سرت
نمیشه -.خیلی دارم حرف هات و تحمل میکنم و هیچی نمیگم -.نه ،تو رو خدا
تعارف نکن هر چی دلت میخواهد بگو اصال بیا منو بزن .هیچی نگفت.دوماه دیگر به
سرعت سپری شد توی این مدت زمانی که ابتین میامد خانه من میرفتم توی اتاق،
بدبخت بچه ام که پدرش خالفکار و عوضیه اون چی میخواهد در بیاد .وقت
سنوگرافی و دکتر داشتم  .وقتی صدای ضربان بچه رو بلند کرد ابتین انگار توی
چشم هایش چراغانی بود تا حاال اینطور ندیده بودمش اما من اصال برایم مهم نبود
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تا اینکه دکتر چیزی گفت که من نفهمیدم اما ابتین ذوق مرگ شد -.چی میگه؟-
میگه دو قلواند -.چییییی؟ ای خدا همینو کم داشتم دو قلو .اخم کرد :خیلی هم
خوبه .بار اخرت بود -.برو بابا .از انجا ازمایشات من شروع شد غربالگری ،
کاریوتیپ ،سونو رنگی .کالفه شدم :بابا سالمن چه گیری دادی ها .من اگر ناقص
میشدم انقدر به من اهمیت نمیدادی .که به اینا اهمیت میدی .البته دست خودت هم
نیست مردی حاال هرچقدر هم که بگی احساس نداری بازم اسم بچه که میاد
چشمت ستاره بارون میشه -.تو خوشحال نیستی؟ -لزومی نداره ،باز اگر پدرش سام
بود یه چیزی .داد زد :اسم اون مرتیکه رو جلوی من نیار .غالب تهی کردم :چته،
ترسیدم.؟ -عسل کاری نکن اون روی من باال بیاد هرچی لی لی به الالت میذارم
بدتر میکنی -.واقعا جدا پیش خودت فکر کردی برای من چیکار کردی؟ اول جوانی
باید مادر دوتا بچه باشم ،تازه دور از خانواده ام و کشور غریب -.من ،خالفکار
نیستم کار اصلیم تجارت قطعات کامپوتر گاهی اوقات عتیقه .ایلین یکی از معشوقه
های پدرم بود که ازش متفر بودم  ،پدرم خالفکار به نامی که پلیس ها هم تا حاال
نتونستند بگیرنش .دنبال یه عتیقه بود که خیلی کمیاب و باارزش بود ایلین میگه
این و توی خونه ی سام دیده .و زمانی که برمیگرده تا برش داره شما رو میبینه که
از اون خونه امدید نمیدونم بینتون چی میشه که کینه به دل میگره و باعث اون اتفاق
میشه چون من ایران بودم و پدرم هم از انجایی که به چشمش اعتماد نداره چه
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برسه ادم های اطرافش با تهدید مجبورم میکنه برای این ماموریت بمونم .تا روز
قرار که سام خریت میکنه و با پلیس میاد و پلیس ها هم سریع درگیری ایجاد می
کنند و تو تیر میخوری و از باال ی تپه پرت میشی پایین .ایلین هم زخمی میشه و
البته میمیره توی اون درگیری کسی حواسش به تو نبود که طهماسب میارتت و
سوار ماشین میکنه من هم نمیتونستم بیشتر از این ایران بمونم و مجبور شدم تو رو
با خودم بیارم -.واو ،چه جریانی .حاال پدر عزیزت به اون عتیقه رسید -نه  -فقط
میخواست ما رو بدبخت کنه .که کرد -.تو اگر مشکل داری من حاضرم عقدت کنم-
چیییی؟؟ عمراا -این بچه ها به دنیا بیان نمیمونم میرم .اخم کرد :کجا؟ -ایران سر
خونه و زندگیم -پیش سام؟ -اون که عمرا .خونه ی مادرم -.دلت میاد بچه هاتو ول
کنی بری .جوابش را ندادم چون خودم هم جوابش را نمیدانستم .دو هفته بعد توی
باغ قدم میزدم که در باز شد و ماشینی وارد باغ شد ،توجه نکردم .خواستم برگردم
داخل که دیدم صدای زنی میاد .صدا خیلی اشنا بود اصال باورم نمی شد فکر میکردم
خواب میبینم رفتم جلو و دیدمش .اصال باورم نمی شد اشک در چشم هایم حلقه زد
جیغ زدم ورفتم در بغلش و بوییدمش چقدر دلم برایش تنگ شده بود .منو به
خودش فشرد .ازش جداشدمو صورتش را با دستم قاب گرفتم :چرا اینقدر شکسته
شدی؟ -نبودنت ،اینطوریم کرد کجا بودی این همه مدت -.حاال بریم داخل بهت
میگم .رفتیم داخل :کی تو رو اورد اینجا -.شوهرت .چه سریع شوهر کردی و
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رنجیده نکاهم کرد :مامان به خدا اونطور که فکر میکنی نیست .من تازه سه ماهه
حافظم رو به دست اوردم -.یعنی چی؟ -بریم بهت میگم .میترا را صدا زدم و گفتم
اتاقی رو برای مامانم اماده کنه و چمدانش را گرفت و برد .در اغوشش رفتم و سرم
را روی سینه اش گذاشتم .و جریان و خیلی کوتاه و مختصر با اندکی دروغ گفتم-.
پس خدا خیرش بده ابتین و که تو رو نجات داد .در دلم گفتم :اره انقدرخیرش بده
که نفهمه از کجا خورده .یک دفعه حالت تهوع گرفتم و سمت دستشویی دویدم
مامان هم همراهم امد :چی شده؟ حالت خوبه .سرم را تکان دادم مامان :نکنه
خبریه؟ -اره ،س ماهمه -چیییی؟؟ پس چرا شوهرت چیزی نگفت؟ -حتما خواسته
سورپرایز بشید .بغلم کرد و با خوشحالی:مبارکه.اصال باورم نمیشه دارم مادربزرگ
میشم .لبخند تلخی زدم :راستی از سام خبر داری؟ -نه ،خبری ندارم .ولی شنیدم که
تهدیدش کردن تا طالقت بده خیلی تو رو دوست داشت بیچاره اگر بفهمه ازدواج
کردی و بچه هم داری دق میکنی .با ناراحتی سر تکان دادم  :خودم هم از وضعیتی
که دارم راضی نیستم نمیدونم چی بگم فقط مامان نمیخواهم هیچکس بفهمه من
کجام و چیکار میکنم ،فعال .خواهشا به کسی حرفی نزن .ابتین که امد با اتاقش رفتم:
مرسی از اینکه مامانمو اوردی پیشم .البته وظیفه ات بود و پشت چشمی نازک مردم
و از اتاق بیرون امدم .ابتین همچین با مامان رفتار میکرد که من تاحاال اینطور ندیده
بودمش فکم چسبیده بود زمین .موقع خواب خواستم برم توی اتاقم که مامان :عه،

- 175 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

عسل پس نمیری پیش شوهرت؟ -نه ،خب ..به بوش ویار دارم بدم میاد -.پس
بیچاره چندماه باید تحمل کنه ،ولی واقعا خیلی پسر خوبیه بیچاره مادرش هم که
فوت کرده ولی خوب تربیت شده .اره انقدر خوب تربیت شده که نمیدونی چطور
خون منو توی شیشه کرده .مامان تا شش ماهگیم ماند واقعا بهترین روز ها رو با
مامانم داشتم .وقتی رفت غم عالم امد روی دلم البته قرار بود برای زایمانم بیاد.
اواسط اسفند بود  .توی باغ قدم میزدم و سعی میکردم بوی بهار رو حس کنم چون
کشور گرمی بود و سرما نداشت تغییرات و سخت متوجه میشدی .نزدیک اب نما
رفتم و نشستم .من مثل هیچ مادری نبودم که از لگد زدن بچه هاش احساس خوشی
کنم یا باهاشون صحبت کنم فقط دوست داشتم زودتر به دنیا بیان تا ازاد شم.
ازادیم و تو به دنیا امدن اونا حس میکردم ،ولی دوباری که ابتین لگد زدشون و
احساس کرد همچین ذوق کرد که حد نداشت .یک دفعه دردی توی کمرم و دلم
پیچید که جیغم بلند شد میترا سریع امد گفتم :می ،میترا حالم بده -.اروم باشید
شاید وقتشه االن میگم ماشین و بیارن .سریع منو به بیمارستان رساندند دکتر :که
سزارین نمیشه کرد و باید طبیعی به دنیا بیان .عزای عالم امد روی دلم .اون لحظات
بدترین و دردناک ترین لحظه های عمرم بود .وقتی بهوش امدم ابتین و میترا باالی
سرم بودند .ضعف داشتم میترا :تبریک میگم انشاا ..قدمشون براتون خوب باشه.
بذارید بگم بیارینشون و از اتاق بیرون رفت .ابتین پیشانیم را بوسید گفتم :مامانم
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کجاست؟-میرسه نگران نباش .میترا همراه پرستاردبا یک تخت چرخ دار امدند.
بچه های سفیدی بودند نمیدانم به کی رفته بودند چون نه من خیلی سفید بودم نه
ابتین .یه دختر و یک پسر میترا یکیشون و برداشت و خواست بذاره توی بغلم که:
نه ،ببرشون .میترا تعجب کرد و ابتین اخم کرد .میترا :اما خانم باید شیرشون
بدین -.نه شیرخشک بهشون میدن .من شیرشون نمیدم .و رویم را برگرداندم-
پس حداقل ببینیتشون .داد زدم :لزومی نداره ببرشون .بیچاره رو بد باهاش حرف
زدم همراه پرستار رفتند .ابتین با اخم :چرا اینطوری میکنی؟ مگه اونا بچه های تو
نیستند - .بچه های ناخواسته ی من هستند تو خیلی مشتاق بودی پس خودت هم
مراقبشون باش .کنارم نشست :عسل چرا اینطوری میکنی؟ -چیکار میکنم من که
بهت گفته بودم توقعی نداشته باش.هه جالبه حرف خودت و به خودت برمیگردونم.
هیچی نگفت و از اتاق رفت بیرون دو روز نگهم داشتن .روز سوم مرخص شدم
ابتین یه اتاق خیلی شیک و ناز و رویایی برای بچه ها درست کرده بود اما من برایم
مهم نبود ..نمیدانم چرا حسی بهشون نداشتم یا شاید هم داشتم اما کتمان میکردم
فکر کنم حاال جای منو ابتین عوض شده چون او عاشق بچه هایش بود .به مامان
زنگ زدم گفتم :نیاد ،چون میخواستم به هر بهانه ای که بود برگردم ایران .توی
اتاق نشسته بودم که ابتین امد :اسمشون و میخواهی چی بذاری؟ -نمیدونم -.یعنی
چی؟ باید شناسنامه بگیرم -.خب ،سام برای پسره .یکدفعه صورتش قرمز شد و
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درحالیکه سعی میکرد داد نزنه :چرا اینقدر با اعصاب من بازی میکنی؟ -عه ،قشنگه
که سام ،سامان ،سامیار ،سامی .اسم های قشنگیه -.نمی خواهی این جریانو تمام
کنی؟ -نه .برای عید هرطور که هست میخوام برم ایران .مامانم هم نمیاد -.تنها؟-
تنها باشم بهتره -.کی برمیگردی؟ پوزخند زدم :فکر کن یک بار برگردم .داد زد:
عسل بفهم تو االن بچه داری چطور هیچ حس مادری بهشون نداری ،اگر نمیدونستم
میگفتم بچه های تو نیستند .خندیدم :اره ،فکر کنم حاال جای منو تو عوض شده .تو
هم برات خوب شد که با بچه هات خوشی دیگه با من چیکار داری .بلند شد و
کالفه :احمق ،دوست دارم تمام کارهات و رفتارات شیطنت هات همه روم اثر
گذاشت و عاشقت شدم میدونی کی همان شبی که باهم بودیم زمانی هم فهمیدم که
اشتباه کردم که تو حافظه ات برگشته بود و خیلی از فرصت ها رو از دست دادم-.
چقدر دیر فهمیدی .ولی به حال من توفیری نداره چون سر حرفم و تصمیم هستم.
کالفه از اتاق رفت بیرون .دلم بدجور هوای گریه داشت فقط دلم میخواست زار
بزنم .بلند شدم و به طرف اتاق بچه ها رفتم .هردو شون خوابیده بودند دختره کمی
شبیه من بوداما پسره شبیه که نه کپی ابتین بود با اینکه یه ذره بود اما جذبه داشت.
خنده ام گرفته بود .ابتین چطور میخواهد اینها رو بزرگ کنه .کمی انجا ماندم و امدم
بیرون .ابتین کارهای رفتنم را درست کرد .برای بیست و هفتم اسفند پرواز داشتم.
چون هیچ وسیله ای نداشتم پس هیچی برای جمع کردن نداشتم .فقط دو دست
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لباس که تنم بود برای اخرین بار رفتم توی اتاق بچه ها گفتم :امیدوارم خوب
بزرگ بشید .من مادر خوبی براتون نبودم منو ببخشید .و از اتاق بیرون امدم .میترا
رو به رویم ایستاده بود و گریه میکرد با خنده :چرا اینجوری میکنی نمیرم که بمیرم
 ولی دیگه برنمی گردید -.گاهی بهت زنگ میزنم .حواست به بچه ها باشه .خیلیدلم میخواست برای اخرین بار ابتین و ببینم اما غرورم اجازه نداد برای همین
بیخیال شدم .وقتی توی فرودگاه ایران فرود امدم با کل وجودم هوای کشورم را
بلعیدم .خیلی دلم برایش تنگ شده بود .سریع ماشین گرفتم و به طرف خانه رفتم
به مامان نگفته بودم که میام از دیدنم .شکه شد در بغلش رفتم و زدم زیر گریه- .
عسل چی شده؟ چرا اینطوری میکنی؟ -شوهرتو بچه هات کجان؟ -مامان من
بهت دروغ گفتم .و جریان و برایش گفتم بیچاره دهانش باز مانده بود :یعنی ابتین
همونی بود که تو رو دزدید؟ -اره -.اصال بهش نمیاد ادم بدی باشه .پس تو چرا
علیهش اقدامی نکردی؟ -هیچ کاری نمی تونستم بکنم .ابتین بد نیست فقط خود
رأی و مغرور و از خودراضی -.پس دیگه نمی خواهی برگردی بچه هات چی؟ -من
حتی بهشون شیر ندادم و طرفشون نرفتم تا حسی پیدا نکنم و بتونم راحت
برگردم -.من هیچ حرفی نمی تونم بهت بزنن این زندگی تو و خودت تصمیم
میگیری .اما کاری نکن که بعدا از کرده ات پشیمان بشی .هیچکس از فامیل
نفهمیدن که برگشتم یعنی خودم خواستم .دلم میخواست سام و ببینم اما نمیدانم
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چرا حس میکردم اگر برم ببینمش به ابتین خیانت کرده ام در حالی که هیچ
ارتباطی باهاش نداشتم .اما خودم را کنترل میکردم که نرم ببینمش .مامان ناراحت
بود معلوم بود با اینکه حرفی نمیزد .دلم تنگ شده بود برای انجا برای ابتین بآه ها
و میترا .هر چقدر هم سعی میکردم حواسم را پرت کنم اما نمی شد بدجور هوای
انجا رو کرده بودم ،بالخره اواسط خرداد تصمیم رفتم برگردم نمی توانستم بمانم به
مامان گفتم چه تصمیمی دارم خوشحال شد :درسته ابتین در حقت بد کرد اما از این
جنبه به قضیه نگاه کن که اگر نجاتت نمیداد ممکن بود االن زنده نباشی .میدونم
سام و خیلی دوست داشتی اما زندگی همیشه انطور که می خواهیم نمیشه پستی و
بلندی و شیرینی و تلخی زیادی داره اگر با هر وزش باد بخواهی خم بشی که در
مقابل طوفان نمی تونی مقاومت کنی.سعی گذشته ات و سام رو فراموش کنی و
زندگی جدیدی کنار بچه هات و شوهرت بسازی .به دبی برگشتم و به امارت ابتین
که کلی ازش خاطره دارم .میترا با دیدنم خیلی ذوق کرد و پرید بغلم .گفتم :بچه ها
و ابتین کجان؟ -بچه ها خوبن توی اتاقشون اند .اقا هم واال توی این چندوقت حال و
روز درستی نداشت همه اش هم توی اتاق سابق شما میخوابیدن .کال خیلی بداخالق
شده بودند -.فکر کنم به موقع برگشتم .رفتم توی اتاق بچه ها ساکت توی
تختشون خوابیده بودند به خاطر شیرخشک هایی هم که میخوردند تپل شده بودند
دلم میخواست بعد از این چند وقت بغلشون کنم و به خودم فشارشون بدم .توی
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اتاق بچه ها بودم که در باز شد و ابتین امد داخل .با دیدن من اخم کرد :چرا
برگشتی؟ -عوض خوش امد گوییت -جایی برای خوش امد گفتن نذاشتی -خیلی
باحالی به خدا .من که خواستم برم نگفتی که برنگرد گفتی؟ نگاهم کرد و هیچی
نگفت به اتاقش رفت من هم همراهش رفتم .گفت :دوباره امدی هوایی کنی و
بری؟ -کی رو هوایی کنم تو رو؟ تو که کال عین خیالت نیست  .یک لحظه برق
اشک را در چشم هایش دیدم سریع رویش را برگرداند .اصال باورم نمی شد ابتین
بخواهد گریه کنه رفتم مقابلش ایستادم :تو خجالت نمیکشی مرد گنده گریه
میکنی .جوابم را نداد گفتم :میخوام برای همیشه پیش تو و بچه ها بمونم -.پس
سام؟ -سعی کردم فراموشش کنم با اینکه سخته ولی ممکنه .وقتی ایران بودم خیلی
دلم میخواست ببینمش اما حس خیانت نسبت به تو رو داشتم با اینکه هیچ ارتباط
خاصی نداشتیم و یک زمانی دیدم دلتنگی بدجور داره اذیتم میکنه و نمی تونم
بیخیالتون بشم برای همین برگشتم .فقط به دوتا شرط یکی اینکه عقد کنیم رسمی
و محضری و اینکه برگردیم ایران من اینجا رو دوست ندارم.سرش را تکان
داد،لبخند زدم :راستی اسم بچه ها رو چی گذاشتی؟ -هنوز هیچی -وااا .پس چی
صداشون میکردی؟ -بچه – چه جالب .پس من اسم دختر رو میگم تو هم اسم پسر
رو چون کپی خودته البته اگر بخواهد مثل تو همچین رفتار هایی بکنه با دو تا نر و
ماده درستش میکنم .لبخند زد:تو هم که دست به سیلی زدنت خوبه ،هنوز سیلی که
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زدی یادم چون اولین باری بود که از زنی سیلی میخوردم -خب حقت بود .اشکال
نداره عوضش برات خاطره شد .خاطره ای که تا عمر داری فراموش نکنی .حاال اسم
بچه هاچیه؟-
اسم هر دو رو تو انتخاب کن -.عه ،چه دست و دلباز خب دختر باران .پسر باراد-.
اوهوم بارادو باران قشنگه.راستش رو بگو از سام دل کندی؟ -نمیشه گفت ازش دل
کندم چون عشق اولم بود و خیلی تالش کردم تا به دستش بیارم برای همین مثل یه
خاطره و یادگاری با ارزش توی عمق ذهن و قلبم نگهش داشتم .اخم کرد فکر کنم
جوابم و زیاد دوست نداشت خب راستش را گفتم نمیتونستم دروغ بگم .گفت:
کارها رو ردیف میکنم که زودتر برگردیم ایران انجا عقد میکنیم -اوهوم باشه .من
میرم پیش بچه ها .به اتاق بچه ها رفتم هر دو بیدار شده بودند باراد و بغلکردم و
محکم به خودم فشردم خیلی شبیه ابتین بود اصال جذبه ی خاصی داشت.
بوسیدمش :اقا باراد تو بزرگ شدی حق نداری پسر بدی باشی ها از االن بگم فردا
نگی نگفتی و اگرنه کالهمون بدجور میره تو هم .با اخم نگاه کردم ..من هم اخم
کردم :برو بابا جوجه برای من اخم میکنه هنوز خیلی کوچکی که بخواهی برای من
اخم کنی توی تختش گذاشتم و رفتم و باران و بغل کردم :دختر خوشگله کیه؟-
شروع کرد به خندیدن .من هم خندیدم و سرجایش گذاشتم میترا امد :وقت
شیرشون .سرم را تکان دادم و یکی از شیشه ها رو گرفتم و باران و بغل کردم و در
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دهانش گذاشتم میترا هم به باراد شیر داد :ماشاا ...با اقا مو نمیزنه -.ارع ،ولی خدا
کنه اخالقش مثل اون مزخرف نشه -.ولی خانم من مطمئنم اقا واقعا شما رو دوست
داره -من که ندیدم چیزی بگه یا اعتراف کنه تو که جنس ما زن ها رو میشناسی هر
چقدر هم بدونیم طرف عاشقمونه تا به زبون نیاره باور نمی کنیم .ابتین هم که فعال
هیچی نگفته -.خب به خاطر غرورشونه -برای هرکس میخواهد غرور داشته باشه
اما برای زنش نباید این غرور مسخره رو داشته باشه .سرش را تکان داد :شما برید
پایین شام حاظره من حواسم به این دو جقل هست .لبخند زدم :مرسی بیشتر از
اینکه من باشم تو بودی -این چه حرفیه وظیفه ام .و اینکه تجربه میشه برام .با
تعجب  :تجربه ی چی؟ لبخند زد و با شرم :من و طهماسب می خواهیم ازدواج کنیم.
با ذوق :چییی؟؟ وای اصال باورم نمیشه .خب پس یه عروسی افتادیم -عروسی نمی
گیریم .اخم کردم :یعنی چی که عروسی نمیگیری؟ مگه ادم چندبار ازدواج میکنه-
اخه فامیلی نداریم -.باشه مهم نیست تو لباس عروست و میگیری و میری عکس
میندازی من هم براتون مهمانی رو ترتیب میدم -جداا؟؟ -بلهههه ..،البته وقتی بریم
ایران .سرش را تکان داد :خب من رفتم .سر میز ابتین نشسته بود اما همچنان اخم
هایش توهم .نشستم :کی برمیگردیم؟ -سعی میکنم هرچه زودتر -.اره ،اینجوری
بهتره .دیگه هیچ حرفی زده نشسد بعد از شام باهم رفتیم توی اتاق بچه ها .باراد با
دیدن ابتین شروع کرد به دست و پا زدن و خندیدن .ابتین هم با خنده وبغلش کرد
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و بوسیدش .گفتم :خوبه دیگه به ما اخم میکنه برای تو ریسه میره -.شاید چون
نمیشناستت -چه ربطی داره مگه باران میشناسه -خب اون دختره -اصال ربطی نداره
کپی خودته و اب زیرکبرای همینه -.دلت میاد به پسر من بگی اب زیرکاه .فکر
نمیکردم عاشق بچه باشه به این شدت .گفتم :راستی پدرت خبر داره که نوه دار
شده .اخم کرد :لزومی نداره - .باشه بابا چرا میزنی ایش .بچه ها که خوابیدن از اتاق
بیرون امدیم منتظر بودم بگه بیا توی اتاق من .اما هیچی نگفت من هم رفتم توی
اتاق سابق خودم  ،معلوم درست بشو نیست هنوز همون مغروریه که هست..
باصدای شلیک از خواب پریدم احساس میکردم خواب میبینم اما واقعی بود سریع
از اتاق زدم بیرون همزمان ابتین هم از اتاقش امد بیرون با ترس :چی شده؟ صدای
شلیک میاد .لباسش را تنش کرد :نمیدونم و خواست بره به طرف پله ها که
بازویش را گرفتم :نرو ،خطرناک -.نگران نباش هیچی نمیشه .و سریع رفت پایین
میتراهم امده بود باال به طرف اتاق بچه ها رفتیم .در را باز کردم و برق را زدم
بادیدن صحنه ی مقابلم شروع کردم به جیغ زدن  .روی زمین نشسته بودم و جیغ
میزدم میترا هم بدتر از من اما او زودتر به خودش امد و سریع رفت پایین کمی بعد
با ابتین برگشت ابتین با دیدن صحنه ی مقابلش خشک شد .قدرت هیچ حرکتی
نداشت برای اولین بار دیدم مثل ابر بهار اشک میریزه گریه های من هم تبدیل به
زجه شده بود .ابتین جلو رفت و بدن کوچک غرق در خون پسرش را بغل کرد و به
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خودش چسباند .ارام :پسرم .بابات امده نمی خواهی بخندی .باراد بلند شو .نازه
براتون اسم انتخاب کرده بودیم .من که انقدر حالم بد شد بیهوش شدم و هیچی
نفهمیدم چشم که باز کردم توی اتاقم بودم و به دستم سرم وصل بود .با یاد اتفاقی
که افتاده دوباره زجه ام بلند شد .من خیلی بد کردم من خودم و ازشون محروم
کردم حاال دارم تاوان پس میدم یاد ابتین افتادم سریع سرم را کندم و به اتاق ابتین
رفتم اتاقش تاریک تاریک بود و فقط بوی دود همه جا رو گرفته بود روی زمین
نشسته بود و به تت تکیه داده بود و سیگار میکشید .با پاهایی سست به طرفش
رفتم حال او هم بدتر از من بود درسته از وجود من بودند اما ابتین مهر و محبتش
نسبت بهشون بیشتر از من بود و مدت بیشتری رو کنارشون بود کنارش نشستم:
کار کی بود؟ فقط اشک ریخت .از دیدن اشک هایش قلبم فشرده شد .سرش را به
سینه ام چسباندم خودم هم اشک هایم جاری شده بود گفت :کسی که باعث این
کار بوده تقاص پس میده .بد هم تقاص پس میده .سرش را نوازش کردم :کی
باعثش بود؟ -پدر رذل و عوضی ام .دهانم باز مانده بود اصال باورم نمی شد :تو ،تو
مطمئنی؟ مگه یه پدر میتونه انقدر عوضی باشه که این کار و بکنه -اون عوضی تر از
این حرف هاست وقتی به اون چیزی که بخواهد نرسه هر کاری میکنه تا برسه-.
منظورت چیه؟ -نگران نباش من انتقام بچه هامون ومیگیرم بهت قول میدم حتی به
قیمت جون خودم .سرش را بلند کردم و در چشم هایش خیره شدم :منظورت چیه؟
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میفهمی چی میگی؟ رویش را برگرداند :تو االن ازدای هر جا بخواهی بری هر کاری
بخواهی بکنی چون دیگه بچه ای نداری که احساس دین بهشون بکنی حاال هر کجا
که دوست داری و با هرکس که بخواهی میتونی باشی .اخم کردم و با عصبانیت:
هیچ معلوم هست چی میگی این چرت و پرت ها چیه .جوابم را نداد من هم از اناق
امدم بیرون درکش میکردم بچه ها رو خیلی دوست داشت و داغ خیلی سنگینی
برایش بود برای من هم اگر اندازه ی او نبود کمتر هم نبود اما دیگه عقلم را از
دست نداده بود .به اتاق بچه ها رفتم احساس میکردم بوی خون کل اون اتاق و
برداشته و فضایش واقعا خفقان اور بود نتوانستم تحمل کنم چون هر لحظه نفسم
تنگ تر میشد سریع از انجا امدم بیرون و پشت در سر خوردم و اشک هایم جاری
شد هنوز فکر میکردم یه کابوس که به زودی تموم میشه واقعا یه پدر چقدر میتونه
عوضی و پست باشه که به نو ه های خودش هم رحم نکنه مگه ابتین چه کار کرده
بود که اینطور عذابش میداد .ابتین در و قفل کرده بود و اصال نمی گذاشت کسی
وارد اتاقش بشه .من هم هر چقدر اصرار کردم در و باز نکرد سه روز بود که لب به
غذا نزده بود و از اتاقش هم بیرون نیامده بود غصه ی بچه ها کم بود برای ابتین
هم بهش اضافه شده بود .رفتم در اتاق :ابتین در و باز نکنی به زور میام پس به
نفعته در و باز کنی .جواب نداد .ابتین با توام.جواب نمیداد نگران شدم گفتم :میترا
برو بگو طهماسب بیاد درو باز کنند .طهماسب امد و با شلیک گلوله سیستم امنیتی
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اش را از کار انداخت در و باز کردم و رفتم داخل دیدم ابتین روی زمین کنار تخت
افتاده جیغ زدم و دویدم طرفش سرش را بلند کرد و ارام به صورتش زدم اما جواب
نمیداد نبضش خیلی ضعیف میزد :میترا سریع برو زنگ بزن دکتر بیاد سریع .با
کمک طهماسب گذاشتیمش روی تخت .دکتر سریع خودش را رساند و معاینه اش
کرد :شوک عصبی بهش وارد شده؟ -بله ،بچه هامون و از دست دادیم - .اوه،
تسلیت میگم .خدا صبرتون بده -مرسی ممنون -.به خاطر شوک و غذا نخوردن
خیلی ضعیف شده .باید تقویت بشه من االن برایش سرم وصل میکنم و یک تقویتی
هم بهش میزنم اما بقیه اش به عهده ی شماست خیلی باید حواستون بهش باشه-.
سعیم و میکنم ،دکتر کارش را

انجام داد و رفت .کنارش نشستم و دستش را

گرفتم هیچوقت فکر نمیکردم انقدر شکننده باشه پشت اون ظاهر سخت و خشن
احساساتی به شکنندگی شیشه داشته باشه .درکش میکردم شاید تنها دل خوشیش
بعد از مادرش بچه ها بودند که پدرش ان ها رو هم ازش گرفت .چشم هایش را باز
کرد لبخند زدم :خوبی؟ لب های ترک خورده اش را به سختی تکان داد :اب - .االن.
سریع رفتم و چیزهایی را که گفته بودم میترا اماده کنه ازش گرفتم و برگشتم به
اتاقش کمکش کردم بشینه .لیوان اب پرتقال و گرفتم طرفش .لیوان و گرفت و
کمی خورد اخم کردم :همه اش .بعدهم بشقاب سوپ را روی پایش گذاشتم :اینهم
باید تا ته بخوری دستور پختش و خودم دادم یعنی ابدایی البته نترس خیلی مغذی

- 187 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

جواب میده .بی تفاوت نگاهم کرد و خورد ،میترا امد و ظرف ها رو برد دوباره روی
تخت دراز کشید .من هم خودم توی بغلش انداختم.گفتم :تو بیشتر از من پیش بچه
ها بودی و شاید تو بیشتر از من دوستشون داشتی اما من نه ماه از شیره ی جونم
بزرگشون کردم ..پس مطمئن باش غم من به اندازه ی غم تو نباشه کمتر هم
نیست -.چرا بر نگشتی مگه به خاطر بچه ها نیومدی حاال که دیگه بچه ای نیست
راحت میتونستی برگردی سر زندگیت .خودم را بیشتر توی بغلش جا کردم:
زندگی من همین جایی که هستم کجا برم-.اما تو باید بری .دیگه نمیخوام به
اطرافیانم اسیبی برسه -.من هیچ جا نمیرم یا باهم یا بدون هم نمیشه اصال راه
نداره -.چرا نمیفهمی دلم نمیخواهد اون عوضی بهت اسیبی بزنه .موهایش را
نوازش کردم :تو از کجا میدونی کار پدرت بوده؟ -چون قبلش اون لعنتی اصرار
داشت که برم پیشش تا جانشینش بشم من هم زیر بار نرفتم چندین بار پیغام داد
اما من اصال قبول نکردم ،نه که خیلی پدری حقم کرده اینطوری مثال میخواهد در
حقم لطف کنه نمیفهمه منو توی لجن غرق میکنه -.مگه به غیر از تو بچه ی دیگه
ای نداره .پوزخند زد :چرا پانزده تا دیگه داره البته از معشوقه هاش -.خب پس
چرا گیرداده به تو؟ -چون من از همان اول زیر نظر خوده عوضیش بزرگ شدم
فکر میکنه به غیر از من هیچکس دیگه الیق این جایگاه نیست -.پس یعنی تو
مطمئنی این کار  .طبق دستور اون بوده؟ -با اینکه هیچ مدرکی وجود نداره اما ذات
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پلیدش رو میشناسم میدونم کار اونه -.پس میخواهی چیکار کنی؟ -انتقام میگیرم،
نیم خیز شدم :دیوونه شدی  .میفهمی چی میگی؟ اون ادم رذلیه ،فکر کردی به تو
رحم میکنه اگر بفهمه نقشت چیه؟ -لزومی نداره بفهمه ،میدونم چیکار باید کنم-.
اما ،اگر اتفاقی برات بی افته من چیکار کنم؟ خودم را دمر روی تخت انداختم و زدم
زیر گریه :بابا مگه من چندسالمه که انقدر باید بدبختی بکشم همه اش بیست سالمه
 .اون از زندگی اولم این هم از اینکه داغ بچه دیدم و حاال هم باید داغ شوهر ببینم.
منو به طرف خودش برگردادند و باخنده :هنوز نمردم که میگی داغ شوهرا -.این
کار تو عین خودکشی .ابتین تو رو جون هر کی دوست داری بیخیال شو .برمیگردیم
ایران انحا زندگیمون و شروع میکنم بچه دار میشیم .جدی :عسل بحث این حرف
ها نیست .نمیخوام فکر کنه چون وقتی چیزی رو میخواهد به حرفش توجه نمیکنم
پس هر چیزی که برای منه و از جون و دلم بیشتر میخوام میتونه راحت از بین ببره
من هم که ضعیف هیچی بهش نگم ،بار اول مادرم و ازم گرفت اینبار بچه هام  ،نمی
خوام بذارم دفعه ی بعدی هم وجود داشته باشه -.میخواهی چیکار کنی؟ -از ریشه
نابودش میکنم .فقط تو باید بری نباید اینجا بمونی -من هیچ جا نمیرم .من هم
باهات میام -.نمیشه ،نمیخوام از تو به عنوان نقطه ضعفم استفاده کنه .نمیخوام تنها
دل خوشیم و هم ازم بگیره .زدم زیر گریه :من نمیخوام هیچ اتفاقی برای تو بی افته.
نمی خوام زندگی و عشق دومم هم اینطوری بشه .نمیخوام میفهمی..منو کشید توی
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بغلش :بهت قول میدم که نمیذارم هیچ اتفاقی برام بی افته .به شرطی که بچه ی
خوبی باشی و هر چی میگم گوش کنی -.تو زورگویی ،من هم دیگه به حرفت گوش
نمیدم -اما اینبار باید گوش کنی تو باید برگردی ایران و بری یک.

جای امن

نمیخوام فکرکنه میتونه از تنها کسی که برام مونده استفاده کنه تا به چیزی که
میخواهد برسه ،.سرم را گرفت باال و در چشم های طوسی ام خیره شد :باشه.
نگاهش کردم و سرم را تکان دادم .چشم هایم را بوسید گفت :دیگه وقتشه که
اعتراف کنم که این چشم ها دنیای من و صاحب این چشم ها صاحب دنیای من -تو
دروغ میگی چون میخواهی بری داری منو خر میکنی .سرم را به سینه اش چسباند:
دروغ نیست واقعیته ،خودم هیچوقت توقع نداشتم که عاشق زن شوهر داری بشم
که برای به دست اوردن عشقش چه کار ها که نکرده -پس یعنی تو واقعا منو
دوست داری؟ -تو خودت یکبار گفتی عشق اول فراموش نشدنی و خیلی خاص .با
اینکه من عشق اول تو نبودم اما تو عشق اول و اخر من و تنها دختری بودی و هستی
که با تمام وجود میخوامش و از تمام بالهایی که سرش اوردم به شدت پشیمانم-
اعتراف کردن به عشق خیلی لحظه ی شیرین و قشنگیه اما من االن اصال حس خوبی
ندارم ترس از دست دادن ،تمام لذت و شیرینی این لحظه رو به تلخی زهر
کرده.گرمای تنش ،اغوشش ،بوی عطرش را سعی میکردم با تمام وجود لمس کنم
چون حس میکردم دیگه نمیبینمش.کم کم خواب چشم هایم را ربود  ،وقتی بیدار
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شدم ساعت نزدیک هشت شب بود .ابتین نبود زنگ را زدم سریع میترا امد :ابتین
کجاست؟ -اقا پایین هستند .شما حالتون خوبه؟ -اره خوبم .به اتاق خودم رفتم به
حمام رفتم وقتی امدم  .دیدم میترا توی اتاقه و لباسه بیرون تنشه .باتعجب :کجا؟-
امشب و اقا به همه مرخصی داده  .همه رو مرخص کردند - .وا ،چرا؟ریز خندید:
نمیدونم -حالت خوبه .چرا اینطوری میکنی -من خوبم ،فقط امدم بهتون بگم که
نیستم و اینکه اون لباس پرنسسی که برای جشن پوشیده بودید و بپوشید و برید
پایین-.چرا؟ -اقا گفته .من رفتم .و از اتاق رفت بیرون .این ابتین هم چه کارهایی
میکنه دل من مثل سیر و سرکه میجوشه اونوقت میگه لباس پرنسسی بپوش .لباس
را از کمد در اوردم و پوشیدم موهایم را فر کردم و نسبتا غلیظ ارایش کردم صندل
های سفیدم را پوشیدم و خودم را داخل ایینه نگاه کردم .بچه های سه ماهه ام
مردند و من سرخوش چه لباسی پوشیدم البته فعال ابتین واجبتره که حالش خوب
بشه .از اتاق رفتم بیرون از پله ها رفتم پایین کل برق های سالن خاموش بود و
فقط .اباژور و هالوژن ها روشن بود و فضای قشنگی ایجاد کرده بود ابتین روی مبل
نشسته بود که با دیدن من بلند شد و امد سمتم اوهم کت شلوار پوشیده بوده:
جریان چیه .من اینجوری تو اینجوری؟!! -میخوام یه شب رویایی باشه .اشک در
چشم هایم حلقه زد :نمیخوام تو از قصد داری این کار ها رو میکنی که منو عذاب
بدی خواستم برگردم که دستم را گرفت :باور کن قصد اذیت کردن ندارم .بیا .و
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دستم را کشید رفتیم داخل باغ فضای باغ خیلی قشنگ شده بنور افشانی اش خیلی
خاص بود .هم قدم شدیم و رفتیم طرف اب نما .اب نما با نورهای ابی تزیین شده
بود:وای چقدر نازه .خیلی خوشگل شده .یک دفعه صدای اهنگ پخش شد .با
تعجب ابتین و نگاه کردم لبخند زد و کمی خم شد :افتخار رقص میدهید؟ لبخند
زدم و دستم را توی دستش گذاشتم و همراه ریتم اهنگ تکان خوردیم وقنی اهنگ
تمام شد گفتم :شبیه داستان سیندرال ست ،با این تفاوت که اون در کنار پرنسش
خوشبخت شد اما اینده ی من مشخص نیست -.بهت قول میدم که بر میگردم
پیشت .حاال بیا .با هم ال به الی درخت ها رفتیم یک دفعه همه جا روشن شد و یک
میز دونفره خودنمایی کرد:خیلی نازه .مرسی واقعا غافل گیرکننده بود .لبخند زد و
دستم را گرفتو به طرف میز برد روی میز عالوه بر غذا و خوراکی یک کیک به
شکل قلب خودنمایی میکرد -.تولدت مبارک - .تولدم؟؟؛!!! عه ،،راست میگی اصال
حواسم نبود ،پس رفتم توی بیست و یک سال -اره ،ولی هنوز هم همون جوجه ای
برای من .خندیدم :باشه بابا فهمیدم تو بزرگی .شمع را روشن کرد و کیک را مقابل
صورتم گرفت به چشم هایش نگاه کردم و چشم هایم را بستمو ارزو کردم سال
بعد در کنار هم باشیم و البته خوشبخت چشم هایم را باز کردم و شمع و فوت
کردم .کیک را گذاشت روی میز گفتم :تو از کجا میدونستی امروز تولدمه -،خب،
من که نمیدونستم وقتی مامانت زنگ زد که بهت تبریک بگه فهمیدم - .تو که
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اتفاقات و به مامان نگفتی؟ -نه گذاشتم خودت بگی .سرم را تکان دادم و اهی
کشیدم یک جعبه ی مخمل زرشکی رو از روی میز برداشت و جلویم باز کرد یک
انگشتر طالکه با طرح های گل قرمز تزیین شده بود .گفتم :وای چقدر خوشگله-.
این نشون من روی توئه -.نشون و قبل از ازدواج میدن نه بعد از ازدواج االن باید
حلقه میدادی -دوست داشتم عقد کنیم اما نمیخواهم اگر اتفاقی برام افتاد اسمم
روت باشه - .ابتین بس کن دیگه .میتونی زهرم کنی امشب و -.ببخشید .خب حاال
علی الحساب این نشون و از من قبول کن تا بعد حلقه رو بخریم -.مثل خارجی ها
شدیم که بچه دار میشن بعد ازدواج میکنند .ولی خب اینهم مزه میده .نباید اسم
بچه رو می اوردم کال جفتی قصد داشتیم شبمون و خراب کنیم .انگشتر را در
انگشتم انداخت خیلی زیبا بود -.مرسی خیلی خوشگله .دستم را بوسید :حق نداری
هچوقت از دستت در بیاری -.نگران نباش .خب سکانس بعدی چیه؟ -سکانسی
وجود نداره تمام شد دیگه بریم بخوابیم -.خب پس من سکانس تعیین میکنم بریم
استخر .برای اولین بار شیطون نگاه کرد :خب هنوز یه سکانس مونده بعد بریم
استخر .با تعجب :چیه؟ دستش را پشت کمرم گذاشت و یکدفعه به طرف خودش
کشید چشم هایش را بست و لب هایش را روی لب هایم گذاشت  .من هم چشم
هایم رابستم و همراهیش کردم منو به درخت چسباند و لب هایش را روی گردنم
گذاشت دیگه مثل قبل خشن نبود و خیلی هم تحریک برانگیز بود  .دوباره لب
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هایش را روی لب هایم گذاشت سرم را جدا کردم و به چشم های خمارش نگاه
کردم :میگم فکر نمیکنی اینجا جای خوبی برای این سکانس نیست .لبخند زد:
خاطره انگیز میشه و دوباره لب هایش را روی لب هایم گذاشت و زیپ لباسم را باز
کرد و منو در عطش خودش حل کرد.سرم را از روی سینه اش برداشتم :یادته اون
دفعه یکی از خدمتکار ها و بادیگارد ها با هم بودند تو میخواستی بهشون یه چیزی
بگی .سرش را تکان داد -ببین چون به اونا حرفی نزدی کسی هم نبود به ما حرف
بزنه و اگرنه ابرومون میرفت -.نه که جرئت دارن به من چیزی بگن -خب حاال
حرفی نزنند ولی اگر میدیدند که هیچی .خندیدم :ولی تجربه ی جالبی بود مثل
این فیلم ها .منو به خودش فشار داد :ببین قبل از رفتنم چه سکانس به یاد موندنی
برات ساختم .مشتی به سینه اش زدم :چرا اینجوری حرف میزنی مگه میخواهی
بری دیگه نیای .اشک هایم جاری شد -ای بابا ،نه به خدا برمیگردم یعنی سعیم و
میکنم ،عسل گریه نکن دیگه بلند شدم و نشستم در حالیکه دکمه های کت ابتین را
که تنم کرده بودم میبستم گفتم :مگه چی میشه منم باهات بیام .میتونیم یه طوری
رفتار کنیم که از هم متنفریم -.عسل ،باور کن نمیشه نمیخوام کوچکترین خطری
تهدیدت کنه .گریه نکن دیگه .رویم را برگرداندم خواستم بلند شم که دستم را
گرفت :مگه نمیخواستی بریم استخر -.نه دیگه ،هیچ عالقه ای ندارم -.ولی من
دوست دارم باهات شنا کنم -.ولم کن ابتین حوصله ندارم .سریع منو انداخت روی
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کولش و بلند شد جیغم رفت هوا :ابتین ولم کن بذار زمین .به حرفم توجه نکرد و
به سرعت به طرف استخر رفت منو گذاشت روی زمین دست های همدیگر رو
گرفتیم و پریدم داخل اب لحظه ای که میخواست دستم ازش جدا سریع به دستش
چنگ زدم و امدم روی اب هردو نفس نفس میزدیم گفتم :حیف میشه ،خونه ی
ایرانمون استخر نداره .منو کشید طرف خودش :برات استخر دار هم میخرم
دستش را نوازش گونه روی صورتم کشید :باور کن دلم نمیاد یک لحظه هم ازت
جدابشم چون اصال نمیتونم بدون تو بمونم سه ماهی هم که نبودی با خاطراتت
زندگی میکردم -.قول بده به هر بهانه ای هست بیای ایران .حتما هم بهم زنگ بزن.
سرش را تکان داد احساس کردم هر لحظه ممکنه گریه کنم گفتم :خب چطوره شنا
کنیم هر کس برد هر در خواستی داشت از بازنده میکنه -باشه بریم .شروع کردیم
به شنا کردن او خیلی قوی تر از من بود و سریعتر برای همین زودتر رسید وقتی
رسیدم نفس نفس میزدم .گفتم :خب هر در خواستی داری بگو .صورتم را نوازش
کرد :هیچوقت فراموشم نکن .با این جمله اش دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و
زدم زیر گریه زار میزدم خودم را توی بغلش انداختم و زار زدم .احساس کردم او
هم گریه می کنه .ازش جدا شدم و به چشم های خیسش نگاه کردم :مرد من
هیچوقت گریه نمیکنه مرد من مثل کوه استواره و به خاطر این چیزهای بی ارزش
خودش و ناراحت نمیکنه مرد من میدونه که چقدر دوستش دارم نه؟ -اره میدونه-.
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میدونه که منتظرش میمونم تا برگرده؟ خیلی زود -اره ،میدونه .دوباره سرم را روی
شانه اش گذاشتم و دوباره اشک هایم جاری شد .نمیدانم چقدر گذشت که سر بلند
کردم و سعی کردم روحیه ام را حفظ کنم :من گشنمه .بدو بریم غذا بخوریم .انقدر
که هیجان زده شدیم کیک هم نخوردیم .لبخند تلخی زد :بریم .وارد امارت که
شدیم :تو غذا رو بذار گرم بشه من برم حمام -.با هم بریم -کجا؟!! -حمام .یاد
گذشته افتادم که او هم یکبار این حرف و بهم زده بود سریع افکارم را پس زدم
چون من به غیر از ابتین به هیچکس دیگه فکر نمیکنم .شیطون :نچ .من میخوام تنها
برم تو هم خودت برو و خواستم از پله ها برم باال که یکدفعه دیدم روی هوام ابتین
شیطون نگاهم کرد :من عشقم میکشه االن با زنم برم حمام از انجایی هم که زن
مطیع شوهرش پس به حرفش گوش میکنه -.خوب شد من صیغه ی محرمیت و
خوندم -.نمیخوندی هم فرقی نداشت و چشمک زد .بعد از حمام انقدر که هر دو
خسته بودیم که به غذا نرسیدیم و خوابیدم صبح ساعت ده از خواب بیدار شدم .با
یاد اوری اینکه امروز چه روزیه اشک توی چشم هایم حلقه زد ای کاش کابوس
بود واقعا دلم نمیخواست از ابتین جدا بشم ای خدا اخه این چه سرنوشتیه .در باز
شد و ابتین امد داخل .او هم معلوم بود ناراحته -.سالم -.سالم .سحر خیز شدی-
همیشه بودم .امد کنارم نشست :برای اینکه هیچ ردی به جا نمونه تو و میترا و
طهماسب زمینی برمیگردید ایران .نمی خوام کوچکترین چیزی تهدیدت کنه -.تو
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کی میری؟ -برای دوازده شب بلیط مستقیم به امریکا دارم -میدونه که میری،
سرش را تکان داد  :بلند شو وسایلت و جمع کن ساعت دوازده باید حرکت کنی-
نمیشه تو بری بعد ما بریم .اخم کرد :اصال ،عسل باز شروع نکن .اشک هایم جاری
شد :به خدا نمیتونم چرا نمی فهمی .حالم خیلی بده دلم میخواهد فقط برم یه جا داد
بزنم .منو به طرف خودش کشاند :باور کن حال من هم بدتر از تو نباشه بهتر از تو
نیست اما چاره ای نیست یه مدت باید تحمل کنیم .تو هم وقتی بری ایران انقدر
درگیر میشی که منو فراموش میکنی -چرت نگو لطفا - .فقط اگر سام رو دوباره
ببینی چی؟ -خب اگر خیلی اصرار کنه ممکنه دوباره باهاش ازدواج کنم .اخم
وحشتناکی کرد خندیدم :خب دیوونه این چه سوالی بود کردی توقع داری چیکار
کنم؟ من االن دیگه یه زن شوهر دارم .که منتظره شوهرش میمونه تا برگرده و یک
زندگی رویایی رو برای زنش درست کنه .حاال هم بلند شو بریم صبحانه بخوریم که
گشنمه.سعی میکردم شاد باشم اما از درون داغون بودم،ترس لو رفتن نقشه ی
ابتین و برنگشتنش مثل خوره به جونم افتاده بود قبل از رفتن رفتیم سر قبر بچه ها
انجا هم مفصل گریه کردم  ،لحظه ی وداع فرا رسید .در اغوشش فر و رفتم و
عطرش را با تمام وجود بلعیدم او هم همین کار و میکرد .لب هایم را روی لب
هایش گذاشتم و ارام بوسیدم انگار هردو میخواستیم این بوسه و لذتش برای
همیشه در خاطرمان ثبت بشه .او زودتر سرش را عقب برد چشم هایش نمناک بود:
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برو ،اگر االن نری ممکنه نذارم دیگه بری -.مراقب خودت هستی دیگه  -اره .برای
اخرین بار به اتاقش نگاه کردم و تمام خاطراتمان و مرور کردم .خیلی خودم را
کنترل کردم که اشک نریزم با حسرت به خانه نگاه کردم و با بیشترین حسرت به
ابتین دیگر نتوانستم خودم کنترل کنم و هق هقم شروع شد بغلم کرد و فقط تکانم
داد .کمی که ارام شدم ازش جداشدم -.منتظرتم .حتما خبر از خودت بده -.سعیم و
میکنم .دیگر نگاهش نکردم و سریع سوار ماشین شدم طهماسب و میترا و جلیل هم
سوار شدند سوار شدن من همانا و زار زدنم همانا .میترا هم میخواست ارامم کنه اما
نمی شد .با کشتی برگشتیم خلیج فارس از انجا هم سوار ماشین شدیم تا خوده
تهران شب ساعت دوازده رسیدیم خانه ابتین یک خانه ی ویالیی توی لواسان
برامون خریده بود که هم خیلی بزرگ بود و هم خیلی زیبا اب و هوای خوبی هم
داشت .وقتی وارد خانه شدم از دیدن ان همه بادیگارد و خدمتکار شکه شدم :اینجا
چه خبره؟ طهماسب :اقا همه رو برای حفاظت از شما گذاشتن .سرم را تکان دادم و
رفتم داخل .یکی از خدمتکار ها که سنش نسبت به همه کمی بیشتر بود :خوش
امدید خانم من بطول هست مسئول خدمتکار ها .لبخند زدم :خوشبختم -.فکر کنم
خیلی خسته اید .من اتاقتون و نشون میدم .جلوتر راه افتاد از پله ها باال رفت و در
یکی از اتاق ها رو باز کرد .اتاق بزرگی بود با دکور نباتی سفید خیلی

شیک و

قشنگ بودازش تشکر کردم .او هم رفت .ساعت نزدیک یک بود فکر کنم هنوز
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ابتین نرفته بود موبایلم را برداشتم و شماره اش را گرفتم اما جواب نداد چند بار
گرفتم هر بار بی جواب ماند .بیخیال شدم و لباس هایم را عوض کردم در کمد و
باز کردم دیدم پر از لباس های نو است یک ست برداشتم و پوشیدم و خوابیدم.
صبح ساعت ده بیدار شدم صورتم را شستم یک مانتو شال پوشیدم و از اتاق رفتم
بیرون بطول خانم با دیدنم جلو امد و سالم و صبح به خیر گفت لبخند زدم و جوابش
را دادم .میترا هم امد دیدم لباس خدمتکار ها رو پوشیده :.مگه االن تو خدمتکاری
که این لباس و پوشیدی؟ -وظیفه ی تو با من بودنه فکر هم نمیکنم اینجا به
خدمتکار احتیاج داشته باشه .بطول خانم :من بهشون گفتم اما گوش نکردند -بدو
لباست و در بیار بیا کارت دارم .و به طرف سالن رفتم معماری اینجا هم شبیه
معماری امارت دبی بود البته اینجا کمی کوچکتر بود اما باغش همان طور با صفا
وزیبا بود .کمی بعد میترا امد گفتم :من قرار بود برای ازدواج شما مهمانی بگیرم که
اونطور شد .حاال اشکال نداره دیر نشده .ببینم کسی رو نمی خواهید دعوت کنید -نه
خانم احتیاج نیست  -من کشتم خودم و تو بهم نگی هانم .بعدشم حرف روی حرف
من نزن .دهه -.من هیچکس و ندارم از بچگی توی پرورشگاه بزرگ شدم وقتی هم
که از انحا امدم بیرون به پست ادم های قاچاق ادم خوردم و منو فرستادن عربستان.
شش سال خدمتکار یه زن و شوهر عرب پولدار بودم بعد از اینکه انها مردن منو به
اقا معرفی کردن و رفتم انجا .طماسب هم از دار دنیا فقط یه مادر پیر و برادر معلول
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داره که خرجشون و میده -.خب پس مادرش میدونه که میخواهد زن بگیره؟-
بله -.خب پس بهش بگو دعوتشون کنه بیان .تو هم االن با من میای خرید -.اخه،
خانم شما عزادارید .لبخند زدم :خصلت ما ادم ها همینه همیشه به مرده ها بیشتر از
زنده ها فکر میکنیم .من حاضر میشم تو هم حاضر شو به طهماسب هم بگو به
خانواده اش خبر بده .رفتم به اتاقم و سریع حاضر شدم .وقتی خواستیم بیاییم
طهماسب گفت که اصال نمیشه تنها برید بیرون .به ناچار با طهماسب و دو تا دیگه از
بادیگارد ها راهی شدیم به پاساژ مورد نظرم که رسبدیم گفتم :اقا طهماسب لطفا
فقط شما بیایید بقیه نیان چون خیلی تابلوئه .با هم رفتیم داخل پاساژ .ان ها رفتند
طرف خرید جواهرات و حلقه و جلیل همراه م امد .از سران مملکت انقدر محافظت
نمیکنند که از من میکنند .من هم وسایل مربوط به خرید عقد خریدم و با طهماسب
و میترا رفتیم طرف لباس عروس میترا :لباس عروس نمی خواهم یه لباس ساده
باشه بهتره - .خب لباس عروس و کرایه می کنیم برید اتلیه عکس بسازید حداقل
یادگاری داشته باشی .بالخره میترا یک لباس عروس ساده پفی که از ساتن بود و
دکلته بود وپشتش کمی باز بود برداشت .یاد خریده خودم با سام افتادم سریع
افکارم را پس زدم رفتیم یک لباس سفید ساده و بلند با کفش سفید پاشنه دار هم
خریدیم .وقتی خواستیم برگردیم :راستی میترا پرورشگاهی که بودی اسمش
چیه؟ -بهاران .یه ایده ای به سرم زد .انها رو فرستادم خانه و خودم به طرف
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پرورشگاه رفتم مدیرش زن میانسالی بود ازش در خواست کردم فردا که عروسیه
بچه ها و خودشان هم بیان عروسی اول قبول نکرد اما بالخره با اصرار های من و
اینکه میترا را شناخت قبول کرد .سر راه میز و صندلی و شیرینی و میوه را هم
سفارش دادم از انجا هم به خانه ی مامان رفتم با دیدنش خودم را در بغلش انداختم
و شروع کردم به گریه کردن بیچاره هنگ کرد :عسل تو اینجا بی خبر چیکار
میکنی شوهر و بچه هات کجان .نکنه دوباره اتفاقی افتاده؟ -اره مامان اتفاق بدی
افتاده بچه هام مردن -.چییییی؟؟ -شب خوابیدن و صبح بلند نشدن .منو از خودش
جدا کرد :یعنی چی؟ -نمیدونم فردای ان روز که من رسیدم بچه ها دیگه از حواب
بیدار نشدن .مجبور بودم دروغ بگم نمیتونستم راستش و بگم .مامان حالش بد شد
و من باید به او رسیدگی میکردم .مامان کمی که حالش بهتر شد :پس شوهرت
کجاست؟ -اون یه مدت نمیتونه به خاطر کارش بیاد فقط براش دعا کن -یعنی چی؟
نکنه از هم جدا شدین؟ -نه مامان به خدا براش کار پیش امد فقط دعا کن که
زودتر برگرده .االن هم بلند شو با من بیا بریم -کجا؟ -خانه ی من .دیگه ننیذارم
تنها بمونی .بلند شو به هر کسی هم میخواهی بگی بگو که من برگشتم فقط دروغی
که باید بگی اینه که فراموشی گرفتم -.چرا؟؟ -چون دوست ندارم بابت زندگی
گذشته و االنم به همه توضیح بدن ،و اینکه نمیخوام اسم و خود سام بیاد وسط.
راستی از بهار خبر داری؟ -نه تنها خبری که ازش دارم اینه که با استاد دانشگاهتون
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ازدواج کرده .لبخند زدم :دلم براش تنگ شده.با مامان به خانه برگشتیم مامان با
دیدن بادیگارد ها :اینهمه با دیگارد چه خبره؟ -ابتینه دیگه -.عسل تو مطمئنی
هیچی رو از من پنهان نمیکنی؟ -نه ،چرا باید پنهان کنم .بریم .میترا رو به اتاقم
بردم و بهش گفتم راجع به بچه ها و کشته شدنشون و ابتین به هیچکس و به
خصوص مامانم حرفی نزنه او هم قبول کرد .صبح ادرس ارایشگاهی رو برای میترا
وقت گرفته بودم به طهماسب دادم و انها با هم رفتند .کم کم سر و کله ی کارگر ها
هم پیدا شد .مامان با تعجب :اینجا چه خبره؟ -عروسی میترا و طهماسب -واقعا؟ -
اره ،دبی بودیم قرار بود ازدواج کنند که اون اتفاق افتاد من هم به تالفی این مهمانی
را براشون ترتیب دادم .بعد از اینکه کار چیدن میز و صندلی ها تمام شد خدمتکار
ها مشغول چیدن سفره عقد و نسب پرژکتور ها شدند من و مامان به همراه بطول
خانم اتاقی را که در طبقه ی دوم تک بود و بزذگ هم بود براشون اماده کردیم .
تمام لباس های میترا رو طهماسب و اوردیم به ان اتاق و من با گل رز و شمع انجا رو
تزیین کردم خیلی خوشگل شد .طهماسب مادر و برادرش را اورد مادرش خیلی زن
بامزه و خوش صحبتی بود .و گذشت زمان هم با مزه ترش کرده بود خدوتکار ها
کار سفره ی عقد را هم تمام کردن خیلی سفره ی زیبایی شده بود فقط مانده بود
میوه و شیرینی و شربت که همه را چیدند .مهمان هایمان را هم که من دعوت کرده
بودم رسیدند رفتم و حاضر شدم یک کت شلوار خوش دوخت ابی نفتی و طالی
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پوشیدم کمی غلیظ ارایش کردم و یک روسری به همان رنگ و کفش مشکی پاشنه
دار پوشیدم .فقط جای ابتین خیلی خالی بود از نبودنش دلم گرفت خیلی دلم
برایش تنگ شد .بوق ماشین حاکی از این بود که رسیدند .سریع از اتاق بیرون
رفتم جلوی پایشان یک گوسفند کشتند  .میترا را بغل کردم :انشاا ..خوشبخت
بشید -.ازتون خیلی ممنونم خیلی لطف در حق ما کردید انشاا ...که اقا هم صحیح و
سالم برگردند پیشتون - .مرسی .به طهماسب هم تبریک گفتم .میترا بادیدن ان
همه ادم و مسیول پرورشگاه خیلی ذوق کرد .سر سفره ی عقد که داخل سالن بود
نشستند عاقد هم امده بود و شروع کرد به خواندن .من توی سالن نماندم چون
میگن بیوه و دو بخته نباشه بعد از اینکه خطبه تمام شد وارد شدم .و به هردوشون
یکی یک سکه تمام دادم .حاال خوبه ابتین حسابم و پر کرده بود و اگرنه با این
ولخرجی ها نمیدونستم از کجا باید پول بیارم .بعد از دادن کادو ها میترا رفت و
لباسش را عوض کرد تازه چهره اش را دیدم خیلی ناز شده بود کال با قبل زمین تا
اسمون فرق کرده بود .رفتیم داخل باغ و بزن و بکوب شروع شد .خیلی مراسم
خوبی بود اما من گاهی دلم هوای ابتین و میکرد .بالخره مراسم به پایان رسید و ما
میترا و طهماسب و راهی زندگی مشترکشون کردیم .من خواب از سرم پریده بود و
داشتم توی باغ قدم میزدم که جلیل جلو امد :خانم امشب شما خیلی لطف کردید در
حق طهماسب واقعا ازتون ممنونم که به ما هم توجه دارید -این چه حرفیه منم مثل
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شما هستم چه فرقی دارم ،بعدشم در مقابل خدمت هایی که میترا به من و طهماسب
به ابتین کرد من کاری نکردم .الیقشون خیلی بیشتر از این ها بود .صبح میخواستم
برم دانشگاه چون تا انجایی که اطالع داشتم برام مرخصی یکساله گرفته بودند
میخواستم درسم را تمام کنم .خواستم تنها برم که نذاشتن و گفتم که من با یه
ماشین میرم انها هم همراهم بیاییند ...داخل دانشگاه هم همراهم بودند و این خیلی
ضایع بود گفتم :ای بابا شما که ابنطور دنبالمید که خیای ضایع است .همه فهمیدن
بابا وایسید سریع برمیگردم .رفتم و کار هایم را انجام دادم و قرار شد چند واحد
بردارم .وقتی از در دانشگاه امدم توی محوطه دیدم بهار و امیرعلی دست در دست
هم دارن میرن خیلی دلم برای بهار تنگ شده بود برای همبن جلو راه افتادم و
سریع از جلویشان رد شدم جوریکه بهار منو ببینه بهار با تعجب صدایم زد :عسل؟!!
منتظر همین بودم .لبخند زدم و برگشتم جلو امد :عسل خودتی؟ من هم چهره ی نا
اشنایی به خودم گرفتم :بله من اسمم عسله اما شما؟ بهار اشک هایش جاری شد
امیر علی جلو امد :عسل خانم خودتونید؟ مثال با تعجب نگاهشان کردم بهار منو
کشید توی بغلش :تو عسلی چطور منو نمیشناسی؟ ببخشید بهار ولی مجبورم نقش
بازی کنم -.من حافظه ام رو از دست دادم و هیچ خاطره ای از گذشته ندارم .بهار از
من جدا شد در حالیکه اشک هایش را پاک میکرد :یعنی تو منو نمیشناسی .سرم را
تکان دادم :متاسفم ،ما توی گذشته با هم بودیم؟ -اره ،دوست های صمیمی بودیم
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که پارسال اوایل اردیبهشت خبر دادند تو رو دزدیدند و دیگه هیچ وقت برنگشتی.
با تعجب :منو دزدیدند؟ -اوهوم .سرم را به معنی نمیدانم تکان دادم .که امیرعلی:
پس شما اینجا چیکار میکنید؟ -مادرم گفته من اینجا درس می خوندم و یکسال هم
هست که مرخصی گرفتم امدم درسم را ادامه بدم .بهار :پس این مدت کجا بودی؟
مامانت میدونست تو کجایی؟ -من پیش نامزدم بودم مامانم هم تازه توسط نامزدم
خبردار شد .بهار با تعجب  :نامزدت؟ ای خدا حاال چه دروغی دوباره سر هم کنم.
همان موقع جلیل جلو امد :خانم تشریف نمیارید ماشین جلوی دره .سرم را تکان
دادم .ان دو با تعجب منو نگاه میکردند .لبخند زدم :اگر در گذشته دوست های
خوبی بودیم پس االن هم میتونیم .شماره ام را بهش دادم و گفتم منتظرشم .حس
خیلی خوبی داشتم از اینکه دوباره با بهار دوست میشدم .وقتی رسیدیم خانه بطول
خانم سراسیمه امد و گفت :خانم میترا حالش بد شد بردنش بیمارستان - .چیی؟؟
چرا؟؟ چی شده؟؟؟ -نمیدونم ولی خونریزی داشت .کمی خیالم راحت شد چون
حتما بعد از اولین رابطه اش اینطور شده .به بیمارستانی که بردنش رفتم مامان هم
انجا بود .گفتم :چی شده؟ حالش خوبه؟ -اره ،خدا رو شکر خوبه .تو میدونستی
باراداره -چییییی؟؟؟ حامله است .اینا که دیشب ازدواج کردن .مامان چپ چپ
نگاهم کرد تازه دوزاریم افتاد .اصال بهشون نمی امد که قبال باهم بوده باشند .گفتم:
خب ،االن میترا حالش چطوره! چرا خون ریزی کرده؟ -حالش خوبه .دکتر گفت
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جفت پایینه و فشار و کار زیاد باعثش شده .سرم را تکان دادم و رفتم توی اتاقش.
طهماسب هم انجا بود خندیدم :پدر مادر های اینده خوب خلوت کردید ها .مبارک
باشه .میترا لبخند زد و سرش را با شرم انداخت پایین .طهماسب :مرسی ،ممنون.
میتراجان من بیرون هستم .وقتی رفت به طرف میترا رفتم :ای ای ..چندوقت نبودما
چقدر خوب زیرابی رفتی .سرخ شد و سرش را پایین انداخت .خندیدم :دیوونه چرا
خجالت میکشی .کار خالف شرع که نکردی  -.اخه نمی خواستم به این زودی پای
بچه بیاد وسط -اتفاقا خوبه .زندگیت رنگش عوض میشه .شعار نمیدم دارم فقط
میگم حرف اشتباه من و تکرار نکن البته من اون موقع حق داشتم .ولی خب نباید
میذاشتم میرفتم ..اوایل تیر بود و از ابتین هم اصال خبری نشده بود .با بهار قرار
گذاشته بودم که برم بیرون .رستورانی بود که قبال خیلی میرفتیم .بهار :قبال زیاد می
امدیم اینجا .چیزی یادت نمیاد؟ -نه .یادم نیست-.فکر کنم دفعه ی قبل که هم
دیگه رو دیدیم گفتی نامزد داری -،نامزد که نه ،قراره ازدواج کنیم -.یعنی تو
نمیدونی قبال ازدواج کردی؟ خودم را به تعجب زدم :چیییی؟؟؟؟من شوهر دارم
پس چرا کسی به من حرفی نزده؟ -یعنی تو نمیدونستی؟ سرم را تکان دادم گفت:
البته به زور تهدید شوهرت مجبور شد طالقت بده -من هیچی از حرف هاتو
نمیفهمم .یعنی چی؟ خواست جوابم را بدهد که در باز شد و سام وارد شد .چشم
هایم رویش ثابت شد خیلی ضایع نگاه کردم دروغه اگر بگم دل تنگش نبودم بهار:
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شناختی؟ بی تفاوت :نه ،کیه؟ فقط خیلی خاص بود یعنی جذاب بود ،سام به طرف
میز ما امد .باید میدونستم همچین کاری میکنه .خودم را به کوچه علی چپ زدم و
بی تفاوت به سام نگاه کردم چشم های ابیش برق اشک داشت چقدر از رویش
شرمنده بودم بهار بلند شد و سالم و احوال پرسی کرد با تعجب :این اقا کیه؟ بهار:
سام .همسر سابقت .با تعجب نگاهش کردم کنارم نشست و دستم را گرفت :عسل
خودتی؟ بگو خواب نمی بینم.وای باورم نمیشه -.من عسلم اما اصال شما رو به جا
نمیارم -خب طبیعیه تو حافظه ات رو از دست دادی اما کمکت میکنم که به دستش
بیاری دوباره کنار هم زندگی میکنم .دلم میخواست زمین دهن باز میکرد و
میبلعیدم خیلی از رویش شرمنده بود  :اما من دارم ازدواج میکنم .همان موقع یکی
از بادیگاردها جلو امد و خواست سام و بلند کند که گفتم :اشکال نداره .او هم کنار
ایستاد .سام :یعنی چی؟ -خب من نامزد دارم .کسی که منو نجات داد نامزدم بود.
عصبانی :کدوم خری این حرف و بهت زده تو اون موقع هنوز زن من بودی .فکر
کنم سوتی دادم .گفتم :نمیدونم اما به من اینطور گفتند -.االن این اقای به اصطالح
نامزدت کجاست؟-

مسافرت -.تو میدونی با زور تهدید طالقت دادم .و من

مطمئنم کار همین اقای نامزدت بوه -من از هیچی خبر ندارم .به خودش هم
دسترسی ندارم که ازش بپرسم -.برای من مهم نیست من تو رو پس میگیرم
یکسال عذاب کشیدم دیگه بسه - .من نمیدونم چی باید بهتون بگم اما اینو میدونم
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که شوهر دارم .عصبانی شد و داد زد :کدوم شوهر همان عوضی که خودت رو جای
نامزدت حا زد من و تهدید کرد تا طالقت بدم .دیگه تحمل نداشتم اشک در چشم
هایم حلقه زد سریع بلند شدم :ببخشید و مهلت هیچ حرفی رو ندادم سوار ماشین
شدم و تا خوده خونه گریه کردم چشم هام قرمز شده بود .واارد خانه که شدم دیدم
دایی محسن و زن و بچه اش و لیال شوهرش و رضا و ...انجا اند اصال حوصله نداشتم.
با تعجب مامان و نگاه کردم که مثال نمیشناسم .مامان هم سعی کرد نقش بازی کنه:
عسل جان دایی محسن .و شروع کرد به معرفی کردن من هم با همه احوال پرسی
کردم و اجازه خواستم تا لباس هایم را عوض کنم .مامان همراهم امد:چی شده چرا
چشمات انقدر قرمزه؟ -گفتم که با بهار قرار دارم او هم به سام گفته بیاد .دیدمش-
خب چی شد؟ -هیچی میگفت نمیذاره با ابتین باشه هر طور هست منو دوباره
برمیگردونه پش خودش .وای مامان چیکار کنم؟ -تو مگه زن ابتین نیستی؟ -نه
عقد نکردیم صیغه ام -چیییی؟؟ -صیغه اید؟؟ سرم را تکان دادم با عصبانیت:
دختره ی احمق چرا صیغه شده .چرا اینقدر تو خری مگه نگفتی شوهرته -دروغ
گفتم .وقتی حامله شدم که حافظه ام برگشت .میخواست عقدم کنه که .اضی نشدم
برای اینکه راحت برگردم.حاال هم قرار شد برگشت عقد کنیم -.دیگه چه غلط
هایی کردی که من خبر ندارم -وای مامان تو رو خدا ولم کن حالم بده - .حاال بیا
پیش مهمان ها تا ببینم چه خاکی توی سرت کنم .و از اتاق رفت بیرون.وای ابتین
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کجایی؟؟ که ببینی چه بساطی دارم .مهمان ها که رفتن خسته و کوفته خوابیدم.
صبح با صدای مامان بیدار شدم :وای ،مامان ولم کن تو رو خدا میخوام بخوابم -.بلند
شو ببینم بهار امده.چشم باز کردم :بهار.؟ -ارع .بلند شدم گفتم :فقط خدا کنه از
سام حرف زنه خودم کم شرمنده ام اون هم شده قوز باالی قوز -.حاال میخواهی
چیکار کنی؟ -نگران نباش یه فکری کردم.فقط میشه میترا و طهماسب و صدا کنی-.
میشه به من بگی چه غلطی میخواهی بکنی؟ -میگم به خدا میگم حاال اون ها رو
صداکن .چشم غره ای رفت و رفت بیرون .کمی بعد میترا و طهماسب امدند .گفتم:
اقا طهماسب شما خبری از ابتین ندارید؟ -نه .خبری ندارم -میتونی برام یه کاری
کنی؟ -بفرمایید -.من یه شناسنامه جعلی با اسم خودم میخوام که اسم ابتین توش
باشه .هردو با تعحب :چیی؟؟ -بابا احتیاج دارم .واگر نه زندگیم از اینی که هست
داغون تر میشه.میتونی برام جور کنی -سعیم و میکنم -.فقط زودتر ،و کسی هم
نفهمه .فعال فقط این راه به عقلم میرسید تا سام رو

بیخیال کنم .رفتم پایین وقتی

نشستیم بهار گفت :اینجا چه خبره چرا این همه محاغظ اینجا هست-.مثل اینکه من
توی یه درگیری توسط رقیب های ابتین زخمی میشم از انجا به بعد ابتین این
محافظ ها رو گذاشت -.مگه ابتین چیکاره است؟ -تاجره .ابرویش را باال انداخت
همان موقع بطول خانم به همراه یکی از خدمتکار ها امد و پذیرایی کرد گفت :امری
ندارید .لبخند زدم :نه مرسی .وقتی رفتند بهار :دیشب چرا یک دفعه بلند شدی
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امدی؟ -نمیدونم دست خودم نبودم فقط فکر کردم باید از انجا بیام بیرون -.خب
میخواهی چیکار کنی نمیخواهی برگردی پیش سام -.من تا دیروز خبر نداشتم که
قبال شوهر داشتم یکدفعه هم سر و کله اش پیدا شد چه توقعی داری -اما سام تو
نبودت خیلی سختی و عذاب کشید ما بودیم و دیدم .در دلم به خودم لعنت
فرستادم -.به فرض هم من بخواهم برگردم پیش شوهر سابقم فکر کردی ابتین
میذاره -.من از جریان خبر ندارم و فکر میکنم فقط ابتین خبر داره که قبال چه
اتفاقی افتاده .اما اگر حافظه ات برگشته بود میفهمیدی چقدر عاشق سام بودی و
برای به دست اوردنش چه کار کردی .میدونم خیلی خوب میدونم اما دیگه اون
عسل گذشته نیستم عوض شدم -.فعال که هیچ خاطره ای ندارم و از زمانی که چشم
باز کردم فقط ابتین و دیدم -یعنی عاشقش شدی؟ -خب ،اره -من که ندیدمش اما
اینو میدونم اون تو رو گول زدو بهت حقیقت ماجرا رو نگفت .اصال این مدت کجا
بودی؟ -خارج از کشور -کجا؟ -دبی -.حاال این ابتین کجاست؟ -گفتم که
مسافرت -کی میاد؟ -نمیدونم اما به محض اینکه برگرده عروسی میکنیم .با
ناراحتی سرش را تکان داد :من نمیدونم چرا مامانت بهت حرفی نزد -من هم گفتم
مامان تازه از وجودم خبردار شد و زمانی فهمید که من با ابتین ازدواج کرده بودم
یعنی محرم شده بودیم-.نمیدونم چی بگم ولی حاال که سام فهمیده مطمین باش
دست بردار نیست -پس تو لطفا ادرس اینجا رو بهش نده -نمیتونم بهت قول بدم
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چون میدونم توی نبودت خیلی سختی و ناراحتی کشید .قلبم فشرده شد .دلم یه
اتاق خالی و گریه میخواست اما جلوی بهار نمیشد .چند روز بعد طهماسب شناسنامه
ی جعلییم و اورد که اسم ابتین به عنوان شوهر ثبت شده بود .جرئت نداشتم پامو از
خانه بذارم بیرون .میترسیدم سام و ببینم .کالس هایم شروع شد و سرگرم درس
بودم اما گاهی اوقات دلتنگی و استرس بدجور فشار می اورد .ابتین بی معرفت قرار
بود زنگ بزنه اما رفت و پشت سرش را نگاه نکرد .داشتم از دانشگاه می امدم
بیرون که یکدفعه سام جلویم سبز شد .گفت :به اصطالح نامزدت و میخوام ببینم-
نیست مسافرته -کی میاد؟ -نمیدونم -عسل با اعصاب من بازی نکن بگو کی میاد-
من جدا نمیدونم ،و اینکه فکر نمیکنم ابتین طالقم بده تا با تو ازدواج کنم .با تعجب:
یعنی چی؟ مگه نگفتی نامزدید -نامزد هستیم اما عقد کردیم .اخم کرد :غلط کرده
اون تو رو با تهدید از چنگ من در اورد .حیف که ازش مدرک ندارم واگرنه شکایت
میکردم -تو از کجا مطمینی که کار ابتین بوده؟ -پس کار کی میتونه باشه .؟-
نمیدونم ،هیچی نمیدونم .فقط اینو میدونم بیشتر از این خودت رو عذاب نده من
خوشبختم تو هم برو دنبال زندگیت .بیچاره هنگ کرد سریع به طرف ماشین رفتم
و سوار شدم باز هم کارم شد گریه واقعا من در حق سام بد کردم اما واقعا نمیدونم
چطور شد که عشق ابتین ریشه دواند شاید اولش مجازات کردن خودم به خاطر
خیانتی که به سام کردم اما بعد از به دنیا امدن بچه ها و یک مدت دوری دیدم
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نمیمیرفتم .بیخیالش بشم ،من خیلی ادم پستیم که دیگران و قربانی خواسته ی
خودم میکنم.شش ماه دیگه به سرعت گذشت از تن روز به بعد سام دوباره دیگه
امد و خواست با ابتین صحبت کنه که من گفتم مسافرته .توی این مدت کوچکترین
خبری هم از ابتین نداشتم فقط اواسط شهریور زنگ زد که اونم به جای حرف همه
اش گریه بود ،از روز مرگی خسته شده بودم دانشگاه و درس و گاهی اوقات با بهار
بیرون میرفتم .بیست و هفتم اذر بود تازه از دانشگاه رسیده بودم خانه که بطول
خانم سراسیمه امد :خانم میترا دردش گرفت بردنش بیمارستان مادرتون هم
رفت -.چرا انقدر زود؟ -نمیدونم فقط مادرتون زنگ زد گفت میخواهید برید
بیمارستان چند دست لباس برای بچه و میترا بر درارید -.باشه ،مرسی .به اتاقی که
کنار اتاق میترا برای بچه اماده کرده بودیم رفتم و چند دست لباس برداشتم و توی
ساک مخصوصش گذاشتم برای میترا هم همین طور و به بیمارستان رفتم .مامان و
طهماسب و مادرش پشت در اتاق عمل بودند گفتم :چی شده؟ حالش خوبه؟-اره،
خوبه اوردنش توی ریکاوری بچه رو هم گذاشتن توی دستگاه -عه دختر یا پسر؟
اون خانم که نذاشت بفهمیم -.پسره .با ذوق گفتم :اخی پسر .تبریک میگم اقا
طهماسب انشاا ..قدمش براتون خوب باشه و عاقبت به خیر بشه -.مرسی خانم.
همان موقع میترا رو اوردند  .و بردنش بخش.اول که ناله میکرد بعد که بهوش امد:
بچه ام؟ لبخند زدم :نگران نباش حالش خوبه ولی چون عجله داشت و زود امد
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گذاشتنش توی دستگاه -.طهماسب؟ -اون هم از ذوقش کل بیمارستان و شیرینی
میده االن میگم بیاد و از اتاق بیرون امدم .به مامان گفتم :مامان من خیلی خسته ام
دارم بیهوش میشم میرم خونه ،شما نمیایید؟ -چرا یکم دیگه میمونم بعدمیام -باشه
پس سکه ای که خریدم و از طرف من بده به میترا چون واقعا توانایی ایستادن
ندارم -.باشه برو .خداحافظی کردم و به خانه برگشتم .انقدر خسته بودم که سریع
بیهوش شدم .احساس کردم یکی دست به صورتم میزنه اول توجه نکردم فکر
کردم خوابه یا توهم زدم اما دیدم نه انگار واقعیت .چشم باز کردم اول فکر کردم
خواب میبینم :خاک بر سرم انقدر خواب هام واضح شده که حد نداره .هی بیشعور
نکرد یه زنگ بزنه .پشتم و کردم و خوابیدم .سرم را برگرداندم احساس کردم .نه
واقعی صورتش را لمس کردم واقعا خودش بودم .لبخند زد :عشق من چطوره؟ اصال
باورم نمی شد دلم میخواست از خوشی جیغ بکشم سریع نشستم و دست به
صورتش زدم :واقعا .خودتی؟ -واقعا اینجایی؟ -کف دستم و بوسید :اره ،عزیزم
خودمم و اینجام .رفتم توی بغلش و عطرش را با تمام وجود بلعیدم و زدم زیر
گریه .گریه که نه هق هق .گفت :چرا گریه میکنی من که پیشتم؟ -خیلی نامردی
چرا یه زنگ نزدی مگه قرار نبود زنگ بزنی پس چرا نزدی .نگفتی یکی هست
اینجا نگرانته-.فکر نمیکردم تا این حد دلت برام تنگ شده باشه ،من که داشتم بال
بال میزدم تا ببینمت -.چرا خبر ندادی که میای؟ -میخواستم سورپرایز بشی -.برای
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همیشه میمونی دیگه -.نه باید برگردم ولی خیلی زود برمیگردم برای همیشه
پیشت .از بغلش بیرون امدم و با اخم نگاهش کردم و روی تخت افتادم وپشتم را
بهش کردم .خندید و منو برگردوند :دلت میاد بعد از این همه مدت که منو دیدی
باهام قهر کنی -چطور تو هر کاری دلت میاد؟ چرا من دلم نیاد -.عسلم االن هم که
اینجا هستم قاچاقی ام هیچکس خبر نداره چون دیگه نتونستم تحمل کنم و داشتم
دیوانه میشدم امدم اما هنوز کارمو به طور کامل انجام ندادم -.تو رو خدا دیگه نرو
بیخیال شو .جدی شد :نمیشه ،باید تا اخرش برم تا به نتیجه ای که میخوام برسم.
نمیتونم وسط راه ول کنم -.تو اصال به فکر من نیستی اصال انگار نه انگار که من
هستم .معلومه نباید هم فکر کنی چون زن رسمیت نیستم .جدی شد :عسل
اینطوری حرف نزن بدم میاد خوبه میدونی چرا نخواستم عقد کنیم .جوابش را
ندادم .سرم را به طرف خودش برگرداند :یه ذره دیگه تحمل کن .قول میدم خیلی
زود بر گردم پیشت -اره مثل اون دفعه که قول دادی زود بر میگردی و زنگ
میزنی چقدر به هر دوش عمل کردی .منو به خودش فشار داد :وای وقتی اینقدر
ملوس میشی نمیتونم ازت بگذرم .لب هایش را روی لب هایم گذاشت و پر حرارت
بوسید من هم جوابش را دادم چون واقعا بهش احتیاج داشتم .واقعا دلتنگش بودم
.عسل بیدار شو -.بیدارم مامان برو میام .سرم را روی سینه ی برهنه ی ابتین
گذاشتم :مامانم ببینتت حسابت کف دستته -چرا؟ -چون بهش گفتم عقد نکردیم و
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صیغه ایم او هم حسابی شاکی شد -.خب چرا گفتی؟ -مجبور شدم .چون سام و
دیدم .اخم کرد :خب؟؟؟ -من که خودم را زدم به فراموشی یعنی مجبور بودم واگر
نه هیچ حرفی نداشتم بهش برنم همین جوریش هم شرمنده ام ازش - .تو کاری
نکردی که بخواهی شرمنده باشی -چرا دیگه سر خودمون و که نمیتونیم کاله
بذاریم من در حقش بد کردم اون یکسال خواب و خوراک نداشت اما من نکردم یه
خبر بهش بدم .یعنی رویش را نداشتم -.حاال چی میگی؟ -میخواهد تو رو ببینه فکر
میکنه تو مسبب طالقمون و تهدید ها و ....هستی و البته میدونه نامزدیم -.خب تو
چی گفتی؟ -من هم برای اینکه بیخیال بشه به دروغ گفتم عقد کردیم  ،اما انگار
داغ دلش تازه شده باشه گفت هر طور شده من و پس میگیره .به شدت عصبانی
شد :غلط کرده .من هم میذارم -.نمیدونم اما تا االن که همه اش دست به سرش
کردم ولی واقعا در حقش بد کردم .دادش بلند شد :بار اخرت باشه این حرف و
میزنی .تو ازش جدا شده بودی و حق انتخاب داشتی پس هیچ دینی بهش نداری
باشه بابا چرا داد میزنی -.عسل به خدا فقط بفهمم که یکبار دیگه دیدیش یا باهات
حرف زده من میدونم و تو -وا به من چه اون بیچاره خودش امد منو دید .داد زد:
چیه خیلی ناراحتی یا دلت میسوزه یا پشیمونی از اینکه االن اینجایی .دهانم باز
مونده بود  :چرا چرت میگی من اگر پشیمون شده بودم که همان موقع که گفتی برو
میرفتم .من فقط دارم میگم باال بری پایین بیای در حقش بد کردم .باید حداقل از
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خودم بهش خبر میدادم -.حیف که االن نمیتونم و اگر نه میرفتم بببنم حرف
حسابش چیه؟ -کل فک و فامیل و خانواده ی من منتظر اند تا تو رو ببینند اما کی
خدا داند؟ -گفتم که قول دادم زود برگردم .پیشانیم را بوسید :ببخشید داد زدم یه
لحظه کنترلم و از دست دادم .دوست ندارم احساسی به سام داشته باشی یا بهش
فکر کنی .خندیدم :حسود شدی؟؟ -اره ،پس تحریکم نکن -.من که چیزی نگفتم
فقط حرف هایی رو که زده بود بهت گفتم .حاال تا کی میمونی؟ -هر چه زودتر باید
برگردم -.یعنی اون مرده نمیدونه تو اینجایی؟ -نمیدونه پیش توئم فکر میکنه برای
کار امدم تهران -پس اگر با امدنت به اینجا ادرس و پیدا کرده باشن چی؟ بینی ام
را کشید :تو انقدر منو احمق فرض کردی؟ -هان ....نه ..گفتم شاید از ذوق و شوق
دیدن من نفهمیدی چیکار باید بکنی.؟ -اون که بله -.پس االن یعنی هیچکس
نمیدونه تو اینجایی؟ -نه ،گفتم که یواشکی امدم -واقعا که اینا بادیگارد گذاشتی
برای من ادم به این گندگی رو ندیدن-نخیر عزیزم .من خیلی حرفه ای بودم و اگر
نه اونا تو کار خودشون حرفه ای اند .سرم را تکان دادم و با ذوق گفتم :راستی
فهمیدی میترا و طهماسب ازدواج کردن بچه اشون هم دیشب به دنیا امد .ابرویش
را باال انداخت :من نبودم چه اتفاق هایی افتاده -.اره ،بذار بگم بیان  .زنگ زدم و به
بطول خانم گفتم که به طهماسب بگه بیاد بچه رو هم بیاره .کمی بعد طهماسب امد
گفتم :میترا حالش خوبه؟ پس بچه کو؟ -بله خوبه .مرخصش کردند بچه ولی
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بیمارستانه برای همین میترا هم دوباره ماند -.چون بچه زود به دنیا امده توی
دستگاهه؟ -بله .همان موقع ابتین از حمام بیرون امد :قدم نو رسیده مبارک .بیچاره
شوکه شد .با بهت :اقا شمااید؟ -نه روحمه .خب خودمم دیگه همدیگر رو مردانه در
اغوش کشیدند .ابتین :دو تا کادو بهت بدهکارم رفتم برگشتم میدم -.یعنی چی
دوباره میخواهید برید؟ -اره ،کارم هنوز تمام نشده .ولی زود برمیگردم به عسل
قول دادم .و نگاهم کرد :ببینیم و تعریف کنیم .ادامه داد :مثل قبل حواست بهش
باشه لب تر کرد هر چی خواست براش فراهم میکنی -.بله ،چشم حتما -از اینجا
بودنم لطفا کسی خبر دار نشه -.خیالتون راحت .طهماسب که رفت .ابتین لباس
هایش را پوشید و من روی تخت بغ کرده نشسته بودم و نگاهش میکردم .از اینه
نگاهم کرد و با خنده :چیه؟ چشم تاب دادم :پیچ پیچی .به خدا اگر تا عید برنگردی
میرم با سام ازدواج میکنم .همچین نگاهم کرد که قالب تهی کردم .گفتم :اونجوری
نگاه نکن که ازت نمی ترسم .جلو امد و رو به رویم ایستاد :عسل این دم رفتنی نرو
روی اعصابم -.من رفتم روی اعصابت ،حقیقت و گفتم اگر تا اول عید نیای من دیگه
توی این خونه نمیمونم .با عصبانیت :کدوم گوری می خواهی بری پس؟ -برمیگردم
خونه ی خودمون بهتر از اینه که اسم شوهر داشتن روم باشه .جلوی پایم نشست و
صورتم را قاب گرفت :اخه ،عزیزم این چه حرفیه اینجا خونه ی خودته چه با من چه
بی من -نه ،من این خونه رو بدون تو نمیخوام .اشک هایم جاری شد  .در اغوشم
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کشید و موهام و نوازش کرد وقتی کمی ارام شدم ازش جدا شدم .اشک هایم را با
انگشتش پاک کرد:قول میدم تاهمان تایمی که تعیین کردی برگردم .باشه-.پس
قول دادی ها -.اره قول دادم .تو هم لطفا دیگه سام و نبین دوست ندارم هواییت
کنه -چرا چرت میگی هوایی چی؟ کشک چی؟ یکبار بهت گفتم من فقط عذاب
وجدان دارم نسبت به کاری که کردم همین و بس -.میدونم ،امادوست ندارم تنها
دل خوشی که توی این دنیا برام مونده رو از دست بدم -.نگران نباش از دست
نمیدی اگر زود بیای .لبخند زد ولب هایش را با لبم قفل کرد .سرش را عقب برد و
پیشانی ام را بوسید  :میدونی که خیلی دوست دارم .بغض کردم و سرم را تکان دادم
بلند شد و :من دیگه باید برم .سرم را پایین انداختم :از کجا میری؟ -از جاییکه
امدم .به طرف پنجره سرم را باال کردم لبخند زد و  :به زودی میبینمت .و پرید
پایین بعد هم ناپدید شد مثل یه خواب بود اصال باورم نمیشد .االن این مهم نبود
اینکه رفت و معلوم نیست کی برگرده مهم اشک هایم جاری شد خودم را روی
تخت انداختم خسته شدم از این همه ضدو نقیضی زندگیم سکون نمیپذیره بعضی ها
از سکون زندگیشون خسته میشن اما من از این باال و پایینی پیش از حد خسته
شدم .اصال حال و حوصله نداشتم بدجور دپرس شدم .اعصابم خیلی ضعیف شده
بود با کوچکترین

حرفی عصبی میشدم و پرخاشگری میکردم .بچه ی

میترا

که اسمش را ارشام گذاشته بود اورده بودند خونه با هر جیغ و گریه ای که میکرد،
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اعصابم به شدت داغون میشد و خیلی خودم را کنترل میکردم که حرفی نزنم برای
همین بیشتر اوقات توی اتاقم میماندم.طوریکه مامان هم صدایش در امده بود و
اعتراض میکرد اما من حتی حوصله ی جواب دادن به او را هم نداشتم .اواسط دی
بود از دانشگاه تازه بیرون امده بودم که یکدفعه سام جلویم سبز شد چندوقت بود
که ندیده بودمش گفت :نامزدت از مسافرت برنگشت؟ البته با کنایه گفت .گفتم:
نه ،هنوز برنگشته .با عصبانیت :تو داری منو بازی میدی اصال از کجا معلوم نامزدی
در کار باشه -.لزومی نداره من بخوام بازیت بدم دقت کنی قبل از اینکه
به بهار گفته بودم نامزد دارم -از کجا معلوم

ببینمت

شاید همه اش نقشه است و تو

حافظه ات رو به دست اوردی .یکه خوردم اما خودم را نباختم :میخوای باور کن
میخوای نکن اما من نامزد دارم که االن هم مسافرته وقتی برگشت حتما بهش میگم
بیاد پیشت .شما اگر مشکلی دارید باهم حل کنید منه از همه جا بی خبر و هم کاری
نداشته باشید .اره ارواح عمه ام چقدر هم که من بی خبرم خواستم به طرف ماشین
برم که :چطور میتونی اینطور رفتار کنی؟ تو یه زمانی عاشقم بودی هر کاری کردی
که دوست داشته باشم .دلم میخواست جلویش زانو میزدم و به خاطر جفایی که در
حقش کردم طلب بخشش کنم .به طرفش برگشتم :من هیچی از گذشته یادم نمیاد
اما اینو میدونم که وقتی چشم باز کردم ابتین و به عنوان نامزدم دیدم و عاشقش
شدم.
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شدم و گذاشتم اشک هایم ببارد

خیلی ادم پست و دروغگویی هستم اما خب

نمیخوام با گفتن واقعیت شکستن سام و ببینم دلم میخواهد همان مرد مغرور و پر
جذبه ی من توی قلب و ذهنم بمونه.تا عید فقط روز ها رو میشماردم تا ابتین
برگرده تصمیمم جدی بود اگر بر نمی گشت دیگه توی اون خونه نمی موندم بر
میگشتم خونه ی مامان و محرمیت و هم باطل میکردم ،دیگه از این استرس و
بالتکلیفی خسته شده بودم اگر اون نمیتونه بیخیال انتقام بشه با اینکه میدونم سخته
و نمیتونه روی قولش بمونه پس من بیخیالش میشم با اینکه میدونم به معنای واقعی
نابود میشم و بسیار سرخورده .از فکرش هم دلم میگیره.کارم شده بود شمردن
روزها تا رسیدن عید .توی این مدت از دست غرغرهای مامان کالفه شدم که همه
اش سراغ ابتین و میگرفت یا حرف مردم و بهانه میکرد به معنای واقعی به غلط
کردن افتادم که گفتم بیاد اینجا.هر سال عیدم بدتر از سال های دیگه است اون از
پارسال این هم از امسال اصال هیچ ذوق و شوقی نداشتم .،اینجاست که به حرف
دایی محسن میرسم که میگفت پول مالک اول زندگی نیست اما من توی دلم
میگفتم مگه میشه پول همه چیزه ،االن پول دارم ماشین مدل باال دارم خدمتکار و
خونه ی ان چنانی هم دارم اما حس چهارسال پیش و که وضعمون خوب نبود و
ندارم با اینکه یه دختر بیست و یکسال بیشتر نیستم اما مثل

پیرزن هفتادساله

سرخورده ام.سال تحویل نصف شب بود که من اصال بیدار نشدم البته خودم را زدم
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به خواب که بیرون نرم و اگر نه توی اتاقم بیدار بودم و گریه کردم و فقط برگشتن
ابتین و خواستم صبح با صدای مامان بیدار شدم دیدم با قیافه ی برزخی باالی سرم
ایستاده .گفتم :چیه مامان روز اول عیدی این چه قیافیه؟ -شوهرت اصال معلوم
هست کجاست که برای عید هم پیش زن و زندگیش نیست -مسافرتههه -فکر
کردی من خرم ،اصال توی این مدت ازش خبر داری .از کجا معلوم سر تو رو اینجا
گرم نکرده باشه تو هم که زن رسمیش

نیستی خودش هم رفته باشه پی

خوشیش .فکرشم عذاب اور بود ،ولی یه اخالق مزخرفی که داشتم از همان پچگی
وقتی مامان در مورد چیزی منفی حرف میزد استرس کل وجودم و میگرفت االن هم
از اون زمان هاست ،درسته که ابتین رفته انتقامش رو بگیره اما از کجا معلوم سرش
گرم نشده باشه که نه یه زنگی میزنه نه روی حرفش موند که برگرده .با تردید
مامان و نگاه کردم :وای مامان تو رو خدا باز شروع کردی -.من مطمئنم تو یه
چیزی رو داری از من مخفی میکنی ،فقط وای به حالت اگر بفهمم و وای به
روزگارت اگر خیلی دیر بفهمم .در ضمن اگر شوهرت تا چندوقته اینده برنگرده
من خودم همه چیز و به سام بدبخت میگم که نه پای تو بمونه نه خودش رو عالف
کنه .وای خدا خودم کم دغدغه و فکر دارم مامان هم اضافه شد روز اول عیدی چه
حروممون شد .بدجور موجی شدم بلند شدم و به طهماسب گفتم بیاد به اتاقم:
هرطور هست شماره ای از ابتین میخوام ،به هر قیمتی -.اما خانم من هیچ شماره
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ای ازش ندارم -میدونم اما میتونی گیر بیاری ،اگر نه پیغام منو هرطور هست بهش
بده که اگر تا اخر عید برنگرده من دیگه توی این خونه نمیومنم .بیچاره از این
جدیتم شوکه شد .سرش را تکان داد :تمام سعیم و میکنم .سرم را تکان دادم.
حوصله ی تهران ماندن و نداشتم مامان هم تصمیم داشت بره خونه ی دایی ها من
هم که از سوال و جواب کردن دیگران متنفرم گفتم نمیرم .مامان هم گفت :من
دروغ نمیگم،هر چی بپرسند راستش و میگم .مامانم بدجور افتاده بود روی دنده ی
لج و مثل قبل از ازدواجم با سام شده بود .من هم برای اینکه اتو دستش ندم گفتم
تهران نممونم و قرار شد با میترا و طهماسب بریم شمال.سوم عید راه افتادیم برای
اینکه میترا اینا راحت باشند گفتم با طهماسب و پسرش با یک ماشین بیان من هم
همراه جلیل و یکی دیگه از بادیگارد ها با ماشین دیگه .طهماسب طبق نظر من
رفتیم فریدون کنارچون ازانجا خاطرات خیلی خوبی داشتم .بهش گفتم ویالی
ساحلی بگیره او هم لب ساحل یک ویالی شیک و سه طبقه گرفت .شلوغی حالم و
بهتر میکرد چون اطرافمان پر از ویالهایی بود که پر از خانواده بود .وسایلم و که
توی اتاق گذاشتم رفتم لب اب .از عید شمال متنفرم چون هم دلگیره و هم سرده
اما وضع روحی خودم هم همچین خوب نبود .یاد خاطراتمون که با دایی مجتبی اینا
زمانی که هفده سالم بود شهریورش امده بودیم افتادم .چقدر خوش گذشت چقدر
اون موقع خوشحال بودم نباید انقدر زود ازدواج میکردم و خودم را پایبند میکردم
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پول و ظاهر سام چشمم و کور کرد البته اولش .اصال شاید اگر هنوز با سام بودم
خوشبخت بودم .نمیدونم هیچی نمیدونم فقط اینو میدونم که زندگیم مثل یک کالف
پیچیده است .دو روز از سفرمون میگذشت که طهماسب گفت نتونسته شماره ای از
ابتین گیر بیاره اما پیغامم رو بهش رسونده .کمی خیالم راحت شد چون تا اخر عید
تکلیفم معلوم میشد فقط خداکنه ابتین برگرده و من به تصمیمم عمل نکنم .سفر
نسبتا خوبی بود .وقتی برگشتم چون هم رو فرستاده بودم مرخصی خانه تقریبا خالی
بود.و فقط من و میترا و بطول خانم و طهماسب بودیم .هر چی به اخر عید نزدیک
میشدیم استرس و دلشوره ام بیشتر میشد ،نمیدونستم چه اتفاقی ممکنه برام بیافته.
چه سرنوشتی خواهم داشت .بالخره اخر عید هم گذشت یک هفته یدیگه هم روش
 .مطمئن شدم که ابتین نمیاد شب و روزم شده بود گریه تبدیل شدم به دختری
افسرده توی سن بیست و یکسالگی.مامان هم که گیر دادن هاش دوباره شروع
شده بودم یکبار اینقدر عصبانی شدم :مامان ابتین نیست رفته ،انتقام بگیره منو
قربانی انتقامش کرد من هم دیگه اینجا نمیمونم میخوام برگردم خونه اگر میذاری
بیام که هیچی اگر هم نمیذاری بگو یه فکری به حال خودم بکنم .بیچاره از خشم و
ناراحتی و بهت دهانش باز مونده بود :من به تو گفتم داری یه چیزی رو مخفی
میکن اما گفتی نه هیچی نیست -نمیتونستم بهت بگم .فکر کردی برای من خیلی
راحته که دردم و به هیچکس نگم -.پس تا زمانی هم که شوهرت برگرده توی این

- 223 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

خونه میمونی حق نداری برگردی خونه .اما نمیمونم .همین و کم داشتم که از طرف
مامان طرد بشم حاال کدوم گوری برم .چون من یک لحظه هم دیگه توی این خونه
نمیمونم به خصوص با فکری که مثل خوره افتاده به جونم که االن انجا ابتین سرش
با کی گرمه.تصمیم داشتم واقعیت و به سام بگم درسته میشکست اما حقش
بود.بادیگارد ها رو با هر بدبختی بود پیچوندم و به طرف شرکت سام رفتم .منشی
عوض شده بود و من نه اونو میشناختم نه اون منو .گفتم :میخواستم اقا ی شکوهی
رو ببینم -.شما؟ -بگید عسل .تلفن قطع نشده سام از اتاق پرید بیرون گفت :تو
اینجا چیکار میکنی؟ -میشه حرف بزنیم سرش را تکان داد .وارد اتاق شدیم تک
تک خاطراتم زنده شد .لبخند تلخی زدم و روی مبل نشستم با تردید :حافظه ات
برگشته -.بشین میگم .رو به رویم نشست -.اگر االن اینجاهستم خلی با خودم
کلنجار رفتم که بیام و حرف هایی هم که میخوام بزنم اصال برام راحت نیست،
شروع کردم به تعریف کردن .لحظه به لحظه خشم سام زیاد میشد .زمانی که به
قسمتی که برگشتم ایران رسیدم با فریاد :چرا اخه تو اینقدر احمق بودی چرا فکر
نکردی من درک میکنم مگه تو همه ی این کار ها رو از قصد کرده بودی ،اشک
هایم جاری شد :من هیچ خاطره ای نداشتم اما من خودم و مقصر میدونستم که به
عشقت خیانت کردم نمی تونستم خودم و راضی کنم که برگردم پیشت .اما وقتی
برگشتم دیدم واقعا نمیتونم دوری بچه ها و ابتین و تحمل کنم .وقتی اینو گفتم وا
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رفته نگاهم کرد .از چشمانش شرمنده بودم گریه ام تبدیل به هق هق شد  :من به
خاطربچه هام برگشتم .که ان ها رو هم از دست دادم ابتین خیلی داغون بود چون
عاشق بچه هاش بود و من نتونستم تنهاش بذارم .با صدایی که از ته چاه در می امد:
وقتی که برای اولین بار دیدمت برق اشنایی رو توی چشم هات میدیدم و نمیتونستم
باور کنم که منو نمیشناسی -.مجبور بودم نمی خواستم با شنیدن واقعیت خورد
بشی -پس چرا االن گفتی؟ -عذاب وجدان دیگه خسته شدم از بس دروغ گفتم-.
واقعا چطور تونستی فراموشم کنی .چطور تونستی ازم بگذری؟!!؟ دیگه تحمل
نداشتم بلند شدم :خواهش میکنم منو ببخش اصال فراموش کن ادمی به عوضیه من
توی زندگیت امده .خواستم برم که گفت :االن اون عوضی کجاست؟ ایستادم:
نمیدونم ،هیچ خبری ازش ندارم من هم دیگه تحمل این زندگی رو ندارم میرم-.
مگه نگفتی زن عقدیشی -.دروغ گفتم تا تو بیخیال بشی ما عقد نکردیم یعنی به
خاطر اتفاق هایی ،خودش نخواست که منو عقد کنه .پوزخند صدا داری زد :پس
رفته دنبال خوشیش .برگشتم :نمیدونم هیچی نمیدونم اما دیگه تحمل این زندگی
رو ندارم -.خوردم کردی عسل داغونم کردی .اشک هایم دو چندان شد تو رو خدا
منو ببخش خواهش میکنم  .روی زمین افتادم و زار زدم :من هیچوقت تو رو
فراموش نکردم و نمی کنم چون عشق اول یه دختر هیچ وقت فراموش شدنی
نیست فقط مثل یه خاطره ی با ارزش تو رو توی ذهن و قلبم نگه داشتم .بلند شد و
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رو به رویم روی پایش نشست و :اون عوضی اینقدر ارزش داشت که به خاطرش
زندگی منو و خودت رو نابود کنی .نگاهش کردم :تو از هیچی خبر نداری .من هم از
خیلی چیزها خبر ندارم اما اینو میدونم دیگه این زندگی رو نمیخوام محرمیت هم
امروز باطل میکنم -.پس یعنی به این راحتی بیخیال شدی؟ -تو نمیفهمی افکار
مالیخولیایی افتادن به جونت یعنی

چی؟ بلند شدم :باز هم خواهش میکنم منو

ببخش .خواستم برم که گفت :کجا میخواهی بری؟ -نمیدونم

فعال هم مامانم

طردم کرده -پس بیا خونه ی من .یعنی خونه ای که با ایلین بودم .لبخند زدم:
مرسی از لطفت و اینکه بیشتر از این شرمنده ام نکن .یه فکری به حال خودم میکنم
و سریع از انجا امدم بیرون .حالم از خودم بهم میخورد که انقدر ادم پستی هستم.
برگشتم خانه و وسایلم و جمع کردم .جمع کرم و اشک ریختم به حال و روز بدبخت
و تیره ی خودم .باید یه جوری میرفتم که هیچکس نفهمه .از اتاق امدم بیرون و به
اتاق ارشام رفتم دیدم میترا هم انجاست .با دیدنم لبخند زد :چی شده امدی اینجا؟-
امدم شازده ات و ببینم .و ارشام و از بغلش گرفتم حاال که بزرگتر شده تپل و نازتر
شده .کمی قربون صدقه اش رفتم و به میترا دادم -.امیدوارم در کنار هم
خوشبخت باشید -انشاا ...اقا هم زودتر بر میگردن شما هم در کنار هم به ارامش
میرسید .لبخند تلخی زدم :من که امید ندارم-.نه ،این حرفو نزنید من که دلم
روشنه ..در اغوشش گرفتم :واقعا خوشحالم که دوست خوبی مثل تو دارم .ساعت
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دوازده شب برای یک ربع شیفت

بادیگارد ها عوض میشد.از پنجره به خاطر

ارتفاع کمی که داشت پریدم پایین .ارام و پاورچین به طرف باغ رفتم .سگ ها هم
هر دو چون من و میشناختند هیچ عکس العملی نشان نمیدادند دستی روی سرشان
کشیدم و برای اخرین بار به خانه نگاه کردم و سریع از انجا زدم بیرون .از خلوتی و
سکوت و تاریکی شب خوف کردم .سریع به طرف خیابان رفتم .محض رضای خدا
یک ماشین هم رد نمی شد سرعتم را زیاد مردم تا هرطور شده ماشین بگیرم همان
موقع تاکسی رد شد دستم را تکان دادم و سوار شدم نمیدانستم کجا باید برم .تنها
جایی که به ذهنم میرسید خانه ی بهار بود ادرس خانه اش را دادم .چندبار زنگ را
فشردم داشتم نا امید میشدم که خانه باشند یکدفعه صدای خواب الود امیرعلی امد
گفتم :عسلم .با تعحب :عسل خانم شمایید؟ -بله .مطمئنم بیچاره هنگ کرد در و زد
و من وارد شدم .خانه اشان ویالیی بود و حیاط خیلی زیبایی داشت .بهار خواب الود
جلوی در ایستاده بود با دیدن من  :عسل چی شده؟ این وقت شب اینجا چیکار
میکنی؟ -میذاری بیام تو یا از اینجا میخواهی سوال و جواب و شروع کنی .کنار رفت
و وارد شدم .با امیر علی هم سالم و احوال پرسی کردم .بهار :میگی چی شده؟ جون
به لب شدم .گفتم :من میتونم چند روز اینجا بمونم -چرا؟ -از خانه زدم بیرون دیگه
به اون خونه برنمیکردم -با ابتین دعوات شده؟ پوزخند زدم :اصال اون کجاست که
بخوام باهاش دعوام بشه .روی مبل نشستم .ان دو هم رو به رویم نشستند .بهار:
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پس چی؟ -هیچی .من و ابتین عقد نکردیم فقط یه محرمیت بود حاال هم من دیگه
نمی خوامش و برای همین از انجا امدم بیرون و تنها جایی که به ذهنم رسید اینجا
بود البته یک هفته بیشتر

نمی مونم چون دنبال خونه هستم -.دیوونه این چه

حرفیه تا هر وقت بخواهی میتونی اینجا بمونی .لبخند زدم که امیرعلی :عسل خانم
اما با اون وضع و با وجود محافظ هایی که من دیدم مطمئنم خیلی سریع پیدات
میکنند .سرم را تکان دادم :میدونم اما نمیدونم چیکار کنم؟-دانشگاهتون چی؟
مطمئنا از انجا پیداتون میکنند -.نمیدونم چیکار کنم ولی هرطور که بشه من بر
نمیگردم انجا .بهار :خب حداقل بگو چرا؟ امیرعلی :بهار جان سوال جواب و بذار
برای فردا اتاق مهمان و اماده کن .بهار نگاهم کرد و سرش را تکان داد و رفت
میدانستم تا ته و تو ماجرا در نیاره بیخیال نمیشه میشناختمش.روز بعد سرمیز
صبحانه بهار :عسل میگی موضوع چیه یا نه؟-من و ابتین عقد نکردیم فقط محرمیم-
پس دروغ  .گفتی؟ -مجبور بودم برای اینکه سام بیخیال بشه -خب؟؟ -االن هم
چند وقتی میشه که ابتین رفته مسافرت بدون هیچ خبر یا زنگی من هم طاقتم طاق
شد .براش پیغام فرستادم که برگرده اما اون برنگشت من هم تصمیم گرفتم دیگه
انجا نمونم -پس مامانت؟ -به نحوی طردم کرد .دستش را روی دستم گذاشت :چرا
درد اصلیت و نمیگی نکنه حافظه ات برگشته؟ لبخند تلخی زدم خواستم جوابش را
بدهم که صدای زنگ بلند شد .رفت سمت ایفون  :وای عسل میتراست .سریع بلند
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شدم و رفتم  .دیدم بله میتراست و مطمئنا پشتش هم محافظا .بهار با تردید نگاهم
کرد :چیکار کنم .نگاهش کردم :باز کن من باید تکلیفم و روشن کنم که دیگه توی
اون خونه برنمیگردم که هرجا رفتم از ترس اینکه کسی دنبالم نباشه مثل دزدها
رفتار نکنم .بزن در و .بهار در و باز کرد یک شال روی سرم انداختم و رفتم توی
حیاط میترا وارد شد پشت سرش هم چهار تا از محافظا و طهماسب .خوشم سریع
هم پیدام میکنند .میترا سریع امد طرفم :خانم شما چرا خواستید بیایید اینجا به ما
نگفتید ،مردم از ترس .فکر کردیم رفتید - .درست فکر کردید .چون من دیگه بر
نمیگردم انجا .طهماسب :اما اقا ....با عصبانیت :گور پدر اقا وقتی خودش معلوم .
نیست کدوم گوریه و سرش به کی و چی بنده من چرا باید توی اون خونه بمونم.
من دیگه توی اون خونه بر نمیگردم شما هم خودتون و عالف نکنید این طرف و
اون طرف دنبالم بگردید .طهماسب :اما ما جواب اقا رو چی بدیم ،ایشون به ما
مأموریت دادند که از شما محافظت کنیم .پوزخند زدم :هه ،دلتون خوشه کدوم اقا
هر وقت دیدیش سالم منو هم برسون من اینجا عروسک خیمه شب بازی اش
نیستم که هر طور خواست منو بچرخونه .از نظر من هم ماموریتتون به پایان رسید
تنها کاری که میتونید بکنید اینه که ابتین و پیدا کنید .دیگه هم دنبال من راه
نیافتید -پس حداقل محافظا اینجا بمونند -،من دیگه با ابتین هیچ نسبتی ندارم که
بخواهم بترسم که یه وقت یکی بخواهد بالیی سرم بیاره .حاال هم لطفا برید .میترا
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بغلم کرد و با گریه :خانم پس اقا چی میشن مگه شما دوستشون نداشتید .من هم
اشکم جاری شد :چرا داشتم و دارم اما دیگه خسته شدم دیگه نمیتونم نبودش تا یه
مدت نامعلومی تحمل کنم .خسته شدم از اینکه اسم شوهر دار روم باشه اما نداشته
باشمش ،برای همین تصمیم گرفتم بیخیالش بشم .تو هم گریه نکن بازم همدیگر
رو می بینیم از بغلم بیرون امد و سرش را تکان داد بعد از اینکه ان ها رفتند مامان
زنگ زد فهمیده بود تصمیمم و اجرا کردم گفت که برگردم خونه اگر انجا خونه ی
مامان هست به همان اندازه خانه ی من هم هست .من هم از خدا خواسته برگشتم
اما روحیه ام رو به معنای واقعی از دست دادم.کارم شده بود دانشگاه و اتاقم حتی
حوصله ی حرف زدن با مامانو هم نداشتم و فقط به غر غر هایش گوش میکردم.
اواخر اردیبهشت بود میخواستم از دانشگاه بیام بیرون که دیدم سام کنار ماشینش
منتظره با دیدن من جلو امد .سرم را پایین انداختم :تو اینجا چیکار میکنی؟ -میخوام
باهات حرف بزنم سوار شو .نگاهش کردم و به طرف ماشین رفتم او هم سوار شد.
کمی که گذشت :وقتی اون روز اون حرف ها رو توی شرکت زدی من به معنای
واقعی داغون شدم اما وقتی فکر کردم و خودم را جای تو گذاشتم دیدم زمانی هم
که من حافظه ام رو از دست داده بودم عاشقت شدم در حالیکه قبلش با اینکه لطف
بزرگی در حقم کرده بودی اما ندیده گرفتمت،تو هم وقتی که حافظه ات رو از
دست دادی عاشق اون پسره شدی .پس تو خیلی اشتباه کردی که فکر کردی
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مقصری و برنگشتی پیشم .سرم را انداختم پایین واقعا توانایی اش را نداشتم که
توی چشم هایش نگاه کنم .از این همه بخشش بیشتر خجالت میکشیدم .گفت :من
ازت محبت گدایی نمیکنم اما اگر هنوز هم مهری نسبت به من توی دلت هست
برگرد من هم گذشته رو فراموش میکنم .اشک هایم قطره قطره روی دستم
میچکید:تو عشق اولم بودی که خیلی تالش کردم تا نظرت و جلب کنم -.خب ،پس
چی؟ سرم را بلند کردم :اما با اینکه نمیدونم ابتین کجاست و چیکار میکنه اما هنوز
دلم پیشش .ناراحتی را به وضوح توی چشم های ابیش دیدم .کمی سکوت کرد :اما
هر وقت تونستی فراموشش کنی بدون من منتظرتم .سرم را تکان دادم و از ماشی
پیاده شدم اصال توقع نداشتم سام همچین حرفی بزنه ،هیچوقت .اواخر خرداد بود و
در گیر امتحان های ترم .هنوز هم امید داشتم که ابتین برگرده.اخرین امتحانم را
داده بودم و با بهار از دانشگاه بیرون امدیم چون ماشین نیاورده بودم قرار شد
باامیرعلی و بهار برگردم امیرعلی رفت تا از پارکینگ ماشین را بیاورد  .با بهار
مشغول حرف زدن در مورد امتحان بودم که پسر بچه ای جلو امد و پاکتی را به
طرفم گرفت با تعجب نگاهش کردم :یه اقایی داد که بدم به شما -.به من؟ سرش
را تکان داد پاکت را ازش گرفتم و سریع رفت میترسیدم بازش کنم بهار :خب باز
کن ببین چیه؟ با ترس و لرز بازش کردم تعدادی عکس بود عکس ها را در اوردم
ابتین و دختری بود که دست در دست هم بودند .بعدی ابتین همان دختر که ابتین
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در گوشش حرف میزد او هم میخندید .بعدی بهم نگاه میکردند ابتین بهش لبخند
میزد .اشک هایم دونه دونه روی صورتم لغزید باورم نمیشد که ابتین اینطور خیانت
کرد و بیخیال شو .چطور دلش امد با من این کار و کنه چطور تونست انقدر پست
باشه .واقعا چطور تونست انقدر راحت فراموشم کنه .بهار که حالم را دید عکس ها
رو گرفت و نگاه کرد  :ابتینه؟؟ سرم را تکان دادم .پس بگو چرا دوست نداشت
برگرده اونوقت انتقامش رو بهانه میکرد وای خدا من چقدر خر و احمق بودم حالم
ازش بهم میخورد اگر جلوم بود انقدر میزدمش تا حالش جا بیاد .امیرعلی ماشین را
اورد من هنوز توی بهت بودم بهار که حالم و دید به طرف ماشین بردتم وقتی توی
ماشین نشستم نتونستم خودم را کنترل کنم و بلند زدم زیر گریه .امیرعلی تعجب
کرده بود که بهار با چشم و ابرو بهش فهماند که حرفی نزنه .گفتم :حقمه هر چی
بکشم حقمه من دارم تاوان کاری رو که در حق سام کردم پس میدم .بهار :تو حافظه
ات برگشته .یرم را تکان دادم :جایی نرفته بود که بخواهد برگرده من مجبور بودم
دروغ بگم .برگشت طرفم و با اخم :یعنی همه ی این مدت به ما دروغ گفتی اونوقت
چرا؟ -مجبور بودم -بیچاره سام -.اون خبر داره .با بهت :یعنی میدونه حافظه ات
برگشته .سرم را تکان دادم :خودم بهش گفتم -.پس چرا به من نگفتی .غریبه بودم
دیگه -نه اینطور نیست .به خدا االن حوصله ندارم توضیح بدم بعدا همه چیز و برات
میگم -.خیلی خب .حاال فعال ابغوره نگیر شاید عکس ها فتوشاپ باشه .نگاهش
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کردم گفت :عکاس عروسیمون دوست امیرعلی بریم بهش نشون بدیم .سرم را
تکان دادم فقط خدا خدا میکردم فتوشاپ باشه .وقتی گفت فتوشاپ نیست و واقعی
دنیا اوار شد روی سرم امید واهیم نا امید شد .دوباره اشک هایم جاری شد .من
چقدر احمق بودم چه رو دستی خوردم به انگشتم که انگشتر نشاش ابتین توش بود
نگاه کردم و تمام حرف ها و خاطرات اون شب برایم زنده شد .با نفرت از دستم در
اوردم و پرت کردم توی جوب .بهار  -عسللل چرا انگشتر و انداختی؟ -دیگه بهش
احتیاجی ندارم چون دیگه نشون ابتین نیستم .داغون شدم به معنای واقعی خورد
شدم شاید زمانی که اولین بار سام گفت که منو نمیخواهد انقدر داغون نشدم چون
او به دروغ به من نگفته بود که منو دوست داره عشق اول و اخر زندگیش هستم اما
ابتین با دروغ هایش منو خام کرد ،کاری کرد از اینجا رونده از انبگم .مونده بشم.
دلم میخواهد فقط یک روز به زندگیم مونده باشه ببینمش و هرچی از دهنم در بیاد
بهش بگم .واقعا دیگه به معنای واقعی ابرو برام نموند دختری که جوهر طالقش
خشک نشد زن یکی دیگه شد و حاال هم که اون مرد معلوم نیست کجاست؟!! وای
خدا دیگه تحمل این بی ابرویی ندارم .دیگه نمیخوام اینجا بمونم یعنی دیگه رویی
ندارم که اینجا بمونم وای مامانو بگو بیچاره رو چقدر عذاب دادم باید حقیقت و
بهش بگم.به هر نحوی بود تا اخر امتحان ها تحمل کردم  ،توی این چند روز هم
کارم شده بود گریه و یاد اوردن خاطره ها .روزی که تصمیم داشتم برم صدام و
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ضبط کردم و همه ی جریانو برای مامان گفتم البته به جز خالفکار بودن پدر ابتین و
کشته شدن بچه ها توسط اون .وسایلم را که یک چمدان بزرگ بود جمع کردم
میخواستم برم الهیجان جایی که پسرخاله ام مرغداری داشت و زنی هم که گرفته
بود از همان جا بود البته انها خبر نداشتند یعنی هیچکس خبر نداشت .با اتوبوس به
انجا رفتم رفتم هتل وسایلم را گذاشتم و رفتم دنبال خانه که این مدت بتوانم انجا
بمانم .با اینکه از ابتین هیچ خبری نداشتم اما هر ماه مبلغ پنج میلیون به حسابم
واریز میشد.و از این لحاظ هیچ کم و کسری نداشتم البته تصمیم داشتم دیگه از اون
پول استفاده کنم میذاشتم کنار که اگر دیدمش بهش بدم اگر هم نه میدم به کسانی
که احتیاج دارن .مامان و بهار چندبار زنگ زدم اما جواب ندادم و تنها اسی برای
بهار دادم که باید یک مدت تنها باشم البته خیلی دوست دارم که هیچوقت برنگردم
انجا اما نمیشه چون زندگیم انجاست ولی اینو میدونم که دیگه تحمل یه بی ابرویی
ندارم .الهیجان شهر خیلی زیبایی و یکی از شهرهای توریستی اما در کمی دوره .من
هم برای این نزدیک اب باشم .یک ویال به مدت سه ماه اجاره کردم .ویالی خوبی
بود دو خوابه بود و یک حیاط نسبتا خوب اما زیاد تمییز نبود من هم گفتم ه چقدر
میشه بهشون پول بدم تا همه جا رو تمییز کنند .یک روز توی هتل ماندم روز بعد
زنگ زدند و گفتند ویال حاضر شده من هم به انجا رفتم  .واقعا پول معجزه میکنه.
انگار وارد خونه ی تازه عروس شدی انقدر که تمییز شده بود وسایلم را چیدم
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یخچال خالی بود هیچی نداشت .رفتم و کمی خریدم کردم سر راه هم یه اگاهی
دیدم که زده بود به مترجم نیاز داریم.با اینکه سه چهار سال میشد که زبان رو کنار
گذاشته بودم اما اگر مرور میکردم یادم می امد .زنگ زدم گفتند باید برم
انجا.امیدوار بودم حداقل برای این سه ماه بتونم کار پیدا کنم .از وقتی که امدم
مامان همه اش زنگ میزد .برای اینکه از نگرانی درش بیارم بهش زنگ زدم با
شنیدم صدام شروع کرد :دختره ی سرخود چون بابا باالی سرت نبود هر غلطی که
دلت خواست کردی من هم هی لی به الالت گذاشتم فکر کردی چه خبره  .خدا
ازت نگذره که این همه تن منو میلرزونی  .خدا جوابت و بده که من و اینطور
انگشت نما کردی و ابروم بردی خودت هم معلوم نیست کدوم گوری رفتی -.مامان
لطفا شروع نکن از نفرین های به حق یا ناحق تو که االن این حال و روزمه االنم فقط
زنگ زدم بگم حالم خوبه نگران نباش -.کجایی؟ -مهم نیست .مهم اینه که دیگه
نمی خوام باعث ابرو ریزی و انگشت نما شدن شما بشم .و قطع کردم دوباره اشک
هایم جاری شد فکر میکنم همه ی این اتفاق هایی که می افته فقط به خاطر طمعی
که کردم و خودم را در گیر بازی سام کردم و اگر من سام و نمیدیدم هیچکدام از
این اتفاق ها برام نمی افتاد .خودم کردم که لعنت برخودم باد .از ویال زدم بیرون
چون تا بستان و سفرها شروع شده بود اکثر ویالهای اطراف پر بودند .توجهی
نکردم و رفتم لب اب نسستم چقدر دریا ارامش بخشه .موجی که میزد و ابی که به
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پاهایم میخورد .در افکارم غرق بودم که احساس کردم یه چیز سفید کنارم سریع
برگشتم دیدم یه سگ خوشگل و نازه .صاحبش معلوم بود از بومی هاست گفت:
نترسید گاز نمیگیره .لبخند زدم و یاد جین سگ ابتین افتادم .دستی به سرش
کشیدم که برام پارس کرد خیلی ناز بود -.خیلی نازه .من عاشق سگم -.مسافری؟-
بله -.اگر دوست داری پیشت باشه -.نه ،ترجیه میدم امانت قبول نکنم خطرناکه-.
من اسمم امیر اسم شما چیه؟ رویم را به طرف دریا برگرداندم :چه فرقی میکنه؟-
میخواسنم بیشتر اشنا بشیم .سرم را روی پایم گذاشتم:لزومی نداره -.تنها امدی؟
جوابش را ندادم .حوصله اش را نداشتم .گفت :مزاحمت نمیشم .و رفت .روز بعد
حاضر شدمو رفتم شرکتی که مترجم میخواست .شرکت تولید انواع کامپوزیت
فراورده های چوبی .منشی دختر جوان و نسبتا قشنگی بود و از لهگه اش معلوم بود
شمالی .گفتم :برای اگهیتون امدم ،البته تماس گرفتم .سرش را تکان داد :بشینید
یکنفر داخل امد شما برید .سرم را تکان دادم و نشستم روی صندلی یاد اولین باری
افتادم که رفتم شرکت سام .ناخوداگاه لبخندی زدم .چه زود گذشت طمع کردم
نقش بازی کردم باز هم نقش بازی کردم ازدواج کردم دزدیده شدم فراموشی
گرفتم زن مطلقه شدم بچه دار شدم بچه هامو از دست دادم دوباره دل بستم دوباره
جداشدم و حاال اینجایی هم که هستم .چه زود گذشت .انقدر در فکر بودم که
نفهمیدم منشی صدام میکنه نگاهش کردم :نوبت شماست .بفرمایید داخل .سرم را
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تکان دادم و بلند شدم در زدم و رفتم داخل .اتاق خیلی شیکی بود و دو پسر هم
داشتم باهم بحث میکردن البته من هنوز قیافه اشون و ندیدم .ایش انگار نه انگار که
من اینجام .نه خیر دارن حرف میزنند .سرفه ی الکی کردم ام نخیر .اینا دیگه چجور
ادم هایی هستند .عصبی شدم :ببخشبد شما اگر با خودتون مصاحبه میکنی پس برای
چی ملت و عالف میکنید .هردو برگشتن به طرفم .عه این همون پسر دیروزی است
که سگ داشت .یکی دیگه اشونم تقریبا همسن و سال و اون پسره بود با صورت
سفید و موهای مشکی با چشم های قهوه ای لب و بینی متناسب .اون پسر دیروزی
هم که سگ داشت .صورت سفید چشم و ابرو مشکی و موهای مشکی بود جفتشون
خوشتیپ و جذاب بودند .پسره دیروزی :شما اینجا چیکار میکنید؟ -امدم برای
کار؟ -مگه شما نگفتی مسافری پس چطور؟ -مسافر هستم اما سه ما اینجا هستم.
اون یکی که پشت میز نشسته بود :امیر این خانم و میشناسی .سرش را تکان داد و
گفت دیروز لب دریا همدیگرو دیدیم یه لنگ ابرویش را باال انداخت :اهان .گفتم:
خب االن مصاحبه میکنید یا نه-.ما برای سه ماه مترجم نمیخواهیم .اگر بتونیم قرار
داد با طرف قرارمون ببندیم برای همیشه احتیاج دارم .سرم را تکان دادم :بله
متوجهم .پس مزاحمتون نمیشم .خواستم بیام که امیر :صبر کن .برگشتم و نگاهش
کردم رو به دوستش گفت:حامد حاال شاید کارش خوب بود .ما هم که تا االن با
هرکی مصاحبه کردیم خوب نبوده .حامد :درسته تا دو روز دیگه طرفمون میاد-.
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خب پس ضرر نداره .باهاش صحبت کنیم .سرش را تکان داد .امیر شروع کرد به
صحبت کردن من هم جوابش را میدادم با اینکه چند وقت بود کنار گذاشته بودم اما
خوب جواب میدادم .وقتی صحبتمون تمام شد حاند :نسبت به دیگران شما مسلط تر
بودید .اگر میتونستید برای همیشه با ما کار کنید خیلی خوب میشد .همین االن
استخدامتون میکردم -نمیتونم من فقط برای سه ماه اینجا هستم .امیر :چرا؟ شانه
ای باال انداختم :همینجوری .حامد :پس اگر تا فردا اخر وقت اداری بهتر از شما پیدا
نشد باهاتون تماس میگیرم  .سرم را تکان دادم گفت :پس شماره اتون و بدید به
منشی -.باشه .شماره رو به منشی دادم .ولی واقعا دختر نترسی هستم توی شهر
غریب تنها .تازه دنبال کار هم هستم همه اش هم با مرد جماعت کار دارم .البته
دیگه من چیزی برای از دست دادن ندارم که بترسم بهرحال من یه زن مطلقه ام که
حاال هر کی ندونه فکر میکنه یکبار ازدواج کردم اما خودم میدونم که دوبار ازدواج
کردم .برگشتم خونه حوصله ی هیچ کاری نداشتم کمی خوابیدم بعد از ظهر رفتم
لب اب نشستم .به شادی مردم خنده هاشون و خوشحالیشون هر چند ظاهری نگاه
میکردم من هم تا چندوقت قبل اینطوری بودم اما حاال.....غروب خورشید به نظرم
زیباترین صحنه و البته غم انگیزترین صحنه است.دو روز بعد امیر زنگ زد و گفت
برم شرکت برای قرار داد از ان طرف هم بریم فرودگاه که مهمان هایشان امده اند.
صبح ساعت هشت بیدار شدم یه صبحانه ی نه چندان مفصل خوردم .یک مانتوی
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سفید که بعضی قسمت هایش با گیپور شیری رنگ کار شده و تا باالی زانو بود و یه
کمر بند طالیی هم داشت پوشیدم .یه خط چشم کلفت که چشم هایم را گربه ای
میکرد کشیدم کرم و پنکک هم زدم و یه سایه محو قرمز هم زدم و یه رژ لب قرمز
زدم البته کمرنگ بود ریملم و هم زدم حاضر بودم .یک روسری شیری طالیی دور
گردنم بستم و کفش های عروسکی سفیدم را پوشیدم کیفم دیگران.برداشتم و به
شرکت رفتم قرار داد و با حامد بستم .او با ماشین خودش و من و امیر هم با ماشین
امیر به فرودگاه رفتیم .توی راه امیر :میتونم بدونم چرا امدی اینجا؟ -برای تنوع-.
یعنی برای تنوع سه ماه میخواهی بمونی و کار کنی -از لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارم
ولی میخوام روی پای خودم بی ایستم -.پس اینجا موندنت .اون هم برای سه ماه.
تنها .با تعجب نگاهش کردم :امار منو در اوردی؟ به تته پته افتاد :خب .نه .میدونی..
چیزه .کنجکاو بودم و اگر نه هیچ قصدی نداشتم -لطفا کنجکاویتون و صرف زندگی
خودتون کنید نه دیگران -.ببخشید باور کن قصد خاصی نداشتم .جوابش را ندادم تا
خود فرودگاه دیگه حرفی نزدیم .حامد ویکی از سرپرست های بخش فنی کارخونه
زودتر رسیده بودند .کمی بعد ان هایی که منتظرشان بودند امدند .سه مرد که دو
تاشون میانسال و یکی شون یه پسره قدبلند سفید و بور و چهره ای غربی داشت از
اون هایی که اگر من هنوز دختر بودم توی دلم قند اب میکردند اما االن دیگه برام
فرقی نداره .مشغول معرفی شدند توی رودربایستی گیر کردم و مجبور شدم
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باهشون دست بدم .بهرحال قرار شد دو تاشون با امیر برن و یکیشون و من و
مسئول فنی با هم بریم .خواستم سوار ماشین بشیم که پسره که فهمیدم اسمش
تامی خودش را به من رساند و  :من از دختر های شرقی خوشم میاد خیلی شیرین
اند .لبخند نیمه ای زدم و تشکر کردم دیدم سوار ماشین حامد شد و در و باز
گذاشت و :نمی شنید؟ همان موقع مسئول فنی امد و جلو نشست من هم مجبور شدم
پیش تامی بشینم .چون ناخن هایم بلند شده بود الک ابی تیره زده بودم که خیلی
خوشگل شده بود یک دفعه دستم را در دستش گرفت و روی ناخن هایم کشید:
زیباست .اخم کردم و دستم را از دستش کشیدم .فهمید ناراحت شدم :اوه .من
ببخش .نمیخواستم ناراحت بشی .یک لحظه با دیدن ناخن هات یادم رفت اینجا
ایرانه .با همون اخم :دیگه فراموش نشه .حامد هم از اینه ما رو نگاه میکرد همگی
رفتیم کارخانه .از بس فک زدم دهنم کف کرده بود ساعت یک بود که حامد ما رو
برد یه یک رستوران محلی و البته با غذا های محلی .من که میرزا قاسمی سفارش
دادم .تامی که حاال فهمیده بودم او مهره اصلی و حرف .حرفه اونه گفت :من چون
شناختی نداریم دوست دارم عسل برام سفارش بده .چه زود پسرخاله شد عسل.
البته اونا که این چیزها براشون مهم نیست .گفتم :من نمیدونم چی سفارش بدم
شاید به یه چیزی حساسیت داشته باشد -.نگران نباش حساسیت ندارم .ناچار
برایش میرزا قاسمی و خوراک اردک سفارش دادم .وقتی غذا ها رو اوردند تامی با
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تعجب به میرزا قاسمی نگاه میکرد :فکر کنم غذاهامون یکی .سرم را تکان دادم.
همه مشغول شدند تامی هم کمی مزه کرد مثل اینکه خوشش امد و مشغول شد.
خیلی باحال میخورد کمی نان محلی که خودشون میپختند و گرفته بود دستش و
یک قاشق از میرزا قاسمی میخورد و کمی نون .خنده ام گرفته بود هیچکس
حواسش نبود و همه مثل قحطی زده ها مشغول بودند یه لقمه ی کوچک برایش
گرفتم و گذاشتم جلویش :این غذا رو اینطوری میخورند .با تعجب به لقمه نگاه کرد
و برداشت و خورد .لبخند زد :اینطوری خوشمزه تره .مرسی .لبخند زدم و حرفی
نزدم امیر که کنارم نشسته بود ارام در گوشم :با این پسره زیاد قاطی نشو هم
پولدار هم خیلی عوضی معلومه که میخواهد بر بزنتت .اخم کردم :مگه پاستورم.
بعدشم خودم حواسم هست .شانه ای باال انداخت :به خاطر خودت گفتم .بعد از نهار
رساندیمشان هتل .و قرار شد بعد از ظهر همگی بریم جاهای دیدنی شمال و
نشونشون بدیم .البته من گفتم نمیرم چون واقعا حوصله نداشتم و دلم میخواست
برم دریا .حامد هم قبول کرد یکی که چون امیر بود و یکی هم که کارمن فقط
محدود به شرکت بود نه خارج از اون .ساعت پنج بعد از ظهر از خواب بلند شدم و
یک تیشرت که استینش تا مچ بود و یه شلوارک که تا ساق پایم بود پوشیدم
روسری هم را دور گردنم بستم میخواستم برم توی اب.به طرف دریا رفتم .کمی
شلوغ بود و غریق نجات ها هم در حال رفت و امد بودند رفتم داخل اب .واقعا که
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حس خیلی خوبیه ارام ارام جلو رفتم تا بتونم شنا کنم .هم اب گرم بود و هم صاف.
و جون میداد برای ابتی .یاد زمانی افتادم که رفته بودم توی استخر بعد ارتین و
بادیگارد ها افتاده بودند دنبالم .لبخند تلخی زدم .برای اینکه حواسم را پرت کنم
شروع کردم به شنا کردن چون سرم زیر اب بود نمیدونستم کجا میرم .یک دفعه
سرم را بیرون اوردم که دیدم هی زیر پام داره خالی میشه .سعی کردم ارام باشم
نفس گرفتم و شروع کردم با همه قوا شنا کردن تا جایی که پام به شن ها خورد
همان جا توی اب روی شن ها نشستم .دیدم یکی از غریق نجات ها داره با
امیرصحبت میکنه .از اب بیرون امدم لباسم به تنم چسبیده بود کمی لباس را فاصله
دادم تا همه جام معلوم نشه .غریق نجات که دوست امیر بود پسر قد بلند و
چهارشونه و بدنی برنزه داشت و از اون هایی که ابرو بر میدارن .ایش .اما قشنگ
بود و البته سنش هم کم بود .همه هم ماشاا ..با شورت های فسفری میچرخیدن من
نمیدونم رنگ قحط بود یا اینا نمیتونستند یکم بلند تر بپوشند .غریق نجات :خانم
چه کارهای خطرناکی میکنید چرا به سوت های ما توچه نکردید -نشنیدم -.اگر
خودتون نمیتونستید بیایید میخواستیم بیاییم نجاتتون بدیم .شانه ای باال انداختم و
رو به امیر :تو اینجا چیکار میکنی مگه باهاشون نرفتی؟ -چرا رفتم.با نیشخند :اقای
لورنز سراغت و میگرفت .تامی رو میگفت .شانه ای باال انداختم و روی شن ها
نشستم و کمی روغن زیتون و به دست هایم مالیدم .و به دریا خیره شدم .امیر
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کمی ان طرف تر نشست و :تو دختر خیلی بیخیالی هستی تا حاال کسی مثل تو رو
ندیدم .نگاهش کردم :گاهی اوقات زندگی شرایطی رو مهیا میکنه که ادم باید تغییر
کنه اگر تغییر نکنه نمی تونه باهاش کنار بیاد .سرش را تکان دادو رویش را
برگردانند .دیدم حامد و اون سه نفر به طرف ما می ایند .با تعجب:اینها اینجا چیکار
میکنند؟ پوزخند زد :جناب لورنز فرمودن بدون شما صفا نداره بریم جایی که تو
هستی ما هم نتونستیم روی حرفش حرف بزنیم از شانس هم تو اینجا بودی .سرم
را تکان دادم .بلند شدم سالم و احوال پرسی کردم .تامی :اقای شیخی(امیر) درست
حدس زدن کجایی؟ چه رابطه ی عمیقی - .ماهیچ رابطه ای نداریم -.میدونم منظور
از رابطه همون تله پاتی بود .سرم را تکان دادم .تامی رو به اون دو نفر :شما اگر
میخواهید میتونید برید .من فعال اینجا میمانم .اون دو نفر قبول کردن.حامد :امیر بیا
بریم اگر حرفی زدن ترجمه کنی .امیر با تردید نگاهم کرد گفتم :فقط زود بیا
ببرش چون میخوام برم خونه .سرش را تکان داد و همراه حامد رفتند .روی شن ها
نشستم .تامی هم کتش را در اورد و انداخت روی زمین و کنارم نشست :فکر
نمیکردم بیام لب ساحل و اگر نه لباس مناسب میپوشیدم .سرم را تکان دادم -.اینجا
زندگی میکنی؟ -تقریبا -.یعنی چی؟ برای اینکه بحث و عوض کنم :من میخوام برم
توی اب شنا کنم .فعال .بلند شدم و رفتم توی اب .زیاد جلو نرفتم و همان جا
نشستم و خودم و به دست موج سپردم .کمی بعد دیدم تامی لخت و فقط با یک
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شورت وارد اب شد .از تن سفیدش چشم گرفتم .توی دلم :خاک بر سرم تن این از
من سفید تره .گفتم:اینجا اقیانوس ارام و دریای مدیترانه نیست -.خب مگه چیه؟-
منظورم اینه که اینجوری امدی -.مگه غریق نجات ها اینطور نیستند .راست میگفت
جوابی نداشتم .خیلی جلو رفت و شروع کرد به شنا کردن ترسیدم غرق بشه .چون
غریق نجاته هم همه اش سوت میزد اما اون متوجه نمیشد بلندشدم و جلو رفتم تا
بهش بگم بیاد این طرف .اب تا زیر گلو میرسید .غریق نجاته هم کشت خودش و
از بس سوت زد .جلورفتم که یکدفعه تعادلم و از دست دادم و افتادم توی اب هر
کاری میکردم نمیتونستم بیام روی اب و زیر پایم انگار بیشتر گود میشد یک دفعه
دستم کشیده شد و امدم باال تامی بود منو ان طرف تر برد .با عصبانیت :قصد
خودکشی داری تو که بلد نیستی برای چی تا اینجا میای .نفس عمیق کشیدم اخم
کردم :شرمنده که امدم به جنابالی بگم که جلوتر نرو چون غریق نجات خودش رو
کشت از بس سوت زد - .من بلدم نمیخواهد نگران باشی -.من که نمیدونستم
نزدیک بود خودمو به کشتن بدم.رویم را برگرداندم و شنا کردم و به طرف ساحل
رفتم .دو تا غریق نجات ها کنار هم ایستاده بودند .من هم روسری ام افتاده بود و
موهایم پریشان ریخته بود دورم .یکی شون که قد بلند و مثل دیگری بدن برنزه
داشت و نسبتا از دیگری قشنگتر بود :خانم قصد جونت و کردی -.حاال نه که شما
هم چقدر نگران شدید .اون یکی :خانم من که خودم و کشتم از بس سوت زدم
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نفسم رفت .از لحنش خنده ام گرفته بود :سوت زدن که فایده ای نداره طرف دار
غرق میشه شما هم وایستا اینجا هر چقدر دلت خواست سوت بزن دردی رو دوا
میکنه .نه .روسری ام را سرم کردم و همانجا نشستم .اون یکی:مسافر هستید.
نگاهش کردم :اگر سه ماه رو بشه گفت مسافر.ابرویش را باال انداخت .همان موقع
نامی هم از اب بیرون امد سعی میکردم به بدن سفید و عضالنی اش نگاه نکنم.
همون پسره ای که با

امیر دوست بود :دمت گرم دادش عجب هیکلی بهم زدی.

از خنده غش کرده بودم .هر سه با تعجب منو نگاه

میکردند .رو به اون پسره

گفتم :ایرانی نیست .خارجی .یعنی زبان ما رو نمیفهمه .بذار براش ترجمه کنم .برای
تامی ترجمه کردم لبخند زد و به پسره نگاه کرد و جوابش را داد .پسره :چی
میگی؟ -میگی مرسی ،اندام شما هم خوبه فقط بیشتر باید روش کار انجام بدید البته
بدون استفاده از قرص و مکمل .پسره سرش را تکان داد :نه من خودم هم اهلش
نیستم .چندتا از دوستام استفاده کردند یا بیچاره ها اوردوز کردن یا عقیم شدن.
با تعجب :جدا؟ سرش را تکان داد .تامی:

چی میگه .برایش ترجمه کردم .او هم

چند توصیه غذایی بهشون کرد .پسرها تشکر کردن و رفتند.تامی:

اینجا دوش

حمام نیست؟ -نه ،اینجا دوش نداره -.پس من چطوری لباس هامو بپوشم .به فارسی
گفتم :هیچی همینجوری برو مطمئنم کشته زیاد میدی .و خندیدم .با تعجب :خودت
میگی خودت هم میخندی .فازت چیه؟ -هیچی بابا بلند شو بریم -.کجا؟ حرفی
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نزدم و جلوتر حرکت کردم او هم دنبالم امد توی راه .دو دختر داشتند می امدند.
بکیشون به اون یکی ارام  :وای عجب هیکلی داره .خیلی هم خوشگله .مثل خارجی
هاست .اون یکی :اره .ولی چه فایده دختره اصال بهش نمیاد .چشم غره ی توپی
بهشون رفتم که ساکت شدند .کلید که انداختم تامی :تو خونه ات اینجاست؟ سرم
را تکان دادم و وارد شدم .چون نسبتا خشک شده بودیم در خانه را باز کردم :برو
داخل .جلوتر رفت من هم پشت سرش .از بس هوا گرم بود کولر روشن بود .درجه
ی کولر گازی رو کم کردم .لباس هایش را ازش گرفتم و در حمام را باز کردم:
فقط زود بیا .چون من هم باید برم .با تعجب :تو تنها زندگی میکنی .یک لحظه
ترسیدم :نه اما فعال کسی خونه نیست -.پس اهل ریسکی که یه پسره توی خونه ات
راه دادی .اخم کردم :میری یا میخواهی پشیمونم کنم از اوردنت .خندید و دماغم و
کشید :باشه .و رفت حمام .به امیر زنگ زدم و گفتم بیان دنبال تامی ببرنش .وقتی
فهمید اوردمش خانه .با عصبانیت :تو عجب دلی داری دختر .تک و تنها پسره غریبه
رو با خودت بردی توی خونه .نمیگی بالیی سرت بیاره -.نه .مثال چه بالیی تو فکر
کردی من انقدر بی عرضه ام .زود بیا .و قطع کردم بیچاره نمیدونست من دیگه
هیچی برای از دست دادن ندارم .خدا از ابتین نگذره که زندگیم و نابود کرد الاقل
االن کنار سام داشتم زندگیم و میکردم .با یاد اوری ابتین دلم براش تنگ شد و همه
ی خاطراتم زنده شد -.کجایی چرا هر چی صدات میکنم جواب نمیدی -.هان.
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حواسم نبود -.به خاطر اینکه بری حمام زود امدم حاال هتل باید درست و حسابی
برم -.صبر میکنم تا امیر بیاد دنبالت .پوزخند زد :یعنی به من اعتماد نداری؟ اخم
کردم :حاال خوبه تو رو یک روز بیشتر نیست میشناسم .اینجا هم اوردمت ریسک
کردم .سرش را تکان داد :از همین اخالقته که خوشم میاد .همان موقع صدای زنگ
امد .گفتم :برو لباست و بپوش امد .رفتم و در و باز کردم امیر با

قیافه ی شاکی

نگاهم کرد گفتم :چیه؟ خب مجبور بودم .حاال هم مگه چی شده فکر نمیکنم انقدر
پسره بی غرور و شفته ای باشه که بخواهد خودش رو به زور به دیگران تحمیل کنه.
خواست حرفی بزنه که تامی بیرون امد چشمکی به من زد:خیلی خوش گذشت
مرسی .فردا میبینمت .سرم را تکان دادم :خداحافظ .امیر هم خدافظی زیر لب گفت
و رفتند .کال سه روز کار ماشده بود شرکت کارخونه .تامی هم چپ میرفت راست
می امد گیر میداد به من .البته من هم میشوندمش سر جاش.

بالخره سه روز

تمام شد روز چهارم قرار شد بروند البته قرار بر این شد تا یک هفته دیگه خبر
بدهند که تصمیم به همکاری دارند یا نه .تا فرودگاه همراهشان رفتیم .تامی:
منتظرم باش -.چرا باید منتظرت بمونم؟ -برای اینکه کار مهمی باهات دارم .سرش
را نزدیک گوشم اورد :بدجور دلم و بردی دختر شرقی .با چشم های گرد شده
نگاهش میکنم .خندید :حاال خیلی خوشحالی نکن بقیه اش رو بذار برای بعد .همراه
اون دو مرد به سمت ورودی میرود .بعد از رفتنشان حامد :خداکنه فبول همکاری
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کنند .امیر :با وجود عسل مطمئنم قبول میکنه .با اخم :منظور؟ شانه ای باال می
اندازد :منظوری نداشتم و جلوتر حرکت میکند .برای برگشتن به شهر باید با ماشین
میرفتم اما دوست ندارم با امیر برم برای همین گفتم :من خودم میام شما برید.
حامد :چرا دیگه بیا برسونیمت -نه مرسی خودم میرم .امیر با اخم :ولش کن حتما
اینجوری راحتتره .پسره ی پررو طلبکاره .من نمیدونم اصال با من چه نسبتی داره
که انقدر حساس و غیرتی بازی در میاره .ایش .چند وقت بود به مامان زنگ نزده
بودم بهش زنگ زدم هر چند سرد باهام حرف زد اما وظیفه ام بود بهش زنگ
میزدم .حاال هرطور که میخواهد رفتار کنه .به طرف ویال برگشتم لباسم را عوض
کردم و به دریا رفتم .مثل همیشه شلوغ بود رفتم قسمتی که خلوتتر بود و داخل اب
رفتم اب گرم بود گرمایش لذت بخش بود .جلو رفتم و شروع کردم به شنا کردن
از همان بچگی عاشق دریا بودم هیچوقت دوست نداشتم ازش دل بکنم .حسابی شنا
کردم روی شن ها نشستم .تا کمی خشک بشم .یکدفعه دیدم ان طرف هیاهو شده.
یکی از غریق نجات ها که میشناختمش پسر بچه ی کوچکی بغلش بود و توی
ساحل صدای داد زن و مردی می امد مردم هم جمع شده بودند بلند شدم و ان
طرف رفتم .پسر بچه تقریبا پنج ساله بود و نفس نمیکشید .غریق نجات هول شده
بود و نمی تونست درست تنفس بده .کنارش رفتم نگاهم کرد بیچاره رنگش پریده
بود گفتم  :برو کنار .کمی تکان خورد سر بچه رو باال دادم و شروع کردم به تنفس
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مصنوعی دادن و ماساژ .اما فایده نداشت صدای شیون هم هر لحظه زیاد تر میشد.
میترسیدم از طریق نایش اقدام کنم چون زیاد وارد نبودم اما باید ریسک میکردم.
گفتم :کسی چاقو نداره؟ همه مثل چی نگاه میکردند .داد زدم :داره میمیره یه چاقو
بدید .یه مرد یه چاقوی کوچک بهم داد - .فندک .فندک هم بدید .فندک گرفتم و
سر چاقو رو حرارت دادم میترسیدم اما باید همه ی تمرکزم را جمع میکردم .تمرکز
کردم و جای درست را برش دادم سریع از پیرهن یکی از انها لوله ی خداکار را در
اوردم و زدم سرش .کمی بعد نفسش باال امد .نفس راحتی کشیدم و روی زمین ولو
شدم .همه صلوات فرستادند .مادره هم هی بچه اش را صدا میزد .گفتم :سریع زنگ
بزنید اورژانس تکانش هم ندید تا اورژانس برسه .پدر و مادر بچه انقدر ذوق زده
شده بودن که مطمئنا نفهمیدن چی گفتم .ولی همون مردی که چاقو داده بود سریع
زنگ زد .بلند شدم و .از میان جمعیت عبور کردم و رفتم سرجای قبلیم نشستم.
واقعا خدا رو شکر که تونستم جونش رو نجات بدم .خدا رو شکر .سر جایم نشستم.
حیف که دکتری رو دوست نداشتم و اگر نه میرفتم دکتر میشدم .البته هر کی که
بتونه جون یکی رو نجات بده .بانی خیره حاال حتما نباید دکتر باشه .دو تا پسر
غریق نجات ها به طرفم امدند .همونی که هل شده بود :واقعا کار بزرگی کردی
جون اون بچه رو نجات دادی .من انقدر هل شده بودم که نمیدونستم دارم چیکار
میکنم .لبخند زدم :معلوم بود .اون یکی  :دکتری؟ -نه -پس چی؟ -هیچی فقط
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مهارت -.فکر کنم باید بریم یه دوره کمک های اولیه بگذرونیم - .وقتی هل بشید و
از مهارتتون نتونید استفاده کنید فایده ای نداره .اون یکی سرش را تکان داد :اره.
راست میگه.باید به خودمون مسلط بشیم .سرم را تکان دادم .گفت :باز هم کار
بزرگی کردی که جونش رو نجات دادی -وظیفه ام بود .چشمک زد :میبینیمت.
بازهم .سرم را تکان دادم و دور شدند .بلند شدم و به طرف ویال رفتم .دوروز
گذشت شب تاز از شیطان کوه امده بودم که دیدم جلوی در یه مرد و زن و یه بچه
ی کوچک ایستاده اند تعجب کردم و جلو .فتم .با تعجب :امری داشتید .زن به
طرفم چرخید لبخند زد :سالم .راستش ما برای تشکر امدیم - .تشکر؟ مرد :بله.
شما جون بچه مون و نجات دادید .لبخند زدم :اهان .کاری نکردم وظیفه ام بود .به
پسر بچه نگاه کردم سفید و کمی تپل و لپ قرمز بود .خیلی ناز بود .زن :شما
مسافرید؟ -تقریبا -.پس تا زمانی که اینجا هستید خوشحال میشم دعوت ما رو
قبول کنید .لبخند زدم :ممنون از لطفتون .اما شرمنده خیلی کار دارم -.هر وقت
سرتون خلوت شد .خوشحال میشیم .در خدمتتون باشیم تا شاید ذره ای لطفتون و
جبران کنیم -.وقت کردم چشم .مرد کارتی را جلویم گرفت گرفتم و نگاه کردم.
مرغداری داشتند .زن :پس حتما وقت کردید بیایید .منتظرتون هستم .سرم را تکان
دادم .وقتی رفتند خواستم کلید بندازم و در و باز کنم که صدایش در جا میخکوبم
کرد .به گوش هایم اعتماد نداشتم برگشتم و نگاهش کردم .خودش بود چشمانم از
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تعجب گرد شده بود با لکنت :تو ،تو اینجا چکار میکنی! چطور پیدام کردی .با ظاهر
جدی و پر جذبه اش که خیلی وقت بود ندیده بودم جلو امد :خیلی خسته ام .االن
هم حوصله ی جواب پس دادن به تو رو نداره .در و باز کن .در را باز کردم و داخل
شد .خودش را روی مبل رها کرد - .نگفتی چطور پیدام کردی .نگاهم کرد :فکر
کردی برام کاری داره -.اون که معلومه نه -.واقعا دختر خودسری هستی اصال به
هیچکس توجهی نداری .بیچاره مادرت چقدر باید از دست تو بکشه .با همین
خودسر بازی هات زندگیمون و نابود کردی .در حالیکه حرف میزد به اشپزخانه
رفتم تا برایش شربت درست کنم .ادامه داد :اگر همان موقع می امدی رک و
پوست کنده جریان و میگفتی و فقط خودت تصمیم نمیگرفتی االن راحت زندگیمونو
میکردیم .شربت را جلویش روی میز گذاشتم :تو منو با دو تا بچه از مرده دیگه
قبول میکردی؟ برای همین من برای خودم تصمیم گرفتم چون فکر میکردم میتونم
بیخیال اون بچه ها بشم اما عذاب وجدان دست از سرم بر نمی داشت در ضمن
ابتین هم بچه هاشو نمیداد تا زیر دست نا پدری بزرگ بشن تا وقتی که خودش
هست -.بعدش چی من که بهت گفتم برگرد همه جوره قبولت میکنم .تو
برنگشتی -اره چون هنوز با خودم صادق نبودم ،نتونستم ابتین و فراموش کنم .یه
جا خونده بودم اگر بین دو مرد توی زندگیت گیر کردی حتما نفر دوم و انتخاب
کن چون اگر نفر اول به اندازه ی کافی برایت بوده دیگه پای نفر دومی باز نمیشد.
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البته اینجا مقصر منم و اگرنه تو هیچ کمبودی نداشتی .با حرص :خیلی دلم میخواهد
اون ابتین عوضی رو گیر بیارم تا انجایی که جا داره بزنمش برای نابود کردن
زندگیم .پوزخند زدم و به مبل تکیه دادم :پیداش کردی سالم برسون .صاف
نشست :جریان چیه؟ برای چی نیست؟ چرا تو امدی اینجا؟ -یعنی بهار یا امیرعلی
بهت نگفتن؟ -چرا یه چیز هایی -پس همون یه چیز هایی چون منم نمیدونم چرا
اینکار و کرد -.نمی خواهی پیداش کنی؟ -نمیتونم پیداش کنم -.چرا؟؟ -خب نمی
تونم .کی رو اشنا دارم توی امریکا تا برام پیداش کنه -.پس یعنی بیخیالش شدی؟-
بیخیال نشدم .فقط دارم کنار میام -.پس برای همین ازلت نشین شدی؟ -شاید-.
بهرحال من امدم برت گردونم -.من برنمیگردم به این تنهایی احتیاج دارم .باید با
خودم کمی خلوت کنم .به وقتش خودم برمیگردم -پس مادرت چی چرا به فکر
هیچکس نیستی؟ -مامانم خانواده و فامیل هاشو داره .بعدشم با دروغ هایی که
بهش گفتم بهتره .همو نبینم سرش را تکان داد :امدنم بی فایده بود .تو سرخود تر
از این حرف ها هستی .لوس بازی :پس چی فکر کردی من همون دختری هستم که
تو رو به زانو در اوردم -.اره ،راست میگی یادم رفته بود-.

خب حاال که تا اینجا

امدی بلندشو بریم لب اب .سرش را تکان داد .یک پانج پوشیدم و شالم را عوض
کردم با هم به طرف دریا رفتیم ...کمی قدم زدیم بعد هم به طرف شیطان کوه
رفتیم سام :عسل اگر میتونی بیخیال ابتین بشی که بیخیال شو اما اگر نمیتونی پس
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پیداش کن -.دلم میخواهد اما وقتی میبینم به راحتی منو فراموش کرد سر قولش
نموند و معلوم نیست اصال کجا هست پشیمون میشم -.شاید باز هم داری زود
قضاوت میکنی شاید واقعا گیره -.اگر اینطور که میگی نباشه -.بازهم هیچی رو از
دست نمیدی فقط از شک و دو دلی بیرون میای و خیالت راحت میشه .سرم را تکان
دادم :باشه از یکی که امریکاست میخوام پیداش کنه .شام را بیرون خوردیم .سام
میخواست برگرده اما نذاشتم چون خسته بود و دوست نداشتم اتفاقی براش بی افته
برای همین با اصرار بردمش خونه .بیچاره انقدر خسته بود که سرش به بالشت
نرسیده خوابید .صبح هم بعد از صبحانه او رفت من هم رفتم شرکت میخواستم از
حامد شماره ی تامی رو بگیرم .وقتی به حامد گفتم مشکوک نگاهم کرد :چرا
میخواهی؟ -میخوام ببینم کسی رو که میخوام میتونه برام پیدا کنه یا نه -تو فکر
کردی اون کم ادمی که برای تو بی افته دنبال پیدا کردن کسی -.خب حاال مگه
میخواهد خودش شخصا بره یکی رو مأمور میکنه .سرش را تکان داد :شماره ی
شرکتش رو دارم -.باشه ،مرسی .شماره رو گرفتم و برگشتم ویال .زنگ زدم اول که
منشی گفت جلسه است .دومین بار گفت کار داره .اخر سر با عصبانیت :من
باهاشون کار واجبی دارم .دختره کوتاه امد و بالخره وصل کرد .در صداش غرور
موج میزد .وقتی خودم را معرفی کردم مطمئنم قیافه اش شکل عالمت تعجب شده
بود.گفت :من خواب نمی بینم تو زنگ زدی به من -.خواب نمیبینی  .حاال همچین
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جو میدی انگار کی بهت زنگ زده -معلوم عسل ،کم شخصیتی نیستی .لبخند زدم:
مرسی ،راستش میخواستم بدونم میتونی برام یکنفر و پیدا کنی؟ -پس کار داری که
زنگ زدی .و اگر نه از تو که بعیده -.درسته کار دارم حاال میتونی -.تو فکر کردی
من بیکارم که دنبال کسی بگردم .ناراحت شدم :درسته ،حواسم نبود ببخشید نباید
زنگ میزدم .زد زیر خنده :چه سریع جدی میگیری .حاال انگار من خودم میخوام
برم دنبال کسی که میخواهی .حاال بگو کیه؟ اسم و فامیلی ابتین و گفتم .گفت :باشه
میسپارم برات پیداش کنند فقط رابطه ات با این اقا چیه؟ -از اشناهاست چند وقت
که رفته و هیچ خبری ازس نداریم و به خاطر برخی از مشکالت باید حتما پیداش
کنیم -.باشه پس شماره ات رو بده به منشی .البته تا چندوقت دیگه ایران میام-.
چرا؟ -برای قرار داد بستن -.اهان باشه .پس من منتظرم .بای -بای شماره رو به
منشی دادم .امیدوار بودم تامی بتونه پیداش کنه .نمیدونستم اگر ببینمش چی
میخوام بگم یا اینکه اصال برام مهم نبود که پدر عوضیش که مسبب همه ی این
بدبختی هاست بفهمه من دنبالشم.هر اتفاقی می افتاد به نظرم بهتر از این حس
دوگانگی بود .سه روز بعد امیر زنگ زد و گفت شرکت لورنز قبول همکاری کرده
البته به طور مستقیم نه با واسطه اشون که توی ترکیه بود .یک ماه به سرعت
گذشت اواخر مرداد بود که تامی زنگ زد  .دروغه اگر بگم منتظرش نبودم گفت:
رابطه ات با اون مرد چیه؟ -هیچی از اشناهامونه و کاری باهاش دارم -.دختری مثل
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تو با پسر پدری که جزو مافیاست چیکار میتونه داشته باشه .دست و پام شل شد:
مافیا؟ -اره- .خب حاال تونستی ادرسی ازش پیدا کنی -.به طور عادی کسی
نمیشناستشون و فقط توی باند ها سرشان هستند ولی اره .پیداش کردم-،
پس.شماره ای چیزی گیر اوردی؟ -شماره اش که مثل ابنات دست هر کسی
نیست.وا رفته :پس یعنی نتونستی؟ -نه .فکری به سرم زد :میتونی برای من دعوت
نامه بفرستی من بیام انجا .شیطون :دلت برای من تنگ شده؟ نگران نباش عشقم تا
چندوقت دیگه خودم میام .با حرص :تامی اذیت نکن فقط بگو میتونی این کار و
بکنی یا نه -.تا ندونم رابطه ات و کارت با اون پسر چیه نه -.بهت گفتم از
اشناهامونه -.خب به توچه؟ ناچار :بابا نامزدم بوده .بیچاره فکر کنم هنگ کرد :تو با
پسر ادم به این خطرناکی .من که باورم نمیشه -.به درک باورت نشه .بهرحال
ممنون از لطفی که کردی .و اجازه ی صحبت بهش ندادم و قطع کردم .روی مبل
نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم نمیدونستم چکار کنم چطور باید ببینمش .یاد
سام افتادم شاید اون میتونست کمکم کنم با اینکه در خواست خیلی بی شرمانه ای
اما کس دیگه ای رو سراغ ندارم .موبایلم را برداشتم و بهش زنگ زدم و جریانو
گفتم .او هم گفت کار هامو درست میکنه که برم فقط پاس و ....رو به دستش
برسونم.واقعا ازش ممنون بودم و مدیون نمیدانم چطور لطف ها و بی شرمی های
خودم را جبران کنم .چند وقت بعد سام زنگ زد و گفت توسط اشنایی که توی
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سفارت داشته کار های ویزا درست شده .فقط باید برم تهران چون برای بیستم
شهریور بلیط داشتم .دلم نمی خواست به مامان بگم نمی خواستم بیشتر از این با
سر خود بازیهام عذابش بدم .به شرکت رفتم و به حامد گفتم که دیگه نمیتونم بیام
ودنبال مترجم باشم اون بیچاره ها هم کارهاشون توی هم پیچ خورده بود و من هم
بدموقع گفتم دیگه نمیتونم بمونم ولی فعال مشکل خودم مهم تره .به تهران برگشتم
اصال خانه نمیخواستم برم برای همین به شرکت سام رفتم تا مدارکم را ازش بگیرم
از انجا هم به هتل برم .او هم وقتی فهمید به خانه نمیرم به اصرار منو برد خانه ای
که یه زمانی باهم زندگی میکردیم .با ورود به اون خونه سیلی از خاطرات به ذهنم
هجوم اورد .جلو رفتم هیچ تغییری نکرده بود همان طور بود فقط باالی شومینه
عکس بزرگی از عروسیمان که توی اتلیه انداخته بودیم نصب شده بود .ایستادم و
نگاهش کردم ان شب واقعا خوشگل شده بودم .سام هم خیلی جذاب شده بود یاد
اذیت .کردنام افتادم لبخند تلخی زدم .سام امد و کنارم ایستاد بدون اینکه از عکس
چشم بردارم :این عکسو زدی اینجا که با هر بار دیدنش خیانتی رو که کردم
یاداوری کنی و خودت رو سرزنش کنی .نفس عمیقی کشید :برعکس زدم که هر بار
میبینم  .ببینم روزگار چه بالیی سرمان اورد .اشک هایم روی گونه ام چکید :چرا
روزگار و مقصر میدونی من عوضی رو باید مقصر بدونی که به راحتی به یکی دیگه
دل دادم .منو باید مقصر بدونی نه روزگار رو -.من تو رو مقصر نمیدونم چون
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میدونم وقتی ادم هیچ حافظه ای نداشته باشه مثل بچه ای که تازه از مادر متولد شده
و سرنوشت جدیدی و رقم میزنه  .نمیتونم تو رو سرزنش کنم چون خودم هم توی
این بی خبری بهت دل دادم .روی پام نشستم با بغض :چرا انقدر خوب بازی در
میاری چرا میخواهی بیشتر از این منو شرمنده کنی .تو که میدونی همینطوری هم از
خجالت دلم میخواهد بمیرم چرا بیشتر از این عذابم میدی .با دستم صورتم و
پوشوندم و گریه کردم .کمی بعد دستش را انداخت زیر پایم و بلندم کرد و برد
توی اتاقی که اوایل انجا بودم و گذاشت روی تخت .نمی تونستم نگاهش کنم ازش
خجالت میکشیدم .گفت :زنگ میزنم غذا بیارن اوردن صدات میزنم و بیرون رفت.
سرم را بلند کردم و اتاق را نگاه کردم همان طور بود مثل سابق .بلند شدم و به اتاق
خواب سابقمان رفتم .روی دیوا .پر از عکس های تکی یا دوتایی عروسیمان بود.
عکس هایی که هیچوقت ندیدم .در کمد را باز کردم .همان طور لباس هایم یک
طرف بود لباس هایی که بعضی هایشان حتی یکبار هم نپوشیده بودم .دوباره اشک
به چشم هایم هجوم اورد سام واقعا مرد بود به معنای واقعی انسان بود اما من پست
ترین موجودی هستم که زمین به خودش دیده .دوباره

برگشتم به اتاق روی

تخت نشستم و سرم را روی پایم گذاشتم یک دفعه تصمیم گرفتم به این سفر نرم،
دنبال ابتین نرم .فراموشش کنم و زندگی جدیدی رو در کنار سام شروع کنم .من
قبال دوستش داشتم عاشقش بودم تونستم عاشق خودم بکنمش .پس میتونم ابتین و
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فراموش کنم و دوبار یاد و عشق سام رو بهش پر و بال بدم .و زندگی جدیدی رو در
کنار هم اغاز کنیم .با تصمیم مصمم از اتاق رفتم بیرون سام روی مبل نشسته بود و
به صفحه ی تلویزیون خیره بود .معلوم بود توی فکره .جلویش ایستادم .نگاهم کرد
گفتم :من نمیرم به این سفر میخوام اینجا بمونم .میخوام دوباره من و تو یه زندگی
جدید شروع کنیم .با تعجب نگاهم کرد :حالت خوبه .چی میگی؟!؟! -خوبم .خیلی
هم خوب میفهمم که چی میگم میخوام برگردم پیشت به زندگی سابقم .خودت
گفته بودی نکنه یادت رفته .مکث کرد و به چشم هایم نگاه کرد :االن هم میگم.
ولی تو ابتین و فراموش کردی اگر با من ازدواج کنی و دوباره ببینیش دودل
نمیشی .به طور کامل فراموشش کرد .بلند شد و روبه رویم ایستاد :من اگر تو رو
میخوام  ،میخوام که مثل سابق قلب و فکرت فقط برای من باشه .اگر میخوامت تو
رو با عشق خالصت فقط برای خودم میخواهم .باشه میگی میخواهی پیشم بمونی
دوباره ازدواج کنیم حرفی

نیست اما اگر وقتی رفتیم امریکا هم این حرف و

زدی درسته .چشم هایم در صورتش میچرخید :یعنی حتی اگر بفهمم ابتین منو
پس زده من هم برای اینکه غرور

اسیب دیده ام رو ترمیم کنم به تو رو بیارم

بازهم قبولم میکنی .چشم هایش را باز بسته کرد :با تمام اینها به شرطی که فکر و
ذکرت پیش ابتین نباشه .اشک به چشم هایم هجوم اوردم از این همه گذشت زبانم
الکن بود  ،خیلی شرمنده بودم خیلی ،دوباره به اتاق برگشتم و افتادم روی تخت
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سرم را داخل بالشت فرو بردم وزار زدم .ابتین بگم خدا چیکارت کنه که این حال و
روز برام درست کردی که منو اینطور بدبخت کردی خودت هم معلوم نیست االن
کدوم گوری هستی و چه غلطی میکنی .سام امد و صدایم کرد .اصال میل به غذا
نداشتم به زور کمی خوردم .و انقدر خسته بودم که سریع خوابم برد ساعت پنج
صبح بلیط داشتم بلند شدم و یک پانج طرح دار با ساپورت و شال مشکی پوشیدم
حوصله ی ارایش نداشتم فقط کمی پنکیک زدم .چمدانم را برداشتم و از اتاق بیرون
امدم .دوباره چشمم به عکس عروسیمون افتاد اهی کشیدم و از کنارش گذشتم
جلوی در دیدم سام حاضر و اماده همراه با چمدان .با تعحب نگاهش مردم :فکر
نکردی که تنها میذارم بری؟ -یعنی میخواهی بیای؟ -پس چرا با چمدان اینجا
وایستادم ،بدو بریم دیر شد .دوباره اشک در چشمهایم حلقه زد ،سام :ای بابا عسل.
باز شروع نکن .بدو بریم دیر میشه .سرم را تکان دادم و رفتم .وقتی رسیدیم
نیویورک به تامی زنگ زدم .باید

میدیدمش تا ادرسی از ابتین بگیرم .فکرش و

نمی کرد برم .هنگ کرده بود .ادرس هتلی که سام اتاق گرفته بود و بهش دادم.
ساعت بعد از ظهر بود که زنگ زدن گفتن تامی امده من هم گفتن بذارن بیاد باال.
تامی با دیدنم :خیلی دختر کله شق و لجوجی هستی .خیلی کنجکاوم که .بدونم واقعا
میخواهی چکار کنی .لبخند زدم :حاال بیا تو .وارد شد و روی مبل نشست .رو به
رویش نشستم :میشه ترتیب یه قرار مالقات بدی به نام خودت -.چرا انقدر دوست
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داری ببینیش -.تو قرار و ترتیب بده بهت میگم -.از االن بهت بگم اگر میشناسنت
یا ازت اتو دارن یا هر چی ...بهتره خودت و جلوشون افتابی نکنی چون خیلی
خطرناک اند .احساس خطر از جانب کسی کنند بهش مهلت نمیدن -.میدونم چقدر
عوضی هستن که به کسی هم که خطری نداشته باشه رحم نمی کنند - .مثل اینکه
خیلی خوب میشناسیشون .پس میدونی چه قدر خطرناک هستند و داری ریسک
میکنی -مجبورم باید تکلیف زندگیم مشخص بشه -.تو که درست حرف نمیزنی
ولی باشه .زنگ میزنم قرار میذارم -.من میگم طبق این نقشه که تو توی هتل یه
اتاق به نام خودت بگیر بعد اینجا فرار بذار من هم میام پیش تو -خب که چی؟؟-
برای اینکه کسی به غیر از ابتین نفهمه من اینجا هستم .حاال تو مطمئنی خوده ابتین
میاد -اره،پس حتما میخواهی پدرش بیاد -هواستم مطمئن بشم .موبایلش را در
اورد و زنگ زد .همان موقع در اتاق به صدا در امد سام بود وارد اتاق شد با دیدن
تامی با تعجب نکاهم کرد خالصه ای بهش گفتم .وقتی تامی ح ف زدنش تمام شد
سام را نگاه کرد .گفتم :تامی ،سام ،سام تامی .با همدیگه دست دادند تامی :فکر
میکردم تنها امدی؟ -خودم هم فکر میکردم تنها میام ،اما فهمیدم سام هم میاد.
سرش را تکان داد :زنگ زدم قرار شد تا دو ساعت دیگه همدیگر رو ببینیم -.پس
اتاق رو رزو کن -.چشم امر دیگه .لبخند زدم :واقعا ازت ممنونم لطفت و فراموش
نمیکنم .سرش را تکان داد و از اتاق رفت بیرون .استرس کل وجودم را گرفته بود
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از رو به رو شدن با ابتین میترسیدم .سام هم فهمیده بود اما سکوت کرده بود و من
این سکوتش را چقدر دوست داشتم .نزدیک زمان مقرر میشد .یک کت مشکی
قرمز با شلوار مشکی پوشیدم .موهایم را باز کردم حالت دار شده بود یه شال حریر
مشکی نازک هم روی سرم انداختم یه خط چشم کلفت پشت چشمم کشیدم و یک
رژ قرمز هم زدم رنگ رژش جوری بود که انگار از لبات خون میچکه .ولی تو چشم
بود و منم همین و میخواستم .کفش های مشکی پاشنه دارم را هم پوشیدم و به
طرف اتاقی که تامی گرفته بود رفتم .تامی با دیدنم بلند شد و سوتی زد :برای ابتین
این کار و کردی؟ -نچ  -پس؟!؟ -برای دل خودم .مگه من دل ندارم .رفتم روی
مبل نشستم گفت :پس چرا قبال دل نداشتی؟ -قبال هم داشتم اما رو

نمیکردم.

همان موقع سام هم امد تیپ دختر کش زده بود .اما با دیدن من اخم کرد :واقعا اون
پسره ارزشش رو داره -.نچ .اما ارزش حرص دادن که داره .حاال هم بیا بشین.
تامی :شما مشکوک میزنید -.اشتباه میکنی .همان موقع تلفن به صدا در امد و گفتند
مهمان های تامی امده اند ...استرس گرفتم دستم یخ زده بود .در به صدا در امد
سعی میکردم ارام باشم و بی تفاوت .تامی در را باز کرد و کمی بعد بوی غطرش
قبل از خودش امد .نمی تونم حال اون موقع ام رو توصیف کنم انگار توی دلم رخت
میشستند .صدای جدی و خشنش که با تامی صحبت میکرد امد .وقتی وارد اتاق شد
اول نگاهش به سام افتاد .سام بلند شد و با پوزخند :دنبالت بودم خوشحالم که
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بالخره پیدات کردم .طوری ایستاده بود که من دیده نشم ،ابتین با صدایی که
تعجب درش موج میزد :تو اینجا چیکار میکنی؟ -امدم تاوان کاری که کردی رو
ازت پس بگیرم - .فکر نمیکنی خیلی جوجه ای -نه چون فکر میکنم تاوان کارت رو
وقتی بفهمی عسل دوباره با من ازدواج کرده پس بدی .میتونستم صدا نفس های
عصبیش رو بشنوم .بلند شدم و کنار سام ایستادم .با دیدن من کال وا رفت .لبخند
زدم :مشتاق

دیدار .خیلی وقته ندیدمت .زیر لب :عسل -.چیه تعجب کردی؟

البته خودم هم تعجب کردم فکر نمیکردم سام ماه عسل منو بیاره جایی که بتونم
بببنمت .صورتش از خشم قرمز شده بود :تو چه غلطی کردی؟ -غلط خاصی نکردم
فقط با عشق اولم ازدواج کردم .توقع نداشتی که پای تو بشینم .با عصبانیت به طرفم
امد :بگو داری دروغ میگی بگو این کار و نکردی - .اگر دروغ بود که من با سام
اینجا نبودم .نگاهش بین منو سام میچرخید برق اشک رو در چشم های خشنش
دیدم .قلبم فشرده شد احساس خفگی میکردم .حالم خیلی بد بود با لحن ناراحت و
صدایی گرفته که جذبه ی قبلی رو نداشت :حق داشتی این کار و بکنی من بدعهدی
کردم اما فکر

میکردم برام صبر میکنی .حاال هم بهت حق میدم .سام رو نگاه

کرد :من عسل و ازت گرفتم اما حاال خوشحالم که رفتنم باعث شد دوباره به دستش
بیاری امیدوارم خوشبخت باشید .دلم میخواست زار بزنم بگم که هنوز فراموشت
نکردم بگم که عشقت جوری قلبم و پر کرد که حتی نتونستم پیشنهاد عشق اولم و
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قبول کنم .اشک در چشم هایم حلقه زد .با سری افکنده رویش را برگرداند و
خواست بره که با صدایی که از بغض
کردی؟ چرا به

میلرزید گفتم :چرا؟ چرا بهم خیانت

راحتی فراموشم کردی؟ چرا؟؟؟! برگشت به طرفم :من

هیچوقت بهت خیانت نکردم حاضرم به هر چیزی که بخواهی قسم بخورم من بهت
خیانت نکردم فقط بد عهدی کردم بدقولی کردم چون باید کار نیمه تمومم رو تمام
میکردم و سر افراز برمیگشتم پیشت .اشک هایم روی گونه ام چکید .گفتم :اگر
قول بدی که برگردی

همین االن بی هیچ حرفی میبخشمت .با تعجب منو سام و

نگاه کرد :پس شما دو تا ...سام :من حاضر بودم عسل رو قبول کنم همه جوره فقط
تو رو فراموش کنه اما مثل اینکه ریشه ی عشق تو خیلی محکم تر از ریشه ی عشق
من بوده .با این حرف ابتین با دو قدم بلند خودش را به من رساند و محکم بغلم
کرد حاضر بودم توی اغوشش له بشم اما فقط یکبار دیگه این بوی عطر رو گرمای
بدنش را حس کنم به لباسش چنگ زدم و هق هقم بلند شد موهایم را نوازش کرد:
نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود لحظه شماری میکردم که ببینمت  .تامی:
میشه بگید اینجا چه خبره همه رو فارسی حرف زدید من هیچی نفهمیدم .از
اغوشش بیرون امدم صورتم را با دستانش احاطه کرد و اشک هایم را پاک کرد.
گفتم :بریم دیگه نمون خواهش میکنم .خواست جوابم را بدهد که سام همراه تامی
از اتاق بیرون رفتند  .دلم گرفت از ناراحتیش از له له زدنم برای اغوش مرد
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دیگه ای مقابل عشقم دلم گرفت از دل گرفته اش .ابتین سرم را به طرف خودش
چرخاند :هرچی بگی حق داری اما باور کن .تنها زن و عشق زندگیم بودی هستی
وقتی گفتی با سام ازدواج کردی نمیدونی چطور خورد شدم داغون شدم .من
کوتاهی کردم بدقولی کردم .قبول دارم اما اگر هیچ سراغی ازت نگرفتم برای اینکه
هیچ خطری تو رو از طرف اون گرگ عوضی تهدید نکنه و اگرنه نمیدونی چه حالی
داشتم هرشب موقع خواب همه اش خاطراتمون و مرور میکردم.دوباره در اغوشش
رفتم :وقتی بعد از زمانی که قرار داشتیم نیومدی من هم اون خونه رو ترک کردم
اما همه اش امید داشتم که بیای چشم به راهت بودم تا وقتی که یکی عکس هایی
اورد داد که تو با زن های مختلف در حال دل و قلوه دادن بودی نابود شدم شکستم،
گذاشتم از تهران رفتم تا اینکه توسط تامی پیدات کردم .منو از خودش جدا
کرد:کدوم عکس؟ اصال کی بهت داد؟ اصال چرا از اون خونه امدی بیرون تو نمی
دونی انجا امن ترین جا برات -.در مورد عکس ها هیچی نمیدونم در مورد خونه هم
باید بگم نمیترسم چون فکر کنم االن خطرناک ترین کار و کردم که اینجام .ابتین
خواهش میکنم بیا برگردیم بیخیالش شو -نمیشه عشقم نمیشه عسلم .دیگه اخرش
کمی فقط کمی تحمل کنی برمیگردم پیشت تو نمیدونی من چقدر بدبختی کشیدم تا
اعتماد اون عوضی رو جلب کنم چه کار ها که نکردم .دوباره اشک در چشمهایم
حلقه زد سرش را پایین اورد و لب هایش را فقط روی لبم گذاشت کمی ازم فاصله
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گرفت اما فقط کمی طوریکه هرم نفس هایش به صورتم میخورد :میدونی چقدر
دلتنگتم .میدونی چقدر دلم برای طعم لبت تنگ شده بود .نگاهش کردم سرش را
پایین اورد اول ارام بوسید بعد خشن شد من هم همپایش شدم .بلندم کرد پایم را
دور کمرش حلقه کردم و به طرف تخت برد .چقدر دلم برای بوسیدنش حتی خشن
بازی هایش تنگ شده بود .سرش را داخل موهایم فرو برد و بوکشید و روی گردنم
را بوسید و مرا مست وجودش میکرد .و من چقدر زمزمه های عاشقانه اش را
دوست داشتم  ،محکم از پشت بغلم کرده بود برگشتم و خودم را در بغلش جمع
کردم .موهایم را نوازش کرد :چرا با سام امدی؟ -او کمکم کرد که بیام فکر
نمیکردم همراهم بیاد اما مثل یک دوست همراهم شد واقعا از رویش شرمنده ام.
خیلی لطف و بزرگی در حق من کرد -حاال لطفا برگرد ایران

نمیخوام

کوچکترین تهدیدی در کمینت باشه .نگاهش کردم :اما تو کی برمیگردی پس؟-
خیلی زود زودتر از انچه که فکرش و کنی .چینی به پیشانی ام انداختم :ابتین به خدا
اگر این بار سر حرفت نمونی دیگه منو نمیبینی ببینی هم من تو رو نمیشناسم.
بیشتر منو به خودش فشرد :اخ .قربون تهدید کردن های الکیت برم .با اخم :الکی
نبود راست بود .برای همین سفر وقتی لطف و بزرگی سام و دیدم پشیمان شدم
بهش گفتم نمیام و باهاش ازدواج میکنم .اما او با اینکه از خداش بود اما مخالفت
کرد .اخم کرد و جدی گفت :یعنی میخواستی بیخیال من بشی -وقتی دیدم تو
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بیخیال من شدی چرا من نشم .بعدشم اگر االن اینجا نبودم که معلوم نیست تا کی
باید صبر میکردم .هنوز با اخم نگاهم میکرد :اوال اونطوری نگاهم نکن دوما حاال که
اینجا توی بغل جنابالی هستم پس غصه نخور فقط سعی کن زود برگردی .سرم را
بوسید :قول مردونه میدم خیلی زود برگردم پیش عشقم .ابتین شب را پیش من
ماند صبح که میخواست بره غم عالم امد روی دلم دوباره بغض کردم میترسیدم
دوباره بدقولی کنه و منو چشم انتظار بذاره جلوی منی که روی تخت نشسته بودم
زانو زد :گریه نکن دیگه .خواهش میکنم .سرم را تکان دادم دستم را گرفت به
انگشتم نگاه کرد :نشون من کو .به انگشت خالی ام نگاه کردم :بعد از اینکه اون
عکس ها رو دیدم عصبی شدم و پرتش کردم توی جوب .ابرویش را باال انداخت:
خیلی ممنون مرسی .لب برچیدم :خب چیکار میکردم تو جای من بودی

چیکار

میکردی؟ -من که زنده ات نمیذاشتم .چشمانم از رک گویش گرد شد :ممنون
خیلی لطف داری .صورتم را نوازش کرد :غیرت منو تحریک نکن هیچوقت-
ایششش ..حاال اقای با غیرت لطفا این بار طبق قولی که دادی به موقع برگرد و اگر
نه ،نه من نه تو .لبخند زد و لب هایم را عمیق بوسید:قربون تهدید کردن هات
بشم -.حاال کارت به کجا کشیده اصال تا االن چیکار ها کردی؟ -عسل جان کمتر
بدونی به نفعته ولی وقتی برگشتم همه چیز و برات میگم .قول میدم .سرم را تکان
دادم گفت :همین فردا برمیگردی؟ -عه من تازه میخواستم برم بگردم .اخم کرد:

- 266 -

www.98ia.co

کتابخانه نودوهشتیا

در تالطم سرنوشت  -رها آزاد -کتابخانه مجازی نودوهشتیا

همین که میگم بعدا خودم میارمت .لب برچیدم و سرم را تکان دادم .لبخند زد:
حداکثر تا یک ماه دیگه پیشتم .در اغوشش رفتم و با تمام وجودم عطرش را
بلعیدم .بالخره رفت .من هم از اتاق بیرون امدم و به اتاق خودم رفتم .دوش
سرپایی گرفتم و یه بلوز شلوار سفید پوشیدم .کمی بعد در به صدا در امد .سام بود
اخم هایش هم در هم بود و معلومه عصبانیه سرم را پایین انداختم .داخل امد:
وسایلت و جمع کن برای فردا بلیط گرفتم باید هر چه زودتر برگردیم .سرم را باال
اوردم و نگاهش کردم :باشه .ممنون که االن اینجایی .اگر نبودی نمیدونستم چکار
باید بکنم -.اما خودم پشیمونم که اینجا هستم حداقلش اینه که یه ذره غروری هم
که مانده بود نابود نمیشد .سرم را پایین انداختم و او هم از اتاق بیرون رفت همان
جا روی زمین نشستم بین دو احساس گیر کردن خیلی سخته ولی

حقیقت اینه

که من راه قلبم و رفتم و ابتین و انتخاب کردم و مرد اول زندگیم و نابود کردم
غرورش و له کردم ،اما گاهی اوقات توی زندگی اتفاق هایی میافته که دست
خودمان نیست و ما فقط حق انتخاب یک مورد و داریم .یک ماه از ان روز گذشت
من برگشتم تهران و رفتم خونه مامان هنوز باهام سرسنگین و میگه تا وقتی نگی
داری چه غلطی میکنی حق نداری با من حرف بزنی .من هم منتظر هستم تا ابتین
بیاد و همه چیز رو به مامان بگم .از ان روز دیگه سام و ندیدم یعنی رویی هم ندارم
که ببینمش .بهار هم به شدت از دستم شاکی بود و با هزار منت کشی بخشید.
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اوایل ابان بود تازه با بهار از دانشگاه امده بودیم و قرار بود با بهار بریم سونوگرافی
چهارماهگیش تا جنسیت بچه مشخص بشه امیرعلی نمیتونست بیاد برای همین
قبول کردم باهاش برم .وقتی بهار روی تخت معاینه خوابید یاد خودم افتادم که با
ابتین رفته بودیم معاینه و او از شنیدن ضربان قلب بچه ها و فهمیدن این که دو قلو
هستند چقدر خوشحال شد .لبخند زدم و به بهار نگاه کردم .گفت :خانم دکتر
جنسیتش چیه؟ خانم دکتر :صبر کن عزیزم .اهان معلوم شد یه پسر قند عسل.
بهار با خوشحالی نگاهم کرد بهش لبخند زدم دکتر صدای ضربان قلب بچه رو
پخش کرد بهار در حال ذوق مرگ شدن بود من هم خاطراتم و با لبخندی که روی
لبم بود مرور میکردم .دکتر :خدا رو شکر سالم و سرحال و هیچ مشکلی نداره و
چندتا توصیه به بهار کرد .وقتی از مطب بیرون امدیم بهار با ذوق :امیر علی خان
ضایع شدی من هی میگفتم پسره اون میگفت دختر -.خب شاید دختر دوست
داره -نه براش فرقی نداره فقط میگه سالم و صالح باشه -اما تو که پسر دوست
داری -خب معلومه .سوار ماشین شدیم :االن اگر با سام ازدواج کرده بودی تو هم
بچه داشتی .زیر چشمی نگاهش کردم .گفت :خیلی دوست دارم ابتین و ببینم ببینم
چیش از سام بهتره -.ربطی نداره .امیدوارم هیچوقت بین دو حس گیر نکنی ولی
من اینطور شدم و راه قلبم و رفتم نه عقلم و .چون اگر این کار و نمیکردم یک عمر
پشیمون میموندم .سرش را تکان داد :حاال ابتین کی میاد؟ -به زودی قول مردونه
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داد .میدونم زیر قولش نمیزنه .بهار خواست حرف بزنه که موبایلش زنگ خورد با
ذوق گفت امیر علیه .الو .سالم عشقم .از لحنش خنده ام گرفته بود .بهار :اره،
اینجاست با هم رفتیم دکتر بهت گفتم که .نیم نگاهی بهش کردم رنگ از رویش
پریده بود و فقط به حرف های امیرعلی گوش میکرد گفت :باشه .موبایل و قطع
کرد با تعجب :چته .حالت خوبه؟ سرش را تکان داد :عسل برو طرف شرکت سام-.
چرا؟ -نمیدونم امیرعلی گفت .با استرس :چیزی شده .برای سام اتفاقی افتاده؟-
نمیدونم هیچی نمیدونم .از ترس دست هایم یخ زده بود سرعتم و زیاد کردم و
سریع رسیدم به شرکتش .به طرف شرکت رفتیم بدون توجه به منشی سمت در
رفتم و باز کردم دیدم سام پشت میز نشیته و منو نگاه میکنه امیرعلی هم انجا بود-.
سالم .جوابم را دادند  :چی شده؟ من فکر کردم برات اتفاقی افتاده نفهمیدم چطور
خودم و برسونم اینجا .بهار هم وارد شد سام :بشینید روی مبل نشستم او هم بلند
شد و کنار امیرعلی نشست .گفتم :میشه بگی جریان چیه؟ سام یک روز نامه ی
خارجی که سیاه سفید بود و معلوم بود پیرنت شده است را جلویم گذاشت .با
تعجب برداشتم و تیترش را خواندم .گفتم :خب که چی مرگ یه مافیا به من چه؟
سام خودش را جلو کشید و دستانش را در هم حلقه کرد :این مطلب و تامی لورنز
برام ایمیل کرده خبر دو روز پیشه .با تعجب :تو با تامی در ارتباطی؟ سرش را تکان
داد گفتم :خب که چی؟ -مگه پدر ابتین مافیا نبود .دهانم باز موند :تو از کجا
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میدونی؟ -مگه ابتین نمیخواسته ازش انتقا بگیره -.خب که چی؟ -طی یه اتش
سوزی که توی امارت اون مرد اتفاق افتاده خودش و همه ی کسایی که انجا بودن
کشته میشن .ذوق زده باال پایین پریدم :وای خدایا شکرت که وجود نحسش از روی
زمین پاک شد .امیدوارم توی اتش جهنم بسوزه و خدا انتقام کشتن بچه هامو بگیره.
بهار با چشمان گرد شده :تو ،تو بچه داشتی؟ سرم را تکان دادم :همه چیز و برات
میگم .رو به سام :پس االن یعنی ابتین برمیگرده .نگاهم کرد و جوابی نداد گفتم:
جواب منو بده -.ابتین هم توی همان امارت بوده  -خب که چی؟ من مطمئنم خوده
ابتین اون اتش سوزی رو راه انداخته -.من نمیدونم کی اون اتش سوزی رو راه
انداخته اما ابتین هم انجا بوده و کشته شده .خندیدم :اره ،کشته شده .کشته شده.
انگار تازه فهمیدم چی گفت نگاهش کردم :ک،کشته شد؟ سرش را تکان داد -.غیر
ممکنه ابتین به من قول مردونه داد .غیر ممکنه اون فقط قرار بود پدرش و از ریشه
نابود کنه .نه اصال غیر ممکنه دروغ گفتن .سرم را تکان میدادم و میگفتم غیر ممکنه.
سام :اروم باش .جنازه ی ابتین و قرار بفرستند ایران .خندیدم :دروغ میگی .غیر
ممکنه .جیغ زدم غیر ممکنه ابتین به من قول داد .خودش به من قول داد جیغ میزدم
و اشک میریختم.تا اینکه همه جا سیاهی مطلق شد .چشم که باز کردم نور چشمانم
را اذیت میکرد و بوی الکل و مواد ضد عفونی کننده حالم را بهم میزد .سرم به
دستم وصل بود اتفاقات گذشته رو مرور کردم یاد حرفی که سام زد افتادم .میگه
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ابتین مرده ،این غیر ممکنه اون قول داد قول مردونه داد گفت برمیگرده برای
همیشه پیشم ،اینا دارن دروغ میگن .جیغ زدم گفتم :دروغ میگید ابتین زنده است
برمیگرده پیشم .همان وقع در اتاق باز شد و دو تا پرستار و سام امدند داخل .به
سام :تو رو خدا بگو دروغه خواهش میکنم بگو .با ارامبخشی که تزریق کردند کم
کم پلکم روی هم افتاد .چشم که باز کردم دیدم مامان باالی سرمه اشکم سرازیر
شد :مامان دیدی چی شد؟ دخترت سیاه بخت شد .دوباره سرخورده شد .چرا؟
مامان مو هایم را نوازش کرد :اروم باش .سام همه چیزو بهم گفت ولی ای کاش
خودت بهم گفته بودی .اشکم چکید :نمی تونستم نمیشد اما قرار بود وقتی ابتین
برگرده همه چیز و بگم .مامان :حاال اروم باش و اگر نه نمیتونی بری مراسم .دوباره
اشکم چکید :پس واقعیت داره .هم اون عوضی رو نابود کرد هم خودش رو هم منو.
وای .دستم را روی سرم گذاشتم و اشک ریختم .سام امد دنبالم به کمک مامان یه
مانتو مشکی بلند پوشیدم .اصال پاهایم حس نداشت که حرکت کنم .وقتی رسیدم
جمعیت نسبتا زیادی امده بودند و من فکر میکردم این ها کجا بودند که حاال سر و
کله اشون پیدا شده .جلو رفتیم چشمم به طهماسب و میترا و جلیل خورد میترا با
دیدنم به سمتم امد و بغلم کرد در اغوشش گریه کردم :دیدی میترا بدبخت شدم،
بهش گفتم این کار و نکن اما گوش نکرد حاال من چیکار کنم .از بغلش بیرون امدم
و به طرف قبر رفتم عکس زیبایش توی قاب عکس بود .روی قبر افتادم و زجه
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زدم .جیغ میزدم و گریه میکردم ای کاش حداقل میتونستم برای اخرین بار چهره
اش و ببینم .ای کاش ازم دریغ نمیکردند جیغ زدم و گریه کردم تا اینکه دو باره
بیهوش شدم .چشمامم از شدت درد میسوخت مامان و نگاه کردم که باالی سرم
بود .گفتم :کاش حداقل برای اخرین بار میتونستم ببینمش .دیدی حاال که مرده
چقدر ادم امده بود ،دیدی بی کس نبود -.اروم باش  ،خدا خیرش بده سام و که همه
ی این کار ها رو کرد .پوزخند زدم :ابتین با سام چیکار کرد سام برای اون چیکار
کرد .من برای سام چیکار کردم جز داغون کردن غرورش .داغون بودم به معنای
واقعی خسته بودم به معنای کلمه .یک ماه از مرگ ابتین میگذره .کارم شده سیگار
کشیدن و اشک ریختن تو اتاق تاریک .تا شاید اروم بشم .مامان هم زیاد بهم گیر
نمیده .چون از چیزی میترسه نمیدونم از چی؟ من انقدر خودم درد دارم که حوصله
ی فکر کردن به اینکه کی نگران چیه رو ندارم .هر هفته میرم سر خاکش تا باورم
بشه که هیچوقت نمیبینمش .او به قولش عمل کرد و برگشت پیشم اما چطور؟ اصال
نمی تونستم درس بخونم هیچ تمرکزی نداشتم برای همین یک ترم و مرخصی
گرفتم البته امیرعلی کارهایش را برایم درست کرد و اگر نه من که اصال توی حال
خودم نبودم چه برسه که بخوام به اینطور چیزها فکر کنم .تنها کاری که تونستم
بکنم این بود که رفتم شرکت سام .از دیدنم تعجب کرد .سرم را پایین انداختم:
نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم بابت هر کاری که برای من یا ابتین کرد .تو
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بزرگی در حق ما تموم کردی اما ما فقط در حقت بدی کردیم - .نمیتونم بگم وظیفه
ام بود چون نبود فقط میتونم بگم کاری نکردم و من به عنوان یه همنوع این کار و
انجام دادم بدون در نظر گرفتن این که ابتین در حق من چه کرد .یه قطره اشک
چکید سرم را بلند کردم :خواهش میکنم ببخش و حاللش کن .تنها چیزیه که ازت
میخوام .دوست ندارم اون دنیا عذاب بکشه .پوزخند زد :خوش به حالش که انقدر
نگرانشی .و انقدر دوستش داری .سرم را پایین انداختم :هر چی بگی حق داری من
حتی روی نگاه کردن تو چشمت و ندارم و دیگه هم منو نمیبینی االن هم اگر اینجا
هستم فقط برای تشکر .بلند شدم که یکدفعه سرم گیج رفت و افتادم روی مبل.
توانایی باز کردن چشمم رو نداشتم و دیگه هیچی نفهمیدم .با شنیدن صدا هوشیار
شدم صدایی مردی بود که میگفت :خیلی ضعیف شده باید تقویت بشه .نباید شوک
عصبی و تنش بهش وارد بشه باید خیلی حواستون بهش باشه و اگر نه ممکنه اتفاق
خوبی برای بچه نیفته و از دست بره ،با شنیدن اسم بچه چشم هایم گرد شد و به
سامی که به حرف دکتر که مرد میانسالی بود گوش میکرد نگاه کردم وقتی دکتر
بیرون رفت با لکنت :ب ،بچه؟ سرش را تکان داد .من نمیدونم خدا تاوان چی رو
داره ازم پس میگیره .چرا توی این سن انقدر باید بدبختی بکشم .حاال من یه بچه ی
بدون پدر و چطور بزرگ کنم .کم مونده انگ هرزه بودن بهم بزنند وای ابتین
کجایی که ببینی داری پدر میشی .اما به بچه ات انگ حرومزاده بودن و به من انگ
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هرزه بودن میزنند .اشکم چکید رویم را برگرداندم .گفتم :حاال من چطور یه بچه ی
بی اسم پدر و وجود پدر و بزرگ کنم .ای خدا .سام کنارم ایستاد توی چشم های
ابیش برق اشک میدیدم اما اخمش اونو پوشونده بود .گفتم :با اینکه این بچه
یادگار ابتینه اما نمی تونم نگهش دارم میندازمش .با لحن عصبانی که سعی میکرد
کنترلش کنه :اون بچه االن روح داره اگر بکشیش انگار ادم کشتی باید زودتر از
اینها متوجه میشدی -.من توی حال خودم نبودم چطور میخواستم بفهمم .انگار که با
خودش حرف بزنه :مادرت گفت بهش بگیم اما من لعنتی گفتم نه .شاید بر اثر
فشار روحی که داری خودش بی افته .با چشم های گرد شده نگاهش کردم:
منظورت چیه؟ شما میدونستید؟ -اون روز که توی شرکت حالت بد شد اوردیمت
بیمارستان فهمیدیم -پس ،پس چرا به من نگفتید؟ -گفتم چون من فکر میکردم
خودش از بین میره .وا رفته نگاهش کردم :تو چرا برای دیگران تصمیمم میگیری.
اگر اون موقع فهمیده بودم االن میدونستم چه غلطی کنم .وای خدا حاال من چه
غلطی کنم -.شاید بشه با شناسنامه و عقد نامه ی قالبی براش شناسنامه بگیری-.
چطوری؟ -با پول -.نمیشه .هیچکس حاضر نمیشه حتی به خاطر پول برای یه مرده
عقدنامه صادر کنه .سرم را به بالشت زدم :ای کاش اون موقع گفته بودی .درمانده
نگاهم کرد :خودت میخواهی نگهش داری؟ -یادگار ابتینه .معلومه که میخوام اما به
عواقبش که فکر میکنم نمیشه .سرش را تکان داد و با ناراحتی :ای کاش به جای
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بچه ی اون بچه ی من بود .و با ناراحتی از اتاق رفت بیرون .کمی بعد پرستاری امد
و مرا همراه خودش پیش دکتر زنان برد .سام هم وارد اتاق شد .دکتر با دیدن سام:
پدر بچه شمایید .خواستم بگم نه که سام قاطع :بله .چشمانم گرد شده بود چرا
دروغ گفت .االن که نمیخواست بچه به دنیا بیاد یا براش شناسنامه بگیرم که گفت
پدرش .دکتر سنوگرافی کرد و با لبخند :تبریک میگم یه پسر شیطون و مامانی .با
ذوق سام و نگاه کردم اما او با اخم های در هم بی تفاوت نگاهم کرد .توهم زدم یه
لحظه فکر کردم سام پدرشه .دکتر ضربان قلب منظم بچه رو پخش کرد یاد ابتین
افتادم که سر دو قلو ها چقدر ذوق مرگ شد االن کجاست که ببینه و بشنوه .یه
قطره چکید و راه را برای قطره های بعدی باز کرد .دکتر لبخند زد :میدونم
خوشحالی اما استرس برای بچه خوب نیست .دلش خوشه البته حق هم داره
نمیدونه بچه ی من پدر نداره .از اتاق معاینه که امدم بیرون دکتر :رشد بچه طبیعیه
فقط کمی ضعیفه باید تقویت بشی .تا میتونی بادام گردو .میوه و سبزیجات و لبنیات
مصرف کن .فست فود و نوشابه و الکل و سیگار ممنوع .رو کرد به سام :باید محیط
خونه رو برایش ارام و بدون تنش نگه دارید نباید کوچکترین استرسی بهش وارد
بشه .و چند نکته در مورد رابطه گفت که جلوی سام داشتم اب میشدم از خجالت
سرم توی گردنم فرو برده بودم و مطمئنا مثل لبو شده بودم .ای بابا این دکتره هم
ول کن نبود فکر کنم خوشش امده بود .سرم را بلند کردم دیدم سام با پوزخند
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نگاهم میکنه .از انجا که امدیم بیرون به سام :چرا گفتی تو پدر بچه ای .جوابم را
نداد :با تو ام -.من میرم دارو هات و بگیرم سریع بیا .سام منو در خانه پیاده کرد و
رفت وقتی وارد خانه شدم بوی قیمه حالم را بهم زد و به طرف دستشویی رفتم و باال
اوردم .مامان امد که بببنه چی شده .نگاهش کردم :کاش زودتر بهم میگفتی .االن
من چطور یه بچه ی بی پدر و بزرگ کنم .اخم کرد :سام گفت بهت نگیم بعدشم
غلط اضافه ای که خودت کردی حاال هم باید پاش وایسی .و رفت .حق داره هر چی
دلش میخواهد بگه هر چی بگه حق داره من خریت و اشتباهی کردم که هر کی حق
داره هر حرفی که میخواهد بهم بزنه .با وجو این که هنوز هم سرد رفتار میکرد اما
ناراحتیش و میدیدم و محبت های زیر پوستی مادرانه اش رو .هر ماه هم سام می
امد و منو میبرد دکتر از روی او هم شرمنده بودم .ماه ششم بود و خیلی کم شکمم
برامده شده بود از دکتر برمیگشتم که به سام :میشه منو ببری سر خاکه ابتین .اخم
کرد :هوا سرده -.خواهش میکنم .با عصبانیت باشه ای گفت و به طرف انجا رفت
هوا خیلی سرد بود به هر حال اواخر بهمن بود .نمیتونستم روی زمین سرد بشینم
باال سر سنگ قبرش که عکس زیبایش رویش افتاده بود ایستادم :ابتین پسرمون
حالش خوبه .همه چی خوبه جز حال منو و بی پدری این بچه .نمیدونم چه کار کنم
نمیدونم با شناسنامه ی ای که فقط یه مهر طالق داره چطور برای این بچه شناسنامه
بگیرم چطور بزرگش کنم ،کاش بودی ،کاش بیخیال انتقام از اون کفتار عوضی
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میشدی و خودت و منو نابود نمیکردی .اشک هایم جاری شد .تو بگو من چیکار
کنم .چطور بچه ی بی پدر و بزرگ کنم خودم طعم بی پدری رو چشیدم سخته ،ولی
به نظرم برای یه پسر سختتره چون او دیگه الگویی نداره که بخواهد ازش الگو
برداری کنی .کاش بودی .کاش .سام امد طرفم و با عصبانیت :میتونی کاری کنی که
دوباره بی افتی گوشه بیمارستان با این حالت .بیا بریم .سرم را تکان دادم و بار
دیگر به عکسش نگاه کردم وقتی سوار ماشین شدیم .کمی بعد سام :شناسنامه ی
بچه رو میخواهی چیکار کنی؟ -چه کار میتونم بکنم هیچی - .یعنی چی هیچی؟-
خب هیچی دیگه .مکث کرد :اگر بخواهی میتونی شناسنامه رو به اسم من بگیری با
چشم های گرد شده نگاهش کردم .ادامه داد البته فقط باید دوباره عقد کنیم-.
جوک میگی جواب مادرت و چی میدی؟ اصال من جواب این بچه رو وقتی بزرگ شد
چی باید بدم .بگم بابات کجاست اسمش تو شناسنامه ات اما خودش نیست-.
بهرحال فکر نمیکنی بهتر از انگ حرومزاده بودن .اخم کردم :درست حرف بزن-.
به من چه ،حرف خودت و تکرار کردم -.من هر چی میگم تو هم باید بگی .در
حالیکه انگار با خودم حرف میزدم :جواب فک و فامیل و دوست و اشنا رو چی بدم.
اصال خودت دیگه نمیخواهی زن بگیری .پیشنهاد میده بدون فکر کردن انگار
جوک گفته -.شنیدم چی گفتی؟ -خوش به حالت منم گفتم که بشنوی .من و در
خانه پیاده کرد و رفت .سه روز بعد بعد از ظهر تازه از خواب بیدار شده بودن که
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زنگ به صدا در امد .مامان سراسیمه با اتاق امد :عسل مادر و خواهر سام اند-.
چییییی؟؟؟؟اونا

اینجا چیکار میکنند؟  -نمیدونم .از اتاق بیرون رفتم که دیدم

شیوا جون همراه سارینا با شیرینی و دسته گل وارد شدند .چقدر دلم برای سارینا
تنگ شده بود هر دو با محبت منو بغل کردند .شیوا جون در حالیکه به شکمم نگاه
میکرد :ما واقعا شرمنده ایم باید زودتر از اینها می امدیم ،مامان :خواهش میکنم
حاال بفرمایید بشینید .سارینا کنارم نشست :وقتی سام گفت برگشتی نمیدونی چقدر
خوشحال شدم .خواستم بیام ببینمت که گفت الکی نیام چون منو نمیشناسی با
اینحال من خیلی اصرار داشتم اما سام نذاشت .بعد هم که بهمون گفت نامزد کردی
و قرار ازدواج کنی خیلی ناراحت شدم اما میدونستم دست خودت نیست .برای
همین صبر کردیم تا حافظه ات برگرده مطمئن بودم که اگر حافظه ات برگرده بر
میگردی پیش سام .تا اینکه دو روز پیش سام گفت تو چند وقته که حافظه ات
برگشته و برگشتی پیش سام اما اون تو رو قبول نکرد .و بعد هم سراتفاقی که شما
باهم بودید تو از اون حامله ای و برای این هم که تالفی سرش در بیاری بهش
نگفتی و تا اینکه چندوقت پیش میبنتت .وای چقدر حرف زدم .چشم های منو مامان
از این دروغ ها گرد شده بود.مامان  :همه ی اینها رو سام به شما گفته .شیوا جون:
بله ،البته من هم گوشش و پیچوندم و از خونه انداختمش بیرون به خاطر کاری که
کرده.نگران نباشید پشیمونه و دلش میخواهد با عسل بره سر خونه و زندگیش.
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مامان :نمیدونم واال ،عسل خودش میدونه .همه منو نگاه کردند .گفتم :خب،
نمیدونم .سارینا :نمیدونم چیه؟ برید محضر عقد کنید و برید سر خونه و .زندگیتون.
بعد از این هم که بچه اتون به دنیا امد یه مهمانی میگیریم .به مامان نگاه کردم.
شیوا جون :با اینکه پسر خودمه ولی کارش اشتباه بوده از من میشنوی .یکم
معطلش کن تا سر عقل بیاد .سرم را تکان دادم .کمی ماندند و بعد هم رفتند .مامان
با نگاه شماتت باری نگاهم کرد :واقعا که تو الیق پسر به این گلی نیستی .نمیدونم
بهت چی بگم .اشکم چکید مامان رفت توی اتاق و در و محکم کوبید .راست
میگفت من قدر همچین کسی رو ندونستم الیقش نبودم .حاال با چه رویی قبول کنم.
وای خدا .تاعمر دارم شرمندشم .سه روز بعد شیواجون زنگ زد و گفت وسایلم و
جمع کنم که سام بیاد دنبالم و بریم محضر .دلم اصال رضا نبود نه این که بگم به
خاطر عشقی که به ابتین داشتم نه .اون بحثش جداست از شرمندگی نمیتونم .چون
لباس انجا داشتم چند دست بیشتر برنداشتم .یک پالتوی سفیدبا شال سفید طالیی
و کفش عروسکی سفید پوشیدم و کمی ارایش کردم خدا رو شکر شکمم زیاد
معلوم نبود .قاب عکس ابتین و برداشتم :همیشه توی قلبم هستی اما مجبورم به
خاطر بچه مون پس از دستم

ناراحت نباش .عکس را داخل ساکم گذاشتم.

وقتی از اتاق بیرون امدم مامان نگاهم کرد :قدر این پسر و بدون .اگر نبود معلوم
نیست چه اتفاقی نمی افتاد .سرم را تکان دادم .با هم پایین رفتیم و سوار مازراتی
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سام شدیم .با مامان بسیار گرم رفتار کرد اما به من یه سالم خشک و سرد .زیر
چشمی نگاهش کردم تک کت مشکی با پیرهن سفید رنگ پوشیده بود و موهای
قهوه ای رنگش را باال زده بود .وقتی رسیدیم محضر ساری و شوهرش امیر که
پسر جذابی بود به همراه شیوا جون و بهار و امیرعلی رسیده بودند .بهار شکمش
از من بزرگتر بود چون ماه های اخرش بود بغلم کرد و :انشاا ..خوشبخت بشی.
لبخند زدم و توی جایگاه نشستیم با همان مهریه ی قبلی دوباره به عقد سام در
امدم .نهار را رفتیم یه رستوران خیلی خوب اما من اصال میل به غذا نداشتم بغضی
گلویم را گرفته بود و ول کن نبود .بهار ارام در گوشم گفت :چرا نمیخوری میدونم
از خوشحالی اشتهات کور شده .لبخند تلخی زدم .و هیچی نگفتم .از انجا من و سام
دوباره به همان خانه برگشتیم .ساکم را برداشتم و به اتاق سابقم رفتم در و بستم .و
خودم را روی تخت انداختم و اشک هایم جاری شد .دلم گرفته بود بدجور هم
گرفته بود .باید این بغض سرباز میکرد .گریه ام تبدیل به هق هق شد .سام با
عصبانیت در و باز کرد طوریکه در خورد به دیوار .صورت سفیدش از خشم قرمز
شده بود گفت :چیه؟؟؟ خیلی ناراحتی االن اینجا پیش من هستی و ابتین اینجا
نیست.حتما خیلی دلت براش تنگ شده که اینطور برایش هق میزنی .جوابش را
ندادم و رویم را برگرداندم .و اشکم دوباره چکید .رفت و در اتاقش را محکم
کوبید .کمی که گذشت و ارام شدم بلند شدم و لباسم را با یه لباس سفید و گشاد
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بلند عوض کردم موهایم را که تا کمرم بود باز کردم و دورم ریختم .میخواستم برم
از اتاق سام لباس هایم را به اتاق خودم ببرم .در را که باز کردم سام چشم باز کرد و
پرسشگر نگاهم کرد .گفتم :امدم لباس ها مو ببرم .بی تفاوت دوباره دستش را
روی چشمش گذاشت .در کمد را باز کردم و لباس هایی را که اصال نپوشیده بودم را
برداشتم و به اتاقم بردم و جابه جا کردم ،ساعت نزدیک پنج بود به اشپزخانه رفتم.
خونه تمیز بود و احتیاج به تمیز کردن نداشت .داخل یخچال هم همه چیز بود.
وسایل قیمه را در اوردم و مشغول شدم .بوی پیاز داغ که بهم خورد حال تهوع
گرفتم و به طرف دستشویی رفتم و باال اوردم حالم که بهتر شد از دست شویی
بیرون امدم .دیدم پیاز داغ سوخته و بوی دودش همه جا رو برداشته .زیر گاز و
خاموش کردم و هوود را زدم سام به اشپزخانه امد و با اخم :فکر کنم فکرت خیلی
درگیرش که اینطوری خرابکاری میکنی .اخم کردم :از چیزی که خبر نداری حرف
نزن .مشغول کارم شدم -ببخشید که خیلی واضحه ،از درگیری و مشغله فکری در
مورد عشقت اینطور حواس پرتی .جوابش را ندادم و گفتم :بذار هر طور دوست
داره فکر کنه .دوباره مشغول غذا درست کردن شدم ،وقتی کارم تمام شد خسته
روی مبل ولو شدم .که با لگد زدن یکدفعه پریدم و داد زدم اولین بار بود که اینطور
لگد میزد .سام سریع به سالن امد :چی شده؟ چرا داد میزنی -.هیچی ،بچه لگد زد.
اول خیره نگاهم کرد و بعد با اخم :بچه لگد زدن جیغ داره .من گفتم چی شده حتما
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او هم مثل باباش پیش فعاله .اخم کردم :درست حرف بزن در مورد بچه ام .در
ضمن اگر قبول کردی اسمت بره توی شناسنامه اش یعنی قبول کردی که پدرش
باشی .پس هی پدرش پدرش نکن .و به اتاق رفتم .درسته سام خیلی در حقم بزرگی
کرد و حرف هایی هم که میزنه شاید از سر حسادت باشه و شاید از سر نفرت اما
نمیتونم تحمل کنم که هر چی دلش خواست به ابتین و بچه ام بگه .کمی بعد بلند
شدم و غذا رو حاضر کردم و میز را چیدم .به اتاق کارش رفتم سرش توی لب تاب
بود گفتم :بیا شام .و خودم هم کشیدم و مشغول شدم .چند وقتی بود که اشپزی
نکرده بودم اما خوب شده بود .سام هم امد و رو به رویم نشست .و کمی غذا کشید
توی سکوت خوردیم بعد از شام ظرف ها رو داخل ماشین گذاشتم و به اتاقم رفتم.
و خوابیدم .صبح که بیدار شدم دیدم سام رفته افتادم به جون خونه اصال از دکور میز
عسلی ها راضی نبودم سعی کردم جابه جاشون کنم گاهی اوقات یادم میره که
باردارم .خسته روی مبل نشستم بچه ام محکم لگدمیزد فکر کنم عصبی شده بود
زیاد سنگینی بلند کردم .دستم را روی شکمم گذاشتم :عزیزم اروم باش .ببخشید
دیگه سنگینی بلند نمیکنم همان موقع تلفن زنگ خورد شیوا جون حالمون و پرسید
و میخواست ببینه میتونم باهاش برم برای خرید سیسمونی یا خودش بره .اصرار
کردم که احتیاج نیست اما زیر بار نرفت و قرار شد به مامان زنگ برنه و باهاش
هماهنگ کنه .به مامان زنگ زدم و جریان و گفتم .و گفتم که پول میریزم توی
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حسابش تا خودش سیسمونی را برایم بخرد او هم قبول کرد .اصال میل به نهار
نداشتم و رفتم خوابیدم ساعت پنج بعد از ظهر بیدار شدم بدجور هوس پیتزا و
سیب زمینی کرده بودم اما دکتر گفته بود فست فود نخورم بلند شدم و سعی کردم
بیخیال بشم .از اتاق بیرون رفتم دیدم سام روی مبل دراز کشیده گفتم :سالم کی
امدی؟ نگاهم کرد :تازه رسیدم .سرم را تکان دادم :چایی یا
اولین بار شیطون نگاهم کرد :خودت

شیرکاکائو .برای

چی فکر میکنی؟ -خب معلومه شیرکاکائو.

اخم هایش در هم رفت :خوبه حداقل یادت مونده و رویش را برگرداند .واااا...
مشکل داره به خدا .رفتم و یه

شیرکاکائو غلیظ و پر کاکائو درست کردم .و

رو به رویش نشستم او هم بلند شد و رو به رویم نشست .گفتم :شام چی
میخوری؟ -نمیدونم -این مدت چه کار میکردی؟ -خدمتکار  .سرم را تکان دادم.
گفتم :چیزه .راستش من هوس پیتزا کردم سعی کردم بیخیال شم اما نشد .سرم
پایین بود گفت :خب دیگه چی هوس کردی؟ -نمیدونم ولی خیلی دلم بستنی
شکالتی و رولت میخواهد با ذوق نگاهش کردم .دیدم با تمسخر نگاهم میکنه اخم
کردم :مسخره میکنی؟ واقعا که ..من احمق و بگو چه صادقانه باهاش حرف میزنم
اصال تو چه میفهمی از ویار کردن،سرم و به نشانه ی تآسف تکان دادم و بلند شدم و
به اتاقم رفتم یه پالتوی بلند مشکی خز دار که تا زیر زانو بود با شلوار مخمل مشکی
و یک شال سرم انداختم و از اتاق بیرون امدم .با دیدن من :کجا؟ جوابش را ندادم.
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بلند شد و رو به رویم ایستاد و با اخم گفت :کجا؟ نگاهش کردم :میرم بیرون-.
نمیخواهد خودم میرم -لزومی نداره خودم میرم .خواستم برم که دستم را گرفت و
گفت خودم میرم و زودتر از من به سمت در رفت .لعنتی فقط میخواهد گوشه کنایه
بزنه بابا تو که دیدی من چه حال و روزی دارم دیگه تیکه انداختنت چیه .به اتاق
رفتم و روی تخت دراز کشیدم و فکر کردم االن اگر ابتین بود چطور رفتار میکرد.
حتما خیلی خوشحال می شد .اهی کشیدم و گفتم :کجایی؟؟ چرا رفتی بی معرفت.
زندگی در کنار سام که نه در کنار سایه اش جریان داشت .چون اصوال همدیگرو
نمیدیدیم مگر سر شام که تازه اون هم با نیش و کنایه های سام

میرفت تا روز

بعد من هم دوست داشتم توی حال خودم باشم و با سام کل کل نکنم .البته شیوا
جون و سارینا همه اش بهم سر میزدند و مامان و شیوا جون هم بهترین چیز ها رو
خریدن و خودشان هم یه اتاق خیلی خوشگل برای پسرم درست کردند .اواخر
اسفند بود بیست و سوم اسفند .سام زنگ زد و گفت شب دیر می اید خانه .من هم
سر خودم را گرم کردم ساعت دوازده شد نیومد نگران شده بودم موبایلش هم
خاموش بود توی سالن قدم میزدم استرس گرفته بودم که نکنه براش اتفاقی افتاده
باشه .بالخره ساعت یک و نیم بود که کلید توی در چرخید خوشحال شدم اما برای
اینکه فکر نکنه نگران و منتظرش بودم سریع خواستم به اتاقم برم .که یکدفعه پایم
روی پله سر خورد و با کمر افتادم زمین جیغ بلندی کشیدم که گوش خودم هم کر
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شد .سام سریع امد باال سرم و با استرس :چیشده عسل حالت خوبه؟ درد توی بدنم
میچرخید درد خیلی بدی بود .اشک هام سرازیر شد سام خواست بلند کنه که
یکدفعه احساس کردم خیس شدم دست زدم  .دستم خونی شد جیغی کشیدم و
دیگه نفهمیدم چی شد .با احساس سوزش زیر دلم چشم هایم را باز کردم همه جا
رو اول تار میدیدم بعد کمی که گذشت عادت کردم همان موقع در باز شد و شیوا
جون و مامان به طرفم امدند .شیوا جون صورتم را بوسید و با خوشحالی تبریک
گفت .مامان هم صورتم و بوسید و تبریک گفت اما معلوم بود ناراحته .جون نداشتم
لب زدم :بچه ام؟ شیوا جون با ذوق :االن میگم بیارنش صبر کن .سریع از اتاق
بیرون رفت مامان را نگاه کردم با ناراحتی :احساس میکنم گولشون میزنیم اما وقتی
این خوشحالیشون و میبینم نمی تونم حرفی بزنم -.سام؟؟ -نگران نباش این دو
روز همین جا بود ولی کاری پیش امد مجبور شد بره شرکت انقدر که تو بخش
کودکان بود اینجا نبود .وقتی محبتش رو میبینم جلوش شرمنده میشم .پوزخندی
روی لبم امد :مردها هر طور که باشند وقتی بچه میبینند حتی از خونشون هم نباشه
همه چیز یادشون میره .همان موقع در باز شد و شیواجون و سارینا به همراه یه
پرستار که یه کریر و حمل میکرد وارد شدند.سارینا جلو امد و صورتم و بوسید و
تبریک گفت .پرستار با لبخند :پسر کوچولوت خیلی گشنه است .و گذاشت توی
بغلم .یه پسر سفید و پر مو با چشم های طوسی و خماری که به من رفته بود و اخم
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و جذبه ای که بی شباهت به ابتین بوداما چون هفت ماه به دنیا امده بود کمی
کوچک بود قطره اشکی که روی صورتش ریخت باعث شد که گریه اش در بیاد
سارینا :بابا چته اشک بچه رو در اوردی بهش شیر بده گشنه است .و کمی تخت و
داد باال .سینه ام رو توی دهنش گذاشتم مثل ندید بدید ها شروع کرد به میک زدن.
اما شیرم خیلی کم بود .و باعث شد اشکش در بیاد .شیوا جون از بغلم گرفت و
گفت :فکر کنم شیر نداری .این بچه هم که گشنه است .سارینا :باید شیر خشک
بهش بدن عشقم خیلی گشنه است .شیوا جون :اره ،ببرمش .و از اتاق بردش بیرون.
انقدر که کوچولو بود میترسیدم بغلش کنم حاال من چطور از پس یه بچه بر بیام
خودم هنوز بچه ام.ساری :حاال میخواهی اسمش و چی بذاری .رو هوا گفتم :ابتین.
صدای در امد و با چهره ی عصبی سام رو به رو شدم ساری :عه ،بالخره امدی .و رو
به من :از ذوق و خوشحالیش کل بیمارستان و رولت داد تازه به دکتر و پرستار هم
نمیدونم چقدر پول داد .سام جلو امد و برای حفظ ظاهر جلوی جمع .پیشانیم را
بوسید .جای بوسه اش داغم کرد .به چشم های دریایی اش نگاه کردم که غمی
درش نهفته بود و من فقط اون غم و میفهمیدم .لبخند زد :مبارک باشه عزیزم .لبخند
نصف نیمه ای زدم .رو به سارینا :پسرم کجاست؟ -مامان بردش بهش شیر بدن
عسل شیر نداره .به چشم هایم نگاه کرد .ساری با ذوق :سامی داداش گلم بحث
اسم بود اسمش و چی میذارید .نگاهم کرد و :هر چی عسل بگه .اما با چشم هایش
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خط و نشون میکشید .لبخند زورکی زدم :عزیزم تو بگو -.نه حق تو -.باشه حاال تو
بگو .کمی فکر کرد :ارتام چطوره؟ زیر لب زمزمه کردم قشنگ بود اما من هنوز دلم
میخواست اسمش و ابتین بذارم .ساری :ابتین هم که عسل گفت قشنگه .سام برزخی
نگاهم کرد .وای نکنه اینطور که از ابتین بدش میاد برای بچه ام هم همینطور باشه و
اذیتش کنه .نه البته سام انقدر سنگدل نیست مغرور هست اما بی رحم نیست .سام :
نگفتی؟ -همون ارتام

قشنگه .دوست دارم .سرش را تکان داد .ارتام و مدتی به

خاطر زود به دنیا امدنش توی بیمارستان نگه داشتند از انجایی که بیمارستان
خصوصی بود من هم توانستم بمانم روز بیست و نهم اسفند مرخص شدیم به اصرار
شیواجون رفتیم خانه ی او .من که حالم انقدر بد بود دوالراه میرفتم .شیواجون خیلی
حواسش به من و ارتام بود.طوریکه خودم شرمنده میشدم .توی اتاقی که برای سام
بود خوابیده بودم که سام در و باز کرد و امد داخل .با دیدنم پوزخند زد :ببچاره
مادرم دلم براش میسوزه فکر میکنه نوه ی خودشه هم خونشه -.امدی زخم زبون
بزنی .حاال خوبه خودت پیشنهاد دادی و منو تو عمل انجام شده قرار دادی -نه که
چقدر هم برای تو بد شد -.نه بد نشد ولی اینکه هی بخواهی سرکوفت بزنی و تکیه
بندازی و با ارتام بد رفتاری کنی عذابم میده .با چشم های گرد شده :من ارتام و
اذیت میکنم؟!! -خب بهرحال اون از خون کسی که تو ازش متنفری .غیر ممکنه از
هم خونش متنفر نشی -.ربطی نداره بعدشم اصال من فکر نمیکنم که ارتام بچه ام
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نیست و مثل بچه ی خودم باهاش رفتار میکنم .خجالت کشیدم از تندروی که کردم
سرم راپایین انداختم و ارام :مرسی .همان موقع در به صدا درامد و یکی از خدمتکار
ها بچه رو به سام داد و رفت .پسرم کمی جون گرفته بود و یه ذره تپل شده بود.
سام باخنده :چیه خوشگل پسر چرا اخم کردی .برای بابا نمیخندی.و به طرف من
امد اشک در چشم هایم حلقه زد .باید اولین فرصت برم سر خاک ابتین .سام که
اشکم را دید اخم کرد و ارتام و توی بغلم گذاشت و رفت .عید هم انجا بودیم به
اصرار شیوا جون همه ی فامیل خودش و دایی هایم را دعوت کرد .واقعا حوصله ی
حرف های مردم و ندارم چون مطمئنا حرف میزنند .جلوی اینه ایستادم خدا رو
شکر بعد از زایمان چاق نشدم فقط کمی که اون هم الزم بود .یک لباس ابی نفتی
بلند که پاینش با تور کار شده بود و کمی دنباله داشت و روی سینه اش سنگ
دوزی شده بود و استینش تا ارنج با گیپور کار شده بود و پوشیدم یه خط چشم
کلفت کشیدم و سایه ی مشکی مالیم پشت چشمم زدم .داخل و زیر چشم هم مداد
کشیدم و کمی سایه ی طالیی زدم .رژگونه برنز با یه رژ کالباسی با خط لب یه درجه
تیره تر زدم .عالی شده بودم .موهایم را دم اسبی جمع کردم و جلویش را کج
ریختم و یک شال حریر نازک به رنگ ابی نفتی پوشیدم .کفش های مشکی پاشنه
پنج سانتیم را هم پا کردم .عالی شده بودم .سرویس طالیی که شیوا جون به خاطر
به دنیا امدن ارتام بهم داده بود را انداختم .بعد از مدتی حسابی به خودم رسیدم.
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سارینا وارد اتاق شد با دیدنم :وای عسل چقدر عسل و خوردنی شدی بغلم کرد:
خیلی خوشحالم که حافظه ات رو به دست اوردی و االن کنار سامی چون اون توی
این چندوقت خیلی عذاب کشید .ازم جدا شد و شیطون نگاهم کرد :حیف که هنوز
حالت درست خوبه نشده و برادرم باید توی خماری بمونه .خجالت کشیدم و :برو
بابا .شوهر بدبخت تو همه اش باید توی خماری بمونی .بلند خندید :نه بابا نمیذارم
بهش بد بگذره .تو به فکر برادر عزیزم باش بعد از اینکه حالت خوب شد از خماری
درست و حسابی درش بیار -،بیا بریم بابا خیلی حرف میرنی .از اتاق که امدیم
بیرون سام هم از اتاق دیگه ای امد .تیپ دختر کشی زده بود یاد شب عروسیمون
افتادم .او هم خیره نگاهم کرد .سارینا :بهتره من برم .و سریع از پله ها رفت پایین.
سام نگاهش را گرفت .امد کنارم و دستم را محکم در دستش گرفت .به دستمان
نگاه کردم که حاال بعد از دو سال اینطور توی هم گره خورده و دقیقا سالگرد
ازدواجمون که همین روز بود روزی شلوغ و پر هیاهو  .از پله ها پایین رفتیم همراه
هم با مهمان ها سالم و احوال پرسی کردیم وقتی به دایی ها رسیدیم همه اشون
بغلم کردند و ارزوی خوشبختی برایمان کردند .خودم واقعا حسم و نمیدونم که
خوشحالم یا ناراحت یا شاید بین ان دو .کنار ساری و شوهرش نشستیم.گفتم:
شیواجون چقدر شلوغ کرده -بله دیگه پس چی فکر کردی یه عروس بیشتر نداره
که تازه حافظه اش رو به دست اورده و براش یه نوه جیگر عمه اورده - .تو هم
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دیگه وقتشه بچه داری بشی -.باورت نمیشه سرم خیلی شلوغه -عزیزم کار همیشه
هست -حاال بذار بچه ی شما یه ذره از اب و گل در بیاد که مامانم بتونه بچه ی منو
بزرگ کنه .شب خیلی خوبی بود کنار خانوادهها .و البته خانواده ی خودم .خیلی دلم
میخواست برگردم خونه اما شیواجون نمیذاشت .بعد از اینکه ساعت یک شب
مهمان ها بالخره رفتند رفتم توی اتاق زیر دلم کمی درد گرفته بود همان طور روی
تخت نشستم فقط موهایم را باز کردم و ریختم دورم و روی تخت ولو شدم .در باز
شد و سام وارد اتاق شد .نگاهش کردم گفت :امشب اینجا میخوابم .میگم ارتام و
هم بیارن -.باشه بهرحال اینجا اتاق توئه .از اتاق بیرون رفت بلند شدم و لباسم را با
یک بلوز شلوار ست عوض کردم مشغول پاک کردن اریشم بودم .که یکی از
خدمتکار ها با کریر ارتام امد و کنار تخت گذاشت و رفت .کنارش نشستم و
نگاهش کردم که چطور توی خواب اخم کرده ؛و چقدر شبیه ابتین است وقتی که
می خوابید .اشک در چشم هایم حلقه زد خیلی دلم براش تنگ شده ،یه قطره دو
قطره و سیل اشک ها .سام وارد اتاق شد سریع اشک هایم را پاک کردم .و به ارتام
خیره شدم .سام موشکافانه نگاهم کرد و اخم هایش در هم رفت.صدای نفهای
عصبیش رو میشنیدم و بعد هم صدای کوبیده شدن در.سرم را باال گرفتم و به جای
خالیش نگاه کردم .کاش کمی درکم میکرد که به این زودی به خصوص با وجود
ارتام و شباهتی که به ابتین داره خیلی فراموش کردنش سخته .خودم را روی تخت
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مچاله کردم و پتو را کشیدم و دیگه نفهمیدم .باصدای گریه بیدار شدم چشمم را باز
کردم ساعت چهار صبح بود سام ارتام و بغل کرده بود و سعی میکرد ساکتش اما او
گریه میکرد .بلند شدم :چی شده؟ سام چپ چپ نگاهم کرد :تو مطمئنی با خرس
قطبی نسبتی نداری بچه دوساعته داره گریه میکنه -.خب خوابم سنگینه .به طرفش
رفتم و ارتام و گرفتم .و سعی کردم ساکتش کنم :شیر میخواهد گفتم براش درست
کنند .االن میاره .سرم را تکان دادم .کمی بعد مسئول خدمتکار ها که زن میانسالی
بود امد و شیشه شیر و داد .میترسیدم بهش شیر بدم و بپر توی گلوش اصال بلد
نبودم  .سام هم نگاهم میکرد و سر تکان میداد و رفت به همونی که شیر اورد گفت
بیایید .او هم ارتام و گرفت و مشغول شیر دادن شد.او هم با ولع میخورد وقتی
شیرش را کامل خورد بغل من داد و رفت بیرون .سام :من موندم با این نابلدیت
چطور میخواهی بزرگش کنی .درمانده نگاهش کردم :خب خیلی کوچکه همه اش
میترسم بی افته .سرش را تکان داد .ارتام و سرجایش گذاشتم و سریع خوابیدم که
خوابم نپره .صبح با احساس خفگی چشم باز کردم .سام این عادت بدش رو ترک
نکرده همچین منو محکم گرفته بود که انگار میخوام در برم .داشتم خفه میشدم
دستش را جابه جا کردم و به صورت سفیدش نگاه کردم یه زمانی چشم هایش
دنیای من بود و من خوشبختی رو با در کنار او بودن میدیدم .من زود عاشق شدم و
زود هم ازاحساسم برگشتم اما او دیر عاشق شد ولی این حس را حفظ کرد .من کال
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در حقش بد کردم .اگر االن هم اینطور رفتار میکنم به خاطر عذاب وجدانی که دارم
و اینکه هنوز ابتین و کامل فراموش نکردم .ارام موهای قهوه ای رنگش را که چند
تار سفید خودنمایی میکرد و نوازش کردم .ارام زمزمه کردم :امیدوارم منو ببخشی.
و از کنارش بلند شدم ارتام نبود حتما شیوا جون برده بودش .صورتم را شستم و
رفتم پایین دیدم شیوا جون توی سالنه و ارتام هم بغلشه و قربون صدقه اش میره.
سالم کردم لبخند زد :سالم عزیزم .روی مبل نشستم :کی بردینش که من نفهمیدم-
نیم ساعتی میشه .سرم را تکان دادم و با ناراحتی :من اصال بچه داری بلد نیستم.
خیلی کوچکه همه اش میترسم .رو به رویم نشست :خب عزیزم این که کاری نداره
چند وقت اینجا بمونید تا کمی بزرگ بشه -نه تا االن هم کلی زحمت دادیم -اخه
این چه حرفیه زحمت کدومه .من هم خوشحال میشم از وقتی که سارینا رفته خیلی
احساس تنهایی میکنم .شما بیایید من هم از تنهایی در میام -.نمیدونم سام باید
قبول کنه .چشمکی زد :نگران نباش اون با من .شیواجون به سام گفت که فعال انجا
میمانیم .او هم قبول کرد.و قرار شد بریم وسایلی که الزم داریم و بیاریم .وسایلم را
داخل چمدان گذاشتم به قاب عکس ابتین نگاه کردم .دلم خیلی برایش تنگ شده
بود ای کاش بود .اهی کشیدم نمی توانستم بر دارم برای همین گذاشتم توی کمد
که در دید نباشه .هر چی که احتیاج داشتم و برداشتم و از اتاق امدم بیرون .توی
سالن به عکس عروسیمون خیره شدم .سام هم وارد سالن شد :فیلم عروسیمون و
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داری؟ -میخواهی چه کار؟ -میخوام ببینم -هه .فکر نمیکنی کمی دیر شده .با اخم
نگاهش کردم :نخیر .حاال فیلم و بیار -.من نوکرت نیستم -باشه خودم شده همه جا
رو بهم میریزم پیدا میکنم داشتم به سمت اتاق خواب میرفتم که :توی سیستم .به
طرف تلوزیون رفتم و روشنش کردم و فیلم و از اول پلی کردم .از لحظه ای که از
ارایشگاه ساری بیرون امدیم و من نذاشتم سام ببینتم و دسته گل و گرفتم  ،گرفته
شده بود تا خداحافظی با مهمان ها .فیلم خیلی قشنگی شده بود به خصوص توی
تاالر و زمان هایی که میرقصیدم ،از اول تا اخر فیلم لبخند روی لب هایم بود وقتی
فیلم تمام شد دیدم سام کنارم نشسته و با اخم نگاه میکنه .دستم را روی دستش
گذاشتم نگاهم کرد :به من فرصت بده تا خودم و با شرایط جدید وفق بدم و سعی
کنم ابتین و فراموش کنم -.من از این ناراحتم که چرا عاشق ابتین شدی؟ -مگه
خودت نگفتی چون این اتفاق توی بی خبری افتاده پس خرده ای به من نمیشه
گرفت -.چرا گفتم...نمیدونم .فقط اینو میدونم وقتی داری با من زندگی میکنی زن
من هستی دوست ندارم به کسی به غیر از من فکر کنی تو درک نمیکنی برای یه
مرد چقدر عذاب اوره  -چرا میفهمم همان طور که برای یه زن خیلی سخته که
شوهرش و با زن دیگه ای ببینه یا حتی بهش فکر کنه .ولی خواهش میکنم بهم
زمان بده .نگاهم کرد و سرش را تکان داد .اواخر خرداد بود و ما هنوز خانه ی
شیواجون بودیم .ارتام روز به روز تپل تر و خوردنی تر میشد .رابطه ی من و سام
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هم کما کان مثل قبل بود و زیاد باهم حرف نمیزدیم .روزی که قرار بود ارتام و
ببرم دکتر از مامان خواستم همراهم بیاد بعد از انجا سرقبر ابتین رفتم و ارتام را هم
بردم .به عکسش نگاه کردم :میبینی پسرت و چقدر شبیه خودته .حیف که نیستی
ببینی ولی نگران نباش سام پدر خیلی خوبیه با ارتام مثل پسر خودش رفتار میکنه
اصال انگار هم خون خودشه خیلی از روش شرمنده ام چون خیلی کمکم کرد اگر
نبود به پسرت انگ حرومزاده و به من انگ هرزه بودن میزدن .برای همین میخوام
بابت همه ی خوبی هاش براش جبران کنم میخوام بشم همون عسلی که تونست
سام مغرور و از خودراضی رو عاشق خودش کنه .هیچوقت فراموشت نمیکنم و
همیشه مثل خاطره ی خیلی گران بها توی ذهنم حفظت میکنم و امیدوارم منو
ببخشی.بار اخر به عکسش نگاه کردم و به طرف ماشین رفتم .دیگه دوست نداشتم
خونه ی شیوا جون بمونم برای همین قرار شد به خانه ی خودمان بر گردیم .بچه ی
بهار هم به دنیا امده بود یه پسر با مزه و خنده رو برخالف پسر من .خونه خیلی
کثیف شده بود ارتام و خوابوندم و افتادم به جون خونه .وقت ارایشگاه داشتم
خواستم ابروهایم را کمی نازک تر کنه و رنگ قهوه ای که با موهایی که به رنگ
عسلی کردم  ،میاد بزنه .خیلی تغییر کردم خودم که خیلی راضی ام.به خانه که
برگشتم مامان که انجا امده بود تا پیش ارتام باشه رفت .من هم فسنجونی رو که
میدونستم سام عاشقشه درست کردم با چندنوع دسر .نزدیک امدنش به حمام رفتم
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و دوش گرفتم .و یک تاپ قرمز دو بنده که روی سینه اش چین داشت و یکی از
بند ها بازنجیر بود پوشیدم ساپورت مشکی ام را هم پوشیدم .یه گوشواره طرح الو
هم انداختم و در حد خط چشم کلفت و کرم برنزه و رژ اجری هم ارایش کردم .و
عطر روی مو و بدنم خالی کردم .موهایم هم خیس دورم ریخته بود عالی شدم
کفپوش هایم را پام کردم و از اتاق بیرون امدم .ارتام بیدار شده بود روی مبل
نشستم و شیرش را دادم که همان موقع در باز شد مثل دختر های چهارده ساله
قلبم تند میزد .سام که وارد شد سعی کردم به خودم مسلط باشم سرم را بلند کردم:
سالم .بیچاره با دیدن من هنگ کرد از نگاهش خجالت کشیدم و سرم و پایین
انداختم .به خودش امد :سالم .و به طرف ار تام امد و از بغلم گرفتتش و قربون
صدقه اش رفت ارتام هم مثل دختر ها خودش را لوس میکرد .گفتم :برو لباست و
عوض کن برات شربت بیارم سرش را تکان داد  .ارتام و توی کریر گذاشتم و به
اشپزخانه رفتم و دسر هایی رو که درست کرده بودم و شربت را به سالن اوردم.
سام هم امد و رو به رویم نشست .گفتم :حواست به ارتام باشه من میز و بچینم.
سرش را تکان داد .بعد از شام یه تشکر سرد کرد ،ایش دوباره رفته توی جلد
مغرور خودش اینهمه تغییر به چشمش نیومد.عههه ...وسایل و جمع کردم و ارتام و
خوابوندم .به اتاق مشترکمان رفتم سام روی تخت خوابیده بود ودستش روی
چشمش بود .ارام زیر پتو خزیدم با تعجب نگاهم کرد گفتم :میخوام اینجا بخوابم.
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سرش را تکان داد گفتم :بغلم نمیکنی -.تو حالت خوبه اون از تیپی که زدی اون از
اون همه تدارک و غذا این هم از حاال .لب برچیدم :خب مگه چیه؟-.

هیچی

فقط منظورتو نمیفهمم -از بس احمقی .با حرص :عسلللل -.چیه خب راست میگم.
تمام اینها برای شروع زندگی مشترکمون کنار هم بود -.یعنی یعنی فراموشش
کردی -.سعیم و کردم االن من فقط تو رو دارم و زن تو هستم و تو پدر بچمی پس
حق ندارم به کسی غیر از تو فکر کنم .موشکافانه نگاهم میکرد دنبال تردید بود.
مثل بچه لوس ها :بغلم نمیکنی؟ قهر میکنم میرما .لبخند زد و منو کشید توی
بغلش :میدونستی خیلی خوشگل شدی؟ -مگه نبودم -چرا ولی االن بیشتر .ریز
خندیدم .و موهای قهوه ای اش را نوازش کردم نگاهم کرد :دلم خیلی برای در
اغوش گرفتنت تنگ شده بود تو نمیدونی چه حسی وقتی زنت و عشقت و توی بغل
یکی دیگه و عاشق یکی دیگه ببینی .سرم را پایین انداختم چون حرفی نداشتم
دستش را زیر چونه ام گذاشت و سرم و بلند کرد به چشم هایم نگاه کردفاصله ی
بین صورت هایمان کمتر از دو سانت بود بعد به لب هایم :دلم برای طعم لب هات
تنگ شده.و سرش را جلو اورد و بوسید من هم جوابش را دادم رویم خیمه زد و لب
هایش را روی گردنم گذاشت و پر حرارت بوسید .یک دفعه ایستاد نگاهش کردم
کنارم روی تخت خوابید :نمیتونم واقعا نمیتونم فکر این که االن به ابتین فکر کنی
دیوونه ام میکنه ،صورتش را به طرف خودم برگرداندم :مطمئن باش من خیانتکار
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نیستم ادم عوضی ای هم نیستم که اگر بودم نمیذاشتم هر وقت فراموشش کردم
بیام طرفت - .میدونم خوب میشناسمت -.پس نگران چی هستی؟؟ لب هایش را
روی لب هایم گذاشت :هیچی.خیلی دوست دارم .زندگی من در کنار سام دوباره
اغاز شد حس خفته ی قدیمی بیدار شد و به شور زندگیمان اضافه کرد.ابتین هم به
قشنگترین خاطره ی زندگیم تبدیل شد هر چقدر هم بگذره باز هم میگم سام در
حق من بزرگواری کرد که دوباره منو پذیرفت و کم مردی پیدا میشه که همچین
بزرگواری هایی بکند .بهرحال اگر ابتین باعث جدایی من و سام شد خودش باعث
وصال دوباره ی ما توسط پسرش شد .شش ماه بعد از سام حامله شدم و خدا دختر
خیلی ناز و خوشگلی را داد که به پدرش رفته بود و من اسمش را نفس گذاشتم.و
حاال خدا را برای زندگی که دارم هزاران بار شکر میکنم.

پایان
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