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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 یقرار داده شده است و کپ (www.romankade.com)  رمانکده به ادرس تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیاز ا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییاز سمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 

 بنام خدا

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 نام کتاب: برده عشق

 یسیژانر: عاشقانه و پل

 ینی( حسی: کلثوم)گلسندهینو

 

 

  

 

 

 

 "برده عشق " مقدمه

 آن کوه غرورم. من

 دختر سرکش و مغرور آن

 آمدم یاو ناز م یکه برا آنگاه

 باخود دشمن بود! یحت او

 را همچون پر شکست. یدل

 ...یپروازم را گسسته ول پر

 مجنونم دیآن ب من

 خواهمش با جنون آشفته. یم
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 شود. بمیاگر کمتر از کم نص یحت

 

 

 

 داستان: خالصه

 ...یاردیلیو وارث ثروت م یتنها نوه پاشا جهان شاه یجهان شاه سبنا

 است. ییبه شدت به سبک اروپا یدختر نکهیبخاطر عدم ازدواج، و ا سبنا

 گذارد... یم یاو شرط یکند برا نیسبنا رو تضم ندهیآنکه آ یبزرگ برا یپاشا

 کند... یسبنا از او استفاده م نیاسیزحمت بکشد... با اومدن  یکل دیانجامش با یکه سبنا برا یشرط

 خوش و بکر یانیپا
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 مهربان هاست نیکه مهربان تر میکن ینام او آغاز م به

 

 

 "سبنا "

 نا؟یاحسان ا یپارت میبر نیا هیبروبچ امشب پا یهو -

 رز و حوا فقط سر تکون دادن. یول دنیهورا کش یوکت بایو فر مایش

 لب زدم؛ یشخندیبان

 زونه؟یاوه شما دو تا رو لباتون چرا آو -

 ن؟یخوا یم یل یل قاقا

 !یبه راه همه چ امشب

 دم؛یباال انداختم و کولم رو پشتم انداختم و با خنده پرس ییابرو

 ها مسابقه بده؟ نیکدومتون حاضره بامن تا سمت ماش -

 .میجلو اومدن: ما هست یو کت مایش

 گفتم؛ یزیزدم و با لحن وسوسه انگ یپوزخند

 ...یول نهیش یازم جلو زد پشت رخشم م یهرک -

 لب زدم؛ انهیکردند که موذ یها منتظر نگاهم م بچه

 کنه. ادهیپنجاه پ یاگه بردم همه تون نفر  -
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 رش؟یز یخونسردجواب داد: نزن یکت یول دیو باال پر دیکش یغیکه ج مایش

 هام درهم شد و با پوزخندقاطع جواب دادم؛ اخم

 مرد و حرفش! -

 شمرده شمرده اشاره کردم؛ زشدهیکج کردم و باچشمان ر نمیرو سمت ماش روم

 ...کی

 ...دو

 ...سه

 ...حرکت

 گذشتم. یتند و فرز م گهید یدانشجوها ونیاز م دمیدو یقوام م باتمام

 خوردن. یکه عرق کرده بودم دستام کنار پهلوم هام بخاطر سرعتم تکون م یدرحال

 

 با خنده برگشتم؛ دمیکه به مقصد رس یزمان

 .. بار..م .. من.. بر..د..م.نی..ا

 پسر پولدار دانشکده گره خورد. رهیکه نگاهم به نگاه خ رمیبگ یخم شدم تا نفس یکم

 زدم و روم رو برگردوندم. یپوزخند

 تکرار کردم؛ رلبیز

 .نیسبنا اون ها فقط تمارس هستند هم ستیتو ن قیال یپسر چیه -

 کردم. ادیرل نشستم و باند رو روشن کردم و صداشم تا ته ز پشت

 شدند. کمیدکردند نز ینگاهم م یکه حرص یدرحال دخترا
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 مات زدشون اشاره زدم؛ یبه چهره ها هیلبم باالرفت و به کنا گوشه

 بابا! دیبس کن -

 ماتم گرفتن. یبخاطر دو قرون دوهزار چطور نینیبب نایشماها همتون از قشر مرفه ا یناسالمت

 

 تکون داد؛ یچرخوند سر یرو دور انگشتش م چشیکه سو یدرحال لکسیر یکت

 .یکن یطونیش یخوا یتو امشب بازم م نهیا یبرا ستیبخاطر چندرغاز پول ن نایمات ا -

 همراه عشوه کردم؛ چشمک

 .نیخوام الو بترکونم هم یجلوتون نگرفته اوم درضمن امشب فقط م یاوم کس ن،یکن یطونیشماهام ش زمیعز -

 :دیمشکوک پرس حوا

 ؟یندار یجذاب کار یباپسرها یعنی-

 ازسر ترسشون زدم؛ یا هقهقه

 خوام خوش باشم. ینه! فقط م -

 !گهیوقت د هیاز جنس مذکر باشه واسه  انتقام

 به پوستم بدم. یبرم صفا دیکه با ادیب دیچشم هام زدم: حاال دونگاتون رو رد کن یرو یآفتاب نکیع

 تومن.250دونگشون رو دادن که جمع شد همه

 .ستیاوم بد ن -

 ؟یبکش ونیو قل نیسمت باغ فرد یباز نر: سبنا جان دینگران پرس رز

 هام جمع کردم؛ لب

 نج! -
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 .امیچون قراره) آروم تر ( امشب فاز ب شگاهیآرا رمیم

 .نشونیرفتن سمت ماش مایتکون داد و با ش یسر حوا

 هم باهم رفتن. بایو فر یکت

 هم در سمت شاگرد و باز کرد و نشست. رز

 روندم. شگاهیباسرعت سمت آرا یبد یاز جا کنده شد و باصدا نیدر وبست محکم گاز دادم که ماش تا

 .دمیپر یم نییگرفتم و باال وپا ی( تند تند ضرب میآهنگ تند آرش)ملود تمیر با

 دفعه آهنگ قطع شد. کی

 !؟شدیکرده لب زدم: چ تعجب

 بزن کنار بزن کنار. دهیاخطار م ینگاه بنداز مامور ه هیبغل اشاره کرد:  نهیبه آ یو عصب یحرص رز

 راهنما زدم و سمت جدول ترمز کردم. عیو سر دمیکش یپوف

 .ادیب یشدم و دست به کمر منتظر شدم مامور انتظام ادهیرو خوابندم و باحرص پ یدست

 کرد گفت: مدارک. یکه سرتا پام رو اسکن م یشد و درحال کمینزد مامور

 برداشتم. یعصب کردم و خم شدم و مدارک رو از داخل داشبرد یشیا

 ماموره زل زده... دمیکه د برگشتم

 حوصله به مدارک اشاره کردم؛ یب

 مانتوم رو؟ ای یخوا یمدارک رو م -

 لطفا. نشیهول کرده لب لرزاند: بد مامور

 بفرما. -

 شدم؛ رهیخ کلشینگاه کردن بود و منم از فرصت استفاده کردم به ه مشغول
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 !یالغر مردن -

 ن؟یگفت یزی: چمامور

 .ریخ -

 .نمیدادم به سپر ماش هیتک

 نوشت و سمتم گرفت. یزیچ باخودکارش

 نازک کردم و ازش گرفتم. یچشم پشت

 دم؛یباخشم پرس دیرقمش نگاه کردم مغزم سوت کش به

 چه خبره!؟ -

 ؟یرو ازم خواست یخون کدوم مادر مرده ا متیق

 ؟یهزارتومن واسه چ پنصد

 

 آهنگتون که ماشااهلل نگم. یصدا ن،یکمربند نبسته بود نکهیجبه گرفت: واسه ا اونم

 و انجام حرکات موذون بازم بگم؟ رمجازیغ سرعت

 ندم؛ رییمشت کردم تا دکور صورتش رو تغ دستم

 .نیلطفت کرد رینخ -

 .ستین یپولها واسه شما پولدارها رقم نی: تازه ادمیگرد کردم که صداش و شن عقب

 وجلوش قد علم کردم؛ دمیدر و کوب یعصب

 بتوچه! -

 آقا. میدیمال باباته، زحمت کش مگه
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 برخورد و نداشت. نیهنگ کرد، انگار توقع ا اروی

 کردم. یدادم قطعا دق م یبود اگه جوابش و نم نیمهم نبود من وببرن بازداشت گاه، مهم ا برام

 حرف درو باز کردم و با حرص نشستم. یگه پس ب ینم یزیچ دمید

 کردم. یآف زدم و تموم حرصم سر پدال خال کیمجاز ت باسرعت

  

 کردم؛ یتکرار م رلبیز

 سانسور شده! کهیخون باباش و خواسته مرد متیمن ق یخدا یپنصد هزار تومن!... وا -

 .یشیم مهیجر ستیتو که بار اولت ن زمیتفاوت گفت: خب عز یب رز

 مراعات کن گلم. یفقط کم یکم

 خفه! یکیبهش رفتم: تو یغره ا چشم

 شیپ یری: مطمئن باشم نمدیشد باز نگران پرس ادهیرز پ نکهیخونه رز، سکوت مطلق برقرار بود.بعداز ا میبرس تا

 ن؟یفرد

 .رمینم یعنی رمیتشر زدم: گفتم نم یفرمون با لحن عصب یرو دمیکوب بامشت

 انه؟ی یکن یم ول

 خب... مراقب باش و آروم برون لطفا. یلیخب.. خ یلی: خرز

 شدم؛ رهیجلو خ به

-ok go 

 رفت باسرعت سمت سالن روندم. یوقت

 .میبه ترک آروم و مال دمیکردم و تارس نییتند رو باال وپا یروشن کردم و آهنگ ها ضبط
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 کنم. یم یتنهام با آرامش رانندگ یوقت شهیهم

 دلم چخبره؟ یندارم دوستام بفهمنن تو دوست

 درد. یمرفه ب گنیبهم م همه

 غم.. یب قشر

 ..ینازک نارنج دختر

 ...یمامان بچه

 فقط رزه! کنهیکه درکم م یچرت و پرت ها... تنها کس نیشناس و از ا یخدا

 دراره. یدو رو باز یحت ایحسادت کنه و دمیوقت ند چیه یکه ازطبقه متوسطه ول یدختر رز

 پارک دوبل کردم. ثانهیخب دمیرس یوقت

 باال بردم؛ یروزیپ یشدم با انگشتم به معن ادهیپ یوقت

 گندش کردن. یادینداشت ز یکار یدید -

 شدم. یسافانته ام گذشتم و وارد ساختمان تجار نیبه پژو پارس روبه روم زدم و از کنار ماش یپوزخند

 آسانسور بودم. منتظر

 شدم. رهیبه ساعت اسپورتم خ کالفه

 لباس هام آماده بشم وقت ندارم. دنیپوش یبرم برا دیاوف با -

 بازشدن در بدون نگاه کردن وارد آسانسور شدم. یباصدا

 عطسه! جهیبه خارش افتاد و در نت مینینوک ب یخنک و سرد یاستشمام بو با

 .رونیعطرش حالم رو خفه نکرده بزنم ب یدهنم گرفتم و تا بو یجلو بادستمال

 .دمیبلع قیخارج شدم و هوا رو عم یکه فور ستادیا
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 "نگیز"در واحد مکث کردم یجلو

 شد. تیرو ماهیو چهره خندون فر دربازشد

 قرار گرفتم. شیصندل یو طبق هربار وارد اتاق مخصوص شدم و رو میدست داد باهم

 دادم. یکردم و لب هام فشار م یپوستم حس م یداغ رو وکس

 رفت. یبا ناخن ها ور م گهید یکی

 ؟یدوست دار یشی: چه سبک آراماهیفر

 محو. نگیکانتور یول کیکالس -

 تازه کردم. یمخصوص نفس یتکون داد و بازدن کرم ها سرش

 ؟ی: موهات چدیکارش تموم شد دوباره پرس یوقت

 ساده فقط وسط موهام رو پشت. یکن بعد بافت قفل نگیبراش اول

 حرف شروع کرد... یب

 گفتم؛ یبخش تیبا لبخند رضا دمیخودم رو د یوقت

 ؟یبزار به حساب اوک -

 گلم. ستین یزد: عجله ا یبیلبخند دل فر ماهیفر

 دونم. یزدم: م یپوزخند

 و مانتوم که آزادانه رها بود سمت آسانسور رفتم. فیعجله کردم و بعداز برداشتن ک یبه ساعت افتاد کم نگاهم

 شد. یم دهینصف موهام د بایرو آزاد انداختم و تقر شالم

ما گفت: خانم ش نیفوق العاده خشمگ یباصدا یکیدفعه  کیخواستم سوار بشم که  دمیرس نمیسمت ماش تیاهم یب

 ن؟یصاحب سانتافه هست
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 برگردم جواب دادم: آره. نکهیا بدون

 شد. دهیمحکم بهم کوب نیدفعه درماش کیباز کردم که  درو

 چته! یبرگشتم و دهانم باز کردم: هو باخشم

 ؟یاریدرم یباز یوحش

 بخون نشسته اش افتاد نطقم کور شد و باتعجب زل زدم بهش. یبه چشم ها تانگام

 ؟یگفت ی: خب مدیغر یو نگاه ترسناک یشد عصب یم کمیو نزد دیساب یم یکه دندان هاش رو یدرحال

 ام گرفتم. ینیب یشالم رو جلو یعطر خنک و سردش فور یبا نفس بو دیکه رس یقدم کی به

 زده نگاهم کرد. رتیح

 فکر کردم. یکم

 "!؟ستیآسانسور ن یعطر همون عطر تو نیا "

 ه؟یاخم هام قفل ابروهام شد و بلند گفتم: چ شیادآوری با

 ؟یراهم بندکرد چرا

 ؟یخوا یم پول

:  خانم محترم، شما من و چهارساعته دویکوب نمیکاپوت ماش یبامشت رو یبعد باچهره قرمز وعصب یجاخورد کل اول

 !نیکاشت

 !یخوا یپول م نیگ یوقت م اون

 ؟یکش یخجالت نم شما

 مت؟یحوصله لب زدم: ق یب
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 و داغش رو حس کردم. یعصب یترشد که هرم نفس ها کمینزد نباریا

 جبران کرد. شهیهست که باپول نم یزهایچ هیاس زمزمه کرد:  دشدهیکل یدندان ها ونیازم

 ...درضمن

 خانم کوچولو. یبد تیاهمهم  یبهم انداخت و ادامه داد: هرچند فکرنکنم جز خودت به کس یگذارا نگاه

م صورتش که در هوا دست یانداختم و دستم باالبردم تا بزنم تو یحرص فکرکنم کبود شده بودم، شماتت بار نگاه از

 .چوندیو پ دیقاپ

 گفتم؛ دیدردش لبم رو محکم فشار دادم و با تهد از

 نه؟یتا مامانت سر عزات بش ارمیسرت ب ییچنان بال یاگه ول نکن -

 کردم. یبرخورد کردم و از درد پهلوم آخ نیدفعه رم کرد و محکم هولم داد که به سپر ماش کی

 زد. یهام ازفرط خشم دو دو م چشم

 بود. ادمیازحدم نشان از خشم ز شیب یسرم و گرما نبض

 کنم. یم یوگرنه تالف نمتینب گهیکرد هشدارگونه گفت: به نفعته د یاش م ینیب میرو تنظ نکشیکه ع یدرحال پسره

 زدم؛ ادیفر یحرص

 زنم. یم شتیوگرنه آت نمتیقارپوز احمق برو دعاکن من نب -

 دورشدم. ییشدم و با عجله از اون محل کذا نمیسوار ماش باحرص

 .ارنیازت درب یپدر هیکنه! بدم  یم دیپسره احمق من و تهد -

 .ارنیافتادم که شماره پالکش رو حفظ نکردم تا بدم حالشو جاب نیا ادیدفعه  کی

 چشم هام! یاومد جلو نشیدفعه نگاه خشمگ کی

 گمشو بابا. -
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 ذهنم. یوارهاید یهاش محو شد و صداش اکو شد رو چشم

 "جبران کرد شهیهست که باپول نم یزهایچ هی "

 .الیخیب -

 رو پرداخت کنم. میعمارت بابا بزرگم روندم تا بتونم ازش پول کش برم تا جر سمت

 بوق زدم تا درو باز کنن. دمیرس یوقت

 اومد درو باز کرد. داریسر

 نگاه کردن: سالم. بدون

 داد. ییسالم رو باخوش رو جواب

 شدم. ادهیرو کنار پارک کردم و خودم پ نیماش

 دم؛یخدمه پرسوارد سالن بزرگ شدم و از  مهیسراس

 بزرگ کجا هستند؟ یجهان شاه -

 : آقا داخل اتاقشون درحال استراحت هستند.خدمتکار

 ساعت نگاه کردم. به

 زدم: عصرانه بابابزرگ آماده کن براشون ببرم. یلبخندمرموز

 : چشم.خدمتکار

 .دیآقاجون رس مونیپرو پ ینیمنتظرشدم که س یکم

 .نیاریاش رو خودتون ب هیرو گرفتم : بق ینیزدم و س یشخندین

 توجه از پله ها باال رفتم. بدون

 کردم و دوبار تق تق زدم. یرنگش مکث یدر اتاق قهوه ا پشت
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 .اتوی: بیشاه جهان

 زم؟یبابابزرگ عز یصاف کردم و درو آروم باز کردم: چطور صدام

 من. طونینوه ش اتوی: بیشاه جهان

آروم  یصندل یگذاشتم و مانتو وشال رو پرت کردم رو زیم یو رو ینیزدم و آروم سمتش رفتم و س یجذاب لبخند

 تخت بابابزرگ و ملوس ناز کردم؛ ینشستم رو

 آقا جون؟ یخوب -

 ؟یکن یم کاریکرد: ممنون دخترم، بادرس ها چ یا سرفه

 همشون رو قبول شدم مثل هرسال. یبا افتخار باالگرفتم: عال سرم

 .زتیباشه همه چ یعال دمیبا یتو نوه من ن،ی: آفریشاه جهان

 زدم؛ یلبخندپرغرور

 خوب؟ -

 ؟یخوا یم ی: جانم چیشاه جهان

 رو تر کردم؛ لبم

 کرمتون بکشه. هرچقدر

 امشب. زهیکامران برات بر زارمیتکون داد: باشه م یسر یشاه جهان

 بادرک و منطق. شهی: ممنون مثل همدمیرفتم و گونه اش رو نرم بوس کشیزدم و نزد یلبخند

 یپارت یفهمم تو هرشب جمعه تو یباباجان فکرنکن نم یول یهست رکیچابلوس و ز شهی: توام مثل همیشاه جهان

 .یو تموم کارت شده خوش گذرون یمختلف یها

 حتینص ستیمهم ن گهیکنم تا ثروت پدرم رو تمام و کمال به اسم خودم کنم بعدش د دتحملیبا یگرفت ول حرصم

 هاشون.
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 زدم؛ یپوزخندتلخ

 ن؟یشیخوشگل تر و تودل برو تر م شهیچرا روز به روز از هم نیبابابزرگ شما نگفت یچشم. ولچشم  -

 بچه. زیزد: کم زبون بر یلبخند یشاه جهان

 : من برم تا مامان بزرگ حکم اعدام صادر نکرده فعال.دیابروهام باالپر نیمامان بزرگ مه یباصدا

 کردم و سمت اتاقم رفتم. یخداحافظ باعجله

 هیروش  دمیرو پوش یلباس مجلس نیو تنگ تر نیکوتاه تر نشونیکمد لباس هام شدم و از ب کیوارد شدم نزد تا

 .دمیپوش یو شال باز مشک یتنگ همراه ساپورت اندام غیج یمانتو رو  صورت

 .دمیرو پوش میپاشنه بلندصورت کفش

 هنیبزرگ من و نب یرو پررنگ کردم و بازدن عطرتند و گرمم آروم از پله ها حرکت کردم تا باز جهان شاه میصورت رژ

 و شروع کنه به پند و اندرز!

 رفتم. رونینشستم و ب یشدم فور نمیماش کینزد یوقت

 داد. یپرداخت رو نشون م زیاس ام اس همراهم نگاه کردم که وار یباصدا

 رقم. ولیا -

 .نایتخت گاز روندم سمت خونه رز ا یباخوشحال

 !شهیم یخانواده اش اجازه بده چون بدون رز اخالقم سگ دوارمیام

 .ادیخونه اش سه بار تک انداختم که از در اشاره کرد م یجلو

 .ادیتاب منتظرشدم

 به روبه رو بود. نگاهم

 با بابابزرگ حرف بزنم تا ارثم رو بهم بده. دیبا "
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 .رمیگ یازش پول م یشدم ه خسته

 "و زومباهم هست تاریگ یکالس ها تازه

 .رینفس گ ییبایبازشدن در سمت کنارم نگاهم دوختم به رز ز یباصدا

 ؟یامشب کشته مرده ند -

 .شنینم کمیهمه ازترسشون نزد ی: نگران نباش تو باشرز

 نشن! کینزد دیباال انداختم: با یابرو

 از خان هفت رستم بگذره بله داداش. دیسمتت اول با ادیب یذارم هرپسر نادون یمن م مگه

 .یباحال گفت یلیسبنا خ یزد: وا یقهقه ا رز

 بهش زدم و باسرعت دنده رو تکون دادم و سمت شمال تهرون رونه شدم. یلبخند

 

 دنبال جاپارک گشتم. یاحسان فور ییالیبه و میدیرس تا

 شدم. ادهیمطمئن شدم آروم از گوشه لباسم گرفتم و پ یوقت

 .میرفت یرز سمت در ورود همراه

 رفتم. تیدر کارت رو به محافظ دادم و جلوتر سمت سو یجلو

 تند وگرم به مشامم خورد. یاز دود و بوها یدر بازشد انبوه تا

 بزاره. یامن یزدم و همونجا مانتو وشال رو کندم به خدمه سپردم جا یطرفه ا کی لبخند

 !نیو مت نیبودسنگ هیپوشش متفاوت از بق شهیمانتوش رو درآورد مثل هم دیباترد رز

 ! بد شدم؟هی: چرز

 هم خوبه. یلیتوهوا تکون داد: نه بابا خ دستم
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 لباست بازه و تنگه؟ نقدی: پس توچرا ادیپرس دیبا ترد رز

 زدم؛ یشخندیبه اندام انداختم و ن ینگاه

 کنم. میخودم و قا ستین فیدو روزه ح ایدن الیخیب -

 سمت رفقا. میکن بر ولش

 .دمیتواون دود وگرما انداختم که بچه ها رو د ینگاه

 سمتشون قدم برداشتم. صبور

 و حوا تا نگاهش بهم افتاد با تعجب لب زدند: بازم!؟ یکت

 ستادم؛یکنار احساس ا لکسیر

 بازم؟ یچ -

 دخترم... اوف رحم کن بما.... کثافت من که یشی... هربار باقبلت متفاوت تر و جذاب تر میخاص شهی: دختر تو همحوا

 ه؟یک شگرتیحداقل بگو آرا مینشون بد یادامه داد: بزار ماهم خود یکت

 .دمیبرداشتم و سرکش زیم یاز رو یکیو صامت پ سرد

 بره. ادمیانبوه غم هام از  دیشدم تا سمتش برم شا یم بیترغ شتریگس تلخش اصال باعث سوزشم نشد بلکه ب طمع

 نگاهم چرخوندم. لیم یحوصله و ب یدرحال خوش وبش و ... بودند ب هیبق

 ازکنارم ردشد که صداش کردم؛ یخدمتکار

 چندتا. نجاینابت بزار ا ی! از اون جمهوریه -

 هارو پر کرد. کیتکون داد و پ یسر

 تکونش دادم؛ یرو باالگرفتم و بالحن مسخره ا شات

 .ستین نمونیاونکه ب یبه سالمت -
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 .میو باال رفت میچلز گفت همه

 یرز بلندشد: بسه سبنا خودت و کشت یعصب یکه صدا دمیروهم سرکش یشات بعد الیخیب یگرم شده بود ول بدنم

 که؟

 دم؛یخند زیتمسخرآم

 ها... یشیتوام بزن،رو به راه م -

 بسه! یکالفه لب زد: تو رو به راه شد رز

 .ستادمیکردم و با شتاب ا اخم

 ازش گرفتم. یزدم و پوک محکم شیو برداشتم و باحرص آت گاریخم شدم و پاکت س یکم

 رو ولع استشمام کردم. دودش

 بهم طعنه زد! یبودم که کس یخبر یب یایتودن

 زمزمه کردم؛ رلبیانداختم و ز یخیس خیموس گیبه پسر ینگاه یجیباگ

 .دیکه پر دمیکش یهرچ -

 !اه

 شد. نیبهش زدم که پخش زم یمخمورم رو به پسره دوختم و با حرص لگد نگاه

رقص  ستیو سمت پ دمیاحسان رو کش قهیرو پرت کردم و  گاریحوصله س یب یکرد ول قمیتشو جانیباه مایش

 .میرفت

 شونه اش گذاشتم؛ یرو دستم

 رقصم؟ یعاص نم یبا پسرا یدون ینفلت کردما... م یمراقب باش رقصت ازم کم نباشه آبروم ببر یه -

 و دم گوشم نجوا کرد: تمومت رو واردم نگران نباش. دیتکون داد و محکم کمرم چسب یسر احسان



 برده عشق

 
22 

 

 بود. اریشانس بامن  نیب نیو ا یستیارزش قائل ن یزیدونم پسرا رو پش یم

و  شددیدفعه دستم کش کیگذشتم که  ستیزدم و ازش فاصله گرفتم و تنها از کنار پ شیالیبه خوش خ یپوزخند

 .رافتادمیگ یگرم یجا یتو

روبه روم افتاد برق از  پینگاهم به پسره فوق العاده جذاب و خوش ت یهلش دادم که ازم فاصله گرفت وقت باخشونت

 زدم. یلبخند اغوا کننده ا انهیو موذ دیسرم پر

 زمزمه کردم. تودلم

 "بشر یختیخودت کرم ر "

 یها هست یشناسمت تو همون دختر مغرور ومعروف پارت یبهم اشاره کرد: من م شیایدر یبا اون چشم ها پسره

 سبنا درسته؟

 کردم و با لحن قاطع جواب داد؛ یطرفه ا کی یشخندین

 ؟یکه چ -

 ؟یبش نگلمیخوام س یازت خوشم اومده م یچیباال انداخت: ه یا شونه

 حواله اش کردم؛ ریاز تحق یسرد و نگاه عار یول دمیخند تودلم

 جناب! نمیب یتورو در حد خودم نم -

 هستم. نیجلوم آورد و راهم سر کرد: افش دستش

 حوصله کنارش زدم و از حصارش دور شدم. یشدم، ب رهیدستش خ به

 زارن! یخوام آدم باشم نم یامشب و م هی -

 یمیشمردم و سمت بار رفتم و سفارش قد متیبود پس فرصت و غن یبه بچه ها انداختم هرکس مشغول کار ینگاه

 رو دادم. یدنینوع نوش نیتر

 ضرب گرفته بودم. زیبه م بادستم
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 گرفتم. شهیها، دستم جلو بردم و ش کیداخل پ زهیرو بر شهیخواست ش یپسرمسئول بار م یوقت

 .دمینوش یسمت دهنم بردم و جرعه جرعه م خونسرد

 انداختم به مسببش! یزدم و باحرص نگاه یکه ناخواسته آروغ دیرو کش شهیش یدفعه دست کی

 رز!؟ -

 خوش باشم؟ یزار یچرا نم چته

 ؟یخسته نشد یخور یهارو م ی: خفه سبنا. چقد اون زهرماردیتوپ ینگران اما عصب رز

 .ایخودت ب به

 دادم: ادامه بده! زلمیتفاوت خودم به م یب

 ؟یهمه غرزدنات بردار نیدست از سر ا یخوا ینم توام

 کن بزار راحت باشم. نشو کابوس دههه! ولمون

 حرف ازم دور شد. یتاسف تکون داد و ب یبه معن یسر رز

 دم گوشم هنگ کردم. یپچ پچ یدادم ناگهان باصدا یکرد و فشار م یبادستم سرم که به شدت درد م کالفه

 پسرفوق جذاب بود. همون

 بود اسمش!؟ یچ

 ؟یخوا یم یچ -

 : بزار سرت و ماساژ بدم.نیافش

 تشر زدم؛ یعصب

 بهت ندارم برو گمشو. ازین -

 ؟یادب یب نقدیدونستم ا ی: نمنیافش
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 دم؛یرو باحرص جو لبم

 با ادب برو بتمرگ سرجات. -

 بخاطر گله بابابزرگ بود. دیبودم شا یعصب نقدیدونم امروز چرا ا ینم

 شونه بر*ه*ن*ه ام نشست. یرو یکنم که دست گرم یکردم ذهنم خال یدستم گذاشتم و سع یرو سرم

 چرا دخالت کنم. ادیخواد حالش جاب یخودش م یوقت

 کنه. کاریخواد چ یم نمیکردم بب صبر

 داد. یهاش ماهرانه نوازش وار مالش م دست

 .یهست یماساژور خوب -

 گفت: من مهندس نرم افزارم. یخشدار یباصدا نیافش

 کردم؛ یخنده ا تک

 !یماهر نقدیکه ا یکن یکار م شتریدم ودستگاه بادخترا ب یبجا هنکیمثل ا -

 اومد: نه... نه.. اشتباه نشه من فقط... نیلرزون افش یمتوقف شد و پشت بندش صدا دستش

 تکون دادم؛ دستم

 .ستیمهم ن -

 دخترها بزنه. هیتا مخ منم مثل بق هیدنبال جلمه بند دمیکرد که فهم یسکوت

 ام. یخبر نداشت من خودم شکارچ یول هه

 بدون مزاحم ماساژت بدم؟ ینجوا کرد: دوست دار یزیو با لحن وسوسه انگ دیکش نییکمرم باال وپا یرو دستش

 منظورش شدم. متوجه

 فکرکرده! الشیخ به
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 .میبر یاوک -

 .ستادمیقدم زدم و ا یو تلو تلو خوران کم بلندشدم

 صداش کردم؛ باناز

 ن؟یافش -

 تند جواب داد: جونم؟ نیافش

 به دندون گرفتم؛ لبم

 ؟یکن یخستم بلندم م یلیخ -

 .میتعلل بلندم کرد و باهم از پله ها باالرفت یکه انگار به مذاقش خوش اومده بود ب نیافش

 که نشنوه لب زدم؛ یطور رلبیز

 دام. یتو یخودت افتاد یباپا -

 رو باز کرد و باعجله سمت کاناپه رفت و گذاشتم روش! یاتاق درو

 پرواش لب زد: خوب؟ یرو درآورد و بانگاه ب کراواتش

 پا انداختم تا تمرکزش رو پرت کنم؛ یو پا رو دمیعقب کش یکم خودم

 خوب! -

 !دهیجواب نم ینطوری: نه ادیکش یکالفه پوف نیافش

 کاناپه! یدادم و اون با کله افتاد رو یجاخال یفور یدفعه هجوم آورد که جاخوردم ول کی

 از سر لذت زدم؛ یا هقهقه

 .چارهیب -

 ؟یخند یمثل گرگ ها نگاهم کرد: بمن م نیافش
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 .دمیم نشونت

 بشه. کمیام قورت دادم و منتظر شدم تا نزد خنده

 با زانو محکم زدم وسط پاش! دیرس میمتر یسانت کیبه  یوقت

 و خم شد و عقب رفت. دیاز سر درد و ترس کش یا نعره

 جلو رفتم؛ یپوزخند با

 ؟یحاال جازد یدینشونم م یگفت یتوکه م شدیچ -

 !یگفتم هنوز بچه ا یدینچ د نچ

 .ارمیرو سرت درم شیبادرد ناله کرد: به خدا قسم تالف نیافش

 و خونسرد لب زدم؛ دیکش ادیکه ازدرد فر دمیمشت محکم به صورتش کوب کی تیاهم یب

 نکن. دیماده ببر رو تهد کیوقت  چیه -

 بهش بود که چشم هاش بسته شد و ازحال رفت. نگاهم

 اش رو چک کردم. ینیرفتم و نبض گردن و نفس ب کشیشده نزد مات

 !نهیتنفسش سنگ یول زدیم -

 کرد. یزدم که آخ یلیبه صورتش س یکردم و بادستم چندبار خمش

 آسوده خالص کردم؛ نفسم

 !یفکرکردم مرد -

 .دمیو شن سیپل ریآژ یکه صدا نمیبش یکم خواستم

 ن؛یزم یرو دمیکوب باحرص

 بازم که اومدن!؟ ،یلعنت -
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 و مانتو وشال رز و برداشتم. دمیکه خدمه لباس هامون رو گذاشت رفتم و فرز پوش یسمت اتاق باعجله

 رو کردم. رویرفتم ودنبال رز همه جارو ز نییپا تند

 کرد. یم هیکردم که داشت گر داشیپ یوقت

 کشوندم. واریتوجه به آخ و اوخش اون رو دنبالم به طرف د یو ب دمیدستش محکم کش کالفه

 جاپا درست کردم؛ بادستم

 بپر باال زودباش. -

 ؟یشد ونهیباهق هق لب زد: د رز

 زدم؛ ادیفر یعصب

 رو که گفتم انجام بده زود باش. یرز فعال ببندو کار -

 بدون کفشش رو گذاشت و باال رفت. یپاناچار و ازترسش از شونه هام گرفت و  به

 غرزدم؛ رلبیرو حبس کردم وز نفسم

 بجنب! ینیاوف چقد سنگ -

 .ی: بمن چه خودت گفترز

 محکم فشار دادم تا جوابش و ندم. لبم

 .دمیرو د یبه ارتفاعش کردم و دوباره به اطراف سر چرخوندم کنده چوب یباال نگاه دیرس یوقت

 .یباال و باکمک سنگ ها خودم رو رسوندم به ستون اصل دمیحرکت پر کیکنده رو بامشقت آوردمش و با یفور

 م؟یکارکنیپچ پچ کنان لب زد: حاال چ رز

 خواست همش بخندم! یرفت دلم م یم جیکرده بودم و سرمم گ عرق

 دونم! یگفتم: نم یجیباگ
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 هگید ایبرگشت سمت من مبهوت شده: چته سبنا ب یکالفه نفسش رو رها کرد و به جلو آروم آروم حرکت کرد ول رز

 اه.

 خب! یلیخ -

 .واریبه ارتفاع کم د میدیحرکت کردم که رس دنبالش

 به عمقش انداختم؛ ینگاه

 !میفتادین ریتا گ میابپریب -

 پرم. ینم : زده به سرت ارتفاعش نگاه کن منکهدیتوپ یعصب رز

 شدم. رهیحوصله دوباره به جلو خ یب

 خورد. واریکنار د ینیبه ماش نگاهم

 زدم و با انگشت به اون قسمت اشاره کردم؛ یلبخند

 .میایفرود ب نیسقف ماش یاونجا حداقل رو میبر -

 .تندباش

 .نیباکمک دستم خم شدم و رفتم سمت ماش خودمم

 به صدا اومد. نیماش ریکرد ک دزدگ دیتول یبد یاکردم سمت سقف که افتاد صد تیرزو هدا آروم

 شانس. نیلعنت به ا -

 روشن کردم باسرعت کنار رز ترمز کردم که بادرد سوارشد. نمیماش ریسقف و دزدگ یرو دمیپر یفور

 افتاد. ییآشنا نیشدم نگاه مات نگاه خشمگ یکه داشتم رد م یزمان

 .یپارت امیغلط بکنم باهات ب گهیاعتراض رز بلندشد: من د یگاز دادم و صدا باسرعت

 شالم رو رهاکردم؛ لکسیزدم و ر یزهرخند
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 .دمیهربار من نجات م نیبب یول یایبازم م یول یگ یم نویهربار هم -

شکار و اون ها  میبارم ما شد کی دیکنه شا یروزگار معلوم نم یناراحت و نگران سرش تکون دا: درسته ول رز

 !یشکارچ

 بوق فشار زدم و؛ یرو باحرص

 کنم. یم شیکاریدرضمن تونگران نباش اون موقع  شهینم یزینخون چ سی هیتو آ -

 

 

 

 

 داشته باشد( رکیمغرور و ز یخبردارد که سبنا ندهیاز آ یک ی)ول

 

 خونه رز توقف کردم؛ یبه رو رو

 .یخوب بخواب -

 ییترسم بال یمزخرف نرو، راستش م یها یتواون پارت گهید یرو دوست دار ینفسش آزاد کرد: توام، جان هرک رز

 .ادیسرت ب

 

 نفر واقعا نگرانمه! کیحداقل  نکهیدلم گرم شد از ا ته

 !دنتینگران نباش حاالم برو تا که به صالبه نکش شهینم یزیچ -

 آرپاتمانشون شد. کیتکون داد و با زمزمه خداحافظت آروم در وبست و نزد یسر
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 مهربون و دلسوز. تینها یکه ب یزدم بهش، دختر زل

 روندم. یاز در واردشد بدون فوت وقت سمت عمارت جهان شاه یلبم کش اومد و زمان یرو یبخش تیرضا یلبخند

الم تونست ح یم گارینخ س کیرو باز کردم و  نیداشبرد ماش یو با مکث دمیکش ختمیبهم ر یموها یدستم ال کالفه

 .ارهیرو جاب

 رو روشن کردم. گارمیهمرامه رو درآوردم و تند س شهیکه هم یفندک

 فرستادم؛ رونیب یزدم و دودش رو عصب یآروم پک

 !؟شمیپس چرا آروم نم یلعنت -

 خودروم! یرو پرت کردم و ضبط رو روشن کردم و صداش اکو شد داخل فضا گاریس لتریف باحرص

 

 مشکوکم( -یلی)شادمهرعق

 

 توفکر فرو رفته بودم. قیعم

 با بابابزرگ صحبت کنم. یجد دیبا

 داد. یشب نشون م 2به ساعت زل زدم دمیرس یوقت

 درو تا آخر باز کردم. دمیشدم و با کل ادهیو پ دمیکش یپوف

 کردم؛ یغرغر م رلبیز

 !گهیدره د کیسبنا  یتنبل شد یلیخ -

 !دارشهیآقاجون از خواب ب داریخواد سر یزدم: دلم نم یشخندین

 باز کردم. یژیق ژیق یبا صدا در
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 سوار شدم و روندم کنار جدول باغ! آروم

هش ج کیاتاقم باال رفتم و آروم پنجره اش باز کردم و با واریمهابا از د یسروصدل بستم و ب یسمت در وب برگشتم

 داخل اتاقم. دمیپر

 فرستادم؛ رونیب یبا جرق لباسم نفسم عصب یول

 بنده! ییکه پاره کاغذه به مو ستیبازم لباسم پاره شد، جنس ن -

 صورتم آه از نهادم بلندشد. دنیروشن بود پس باد باینورمهتاب اتاقم تقر بخاطر

 برم دوش... دیبا

و دست هام ازهم باز کردم و به  دمیهوا دراز کش یتختم رفتم و موهام نم داشت پس باحوله خشک کردم و ب سمت

 شدم. رهیسقف خ

 چشمام! یکه دوبار تمرکزم رو بهم زده بود اومد جلو ییآشنا نیدفعه نگاه خشمگ کی

 باز متعجب زمزمه کردم؛ نیزدم که چهره اش محوشد و ا چندبارپلک

 چم شده!؟ -

 اون چشم ها تموم حواسم رو معطوف خودش کرده بود. یکردم بخوابم ول یو سع دمیشکم دراز کش یرو کالفه

 اوف! -

 شد. نیصد شمردم تا چشم هام سنگ تا

 تق... تق

 زد. یبه در اتاقم م یکس انگار

 آدم کفه مرگش و بزاره! زارنیهم نم ی: اه روز جمعه ادمیغر رلبیو ز دمیچیپتورو دور سرم پ غرولند

نازک  دیکوتاه و شلوارک سف یتاپ صورت کیبلندشدم و بدون توجه به لباسم که  یبار حرص نیتق تق اومد که ا بازم

 حرص داد زدم؛بود سمت منبع صدا رفتم و با 
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 آدم بخوابه!؟ دیذار یجمعه رو هم نم هی -

 بعدا افتاد؟ دیبزار دیدار یهرکار گهید دیکن بس

 یینگاه آشنا خیرفتم و خواستم سمت اتاقم برم که نگاهم م یکردند کالفه چشم غره ا یها باترس نگاهم م خدمه

 افتاد.

 چندبار پلک زدم؛ باتعجب

 نبودم!؟ یمنکه توهم -

 یگفت: خانم ما طبق قراردادمون با آقا شیجد یروش رو برگردوند و باصدا عیکرد و سر یدفعه پسره سرفه ا کی

 .میدیدکور م رییآشپزخونه رو تغ میدار یجهان شاه

 ؟یکن یم کاریچ نجای: خب توادمیکرده پرس هنگ

 اومدن. ونیدکوراس یبنده برا مینگاه کردن بهم جواب داد: عرض کردم ت بدون

 کج کردم و به سوسن گفتم؛ گردنم

 اتاقم. اریسوسن لطفا صبحونه ام رو ب -

 افتادم پس برگشتم که باز نگاهم به نگاه متعجب اش برخورد کرد؛ یزیچ ادیبرگردم که  خواستم

 اسمت؟ -

 هستم. یملک نیاسیبا اخم جواب داد:  یهنگ کرد ول پسره

 دمده است. یلیخ نکونیباال انداختم و: قاب ع یابرو

 ه؛یزدم رو به بق یبار اون بادهن باز زل زدبهم که پوزخند نیا

 بزرگ کجا هستند؟ یجهان شاه ،یراست -

 .ی: خانم آقا امروز دعوت بودند با خانم بزرگ رفتند مهمونالیسه
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 کردم؛ یحرص درار لبخند

 ن؟یفرار نکن رکاریسروقت کارها... از ز نیخب همتون بر یلیخ -

 آندرستن؟ وی

 تکون دادند، ازپله ها باال رفتم و سمت اتاق رفتم. یسر یهمگ

 نکهیبعد بافکر ا یول دمیخجالت کش یبازم کم یو لباس ها ختهیبهم ر یموها دنیقرار گرفتم از د نهیآ یجلو یوقت

 .ارمیسرش ب ییبال شهیچطور م نمیتوفکر رفتم بب یکرد لحظه ا رمیتحق یکل شگاهیآرا یاون شخص اون روز جلو

 ام رو حفظ کردم. یسنگ و جد یسوسن چهره ا یبادر زدن و پشت بندش صدا یلبم اومد ول یرو یثیخب لبخند

 تو. ایب -

 صبحونه وار شد. ینیباس

 زدم؛ یو عسل لبخند رکاکائویو ش یعسل مرویبه ن ینگاه

 رفت؟ ادتیشربتم رو  -

 نموند. یزیچ نیهم یبا ترس پته تپه کنان گفت: خانم شربت تموم شد چون به افراد اون آقا دادم و برا سوسن

 و وقت نشد که برم. نیدیسر رس یخانم خواستم برم بخرم اما شما زود شرمنده

 درهم شد و باتذکر لب زدم؛ اخمم

 .یشیم هیدفعه بعد شک نکن تنب یکنم ول یبارو گذشت م نیا -

 .یبر یتون یم حاال

 دادن زمزمه کرد: چشم خانم ممنونم. قدر

 .دمیکش یم یچشم برزخ یکه برا یباهر لقمه نقشه ها یو مشغول شدم ول دمیرو جلوم کش ینیحرف س یب

 ه؟یاصال فازش چ -
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 ... یکه همه براش باچشم ها یکنه... اونم من یاخم م نهیب یهربار من و م چرا

 با خودشم مشکل داره! اروی نیا الیخیب اوف

 داد. یظهر نشون م کیبه ساعت انداختم  یکه شدم نگاه ریس

 عوض کردم. یورزش یو شلوار مشک یبا بلوز آب لباسم

 نبود. یانداختم کس یسالن رفتم و نگاه سمت

 .ستیخوبه آقاجون ن -

 زومبا رو انجام دادم. نیرو روشن کردم و تمر باند

 قبول کنه. اریشاگردش و به عنوان دست نیام قراره به بهتر یتست داشتم مرب فردا

 که خوراکم دستور دادنه! منم

 کردم. یها حرکات رو تکرار م یدستام مشت کردم و مثل حرفه ا یشتریب باسرعت

 دادم. یو گردنم همزمان تکون م پاهام

 داشته باشه. تیفعال دیبدنت با یبود تمام اعضا نیورزش ا نیا هیخوب

 خیراستم باال نگه داشته بودم باحرص برگشتم که نگاهم م یدستم پا کیدفعه باند خاموش شد. منم که با کی

 دوچشم خون به نشسته خورد.

 یتن صدا نیا میکن یکار م میخانم مادار نیشدم که زودتر ازمن صداش بلندشد: بب کشیو باخشم نزد یعصب

 اعصابمونه! یرو کیموز

 گرفتم؛ جبه

 ن؟یشمام من و از خواب ناز پرورندبمن چه،  -

 فرستاد که دمش رو حس کردم. رونیدفعه نفسش رو کالفه ب کی
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 شد. یهام بسته شد و باز چشم هاش تداع چشم

 دفعه عقب رفتم و ؛ کی

 برو. -

 : حالتون خوبه!؟نیاسی

 موهام فروکردم و چنگ زدم: آره برو. یتو یدست کالفه

 نشستم وزمزمه کردم؛ پارکت یاز سالن خارج شد، رو مشکوک

 من و چم شده؟ -

 شدم. ضیمر دیبرم از رز بپرسم شا دیبا

 کنم. نیکنم بهتره برم استخر و اونجا تمر نیتونم تمر یو مبهوت بلندشدم: حاال که نم جیگ

 رفتم تا به استخر برسم. نیزم ریسمت ز یباخوشحال

 نصب کنم داخل سالن شنا! کریداد که من باند و اسپ یاجازه نم بابابزرگ

 .دمیمن کار خودم و انجام دادم و غرغراش و بجون خر یول

 راحت باشم. دیدارم و با یبالخره منم سهم -

 و داخل آب! دمیحرکت پر کیروشن کردم و ازلج صداش و تا آخر بلند کردم و تموم لباس هام در آوردم و با  باند

 زدم و ؛ یبه درون آب ضربه م باحرص

 کاش دخترهام بودن.اه  -

شد رو زدم  یکه به آشپزخونه وصل م یاومدم و تلفن رو برداشتم و شماره ا رونیبه سالن انداختم و از آب ب ینگاه

 گفت: بله؟ یآرامش بخش یکه صدا

 رو قورت دادم؛ لبخندم
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 استخر درضمن... ارهیبه سوسن بگو شربت خنک و دسر و حوله و لباس ب -

 .ارهیبگو ب ___ یباس هااضافه کردم: ل طنتیباش

 : باشه.دمیو کالفه اش رو شن یعصب یصدا

 بازم سفارش بدم که قطع کرد. خواستم

 زمزمه کردم؛ متعجب

 من قطع کرد!؟ یرو -

 به ذهنم خطور کنه. یتلفن رو پرت کردم. چندبار قدم زدم تا فکر خودخور

 .رمیرو بگ یمامان شیت شیبچه ت نیحال ا دیبا -

 من قطع کرد بچه پررو!؟ یرو

 داخل؟ امی: خانم بدیپرس یآروم یباصدا سوسن

 زدم و؛ رجهیداخل آب ش عیبودم انداختم پس سر دهینپوش یچیبه خودم که ه ینگاه

 .یتون ی... مایآره... ب -

 خدمتکار لباس و سفارش هام رو آوردن. یکیزدم و با اون  ینفس نفس م جانیه بخاطر

 .دمیدورم و شربت خنک رو سرکش دمیچیهوا حوله پ یاجازه رفتن که ب با

 دکور افتاده؟ رییدفعه به فکر تغ کیکه بابابزرگ  شدیچ -

 !بهیعج

 قبول نکردن. یول نجایبدم به ا یاساس رییتغ کیوقت ها خودم و کشتم که  اون

 کنار گذاشته بود. یآب یماکس کیرو نگاه کردم که سوسن  لباسم

 .ادیمدل بدم م نیخدا من از ا یا -
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 !نتمیو آورده که مثال اون نامحرم ها نب نیبابابزرگ ا یبخاطر حرف ها حتما

 به ذهنم خطور کرد. یفکر ناگهان

 و از راه بدر کنم. نیاسی دیآره با -

 باهمون حوله از پله ها باال رفتم و آروم و بدون جلب توجه سمت اتاقم رفتم. یفور

 قرار گذاشتم. یشگیبچه ها زنگ زدم و کافه هم رو باسشوار خشک کردم و به موهام

 مانتوم تا آرنجم زدم باال و نیمدل ساق کوتاه آست یبا شلوار پاره ا دمیبود رو پوش دهمیمانتوم که سف نیتر کوتاه

 کارم تموم شد. ملیمات ور یخلخال پام رو بستم و بادوش گرفتن عطرم و زدن کرم و رژ نارنج

 فیو ک دمیبلند برداشتم و موهام آزاد رها بود روش پوش یشمیابر یروسر کیرو بستم و  فمیو دسبند ظر ساعت

 سمت راه پله رفتم. چمیو سو نکیرو برداشتم و باگرفتن ع دیسف

 همونجا آروم صداش کردم؛ از

 ؟یملک یآقا -

 از آشپزخونه جواب داد: بله؟ نیاسی

 نکنم. یاحترام یتا بهش ب دمیکش یقیعم نفس

 آورده بودم. دیپد یجذاب تمیخلخال پام ر نگیریج نگیریج یپاشنه بلندم و صدا یاون کفش ها با

به  نیداشت یهرکار رونیب رمیدادم و با چهره مغرور لب زدم: من م هیاعتماد به نفس دستم به ستون آشپزخونه تک با

 دادمه دادم؛ یا انهیدرضمن... بالبخند موذ نیهمه کاره عمارت بگ مانیسل

ن ازکارگرتو ییخطا نیکنه کوچکتر یکه خودشما شخصا نظارت م نیو ا نیبزن ینقره ا دیاتاق بنده رو دکور سف -

 .نیجبران کن دیو با شهیو براتون گرون تموم م دمیاز چشم شما د نمیبب

 مشت شده اش و نگاه سردش شدم. یدست ها متوجه

 کنه من و... هیتک هیخواست تک یفکرکنم دلش م 
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 خواستم حرص دادنش! یو م نیهم منم

 کنم. یاتاقتون ارائه م یدکور رو برا نینگاهم کرد و: چشم بهتر یچهره خنث با

 باال انداختم: هوم خوبه! یابرو

لبم  یکه رو ینگاهش بودم و پوزخند ینیرفتم تمام مدت متوجه سنگ یم یگرد کردم و با ناز سمت در ورود عقب

 د.اوم یعنوان کنار نم چیاومد به ه یم

 نجوا کردم؛ رلبیز

 .یمن و هنوز نشناخت نیاسیغلط کردم آقا  یبگ دیهنوز مونده با -

 روندم. یشگیخودروم شدم وسمت پاتوق هم سوار

 داد. یچهارظهر نشون م ساعت

 

 کردم؛ لیو سه مایبه ش رو

 ه؟یچ انیخوب جر -

 شمال. میبر یگفت: قراره همگ شیشگیبا ذوق هم مایش یکرد ول یقهوه اش رو مزه مزه م لکسیر لیسه

 باال انداختم و بامکث عاقالنه زمزمه کردم؛ یابرو

 انه؟یذاره  یدونم پدربزرگم م یمن نم -

 من! یزد: اوه خدا یپوزخند تمسخر یکت

 ره؟یگ یمغرور ما هم اجازه م یسبنا

 جواب دادم؛ یحالم رو بد کرد با تلخ لحنش

 شد! درضمن... یخانوادت حتما برات ارزش قائل م یبزرگ بود یتوام مثل من تنها نوه جهان شاه یوقت -
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دن واسه  یها نگرانشن و بهش بها م یلیکه خ یسمتش خم کردم و نجوا کنان ادامه دادم: لزوما کس یو کم خودم

 براشون مهم ان. نهیا

بلند شد  زیباد کرده از سر م یبا چهره درهم و لب ها یحرص دار آوردنش زدم که عصب یصرفا برا یبامزه ا چشمک

 اومده فعال. شیبرام پ یبرم کار دیباحرص گفت: من با هیو روبه بق

 خوردم. یترافلم رو م تیاهم یباتعجب زل زده بودن بهش اما من خونسرد ب یهمگ

 شدم. رهیخ رونیسرم خم کردم و به ب یدهنم گذاشتم و کم یرو تو قاشق

 !شهیهوا داره سرد م -

 همراه نداره. یضیجز مر یزیهوا چ نیشمال توا نکهیبرگردوندم و افزودم: وا سرم

 متعجب لب زد: چه عجب! حوا

 سبنا!؟ ی: خودتدیمشکوک پرس رز

 داخل کافه بودن حواسشون معطوفم شد! یسر دادم اکثر کسان یبلند خنده

 بهم بماسه. یزیبلکه چ خوام مخ آقاجون بزرگ رو بزنم یاوم م زانم،یگفتم: نه عز طنتیبا ش الیخیب

 ؟یباهاشون حرف بزن یخوا یم یکردند و: جد گهیبهم د ینگاه انیو ک بایفر

 رو به همه تک به تک اشاره کردم؛ فمیتکون دادم و نرم از جام بلندشدم و باگرفتن دسته ک یسر

 دها؟یبزن یبرسم برام حاضر ریفردا ممکنه د -

 !میدار یجواب داد: سبنا فردا با برادر اخو رتیبا ح حوا

 زدم؛ جانیزدم و باه یکه به مغزم خطور کرد بشکن یبا فکر یزدم ول میشونیپ یرو بادست

 بمن... فعال ارازل ها. نشیبسپار -

 ؟یاریب چارهیسر اون ب ییچه بال یخوا ی: باز مدیهم همراهم اومد و کنجکاو پرس رز
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 .یفهم یباال انداختم: به موقع اش م یا شونه

 یلو میبزار نیو چندتا پسر سوسول به پستم خوردند که باهم کورس ماش دمیکش یم ییجاده ال ونیاز م باسرعت

 .میکرد زونیدهن همشون رو آو

 کردم. یم فیمن ک یکرد و آ یپابه پام اونا رو کنف م رز

 کردم. یم فیک یآ

 .میباهم وارد عمارت شد میدیرس یتا بنا گوش باز بود و وقت شمین

 دم؛یسرم وپرس یانداختم رو صدام

 سوسن؟؟

 سمتم اومد: بله خانم جان؟ مهیدفعه سوسن سراس کی

 رو نشوندم: بابابزرگم اومدن؟ میجد چهره

 .ششونیپ نیبر دمیبهتون خبر م یفور نیمن من کنان لب زد: بله خانم، گفتن شماکه اومد سوسن

 گرفت و سمت اتاق کار پدربزرگ رفت. عیبه رز زدم که سر یتکون دادم و چشمک یسر

 کرد. یتالق نیاسی زشدهیبرگشتم که نگاهم با نگاه ر یکم

 بفهمه اشاره کردم؛ یطور رلبیز

 !؟هیچ -

 نیبمش گفت: شما بهتره کم کم آماده بش یبا اون صدا مشیت هیافسوس تکون داد و از همونجا روبه بق یبه معن یسر

 .نیبر

 جذبه! یمااوه  -

 حرکت کردم. لکسیزدم و از پله ها سمت اتاقم ر یشخندین
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 شدم. یخنک و سرد یهوا بازش کردم و بارفتن داخلش متوجه بو یب دمیدر شکالت سوخته دراتاقم رس یجلو

 انداختم. یدادم و مشکوک نگاه نیرو چ مینیب

 .بستم یو موهام رو دم اسب دمیپوش یشلوار سبز روشن همراه تاپ نارنج کی تیاهم ینکردم و ب دایپ یزیچ یوقت

 رو زدم سمت اتاق کار پدر بزرگ رفتم. عطرم

 زدم و واردشدم. یتق

 زد. یکرد و ورق م یم یکه پدربزرگ بهش معروف یینشسته و کتاب ها یصندل یرو نیو مت نیسنگ شهیمثل هم رز

و تنها عالقه ام نواختن  میاز کتاب فرار شهیدوست داره همه کتاب بخونن برعکس من که هم شهیپدربزرگ هم "

 "و انجام ورزشه! تاریگ

 لب زدم: حله؟ مرموز

 تکوت داد: اره. یهم سر رز

 .نینجوا کردم: آفر رلبیز

 .یجهان شاه: سالم بر پدربزرگ قدرتمند خاندان دمیخوب سمت آقاجون رفتم و گونه اش بوس یدخترها مثل

 باباجان؟ یزبون باز خودم، خوب یسالم بر نوه  کی: علپدربزرگ

 ن؟یبهم قفل کردم: به لطفت شما، شما بهتر دستام

 باباجان. نیتکون داد و بهم تعارف کرد: بش یسر

 .یکاناپه روبه روش نشستم: مرس یرو نرم

 اش رو جابه جا کرد: خوب بگو بابا جان؟ نکیع پدربزرگ

 زم؟یرو عز یزدم به اون راه: چ خودم

 کنه! یم دیو تمج فیکه رز بخاطرش دو ساعت داره ازم تعر یبا منظور کرد: همون یا خنده
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 کرد. یم یباز فشیو بادسته ک نییبه رز انداختم که باشرم سرش انداخته بود پا ینگاه متعجب

 آسوده رها کردم. نفسم

 "خوبه خودش راه رو باز کرد "

 کنم؛ انیب یکردم به نحوه عال یکردم و سع بیمصمم جمله ها رو ترک 

 ن؟یبد یو مال یبهم استقالل زندگ ستیبهتر ن ستمین کیبزرگ شدم و اون دختر کوچ گهیراستش بابا بزرگ من د-

 بخاطر دقتش به حرف هام کرد و لب زد: ادامه بده؟ یاخم پدربزرگ

 داشته باشه. ریتاث شتریا حرفم بانداختم ت نییو سرم پا دمیکش یقیعم نفس

باشم  نیکنم بهتر یم یسع ادیز یبا وجود درس ها یکردم و حت یتالش م زیهمه چ یبرا شهیکه من هم دیدون یم -

 ...یول

خرج  یکنم... زندگ نهیتونم دائم از شما درخواست پول و هز یبهش نگاه کردم: من نم میو باال آوردم و مستق سرم

 مختلفم. یآرمان ها و آرزوها یدختر جوون و باکل هیداره و منم 

 نرو، حرفت و بزن. هیدستش و باال آورد و: حاش پدربزرگ

 الزمش دارم. یعنیخوام...  یرو بهم از طرف پدرمه رو م یمقدمه گفتم: من ارث یب

 .ستادیاز اتمام حرفم بهش زل زدم که دسته عصاش رو گرفت و باکمکش بلندشد و ا بعد

 .ستادمیبه احترامش ا منم

 .دمی: باشه بهت مپدربزرگ

 شرط؟ کیبا  یزدم که ادامه داد: ول یبخش تیلبخند رضا خوشحال

 ومتعجب لب تکون دادم: شرط! کنجکاو

 ؟یشرط چه
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 .یازدواج کن دیبهم انداخت و: با یقینگاه عم پدربزرگ

 کنم. یپلک زدم تا حرف هاش رو هالج چندبار

 ها!؟ -

 .یصورته که شرطم رو قبول کن نیبزرگ: دادن ارث تو تنها به ا پدر

 بدون توجه حالم از اتاقش خارج شد. خودش

 چندبار صدام کرد، هنگ کرده بودم. رز

 کردم رو دست خوردم! احساس

ل رز ز مانیگونم گذاشتم و به چهره نگران و پش یگونم حس کردم، باتعجب دستم رو یرو یدیدفعه سوزش شد کی

 زدم؛

 !؟یزد -

 ... خوب من.. من..یدیکش یپته تپه کنان لب زد: بخدا از قصد نبود نفس نم رز

 ادامه نده. الیخیتوهوا تکون دادم: ب دستم

 سرم. یها وارهیپدر بزرگ پژواک شد درون د یصدا یکه برم تو اتاقم ول برگشتم

 "دمیم یشرطم و قبول کن یارث تو تنها وقت "

 .ستیباشرط! انصاف ن یول دهیم -

 زدم: آخه پدر بزرگ انصافت کجاست؟ ادیرفتم و فر نییو با حالت جنون از پله ها پا یعصب

 سالمه! 24فقط من

 بدم. یزندگ لیندارم که ازدواج کنم و تشک یسن

 تو چندتا بچه داشتن. یهمسن ها می: توقددیرو هورت کش شیبزرگ خونسرد چا پدر
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 کردم. یرو ط ییرایچندبار طول وعرض پذ یعصب

 رو زدم؛ رمیت نیبه موهام بخاطر حرصم چنگ زدم و آخر درآخر

 بابا بزرگ کو شوهر؟ یول -

 بهش رفتم و جمله ام رو اصالح کردم. یام شد که چشم غره ا رهیمبهوت شده خ یباچشم ها رز

 !؟رمایب ریزمونه خواستگار از کجا گ نیمن که اصال خواستگار ندارم و توا نهیمنظورم ا -

 ؟یازدواج کن یخوا یبخاطر ارثت م یجد ی: پس جددیخنده پرس یکرد و با ته مانده ها یقهقه ا پدربزرگ

 رفت مطمئنم! یم یام از خشم رو به کبود چهره

 جواب دادم؛ یکنترل کرده ا بالحن

 هم دارم؟ یا گهیمگه چاره د -

 داکنم؟یشوهر از کجا پ یول

 من خنده داره آقا جون؟ یشدم و: بدبخت یکه کفر دیکرده باشم بازم خند فیبزرگ انگار که جک تعر پدر

 نگاهم کرد که چندقدم عقب رفتم. یدفعه خنده اش قطع شد و جد کی

 .دمیصالبتش و جذبه اش ترس از

 نداشتم. یمنظور-

 یم رادیوا بیاومد ت  ازهمشون ع یخوب م یکه خواستارها یتشر زد: زمان یو جد ستادیو روبه روم ا بلندشد

 اد؟یم ادتیو  یکرد یو ردشون م یگرفت

 تکون دادم. یدوران که فکرکردم چهره ام بازشد و سر به

 گفت: اتفاقا پسر پاک زاد هنوزم منتظرته. انهیموذ

 چشمام. یسپهر اومد جلو افهیق
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 "کرد یم یخانواده ما نقش باز یجلو یاز اون کثافت هاس ها ول یعوض "

 هم آخور نشم. یبا اون برزنگ یپول بشم ول ی: من حاضرم بدمیغر دشدهیکل یلب ها ونیباحرص ازم یعصب

 کن. دایپ یپسر درشان جهان شاه کیباال انداخت: پس خودت  یمثل خودم ابرو پدربزرگ

 .ینکن سرم کاله بزار یسع درضمن

 به ذهنم خطور نکرد. یزیافسوس چ یبزنم ول یلب هام باز وبسته کردم تا حرف چندبار

 کنم؟ یپدر بزرگ رفت افسرده و شکست خورده لب زدم: رز حاال چه غلط تا

 زدم. یاصال حرف ارث و نم کاش

 زل زده بود. یحرف به نقطه ا یب رز

 !دمیرس نیاسیرو دنبال کردم به  نگاهش

 اومد. رونیجلوش زدم که از هپروت ب یبشکن متعجب

 ؟ییچته محو -

 پدربزرگت! شیپ ارمشیمناسبه ب یدانشگاه ک یبچه هاکنم از  یتکون داد: دارم فکر م یسر رز

 زدم؛ ادیکه صدام اکو شد بلند فر یدفعه از کوره در رفتم و طور کی

 !؟یخواستگار انیمن برم  بچه ها رو التماس کنم ب یچ -

 کنم. ینم یکار نینه من همچن نه

 ؟یکن کاریچ یخوا یتاسف تکون داد: پس م یبه معن یسر رز

 دونم! یدونم نم یکردم: نم ختهیو چنگ زدم و برهم ر دمیکش موهام رو کش یعصب

 یکنه حت یپسر رو نم کیمعروف هرگز التماس  یجهان شاه دیدختر سع یدونم من ِ سبنا جهان شاه یو م نیا یول

 !رمیبم یشوهر یاگه از ب
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 شدم. رهیبه عامل پوزخند خ یبا نگاه برزخ نیاومد که خشمگ یپوزخند بلند یدفعه صدا کی

 : متاسفم.نیاسی

و شمرده شمرده لب زدم:  دمیمشتم کش یاش رو تو قهیحرکت  کیشدم و با  کشیدرهم شد و باحرص نزد ابروهام

 وگرنه... یکار اضافه نکن گهیبنفعته د

 !یزدم: اخراج ادیفر بلند

 .دمیبه نشونه اعتراض در و بهم کوب یکردم و عصب یراهم سمت اتاقم ط جشیتوجه به چهره مات و گ بدون

 برام گذاشته!  یشرط سخت نیدونستم چرا پدربزرگ همچ یکردم نم یم یو عرض اتاقم رو باحرص ط طول

 دم؛یکش ادیفر باتمسخر

 !یاوه لعنت داکنمیخودم برم شوهرپ ایبا اون پسره ازدواج کنم  دیبا ای -

 که همراهم زنگ خورد. کارکنمیبودم چ مونده

 حوصله وصلش کردم؛ یبهش ب بانگاه

 ها؟ -

 دخترخوب! هیجواب داد: ها چ یباسرخوش احسان

 حل مشکالتت. دیکل منم

 !؟ییی: چدمیزدم غر یکه نفس نفس م یدرحال باخشم

 عق... ییبا تو من

 ...یقطع کردم و پرتش کردم سمت مبل و دوباره شروع کردم به قدم زدن و خودخور یادامه بدم و فور نتونستم

 تا مغزم فعال بشه. رمیدوش بگ کیاست بهتره برم  دهیفا یب -

 رو برداشتم سمت حموم رفتم و... حولم
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 .تارمیکالس گ یدخترونه بدا کاپیشروع کردم به م باحوصله

 .شهیباعث آرامشم م هیزیتنها چ ولونیو و تاریگ نکهیا یبودم برا خوشحال

لب توجه ام ج نیاسی یپله ها گذشتم صدا ونیو باگرفتن کولم از م دمیرو پوش یکوتاهم و شال توس یفسفر مانتو

 کرد.

 کرد بودم. یپسر بحث م کیکه باالسر  نیاسیوکنجکاو به  متعجب

چه  نیا یکرد یاف رو طبق دکور و نقشه وصل م یتخته ام د دیپژمان توبا نینفسش و رها کرد و: بب یعصب نیاسی

 وضعشه؟

 رفتم که همون پسره متوجه ام شد و باترس نگاهم کرد. کشونینزد کنجکاوتر

 دم؛یپرس یبلند کردم و با لحن مشکوک و دلهره آور یرو کم صاف

 چه خبره؟ نجایا -

 و با اخم نگاهم کرد! دیکش یکالفه پوف نیاسی

 ها... شهیجذاب تر م شهیباجذبه م شعوریباال انداختم و تودلم زمزمه کردم: ب ییابرو

 هپروتم جوابم داده! یتو دمیفهم دمیپسره رو د دهیو چهره ترس نیاسی انگرینگاه عص یوقت

 شد؟ی: چدمیبازم پرس خونسرد

 بدن. لیدرست همون کارو تحو دیکردند و االنم با یاشتباه هی شونی: عرض کردم که انیاسی

 ؟ی: اون وقت اگه بازم کارش و درست انجام نده چدمیچشم نازک کردم و پرس استیباس

 آقاپسر رو بده؟ نیا یگندکار ییخواد جوابگو یم یو موشکافانه افزودم: ک ستادمیا نیاسی یقدم هی تا

 بودم. شیام شد منم مات چهره جذاب وخواستن رهیخ یبیبالحن غر نیاسی
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 "؟یگفت ی! خاک برسرت سبنا تواالن چشدیچ "

 سرم؛ یاختم روحوصله عقب برگشتم و صدام اند یازش فاصله گرفتم و ب یمغزم فور باهشدار

 .نیحق ادامه کار و ندار گهیاگه اون آقا باز خراب کرد د -

 و درضمن... شهیازتون گرفته م کار

 مفهوم شد؟ نیبد دیپورسانت کار رو تمام وکمال با دیادامه دادم: با یا انهیبرگشتم و بالحن موذ سمتشون

 از حد صورتش مشخص بود. شیب یبرجسته گردن و قرمز یو از رگ ها نیخورد ا یرو م نیاسیخون ِ  خون

 ؟یصدام زد: خانم جهان شاه یرفتم که کس یزدم و سمت باغ بزرگ خرمان خرمان م یشخندین

 رو پشت حس کردم. ینفس نفس زدن کس یو به راه رفتنم ادامه دادم که صدا اوردمیخودم ن یرو به

 دفعه جلوم ظاهرشد! کی

 چه وضعشه!؟ نیا یملک یآقا یزده واکنش نشون دادم: وا بهت

 .نیشما ظاهرا عجله داشت یهمزمان جواب داد: صداتون کردم ول دیکش یم یقیهمونطور که نفس عم نیاسی

 رو روشن کنم. یاومدم خدمتون تا موضع میبگذر

 سادمیهم وا یهمه چ ینگاهش کردم که ادامه داد: درسته بنده دکورآشپزخونه و اتاقتون رو قبول کردم و پا یسوال

 ...یول

افزود: کارما  یخونسرد یول یترم شد و با لحن عصب کیبار اون بود که نزد نیانداخت و ا یبه چهره سوال ینگاه

 درسته؟ میدر کن یخودمون اسم ورسم یبرا میتونست ینموگرنه  میداره اما ما هم تو کارمون خبره ا ادیاشتباه ز

 آره تکون دادم و منتظر موندم. یبه معن سرم

 دونم چرا سرفه کرد! یاما نم دیکش یقینفس عم نیاسی

 .نیبهش تعارف کردم: عجله نکن یحوصله دستمال یب
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 رو نگرفت به جاش چندقدم عقب تر رفت! دستمال

 حرکتش؟ نیا یچ یعنیبهم برخورد!  یلیخ

به  نکهینه ا میدیاشتباه کرد ما بهش تذکر م یادامه داد: تو کار ما اگه شخص ریتکون داد و سربه ز یکالفه سر نیاسی

 سنگ بند نبود. یبود که سنگ رو ینطوریاگه ا میصالبه بکش

 یقرارداد بستم و باهاشون هم ط یجهان شاه یبنده از اول با آقا زنم،یپس حرف آخر رو م نیدونم عجله دار یم

 کیدرسته بخاطر  نیا یکنم ول یموقع انجام کار وارد شد بنده تمام وکمال خسارت رو تقبل م یکردم اگه ضرر

 ن؟یمواخذه کن ممیاون همه خدمه و ت یاشتباه همش بنده روجلو

از صاحب منزل و  یاحترام خشک وخال کیوضعش حداقل  نیاونم به بهتر دمیکه انجام م یکار یانتظار دارم برا من

 کنم؟ یتونم داشته باشم اشتباه م یم هیبق

 

به  نکهیبودن اما بدون ا یخلع سالح شده بودم حرف هاش منطق نیاسی یجلو نهیا تشیبگم واقع یدونستم چ ینم

 شدم. رهیپشت رل قرار گرفتم و به چهره غرق فکرش خ لکسیازکنارش رد شدم و ر ارمیخودم ب یرو

 متاسفم. زارهینم یغرور لعنت نیا یانصاف نبود ول -

 و زدم و بامهارت سمت در روندم. استارت

 سمت کالسم حرکت کردم. عیدر و باز کرد و من سر یبا بوقم فور داریسر

 ازش سواستفاده کنم. یلیدوست نداشتم از مقام فام یول گهیبهم نم یزیچ رکنمیدونستم د یم

 کرد. یباهام با احترام برخورد م شهیهم یازم بزرگتره ول نکهیمادرمه با ا ییروشن پسر دا کین ایآر

 دستام بود. یتو زمیعز تارینشسته بودم و گ میشگیهم یسرجا یو ک دمیرس یک دمیتوفکر بودم نفهم ازبس

 نگاهم ماتش شد. ایآر یباصدا

 بزن. ویسنار هی: سبناجان بقایآر
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 حرف تکه معروف شادمهر پر پرواز رو با مهارت اجرا کردم. یبهش انداختم و ب ینگاه مغرور

احساس اما  یرباط اون رو نواختم ب کیفقط مثل  یکنم ول یکردم چون حالم رو به راه نبود نُت رو خراب م یم فکر

 خوب!

 زمیعز لهیرو برداشتم و وس تاریگذشته همه از جاشون بلندشدن. پوشش مخصوص گ یاتمام و مرور درس ها بعداز

 داخلش قرار دادم. اطیرو با احت

 ؟ینبود یشگیهم یبود سبنا زتیچ هی: امروز ایآر

 ناکوک بودم. تارمیحوصله جواب دادم: درسته چون مثل گ یب

 ما حالش گرفته بشه؟ یباعث شده سبنا یزی: و چدیپرس دیداد و باترد هیتک میبه دسته صندل ایآر

 خواد من شوهرکنم. یو زمزمه کردم: بابابزرگ بخاطر ارثم م نییسرانداختم پا باغم

 بهم زل زده بود! بیکنجکاو سرم باال آوردم بهش دقت کردم که عج ومدین ایاز آر ییصدا

 !؟هیچ -

 کرد : و جواب تو؟ یمکث ایآر

بزرگ  یکه جهان شاه داکنمیپسرخوب پ کیبگردم  دیبا یچیو ادامه دادم: ه میصندل یخودم پرت کردم رو باحرص

 با اون سپهر پاک زاد ازدواج کنم. دیقبولش کنه وگرنه با

 مثل خودت. قایدق هیشناسمش پسر جلف و خوش گذرون یتکون داد: م یسر امتفکریآر

 کردم؛ دیرها کردم و شمات بار تاک یعصب نفسم

 !؟ایآر -

 داره من کجا اون کجا؟ یهمخون تیمن با اون درپ یکجا

 !نیفقط هم یمن اهل پارت و جشن و بزن و بکوبم ول درسته

 که؟... یدون یپره م یم یکیبا  قهیخوک صفت هر دق اون
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 ندارن اون ها... یپسرا برام ارزش یعنینبودم  یپسر چیتاحاال باه من

 درسته؟ یبگ یخواست یو م نیمن و ندارن هم اقتیگفت: ل ایحرفم رو آر ادامه

 تونخ. یکردم: بله زد نییباال وپا سرم

 ؟یکارکنیچ یخوا ی: حاال مدیآروم و خونسرد پرس شهیتاسف تکون داد و روبه روم نشست و مثل هم یبه معن یسر

 گفتم! یدونستم که به تو نم ینازک کردم: نابغه اگه م یچشم پشت

 .یرو گفتم تا راه کار بهم نشون بد یهمه چ بهت

 سپاره به منکرات برم تا ننداختنم. یمن و م ییشد االن استاد اخو رمید یساعت با تعجب لب زدم: وا دنید با

 من!؟ ارمیحاال مقنعه ازکجا ب یوا

 فعال آروم باش اومدم. رمیگ یدستش باال برد: من از بچه ها م ایآر

از اتاق خارج شدم و سمت  یرو محکم گرفتم و با دو دل فمیو دسته ک تاریگ فیازاتاق خارج شد و منم ک یفور ایآر

 صدام کرد: سبنا؟ ایراه پله رفتم که آر

 دستش بود. یعقب برگشتم نگاهش کردم که مقنعه آب  کالفه

 و بپوشم؟ نینگو که من و ا یزل زدم: وا باچندش

 گلم! یلب زد: مجبور نهیخونسرد دست به س ایآر

برادران  شیپ یرکنیتندهم نرو که باز گ زیعز یکرد: مراقب باش سبنا یازدستش چنگ زدم که خنده ا یعصب

 !سیپل

 مزه. یب -

 دادم و تا زودتر برسم. راژیپاتند کردم و تانشستم با تمام سرعت و نیسمت ماش عیو سر تند

سرخم رو زدم و با چک کردم صورتم دسته  غیرژ ج دمیمقنعه رو پوش نهیآ یجلو یساعته فور مین دنیاز رس بعد

 شدم. ییکالس اخو یرو برداشتم و با اعتماد به نفس راه فمیک
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 !یمیرضا عظ استاد

ا از من شرط بستم ت یول کنهیرو گرفته اصال هم به دخترها نگاه نم ییلقب اخو شیو چهره نوران شیگذاشتن ر بخاطر

 راه به درش کنم و...

 به در زدم. یزدم و با اعتماد به نفسم تق یثیلبخند خب دمیاستاد رو شن یصدا دمیپشت در کالس رس یوقت

 : بله؟یمیعظ استاد

 کردم و: اجازه هست جناب استاد؟ یرو تا حد ممکن با عشوه قاط صدام

 شدم. رهیبهش خ یبیتاآخر باز کردم و با لبخند دل فر درو

الس و وقت ک نیباش رونیلطفا ب نیآورد فیتشر رید یلیرو خ یدرس میبلند اشاره کرد: تا یبا اخم و تن صدا استاد

 .نیریرو نگ

 شکینزد رهیخ رهیوارد کالس شدم و خ یبشم پس با لوند میها تسل یبه زود ستمین یمن کس یشد ول یخال بادم

 تیریچون مد ستیبرام مهم ن نیاگه من و از ترم حذف کن یحت یاومدم ول ریرفتم و زمزمه کردم: راستش از قصد د

 بره و اونکه... نجایذاره شاگرد ممتاز دانشکده اش از ا یدانشگاه نم

 هستم! یدونه من ک یبه بچه ها انداختم و آروم تر زمزمه وار ادامه دادم: نم ینگاه

 نگاهم کرد! یخنث استاد

 : خوب؟استاد

 گفتم؟ یچ نیدینفهم یعنیمتعجب چشمام گردشد و به خودم اشاره کردم:  جاخوردم،

 لیدل یول یهست یدونم توک ینشست و خونسرد گفت: من م شیصندل یخوشگلش رو نکیرضا با اون ع استاد

 کنم؟ یباز یپارت شهینم

 ؟یتکرار نشه جهان شاه گهید یاونم صرفا بخاطر ممتازبودنت ول رمیگیم دیبار و ند نیا

که بچه ها برام گرفته  میگیشیهم گاهیتکون دادم و مغرورانه سمت جا یاشاره اش سمتم بود که با اخم سر انگشت

 بودن رفتم.
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 کردم. یخوب حس م یلیاستاد و اون پسر پولدار رو خ نیسنگ نگاه

 ؟یچطور مخش و زد یزد: واو سبنا جان باز که محرکه راه انداخت رلبیز مایش

نثارش کردم و خودم با کالسور و جزوه مشغول کردم موقع درس فقط گوش هام گوش و لب هام  ییخفه شو رلبیز

 و حواسم شش دانگ استاد و نکته هاشه. شهیوخت مد

زل زدم که دخترها چطور  بامونیچونم زده بودم به استاد ز رینشسته بودم و دستم ز لکسیدرس ر انیپا بعداز

 زد. یباهاش الس م

 .دتمیپا یم یرچشمیشدم ز متوجه

 جابسه! نیزدم: تا هم یپوزخند

خم شدم و برگه هارو جمع  یو کم دمیدندون کش ریلبم ز یکردم و با حالت مصنوع نیرو به عمد پخش زم کاغذهام

 کرد. یزودتر برگه ها رو خم م یکیکنم که 

 بهش اشاره کردم؛ متعجب

 خواد. ینم -

 .ستی: مهم نلیسه

 امه. یهمون پسرپولدار دانشکده و ازقضا همکالس لیسه

 وار بزرگ شد. کیسمتم خم شد، چشمام اتومات یگذاشت و کم زمیم یبرگه ها رو تموم

 ...یندو یم یمخش وبزن یکه بتون ستین هیمثل بق یکیبه استاد اشاره کرد و: اون  یبخش نانیبا لحن اطم لیسه

 کنه. ینگاه م ___دختر کیزد و مرموز گفت: اون به تو به چشم  یکردم که لبخند منتظرنگاهش

 کرده بود. میکه زد بدجور کفر یشخندین

بدون خود پسرا هم به دخترا به چشم اون  نمی... استیدادم: برام مهم ن هیبه مغزم تک لکسیو نباختم و ر خودم

 ... یول انهی کننیحرفت نگاه م
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 یهر خر دمیاش گذاشتم و با تحکمم ادامه دادم: من اجازه نم نهیقفسه س یترش رفتم و انگشت اشاره ام رو کینزد

 !یارزش نداره گوگول یبدون نظرت و امثال تو برام ذره ا نمیا __م بگهبشه و به کمینزد

 سوزندم که خودم حظ کردم. یبه چهره قرمزش زدم و جور یپوزخند

 فوق مغرور. یجلد سبنا یبچه ها از قالبم در اومدم و رفتم تو یزدن ها باصدا

 کرد. یزدم و از کنارش رد شدم و استاد هم با اخم نگاه م یطعنه ا لیهام رو داخل کوله انداختم و به سه لیوسا

 "برو بابا "

 کردند. یرفتم که همشون موشکافانه نگاهم م مایدخترا ردشدم و سمت رز و حواش ونیم از

 !یزد بچه مامان ینبود رز مفت م یزیچ-

 حواست جمع کن ممکنه برات بد بشه ها... یتراش یخودت دشمن م یبرا ی: تو همش دارحوا

 دشمن و بدخواه دارم. یکل یحساب کن یبخوا الیخیتوهوا تکون دادم : ب یدست کالفه

 ترسم. یعاقبت کارت م یتکون داد: من برا یتاسف سر یبه معن رز

راه به راه من و  نیشی... خسته نمنیبگ یه نیبگ یچفت شده ام تشر زدم: حاال همتون ه یدندان ها ونیازم یحرص

 بسه! نیکن یم حتینص

 .اه

 اومد. یاخ کس یمحکم تکون دادم که صدا دستم

بود زل زده  میدخترا که نگاهشون سمت پشت سر دهیمتعجب و ترس یطرف پشت سرم بود با اخم به چهره ها چون

 بودن.

 شدم: اوه متاسفم. رهیخ یمیاستاد عظ نیبه عقب برگشتم و به چهره خشمگ کنجکاو

 دفترم زود. ایو: ب دیو باشصتش گوشه لبش رو کش دیکوتاهش کش یها شیبه ر یدست استاد

 سبنا. یلب زد: بدبخت شد انهیموذ یردشد و که متعجب به دخترها زل زدم که کت ازکنارم
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 بچه ها سمت دفتر استاد قدم برداشتم. الیخ یمشت شده ب یدرهم شد و بادست ها ابروهام

 بود. ییدلم غوغا یتو

 و وارد دفترشدم که باچهره کالفه رضا مواجه شدم. دمیکش یقینفس عم دائم

 خوام. یصاف کردم: من ازشما عذر م صدام

 ازم کم شد! یزیکردم چ یگفتم هرچند احساس م یم دیبا یول یسخت بود مغدرت خواه گرچه

 بگم هوم؟ یگرفت و : من به توچ یرضا ژست جذاب استاد

 نگاهش کردم. رهیخ رهیخ

 استاد. یبودم و منتظر حرکت بعد ستادهیسرجام ا لکسیشد ر کمیدفعه ازجاش بلندشد و نزد کی

 ؟یرضا: نگفت استاد

 ن؟یدونم خودتون بگ یجواب دادم: نم یرو فشار دادم و باتفکر الک لبم

 ه؟یچ ____تکون داد و: نظرت راجب  سرش

 شدم. رهیخ باره نابودشد و با چهره متعجب و اخم بهش کیو غرورم به  ابهت

 "زد!؟ یحرف نیچرا همچن "

 یو با گرفتن گوشه مانتوم و فشرودنش درواقع استرس درونم رو مهار م دمیمشت شده ام کنار مانتوم کش دست

 کردم.

صورت رضا  یدستم باالرفت  و رو یو باقدرت تمام و چهره مملو از خشم و ناراحت رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 فرود اومد.

 بلند به خودم اشاره کردم؛ یزدم و باتن صدا یکه نفس نفس م یکرد و درحال یدستم گزگز م کف
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لمسش کنه... درضمن هرگز  یهرخر دمیبه خودم و تنم ارزش قائلم که اجازه نم یباشم ول یبندبار یدختر ب دیشا  -

 یدرمورد شاگردش فکرکنه و حت حانهیوق نطوریکنه ا ینگاه نم یحت یدختر چیکه به ه یکردم استاد یفکرش رو نم

 خودم... یمتاسفم برا ارهیبه زبون ب

 عیتند و سر هیتوجه به بق یو ب دمیکه باحرص در و اتاقش رو کوب یموند زمان یطرفه اش همون طور باق کی صورت

 .دمیدو نگیسمت پارک

 قرار نبود که... گهید یول میچطور جرئت کرده... درسته شرط بست -

 خدا... یا

 روندم. ییشدم و تخت گاز سمت کوه تنها نمیسوار ماش یفور

 یچیه هب گهیحالم اونقد ناخوش و بد بود و که د یاون باال رفت ول شهیم یفقط خودم بلد بودم و به سخت ییتنها کوه

 کردم. یفکرهم نم

 چندبار زنگ خورد دخترها بودن. میگوش

 .میگوش یزد رو یچشمک م ایآر بار زنگ خورد خواستم طرف رو فحش باران کنم که اسم نیا

 

 

 

 

 دادم؛ هیتک یکالفه به تخته سنگ دنیرس یبنظرم کیکه همه کوچ ییشدم جا رهیخ نییپا اون

 برخورد کنه! نطوریکنه باهام ا یجرئت م یمقصر خودمم که هرکس دیشا -

رو داشتم تا باهاش دردودل کنم  یکاش کس ینجوا کردم: ا رلبیار نشسته ام و ز  نیبا افسوس رها کردم و جن نفسم

 یکسیترسم از ب ی... مستیراز درونم ن قیال چکسیه فیبود تا بهش اعتماد کامل داشته باشم... ح یو کاش کس

 !رمیبم
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 ؟یغدغن کرده رفتن به اون آرامگاه خانوادگ ی... چرا جهان شاهستمیقبرپدرومادرمم بلدن یمن حت ایخدا

 ؟یآرامش نداد کمیفقط  کمیهمه ثروت و خدمه بهم  نیا ییچرا به جا اصال

 صورتم شدم! یسیو خواستم مقنعه رو درست کنم که متوجه خ دمیبادسرد به خودم لرز دنیوز با

 من!؟ یخدا -

 !دمیکردم خودم نفهم هیگر یک من

 خودم لعنت فرستادم. یکس یو ب یی... مانند مجنون ها قهقه زدم و به تنهادمیحال افسبار خند توهمون

 برم عمارت. دیبا شهیبه قعرآسمان گره خورد: داره شب م نگاهم

 خورد و لول خوردم...  زیاومدم که پام ل نییحواس از کوه پا یب عیسر

 ییییآ -

 تونستم سقوطم رو مهارکنم. یگرفتن سنگ باقرار

 شدم؛ رهیخ نییو بانفس نفس به پا دمیلرزون عرق کرده خودم وباال کش یو لرز وباها باترس

 !نییبرم پا دیبا یا -

 قدم هام رو بردارم. اطیآروم و با احت شهیکردم مثل هم یسع

 .ستیاالن بخاطر ضربان تندقلبم حرکاتم دسته خودم ن یلعنت -

 رو درآوردم. میگوش

 آنتن نداره که! یلعنت -

 فرستادم. رونیب یرو باحرص وکالفگ نفسم

 راه رو محتاط اومدم. یتا تونستم به خودم مسلط بشم و باق دمیکش قیچندبار نفس عم 

 راحت شد و باعشق سوارش شدم و تخت گاز سمت عمارت حرکت کردم. المیخودرو که شدم خ کینزد
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 تکون دادم و وارد شدم. یتفاوت سر یدر و باز کرد ب داریزدن مکدر سر بابوق

 هشت بود. کینزد ساعت

 .رنکردمید یاوک -

 وارد عمارت شدم. یشونم برعکس گذاشتم و باسرخوش یرو فمیک

 باال. دیسالن ابروهام پر یاونم تو یجهان شاه دنیباد

 "!؟دهید یباز چه خواب "

 سمت پدربزرگم قدم برداشتم؛ لکسیر یباظاهر یول مشکوک

 بزرگ سالم عرض شد. یبه به جهان شاه -

 باهات کار دارم. نی: سالم بشپدربزرگ

 لبم جمع شد! گوشه

 "!دهیدرست حدس زدم خواب د "

 .ریبگ لیچشم شما امرکن و کشته مرده تحو -

 باش دختر. یمخاطبم قرار داد: جد یبلند یو باصدا دیعصاش رو محکم کوب پدربزرگ

 مبل نشستم. یاخم هام درهم شد و رو شیعصب بالحن

 ا؟ی: خانم بپدربزرگ

 شد انداختم. یم کمونینزد یبه مادربزرگم که بامشقت و سخت نگاهم

 سرجات... سوسن؟... سوسن؟ نیبرم کمکش که باز بابابزرگ نطق کرد: توبش خواستم

 ن؟یکرد: جانم آقا بفرما میپدربزرگ تعظ یجلو مهیسراس سوسن

 .ادی: کمک کن خانم بپدربزرگ
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 رفت لب زد: چشم. یکه سمت خانم م یدرحال سوسن

 ؟یو جواب نداد تیبهم انداخت: چرا امروز گوش یقینگاه عم پدربزرگ

 آدم و! کنهیو بازخواست م خیمشت شد چرا همش توب دستم

 رفته بودم کوه نتونستم جواب بدم. -

 دن؟یپرس یزدن وحالت و ازمن م یکه همه زنگ م هیتو استادت چ انیتکون داد و: جر یسر

 بگم... دیبا یدونستم چ ینم دچونیرنگم پر فکرکنم

 سرو ته رو جورکنم. یجور کیگشتم تا  یمناسب م یکلمات و جمله ها دنبال

 کرد. یاز مقام استادبودنش سواستفاده م یچیه -

 زد؟ یموشکافانه لب زد: بهت حرف زشت پدربزرگ

 رو بابغض تکون دادم. یسر

 نه؟ یاریربیرو گ یکس یگفت: نتونست یو درآخر جد دیبا عصاش چندبار کوب پدربزرگ

 نفسم رو رها کردم. یحرص

 "که! شهینم الیخیب "

 نه. -

د اگه شخص مور گهیپنج روز د یعنیهفته  نیو ازجاش نرم بلندشد و پرابهت گفت: آخر ا دیبه صورتش کش یدست

 .یباسپهرپاک زاد ازدواج کن دیبا ینکرد داینظرت و پ

 زد! یم رونیب شینداشت اگه بگم از دماغ و دهنم آت والیام کم از ه چهره

 تکرارکردم؛ یو عصب مبهوت

 کنم! ینم یمن با اون بوفالو عروس-
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 .یشیکنب خوبش عروس م یکرد: م دیتاک لکسیر پدربزرگ

 زدم. کیسرام یو برداشتم و محکم رو زیم یرو ستالیگلدون کر ادیاونها سمت اتاقشون رفتند از حرص ز یوقت

 ...تق

 دم؛یکش غیزدم و از ته دل ج یشد! نفس نفس م میتقس کهیهزاران ت به

 برام اجبار باشه؟ یهمه چ دیبا یچ یآخه برا -

 خونه حرامه... حرام! نیذره آرامش توا کینبودن  ،یلعنت

 و تندتنداز پله ها باالرفتم وباضرب وارد اتاقم شدم. دمیموهام روکش باحرص

 کردم. یم یکله خودخور کیشام هم نرفتم و به جاش تاصبح  یبرا

 

 "صبح"

 شدم. یخودم االن عال الیرو زدم و با زدن عطر محرکه ام به خ پیت نیو جلف تر نیو فرز بدتر عیسر

 میرفتم حواسم به بند ساعت چرم یم نییاز پله ها پا فمیکردم و باگرفتن دسته ک یظیغل شیپدربزرگ آرا ازحرص

 خوردم و شتک! یزیدفعه به چ کیبود که 

 و غرولند زمزمه کردم؛ دمیکمرم که پله ها خورده بود رو مال بادستم

 ؟یاحمق مگه کور-

 کرد! یتالق نیاسی رهیمتعجب سرم و بلندکردم که بانگاه خ ادینم ییصدا دمید

 فرستاد. رونیباال انداختم و صاف نشستم که به خودش اومد و نفسش و کالفه ب ییابرو

 ؟یکرد خراب ونمیدکوراس یزد ینیب یمگه نم یه-

 انگار خنده اش گرفته بوده. دیصورتش کش یچندبار دست رو نیاسی
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 ...دمیرس یم دینبود عجله داشتم با یعمد دی: ببخشنیاسی

 !هیباال بردم: کاف دستم

 .یبر یتون ینقصش انداختم: م یب پیبه ت ینگاه

 .میآروم بلندشدم و هردو ازکنارهم ردشد خودمم

 استپ کرد! مغزم

 "کنه یو مدهوش م ! آدمیعجب عطر "

 .گمیم یخاک برسرم دارم چ -

 .زبودیم یشربت رو کیسمت آشپزخونه رفتم  الیخ یب

 راحت همش زدم. الیدوتا قرص شکم رون توش پودر کردم و باخ کیکه به سرم زد  یبافکر

 توالته! یوبخوره تادو روز جاش تو نیا یهرک -

 چندش. یا یبه ا به

 رفتم داخلش نشستم و استارت زدم. نمیشآشپزخونه خارج شدم و سمت ما از

 شه؟یچرا روشن نم یلعنت -

 ...یاستارت زدم ول گهید چندبار

 شدم و درکاپوت رو زدم باال؛ ادهیپ باحرص

 .ارمیسردر نم یکیآه خدا منکه از مکان -

 !اوف

 .انیو گفتم و آدرس دادم تا ب نیو نوع ماش یبه دست زنگ زدم به شرکت خودروساز یگوش

 باشه. یحواسش به همه چ دکردمیرفتم و تاک مانیسل داریسر سمت
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 حوصله آژانس رو نداشتم. یرو برداشتم از عمارت خارج شدم حت لیو موبا فیبرگشتم و دسته ک خودمم

 رفتم. یم یاصل ابونیپاشند بلند سمت خ یحوصله با اون کفش ها یب

 زنگ خورد...  میگوش

 ا؟یسالم آر -

 ؟یکنم االن تو مرز جنون یچرا حس م ؟ی: خوبایآر

 دونم چرا خنده ام اومد باقهقه ناز جواب دادم؛ ینم

 همون. یخراب شده برا نمیماش زمیآخه عز -

 اون وقت؟ یخند یم ونهیبا خنده: د ایآر

 هامه. یباره چرا نخندم چون خندهام بخاطر بدبخت یو آسمون م نیلبم رو فشاردادم: آخه از زم 

 شده؟ی: چدیپرس یجد ایآر

 .شتیپ امیدارم م -

 دنبالت؟ امی: آدرس بگو بایآر

 پام ترمز کرد. یجلو ینیآدرس بدم که ماش خواستم

 شدم که اشاره کرد سوارشم. رهیخ نیاسیبه  متعجب

 بازکرده و سپس نرم جلو نشستم. نیدر ماش یزدم و با لوند یشخندین

 زحمت نکش االن دوستمون سوارم کرد. زمیعز -

 : و اون شخص؟ایآر

 ا؟یباال انداختم و با ناز صداش کردم: آر ییابرو

 شدم. نیاسیکرده  رتینگاه ح متوجه
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 ؟یایم یقپ نقدیا یک یبرا ی: هایآر

 .یملک ی: آقادمیدندون کش ریرو ز لبم

 : بله؟دیپرس نیاسی یول دیخند زیر زیر ایآر

 اسمتون رو گفتم. یهست یبا ک دیو لب زدم: باشما نبودم دوستم پرس کیرو کج کردم و با ناز چشم هام بار یگوش

 بسوزون سبنا؟ شی: کم آتایآر

 آدم و! دهیرز همش پند م نیچشمم جمع شد: بس کن توام مثل ا گوشه

 بلندشد! ایدفعه سرفه آر کی

 ارم؟یبگو برات تابوت آکبند ب یاگه مرد ؟یزنده ا -

 : منتظرم.ایآر

 کرد! قطع

 ؟یکن یمن قطع ماحمق رو  -

 هو چش شد!؟ کی نیا نمیبب سایوا

 ن؟ی: بابنده بودنیاسی

 .ریصاف نشستم و: خ 

 ن؟یرو بد نیبر نیخوا یکه م یی: لطفا آدرس جانیاسی

 .رمیکن بعدش خودم م ادهیچهار راه پ کیشدم: سر  رهیدادم و به چهره ام خ نییرو پا ریگ آفتاب

 : آدرس.نیاسی

 رو دادم. ایهنگ کردم و آموزشگاه آر شیمحکم وجد یباصدا

 شدم. یم نیاسیو تکون خوردن  یقرار یب متوجه
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 حالت خوبه؟ -

 .ستین یزی: آره آره چنیاسی

 و فشرودن یشونیپ یعرق رو زشیو از ر نیکرد ا یم یقرار یب یلیخ یباال انداختم ول یالیخیب یبه معن یا شونه

 فرمون متوجه شدم.

 ؟یایخوب نم: بنظرکه دمیپرس نگران

 کنم. یدونم چرا احساس سرما وفشار م ی: نمنیاسی

 جواب دادم: نگه دار. یزدم و درآخر جد چندبارپلک

 درمانگاه. میبر عیسر دیبا نیمن بش یاجایروبهش گفتم: تو ب ستادیکه ا نیهم

 چون وچرا قبول کرد. یب

 که اجازه نداد. رمیپاشدم و فرز رفتم سمتش خواستم دستش و بگ یفور 

 باال انداختم و نشستم پشت فرمون. یا شونه

 شدم. نیاسیومکث  یکالفگ متوجه

 ؟ینیش یپس چرا نم -

 تکون دادم که لب زد: جاتون گرمه؟ هیچ ینگاهم کرد که سرم به معن قیعم نیاسی

 منظورش نشدم! متوجه

 آره چطور؟ -

 !یصندل یجا دیدست کش اطیتاسف تکون داد و با احت یبه معن یسر

 برخورد. بهم

 "روش!؟ کشهیکنه من نجسم که دست م یفکرم یعنی "
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 کنم. یم تیمن بهداشت رو رعا یول دایببخش -

 انداخت. ینگاه میو حرص یو مات به چهره عصب مبهوت

 نداشتم. یاجتناب کردم منظور بد یصندل یموجود رو یو: بخاطر گرما دیکش یقیعم نفس

 ؟یچ یعنیو هنگ کرده لب زدم:  جیگ

 کنم. یمن عرض م نیفتیخراب تکرارکرد: شماراه ب یبا حال نیاسی

 و زدم و سمت درمانگاه روندم. استارت

کار مکروه و  نیدر واقع ا نهیو بش رهینشات بگ گهیکه از شخص مخالف د یگرم یهرجا یرو ی: اگر شخصنیاسی

 گناه ِ!

 دم؟یوفشار دادم: بازم نفهم لبم

 گه؟یگرم بود د نیبنده نشست یکه شما جا یکه انگار هم تعجب کرده بوده وهم خنده اش جواب داد: زمان نیاسی

 !نیهم یعنیتکون دادم:  یتفاوت سر یفکرکردم و ب یکم

 تکون دادم. یسر

 شکمش گرفت و ناله کرد. یدست رو نیاسیدفعه  کی

 درمانگاه... دمیگاز فشار دادم و با هول و واال رس یرو شتریپام ب دهیترس

 مرد جذاب بود. نیا شیجواب دادن فقط فکرم پ الیخیزنگ خورد که ب یچندبار میگوش

 "من! یوا "

 نرفتم. هم کشونیکرد که من به شخصه از ترس آمپول نزد زیتجو چارهیب نیاسی یدارو و آمپول برا یکل فتیش دکتر

 گرفت. یشده بود و مدام لبش و گاز م دهیروح و پر یب نیاسی چهره

 بال سرش اومده. نیبه خوردشون داده که ا یزیچ یانداخت و: احتماال کس نیاسیبه  ینگاه دکتر
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رو آماده  یچون عجله داشتم فقط شربت ینخوردم ول یزیحال لب زد: من از صبح چ یب نیاسیکردم که  دیتا منم

 !نیهم دمیبود رو سرکش زیم یرو

 مسموم رو خورده!؟... نکنه همون شربت دیشک رنگم پر یب

 من! یوا

 دادم. یبهم گوشزد کرد منم متعجب فقط سرتکون م نیاسیمراقبت از دکترسفارش

 بادلهره و عذاب وجدان آروم زمزمه کردم؛ م،یکه دکتر و پرستار رفتن درواقع ما تنهاشد یزمان

 خوام که... یمن معذرت م -

 درمانگاه. یآورد یازت ممنون باشم که من و فور دیو باالبرد و سرفه کرد: اتفاقا من با دستش

 از استرسم دو برابر شده بود. یناش ییدهنم رو بازور قورت دادم و احساس گرما آب

 شدم نگاهم به چهره مات شده ام گره خورد! رهیبود خ ییاتاق که شامل چندتخت و روشو دیسف یفضا به

 زننده شده بودم. یلیخ ظیغل شیاون آرا با

 انداختم؛ نییسرم پا یو باشرمندگ دمیرو جلو کش شالم

 راستش. راستش... لبم محکم فشرودم و -

 یبودم فکرم ختهیرو من توش پودر شکم روان ر یکه خورد یمقدمه افزودم: اون شربت یو ب دمیکش یقیعم نفس

 کنم اما... یبره درواقع خواستم تالف یپدربزرگم م یکردم سوسن اون شربت رو برا

 نتونستم ادامه بدم. ازخجالت

داد  یفحش م ایزد  یخفان آور اتاق سوهان روحم بود... کاش داد م یزد. فضا ینم یسکوت کرده بود و حرف نیاسی

 سکوتش از صدتا کتک و ناسزا بدتره. یول

 زنگ خورد. میدادم که گوش رونیکالفه ب نفسم

 ا؟یآر ییبهش انداختم: کجا ینگاه
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 ن؟یکدوم طبقه هست قایدم درمانگاه دق دمی: من رسایآر

 انداختم آروم نجوا کردم: سوم. نیاسیبه چهره درهم  ینگاه

 : اومدم.ایآر

 کرد. میکفر نیاسیپوزخند  یکرد ول قطع

 "!هیچ شیا یمعن "

 ظاهرشد. ایآروم آر شهیبه در خورد و چهره هم یبودم که تق ایومات منتظر آر ساکت

که با  برد یحد اتاق پ یتکون دادم انگار خودش به سکوت ب یمن بود، پس فقط سر یتنها منبع دلگرم طیشرا تواون

 کرد. یشد و مودب  احوال وپرس نیاسی کیژست خاص خودش نزد

 ... یآقا نی: سالم خوبایآر

 .یملک نیاسیشد که زمزمه کردم:  رهیخ بهم

. از سبناجان.. دمی... شنزیعز یملک نیاسی  یله جناب آقادستش رو جلو برد: ب یکرد وبه نرم یسرفه مصلحت ایآر

 فعاله! شیپ یادیما ز لیفام نیببخشش توخدا ا

نسوزونه اموراتش  شیدختر آت نیا قیمردونه زد: آره رف یبهش رفتم که قهقه ا یدرهم شد وچشم غره ا ابروهام

 گذره. ینم

 گرانه لب زدم: نه توروخدا تعارف نکن بازم بگو... خیتوب نهیبه س دست

 ؟یزد: خودت خواست یلبخندهمراه چشمک ایآر

و  مارستانیتخصصشون فقط فرستادن ملت به ب شونیا زمیمن در آورد: بله عز ینگاهش کردم که ادا متعجب

 !مارستانهیت

 کش اومد. نیاسیلب  گوشه



 برده عشق

 
68 

 

گاهش هم با لبخند ن نیاسیبود چون که  زیشگفت انگ نمیبرخورد کرد و هم نیاسیبا  یمیصم یلیخ ایکردم آر تعجب

 کرد. یم

 دستم خشک شدا... قیدوباره دستش تکون داد: رف ایآر

 : سالم حواسم نبود شرمنده داداش.نیاسی

 .کهیداداش کوچ ستین ی: مشکلایآر

 زود باهم اخوت شدن. یلیخ نایکه ا جاخوردم

 بود تنهاشون بزارم. بهتر

 .شهیمرخص م یک نمیدکتر بب شیپ رمیجان من م ایآر -

 .میبر میتون یبستم دکترش گفت سرمش تموم شه م یخال

 کرد. یانداختم که هنوزهم به نگاه نم نیاسیبه  یا رهیخ نگاه

 چک کردم... میها نشستم و گوش یدر کنار  صندل یاتاق خارج شدم و جلو از

 اومد و مسکوت کنارم نشست. رونیب ایآر قهیچند دق بعداز

 با آه مخلوط کردم؛ نفسم

 با اون سپهر عقد کنم. دیبا دانکنمیپسرخوب پ کیبدبخت شدم آخرهفته اگه  ایآر -

شونم نشست: حرص نخور سبنا درست  یرو ایگرانه آر تیدستام فشرودم که دست حما یخم شدم و سرم تو یکم

 زنم. یحرف م یجهان شاه یمن با آقا شهیم

 چپ وراست تکون دادم؛ سرم

 ش؟یبهتر بشناس دیبزنه امکان نداره ازش برگرده خودت با یحرف کی ینداره وقت دهیفا -

 راه حل! ریبودم و درگ شیکفش اسپرت مشک رهیو باپاش ضرب گرفت و من خ دیکش یهوم ایآر
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 دفعه با شوق سرم باال آوردم و: تو! کی

 مبهوت به خودش اشاره کرد: من!؟ ایآر

سال عقد  کی... پسر فوقش تمیو ازهمه مهم تر آشنا با اخالق یلیهم فام یتکون دادم: آره تو... هم مجرد یسر

 ه؟یفکرخوب میشیرسم و دوستانه ازهم جدام یبعد منم راحت به ارثم م میکن یم یسور

 کن. رونیفکرش و ازسرت ب شهیجاخورده پته تپه کنان لب زد: نه نه نم ایآر

 بهم برخورد. ناجور

رو  چکسیبه ازدواج باه یمن مجبورم وگرنه عالقه ا یدون یخودتم م نی: ببدمیپرس زشدهیر یباچشم ها یعصب

 ؟یگیم ینطوریدارم که ا رادیمن ا نمیبب سایوا ایندارم... 

 و پاک کرد و با استرس زمزمه کرد: نه به جان سبنا! شیشونیبا دستش عرق پ ایآر

 فقط من دلم بدجور گره اون دختره. یندار یرادی... بخدا تو اناستیو ازدواج ا گهیدختر د کیعالقه من به  موضوع

 کردم؛ کشیخودم نزد یفروکش کردو با کنجکاو تمیاعصبان

 ه؟یک -

 تونم بگم. یهم قفل کرد: نم یدستش و تو ایآر

 نجوا کردم؛ یازجام بلندشدم همزمان دلخور وحرص یعصب

 و به توبگن. انیتموم حرف هاش و ب ستنیهمه مثل من احمق ن یگیدونستم نامحرمم که بهم نم ینم -

 ی: بس کن سبنا خودت مایکالفه و خشدار آر یشد و پشت بندش صدا دهیدفعه بازوم کش کیکج کردم که  راهم

 درسته؟ یبرام حکم خواهر و دار یدون

 درمانگاه بود. یممات کر واریبا حرفش هنگ کردم و نگاه ناباورم به د یحرف بازوم رها کردم ول یب

 : رز.ایآر

 پلک زدم و تکرارم کردم. چندبار
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 رز، رز، رز؟؟؟ -

 .شهینم باورم

 و باتمسخر گفتم: رز!؟ رخندهیدفعه زدم ز کی

 من... یخدا یوا

 ناراحت نگاهم کرد: کجاش خنده داره؟ ایآر

دختر از طبقه متوسط  کیبا  یخوا یمامانت فقط بفهمه تو م نیدلم گذاشتم: همه جاش... بب یرو یشینما دستم

 .هیدنید اخانومیثر افهیواو ق یازدواج کن

 داد و موهاش چنگ زد. واریاش به د هیتک ایآر

 گذرونه. یاش رو داره م یاوج ناراحت و کالفگ یعنیشناختم  یحاالتش ک م نیا

 زمزمه کردم؛ یشدم و بالحن دلواپس کشیشدم و نزد یجام عصب یخنده ب از

... فقط خداکنه یوقابل اعتماد و زن زندگ هیرینظ یخواستم ناراحتت کنم رز دختر ب ینم اجانیمن و ببخش آر -

 تجمالت زودگذر نشه. یدختر فدا نیا یو پاک یها یاجازه بده خوب شیرگ اشراف زاده ا اخانومیثر

 دارم. شیدر پ یسرش کج کرد و با افسوس لب زد: راه سخت ایآر

 جمع کردم و دم گوشش نجوا کنان لب زدم: منم باهاتم. لبم

 .دیخند یاون اوج بدبخت یتو

 یمن واقفم به سنت ها یتونه ول یخواد استقاومتش و باال ببره که بگه م یم دنیبا خند هیطور نیهم شهیهم

 زودگذر! گاهیپولدارها و شان و جا

 

 نیرو تا دم ماش نیاسیچطور  ایبود مونده بودم که آر یعضله ا نیاسیداشت اما  یجثه متوسط اما قدبلند ایآر

 رسوند.
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 بود. نیگسن دمیند یکه تاحاال کم محل یمن یبرا نیوا ادیبودوجوابم نم نیهنوز باهام سرسنگ نیاسیبامشقت!  البته

 شدم. رهیکرد خ یم فیوتعر شیبا خنده و لبخند خاطرات سرباز ایبه آر باافسوس

کن ن یطونیش گهیسبنا د یول امیگذاشت باچهره شماتت بار بهم گفت: منم پشتون م نیداخل ماش نیاسی یوقت

 کردم و ی... پوف کالفه ایبزرگ شد گهیزشته تود

 زدم. یزل م نیاسیجلو، عقب به  نهیاز آ یرچشمیز یگاه یرل نشستم و آروم استارت زدم و... ول پشت

 .میمحل خونه اشون بود کیکه داده بودم نزد یآدرس طبق

 هست که ازت مراقبت کنه؟ یصاف کردم: کس صدام

 وسرد جواب داد: بله. کوتاه

 کردم. یم ادهیفرمون پ یزور داشتم رو یباال انداختم و هرچ ییابرو

 به خودم اومدم: نگه دار. باصداش

قب ع اومد متعجب نیاسیناله  یشده بودم صدا یکی شهیبستم قطعنا باش یترمز اما اگه کمربند نم یزدم رو عیسر

 برگشتم ...

 من. ییوا -

 و بازکردم خواستم کمکش کنم که دستم و به شدت پس زد. نیاسیشدم ودر سمت  ادهیپ یفور

 زمزمه کردم؛ یوعصب دلخور

 خورتم بشر! ینم -

 ...ینش کمینزد گهیتود یول رمی: حاضرم بمنیاسی

 ازحرفش! دیدونم چرا ته دلم لرز ینم

 سبنا؟ یکارکردیاومد: باز چ ایآر یجد یمنتظرنگاهش کردم که صدا ساکت
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 شدم. رهیبشه خ ادهیپ نیکردازماش یکه تقال م نیاسیباال انداختم و بدون جواب به  یا شونه

 وگرنه... ضهیمر فیح "

 "وگرنه اونکه سرو مرو گنده بود! یبال رو سرش آورد نیسبنا... توا یکرد غلط

 عذابم بده.: حق باتوئه حاال هم کم دمیبامشت به قلبم کوب -

 شتافت و ازپهلوهاش گرفت و بلندش کرد. نیاسیبه کمک  دنیبه محض رس ایآر

 متوجه نگاه چندزن داخل کوچه شدم. یزده بودم ول دیخورش ادیرو بخاطر اشعه ز میآفتاب نکیع

 بودم! متعجب

 برداشتم: سبنا لطفا زنگ خونه رو بزن. لیدست از تحل ایآر یباصدا

 شلوارمه. بیدارم توج دیسرفه کرد: نه کل نیاسی

 ؟یاریدرب بمیاز ج شهیگفت:  م ایبهم زد و رو به آر یبشم که اخم ترسناک کشینزد خواستم

 کرد. نیاسی بیتکون داد و دستش و داخل ج یسر ایآر

 دادم. هیتک واریبه د دمیکش یکالفه ا پوف

به زور لب زد:  نیاسیتوقفل در چرخندمش اما بازنشد مات باز چرخندم که   عیو درآورد بهم داد که سر دیکل یزمان

 هلش بده.

 کرد! یقراضه ها کار م نیمثل ا یول هیزیدر معلوم بود در درست وتم ازظاهر

 شپلق بازشد. یسرش فرود آوردم و محکم هلش دادم که در با صدا حرصم

 کرد. کیچشم هاش برام بار نیاسیتاسف تکون داد و  یبه معن یاسریآر

 کنن! یم زیمن و آنال سادنی... واگهید نیاشاره به در کردم: بر زونیآو یلب ها با

 .نیزد: بفرما یپوزخند نیاسی
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 اومدن. نیاسیو  ایتعارف رفتم داخل و پشت بندم آر یب

 پراز گلدون وباصفاشون انداختم. اطیبه ح ینگاه

 !هیزیعجب چ -

 گل ها و خاطره ها... ونی: کلکسایآر

 حرفش و کامل کردم؛ وادامه

 .یو زندگ یزندگ -

 غنچه ها... نیا نیباران باعطر دلنش نیزد: عشق با باردن خوش است و نم ا یلبخندجذاب ایآر

 .یبراش زدم: الحق که شاعر و نوازنده استاد یدست

 !نینشون دادم: آفر انگشتم

 داخل. نیاریب فیزل زدم بهش دوباره اخم آلود گفت: تشر دیکرد تا من و د یمتعجب نگاهمون م نیاسی

 یکه حداقل به کالس بعد میساعت بعد بر میبه ساعتش انداخت و : وقت هست ن یشدم که نگاه رهیخ ایآر به

 .میبرس

 نداره. تیتفاوت زمزمه کردم: منم که برام اهم یب

 ...ییبرم جا دیمن با دیباعجز لب زد: ببخش نیاسی

 حالش رفت داخل خونشون. باهمون

 خونه انداختم. یمتوسط و پنجره ها اطیبه ح ینگاه

 نداشت! یحوض هم داره ول نجایکردم ا یفکرم -

 تو زشته. میبر دبزنیدرآورد: کم د یورود یکفشش وجلو ایآر

 .میرو درست کردم و داخل شد فمیتکون داد و ک یسر
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 .نیحواسم جمع شد: سالم خوش اومد یخانم یباصدا

 داشت. ییبایچهره ز یول یمعمول یظاهر

 متشکرم. -

 که فکرکنم هال بود! میشد یوارد اتاق ایآر دنبال

 و جالب خونشون رو از نظر گذروندم. یمیقد یاینشستم و  اش یمیسبک قد یمبل ها یرو

 کردم. یم یانداختم و با دست هام باز نییحال تر از قبل شده بود شرمزده سرم پا یکه ب نیاسی دنیباد

 خطاکار جرئت نگاه کردن نداشتم. یدخترها نیا مثل

 خانوم؟ مای: فاطنیاسی

 ؟یملک یاومد: بله آقا عیدختره سر همون

 "خدمتکارشه! "

 به مادرم سربزنم. دیمن با نیکن ییرایاز مهمون ها پذ شهی: منیاسی

 مادرتون خواب هستن. ی: چشم ولمایفاط

 زنم. یفقط سر م ستی: مهم ننیاسی

 .امیاالن م اجانیشد: ببخش آر رهیخ ایرو به آر نیاسی

 : راحت باش.ایآر

 که بوق! منم

 د.کنن یم قیبهم آرامش ترز بیناراحتم عج یودرآوردم و خودم باهاش مشغول کردم و البته با آهنگ که وقت میگوش

 نیتالزم داش یزی: چدیپرس یریو باسربه ز دینیچ زیم یاومد و رو یدانمارک ینیریو ش یبا چا مایبعد فاط قهیچنددق

 .نیبگ
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 .یاوک -

 یکرد جواب داد: دستتون درد نکنه همه چ یکه مبهوت من و نگاه م مایبهم رفت و رو به فاط یچشم غره ا ایآر

 هست ممنون.

 ازمون دورشد. یبالبخند کوچک مایفاط

 باشه! نجایخدمه ا دیخدمتکارجوون با کیدونم چرا  ینم

 "ن؟یخدمتکار جوون و رعنا دارزر نزن مگه خودتون کم  "

 .هیحرف نمیا -

 کردمتوجه لباس تو خونه اش شدم. یعذرخواه راومدنشیو بابت د شمونیاومد پ نیاسیربع  کی بعداز

 !کسیف یشرت توس یو ت یفاب مشک شلوار

 "نازه ها پشیت "

 شد! شییکهربا یوار زوم چشم ها کیهام اتومات چشم

 شد که با اخم زل زدبهم. نمینگاه سنگ متوجه

 و لب زدم: بدعلق! دمینفهمه خودم عقب کش ایکه آر یطور

 .مدیرو سرکش میذره چا کیحواله اش کردم و  یرو برداشتم با ناز لبخند میچا لکسیهاش متعجب شدند که ر چشم

 .دیکش یپوف کالفه ا نیاسی

 در عجب و بهتم! امیراحت جلوش کوتاه م نکهیکرد واز ا یم یقطعنا کارم تالف میدونستم اگه تنهابود یم

 شد. یبود باخشمم روبه رو م یا گهیکه اگه شخص د یبهش آوانس بدم درصورت نقدیممکنه ا چطور

 : ها؟دمیپرس جیبه خودم و گ ایآر یصدازدن ها با

 .میر یم میو ابرو انداخت: پاشو دار دیکش ردندونیلبش ز ایآر
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-ok 

 یروشن کنه برگشتم عقب نگاه نیرفت ماش ایتا آر میرفت اطیشد و باهم سمت ح یمشغول خداحافظ نیاسیبه  رو

 ازمون دورشد. دیکردم که با ببخش مایبه فاط

 قدم عقب رفت. کیشدم که مبهوت  نیاسی کیزدم و نزد یلوند لبخند

 باال انداختم؛ ییابرو

- Good luck . 

محوشد و با اخم  یفور یخوردن گوشه چشم هاش شدم ول نیلحظه متوجه چ کیلحظه فقط  کیهم زدم  یچشمک

از کار افتادم و حقوق بچه هارو نتونستم  ی... بخاطر تو امروز کلیزل زد بهم: بهتره مراقب رفتارت باش یبرزخ

 پرداخت کنم و من امروز شرمنده شدم.

 رفت و باشرم ازخونه اشون خارج شدم. نیازب لبخندم

 شدم. ایآر یمشک یمازرات نیماش داخل

 گذاشت. یکالم سنت یقطعه ب کیرو روشن کرد و  پخش

 به نوع ترک داده بود. یتنوع جالب یمدرن وسنت بیترک

 : کارخودته!؟دمیپرس متعجب

 دنده رو عوض کرد: چه عجب قفل زبونت بازشد! ایآر

 حواله بازوش کردم؛ یمشت

 کارخودته؟ گهیطعنه نزن حوصله نداشتم... بگو د -

 دم؛یآره تکون داد که با شوق دست هام بهم کوب یبه معن یسر

 ؟یدیادمیبه منم  هیعال -

 ؟یکن یرز کار یکه رو ی: به شرطدیخند انهیموذ
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 رو... ایآر یخاطرخواه انیاومد جر ادمی تازه

 ؟یانتخابت مسر یتو ی: حاال مطمئن هستدمیپرس دیباترد

 شدم؛ رهیخ رونیبه ب شهیسرش تکون داد که از ش بازم

 آخرهفته؟ یشرط و مهمون نیبا ا کارکنمیمن چ یزنم ول یباشه باهاش حرف م -

 باشصتش گوشه لبش رو لمس کرد... ایآر

 کنه! یداره فکرم یعنی نیا

 پشت رخشت بزن. نمیبزن بغل من بش -

 ؟یداغونش کن یبزن یخوا ی: نچ. نج. نچ مایآر

 به جانب به خودم اشاره کردم؛ حق

 هم دست فرمونم خوبه. یلیمن خ رمینخ -

 آموزشگاه؟ میبر ایآر

 افتادم. نیاسیحرف  ادی یخواستم بگم آره ول یم

 "امروز قرار بودحقوق بچه هارو بده "

 زدم. یحرف م کشیرفتم فروشگاهشون با شر یم دیبا

 حسابم چقد پول بود؟ یتو

 کردم... نییباال وپا یکم

 هست بشه حقوقشون رو داد. یاونقد ولیا -

 کار دارم. یآژانس بزار کل کی: من وکنار دمیپرس ایروبه آر 

 برسونم؟ یر ی: کجا مایآر
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 تو به کارت برس. رمیکردم: نه خودم م نیینه باال وپا یبه معن سرم

 و کم کن. شتی: حداقل آراایآر

 شدم. رهیچهره ام خ به

 داشت. حق

 رو محو کردم. هیبرداشتم وسا فمیاز ک یکاغذ دستمال

 شد.درست  -

 االن پاک شد مثال؟ نی: اایآر

 گه؟ید رندهیگ -

 شد و وارد مغازه شد. ادهیو قبل از من پ ستادیا یآژانس کی یجلو

 ؟یندار یمشکل دهیپرا یدارن ول نیماش کیاومد وسمت من جواب داد:  قهیپنج دق بعداز

 سرم تکون دادم که به داخل مغازه اشاره کرد. نیبودم بنابرا مجبور

 .رونیمرد شکم گنده اومدب کی

 .اجانیشدم: ممنون ازت آر ادهیپ نیاز ماش لکسیر

 کاردارم. یکنم شرمنده کل ی: خواهش مایآر

 .ستی: مهم ندشدمیپرا نیماش سوار

 سوارشد و: کجابرم خانوم؟ یفور راننده

 لحظه؟ کی -

 برداشتم با خونه تماس گرفتم... میگوش

 : بله؟پگاه
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خونه ومنزل شرکت سرو(  ونیاف و دکوراس یکارت هست که نوشته شده ) ام د کیپگاه برو  آشپزخونه اونجا  -

 خوام عجله کن. یآدرس و شماره تلفنش و م

 لحظه... کی: چشم پگاه

 ن؟یداشت کن ادی: خانم قهیده دق بعداز

 کنم. یبگو حفظ م -

 ... یجنب بانک مل یجمهور ابانی: خپگاه

 .یمرس -

 بانک و ... نیفقط قبلش بر نیآدرس بر نیبه راننده: لطفا به به ا رو

 : چشم.راننده

 و زدم. میخم کردم و هدفون گوش سرم

 زل زده بودم. رونیفقط به ب میتابرس

 قه؟یچند دق نیبه راننده: منتظرباش رو

 .می: خانوم ما کار دارراننده

 ؟یکاریخب شما مگه االن ب -

 !گهید یکن یکار م یدار

 به فروشگاه انداختم و واردش شدم. ینگاه

 نشسته بود. نیاسیخود  یهم سن ها یپسر کی زیم پشت

 د؟یصاف کردم: ببخش صدام

 د؟یابروش باال انداخت: درخدمتم بفرما ییتا کی دنمیسرش و باال آورد و باد پسره
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 مقدمه گفتم؛ ینشستم وب یروصندل

 رو تقبل کنم. مشیخوام حقوق ت یاومد و بنده م شیبراشون پ یمشکل یملک یامروز آقا -

 : شما؟پسره

 هستم. یپام انداختم: جهان شاه یکیاون  یپام رو کی مغروانه

 زیرب ی... جعفر جعفر بپر دوتا چانیازجاش بلندشد: بله بله خوش اومد یهنگ کرد و فور میلیفام دنیباشن پسره

 واسمون.

 ...یآقا ستین یاجیو باال تکون دادم: احت دستم

 جان. نیاسی کیشر یری: بابک امپسره

 خوشبختم. -

 گذاشتم. زیم یدرشت و درآوردم و رو یاسکناس ها دسته

 بهتون ندادم! دیکه گفت: رس رونیتوجه خواستم برم ب یب

 کنه تا بتونم برم. میو بهم تقد دیتا رس صبرکردم

 .نیخوش اومد یلیشد: خ کمیبرگه نزد کیبا

 زدم به چشم هام... نکمیتکون دادم و ع یسر

 نخورده بودم. یچیعصر بود و من از صبح ه4ام خورد هنگ کردم یبه ساعت مچ تانگاهم

 آژانس شدم آدرس عمارت دادم که زود برسم خونه. تاسوار

 شدت خسته بودم. به

شدم و زنگ عمارت و  ادهیحرف پ یسمتش گرفتم و ب یتروال صد کی فمیک یکه دست کردم تو میدیرس بالخره

 فشار دادم.
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 باخنده گفت: خانم دستون دردنکنه. راننده

 و گرفت و رفت. گازش

 در و باز کرد. مانیسل نکهیحوصله منتظرشدم تا ا یب

 رفتم. یبا اون کفش ها سمت عمارت م یباخستگ

 کرد. یپام گزگز م کف

 آخ و اوخم بلندشد.سالن ردشدم و داخل آشپزخونه شدم و کفش هام در آوردم و  ونیازم

 ... یوا یپام وا ینه نه وا یوا -

 شده؟ی: خانم چسوسن

 اتاقم و پاهام رو ماساژ بده. ایاول غذامو بده بعد ب -

 تکون داد و مشغول گرم کردن غذام شد. یسر

 .دمیمال یهمش پاهام م بادستم

 اخ اخ  -

 .نی: خب خانوم کفش راحت بپوشسوسن

 م.پوش یکفش پاشنه و دانشگاه و کالس زومبا بوت م تاریو کالس گ یبه بعد فقط مهمون نیتکون دادم: از ا یسر

 پام. یول

 پلوبود. مهیو ق جاتیشامل: سوپ سبز غذا

 مه؟یبازم ق -

 : آقا دستور دادن.سوسن

 بره. یو قندخونش رو باال م یچرب یاوف براش ضرر داره کل -
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 خوردن. ادیبخورن عوضش سوپ رو ز ادیزد: خانوم نذاشتن ز یلبخند سوسن

 رفتم تا دست هام رو بشورم. سیو ناراحت بلندشدم و سمت سرو نیکارصبحم شرمگ یآور ادیزدم اما با  یلبخند

 "خداروشکر که بابابزرگ اون شربت و نخورد وگرنه... "

 بفرسته. مارستانیکه کم مونده بود پدربزرگم رو گوشه ب میحرص و جوشش الک نیگرفت از ا دلم

 .ادیها له وجود نم یخرابکار نیا رمیخودم و بگ یکم جلو هیکم فقط  هیاگه فقط  -

 زدم: حقشه. یاومد لبخند نیاسیکه سر  ییآوردن بال ادیبه  اما

 نه اونکه فقط صراحت کالم داره... ام

 اومدم و داخل آشپزخونه شدم و سرگرم خوردن خوراکم بودم. رونیب سیاز سرو الیخیب

 و بلندشدم. دمیشدم عقب کش هرکیس

 ن؟ینخورد یزی: خانوم شماکه چسوسن

 .یکن یبشقاب و پرم ادیبه بشقاب نصفه ام انداختم: من اندازه خوردم تو ز ینگاه

 .ایتوام کارت و انجام بده و باروغن کنجد ب رمیگ یدوش م تا

 شدم. رهیخ سمیخ یرفتم و به چهره ام و موها یقد نهیو سمت آ دمیچیرو دورم پ حوله

 زدم و سشوار و برداشتم و شروع کردم به خشک کردن. یلبخند

 آوردم... یتموم شد باند اتاقم رو روشن کردم و صداش و بلند کردم و همزمان تاپ و دامنم رواز کمد در م یوقت

زدم و کرم و  یچرخ یبا لبخند دمیرو پوش دمیام تنم کردم و دامن بلند پف دار تامچ پام و به رنگ سف یشمی تاپ

 زدم. یخوش بوکننده رو هم آروم به صورت و دست هام م ونیلوس

 چسبه. یم نیکنه وگرنه االن فقط تمر یپام درد م فیح -

 تخت نشستم؛ یرو نیکه به در خورد سنگ یباتق
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 .اتویب -

 با موهام سرگرم کردم که سوسن اومد داخل. خودم

 کارکنم؟ی: خانم االن چسوسن

 شدم؛ رهیبه روغن کنجد انداختم و به سوسن خ ینگاه

 ؟یبباف یماه غیت یبلد -

 گوشه سرش و خاروند؛ سوسن

 تونه. یالهه م یواال من نه... ول -

 ...ادیب ادمیکردم تا  زیهام رو ر چشم

 ؟ییموطال دیهمون دخترسف -

 کرد: بله خودشه. دیبالبخند تا سوسن

 اومده تازه وارده؟ یاما اون ک ادیدادم: بگو ب یوقوس کش

 هفته اومدن اون دختر دانشجو.. کی: بله سوسن

 تکون دادم که سوسن دنبالش رفت. یسر

 اومدن. قهیچند دق بعداز

 به الهه انداختم، لبم فشار دادم. یقیدق نگاه

 "خوشگله! یادیز "

 جلو... ایب -

 : چشم.الهه

 "!یناز یواو چه صدا "
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 اسمت؟ -

 : الهه شکور.الهه

 مخاطبم سوسن بود؛ یالهه ول رهیکج کردم خ سرم

 تو پام رو ماساژ بده و ... -

 الهه باتعجب نگام کرد. دمید

 .یماه غیموهام بباف البته فقط ت ایتوام ب -

 : چشم.الهه

 : چشم خانوم.سوسن

و  ارمز یم رپامیز شهیکه هم یموکت که نذاشتم و بالشت بزرگ یرو نهیتختم نشستم که سوسن خواست بش یرو

 موکت انداختم؛ یبرداشتم رو

 سفته. نیروش زم نیبش -

 زد و الهه هم نرم پشتم قرار گرفت. یلبخند سوسن

 کرد. ینرم موهام شونه م بابرس

 و آرامش بخش. میبود کنترل رو برداشتم زدم آهنگ مال ادیباند ز یصدا

 .رهیالهه هم باعث شده بود خوابم بگ فیلط یداد همزمان دست ها یبامهارت نوک انگشت هام رو ماساژ م سوسن

 ممنونم. هیشده بودم و: بچه ها کاف شل

 زنده شد... ییو چشمم که بستم اما دوچشم کهربا دمیبا اجازه رفتن که دمر دراز کش هردوشون

 و بادستم سرم ماساژ دادم؛ دمیدفعه پر کی

 من و چم شده!؟ ایخدا -
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 چشم هام. یجلو ادیم نیاسی یهمش چشم ها چرا

 چشم هاش! ایافتاد  یم ادمیسرد و خنکش  اعطری یباشم ول الیخیکردم ب یسع دمیکش یپوف

 شدم رفت بخدا. ضیمر -

 داد قطعنا االن پدربزرگ منتظرمنه! ینه شب نشون م یرو ساعت

 نشکنم. یتا شان و قانون جهان شاه نییرفتم پا یم دیپرحسرت رها کردم و با نفسم

 .هیحکومت نظام نیعمارت مثل قوان قانون

 وقت سرو کردنه شام هست. االن

 رفتم. یم نییاز پله ها پا لکسیو زدم و ر عطرمحبوبم

 رو به وجود آورده بود. یصندل پام تضاد جالب نگیریج نگیریتق تق و ج یصدا

 شدم. رهیگرفته بود خ یکه راس اون بابابزرگ قرار داشت و کنارش مامان بزرگ هم جا زبزرگیم سمت

 سالم. -

 نشستم و بهشون زل زدم. زمیسرشون باال آوردند و بادقت نگاهم کردند که خونسرد پشت م هردوشون

 دخترم؟ یجون: خوب مامان

 .زمیشما عز یزدم: فدا یلبخند

 ؟یزد: الغرتر ازقبل شد یلبخند مامان

 به خودم کردم؛ یا اشاره

 .زیالغر مده عز -

 باتریزرگ که ساکت درحال خوردن سوپ بود گفت: سبنا هر روز زتکون داد و بالبخند روبه پدرب یجون سر مامان

 نگران کننده است. شیالغر نیا یول شهیازقبل م
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 تازه من االن مانکنم ها... شهینم میزیمامان من چ نیباالرفت: نگران نباش ابروهام

 .رهینفسش در م یری: دماغش و بگپدربزرگ

 .دمیجو یساالد سزارم رو م الیخیب یگرفت ول حرصم

 ن؟یخوا ی: خانم سس مپگاه

 زدم؛ دیپدربزرگم رو د یرچشمیز

 .اریدوغ نعنادار برام ب وانیل کی شهینه فقط اگه م -

 : چشم.پگاه

 خانم جون انواع نمک که شامل: دوغ و سس رو غدغن کردند. بخاطر

 .نی: بفرماپگاه

 .یبود: مرس زیم یرو وانیل

 .دمیوبرداشتم جرعه جرعه سرکش وانیل

 لبم پاک کردم. بادستمال

 شدم خوردن خانم جون و پدربزرگ هم تموم بشه. منتظر

 

 بود. لمیجمع شد آروم زمزمه کردم: کاش حداقل موبا لبم

 که ازجام بلندشدم: با اجازه تون؟ دیعقب کش پدربزرگ

 : صبرکن سبنا.پدربزرگ

 "خدا! یا "

 ؟یداکردیرو پ ی: کسدینگاهشون کردم، پدربزرگ موشکافانه پرس یرفته عقب گرد کردم و سوال وا
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 کنم. یصدام دراومد: دارم روش فکر م زنمیآو یلب ها ونیگوشه دستم فشار دادم ازم باناخنم

 خواد به زور شوهرت بدم. یام، پس دلم نم ی: سبنا من جدیجد پدربزرگ

 کردم؛ دیزد پس محکم تاک یهام تو کاسه دو دو م چشم

 ه.باش -

 رفتم و پاتند کردم و تندتند از پله ها باال رفتم. عقب

 و خودم پرت کردم سمت تختم و شروع کردم به مشت زدن به بالشتم. دمیو محکم کوب در

 .ی. لعنتی. لعنتیلعنت -

 رو گرفتم. ایآر شماره

 زدم. یداشتم درموردت حرف م ی: به سالم حالل زاده اایآر

 .سکوت

 سبنا؟ شدهی: چیجد ایآر

 بازشد؛ تیدفعه لبم به شکا کی

 کارکنم؟یچ ایآر دهینکنم به زور شوهرم م دایامشب اتمام حجت کرد گفت اگه پ -

و بزارم  کنم سکیتونم ر ینم ستنین یدونم واال منم که دوستام آدم درست یفرستاد: نم رونیکالفه نفسش و ب ایآر

 اون بتونه کمک کنه؟ دیشا ی... ولی... سبنا ولتیخواستگار انیب

 ه؟ی... اون کی: کدیته دلم تاب یدیام نور

 !یملک نیاسیمقدمه لب زد:  یب ایآر

 شدم. رهیخ وارید دیتو دستم خشک شد و مات و مبهوت به نقطه سف یگوش

 دختر... ی: الو... الو سبنا... اایآر



 برده عشق

 
88 

 

 تونستم آب دهنم رو ببلعم! یم مگه

 عمارت ها سبنا الو؟ امیب شمیخورم پام یقسم م ی: اگه جواب ندایآر

 زمزمه کردم: چرا اون؟ متعجب

 !ینفسش و آسوده رها کردوبا تشر گفت: فکرکردم مرد ایآر

نگات نکرد و درضمن  یحت یبود افهیآخر ق نکهی... توامروز با امیشناس یما مردها همو و نوع نگاهمون خوب م خوب

 .نیبود و البته سرسنگ نیزم یهمش نگاهش رو

 زدم؛ یشخندین

 دارد و از آن بترس سر به تو دارد! یوهو یاز آن نترس ها -

که دختر جوون و  مایبه اون فاط یاش بود اون حت یچون تموم حواسم پ یپسر موجه ا نیاسیبنظرم  ی: ولایآر

کرد پس معلومه قابل اعتماده که اون دختر باشرمش اونجا کار  یم ییرایبود نگاه نکرد و اون دختر راحت پذ ییبایز

 کنه. یم

 گرفتم؛ ردندونیز لبم

 کنه؟ یقبول م یمطمئن ی... ولهیآره حرفات منطق -

من به عنوان  شنهادیقبول نکنه و درکل پ دیشا یدونم چون تو سرش اون بالرو آورد یکالفه جواب داد: نم ایآر

 !نهیاسیشوهر 

 زنم. یو: باشه فردا اومد باهاش حرف م زدم چندبارپلک

 تا قبول کنه. یکن واقعاجبران کن ی: مودب باش و سعایآر

 .فتهیبرم التماس اون پسرخودش دیکه با دمیبه کجا رس نیبب ای: خدادمیتوپ یحرص

 .زمی: آش کشک خاله است عزدیاخندیآر

 مرده شور اون خاله رو ببرم. -
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 رو قطع کرد. یزد و گوش یا اقهقهیآر

 ؟یکنم خربشه اما چ یکاری دیچونم گذاشتم: با یرو لیموبا

 .دمیباال انداختم و سمت تختم رفتم و خواب یا شونه

 تافردا خدا بزرگه. -

 شد. نیهام سنگ چشم

 *صبح*

 به خودم دادم. یشدم و کش و قوس داریتق تق ب یباصدا

 حموم رفتم... سمت

 .یو مژه مصنوع یو باخط چشم گربه ا دمیکش یمات جذاب شیفرم دادم. آرا سیرو خشک کردم و با بابل موهام

 برجسته زدم. یلب صورت رژ

 گردن و مچ دست هام سمت کمد رفتم. ریعطر ز بازدن

 .شدینافم قشنگ معلوم م نگیکه برس دمیکوتاهم پوش دیو همراه تاپ سف دمیتامچ پا پوش یآب یل شلوار

 که نداره نه؟ ی! اشکالانهیصحت داره  ایحرف آر نمیامتحان کنم بب کیحاال اگه  -

 و باکالس بود! ندیخوشا نیشد وا یرفتم و باهر حرکتم موهام موج دار م نییزدم و ازپله ها پا یا انهیموذ لبخند

 راحت نبودم. نقدیکنه وگرنه من ا یم یدونستم پدربزرگ صبح ها به کارخونه سرکش یم

 شدم. نیاسیدو نفر از افراد  متوجه

 دادم. هیسوسن اشاره کردم و خودمم کنار ستون تک به

 شد: بله خانوم؟ کمینزد سوسن

 کارش دارم. ادیهم ب نیاسیاتاقم درضمن بگو  ارینجوا کنان لب زدم: صبحونه ام ب آروم
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 : چشم خانوم.سوسن

 خرمان خرمان ازپله ها باالرفتم و وارد اتاقم شدم. لکسیر خودمم

 منتظرشدم. کاناپه نشستم و کنار

 داخل؟ ایکه به درخورد صدام رو صاف کردم: ب یتق یباصدا

 آروم سالم کرد. نیاسی

 ؟یسالم بهترشد -

 کج کرد: بله ممنون. نییبهم انداخت و سرش و پا یقینگاه عم نیاسی

 شدم. کشیزدم و لوند و ناز ازجام بلندشدم و نزد یلبخند

 اومد! یبه چهره سردش م بیعج عطرش

 هام شد و ناخواسته سرفه کردم. هیاز عطرش وارد ر یادیکه هجم ز دمیکش یقیعم نفس

 "دارم! ینبود به عطرخنک آلرژ ادمی یاه لعنت "

 آروم لب زدم؛ شیمتر یچندسانت یازش فاصله گرفتم و تو یکم

 راجب دکور اتاقم که گفته بودم؟ -

 : بله خب؟نیاسی

 ادامه بدم که سوسن اومد داخل. خواستم

 کردم. یپشت لبخندم مخف حرصم

 : بااجازه.سوسن

 .یمرخص -

 زدم؛ یشربت لبخند شرور دنیباد
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 شربت؟ نیبفرما -

 خورم. یشربت نم گهیاخم کرد: ممنون تاعمر دارم د نیاسی

 خوردنش خوشم اومد. ازحرص

حواسم بود که کالفه نفسش رو  یرچشمیاما ز رمیخودم مثال لقمه بگ یخم شدم تا برا لکسیپا انداختم و ر یرو پا

 کرد و سمت پنجره اتاقم رفت. یرها م

 "اوه رفت که! "

 رفتم. کشیباگردو براش گرفتم و ازجام پاشدم و نزد ریلقمه متوسط پن کیازشربتم رو خوردم و  یا جرعه

 قدم هام شد که نگاهم معطوفم شد. متوجه

 !؟یساکت -

 شد. رهیخ رونیدوباره به ب نیاسی

 خورد. یکرد خون خونم رو م یکه بهم توجه نم نیا از

 نگاهم کرد. یبه شونه اش خورد که سوال شونم

 نما زدم: برات لقمه گرفتم. لبخندمکش

 جواب داد: ممنون صرف شده. یرو جلوگرفتم که باسرد لقمه

 "وگرنه... رهیکارم گ فیح فیکنه... ح یمردک ابله.نازم "

 ؟یدکور بد رییاتاقم رو کال تغ هیزدم: خوب نظرت چ یرو گاز کوچک لقمه

 !ن؟یبد رییتغ نیخوا ینگاه کردن سرد گفت: ظاهرش خوب و طبق مده چرا م بدون

 حرف وزدم؛ نیربط تر یازسوالش ب کالفه

 نه باپنجره که دائم نگات اون وره! یزن یبامن حرف م یدار -
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 مبهوت ومتعجب زل زد بهم. نیاسی

 ؟یعطرناب رو استشمام نکن نیا شدیمگه م ینکشم ول قیکردم نفس عم یسع ستادمیا سشیتوف سیف

 ؟یکن یم یمنظور گوشت تلخ یب یکه سر شوخ یمتاسفم چقد بدعنق انی: بابت اون جردمیکش یآه

 منظور بود؟ یکه ب یازم فاصله گرفت: مطمئن نیاسی

 نگاهم کرد. قیتکون دادم که عم سرم

 و دستپاجه گفتم؛ دمیو تاب نگاهش نداشتم پس نگاهم دزد دیدلم لرز ازنگاهش

 خوام. یمن ازت کمک م -

 بزرگ و کمک یمن جهان شاه یلب زد: واه خدا باتمسخر

 !؟خواستن

 نگاهش کردم باحرص سمت کاناپه رفتم ونشستم. نیخشمگ

 زدم تا اضطراب و خشمم سرکوب بشه. یخودم و باد م دائم

 کرد! یاش زودتر از خودش اظهار وجود م یعطرلعنت یبو

 تونم برات انجام بدم؟ یم ی: چه کمکدیپرس نهیرو به رو نشست دست به س نیاسی

 : فراموشش کن.دمیغر رلبیز

 : سوالم و تکرارکنم؟دیمصمم ترپرس نیاسی

 ابهتش خوشم اومد اوج جذبه وغرور. از

 نگاهش کردم که چشم هاش رو نرم باز وبسته کرد. باشک

 چشم هام بستم؛ نیقسمت بودبنابرا نیو سخت تر دمیکش یتوام با دلهره ا نفس

 باهام ازدواج کن! -
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 کرد. ینگاهم م یکه جد دمشیازگوشه چشم د دیکه باشک وترد ومدیازش ن ییصدا

 .رممکنهیغ نی: انیاسی

 دم؛یرفتم و من من کنان پرس وا

 ه؟یچرا مشکل چ -

 ...یعنیتونم  یزد: من نم یبه موهاش چنگ نیاسی

 لب زدم؛ دیام نا

 !ونهیدرم یا گهیکس د یپس پا -

 !شهیبرم خشک م ایدونستم شانس ندارم لب در یم

 ...ستین نیجواب داد: نه نه مشکل ا یفور نیاسی

هستم با پوشش تو مشکل  یو خود منم آدم مذهب نهینش لچریداد و : آخه مادرمن... مادر من و رونیو کالفه ب نفسش

 دارم.

 شدم و جلوش گارد گرفتم؛ یعصب

 انجام بدم. یکار نیچادر بپوشم من عمرا همچ ینکنه انتظار دار -

 .ادیمثل تو خوشش نم یحرف از چادر زد آخه... پوف مامانم از دخترها ی: کنیاسی

 به جهنم. -

 مونه. ینم ی: خوب پس حرفنیاسی

 تشرزدم: بسالمت. یحرص

 چشمام رنگ گرفت. یجمله پدربزرگ جلو اما

 "به زور متحمل شم شمیمجبور م ینکن دایرو پ یاگه کس "
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 ...سایزدم: وا ادیمشت شد و فر یهام عصب دست

 .ستادیدر رفته بود که ا یتاجلو نیاسی

 کردم؛ دیکردم و با انگشت تهد ستیاش ا نهیقفسه س یو تند سمتش رفتم جلو باحرص

 اش حله. هیفقط چادر نباشه بق -

 برام باال انداخت و به انگشتم زل زد. ییزد و ابرو یپوزخند نیاسی

 کنار زدم. یبلندم رفت... فور یو ناخن ها دهیمنم به انگشت کش نگاه

 خوام کمکت کنم. ی: اما من نمنیاسی

 به چشم هاش زل زدم. متعجب

 روحش! یسرد و ب یچشم ها به

 کارکنم؟یپس چ -

 دونم. یباال انداخت: نم یشونه ا نیاسی

 و سمت خودم آوردم. دمیمشتم کش یاش رو تو یشرت خاکستر یردشد که از با خشم ت ازکنارم

 ؟یخوا یکه م ی. اصال توبگو هرچیاوک-

 خوام. ینم یزیبا اخم لب زد: من چ نیاسی

 و آزاد کردم؛ مشتم

 بشم! یخوام زن اون سپهر عوض ینم یول دمیشده نصف ارثم م یهرکار دمیانجام م یبگ یباشه... باشه... هرکار -

 ره؟یکارت گ یلیمرموز گفت: خ نیاسی

 خوام نصف ارثم بهت بدم. یم نهیهم ینجوا کردم: آره برا یشدم و بالحن زار دوارمیام

 خوام. یمن پول نم ی: ولنیاسی
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 ...فقط

 ازحد درشت و لب هام باز موند. شیکه زد چشم هام ب یزدم به لبش که باحرف کنجکاو

 همه جلوم زانو بزن و ازم درخواست ازدواج کن. یجلو: نیاسی

 خوردم و خشک شده بودم. یشدم اصال نبضم رفت.تکون نم مات

 ناباور لب زدم؛ رلبیکز کردم و ز واریکنار د نیچطور ازاتاقم خارج شد ناراحت وغمگ زیهمه چ یاون ب دمینفهم

 چرا من!؟ -

 بشر والخلقه به پستم بخوره! نیهمه آدم ا نیا نیب دیبا چرا

 چرا؟

ها هرکدومش  یاتاقم رو پرت کردم و مثل وحش لیدفعه تموم تنم داغ شد و باخشم ازجام بلندشدم و تموم وسا کی

 زدم... یکردم و نعره م یو پرت م

اد د یم راژیجلوم و نیاسیشد چهره منفور  یکردن خشمم خنک م ینداشتم دلم فقط با شکستن وخال یدرست درک

 !شتریب یکرد به خراب کار یمن و مصمم تر م نمیو هم

 و همزمان لباس هام رو پرت  کردم  ... دمیکش غیج

دفعه  کیو  دمیزدم موهام رو باحرص کش ی. نفس نفس مشنینم کمیدونستم همه خدمه بخاطر ترسشون نزد یم

 ...هیرگریزدم ز

اقساوت تمام ،شرط و شروط تو منگه گذاشته بودنم و که حقشه اما ب یو ثروت یچارگیمغرور بخاطر ب یسبنا من

 که نگفتنش هم حرص دار بود. یدرد

 حرص و غم توفکر رفتم. یتکون دادم و خشم غن نیو به طرف سرم

 بشه؟ ینطوریا دیچرا با -

 زد. یم ادیپراز مالمت را فر یاشک مملو از درد و اندوه همراه شدو هر کدومش نعره ها یها قطره
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 گشته ام ! رانیح

 زند یدر اطرافم پرسه م الیخ مرغ

 هاست یقرار ینگاه ب چشمانم

 تر از محزون گشته ام. بیغر گرچه

 (ی)گل

 

سرم  الیخ یکه ازقضا کف اتاق پخش و پال بود وبرداشتم و شال رو هم ب یمانتو دم دست کینگاه کردن  بدون

 بازار شام خارج شدم. ختهیاز اتاق بهم ر چیو سو فیانداختم و باچنگ زدن ک

تق تق کفش هام چشم هاش  یاما باصدا دمیشده د رهیرو کنار ستون خ نیاسیرفتم که  یم نییپله هارو پا تندتند

 نیررحمانه ت یو ب نیشدم و باتموم شهامت تلخ تر کشیکنجکاو و متعجب بر سر تاپام رو رصد کرد ، با چندقدم نزد

 دم؛یحرفم رو مانند بختک کوب

تو  یرو کم کنم اتفاقا برا یعوض یبود که بتونم شر اون پسر نیا یخواستم باتو ازدواج کنم فقط برا یه ممن اگ -

 ...نیبب یول دیماس یخوب بودچون نصف ثروتم بهت م

 گر ادامه دادم: خیداشتم توب یبدون توجه به عطرخنک ش  بهش آلرژ شیمتر یسانت کی کینزد

 بچه گدا... چارهیسگمم رو حاضرنبود زنت بشه ب چیتوکه ه 

 .نمتینب گهیاومدم  د رونی! گورت و گم کن زود ... از بیتو اخراج گهید زیچ کی

 

 یبآنقدر عص طیتو اون شرا یتوانستم درک کنم ول یم یکبود و رگ گردنش برجسته شده بود  به خوب  نیاسی چهره

 رو انجام دادم. دیکه نبا ینداشتم و کار یبودم که درک درست نیوخشمگ
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رابه  رمیو فرز سوارشدم و باسرعت مس دمیدو نیمات و مبهوت  باعجله تمام سمت ماش یتوجه به چهرها بدون

 کج کردم. ایسمت خونه آر یسو

 تونم. ینم گهید دیباهاش حرف بزنم با دیبا

 

 * بعداز سه ساعت*

 بود. یدیو نا ام اسیسر دادم و قلبم مملو از  واریرو به د وسمیو ما دینا ام نگاه

 شد. یمغزم پژواک م یکلمه تو کی

 "...یچارگیب ،یچارگیب ،یچارگیب "

 و باغم وگرفته نجوا کردم؛ دمیکش یسوزناک آه

 کنه؟ یو قبول م لیبنظرت پدربزرگ سه -

 فکرنکنم. ستین یپدرش آدم درست یول هی: پسرخوبدیکش شیشونیبه پ یدست ایآر

 و... یسور کیخوام با باباش عقدکنم قراره اون بشه شر یهمراه بهت لب زدم: من که نم حرص

 حرف بزن. لی... پوف با سه یدونم ول یدونم، م یدستش و باال برد: م ایآر

 منظورم و؟ یدون یبرام سخته که ... خودت م یلیخ یتوحرف بزن شهیمن کنان سرم کج کردم: م من

 .دهیکار دستت م: غرورت آخر دیباترد ایآر

 آنکه نگاهش کنم جواب دادم؛ یبلندشدم و ب ازجام

 سبنا و غرورش! -

 باهام ازدواج کنه. یبرادرش حاضره سور نمیخارج شدم خونه رز رفتم تا هم مزه دهنش و بفهمم هم بب ایخونه آر از
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 کردم؛ تیرو به آسمون بلند کردم و پرگله شکا سرم

 ... گهیکار مارو هم راه بنداز د یرسون یراه بزار...توکه به همه ممد م کینازشصتت! حداقل  -

 برسون. یفرج هیخودت  میزدم: آره اوست کر یافتادم ولبخند یبهروز وثوق ادیدفعه  کی

 دوپسرشدم. رهیکه متوجه نگاه مبهوت و خ دمیخند خودم

 !ادیون ردشدم و: عزت زاز کنارش یشدم و استارت زدم همراه بوق نمیباکالس وارد ماش لکسیر

 .دمیخند

 

خوش بودن  یزدم:  الک یخندم  حاال هم... لبخند تلخ یها م وانهیتومشکالت غرق شم مثل د ادیز یبودم وقت گفته

 از درون پرسوزم خبرداره؟  یک یکنه ول ینداره فقط غمم رو محدود م یکه ضرر

 خدا. آخ

 دونم  با خودم چند چندم!؟ یکنه و من االن نم یبهم توجه نم گهی... فقط د فیح

 به جلو شمارش رو گرفتم. رهیتوقف کردم خ نایخونه رز ا یجلو یوقت

 ...بوق

 ...بوق

 بودا؟ رتی: سالم گلم ذکرخرز

 رصدکردم همزمان جوابش دادم؛ نهیزدم وخودم توآ یلبخند

 ت؟یتهن ای بتیغ -

 !؟بتیو: من و غ دیخند باناز

 کج کردم: نچ!  سرم
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 ؟یا خونه

 آره.: رز

 ؟یخوا یو جمع کردم: مهمون نم لبم

 ؟یدرخونه امون ی: جلودیپرس دیباترد رز

 اوهوم. -

 : واقعا!رز

 ها اومدم. ینر ییاومدم... جا سایوا

 در... یجلو ادیکردم منتظرشدم تا ب قطع

 و متعجب لب زدم؛ دندیزده رز خورد. ابروهام باالپر جانیبازشدن در نگاهم به چهره ه یباصدا

 چته! -

 از اون همه پله! یدیبکوب رس قهیکه ضرب دو دق یبا دو خودت و رسوند حتما

 خونمون... ییایتوب ادیم شیکم پ یلی: آخه خدیشد و باشوق خند کمینفس نفس زنان نزد رز

 خونه. میشو بر ادهیپ

 .میهم زدم و باهم سمت آرپاتمان پنج طبقه رفت ریتکون دادم و از خودروم خارج شدم و دزدگ یسر

ه به ک یبود باشال توس دهیپوش یو شلوار ورزش یآب یبه رز انداختم که چهره اش بشابش بود و مانتو یقیدق نگاه

 نسبت به رز نشدم. ایاومد... لبم گاز گرفتم چرا زودتر متوجه عالقه آر یم شیا یچهره خواستن

 .میدار ینخور من و ماخودمون شو یخودش و جمع کرد و: هو یباترس الک دیام د رهیکه نگاه خ رز

 دم؛یابروم باال رفت و مچ دستش و گرفتم و مشکوک پرس ییتا کی

 که جرئت کرده به تو نظر داشته؟ هیاون وقت اون بخت برگشته ک -
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 بهم... یزل زده بود زیه ی... آخه مثل پسرهازمیو مچش و آزاد کرد: مثال زدم عز دیخند رز

 !؟یزیتمرگ سرجات ... رو دادم پرو شده من و هدست زدم پشتش و: خفه و ب با

 !زمیفقط به خودم ه من

 ؟یبه خودت نظر دار یعنیمبهوت دم گوشم لب زد:  رز

 به جلو جواب دادم؛ رهیتاسف تکون دادم خ یبه معن یسر

 کدوم از دخترها نظرم و جلب نکرده البته... چیکنم... ه یمن خودم و دوست دارم و تنها به خودم فکرم یعنی ریخ -

 وگرنه... یستین یطعنه زدم: توام بدمال یشوخ به

 . دمیکش یپوف

 رو لو بدم. ایمونده بود عشق عالقه آر کم

 ه؟ی: خبردیپرس زشدهیر یمشکوک باچشم ها رز

 تو... میهام توحدقه چرخندم: آره بر چشم

 .میکرد یخانوم احوال پرس سایدرو باز کرد و باتعارف رز اول واردشدم با مادرش پر میدیواحدشون رس یجلو

 آورد. وهیبرامون شربت وم شاخانومیکه پر میرفت منیرز سمت نش با

 برم. دیمن زود با نیزحمت نکش -

 .نیشما راحت باش رمیدخترم من م ستین یدار زقابلی: چساخانومیپر

 کج کردم. یبه احترامشون بلندشون و سر ازجام

 مدبر و عاقل وخانه دار بود. یکه از ته دل احترام گذاشتم مادر رز بود که زن یبه کس تنها

 نبود. دیبع نهیمثل رز که باهوش وسنگ یدختر یزن نیازهمچ

 رز و نگاه کردم. یو حالت سوال جیصورتم گ یجلو یخوردن دست باتکون
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 ینگاه م یزیاول من حاال هم مامانم رو با ه یمشکل دار خیبه چپ وراست تکون داد: نه تو از ب یبا افسوس سر رز

 .یکن

 تشر زدم؛ یزدم پشت دستش و جد کالفه

 برادرت رضا هست؟ نیرز کم خزبالت بگو... بب -

 چطور؟ ستیدلخور جواب داد: نه ن رز

 مظلوم بهش انداختم؛ یانجام بدم مجبورم... با نگاه دیبود اما با سخت

 خواد ازدواج کنه؟ ینم -

 ؟ی: چرز

و درضمن  میعقد کن یسال سور کیمن و ما  یخواستگار ادیب شهیم نهی: ساده است منظورم ادمیرو محکم جو لبم

 ها چطوره؟ دم،یمن نصف ثروتم بهش م

 مبهوت فقط زل زده بود بهم البته چشم هاش گرد و دهنش باز. رز

 انداختم؛ نییپا سرم

 یرپس ی... همون دهیکنم پدربزرکم به زور من و به سپهر م دایرو پ یاگه نتونم کس گهیچهار روز د یعنیآخرهفته  -

 !یهر دختر وفاحشه ا هیکه پا

 چنگ انداخت به گلوم و پر سوز ادامه دادم؛ بغض

فقط وفقط بخاطر ثروت و  نایدونم خانواده پاک زاد ا یبخوره من م گهیکه حقمه رو کس د یزیخوام چ یمن نم -

 بهم نظر دارن. یجهان شاه یکارخونه ها

 

... مزیگرفته رز: سبنا عز یشد و پشت بندش صدا دهیام کش دهیدست سرد و کش یگرم و دلگرم کننده رز رو دست

 خب رضا اون... یچقد دوستت دارم ول یدون یخودت م



 برده عشق

 
102 

 

اد با خو یو شرمنده گفت: اون فرداشب م دیکش یقینگاهش کردم که نفس عم یو سوال نداد که سرم بلند کردم ادامه

 هم هست باهم دوستن. یچندسال ایدخترخاله ام پرستو عقدکنه که گو

 ...رخندهیباره زدم ز کی به

 بود. ادمیسوزش دلم و غم ز یام از رو خنده

 .شهیبودم لب رود برم خشک م گفته

 .دیبار یازچشم هام م اریاخت یاشک هام هم ب دمیخند یکه م همزمان

 کدوم کارهام دست خودم نبود. چیه

 ازجاش بلندشد و ازم درشد. یباترس و ناراحت رز

 ؟یدوسم ندار یدیلب زدم: د ادیز باغم

 برام بسته است. اتیدن یتموم درها یدید

 هوا کنارش زدم که رز با خواهش و تمنا ازم خواست بخورم. یجلوم قرار گرفت که ب وانیل کیدفعه  کی

 کارو باخودت... مرگ رز.. نی: تورو به جون من نکن ارز

: چشمات... چشمات دیو باحرص وخشم نگاهش کردم که عقب عقب رفت و بهت زده پرس دمیسرکش وانیل یعصب

 شده؟ یچ

 کنم. یاز فکر یکردم مغزم ته یانداختم و چشم هاش بستم و سع نییسرم پا یلحظه ا دمیکش یپوف

 بتونم به خودم مسلط بشم. دیبا

 ؟یرز اومد: سبنا خوب دهیترس یصدا

 قبل از باز کردن در اشاره کردم. یحرف از کنارش رد شدم ول یچنگ زدم ب فمیهوا بلندشدم و ک یجام ب از

 .تیخواستگار ادیخواد ب یدوستت داره بهش فکرکن م ایآر -
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رفتم حوصله آسانسور و نداشتم تندتند  نییو باغم ازپله ها پا دمیبود چون درو آروم کوب یطیدونستم رز توشرا ینم

 رفتم. یم

خودم و  دیبا دونیشدم ک تخت گاز روندم سمت باغ فر نیو وارد ماش دمیرو محکم کوب رونیدر ب دمیرس یوقت

 بود. دونیام کنه فر یتونست خال یکه م یکردم و تنها کس یم یخال

 

 *شب*

 تکون دادم و با خنده وسر وصدا وارد خونه شدم. یدست مانیشدم و به سل ادهیپ نیتلو خوران از ماش تلو

 اطرافم نبودم. متوجه

 و باخنده سمتش رفتم خودم انداختم بغلش و ناله کردم؛ دمیبزرگ و د بابا

 پناه ببرم. فیهرز وکث یکه به پسرها یکن یم یارثم من ومجبور ینامرد برا یبد یلیتوخ -

 یوقت عطر خنک نم چیبزرگ تو که ه یزمزمه کردم: جهان شاه رلبیدادم و ز ینیام چ ینیعطرخنک اومد به ب یبو

 ؟یزد

 دارم ها؟ یمن آلرژ یدونست ینم مگه

 ...یایپدربزرگ دن نیرحم تر ی: بدمیچنگ زدم و بهش چسب راهنشیپ قهیزدم و  یآروغ ناخواسته

 

 

 "نیاسیاز نگاه و زبان  "

 شد.. یم دهیکوب وارید یصبح تا حاال مشت بود مشت که رو از

 شد. یدست وپام له م ریکردم حتما ز یخردم کرد که اگه خودم و کنترل نم هیبق یدختر مغرور چنان جلو اون

 نگفتم پروتر شده ناکس! یچیه یهرچ
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کردم تا زودتر از  یبچه ها کار م یپا به پا لمیم رغمیضرب عل کی ادیعرق گرفته بود بخاطر خشم ز یتنم بو تموم

 خالص شم. یدختره موز نیشر ا

 دونست. یخودش نم یرو همپا یکس گهیدونست د یافتاده... خدا به خر شاخ نداد چون م لیاز دماغ ف انگار

 دخترک... نیوصف حال ا قایدق مثالش

 ... ارزش نداره.نیاسیپوف بسه  -

 بود. ششیآرا لویک کیشدن توصورت ِ  دهیکوب یمشت شده ام تمنا یها دست

 با بابک صحبت کنم که هنوز نتونستم حقوق بچه هرو بدم. دیفروشگاه با دبرمیبا

 .ونریپرت کرد ب ینطوری: دختره رو با ا رونیب دمیو ناراحت کنار جاده توقف کردم آب دهنم رو جمع کردم پاش کسل

شلوارم فرو بردم و داخل فروشگاه شدم که همه  بیقفلش و زدم و دست هام داخل ج دمیرس یگاز روندم وقت تخت

 سالم دادن وبا لبخند جواب همه رو دادم.

 داداش؟ یبابک خم شدم و: چطور زیم یجلو

 جان. نیاسیتو  یبلند کرد: به خوب یطرفه ا کیسرش و بالبخند  بابک

 بازشد؛ تیمبل وکنارش و لب هام به شکا یپرت کردم رو خودم

 سخته! یلیسروکله زدن باقشر مرفه خ -

 : چطور؟بابک

 !گهید زیچ کیو نوه اش  گهیم یزیچ کیکج کردم: طرف  لبم

 افتاد... دسته چکم در آوردم و مبلغ نوشتم و سمت بابک گرفتم. ادمیشد  خوب

 جواب دادم؛ ینگاهم کرد که باشرمندگ یسوال بابک

 اومد من شرمنده بچه هاشدم. شیپ ینقدکنم و مشکلشرمنده بابک جان نتونستم پول و  -
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 خونسرد گفت: اما اون دختره تموم پول هارو حساب کرد تازه اضافه هم داده. بابک

 ؟یگ یرو م ی: کدمیپرس نیزبیباچشمان ر مبهوت

 یاومده و از اون خواست شیبرات پ ی: خودت ونزن به اون راه طرف گفت از طرف تو اومده که تو مشکلدیخند بابک

 هارو پرداخت کنه. نهیهز ادیب

 تن باال تکرار کردم؛ یو دور زدم و با صدا زیبلندشدم و م ازجام

 بود؟ یچه شکل -

و اوم  ریچهره اش ناز بود و اندامش لوند و عطرشم نفس گ یلیکه انگار کنجکاو شده بود وجواب داد: خوب خ بابک

 .یاسمش... آها... جهان شاه

 تکون دادم. یو چندبار دستم فرو کردم داخل موهام و سر دمیبه صورتم کش یزدم ودست بارپلکچند

 رو انجام بده!؟ یکار نیهمچ دیچرا با شهیباورم نم -

 ه؟یچ انی: جردیپرس دیشک و ترد بابک

 برم. دی... من بایچیحوصله جواب دادم: ه یخودم اومدم و ب به

 آف سمت عمارت روندم. کیشدم و بات نمیبابک سوار ماش یتوجه به صدازدن ها یرو چنگ زدم و ب دمیکل دسته

 : چرا؟دمیبه فرمون کوب بامشت

 چرا؟

با چهره سردو چشم  یادیتضاد ز یمن و توخال برد ول نشیریشد و عطرگرم وش کمیافتادم نزد یوقت ادی ناخودآگاه

 مغرور و گستاخش بود. یها

 ذهنم!؟ یتو ادیچرا همش م -

 اومد. ینم یو زبون باز یهمه گستاخ نیاز بحث به چهره مظلوم و معصومش ا یجدا یول

 چک زده بود. دشیو سف دهیکش یکه بادست ها ییجا قایصورتم گذاشتم و دق یرو دستم
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 خودش درد گرفته. یاز من دست ها شتریشک نداشتم ب یمحکم بود ول نکهینه اونقد با ا یداشت ول درد

 دخترمغرور؟ یکرد ینکاریچرا باهام ا -

 کردم و وارد عمارت شدم. یترمز وحشتناک دمیرس یوقت

 بزرگش ردشدم و خودم به داخل سالن رسوندم. اطینفس از ح نفس

 

 .دمشیگشتم که د یدنبال خدمه مخصوص سبنا رو م  بانگاهم

 اومدن؟ ی: خانم جهان شاهدمیمقدمه پرس یشدم و ب کشینزد

 : نه آقا.سوسن

 انداخت و ازکنارم ردشد. نییوپا سرش

 .ومدهیده شب بود قفل شدنگران شدم چرا هنوز ن یبه ساعت که رو ینگاه

 باشه؟ ومدهیسرش ن ییبال -

 !رونهیبود انگار نه انگار نوه اش هنوز ب الیخ یهم ب پدربزرگش

 دختر خطرناکه. کی یبرا یهمه آزاد نیا

 پوف! -

 شد. دهینا ددفعه در باز شد و چهره خندون اما منگ سب کی

 رفت. یراه م زونیشدم که نام رهیبه حرکات کج و وج اش خ متعجب

 دفعه باخنده خودش انداخت توبغلم و شروع کرد به حرف زدن. کی
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وقت  چیبزرگ تو که ه یو داغش لب زد: جهان شاه یالک یخشدار و خمارش با اون هرم نفس ها یبا صدا رگوشمیز

 !یزد یعطرخنک نم

 دارم ها؟ یمن آلرژ یدونست یکه مور مورم شد و دست هام مشت شد: مگه نم دیکش ینفس

 داد. یگند مشروب م یزد که حالم رو بهم زد همش بو یآروغ

رحم  ی: بدیو خودش و فشار داد و پربغض نال دیام رو محکم چسب قهیام جمع شد و خواستم عقب برم که  چهره

 ...یایپدر بزرگ دن نیتر

دستم کمرش و گرفتم و بلندش  یکیپاش انداختم و با اون  ریدستم و ز یدفعه توآغوشم از هوش رفت که فور کی

 کردم.

 گستاخ. زمغروریدخترک ست یچقد سبک -

 سبناخانوم رو ببرن اتاقشون. انیبرم راننده آقارو صداکنم تا ب نیسوسن روبهم گفت: بزار ناگهان

 .نیجاش رو مرتب کن نیایفقط شما ب برشیخودم م ستیه کردم: الزم ناشار یدونم چرا اخم کردم و جد ینم

 : چشم.سوسن

 جلوتر رفت تا بره درو باز کنه. سوسن

 عمارت باالرفتم. یبزرگ و طوالن یسبنارو به خودم فشار دادم و ازپله ها باتعلل

 شد. یودم سبنا کنار گردنم باعث قلقلکم م بازدم

 زمزمه کردم؛ رلبیزدم و ز یلبخندکوچک اریاخت یب

 خواد شوهر هم کنه! ی... اون وقت م یهنوز بچه ا -

دست هام فشاردادم که  یخوردند و خشن و حرص وندیپ گهیارث و شوهر کردنش ابروهام بهم د هیقض یآور ادیبا

 آخ سبنا بلندشد. یصدا
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پهلو سبناشدم دست  یشدم متوجه فشار دست هام رو رهیبه چهره پرملوس و مظلومش خ یالبته نگاه برزخ نگران

 :دمیو شن رلبشیسبنا دور گردنم حلقه شد و زمزمه ز یبایز یهو دست ها کیکه  دمیباالکش یهام شل کردم کم

 عطرت مدهوش کننده است.

 ؟یداریکردم و: ب ستیا دارهیب فکرکردم

 نم رو حس کردم.که تنم داغ شد و انقباض بد دشدیپوست گردنم کش یرو قایدق لبش

 پوستم. یشد رو یم دهیگرمش مانند شالق کوب نفس

 ؟یاریاجبار دوم ن نیا ربارینگرانم ز یشکنده ا یلیفرستادم: تو خ رونیوکالفه ب نفسم

 وسالم برسونم اتاقش. حیبه شدت چپ و راست تکون دادم تا بتونم به اوضاع مسلط بشم و سبنارو صح سرم

 دورم. دیچیتنش پ یعطرش همراه بو یتختش قرار دادم که بو ینرم رو میاتاقش که شد وارد

 .رنشهیآغوشم اس یو تو شینقص و خواستن یبه شمارش رفته بودو دست هام مشت شد تا تن ب نفسم

و زمزمه اش بود که بهت و حرف قلبم رو  دیدفعه گردنم رو چسب کیخواستم بلندشم که  دمیپتو روش کش باخشونت

 به زبون آورد: بمون کنارم... نرو. 

آنکه نگاهش  یخدمتکارش، به ناچار دست هاش و از گردنم باز کردم و ب یشدجلوینم یول رمیخواستم بگم نم یم

 کنم باخشم از اتاق خارج شدم.

 

تن  یآورادیدستم پشت گردنم و لمس کردم باو با دمیکش یقیمکث کردم و نفس عم نیحوصله کنار ماش یو ب کالفه

 نجوا کردم؛ رلبیخورد ووز وندیپ گهیو عطرمدهوش کننده اش ابروهام بهم د

 سرتق! یکوچولو -

 رکرده؟ییاگه بگم نظرم راجبش تغ تملقه

ژ در رگ هام پمپا یشتریخون با غضلت ب انیشر ادمونیز یکیو نزد شیلحظه پ کیباتصور   یکنم  حت یم احساس

 شه! یم
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تاجز بزرگ قبول کنه  یجهان شاه یاگه من قبول کنم امکان نداره آقا یکنم حت رونیفکرش و ازسرم ب دیبا پوف

 کس ازدواج کنه! یتنها نوه اش با من ب

هم تشکر کردم و از کاخ  مانیشدم و با زدن استارت فرمون چرخندم و از آقا سل نمیزدم و سوار ماش یتلخ لبخند

 اومدم. رونیب بایمغرور ز یپر

 واسه خودش. ی. حورادیاز سبنابهش م شتریب یلبم کج شد: پر گوشه

 زودتر برم که مادر طفلکم تنها مونده و پرستارش هم امروز زودتر رفته بود. دیبا

 براش بکنم درنبود من عذاب نکشه. یفکر دیبا

 

 "سبنا "

 صبح

 که آخ دیچیپ یسردرد و گردن درد یو سرم کج کردم ول دمیزدم و با خوردن نور به چشم هام پتورو تا سرکش یغلت

 در اومد.

 شده؟ یاوه اوه اوه چ -

 دادم تانگاهم به اتاق خودم خورد متعجب لب زدم؛ یو بادستم سرم و ماساژ م رشدمیمخین

 !؟نجایاومدم ا یمن ک -

 اومد. یدائم م مینیسوخت و آب ب یهام م چشم

لب  و دهیتا نگاهم به چهره رنگ پر یرفتم ول نهیآ یکیحوصله ازجام بلندشدم تا نزد یگردنم رو شکوندم و ب ترق

 کبودم گره خورد جاخوردم. یها

 کارو کرده؟ نیا یک یعنی -

 که ازسوزشش چهره ام درهم شد. دمیبه لبم کش یدست
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 تنم راه بره قبل از رفتن نگاهم به ساعت خورد. یسمت حموم رفتم تا خستگ الیخیب

 ساعت وقت دارم امروز کالس دارم. کیففط  یلعنتاوه  -

 یهابود شدم ول یشبیدوش وآب کردم تا گرم بشه و خودمم مشغول درآوردن لباس هام که همون د عیو سر تند

 گردن و گلو چشم هام درشت و لب هام باز موند. ریز یخون مردگ دنیباد

 اد؟ینم ادمیچرا  ایخدا -

 زدم؛ یرفتم و باخوردن آب گرم لبخندخنک ردوشیز نینبود بنابرا وقت

 سبک شدما... -

ن رو برداشتم و باگرفت نمیج فیدسته ک دمیام رو پوش یمشک یمقنعه و مانتو مهیو سراس دمیسشوار کش تندتند

 رفتم. نییبدون مکث از پله هاتند تند پا یدرس یو جزوه ها چیسو

 ارم؟ی: سالم خانم صبحانه بسوسن

 نه تکون دادم؛ یبه معن یسر

 خورم. یم یزیشده خودم تو کافه چ رمینه د-

بک رو زدم و  یام زدم و عطر فرانسو یآفتاب نکیسرعت روندم سمت دانشگاه، ع تیرو برداشتم با نها نیماش

 راحت روندم. الیباخ

 به چهره ساده ام انداختم؛ نهیآ از

 روز نمال حرص نداره! کی الیخیب -

 ردشدم. یرو هم زدم و از نگهبان ریو جزوه ها دزدگ فیکردم و با گرفتن ک دایپارک پ یجا کی دمیتارس

س تو وارد کال دییبفرما یچندتق زدم که باصدا دمیکه رس ییداشتم پشت کالس اخو یتوجه تندتند قدم برم یب

 شدم.

 و کتاب نشسته بود. نکیمردمسن اونجا باع کی ییاخو یبه جا جاخوردم
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 ن؟یدرس هست نیا: خانم جزوه شاگرد استاد

 .رکردمیخوام که د یخودم اومدم و سرم صاف کردم: بله عذر م به

 زد و اشاره به نشستن کرد. یلبخندکوچک

 جا گرفته بودن. شهیرز و حوا رفتم که برام مثل هم شیخم کردم و پ یسر

 استاد سرم و باال آوردم. یدر آوردم و که باصدا فمیک

 هستم وشما؟ یبنده استاد کرامت دی: ببخشاستاد

 .یابروم باالفرستادم: سبناجهان شاه ییتا کی

 .نیبه سرتو پام انداخت: بفرما ینگاه متعجب

 حرف نشستم که مشغول آموزش شد. یب

 ساعت بعد... کی

 بچه ها مخ رفت چقد درس داد نه؟ یوا -

 .ادگرفتمیداد منکه فول  یم حیخوب توض یلیدمش گرم خ ی: آره ولحوا

 کنم. یکه من صبحونه نخوردم و دارم ضعف م میزدم و اشاره به کافه دادم: فعال بر یشخندین

 .میفقط من و حوا رز بود گهید ییجا کیرفت  لیوباسه مایش

 دم؛یپرس کنجکاو

 ومده؟یکجاست... ن یپس کت -

 سخته؟ یلیخ ی: درد ِ عاشقدیخند انهیموذ حوا

 داره؟ یاشاره به گارسون کردم وهمزمان جواب دادم: چه ربط بادستم

 .ومدهیباال انداخت: ن یشونه ا حوا



 برده عشق

 
112 

 

 اد؟ینم گهید ییاستاد اخو نیدونست یم یراست اوم

 چرا؟ ادینم گهید یمیزمزمه کردم: واقعا عظ متعجب

 ؟یدون ی: نگو که تو نمدیخند حوا

 هام گره خوردند: من از کجابدونم؟ اخم

کنم کار  یمن فکرم یدونه چرا ... ول ینم یعذرشو خواستن ... کس تیریرو گرفت و جواب داد: از مد ونهیم رز

 پدربزرگته!

 کار اون باشه؟ یکن یلب زدم: چرا فکرم زشدهیر یها باچشم

 کنه؟ ینم یکه براش فرق اون

روت تعصب داره من شک ندارم کار  زیپدربزرگ عز زمیلب زد: عز نهیداد ودست به س هیتک شیکالفه به صندل رز

 استادجوون رو با استاد مسن عوض کنه. کیهست که  ادیاونقد ز یجهان شاه یخودشه... درضمن قدرت آقا

با اومدن سفارش ها آروم آروم شروع کردم به خوردن  دمیپرس یخود بابابزرگم م دوازیبا یبود ول یهاش منطق حرف

 شروع بشه... یتا کالس بعد

 

 رفتم البته با رز. ایآر یقیاتمام درس و دانشگاه به سمت آموزشگاه موساز  بعد

 باهوش و زرنگه! یلیخ گمیرو رصد کنه... م ایآر یخواست نامحسوس وضع و اوضاع کار یم ییجورا کی

 ه؟یچ ای: خب، نظرت راجب آردمیبه رز کنجکاو پرس رو

 بعد جواببدم. نمیاول بب دیشکوند و همزمان جواب داد: با یاستخوان انگشت هاش رو م رز

 !ستیزمزمه کردم: تا نکشه ول کن ن رلبیلبم کج شد و ز گوشه

 دونم و تو. یوگرنه من م رهایجواب داد: طرفش و نگ زیتشرآم رز

 خوردم! کهی
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 رو هم به نامش زده بچم! ایآر تیزدم: اوه چه سند یپوزخند

 .ستین یآش دهن سوز نمیجواب داد: همچ ظیدلخور غل 

 ستادم؛یدر آموزشگاه ا یو جلو یمستانه ا قهقه

که هست... کار خوب  ستیپسرخوب که ن دمیچسب یتو بودم سفت م یمن جا ،یانکارنکن که توام بهش عالقه دار -

 و پرآوازهم که داره...

 کنه؟ فیتعر یک ینکن فی: تو تعررز

 خوره درضمن... یغذا م ادیاخالق سگ داره، ز کیشدم ادامه دادم: جذبه داره،  ادهیشدم و کمربندم باز کردم پ خم

 گوشش زمزمه کردم: خشن هم هست. دم

 ؟یدون ی: ازکجا مدیپرس یمتعجب و بهت سرش کج کرد وسوال رز

 ها... لمونهیفام ی: ناسالمتدمیو دستش کش دمیکش یقیعم آه

 کرد و همراهم اومد. یآهان رلبیانداخت وز نییو پا سرش

 .میشد ایآر تیریو بدون در زدن وارد دفترمد میردشد یدر باز بود باسالم کردن ازکنارمنش چون میها باالرفت ازپله

 یو صورت سرخ شده رز تضاد جالب ایآر دهیرنگ پر نایداف مواجه شدم اما بدتر ازا یلیدرو بازکردم با دوتا دختر خ تا

 برام بوجود آورد.

 نگاهش کردم. یسوال ایرو به آر هیتوجه به بق یزدم و در وبستم ب یطرف کیپوزخند

 .نینیبش نیو پاک کرد: سالم خوش اومد شیشونیبادست پ ایآر

 نبود که! نیا جوابم

 اشاره کردم؛ زیرآمیو با لحن تحق میو باهم نشست میوترکردم و دست رز فشرودم تا کنارمبل رفت لبم

 .گریج یزایعز نیاشتباه گرفت یرو با خونه خال نجایا -
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 هنکیتو مثل ا زمی: نه عزدیبادکردش صداش به زور رس یلب ها ونیازم دیجو یآدامس م یکه به طرز ناجور شونیکی

 .یبا خونه اشتباه گرفت نجارویا

 ساده ام کرد. افهیبه ق اشاره

 بود؛ ایمخاطبم آر یبه اونا ول رهیعمق گرفت و جلوشون خم شدم و خ لبخندم

 .دنتید میایب میجان زنت دلتنگت بود گفت ایآر -

بارمصرف  کی یلم دادم: گل ها لکسیشد که ر دهیها نگاهشون حواله رز ِ قرمزشده کش دهیدوتا مثل جن د اون

 شد. یکه بحث خونوادگ نیببر فیتشر

 .شهیداره بابا م اجانیزدم تا مغلوب بشن: آخه آر رآخریهم پشت بندش زدم ت یچشمک

 رو رفع نکرد. یخوردن اون دوتا زشت هم موضع کنون کهیرز و  دنیکش نیه

 بزنه و همونطور مات نباشه. یانداختم تا حرف ایحواله آر ینگاه جد مین باصالبت

ارم بنده گرفت نیکه لطفا زحمت رو کم کن نیدیبه رز انداخت: شن یصداش و صاف کرد وپرالتهاب نگاه عطش وار ایآر

 هم ندارم. یو وقت کالس خصوص

دست هام بهم قاب شد و بوسه  لکسیبهم کردن که ر یبیازجاشون بلندشدن و نگاه عج ادیو افه ز شیتا با ا اون

 براشون فرستادم که با پشت چشم نازک کردن از اتاق خارج شدن. ییهوا

 و با تمسخر اشاره کردم؛ رخندهیزدم ز یپف

 یگلم یزمیعز کیحداقل  نیندار یکرد شما باهم صنم یشک م دید یم یتوخدا! هرک گایهاشون و ن افهیق -

 ...یزیچ یعشقم

 رو بچسب و  قهیسرخ شدن برو  یبدتر... به جا گهیافزودم: تو که د دیبهم زد که تاک یسقلمه ا رز

 !نینشون بده... نچ نچ رسما شما دوتا فلک زد یخود

 گفت: کجا؟ یفور ایبلندشدم که آر ازجام
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 خونه. رمیم

 قرارشون با پدربزرگ هماهنگ شده. یخواستگار ادیم یافسر لیامشب سه یول: باشه ایآر

 خرشد! یکیزدم: واو بالخره  ینیخنده نمک اقیاشت با

خواد  ینباش چون پدربزرگ با اکراه قبول کر... پوف من دلم نم دواریام ادیز یبه تاسف تکون داد: ول یسر ایآر

 .یباشه عروسشون بش یعقدهرچند سور

 نم.ک یپرتش م میسال از زندگ کیخودمه... بعدشم ظرف  یزندگ یخواد نگران باش یقب گرد کردم: تو نمع الیخ یب

 .امی: صبرکن منم برز

 ایبه آر یرسونه...نگاه یتورو م ایبعدش آر نیکردم: تو بمون وباهم به توافق برس یلبخند دلبرانه ا باچشمک

 کنم. یم یچیدمت و ق یکن شیانداختم: ناراحت و عصب

 گم بهش. یملتمسانه نگاهم کرد: من که ازگل نازک تر نم ایآر

 با لذت لب زدم: ان شاهلل من قندتون رو بسابم. رکنندهیخ

 خوام باهاتون حرف بزنم. یدخالت کرد و : لطفا م ایبار آر نیکه ا ادیبازم اصرار کرد که باهام ب رز

 شب آماده بشم. یاز آموزشگاه خارج شدم تا برا تیبارضا

 

 بودنم رو اثبات کنم. کیش یاول کار نیلباس رو تن کنم تا هم نیکردم بهتر یسع

 ییالوله به همراه دمپ یآب یشلوار ل ییاش و کمربند طال قهیکنار زیباطرح گل ر یدصورتیتا باسن سف کیتون کی

زدم و مشغول الک  یمیلبخندمال میمال شیآرا هیبا  دمیصندل موهام لِخت رها کردم و عطرهوگوبس رو هم پاش

 دادم. یشبرنگ رو ناخن هام طرح م

 شد. لیتکم یهمه چ دیپالک قلب کوچولو سف کیدست راستم انداختم با  نیو حلقه تک نگ دسبندنازک

 خوردن در ابروهام باال رفت. باتق
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 "چه هماهنگ!؟ "

 .اتویب -

 .نیاریب فیاومد داخل و بالبخند نگاهم کرد: خانم مهمون ها اومدن آقا گفتن بگم تشر سوسن

 حرف از اتاق خارج شدم. یلبم کش اومد ب گوشه

 ستادم؛یکنار پدربزرگ ا میرفت نییکه ازپله هاپا یزمان

 .نیخوش اومد سالم

 ؟ی: واو چه عطردیشد و گونه ام رو هوا بوس کمینزد لیبه احترامم بلندشدند و مادرسه همه

 ماشاهلل عروس گلم. هزار

سمت شوهرش آقا فرخ رفتن و  یکج یبدون لبخند فقط سرم کج کردم که با لب ها یزدم اما جد یپوزخند تودلم

 پچ پچ کنان نشست!

 "دونم همش بخاطر ثروتمه ی... بالخره منکه مستیمهم ن "

 کرد شروع کردن به اصل گفتگو: خوب؟ یپرصالبت و مقتدر صحبت م شهیپدربزرگ که مثل هم یباصدا

 از تنها نوه من سبناجان. نمیا

 د؟یهست بفرما ی... اگه حرفنیآورد فیشما تشر میخرسند یلیبگم خ دیاز همه با اول

بزرگ،  یجناب جهان شاه نیدار اری: اختدیکلفت و چهره مارموزش خند یخان صداش وصاف کرد با اون صدا فرخ

 نیا نیشازده پسرما از نوه شما خوشش اومده و اگه اجازه بد نیا نیمزاحمت درواقع همونطور که مطلع ا نیعرض از ا

 ازدواج ببندن؟ وندیدو باهم پ

: جدا سبنارو دیمشکوک پرس لیو مسکوت فقط زل زده بودم که پدربزرگ دسته عصاش و کج کرد و رو به سه سرد

 ؟یدوست دار
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جواب داد:  فیضع ریکه رسوا نشه مشت کرد و سربه ز نیا یبرا دیلرز یت هاش معرق کرده کرده وعمال دس  لیسه

 .یلیبله خ

 ه؟یگرقهاریعجب باز "

 "اسکاربدم! دبهشیبا

اگه من سبنارو بخاطر ازدواج باتو از  ی: حتدیدپرسیترد یبه همه انداخت و ب ینگاه یتکون داد و جد یسر پدربزرگ

 ارث محروم کنم؟

 نبود، بود!؟ یبیزعجیخوردنم چ کهی

 بهت زده همه فراتر از تصورم بود! چهره

 "اشتباه ِ نجایا یزیچ هی"

 آخه؟ یچ یعنیلرزون لب زدم:  یقرار با تن یبلندشدم و جلوتر رفتم و آروم و ب ازجام

 سرجات. نیو باتن خشن و محکم تشر زد: توبش دیکاو قیپدربزرگ چشمانم روعم نگاه

به تنم انداخت و شکست خورده صامت سرجام قرار گرفتم و با دندون به جون  یلرز شیصداش و لحن دستور ازتن

 انگشت هام افتادم.

 "شد؟ یخواستم چ یم یهه چ "

 ه؟یچ شیحرف شما معن نیو شماتت بار فرخ خان بلندشد: ا یعصب یصدا بالخره

 که من مخالف ازدواج پسرت با نوه امم؟ یفهم ینم نقدیا یعنیاشاره بهش کرد:  زیرِآمیخونسرد وتحق پوربزرگ

 خانواده خالفکار؟ هیدست  دمیم یطور نیدختر رو که باخون ودل بزرگش کردم رو هم نیمن ا مگه

قصد تو از سرگرفتن ازدواج بچه  میدون یهم تو وهم من خوب م ،یو پشت سرت هم نگاه نکن یفرخ به نفعته بر نیبب

 !هیهاچ

 ن.پهن ک گهیجا د هیدامت و  پس
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قام و انت نهیک یشعله ها یکه به خوب یاومد بافک منقبض نگاه شرارت بار و خشم یخونش در نم یزد یو کارد م فرخ

 .دیحس کرد رو توعمق نگاهش کاو شدیرو م

زرگ پدرب هینشم و چه بد که تنب خیکردم توسط پدربزرگ توب یفشردوم و دعا دعا م یو نادم دسته مبل رو م نگران

 ممکنه بدتر از محروم شدن ارث باشه!

خارج شدند و فقط پدربزرگ و خانم جون  ییرایسروصدا از سالن پذ یدهنم نامحسوس قورت دادم که همشون ب آب

 یاریرو م یهرخر یکش یپدربزرگ سمتم چرخانده شد: توخجالت نم یوبرزخ خگریحضور داشتن که نگاه توب

 توعمارت؟

 نه خالفکار! یکردم آدم درست وحساب دیگفتم شوهر اما ق من

 بده؟ جواب

 شدم. دهیبه سالبه کش نطوریکه ا یو لب هام خشک بودن توان حرف زدن و نداشتم وقت دیلرز یهام م دست

 دم؟یو ترسناکش: نشن یشد تونگاه ِ برزخ یو نگاهم مملو از ترس و نگران دمیپدربزرگ ازجام وحشت زده پر بانعره

 تپه کنان گرفته جواب دادم؛ تپه

 فقط پدرش مشکل داره و... ستین یآدم بد لیدسهیباورکن -

 نه! یگیم یبچه ا گمی: مدیشد و خشمناک توپ کمیکوتاه نزد باچندقدم

 تمام امالک و گروهش و تصاحب کنه؟ بهیغر هی دهیکه خالفکاره بنظرت اجازه م فرخ

... شهیچون وچرا کشته م ی... واگه قبول نکنه بزاتیتمام تجه سیو رئ ریمد شهیم لهینه! وارثش که سه قطعنا

 بره؟ نییآبخوش ازگلوت پا کیذاره تو  یم یراحت نیبه هم یدخترساده فکرکرد

 خوام ها؟ یمن صالح تورو م یدرک کن یخوا ینم چرا

خودم  یبااتمام حرف هاش متوجه خام یکردم پدربزرگ قصد بد داره ول یو غم زده بود که فکرم مونیپش نگاهم

 شدم.



 برده عشق

 
119 

 

رو حرفم حرف  گهیو د یپنج شنبه آماده باش نهیات ا هیشونم گذاشت: تنب یاش و رو دهیوچروک ریپ یها دست

 .دهیم یکه بهت مشاوره آبک ارمیرو درم ای... پدر اون آرینزن

ردم: نجوا ک دمیکش یکه گوشه لباسم رو سفت تومشتم م یلرزون درحال یخواستم اونم مواخذه بشه پس باصدا ینم

 لطفا. نیکردم شماتش نکن یدندگ کیمن  یمن بود ... اون گفت مشکل دارن ول ریتقص ستیاون مقصر ن

 .یبر یتون یبهش تذکر بدم حاال م دیبا ی: باشه ولدیکش شیپورفسر یها شیبه ر یدست پدربزرگ

 شکسته و لرزون زمزمه کردم؛ یباصدا

 چشم. -

از  نمیسُرخوردم کنار در و باغم لب زدم: ا یدرش قفل کردم و با ناراحت دمیبه سمت اتاقم کج کردم و تارس راهم

 شانس پنجمم!

 ییاخو اول

 ایجواب آر دوم

 نیاسیشرط  سوم

 رضا ینامزد چهارم

 خواستگار خالفکار! دنیکه پر پنچمم

 من چقد بدبختم؟ آخه

 زنگ خورد. میزل زده بودم که گوش یبه نقطه کور وسیما

 جواب قطع کردم و براش نوشتم: یبود ب ایحوصله نگاهش کردم که آر یب

 "بهم خورد یو خواستگار دیپدربزرگ فهم "

 و فرستادم. سندکردم

 آهنگ شادمهرمکث کردم. یرو روشن کردم و رو باند
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صورتم و کندن لباس ها لباس خواب  شیدرآوردم و باپاک کردن آرا یکرد و ناچار قرص مسکن یبه شدت درد م سرم

 .دمیو دراز کش دمیام پوش یقرمز تور

 

 "صبح"

 در اومد! دنیکوب یکه صدا داریابیدونم خواب بودم  ینم

 و غرولند لب زدم؛ دمیچیحوصله پتو رو پ یوب خسته

 گمشو مزاحم اه! -

 نبود. الیخیب یول

 نیاسیاز حدقه زده سوسن و چهره جاخورده  یسمت در وتاانتها بازکردم که باچشم ها دمیو پرشتاب دو باحرص

 ه؟یمواجه شدم: هاچ

 لحظه بکپم؟ هی نیذار ینم چرا

 انا؟یاح یدار مرض

 بهم پشت کرد و باسرعت ازم فاصله گرفت! نیاسیدفعه  کیچندبار سرفه کرد و باچشم وابرو بهم اشاره کرد  سوسن

 رم کرد؟ ینجوریچرا ا نیرو به سوسن لب زدم: خل شده! ا متعجب

 زد و: خانم شما فقط لباس مخصوص خواب تنتونه ها؟ شیشونیبه پ سوسن

 شده بودم. یشدم هم خنده ام گرفته بود وهم عصب رهیبه خودم خ یوقت

 !دهید نیاسیچون  ینداشت عصب تیچون برام اهم خنده

 برانداز کردم؛ نهیخودم توآ لکسیحرف در وبستم ر یب

 ؟یقشنگ نیچشه به ا -
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 .میو چشم هام پف داشت وگرنه عال دهیموهام ژول فقط

 زدم و باگرفتن حوله وارد حموم شدم... یلبخند

 

 "نیاسی "

 وبدون نگاه جداب دادم؛ دمیکش یا ازهیخوردن تلفن همراهم خم بازنگ

 بله؟ -

 ؟ی: سالم پسرم خوبیشاه جهان

 به حلقم و باعث شد سرفه کنم. دیگلوم پر آب

 ن؟یداشت یامر زیعز یزدن حالم جا اومد: سالم ازماست جناب جهان شاه بامشت

و االن من  یکه رفت یاف هاش و درست نکرد یکرد: آره پسرم سالن کتابخونه رو ام د یخنده ا یشاه جهان

 کارکنم؟یچ

 نوه تون من واخراج کردن؟ نیدون ی: مگه شما نمدمیپرس متعجب

 تره؟ یو پرتحکم جواب داد: حرف من از حرف نوه م رسم یجد

 .رمیگ یم شیو روال کارو پ امیچشم حتما امروز م دیجواب دادم: نفرما عیسر نگران

 کرد: منتظرم. یمردونه ا خنده

 کرد! قطع

 به فاز کدومشون باشم؟ دیبا ستیمعلوم ن -

 خدا. یه

 گوشه لبم اومد. یقیتخس و لجبازسرتق لبخندعم یسبنا یادآوریبا یول
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 آخ حرص دادنش چقد لذت بخشه. -

م و از خونه خارج شد مایسفارش به فاط دیو دسته کل فیو باگرفتن ک دمیوپوش نمیشرت وشلوار ج یت عیوسر تند

 توراه با بچه ها هم تماس گرفتم.

 کریاسپ یبا بابک هم تماس گرفتم زدم رو توراه

 مرد؟ یجان، چطور نیاسی: به سالم بر بابک

 ازدست بچه هابفرست باشه؟ میالزم دار زایچ یسر هیبابک  نیسالم بب -

 بگو... ی: اوکبابک

 ...یو دو پ چیتک پ ایگون ،یلوال آرام بند، لوال گازور معمول -

 وافزودم: دمیکش یقیعم ینفس

 ها فعال بسه. نیهم یت یج یوا

 ؟یندار یکار

 ؟یخوا یم یهمه جنس واسه چ نی: ابابک

 .یمحکم فشاردادم: عمارت جهان شاه لبم

 : آها سالم من وهم برسون.دکردیتاک یباچاپلوس بابک

 .دمیکش یرو پرت کردم کنار داشبردنفس عصب یحرف قطع کردم و گوش یب

 .رکردییگفته نظرم درموردش تغ یراجب سبنا اونطور یاون وقت از

 ؟یزدم: سالم مردجوون خوب یدرو بازکرد. لبخند مانیسل شهیزدم که مثل هم یتک بوق دمیعمارت رس یجلو یوقت

 پسرم. یسرش تکون داد: زنده باش نیبالبخندنمک مانیسل

 من برم فعال. یخسته نباش -
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 مثل جوون ها قبراق و سرحاله! یازش گذشته ول یدور شدم و درسته سن ازش

 بود. یم مانیهمسن سل دیافتادم اگه زنده بود االن شا ادپدرمیلحظه  کیو  دمیکش یآه

 .اشکرتیخدا -

 سالن شدم که همه مبهوت نگاهم کردند. وارد

 زدم. یپوزخند

 ... یول امیترسم نم یفکرکردن من از خانم مشون م البد

 .الیخیپوف ب -

 ن؟یداشت یخدمه نگاهم سمتش معطوف شد: کار یباصدا

 ن؟یشتدا ی: گفتم کاردیپرس یتوجه دنبال سوسن سرم و اطراف گذروندم که طرف حرص یب

 اسمتون؟ -

 جواب داد: پگاه. خونسرد

روبه روم انداختم و از کنارش ردشدم که  ییبایحواله دختر ز یراسخ و جد یعجبا.. نگاه دندیباالپر ابروهام

 عطرخنکش توجه ام جلب کرد.

 زنونه اش! ینوع من بود ول بوش

 !خدا مرگم بده یقرار و التماس گونه به صورتش چنگ زد: وا یشد و ب کمیشد سوسن باشتاب نزد یکه طوالن مکثم

 .میتا بدبخت نشد نینجابریاز ا نیزودباش ن،یکنن... زودباش یخانوم بفهمنن خون به پام اگه

 ازپله هاباالرفتم که دنبالم با تمنا خواهش اومد. تیاهم یجانبش اکتفاکردم و ب یلبخند

 ن؟یو روز خانوم خراب نکن نی: آقا توروخدا برسوسن

 .نیو اوقاتشون مغشوش نکن یعصب شونیا آقا
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 شد و با دخترگستاخ مواجه شدم. دهیدفعه بازوم کش کیراهم ادامه دادم که  به

 جمع شد: برو کنار؟ لبم

 ؟یچرا بدون اجازه واردشد رمیجلوم دراومد: نم پگاه

 س؟یزنگ بزنم به پل یخوا یم

در آورد و مشغول شد که فکر منقبض خودم خم  بشیزد و همراهش و ازج یپوزخند لکسیزل زدم که ر ظیباغل

 ...ینفر خودت اخراج نیاول یکردم ودم گوشش نفسم رهاکردم: زنگ بزن

 یندیو به عمارت خان بزرگ بازکردن عواقب ناخوشا سیمامور وپل یادامه دادم: پا انهیفاصله گرفتم و موذ ازش

 !؟یم عاقلکرد یداره... نوچ نوچ فکرم

 شد. نیو خشمگ رکنندهیخشک و نگاهش خ دستش

زودتر درو  یاتاق سبنامکث کردم که سوسن سمتم هجوم آورد ول یوافر پشتم کردم و باسه قدم بلندجلو بالذت

 .دمیمحکم کوب

 غرغرش اومد. ینکرد که محکم تر کوبندم که صدا یاعتنا

 .دیاندام و لباسش هوش ازسرم پر دنیباد یبزنم ول یدر و باز کرد خواستم حرف تا

 و ناب! دیوالبته سف یو خواستن بایو ز فیظر

 شدم. رهیخ شیوحش یو چشم ها یباز به چهره عصب بادهن

 باعطر تنش هم مدهوش بشم. یبودم که حت دهیسبنا ند ییبایبه ز یتاحاال دختر قتایحق

مت س هیتوجه به نگاه کنجکاو پگاه وبق یازشون فاصله گرفتم و ب یخدمش به خودم اومدم و فور یمصلحت باسرفه

 تا التهاب درونم خاموش بشه. دمیسرکش خیآب  وانیآشپزخونه رفتم و سه تا ل

 شد. یو جذابش از ذهنم پاک نم زیاندام وسوسه انگ یلعنت یول

 خواست... یو م شیآغوش گرم و خواستن دلم



 برده عشق

 
125 

 

 !؟یچ -

 !ی... لعنتیلعنت شهینم باورم

 اعصابم خط انداخت. یدوخدمه رو نیه یکه صدا دمیکوب واریهام مشت کردم و به د دست

 تونستم امروز کارکنم! ینم

 بندوباره! یاون ب یخواستم ول یدختر وم نیا من

 !یلعنت -

 تونستم باخودم خلوت کنم. ینبودن و من راحت م میت یآشپزخونه هم خارج شدم و خوشبختانه بچه ها از

 نیفکم بود که درعمارت بازشد و ماش یدست راستم رو شدینم یول دمیموهام کش ییباغ چندبار دست هام ال داخل

 شد. انیبلندبابک نما یشاس

 دعوت کرده!؟ یو ک نیپوف ا -

 .ناینشم ازدست ا ختهیخداونه افسارگس شمیبدترم دنشیبودم باد یعصب

 یبرا ممیاطالع دارن بنده امروز بات یجهان شاه یآقا :دکردمیتاک یتعارف کردم داخل رو به سوسن جد یمجبور

 .میایکتابخونه م

فقط پگاه بود که مشکوک ومرموز  یگفت و ازمون فاصله گرفت تموم خدمه هارو ازمون دورشدند ول یچشم سوسن

 زل زده بود بهمون.

 شد. لیتق تق کفش ها سرهمه سمتش متما یباصدا

 "سبنا"خودشه  دمیطرز دلبرانه راه رفتنش فهم از

عمارت  یبایز یشد: درود بر بانو کشینزد یشخندینگاهمون کرد که بابک بان یاومد سمتمون و سوال یلوند با

 سبناخانوم.

 شد. رهیسبنا باالرفت و به دست بابک که جلوش درازشده بود خ یابروها
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 و حرص نخورم. نمیبه جوش اومد و بهشون پشت کردم تانب رتمیغ

 وباش! بابک

 عمارت! یبایز یبربانو درود

 .یعوض

 .نیبفرما نمیب یسبنا دلم خنک شد: الزم نم رکنندهیتحق یلحن و صدا با

 شد. زونیبابک گرفته و آو چهره

 گرم سبنا. دمت

 حواله ام کرد و جلوم قرار گرفت. یازهرحس ینگاه سبنا

 مانتوجلوبازش انداختم. دهیبه لباس نسبتا پوش ینگاه

 نگاهم باصداش

 هست؟ ی: مشکلدشیوار کاو کیاتومات

و  هقیبدسل شهیبچه ها لب زدم: مثل هم رهیو بدون توجه به نگاه خ ستادمیا شیمیقد کیدفعه من بودم که تو نیا

 .ینافروم

 رصد کنه ... یاومد اما دوست نداشتم تنش و کس یبهش م یلیبود چون خ تملق

چطور جرئت  یکارگر جوز کیبه خودم مربوط! تو  نشی: ادیفشروده شده توپ یشده و فک دهییسا یدندان ها ونیازم

 ؟یحرف وبزن نیبهم ا یکن یم

 .شترشدیزدم که فشار دندان هاش ب یپوزخند

 از توداره. باتریخواهان ز یکارگرجوز کل نیهم -

از شونم گرفت و تموم تنم  یدفعه کس کیشدم که  اطیکج کردم و عقب گرد کردم و به راهم ادامه دادم و وارد ح لبم

 و سرتق. میدخترزندگ نیشدم به جذاب تر رهیداغ شد و ماعجب خ
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فعه د کیکه  دمیتنش و چسب شتریاش چشم هام ناخودآگاه بسته شد و ب دهیبسته و حالت چسب یچشم ها دنیباد

 جناب باهوش. یخواهان دار یچطور دمیبه لبم کرد: د یزد و اشاره ا یمحکم هولم داد و پرتمسخر قهقه مستانه ا

 دونه! یاصال تاکجاها سوزوند خدام سوختم

 حواست هست؟ یکن یم یربازیبا دُم ش یمطمئن خط ونشون وار هشدار دادم: دار یهام مشت و باچشم ها دست

 !دهیرندیمرد ِ ش یکنم فعال کالس دارم با یکه با دُمش باز نمیب ینم یریش نجایو تمسخرلب زد: من ا ریباتحق سبنا

 خوردم از زبون دراز و جواب دندون شکنش. کهی

نوع لباس وعطرش ابروهام  یبادآور یکننده اش رو با ولع استشمام کردم ول کیتحر تینها یردشد و عطر ب ازکنارم

 شد! دهیدرهم تن بیعج

 برام مهم شده!؟ نقدیچرا ا -

 رفت. یشد ونهی: دبابک

 سبنا و آبروش! یبرا شهیباشه وگرنه بدم دهیو نگران زل زدم، خداکنه مارو باهم ند متعجب

 کردم. یهام فرو بردم و : نه داشتم اختالد م بیدست هام داخل ج خونسرد

 .یگفت: بپا وسط اختالد سرپا نش هیباکنا بابک

 !دهیاش و خوب گرفتم پس د هیکنا

 نگاهم به اسم روش خشک شد. میخدا... بازنگ خوردن گوش پوف

 !؟ایآر -

 کردم و... وصلش
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 ؟ی: سالم پسرچطورایآر

 جوابش ودادم؛ رلبیز متعجب

 ؟یخداروشکر، خودت خوب -

 ؟یزد زنگ

 .نمتیبب دیکرد و: با یمکث ایآر

 قدم زدم: باشه آدرس و بگو؟ یو کم دمیکش میشونیبه پ یدست کالفه

 سمت غرب شماله... بایکافه ز ای: بایآر

 کنه! یم یبهش برخورده که داره تالف یبه بابک و دستوردادنش به بچه هابود معلومه بدجور نگاهم

 اونجام. گهیساعت د کینجوا کردم: باشه  عیحواس تند وسر یب

 چخبره؟ نجای: ادمیبا اخم سمت بچه ها رفتم و رو به جعفر پرس میکرد و قطع کرد یکوچک یخداحافظ ایآر

 برم سفارش دیتعداد نئوپان ِ طرح کمه با یچیتکون داد: ه یقدم جلو اومد و موشکافانه سر کیجعفر بابک  یجا به

 کرد. زونیدکور م شهیاف هم م یگن با ام د یبچه ها م یبدم ول

محکم  یبرا یکتابخونه بهتره از اون استفاده بشه ول یجنس اون بهتره برا یراست کردم و: درسته ول یسر میباتفه

 اتاق ها ماشل الزمه. یبند

من  نیاسیکنم...  یتا فردا جنس اول و جور م نیکارهارو رو به راه کن دایجد نیخونسرد اشاره کرد: پس فعال با ا بابک

 ؟یندار یکار رمیکار دارم، دارم م

 هام بازشد ؛ اخم
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 نه برو بسالمت. ،یخسته نباش -

نصب و  هیشدن و بق یریدادم و دونف شون مشغول برش و اندازه گ حیدورشد که به همه نوع کار وطرح و توض ازم

 حرکت کردم. بایبه سمت کافه ز عیکار، سفادش هارو به جعفر دادم و خودم سر میتنظ

 بهم بگه! یزمهمیخواد چ یم ایکنم آر یدونم چرا حس م ینم

 "ساعت بعد کی"

 .دمیبالخره رس کیتراف یاوف بعداز کل -

 خودم زدم. نکیام عوض کردم و ع یآفتاب نکیکافه انداختم ک ع یبه ورود ینگاه

 هام به نور حساسن. چشم

 اومد. یزدند م یخلوت گذشتم صداز کنجشگ وپرستو مدام پرسه م ابونیخ انیازم

 انداختم و زهایبه م یتوجه نگاه یشدن ب رهیاومد که همه سمتم برگشتن و خ زهایاز آو یجالب یکه بازکردم صدا درو

 دادم. صیرو تشخ ایکه دست آر

 نداشتم. یشدن عجله ا کینزد یهام آروم وشمرده برا قدم

 .میانجام داد یکوتاه ومختصر یدست دادم و احوال پرس ایباآر لکسیر

 !انهی رهیم شیپ یاز وقتم دلواپس کارها بودم که به نحوه عال قهیهردق یمنتظر بود و برا نگاهم

 : خوب؟دمیو پرس یکیاون  یپام رد کردم رو نهیو دست به س یدادم به صندل هیتک

 ه؟یخبر مینیبب دیبا یگفت

 نداشتم سبنا مثل خواهرمنه و... یچاره ا یسخته ول یلیخودم خ ی: راستش گفتنش برادیکش یقینفس عم ایآر

 .هیحوصله اشاره به ساعت کردم: برو سر اصل قض یو باالبردم و ب دست

 سبنا خواستگار اومد. یبرا شبیاز حرف بهم انداخت و: د یحاک ینگاه
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 خودم و نباختم و خونسرد لب زدم: مبارکش باشه. یخوردم ول کهی

 باشه! یآدم حساب دیکه طرف با نهیپدربزرگ سبنا همه رو پروند تنهاحرفش ا یدست هاش وقفل کرد: ول ایآر

 به من داره؟ یچه دخل نایخوب ا -

 ول وله بود. میعظ یطوفان درونم

 مدار معروف استیترسم سبنا دست به دامنه احسان پسرس یمن م گهیفرستاد: خوب د رونینفسش وکالفه ب ایآر

 بشه... اردیلیوم

... هفیح ی! سبنا درسته کله شقه و لجباز ولهیمشکل من سبنا ست،ین زایچ نیخم شد و ادامه داد: مشکل من ا جلوم

ش رو... اون  یهم جوون رهیترسم هم ثروت سبنارو ازش بگ ینداره م یومکه د یهفت خط کی یاون احساس موذ

 ...یظاهرش خوبه ول

خواست اون دختر بخاطرنبودن  یشناسم دلم نم یکردم و همه شون رو م قیسبنا تحق یدرمورد تمام دوست ها من

 !فتهیچاه و گله گرگ ب یپدر ومادر تو هیسا

 .یفهم یم

 گفتم منم نگران نشدم! یبود اگه م دروغ

 ساخته اس؟ یتکون دادم: خوب ازمن چه کار یسر

 ایبمه آر یچفت شده امون بود که صدا یدست ها یدست هام رو گرفت ک محکم فشرود، نگاه هردومون رو ایآر

ام  یماریو ب ضهیمر نکهیدونم تو مادرت با ا ی...من مدکردنیو تمج فی... همه ازت تعریهست یزمزمه شد: توپسرخوب

قلب پاک مارو مثل  یسبنا یتون یتو م ارم... من شک ندیکن یازش مراقبت م یباجون ودل دار یاس ام داره ول

 .یچشمات حفظ کن

 .شهیاما من شک ندارم اون دلباخته توم هیکن و باسبنا ازدواج کن درسته صور یبرادر ایب نهیا حرفم

 ودرخواست عاجزانه و برادرانه اش. ایحبس شد از تک تک کلمات آر نهیتوس نفسم
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رم جلو فکر ب ی... بهیعمرزندگ کیفکرکنم بحث  دیبزنم با یدونستم حرف یقرار گرفته بودم و نم یبد تیتوموقع

 زنم. یتو مرداب غلت م یانگار

 .دفکرکنمیبود: با نییپا سرم

 یکالهبرداره است... متاسفانه چاره ا واریسبنا با اون  یلب زد: باشه فکرکن پس فردا شب جشن نامزد دواریتاک ایآر

 .شهیکه حقشه محروم م ینداره چون از ارث

 ؟یحرف ازجام بلندشدم که اونم متقابال بلندشد: پس قهوه چ یب

 برم کار دارم. دیخورم با یتو هوا تکون دادم: نم یدست

 

 

 "سبنا "

 برم کالس زومبا. دیکالس استادها هم تموم شد امروز سه شنبه است با بالخره

 ن؟یای: شماهم مدمیبه رز و حوا پرس رو

 حتما. امیمن م ی: وارز

 بسنده کرد. یشدم که اونم لبخندهمراه چشمک رهیزدم وبه حوا خ یلبخند

 .میداد یبحث و نظرم گهیو توراه دائم باهمد میبه سمت باشگاه حرکت کرد هرسه

 کردن. یم یکار یدونم چرا مخف ینم... ایآر نطورمینگفت هم یچیه ایآر یاز حرف ها رز

 .الیخیب اصال

 بچه ها باشتاب اومدن سمتم. میوارد باشگاه شد تا

 به عالوه استاد. البته
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 .امیازهمه ممنونم لباس عوض کنم م -

بستم و باگذاشتن آدامس داخل  یموهام دم اسب دمیرختکن رفتم و مانتوم درآوردم و تاپ و ساپورتم پوش سمت

 رقص رفتم. ستیدهنم سمت پ

 کنم. یم نیو دوساعت تمر امیها همه اومده بودن. بخاطر کارهام فقط هفته دو روز م بچه

 .دیرو پخش کن فریاز جن ونمید هیبچه ها آهنگ من  -

 نوع آهنگ با رقص تند زومبا هماهنگ و بکر بود. نیشدم ا منتظر

 ع...دست هام بازکردم و پام رو باالبردم وشرو دمیآهنگ و شن یصدا تا

 .دنیکش یبرام دست و هورا م نیزدم که تموم حاضر ینفس م نفس

 م؟یکن نی... باهم تمرنیایزدم و کنارشون رفتم: شما... چرا.. نم یو ذوق زده حوا و رز لبخند بزرگ ینگاه شوق دنیباد

 .امیام م هیبودم، من پا دهی: من تاحاال نددیکوب گهیدست هاش و بهمد حوا

 .نیآفر -

 باخانواده ام مشورت کنم و نظرشون بپرسم. دیبه گردنش انداخت: من با یحواله رز انداختم که تاب یمنتظر نگاه

 باشه؟ یایهم م یقیو جمع کردم: بهشون بگو بامن کالس موس لبم

 نگاهمون کرد. یبهم رفت که از خنده ضعف کردم و حوا سوال یحواسش نبود رز چشم غره ا حوا

 شنا. میوقت کالسم بگذره بعدش بر نیبچه ها صبرکن الیخیب -

 نه من گشنمه. ی: واحوا

 .ییشکمو فیح یول یزدم: جون به جونت کنم دخترعاقل یشخندین

 شکمه بعد عقل. یوباخنده گفت: حرف اول زندگ دیبه شکم تختش کش یدست

 ها... یا ونهی: ددمیپرس متعجب
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 هیشکم ِ لعنت نیخورن بخاطرهم یبچه هاشون رو م نیجن یگ یوژاپن نم نیتو چ می: حاال ماخوبدیخند انهیموذ

 .گهید

 .یگوشته بهم زد یحوا که حالم و ازهرچ یابروهام درهم کردم: خفه ش باچندش

 اومدم. نیصبرکن اه

 از حسش سمت پارکت ها حس کردم. یو از نگاه عار نیکردم و رز توفکر بود ا نیساعت تمر کی

هم چون ضدآب بوداصال تکون نخورده بودفقط عطر الزم  شیو آرا دمیسمت رختکن رفتم و مانتوم روپوش دوباره

 هست. نیداشبردماش یداشتم که اونم تو

 صدام کرد. یکردم که مرب یو برداشتم ازهمه خداحافظ فمیک

و مدرکش و  یخواستم توام شرکت کن یم یگر یمرب یبرا ربشهیدا یرفتم که بهم گفت: قراره مسابقه ا سمتش

 ؟یریبگ

 که؟ امیحفظ اندامم م یمن فقط برا یوفشاردادم: ول لبم

 .فهیح یدار یتواستعداد خوب یدونم ول یبه شونم زد: م یدست یمرب

 تکون دادم و از باشگاه خارج شدم. یسر کالفه

 بده. امسابقهیگفته ب یچیکردند مختصرجواب دادم: ه ینگاهم م یحوا ورز که سوال روبه

 ه؟یاش چ زهی: خوب بده حاال جاحوا

 اگه قبول شم. شمیهم م یگفت مرب یدونم ول ینم -

 خوبه. یلیخ هیعال نیمداخال کرد: ا رز

 ام اگه خوبه؟ یقیمن عاشق موس یتلخ شدم: ول ناخواسته

 و مسابقه بده! ایتوب خوب

 شد. رهیخ رونیدلخور عقب نشست و به ب رز
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 .یبه فرمون زدم: لعنت یمشت

 شد. یدختربچه ها م هیکرد شب یقهرم یوقت بیرز زل زدم که عج زونیبه چهره آو نهیازتوآ

 من و؟ یبخش یبخرم م ینکن برات بستن هیخوب توام گر یلیخ -

 خواد آره؟ یم یبچم بستن یعنی نیبار زدم: ا طنتیش یهام غنچه کردم که باحرص نگاهم کردچشمک لب

 احمق. یزنمت ها سبنا یدستش و باال آورد: م رز

 جوجو. رهیبزن... فقط بپادستت دردنگ ستین: مهم دمیخند

 شهیخشک م رتیحرص نخور ش یو به چهره کبودشدش زل زدم: آخ دمیبه پشتم زد که باصدا خند یمشت یحرص

 ها...

 .دیما غش غش خند یو پابه پا اوردیکه رزهم دوم ن رخندهیز میو حوا محکم زد من

 .دمیو شنگرام ر یمامورها یخنده هامون باال بود که صدا کیشل

 !؟مهیبازم جر -

 نه. یوا

 از کنارمون ردشد و ازمون دورشد. یراه رو سیپل نیرفتم کنارجدول نگه دارم که ماش یم داشتم

 .مهیروز خوب و بدون جر کی یعنی نیزدم: ا یقیلبخندعم

 .گهیکن د تیرعا ونهی: خوب دچوندیازموهاش پ یطره ا حوا

 .ینیثابت بش یباند کم باشه و بتون یسخته! واال صدا -

 

حوصله سمت خونه رفتم  یساعت چهار عصر بودبچه هارو خونشون رسوندم و خودمم ب کیصرف ناهار که نزد بعداز

 و بافکر احسان نگاهم رنگ نفرت گرفت.
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 "بود کاش یمجبورم! کاش راه یول ادیاصال ازش خوشم نم "

 داشتم به آرامش. ازیزد و ن یتندتند م قلبم

 پدال فشار آوردم تا زودتر برسم خونه. یبه سرم زد و رو یفکر

 .دمیشدم و درو آروم کوب ادهیو پ یشگیزود درو بازکرد با اخم روندم تا پارک هم مانیسل نیماش یها بابوق

 سوسن رو صداکردم: سوسن؟ یبلند یحرف وارد سالن شدم باصدا یباسکوت و ب شهیهم مثل

 بدو بدو اومد: جانم خانم؟ سوسن

شربت مخصوصت و واسه سردردم آماده  یول نییپا یخوام برم جکوز یکنه، م یبه سرم زدم و: سرم درد م یدست

 مشت ومال بده. ادیکن و درضمن پگاه و بگو ب

 ...یراست ار،یرو ب ربلندمیو لباس حر ویادامه دادم: ما یکس رهیو خ نیتوجه به نگاه سنگ یگردکردم و ب عقب

ش ابروم باال فرستادم و درجواب ییتا کیو شکار کردم!  نیاسی قیو عم زیحرفم وبزنم که با نگاه ِ ت هیتا بق برگشتم

 .اریچسبه اون کرم مخصوص هم ب یکه بعدماساژ م اریب ___یزدم و با خباثت افزودم: لباس ها یپوزخند

حرکت مانتوم در آوردم و مشغول درآوردن  کیرفتم و تو نییسمت پا الیخ یدادم که ب یتندتند سرتکون م سوسن

 ؟یانداریاومد: تو ح نیاسی یعصب یشلوارم بودم که صدا

شالم در آوردم که نگاهش  رهیجلوش رفتم و با نگاه خ دیزدم و شلوارم رو درست کردم و باهمون تاپ سف یشخندین

 بلندم شد. یموها خیم

 دم؛یپرس ییسپرش زدم و با لحن بازجو نهیترش رفتم و با انگشت چندبار به س کینزد

 ؟یخودت چ -

 برهنه باشه؟ دیطرف شا یگ یو نم نییپا ینداز یسرت و م یوقت

زش که ا دیچیپ مینیربیز زیتند وت ییآدامس نعنا یو کالفه فوت کرد هرمش به صورتم برخورد کرد و بو نفسش

 منزجرکننده است؟ نقدیا یکن یکه استفاده م یزهایچرا تموم چ ی: لعنتدمیفاصله گرفتم و ناخودآگاه غر
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 ؟یخوا یم یتوهوا تکون دادم: حاال چ یدست یمبهوت نگاهم کرد که عصب نیاسی

که به  یشمرده شمرده لب زد: تو اون لباس ها یکرد و نگاه از تن و خرمن موهام گرفت و جد یمصلحت سرفه

تو حالشون بدبشه و  دنیخوام باد یمرد ِ چشم پاک هست و نم یچون اون باال کل یپوش یونم یخدمتکارت گفت

 نکرده... یخدا

 دم گوشش نجواکردم؛ طنتیشدم و باش کیزدم و از پشت بهش نزد یقیحرفش و خورد اما من پوزخندعم هیبق

 بشن آره؟ رهیمن دچار گناه کب دنیباد -

مرش قرار گرفت و محکم هولش دادم داخل ک یضربه دست هام رو کیکردم و تو  یمستانه توام با شاد یا قهقه

 رفت داخل آب... رجهیاستخر، چون توقعش و نداشت باسر ش

 اون شرط مسخرت! یتالف نمی: اادزدمیکردم و با تن بلندفر یازته دل یا خنده

 و درآوردم؛ اداش

 !یهمه جلوم زانو برن یجلو دیبا -

 زل زدم؛ ییبا کمال پررو نیاسیبه خون نشسته  یو به چشم ها ستادمیکنار لبه ا الیخیو درآوردم وب تاپم

 کنم؟ یو شرط مسخره ات و قبول م امیکه م -

 جلوم. زنیر یبشکن بزنم صدتا صدتا م هیاحمق...  نه

 زنن. یبردم و آروم زمزمه کردم: واسه بودن با من له له م کشینزد صورتم

 شد! دهیطرف صورتم کوب کیباره  کی به

حرکت  کیبرجسته شده وفک منقبض ش که با  یو رگ ها یمتعجب و مبهوت زل زدم به چهره عصب جاخورده

 داخل آب و پرت شدم. دیدستم کش

 مالحظه بود. یگستاخ و ب یادیپسر ز نیکم داشتم، ا یوونگیشوکه کارهاش فقط د از
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از خشم و  یو نگاه ِ حاک تیرو چنگ زد وباجد فمیظر یبازو رومندشیبزرگ و ن یمتوجه نگاهم شد دست ها تا

 چون من... یبهم نگ اتیغضب هشدار داد: به نفعته از گندکار

ون کردن ا هیکنم تنب یکه م یبلکه تنها کار شمینم کیتحر هیزمزمه کرد: مثل بق قیو دم گوشم برد و عم لبش

الفطت باهات برخورد بام نطوریشخصه پس... نگاهش زوم چشم هام شد: عاقالنه حرف بزن و برخورد کن دفعه بعد ا

 کنم. ینم

 حرف و نگاه از آب خارج شد! یزده بود نشاند و ب یلیکه س یجا قایگونم دق یرو ی*س*ه ابو

 .یملک نیاسیکنم فقط صبرکن جناب  یم ی: تالفدمیبه آب کوب یمات بودن دراومدم حرص از

 بدترشده بود. ادیکردم سردردم بخاطر جوش ز یدرآوردم و باحرص شنا م شلوارم

 تاب شب جشن بودم. یاومد و مشغول ماساژ دادنم شد و چه ب پگاه

 

 "سبنا یشب مهمون"

 زده ام لب زدم: ممنون. خیکردم و با نگاه سرد و  شمیبه چهره غرق آرا ینگاه

 اش و انجام داد. فهیپس وظ متیگرفت اونم دوبرابر ق یبودچون پولش و م یعال نگفتم

 زانو بود البته بدون ساپورت. یتا باال میمجلس لباس

 دوست دارم. شهیباشم که هم یبزرگ امشب خواستم اونطور یجناب جهان شاه ازحرص

 اتاقم بوش پخش شده بود. یکننده ام اونقد زدم که حت کیعطرتحر

 به صورتم داد. یباتریپررنگ که جلوه ز دمیلبم کش یقرمز رو برداشتم رو غیج رژ

 .دیرسفیو زنج دیجد یکردم و به عالوه خلخال هارو پام  یده سانت یها کفش

 ام زل زدم؛ کورشدهیمان یرو انداختم وبه ناخن ها دستبدم

 رسه. یبهم وارد کرده نم یکه جهان شاه یدهم حرص کیبه اندازه  نهایهمه ا -
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 .اتویتق تق خونسرد گفتم: ب یباصدا

 شد. انینما ایقرار آر یو ب شونینگران رز و نگاه پر چهره

 و دستم گرفت: سبنا!؟ شمیبعد با چهره متعجب اومد پ یچندلحظه ماتم بود ول رز

 تکون دادم و رو ب یسر سرد

 : وقتش شد نه؟دمیپرس بیغر ایآر ه

 جوابم و گرفتم. ایوکالفه آر یعصب یها بانفس

 .دمیم حیترج یمن احسان و به اون سپهرلعنت دینگران نباش -

 نگران زمزمه کرد: لطفا عجله نکن سبنا. ایآر

 تاب و گرفته اسمم وصداکرد: سبنا؟ یحرف از کنارش گذشتم که ب یزدم و ب یپوزخند

و ر یکیبد و بدتر  نیاز ب دیبا یندار یچاره ا یوقت نهینگاه کردن محزون اما سردجواب دادم: سرنوشت من هم بدون

 کنه. یاش گذر زمان درست م هیمنم انتخاب کردم و بق یانتخاب کن

 به قلبم. رشدیرز ت هیگر یصدا یاز اتاق خارج شدم ول عیوسر تند

 ؟یمن چ یول یدیکن توحداقل به پسرمورد عالقت رس هیآره گر "

 "بردن نیرو با نفر نافم

 قطع شد. کیرفتم که موز یم نییو آروم و خرمان خرمان لوند پا دمیکش یقیپله ها نفس عم یباال

 کردند. ینگام م نهیشدم که باحسادت و ک رهیخ یمصنوع یپله آخر مکث کردم و به چهره ها یجلو

 ؟یدیپوش هیچ نی: ادیتوپ رلبیسمت پدربزرگ رفتم و جلوش سرم خم کردم که با اخم ز الیخیب

 !یمن و ببر یآبرو دیبا شهیهم
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 یلهابودم و یلینگاه خ ینیکردم، متوجه سنگ یدست دادم و احوال پرس یبا کمال خونسرد هیزدم و به بق یشخندین

 دادم. ریماروالشع هیهارفتم و درخواست  یدنیسمت نوش لکسیر

 لبم اومد. یرو یپوزخند

 "کنم! یچون حداقل دردام و فراموش م ادیمن خوشم م یول زاره،یب یالکل یها یدنیپدربزرگ از نوش "

 تا فحش بارونش نکنم بخاطر دست هرزش! دمیاحسان لبم رو گز یباصدا

 دستت و بکش. -

 : متاسفم.دیعقب کش یفور احسان

 دادن. یراحت توش جوالن م الیرقص بود که جوون ها باخ ستینگاهم به پ الیخیب

 م؟یوسط خوش بگذرون می: براحسان

 بهش انداختم: نه! ینگاه کالفه

 ...نیاز ا شتریخوام ب یحساسه نم بابابزرگم

 ولش کن. پوف

 فرق داره. یلیجوامشب خ دهیسکوت کرد احتماال فهم احسان

 شم. یخوش باش من مانعت نم یدوست دار یتو برو باهرک -

 ؟ی: مطمئندیپرس دیباشک وترد احسان

 تکون دادم. یزدم و سر یپوزخند

 زدم. یرفت تودلم زهرخند یوقت

 "کنم یم زیبشه من خودم و حلق آو دایآدم درست  اگه پ کیپسرک!  نیاز ا نمیا "

 افتادم. نیاسی ادی ناخودآگاه
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 گشتم. یدونم چرا دنبالش م ینم

 .دمیرس نیاسیتفاوت  یردش و گرفتم به نگاه سرد و ب ینگاه ینیامکانش و نبود، با سنگ یاون شلوغ یتو

 "اوه حالل زاده هم که هست "

 .دندیباال پرنگاهم سرش چرخوند که ابروهام از بهت کارش  دنیباد

 ...رهیگ یبرام دست م نمیا "

 بود لبم کج شد و کنجکاو زل زدم بهشون... نیاسی شیکه پ اشدمیآر متوجه

 

 (نیاسی)

 دادم. لیتحو یدعوت رو به نگهبان کارت

 دهیشن نجاهمیاز ا یحت کیموز یو کنجکاو واردشدم صدا دمیکش رمیس یآب راهنیو پ یبه کت وشلوار مشک یدست

 شد... یم

 شدم! یم کیمکان پرگناه نزد نینبود عمرا به ا ایازحد آر شیپوف اگه اصرار ب -

و  دینوش یجام بود وازش جرعه جرعه م کیوارد شدم متوجه سبناشدم که تو صدر جشن نشسته بود و دستش  تا

 بهش یذبه او  پرج یکه سبنا نگاه جد کارکردیدونم چ یاحسان هم کنارش قرار داشت نم ادیکه به احتمال ز یپسر

 و بعدش از جاش بلندشد. دیانداخت که پسره عقب کش

 چهره ام رو کامال خونسرد وسرد نشون دادم. دمیکه نگاهش رو متوجه خودم د شدیدونم چ ینم

 کالفه و نگران رو به رو شدم. یایسرم کج کردم و پشتم بهش کردم که با آر کالفه

 مرد. کیو اون زخم زد به تعصب  میاومد و باهام دست داد کمینزد

 عقد کنه؟ یدوهزار یسبنا با اون پسرها یاجازه بد یخوا یم یندار رتیتوغ نیاسی: ایآر

 ؟یو باهاش ازدواج کن یمانع بش شهیم یچ ییخدا
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 نبودش. یو به طرف سبنا برگشتم ول دمیداخل موهام کش یدست یعصب

سبنا  یبایبهش گفت که چهره ز یدونم چ یکه نم یکنار جناب جهان شاه دمشیجستجو کردم که د بانگاهم

به حاالتش زدم و متوجه مشت  یقی. نگاه دقنمیتونستم بب یم یمحزون و گرفته شد و نم  شبنم اشک رو به راحت

 پاش شدم. یگره شده و تکون خوردن عصب یها

 باحرص تکون داد و ازجاش بلندشد که پدربزرگش هم بلندشد. یسر

 سمت سن رفتن و پدربزرگش شروع کرد به حرف زدن. باهم

و  یو خوشحال نیخوش اومد یلیخ نکهیکرد که تموم حواس ها جمع شدند: اول ا یسرفه مصلحت یجهان شاه جناب

عقد و قرارداد  میکار کیقراره باپسر شر زمیعز یکه سبنا نهیو مناسبت امشب ا نیما رو افزون کرد یخرسند

 باال... ایلطفا ب زمیعز یدوشرکت بزرگ سند زده بشه،  سبنا یسندهمکار

 زیچ ایچشم هاش بود  یدونم داخل تمنا یجلو رفتم که نگاه محزون و ناراحت سبنا بهم برخورد کرد و نم چندقدم

 وجودم و لرزوند و باعث التهاب درونم شد. نطوریکه ا گهید

 زدم؛ ادیفر یو کنار زدم و بلند وجد هیبدون فکر بق یبگه که فور یزیخواست چ یجهان شاه جناب

 .نیصبرکن -

 کیمحکم و پرصالبت نزد یو متعجب و کنجکاو شد که باقدم ها یوافر فرا گرفت و چهره همه سوال یسکوت

 سبناشدم و...

 

 آروم لب زدم؛ یبه صورتش بپاشم و رو به جناب جهان شاه یگنگ و متعجب سبنا باعث شد لبخندجذاب نگاه

 داشتم. یمن باهاتون عرض -

 مهمه!؟ یلی: خدیمشکوک پرس یباچشم ها یشاه جهان

 بعد از اتمام جشن. بزار

 افزودم؛ تیهام فرو کردم و با جد بیهام داخل ج دست
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 راجب سبناست. -

کنار رفتم و دستم رو به پله ها دراز  یکرد و بهم زل زدند که کم یتالق گهیاسم سبنا اومد نگاه هردوشون باهمد تا

 با عصاش سمت پله ها قدم برداشت رو به سبنا زمزمه کردم؛ یکردم که جناب جهان شاه

 گلم. یجلوم زانو بزن دیخودت و آماده کن که با -

 چه کنم دست خودم نبود. یخوره ول یحرص م یلیدونستم خ یم

 حرف به اتاق پدربزرگش برم و حرف هام و بهش بزنم. یباعث شد گوشه لبم باالبره و ب شیعصب ینفس ها هرم

 من مرد خودساخته ام. یاسترس داشتم ول یکم

رم گ بیپشت گردنم رو بادستم لمس کردم که عج دمیاش ود رهینگاه خ یبه در زدم و وارد شدم وقت یتق دمیرس تا

 بود.

 پسرجون؟ یبهم بگ یخواست یم یکه صداش پرتحکم اومد: چ دمیکش یقیعم نفس

 انداختم؛ نییبالخره عزمم جمع کردم وسرم پا یبود ول یبد طیکردم شرا یپا واون پا م نیدونم چرا ا ینم

 کنم. یخوام سبنارو ازتون خواستگار یمن از نوه اتون خوشم اومده و م -

د ش رهیاومد و به چشم هام خ کمیبلندشد و نزد شیگرفتم که ازصندل یقیحبس شده ام رو رها کردم و دم عم نفس

 ره؟یگ یبهش تعلق نم یارث یبا سبنا عروس یوقت یدون یگفت: م انهیو موذ

 زدم؛  یپوزخند

 حرف ها کشکه. نیخودش نون بازوش و خورده ا یکه ازبچگ یکس ست،یارث و ثروت اصال برام مهم ن -

 .دمیهم نم هیزیبهش جه یحت یدون یابروش کج کرد و لبش و جمع کرد و: م ییتا کی

 زل زدم؛ یکردم و جد یتلخند

 من پا پس بکشم هوم؟ نیخوا یکه با پول و ثروت م نیفرض کرد یشما من رو چ یجناب جهان شاه -
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که شما براش  یا و توجه یخوام کمبود محبت یجلو گذاشتم: من فقط م یقدم افت،یشد توعمق نگاهش  یم تعجب

هاش، فقط  یداره برعکس تخس بودنش و لجباز یرو جبران کنم، قلب پاک نیو اون و آزاد ورها کرد نیکم گذاشت

 .نیهم

 ؟ی: عاشقش شددیپرس مشکوک

 ازش خوشم اومده چون خاص بود. دیشا یبگم درواقع عاشقش نبودم ول دیدونستم با یرفت، نم نفسم

 بچگانه اش تموم معادله هام رو خراب کرده بود. یباکارها یمهربون بود مثل قلبش ول ظاهرش

 دونم. ینم -

 دونستم. ینم واقعا

 حرف خارج شد. یگذشت و ب ازکنارم

 نبودم. یعنیعاشق نبودم  یبراش نداشتم وقت یزد و جواب یاز معمول م شیقلبم ب ضربان

تم و نشس یرفتم و ازخدمه درخواست شربت آلبالو کردم و گوشه صندل نییپا یخنث یباظاهر یافتاده ول یها باشونه

خندون  افهیو نگران سبنا و ق یسوال افهیو ق یشدم به چهره متفکر جناب جهان شاه رهیپا انداختم و خ یرو یپا

 !ایآر

 .دمیکش یزدم و جامم رو جرعه جرعه سرم یلبخندتلخ

 جز... ستین یداماد بنده کس نکهیخوام و ا ی: عذرمدیکش یسِن و نفس یسبنا باز رفت باال پدربزرگ

 نشد. رهیبمن خ یو احسان انداخت ول لیبه سه ینگاه یجهان شاه جناب

 ازدواج کنه. یبرام مهم نبود سبنا باک گهیتالشم رو کرده بودم د من

 .دیکردم که باحرفش به سرفه افتادم و رنگم پر یانداخته بودم و شربتم رو مزه م نییپا سرم

 .زیعز یملک نیاسی یجز آقا ستین ی: دامادم کسیجهان شاه جناب
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 "سبنا "

 کار داره؟ یبا پدربزرگم چ نیاسی یعنیدادم  یاسترس ناخونم به کف دستم فشار م ازفشار

 سوال مثل خوره به جونم افتاده بود. نیا

 ه؟یچ انیشد و دم گوشم زمزمه کرد:  جر کمینزد احسان

 بدونم.: من ازکجا دمیتوپ یعصب

کردم: نکنه خراب  یباخودم تکرار م یرفت مثل احمق ها ه دیبودنم رو د یو عصب یحوصلگ یب زانیکه م احسان

 کنه...

 ازمن بدبگه؟  نکنه

 و شرارت بارش رو؟.. یاون نگاه موذ یدید یوا

 زل زدم که با اخم نگاهم کرد. یو با نگران دیاومدن پدربزرگ اونم تنها رنگم پر با

 "مگه!؟ شدهیخود خدا چ ای "

زل زدم به پله ها که چهره  یکمر برهنه ام نشست و با ترس و نگران یرو یکنار پام مشت شد و عرق سرد دستم

 شد. سریبالخره م نیاسیتفاوت  یو ب یخنث

 خواست خفه اش کنم! یم دلم

 خورد. یاون پاش اندخت و شربتش و م یو نشست و پا رو یزیرفت کنار م لکسیر یلیخ

 "آخ که از آروم بودنش کفرم در اومده بود! "

 زد که ناجور سوزند. یکه نگاهم شکار کرد وبهم پوزخند گهید یزیچ ایمن بود  نیدونم نگاه سنگ ینم

 "!ستمیحسابت و نرسم سبنا ن "

 جز... ستین یداماد ما کس نکهیخوام وا یگرفت: عذرم کروفنیرفت باال و م پدربزرگ
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 زل زد!  لیکرد و به احسان و سه یمکث

 از اون دورو انتخاب کنه؟ یکیخواد  یم یعنی

 کرد! رمیده سال پ دیامشب بهم واردشده شا یاسترس

 بودم. دهیاشتباه شن دیخوردم و شوکه شده زل زدم به لب هاش که شا کهیجمله اش  هیبق دنیباشن

 "!؟یملک نیاسی ن؟یاسی "

 یکمل نیاسی یوار گفت: آقا دیسرشناس تاک تیبزنم که دستش و باال برد و رو به جمع یرفتم تا حرف کشینزد

شوند و ورودشون رو باعث افتخار خانواده  یم وندیپ یشوند و به خانواده جهان شاه یامشب رسما داماد بنده م

 ماست.

 شدم. رهیبود خ ستادهیمبهوت که ا نیاسیدهنم رو به زور قورت دادم و به  آب

 همه زانو بزنم؟ یاالن جلو یعنی "

 "!یلعنت

 اومد. یتند و نگرانم بود که م یآروم آروم قدم برداشتم و هربار نفس ها نیاسیلرزون سمت  یباپاها

 "و من جلوش زانو نزنم سهیزمان ازحرکت وا ایخدا "

 زد به غرورم. یم شهیت نیاسیکنجکاو  نگاه

ابروش و باال انداخت  ییتا کیزل زدم که  نیاسیبه  ینفس حبس شد و با نگاه زار دمیرس شیقدم کی یتو یوقت

 .دیبه لبش کش یودست

 خودم آماده کردم. میبا حالت تسل دمیند یازش حرکت یکرده بودم و وقت عرق

 "یلیدشواره خ یلیاوه خدا خ "

 تا جلوش زانو بزنم. بنیپا باال بردم و سرم یحرف دستم رو کم یو لرزون بود و ب یاز درون متالش تنم

 مانعم شد. یمحکم و قدرتمند یدست ها دیاش رس نهیتا قفسه س سرم
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 بهم زل زده بود. تیکه با اخم و جد ینیاسیشده زل زدم به  مبهوت

 با اون لباس کوتاهش ی: الزم نکرده زانو بزندیشده اش غر دهییسا یدندان ها انیازم رلبیباال و ز دتمیدفعه کش کی

 شد؟ رفهمیزارم ش یمگه من م نتشیکه صدنفر بب

 طنتیهمراه باش یزل زدم بهش که لبخندجذاب جیباور نداشت با چهره گنگ و گ دیکه رو شن یزیگوشهام اون چ 

 کنن. یمشت آدم مرفه دارن نگاهمون م کیچون  زمیباش عز لکسیچشمک حواله ام کرد و دم گوشم لب زد: فعال ر

 پهنش فشرود و من و دنبال خودش سمت پدربزرگ نشوند. یدست ها یزدم که دستم تو یزور لبخند

همه آدم غرورم بشکنه، چون  ینذاشت جلو نیاسیمثل  یناراحت که پسرجذاب ایخوشحال باشم  دیدونستم با ینم

 بامرگ برام نداشت. یفرق چیکار ه نیسخت... ا یلیواقعا برام سخت بود خ

جلوم قرار گرفت و دستش و  یاشک یهردومون تو آغوشش فشرود چهره خانم جون با لبخند و چشم ها پدربزرگ

 .دیچیپ مینیبه ب اسینرگس و  یاز بوها یبغلش فرو رفتم و حجم یدراز کرد که سمتش رفتم و تو

 .زکمیعز یجون لب زد: خوشبخت بش خانم

 نبود؟ یسور یمگه همه چ رهیگ ینشات م بغض از کجا نیدونستم ا یبا بغض قورت دادم. نم لبخندم

 ه؟یچ شیخودم معن یقرار یتپش تند قلبم و ب نیا پس

 نجا؟یا ایب زمیپدربزرگ نگاهم معطوفش شد: سبنا عز یباصدا

و کنارش قرار گرفتم که بلند ومحکم گفت: از امشب سبنا نامزد  دمیاشاره کرد که با شرم نگاهم دزد نیاسیکنار به

 اگه مزاحشون بشه با شخص من طرفه. یداماد ما هست و احد نیاسیو  نیاسی

 لب هام آورد. یرو یلبخند ایرز وحوا آر غیو ج یخوشحال

 

 ندهیاز آ یرو جز خودش خبر داشت، چه کس نیاسیو علت ازدواج سبنا با  یاز راز بزرگ جناب جهان شاه یک یول "

 دانست؟ یم یجهان شاه یها زکردهیخبردار بود که عز زیتلخ و ناگر

 "شود یسربه مهر آغاز م یهمراه راز ها یبعد داستان واقع نیا از
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 نمونده بود. یکس گهید پیاک یو رز بچه ها ایآر ن،یاسیمهمون ها رفته بودن جز  همه

 خوند! تیمتعقد بود محرم یکه فرد نیاسی یراحت یبرا پدربزرگ

 نداشت، داشت؟ یمن که فرق یبرا هرچند

رو حس کردم. جهت نگاه رو دنبال کردم به نگاه پراز  ینیکه نگاه سنگ یو لم دادم به صندل دمیکش یراحت نفس

 !دمیرس نیاسیاخمه 

 لب زدم؛ متعجب

 !؟هیچ -

 کردم! ینوع نگاهش و درک نم یزل زده بود، کالفه شده بودم معن نیگفت هنوزم سنگ ینم یچیه

 آقا داماد دلش ضعف رفت واسه سبناجون. چارهیپروند: اوه ب کهیزل زده بود حوا ت رهیخ رهیخ ازپس

 .دیتودستم لرز میفقط نگاهشون کردم که گوش لکسیکه ر دنیخند هیو بق خودش

 بازش کردم. یاومده بود، باکنجکاو نیاسیاز طرف  جیمس

 "اتاقت زود! ایب "

 نبود! یشدم، جد رهیخ نیاسی یخاا یمتعجب به جا دیباالپر ابروهام

 مشکوک زل زدکه لب زدم؛ ایبلندشدم که آر ازجام

 اتاقم. رمیم -

 بودن. قتیجرئت وحق یحرف ازپله ها باال رفتم بچه ها سرگرم باز یتکون داد و ب یسر

 اومد. یخوشم نم شونیازباز اصال

 دم؛یبازکردم و آروم پرس درو
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 ؟ییکجا -

 دفعه در بسته شد که بهت زده برگشتم عقب و زل زدم بهش. کی

 .دیبار یهاش سرخ بودن و ازشون خشم م چشم

 عقب رفتم و لب زدم؛ دیباترد

 ه؟یبازچ -

 جلو برداشت که کپ کردم و از تعجب خشک شدم. یقدم

 !چوندیدفعه مچ دستم و گرفت و پ کی دیبهم رس یتکون نخوردم وقت گهیچندقدم جلو آمد که د دوباره

 آخ چته!؟ -

 ؟یشد ونهید

 ؟ید یاون همه دختروپسر جولون م یپارچه جلو کهیت کی نیدم گوشم زمزمه کرد: با ا رایبم وگ یباصدا

 دم؛یتقال کردم و باحرص توپ یعصب

 به توچه؟ -

 آقا. یدون یازش نم یچیو تو ه رهینفس گ پیمدل لباس ت نی! درضمن ایزن یکه دم از لباسم م یستین یا کاره

 ...یباالرفته براندازم کرد: اوم آره قشنگه ول یزد و با ابروها یپوزخند

 که پاره شد! دیدفعه از سرشونه هام گرفت و باقدرت کش کی

 دواریتختم نشست و تاک یخشکم زده بود وقادر به جواب دادن نبودم، مبهوت زل زدم که خونسرد رو چندلحظه

 .شه یلباس تنت پاره و پوره م نیمثل ا ها وگرنه یمهمون یتو یاز مدل ها بپوش نمینب گهیدستش و تکون داد: د

 جلوش نیاسیتوجه به نگاه بهت زده  یدستم مشت شد و سمت کمدم رفتم و لباس رو باحرص کندم و ب ناخودآگاه

 شد. یم دهیقشنگ د نگمیناف که برس یتا ران پا و تاپ قرمز باال یشلوار کوتاه ل کیلباس هام عوض کردم 
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 برگشتم منم انگشتم جلوش تکون دادم؛ یلبخند حرص درار با

 .دمیمن صدبار برابر بدترش رو انجام م یکن یهرکار -

 کنم شازده. یکاالن لباس هام هم دقت نم متیهم به ق اصال

 .دمیشن یم یآرواره هاش رو به خوب یشدن دندان هاش و فشار رو دهیسا یرفت و صدا یم یرو به کبود چهره

 تختم! یشد با ضرب پرت شدم رو دهیزدم تا اومدم در باز کنم دستم از پشت به شدت کش یروزمندیلبخندپ

 گفت؛ ستادپرجذبهیو گنگ زل زدم بهش که با اخم روبه روم ا دهیترس

 !؟نییپا یبر یخواست یوضع م نیبا ا -

 رتیغ یقد ب نیا ادیآره بهم م اد،یجلوشون عشوه هم ب ینطوریکه بذارم محرمم ا رتمیغ یمن ب یفکرکرد نکنه

 باشم؟

زانوم  یزل زدم بهش و دستم رو دهیدر یخودم نباختم باچشم ها یبودم ول دهیاز تن باالش ترس یمثل چ یخدا

 گذاشتم؛

 و تعصب بزن داداش. رتیبگذره بعد دم از غ تتیساعت از محرم کیبزار  -

 ؟یدیفهم یچ رهمهیزنم ز یم یمن و محدود کن یاگه بخوا ه،یهمه سور نهایباشه ا ادتی درضمن

 !دیدفعه خند کیزد و گوشه لبش باال رفت  رچونشیز دستش

 .رآوریخنده پرتمسخر و تحق کی

 تو؟ ید یبمن درس اخالق م فیضع یجوجو هیکرد: تو... تو نییانگشتش و به طرفم باال وپا نیاسی

دفعه هجوم بردم و محکم هلش دادم که چندقدم عقب  کیبرخورده بود اخم هام به شدت گره خورده بودند که  بهم

 گرد زل زد. یرفت و بهت زده باچشم ها

 ه؟یحاال چ -

 ؟یمن و کنترل کن ومدهیذارم هنوز ن یم یکرد یفکر
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 کنم ابله. یآدم حساب نم هیداداش من، من تورو هم مثل بق یخوند کور

 !اخدای

 قرمزشده بود. چرا

شد و دست مشت شده اش و باال برد  کمیترسناک شده نزد یشد و چشم ها یم نییاش به شدت باال وپا نهیس قفسه

 چشم هام بسته شد. دهیکه ترس

 بود و با اخم زل زده بود. رکردهیکه بازکردم و دست مشت شده اش تو هوا گ شدیدونم چ ینم

 بهم انداخت و از اتاقم خارج شد. یحرف نگاه هشداردهنده ا یب

 زمزمه کردم؛ رلبیتخت و متعجب ز یحبس شده ام رو رها کردم و خودم انداختم رو نفس

 کله خرابه!  -

 بزنتم! یجد یبه دو نکنم ممکنه جد یکیباهاش  بهتره

 دفاعم. یو ب فیمنم که ضع ارهیزنه دخلم و م یهم معلومه ورزشکاره، م کلشیترسه از اون ه ینم یچیکه ازه یکس

 خودت شرش و کم کن. ایخدا

 خوبه. ینطوریشال هم الیخیب دمیپوش دمیکوتاهم همراه شلوار سف کیکمدم رفتم و تون سمت

 زنه بابا. ینه م یول -

 باهاش لج نکنم. بهتره

که  دمیشال کوتاه دور موهام بستم فقط و عطرمم زدم و از اتاقم خارج شدم و ازپله ها بچه ها رو د کی لمیم رِغمیعل

 لبم جمع کردم و سمتشون رفتم. دن،یخند یم یباشاد

 چخبره؟ نجایشدم و: ا مایرز وحوا ش کیطرف. نزد کیبودن و گروه دخترهام  نیاسیو ایسمت آر پسرها

 خوش گذشت؟ زمی: عزدیماخندیش
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 دم؛یکش ی: چراکه نه گلم آدم باد که پوف کالفه ادیپر انهیموذ حوا

 کنم. یم شونیمن راض -

 چشم هاش چلچراغ شد. ایآر

 "!ارهیچقد دلش تنگه  یآخ "

 .دبرمیکتش و برداشت: بچه ها فعال خدانگهدار با نیاسی

 رفتم و محض تعارف زمزمه کردم؛ نیاسیدنبال  ایواشاره آر میجوابش و دادن که منم با ا همه

 برات آماده کنن. یاتاق گمیبمون م نجایهم -

 راحت تره. المیمادرم خ شیجواب داد: ممنون برم پ نیسرسنگ نیاسی

 "جهنم! "

 بازم رم کنه! دمیترس ینزنم م یربط یمحکم فشار دادم تا حرف ب لبم

 کردم. شونیراه یعمارت که تا دم در اصل یورود یرفت همه بچه ها آماده اومدن جلو یوقت

 

 باز سمت در رفتم. مهین یباحرص وباچشم ها یتق تق کس یصبح باصدا فردا

 "!ومدهیبه ما خواب ن "

 مواجه شدم. نیاسیبارش کنم که درکمال تعجب باچهره خونسرد  چاریوباز کردم تاچندتا ر در

 ؟یاول صبح یخوا یم یچ -

 .دندیزد و ازکنارم ردشد که با استشمام عطرتند و گرمش ابروهام باالپر یلبخندمرموز

 "پسندم یعطرش و م یکیمن اون  یول هیبوش عال یلیخ "
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و  تختم ینشست رو لکسیمنتظرزل زدم که ر یسوال افهیتوهوا تکون دادم تا افکارمزاحمم ولم کنن و با ق یدست

 پاش انداخت. یپاش رو

 زمزمه کردم؛ متعجب

 ها!؟ -

 داره؟ یکنم! اشکال لیصبحونه م زمی: اومدم با همسرعزدیبه لبش کش یدست نیاسی

 خوردم. کهی

 "چه حرف ها! "

 سمتش رفتم و جلوش خم شدم؛ الیخ یب

 کار دارم. یساعت کیبرم استخر دیخودت زحمتش و بکش چون من با یول زمیعز یاوک -

 .میو دم گوشم نجوا کرد: صبحونه بخور باهم بر دیعقب برگردم که مچ دستم و کش خواستم

 .دیباال پر ابروهام

 "باشه! هینقدپایاومد ا یبهش نم "

 .یاوک -

 زدم و رخ به رخش شدم که نگاهش مبهوت شد. یثیشدم که ماتش برد، لبخند خب کشینزد

تختم و  یخورد، خودم کج کردم و زنگ باال میالک یو ناخن ها دهیدراز کردم که خط نگاهش به دست کش دستم

 فشار دادم که چهره اش درهم شد.

 ! یفکرکرد یآخ "

 آره؟  یخورد یبدضدحال

 "!گولیبچه ژ ینکن عیمن و ضا یتوباش تا
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 ینیزد و س یلبخندپهن نیاسی دنیزنگ وفشار دادم سوسن طبق معمول تند وفرز بادو تق وارد اتاقم شد و باد یوقت

 گذاشت. زیم یو رو

 ست؟ین ی: امرسوسن

 رو خاروندم؛ چونم

 .چهیپلو بزار با ماه یباقال ناهار

 افزودم؛ طنتیگفت که با لحن ش یچشم سوسن

 نره. ادتیهم  وهیخنک و م یدنیهم بردار ببر استخر و درضمن نوش نیاسیآقا  یبرا ویما

 کرد و از اتاق خارج شد. یچشم تیبا رضا سوسن

 مشغول لقمه گرفتن شد. تیاهم یب نیاسی

 کنارش نشستم و لکسیر یلیرفتم وودست وصورتم با آب وصابون شستم و باحوله خشک کردم و خ سیسرو سمت

 ؟یخور یصبحونه نم ی: چرا باجناب جهان شاهدیدفعه پرس کیکه  دمیمال ینون تست م یعسل و مربارو رو

 دم؛یگازکوچک گرفتم و نرم جو کی

 .نییحوصله داره بره پا یک رتازشمیخورن من د یاونها صبح زود م چون

 .ارهیباال نگو واسه توم ادیم ینیسوسن باس نمیب یم امیچرا هروقت م گمیتکون داد و: م یسر

لب  دیجو یکه لقمه اش وم یمتعجب درحال نیاسیکه  دمیو عقب کش دمیکردم و چندجرعه آب آناناس نوش یاوهم

 ؟یرشدیزد: س

 بلندشدم؛ ازجام

 خورم. یکشه اونم بخاطر ضعف نکنم م ینم لمیم ادیز -

 و الغره! فینقدضعیچرا ا گمیزمزمه کرد: م رلبیز نیاسی

 شدم و لباس هام رو عوض کردم. سیرو درآوردم و داخل سرو ومیو ما اوردمیخودم ن یرو به
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 .دمیکوتاهش رو پوش دامن

 "ادایم یلیرنگ بنفش خ "

 جان. نیاسی رمیگ یحالت و م -

 نشستم و موهام رو شونه کردم. شمیزآرایوم یصندل یاومدم و از جلوش ردشدم و باناز رو رونیحموم ب از

 و شروع کرد به سرفه کردن. دیبهم افتاد لقمه اش پر تانگاهش

 .دیدفعه سرکش کیام رو بهش دادم که  وهیآبم وانیخونسرد ازجام بلندشدم و ل یلیخ

 رو پاک کردم. ییخم شدم و با انگشتم گوشه لبش که مربا یزدم و کم یپوزخند

 داغ و کشدارش دلم و خنک کرد. ینفس ها هرم

 م؟یو: بر ستادمیخباثت صاف ا با

 .امی: تو برو من مدیپشت گردنش کش یدست نیاسی

 نباشه؟ یکی نییمانتو بپوش پا کیگرد کردم که صداش اومد: حداقل  عقب

 .ستیمهم ن -

 بپوش! گمی: منیاسی

و پرتحکم  دیاش شدم و باچهره خونسرد به چهره درهمش زل زدم، بازوم کش نهیبه س نهیبرگشتم که س متعجب

 رفته؟ ادتیو  شبیهشدار داد: نکنه د

 "هرگز! رهینم ادمینه هرگز  "

 بلند نداشتم. یگشتم مانتو یحرف سمت کمدم رفتم و هرچ یتکون دادم و دستم وآزاد کردم و ب یسر

 !شهینم دایپ -

 باشه؟ ایبعد تو ازپشتم ب بنیپا رمیدفعه دم گوشم لب زد: من م کیکه  دمیکالفه اش شن پوف
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 !کارکنمیخواستم چ یام گرفته بود انگارکه م خنده

  یاوک -

 رنگش و صاف کرد و سمت در رفت و با اخم خارج شد و اشاره کرد برم. یصورت راهنیپ

 رفتم. یزدم و پاش به پاش م یلبخند

 روم تعصب داشت. نقدیجالب بود که ا برام

تا  رفتم و ازکنارش گذشتم، نییپا لکسیدستش و تکون داد که ر قهیپله ها اشاره کرد صبرکنم، بعداز چند دق یباال

 نفس حبس شده اش رو رها کرد. میوارد استخر شد

 ام باال رفت؛ قهقه

 توخدا!؟ نیو بب افشیاوه ق -

 بسه برو تو. یدیکرد: خند یخنده ا یحرص نیاسی

 و باچشمک لب زدم؛ دیلبم کش یرو زبونم

 شنا؟ میباهم بر -

 ازهم بازشد و متعجب زل زد بهم. ابروهاش

 ؟یا ونهید -

 باال انداختم و پشت کردم؛ یا شونه

 نذار شازده. بیمن ع یرو یستیبمن چه خوب بلدن -

 دفعه با حرص دکمه لباسش رو باز کرد و تند ازتنش درآورد. کی

 "!؟یکلیواو عجب ه "

 بشابش اومد: بپر؟ یدر گردش بود که صدا نیاسی یقطور و عضله ا یبازوها یهام ناخواسته رو چشم
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 هام قفل کردم و کج شدم؛ دست

 خودت بپر!؟ یاع اگه بلد -

 یشروع کرد به شنا یاستخر و باحرکت ماهرانه ا یزد تو رجهیحرکت ازکنارم گذشت و ش کیزد و با  یپوزخند

 !ینفس

 .دیبلع یگرفت و هوا رو م یزل زدم بهش که بامهارت تندتند سرش وباال م متعجب

 رد.دفعه سمتم برگشت و مغرور نگاهم ک کی

 "منتظره!؟ "

 ...یقورباغه ا یحرکت خودم انداختم داخل استخر و شروع کردم به شنا کیباال انداختم و منم با  یا شونه

 کردم سمتش. ینبودم و آروم حرکت م یاون حرفه ا مثل

 شدم از بازوش گرفتم؛ کشینزد یوقت

 توخال. یکنم که خوب زد یاعتراف م -

 کرد؟ فیمغرور ازم تعر یاالن سبنا یعنیگفت:  انهیو موذ دندیباالپر ابروهاش

تند ازش دورشدم که باصداش  جانیو خودمم از ه دمیحرکت تموم آب رو سمتش پاش کیرومشت کردم و با  دستم

 !رمتیگ یکرد: من که بالخره م میتهد

 .سادهیثابت وا دمیکردم و سرم کج کردم که د شتریدهنم و قورت دادم و سرعتم ب آب

 خودش بهم رسوند. ینیدلف یکه باچند شنا ستادمیا متعجب

 دفعه ازپهلوهام گرفت و بلندم کرد. کیبه حرکت نبودم از فرزبودن و سرعت عملش ماتم برد که  قادر

 دم،یاز ترس و دلهره کش یغیج

 .دمیکش یبلند غیدفعه ولم کرد که ج کیو باال برد و  من
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 آب بود یدستش گرفت و با اون دستش هرچ کی یکردم تموم شده که دست هام تو یزد و فکر م یتندتند م قلبم

 .دیپاش یو روم م

 دم؛یداد کش جانیازه

 ... من و بسه.یبسه بابا... کشت -

 نیاسی رهیبسته شده ام باز کردم که بانگاه خ یفرستادم و چشم ها رونیدفعه آروم شد که نفسم ازته دل ب کی

 مواجه شدم.

 فرار کردم. غیو باج دمیبشه چندتا مشت آب پاش کمیدم تا اومدنزدز چندبارپلک

 .نایباوجود رز وحوا ا یخوش نگذشته بود حت ینطوریوقت بهم ا چیزد، ه یتندتند م ادیز جانیاز ه قلبم

 و شوک آور. زیطور خاص و شگفت انگ کیمردها نبود،  هیداشت مثل بق یزیچ کی نیاسی

 ام شده بود. رهیخ بیو زل زدم بهش که بانگاه عج ستادمیگوشه ا کیرفتم و  رونیب یاستخرتند از

 باال. ادیزدم و دستم و دراز کردم تا ب یا لبخنداغواکننده

 شدکه تکونش دادم؛ رهیبه دستم خ دهیباالپر یابروها با

 کردم! خی گهید ایده ب -

 داغش تعجب کردم. یتکون داد و دستم رو گرفت که ازلمس دست ها یسر

 ؟یداغ نقدیچرا ا -

 حرف بهم زل زد! یب

 !دیآورد و گوشه لبم رو ب*و*س* کمیدفعه سرش و نزد کی

 گردشده فقط زل زدم. یو مبهوت باچشم ها مات

صورتم  یرو یشونم انداخت و موها یجدا شد و سمت لباس هاش رفت و کتش رو تکوند و سمتم اومد و کتش رو ازم

 رو پشت گوشم زد و آروم نجوا کرد: قدر خودت بدون.
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رو بهم  یبیحس خاص و عج میشونیپ یخم شد که چشم هام ناخودآگاه بسته شد و بو*س*ه گرمش رو دوباره

 منتقل کرده بود که اسمش و رو باتموم حس کردم.

 "گاه هیو تک تیحما "

کنه و لحظه به لحظه برام لذت  یروز استراحتش رو کنارم سپر دیو مق یپسر امروز نقدیا ن،یاسیکه  شهینم باورم

 کنه! زنهیبخش و فرا بخش وخاطره انگ

 .یو خواستن بیعج

 دم؛یهوا پرس یو ب میآروم وارد اتاق شد نیاسی همراه

 !؟یاوردیتوکه لباس ن -

 نگاه نافذش و بهم دوخت: لباس!؟ نیاسی

 نداشت. یاش مشکل هیبق یبود ول سیخ یکم راهنشیبه سرتاپاش انداختم فقط پ ینگاه کل ناخودآگاه

 تختم انداختم؛ یشدم و کتش رو ازشونم برداشتم و رو کشینزد

 ارم؟یبرات لباس ب یخوا یشده، م سیخ کمیآره  -

 باال انداخت و کنار کاناپه نشست. یشونه ا تیاهم یب

 .ستیمهم ن _

 ش رو برداشتم و همراه ساپورت داخل حموم رفتم. یهام رفتم و آب کیتون یتکون دادم و سمت کشو سرم

 و ازحموم خارج شدم و سمت سشوار رفتم و مشغول شدم. دمیچیحوله دور موهام پ نیهم یبود برا سیخ موهام

 دم؛ینشسته بود که آروم پرس لکسیر نیاسی

 مامانت االن تنهاست؟ -

 .ششهیپ مایانداخت: نه فاط نییوپا سرش
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 خونمون. یایبهم دوخت: اومدم که باهام ب نهیجذابش از آ نگاه

 به خودم اشاره کردم؛ یو باکنجکاو دیباالپر ابروهام

 من!؟ -

 افتاده؟ یاتفاق چرا

 کج شد. لبش

 کنم. یام تورو به مادرم معرف ندهیخوام به عنوان همسرآ ینه فقط م _

 .دمیگفت که نفهم رلبیز یزیانداخت وچ نییو پا سرش

 .امیباشه م -

 دوازده بود. یو نگاه کردم که رو ساعت

 هستش. "رز "دمیزنگ خورد که ازآهنگ مخصوصش فهم میگوش

 جواب دادم؛ بالبخند

 .زمیسالم عز -

 : اوه چه خوش اخالق!رز

 دم؛یوگز لبم

 سالمته؟ ینکبت جا -

 خنده: خوب حاال چخبر؟ رزبا

 رون؟یب میبر یدار حال

 .شمهیمعلوم بود که شش دانگ حواسش پ یبود ول نییکه سرش پا نیاسیبه  ینگاه

 وخاروندم؛ چونم
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 .ادیبگو اونم با کله م ایتو به آر خوب

 .غی: جرز

 نخواستم. اصال

 زمزمه کردم؛ متعجب

 قطع کرد!؟ -

 بود حاال؟ یکنجکاو لب زد: ک نیاسی

 رز بود. -

 م؟یکرد و ازجاش بلندشد: بر یآهان

 .جاخوردم

 مات به لباسم اشاره کردم؛ باچهره

 وضع؟ نیبا ا -

 .دیبه لبش کش یدست

 !رونیبره ب کیبا تون یجهان شاه یمعلومه که خنده داره، سبنا "

 "شود؟ چه

 پدربزرگ. شیپ رمیمنم م یشیبهم تکون داد: باشه تا تو آماده م یدست

 زدم و سرم تکون دادم. یلبخند

 و سمت مانتوهام رفتم. دمیکش بایدخترونه ز شیآرا کیرفتم و  شمیکه رفت سمت لوازم آرا تا

 .اتنگیبودن  اکوتاهیهمشون  یگشتن شدم ول مشغول

 !ستیکدوم مناسب ن چیه -
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 .ادیحجاب بدش م یب یاومد که مادرش از دخترها نیاسیبه حرف  ادمی

 "!؟امیب نیاسیخواد به چشم مادر  یدونم چرا دلم م ینم "

 بود. یشکالت یساده که ازخارج برام آورده بودن افتادم رنگش سوخته ا کیدفعه نگاهم به دامن طرح ش کی

تضادش رو سرم کردم و عطرخاص ام  یو شال توس دمیپوش ریس یقهوه ا یچمدونم درآوردم و بامانتو ونیم از

 .دمیپاش

 کم دارم؟ یچ گهید -

 ساعت. آها

 رو برداشتم. میدست فیدستم کردم و ک دمیسف ساعت

 .اتویازاتاقم خارج شدم و سمت اتاق پدربزرگ رفتم و چند تق زدم که صداش اومد: ب تیرضا با

 آروم بازم کردم و داخل شدم. درو

 آقاجون؟ یسالم خوب -

 و پدربزرگ هردو متعجب زل زدن. نیاسی

 شدم؛ نیاسی کیباال انداختم و نزد ییابرو

 ها؟ رونیب میقرار بود بر -

 ست؟ین یامر یو: خوب جناب جهان شاه دیبه گردنش کش یدست نیاسی

 بهم نگو جناب! گهیکرد: د یاخم پدربزرگ

 برام. یمون یآقاجون، توام مثل سبنا م ایبگو پدربزرگ  بهم

 پدربزرگ. نیشما امرکن یلب زد: هرچ یو با لحن مهربون دیخم شد و دست پدربزرگ رو بو*س* نیاسی

 به سالمت. نیرو ماچ کرد و روبهم گفت: بر نیاسی یشونیپ یبالبخند بابابزرگ
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 اش رو نرم بو*س کردم. دهیتکون دادم و خم شدم و گونه چروک یسر

 کرد. مونیراه باخنده

 من آوردم. ارین نیگفت: ماش نیاسیکه  میشونه به شونه تا باغ رفت باهم

 به پژوهش انداختم. ینگاه

 دم؛یکش یراحت نفس

 ندارم. یباشه چون اصال حوصله رانندگ -

 زد سمت کمک راننده رو بازکردم و نرم نشستم. ریتادزدگ

 .دیچیعطرتند وگرمش پ یبو اما

 دم؛یپرس متعجب

 ؟یزن یعطرم نتمیماش یتو، تو -

 انداخت و استارت زد. چیتکون داد و سو یسر

 هست؟ ی: مشکلدیبود که بدون نگاه کردن پرس راشیقطور و چهره جذاب و گ یبه بازوها نگاهم

 دلهره زمزمه کردم؛ بدون

 .ییخاص و تودل برو یلیتوخ -

 .دمیگردشده اش فهم یرو از چشم ها جاخوردنش

 بودم! دهیبه صراحت کالم توند ی: تاحاال دخترنیاسی

 دادم به درب و شالم رو آزاد کردم؛ هیتک

 .دید میونخواه -

 چشم هاش درشت شد. بازم
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 کرد. ییخم شدم و داخل داشبرد و بازکردم که چندتا کتاب رخ نما لکسیر

 بود. یو کاردرمان یبرش داشتم که درمورد روانشناس یادیز یباکنجکاو

 و دستم تکون دادم؛ کتاب

 ؟یتو روانشناس -

 .دخدایبه ام رمیگیبعدا حتما تخصصش و م یو دارم ول سانسشیزد: فعال ل یلبخندجذاب

 "!رمعمولیجالبه و غ یلیخ "

 ؟یخون یدونستم درس هم م ینم -

 دکوره؟ ینرطراحیزایکردم کارت همون د یفکرم

 کردم. یم یکارو ازبچگ نیخوب من ا یشد: درسته ول رهیسمتم زل زدو بعد به جلو خ یکم

 شدم؛ کشیکج کردم و نزد سرم

 چرا؟ -

 ؟یخوند یدرس م دیکه با یدرصورت

 کرد... یمکث نیاسی

 .سانسیمدرک ل نیعقب بمونم، نمونه اش هم هم زهایچ یلیامکانات باعث شد از خجبرزمونه و نبود  _

 فراتر افزودم: خوب؟ یباکنجکاو

 نداد. یرو عوض کردو جواب دنده

 "ازش بدونم! یزیچ ادیخواد ز یمعلوم شد که نم "

 ابروهام درهم شد. انیشجر دنیباشن یو روشنش کردم، ول دمیبه ضبط کش یدست

 ؟یکن یگوش م یسنت -
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 صاف نشستم. نهیتکون داد که خاموشس کردم و دست به س یسر

 من فقط راک و پاپ. یول -

 نظرخودش وداره. ینجوا کرد: هرکس آروم

 .ادیبدم م نیمن از سکوت ماش یول -

 داشتبرد برداشت و زد. یاز تو یرو درآورد و فلش شید یرو روشن کرد و س ضبط

 زدم؛ یبخش تیلبخندرضا یجانیآهنگ تند و ه دنیباشن

 واسه زومبا. دهیجون م ولیا -

 ؟یری: زومباهم منیاسی

 تکون دادم؛ یسر

 باحاله. یلیآره خ -

 دادم. یصداش و باالبردم و دستام و طبق عادت تکون م یمن کن ینگفت ول یزیچ

 "مینطوریبخاطر عشق به آهنگ و ورزش کال ا ستیدست خودم ن "

 فشاردادم. لبم

 لطفا شالت و درست کن. میرس یم میو کم کرد و آورم اشاره کرد: دار صداش

 "اوه لطفا گفت!؟ "

 .یاوک -

 شونم افتاده بود رو درست کردم و صاف نشستم. یکه رو شالم

 .میکوچه شد وارد

 خونه اشون مکث کردم. یوجلو میشد ادهیوخاموش کرد و هردو پ نیماش
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 انداخت و درو بازکرد و بهم تعارف زدبرم داخل. دیکل یاول زنگ زد بعداز مدت نیاسی

 "خانم رو، اوه جنترمن من! کیخوشم اومد بلده رفتاربا  "

 .نیاسیواردشدم ومنتظر یقیبالبخندعم

 ؟ی: سالم چقد زوداومددمیماشنیفاط یاون جلو رفت و منم پشتش بودم که صدا اول

 د تموم شد اومدم.: کارم زودیدستم رو نرم گرفت و من و سمت خودش کش نیاسی

 لبخندش محوشد. دنمیباد مایفاط

 من و نداشت. دنیقشنگ معلوم شد انتظار د یعنی

 ؟یسالم خوب -

 .نیخوش اومد یلیانداخت: خ نییبهم و پشتم کرد و سرش وپا ینگاه

 ممنون. -

 ردشدم و وارد هال شون شدم. ازکنارش

 من امروز و زودتر برم؟ نیندار یاگه با بنده کار نیاسی: آقا دمیروشن مایلرزون فاط یصدا

 .یدیزحمت کش یلیدستتم دردنکنه خ یبه کارت برس یتون یم ستین ی: مشکلنیاسی

 داد. مایزدم که چندتراول به فاط دشید یرچشمیز

 ازشون دورشدم. نیهم یخردبشه برا مایخواستم غرور فاط ینم

 کردم. دایو پ نیاسیحس ششم اعتماد کردم و اتاق  به

 گوشه اتاقش جلب توجه کرد. زیچ نیواردشدم که اول یباخوشحال

 بوکس!؟ سهیک -

 رفتم و لمسش کردم که شن بود. کشینزد کنجکاو
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 زل زدم. قیعم

 ازخودش با ژست خاص وجذاب. یدوتا عکس باتخته شاس "

اقش پارکت ان یرو میلیکنارش و گ زکنسولیم وار،یبامبو کنارپنجره اش، تخت*خواب متوسط سمت د اهیو گ گلدون

 "جذاب ومحرکه است یلیخ

 سرفه اومد. یاتاقش بودم که صدا یمحوتماشا

 یها راستش بود و بادست یچپش پشت پا یکرده بود وپا هیکه به دراتاقش تک یو درحال نیاسیبرگشتم که  متعجب

 قفل شده بهم زل زده بود.

 دهنم روقورت دادم. آب

 "دزدم؟یچطور با عالقه اتاقش و د دید یعنی "

 .هیجالب یبوکس واتاق سمفون سهیزدم به اون راه: ک خودم

 سبنا! یاوه گند زد "

 "به دکور داره؟ یچه ربط یسمفون

 انداختم روش نشستم که اومد تو و سمت کمدرفت. فمیسمت تختش رفتم و ک خونسرد

 و دست هام باز کردم. دمیدراز کش الیخیب

 همه اتاق رو فرا گرفته بود. یو محمد اسی یبو عطر

 "!دهیگل م یکه اتاقش بو بهیعج یلیخ "

 .رونیرفته ب دمیدرفهم یباصد

 بشم. زیخ مهیدفعه ن کیدونم چقد چشم هام بسته بود که زمزمه دم گوشم باعث شد  ینم

 ؟یگفت یچ -
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 مامان؟ شیپ میلب زد: ناهار درست کردم بر نهیبه س دست

 .دندیبه ساعت انداختم و ابروهام ازبهت باالپر ینگاه

 !؟دمیدوساعت خواب -

 مامان منتظره. ایب ،ی: حتما خسته بوددیبه گردنش کش یدست

 : شالت وصاف کن.دیتکون دادم و سمت در رفتم که دستم وکش یسر

 کنار وشالم درست کردم. دمیرفتم و موهام نرم کش نهیآ سمت

 .دمیبه مانتوم کش یدست

 توجه از کنارش ردشدم و اونم پشتم اومد. یب

 که بازبود متوقف کردم که دستش وپشت کمرم گذاشت و باچشم اشاره کرد برم تو. یدر پشت

 بود گره خورد. دهیتخت درازکش یرنجور که رو یو تا واردشدم نگاهم به زن دمیکش یقیعم نفس

 که براتون گفته بودم. یاز دختر نمیلب زد: مامان ا اریهام گردشد که دوباره به کمرم فشارآورد و بالبخند وگ چشم

 زد. یموفق نبودم چون ترحم توش موج م ادیانگار ز یبزنم ول یکردم لبخندازته دل یسع

 ن؟یرفتم و کنارتختش نشستم: سالم خوب کشینزد

 خوشحالم. دنتونیسبنام و ازد من

 .دمیکه ناخودآگاه به کمکش رفتم و باالکش دیخودش باالکش یکم

 .زمیعز یو لرزون زمزمه کرد: خوش اومد فیضع یباصدا

 یم هدیباقارچ و گوشت چرخ کرده د یکوچولو جلب شد که توش ماکارون یبایزدم و چشمم به سفره ز ینیلبخندنمک

 شد.

 و دوغ هم بود. یرازیساالد ش کنارش
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 ؟یلب زدم: واقعا خودت درست کرد متعجب

 .نمیتکون داد و اشاره کرد بش یسر

 "درست کرده! یماکارون نیاسیدونه چقد جاخوردم که خود یخدا م "

 وداد به دستش. دیمادرش هم کش یو برا دیفرش نشستم که برام کش یرو

 زمزمه کردم؛ رلبیز

 تونه خودش بخوره؟ یم -

 آره. _

 چنگال داخل دهنم گذاشتم. دیانداختم و باترد نییپا سرم

 "چه خوشمزه است! یوا "

 شد. یم ندتریهربار مزه اش برام خوشا یول دمیجو یم آروم

 .هیزدم: واقعا عال یلبخندپرازشکوه

 زد: نوش جان. یلبخندمطمئن

 

 نیاسی یوقت نخورده بودم، جمع دوستانه ونگاه راض چیه نجایا یبه خوشمزگ یغذا نیاسیکوچک  درکنارخانواده

 بود. دهیچسب بیبهم عج

 

 خم شد که ظرف هارو جمع کنه. نیاسیناهار  بعداز

دستش گذاشتم و مانع کارش شدم و تموم ظرف هارو بلندکردم و  یچرا دستم رو دمیاصال نفهم ای شدیدونم چ ینم

 سمت آشپزخونه رفتم.
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 کردم؟ یکار نیچرا همچ "

 "تاحاال! دمیآب نکش وانیل کیکه  یمن اونم

 زمزمه کردم؛ رلبیخودم باال انداختم ز یبرا یشونه ا الیخ یب

 که دوتاظرف بشورم. رمیم ینم -

 زدم... یم زکفیو با وسواس ظرف هارو تم دمیاسکاچ پاش یرو برداشتم رو عیما

 راحت آزاد کردم؛ الیو نفسم رو باخ دمیقاشق رو آب کش نیآخر

 .شیآخ -

 .ی: خسته نباشنیاسی

 رو چنگ زد. نکیو دست هام ازعقب س دمیکش ینیه باترس

 گرد شده سرم کج کردم و با اخم زل زدم؛ یها باچشم

 !یکه سکته ام داد یریبم -

شد به  هریابروش باالبرد و خ ییتا یکی طنتیکه با ش دمینما زد و خم شد روم که متعجب سرم عقب کش لبخندمکش

 ؟یستیلب هاپ وزمزمه کرد: تشنه ن

 تشنمه. یلیدستش اشاره کرد: آخه من خ وانیدهنم رو نامحسوس قورت دادم که با خنده ازم فاصله گرفت و به ل آب

 .دیخودش آب خنک پرکرد و الجرم سرکش یآب سردکن برا از

 دختر!  یوا داد وونهید یسبنا. سبنا. سبنا "

 ".شهیکه کم ادعاش نم یپسر یجلو اونم

 دم؛یپرس رلبیزدم ازحرص ز ینفس م نفس

 کجا برم واسه استراحت؟ -
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 بهش زل زدم. لکسیشد که ر کمیبهم دوخت و نزد راشینافذ وگ نگاه

 سمت اتاق من. یبرو اتاق بغل _

 "گاش! یاوه ما "

 ازکنارش ردشدم. یشخندیصورتش رهاکردم و بان یعمد نفسم جلو از

 "حالم وگرفت! یطرف بدجور "

 تختش. یضرب درو بازکردم و داخلش شدم و خودم پرت کردم رو کیرفتم و  یاتاق کنار سمت

 !رهیچقد دلگاه  -

 .دمیبلندشدم و دور تا دور اتاق چرخ ازجام

 پنجره هم نداره!  کی یحت ییوو -

 که؟ رهیگ یمن نفسم م خوب

 دم؛یخند ثیچندقدم رفتم که بافکرش خب کالفه

 برات دارم جناب اهل دل! -

 .دمیتش دمر درازکشتخ یشدم و رو نیاسیراحت وارد اتاق  الیمانتوم در آوردم و شالمم درآوردم و باخ متواضانه

 "لحافته!؟ یعطرتتم که رو "

 شد. دهیزدم که گوشه دامنم باالرفت و قوزک پام د یغلت

 شد. نینگذشت که چشم هام سنگ یزیجابه جاکردم و چ رسرمیتفاوت پام خم کردم و متکاش و برداشتم ز یب

 

  "نیاسی "

 لبم کش اومد. یرو لبخندم
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 کارها هم بلدباشه. نیکردم از ا یفکرشم نم اصال

 دم؛یبه چونم کش یشسته شده انداختم و دست یبه ظرف ها یقیدق نگاه

 .دیکش یشست و آب م یبا وسواس م یلیشک ندارم بار اولشه، خ -

 بود بهش، دختره سرتق. دهیکه از ترس چسب ییرو لمس کردم جا نکیس

 گازش نگرفتم. دمیگردشده و د یچشم ها یخوددار بودم وقت یلیخ

 گرفتم. یگاز بزرگ از اون گونه اش م کیخواست حداقل  یم دلم

 آب وشربت مامان نرگس رو برداشتم و وارد اتاقش شدم. وانیل کیانداختم و با برداشتن  نییپا یسر

 .یزوتراپیشده بود بخاطر ف فیضع یلیخدا خ بنده

آب رو گرفتم که  وانیقرص رو ازسبدش برداشتم و باز کردم و آروم وارد دهان مامان قرار دادم و ل یخسته ا بالبخند

 .دینوش یازدستم گرفت و کم

جان پسرم از اون  نیاسیناله مانندش اومد:  یشربت رو بازکردم که صدا یانداختم و در ِ قوط نییحرف سرم پا یب

 ؟یدختر مطمئن

 اش. دهیخسته وپردرد و چروک یدوختم به چشم ها قیوعم نگاهم

 .زجونمینگران نباش عز شه،یم یچ نمیبب دیدونم با ینم -

 بزرگم. یپنجه ها یبسته اش و گرفتم تو نهیو دست ِ لرزون و پ دمیحواله اش پاش یلبخندبزرگ

 مامان. دیشما فقط برام دعا کن -

 آغوشم گرفتم؛ یگفت و روم فوت کرد که لبخندم جان گرفت و آروم تو یذکر رلبیز یدلسوز با

 یم گهیان اشااهلل تاچندوقت د نکهینباش و به خودت فکرکن به ا یزیاصال فکر چ یها تا من و دار ینگران نباش -

 .یراه بر یتون

 و باگوشت وجونم درک وحس کردم. دمیو خوب فهم لبخندتلخش
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 و دلش به پسرجونش خوش بود. دهیکش ادیز یسخت مادرم

 .ایتشر زدم به خودت ب تودلم

 زنگ کنارتختت رو فشار بده من تواتاقم. یداشت ی: کاردمیمامان رو بو*س* یشونیجمع وجورش کردم و پ عیسر

 شاد و لبخند به لب از اتاقش خارج شدم. یاما ظاهر یکرد که با ناراحت یفیضع یا باشه

سروصدا دراتاقم و بازکردم و آروم بستم اما تا برگشتم نگاهم به اندام سبنا گره  یو ب دمیبه موهام کش یدست کالفه

 خورد.

 زمزمه کردم؛ رلبیز

 ده؟یخواب نجایچرا ا -

 شدم و سمت صورتش خم شدم که نفس هاش منظم بود. کشیو نزد دمیخستم کش یبه چشم ها یدست

 لبم اومد؛ یرو ینیریلبخندش

 .سرتق و کنجکاو و دل رحم -

 زد. یدائم معادالتم رو درمورد خانم ها بهم م ستین ینیب شیقابل پ دیفهم شهیاصالنم

 ترکوندم. یکل ِ حباب رو م یرآخریخورد و درآخر با ت یسرم وول م یحباب باال مثل

 نبود بودن با سبنا. ممکن

 خواد و اصال بهم عالقه نداره. یثروتش وم اون

 موه هاش تکون خورد. یفرستادم که طره ا رونیرو کالفه ب نفس

 انگشت اشاره ام اون تکه رو برداشتم و پشت گوشش فرستادم. با

 معکوس شد. باشیناخودآگاه سمت اندام ز نگاهم

 درهم به تاپ نازک و دامن کوتاهش زل زدم. یابرو با
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 .دمیتنش کش ینازکم و برداشتم و رو یو سمت کمدم رفتم و پتو دمیکش یپوف

لمس  کیبهم داد و دستم تا نزد یهام جون تازه ا هیوارد ر نشیریتازه کردم که عطرگرم وش ینفس اریاخت یب

 رو لعنت کردم. طانیش رلبیصورتش رفت که تو هوا مشت کردم وز

 یم یوارد اتاق کارم شدم و باحرص چندقدم طول وعرض اتاق رو ط مهیاز اتاق خارج شدم و سراس یآلودو عصب اخم

 کردم.

 ...ایمن چم شده خدا -

 درونم داغم کرده بود. التهاب

 یپ یصورتم و نفس ها یرو دمیشدم و چندمشت آب محکم پاش سیآوردم و وارد سرو رونیشرتم رو ازتنم ب یت

 از ش*ه*و*ت رو از خودم دور کنم. یناش یتا گرم یدرپ

 کاناپه لم دادم. یحال رو یو ب خسته

 کرد. یم ییچشم هام خودنما یسبنا جلو زهیهمش تن و اندام وسوسه انگ یول

 و وضو گرفتم. سیبلندشدم و دوباره رفتم سمت سرو یضرب ازجام بدون مکث کی

 .نهیو نفس اماره هم یراه دفع شرارت فکر تنها

 نمازم و برداشتم و . سجاده

 اهلل اکبر... -

 متبرکه مشهدالرضا بودم. حیبود و مشغول صلوات فرستادن با تسب نییپا سرم

 .رونیشکرت که ازفکرش اومدم ب ایزدم: خدا یتیلبخندرضا

 *د*م و سجده شکر به جا آوردم.ی*م و خم شدم و مهره ام هم بو*سدینرم بو*س* حیتسب

 ازجام بلندشدم و بسمت اتاقم رفتم. انیانداختم و بسم اهلل گو وارید یبه ساعت تو ینگاه

 رسوندمش عمارت. یم دیبا
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 معصوم و نازش مواجه شدم. تینها یبوارد اتاق شدم باچهره  تا

 نجوا کردم؛ متعجب

 .دهیزحمت کش یلیخلقت خ یخدا تو -

 .یدلسوز و مهربون یول یکه گستاخ و پررو هست ینیدرح

 .یرو برنجون یکس دمیوقت ند چیه یول یتر ازهمه مغرور بیعج

 .دارهیب دمیزد فهم یلبخند یشد وقت قیعم لبخندم

 گوشش زمزمه کردم؛ دم

 کوچولو؟ یزن یحاال خودت و به خواب م -

 کرد و ازم فاصله گرفت. ینچ

 بوس رفتم و مشغول شدم تا کامال از خوابش بگذره. سهیکج کردم و سمت ک یابرو

 بهم زل زده. ازهیبغل گرفته و باخم یبه چهره تخسش افتادکه بالشتم و تو نگاهم

 ؟یدارشدیچه عجب ب-

 !یذار یتکون داد: مگه توم یدست

 ناز بودما. توخواب

 نشه. دهیتا خنده ام د دمیبه لبم کش یدست

 ...سهیزدم به ک یوقفه مشت م یتوجه ب بدون

 ؟یزن یبدون دستکش مشت م رهیگ ی: دردت نمدیو کنجکاو پرس زشدیخ مهیازجاش ن سبنا

 ؟یبد ادیبه منم بوکس  شهیپرازخواهش بهم زل زد: م ینه تکون دادم و شروع کردم که با چشم ها یبه معن یسر

 موندم. مات
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 و نرمش انداختم؛ دهیکش یو دست ها زیبه جثه ر ینگاه

 دست ها؟ نیبا ا -

 نازش کرد و مبهوت جواب داد: چشه؟ یبه دست ها ینگاه

 لب زدم؛ مرموز

 .یاریو طاقت نم یفیضع یادیز -

 .هیبرام کاف رمیادبگیرو  ولنیو و تاریباال انداخت: اصال دوست ندارم. من همون گ یا شونه

 .دمیروشد که مچ دستش رو گرفتم و سمت خودم کش ازکنارم

 .یخاله زنک یاخالق ها نیو از ا یکالس بزار نکهیدفاع از خودت نه ا یبرا یمنته دمیم ادتیاخم اشاره کردم:  با

 زد و دستش دور گردنم حلقه کرد! یبیفر لبخنددل

 هپروت برد. یگونم من و تو یبو*س*ه نرمش رو امیبه خودم ب تا

 است. گهید زیچ کیاصال  ستین ینیب شیدختر قابل پ نیا

 

 "سبنا "

 

 و زمزمه کردم؛ دمیچیازموهام دور انگشتم پ یطره ا ارمیخودم ب یآنکه به رو یازش جداشدم و ب یخنده مرموز با

 د؟یخر میخوب االن بر -

 درنگ سرم کج کردم؛ یبهم زل زد که ب متعجب

 باشم. رونیب لیتعط یخواد روزها یمن دلم مخوب  -

 رم حاضربشم. یبمش لب زد: م یتکون داد و با صدا یسر
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 کرد. یم عیعطرتنش هوشم رو ضا یکنارم ردشد ول از

 بوکسش کج شد. سهینگاهم به ک ناخودآگاه

 زدم؛ یشخندین

 بده! ادیخواد بهم  یم -

 موقع ضربه زدن. ن،یاسیمثل  قایرفتم و گارد گرفتم دق سمتش

 ومشت کردم و باقدرت زدم بهش... دستم

 آخ مامان. -

 کرد و از دردش اشک هام نمناک شد. یهام به شدت درد م انگشت

 دادم؛ یبه شدت تو هوا تکون م دستم

 !یاوه لعنت -

 آخ هم نکرد!؟ یحت یهمه مشت زد ول نیبدون دستکش ا یچطور اون

 .رمیادبگیقرار بودم تا هرچه زودتر ازش  یبر درددستم کنجکاو و ب عالوه

 "؟یکرد یمسخره م یتوکه تاحاال داشت "

 بودم. شونیبه شدت به چپ وراست تکون دادم و کالفه و پر سرم

 ام انداختم. یبه ساعت مچ ینگاه

 .حیو تفر دیرفت خر شهیخوبه، وقت م -

 اسپرت اومد اتاق. پیبا ت نیاسی

 زل زدم بهش. متعجب

 "کنه! یکارهم م نکهیگرده با ا یو منظم م کیش شهیهم "
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 .ارهیآدم م یدونم از اون دست پسرهاست که به رو یم یول پهیخواست بهش بگم چقد خوش ت یم دلم

طولش بدم چون مامان  ادیتونم ز یلب زد: نم یبرداشت و با مکث یزیسرگرم نشون دادم که چ لمیبا موبا خودم

 تنهاست.

 "نبود ادمیاصال  "

 زدم؛ رلبیهام بستم و ز چشم

 ؟یاریباهامون ب شهینم -

 .شهیم تی: نه اذدیبه موهاش کش یدست نیاسی

 حواس نجوا کردم؛ یکه به سرم زد ب یبافکر

 .شهیعمارت، پدربزرگم هم خوشحال م میخوب همه بر -

 تکون داد: نه فعال. "نه " یبه معن یسر نیاسی

 .میرس یخدمت م بعدا

 دستم تکون دادم؛ کالفه

 .شمیمزاحم توهم نم گهید ریپس برام آژانس بگ -

 حرف و... نینشنوم ا گهیشد: د کمیدفعه اخم به ابروهاش نشوند و نزد کی

 پس تعارف نکن. یستیمزاحم ن یدون یزد: خودت م شیشونیبه پ یو دست دیکش یقیعم نفس

 ...گهیزدیچ کی

 برمت. یزل زدم بهش که دم گوشم افزود: خودم آوردمت خودمم م رهیخ رهیخ

 اشاره کردم؛ خونسرد

 ؟یپس مامانت چ -
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 مونه! یتنها م اون

 .شهینم میزیچ منکه

 برخوردم. راشیو گ زیت یرو فوت کرد که غلغلکم اومد صورتم خم کردم که به چشم ها نفسش

 کالفه شدم. دمیتنش رو فهم ییهرم نفس هاش و کوبش قلبش وگرما یباشم ول لکسیکردم آروم و ر یسع

 چت شده؟ یلعنت "

 "؟یدیوا م یحاال چرا دار ،یکرد ینگاهم نم یحت یپسر چیبه ه توکه

 دونم. یدونم. نم ینم -

 ؟یدون یرو نم یمات و مبهوت لب زد: چ نیاسی

 عیکه مانتو و شالم بود رو سر یرسوندم به اتاقنثارش کردم و از اتاقش فرار کردم و خودم  "یچیه "حوصله  یب

 .دمیبدون اتالف وقت پوش

 به خودم قبولندم. چندبار

 "!هینشده، اونم مثل بق یچیه "

 کردم حفظ ظاهر کنم. یسع

 گفتم؛ خیرفتم و سرد و  نیاسیکلنجار تونستم و سمت  یبعداز کل بالخره

 من آماده ام. -

 تکون داد و به اتاق مادرش رفت. یسر

 خوابه. دمیمنم رفتم که د یناچار

 رفتم. یکنارم ردشد و منم پشتش مسکوت م از

 .میحرف و سخن نشست یب نشیو سوار ماش میاز خونه خارج شد هردو
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 تماس گرفتم. ایو همراهم در آوردم و با آر اوردمین طاقت

 ماهت. ی: به به سالم به روایآر

 ام گرفته بود؛ خنده

 ؟یسالم چطور -

 ؟یکاریب

 .دارشدمی: تازه بدیکش یا ازهیخم

 .دیخر میبا رر بر میخوا یآهان حاضرشو م -

 : خودش گفت؟دیپرس یشد وجد اریهوش ایآر

 جمع کردم؛ لبم

 بهت نگفته. نکهیمن گفتم باتو بره اما مثل ا یآره صبح زنگ زد ول -

 نگفته. یزیگرفته شد: نه چ صداش

 زدم؛ یا انهیلبخندموذ

 رسه؟ یم یبمن چ یول ارمشیمن م یاوک -

 !یبشابش اومد: سواستفاده گر موذ یصدا

 ؟یخوا یم یچ

 باال انداختم؛ یابرو

 کالمت و. یکاست اون آلبوم ب -

 : اونا!؟دیپرس متعجب

 زمزمه کرد: جهنم و ضرر. وسیکردم که ما سکوت
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 .زمیعز ولیتوهوا مشت کردم: ا دستم

 .میکرد یخداحافظ

 هنوزهم سکوت کرده بود. نیاسی

 خودم گربه بخرم. یخواست زودتر برم برا یم دلم

 است. گهید زیچ کیگربه  یبهش مُرد ول دنیبه خاطر نرس سگم

 زمزمه کردم؛ رلبیزدم و ز یلبخند

 خرمش. یشده م یامشب هرطور -

 شدم و سمت درعمارت رفتم. ادهیپ نیبزنم از ماش یحرف نکهیبدون ا میدیرس یوقت

 خودم وحفظ کنم. یخط قرمزها دیبا یسرد برخورد کردم ول درسته

 برگشتم. نشیماش یخال یبه سمت جا یآف بلند کیت یباصدا

 جلوش مقاومت کنم. دیبا یناراحت شدم ول یکم

 !دیاونقدغرق فکر بود که اصال ند یبه داخل سالن باچهره متفکر بابابزرگ رو به روشدم، ول دمیرس تا

ه و ب دمیکش یاتاق خودم نفس راحت دمیپله ها باالرفتم و تا رساز  عیاتاقم، خودمم سر ادیسوسن اشاره کردم ب به

 زدم. هیتک وارید

ورد همش با احترام برخ یکنه، ول یراحت تالف یلیتونست خ یم میاگه بود باهم تنها بود ستین هیمثل بق نیاسی "

 متشخص و مهربون بود. یلیکرد خ

 رفتار کرد. یعیطب یلیخ دیمن و با اون وضع د یافتادم که وقت یوقت ادی ناخودآگاه

 "بود حتما ... یا گهیجان سبنا اگه هرکس د به

 آروم نشدم. یچندبار قدم زدم ول کالفه
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رو برداشتم و  میدوست داشتن تاریو گ یصندل یو نشستم رو دمیوشال و دامن و درآوردم و شلوارکم پوش مانتو

 ها... میس یشروع کردم به زدن رو

 گفته، دروغه یهرک

 و با خودش برده دلم

 عمره کارم کیکه  یمن

 است بهیمشت غر هیزدن  گول

 که اون اومده حاال

 !من

 ساده باشم نمیندارم و بش طاقت

 آشنا یآها بهیغر یآها

 ایدل تو در یبرد تو

 تو ادیزنم به  یم نفس

 میماهر یدروغ گو هنوزم

 باور نکن. یول تو

 (ی)گل

 

 کردم. یم ادهیکرد و پ یبه ذهنم خطور م یخوندم فقط هرچ یم یچ ایزدم  یم یدونستم داشتم چ ینم

 خاص و تودل بروش فکر کردم. یچشم ها ادیتمومش کردم خسته خودم ولو کردم و به  یوقت

 "کرده رخودشیکه فکرم و درگ یکس نیاسی نیاسی "
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 دنبال رز. میو بر ادیب ایبرم آماده بشم تا آر دینداشت با دهیفا

 

 ساعت بعد کی

 ؟یزن یرز چقد غر م یوا -

 نشستم. نینشست که منم با لبخند عقب ماش ایآر نیداخل ماش نهینازک کرد و دست به س یپشت چشم رز

 .ایعمل انجام شده قرار دادم و گذاشتمش ور دل آر یرو تو رز

 نشسته. نیبهش بودکه چقد جمع وجور وسنگ حواسم

 زدم؛ یمستانه ا قهقه

 من وکشته؟ اشیشرم و ح -

 .دمیرفت که بازم خند یبرگشت و چشم غره توپ یبا اخم ترسناک رز

 .دندیبا اخم زل زد بهم که ابروهام باال پر نهیاز توآ ایآر

 شدم جلو؛ خم

 افتادم. یکردم ور دل دوتا آدم خجالت یخوب من چه گناه نیبزار، جفتتون روزه سکوت گرفت یزیچ هیالاقل  -

 اش و کم کرد.گذاشت و ولوم صد یحرف ترک ا یب ایآر

 شد آروم به رز گفت: خم

 نداره. تیاهم گهیاش د هیدخترونه ات خوشم اومده بق اتیمن ازشرم و ح نهیا مهم

 گرفت. ردندونیصورتش گلگون شد و لب هاش رو ز رز

 "واو چقد عاشقونه! "

 شدم. رهیزدم و بهشون خ رچونمیز دستم
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 "مکش مرگ! یهم بلده از حرف ها ایآر "

 شد. زونیآو لبم

 "هم بود! نیاسیکاش  "

 لبم مشت کردم آروم نجوا دادم؛ یدفعه چشم هام درشت شد و دستم رو کی

 !؟نیاسیچرا  -

 .نیاسی شهیبکشم فکر و ذکرم م ینفس راحت امیبودم تا ب مونده

 "!یرو حروم کرد چارهیخواب من ِ ب یخدا لعنت کنه اومد نیاسی نیاسی "

 کردم. یذوق لباس انتخاب م یرو گم کرده باشم ب یزیحوصله بودم انگار چ یخود شب ب تا

 .دندیپر یدم پرم نم ادیو رز ز ایآر

 کردم. یباز یکل نیو باهاش توماش دمیکه ملوس رو با هزار شوق خر یبرام آرامش بخش بود، تا وقت نیهم

 .یو دوست داشتن نیریش گربه

ز ر یخودش برا قهیرنگ به سل یشمی یبراش مانتو ایاول رز رسوند خونشون حاال بماند چقد تعارف کردن و آر ایآر

 کردم. یو منم هربار مسخره م دیخر

 که بر نخورها! یطور البته

 "!لیفاز الو ترکوندنتون رو... مجردهست ها... واه واه چقد زن ذل دیاه اه جمع کن "

 هم شاد بود. ایو آر دیخند یم ینینمک یازشرم قرمز شده بود ول نکهیبا ا رز

 دونستم چمه! ینفرجمع ناراحت من بودم که نم تنها

 صدام کرد: سبنا؟ ایو آر دمیکش یراحت نفس

 حوصله. یب
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 هوم؟ -

 : چته تو؟دیکج کرد وموشکافانه پرس سرش

 ؟یستین زونیم چندوقته

 کلمه بود. کی جوابش

 دونم! ینم -

 نثارم کرد و کمربندش باز کرد. ینطوریا که

 لبم آورد. یرو یلبخندخسته ا یسبنا گفتن کس یکه صدا میشد ادهیپ

 "خوشحال بشم؟ نقدیاسمم از زبونش ا دنیباشن شدیباورم نم "

 کردم تا بخودم مسلط بشم. یمکث

 قدم زدنش اومد. یصدا

 شد و باهاش دست داد. کشیبا لبخند نزد ایآر

 .میباهم حرف بزن دیو باتن آروم لب زد: با ستادیا میقدم کی یجلوش برداشتم و زل زدم بهش که تو یقدم نیسنگ

 تکون دادم. یانداختم که ازمون فاصله گرفت و سر ایبه آر ینگاه

 عمارت؟ میبر -

 حرف هام مهمه. یول عیبرم سر دیتکون داد: نه عجله دارم با نشیبه سمت ماش دستش

 راحت نشستم که اونم در و باز کرد نشست. الیخودروش شدم و باخ کیحرف نزد یشدم و ب کنجکاو

 "ارمیطاقت ب یهست. اوف چطور نجاهمیا یعطرمدهوشش داخل فضا یلعنت "

 به خودم اومدم. باصداش

 مسافرت چند روزه؟ کی میبر هینظرت چ _
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 درشت شده لب زدم؛ یها باچشم

 شمال؟ مید همه بابچه ها برمن درس ودانشگاه دارم اما مگه قرار نبو -

خواستم اخالقات دستم  یم میمن دوست داشتم باهم تنهابر یشد و بادستش صورتم لمس کرد: ول کیطرفم نزد به

 .ادیب

 ازش فاصله گرفتم؛ ادیز یکیاز نزد کالفه

 ؟یپس مادرت چ -

 ساعت حواسش باشه.24 مایفاط گمیانداخت: م نییپا سرش

 .میدادم به صندل هیهام بستم و تک چشم

 تمومه. گهیدوهفته د میآخه امتحانات منم شروع شده بزاربعد اون بر میصبرکن یدونم بنظرم کم ینم -

 بحث وعوض کردم؛ ثانهیخب

 ؟یربدییدرضمن مگه قرار نبود دکور اتاقم رو تغ -

 ندارها. یازیچندلحظه مات زل زد: ن نیاسی

 باال انداختم؛ یا شونه

 خسته شدم.از طرح اتاقم  -

 ؟یندار یمشکل دم،یم رییخودم کال تغ قهیبه سل یتکون داد: باشه ول یسر

 جواب دادم: نه. خونسرد

 آغوش گرمش فرو رفتم. یو تو دیدفعه دستم وکش کیدرو بازکنم که  رهیدستگ اومدم

 .ادینکرده بود ازش بدم ب یتاحاال کار یچون بهش اعتماد داشتم اون بارها فرصت داشت ول تقالنکردم

 که دم گوشم خشن نجوا کرد؛ میبود یطور نیهم



 برده عشق

 
186 

 

 ؟یدینرو فهم رونیوضع مانتو ب نیبا ا ینطوریا گمید -

 یبخوا ،یلیمن خودخواهم خ ستم،ین هینزدم که هشدارگونه لب زد: من مثل بق یحرف یلبم اومد ول یرو یلبخند

 چشم. یادبت کنم که تاآخر عمرفقط بگ یجور یکن یلجباز

 "کنه! یم یرو ادهیداره ز گهید نیا "

 ندارم فقط بهت گوشزد کردم. یکار سسیواکنش نشون داد: ه یکه فور امیبغلش درب یاز تو خواستم

 سپرش؛ نهیمشت زدم به س باحرص

 !یکن یرسما من و محدود م یبرو بابا تو دار -

 ناب و بکر تو. یها یبایبلکه حفاظته، حفاظت از ز ستین تیمحدود نیلب زد: ا نیریو توام با خلسه ش قیعم

 گرفتم. آروم

 شدم. یباهرجمله اش آروم وپراز آرامش م یبود ول بیعج

 که چنگ زد به پهلوهام. دمیکش یقیکنارگردنش بردم و نفس عم سرم

 .یبیباآرامش عج یبود ول خشن

ل بهمون ز یطونیبا لبخندش یموذ یایکه آر میزل زد شهیخورد هردو با ترس به سمت جداره ش شهیکه به ش یتق با

 زد بود.

 چندسرفه کوتاه کرد و با اخم زل زد بهش. نیاسی یبود ول یبرام عاد منکه

 رفتم و آروم طعنه زدم؛ ایشدم و سمت آر ادهیپ نیازماش

 حالتون. یزنم تو یم نیبا رز درحال الو بود یمنم وقت -

به چونه اش زدم و زمزمه  یخم شدم  و بو*س*ه کوتاه ایو چهره اخم آلود آر نیاسیتوجه به چهره کنجکاو  یب

 کردم؛

 فردا صبح. نمتیب یم -
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ازکنارشون گذشتم و دستم توهوا تکون  لکسیاشاره کرد که ر ایمبهوت لبش و گاز گرفت و باچشم به آر نیاسی

 دادم.

 .یبا یبا -

مانتوم  یهمه برق ها خاموش بود فور دیخواب یرگ زود مکه پدربز یخرمان وارد اتاقم شدم و از اونجا خرمان

لبم وچشم  یاومد رو یبخش تیفکرکردم که بافکرش لبخندرضا شیو به چندلحظه پ رپتویز دمیدرآوردم و خز

 وگرم شدند. نیهاسنگ

 

 

 "دانشگاه "

 بسه سبنا! ی: وادیتوپ رلبیکه حوا ز دمیکش یطوالن یا ازهیخم

 ؟یرو برد آبرومون

 خاروندم؛ یخرمنم فرو بردم و کم یهام داخل موها انگشت

 آماده شدم. یشد و هول هولک رمیبرم دوش، امروز د شهیعادت دارم صبح ها هم کارکنم،یچ -

 دنه؟یخواب رید ای دارشدنهیربید یبرا یدم گوشم آروم نجواکرد: مطمئن رز

 سرم کج کردم؛ مشکوک

 ه؟یمنظورت چ -

 ؟یبود نیاسیبا  دیباال انداخت: گفتم شا یا شونه

 سرم به استاد معطوف کردم؛ تیاهم یب

 .دارشدمیب رید رینه خ -

 زد. یصبحانه توپ له له م کی یداشتم و چشم هام خمار خواب بود و دلم برا یبرم نت
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 گفت و از کالس خارج شد، دست هام تا باال کش دادم؛ دیاستاد خسته نباش تا

 .ششیآخ -

 بودم. تیاهم یمن مدت هاست عادت کرده بودم و ب یکرد ول یم ینیعقب روم سنگ یبچه ها نیسنگ نگاه

 مانتوم رو صاف کردم و جزوه و کالسور برداشتم و داخل کولم لول انداختم. پشت

 داشتم. نیاسیو برداشتم که دو تماس از دست رفته از میگوش

 .دیپر ابروهام

 دنبالم. انیاشاره کردم ب مایسبز زدم و دم گوشم نگهش داشتم و به حوا ورز ش دکمه

 ؟یجلوتر رفتم و که جواب داد: سالم )خسته( خوب خودم

 رو ازخودم دور کردم. یو گوش دمیکش یا ازهیبازم خم ناخواسته

 ؟یسالم ممنون خودت چطور -

 ؟یزده بود زنگ

 کرد و آروم نجوا کرد:  یمکث

 رون؟یناهار ب میبردنبالت  امیب

 مقنعه ام رو صاف کردم و همزمان به سمت کافه رفتم؛ گوشه

 ؟ییکجا -

 ا؟یب ،یدار وقت

 :دیچیگرم و بمش پ یصدا

 میفعال فقط دار میاف ها کم دار یام د میو دوس چیپ لیفعال چون وسا میکتابخونه هست یمشغول آماده ساز عمارتم

 .میکن یم یآماده ساز
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 اشاره کردم؛ شخدمتینشستم و به پ یصندل یرو

 و دور دور. حیتفر میبر ایآها. ب -

 نداره نه؟ یتموم طنتتی) خنده مردونه(: شنیاسی

 زدم: نچ. یا قهقه

 شه؟یتموم م یکرد: باشه کالست ک یتبسم نیاسی

 کردم؛ میبه ساعت مچ ینگاه

 .گهید میساعت ون کی -

 ها. ی: باشه پس فعال، مراقب خودت باشنیاسی

 زدم: توام. یلبخندپهن

 کرد. قطع

 تکرارکردم. رلبیلبم مکث کردم و ز یجلو همراهم

 "ها یمراقب خودت باش "

 ن؟یدار لیم ی: چدیکردم که گارسون پرس یا خنده

 بود. نییپا سرم

 .بیس یقهوه داغ و با پا -

 نوشتم. یامکیکرد و رفت که پ یچشم

 نگاهم کرده غوغا "

 ادیشده فر سکوتم

 ییشده تنها آغوشم
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 "یقرار یشده ب گناهم

 کردم و براش فرستادم. سند

 همراهم اومد. یم رو کنارگذاشتم و منتظر سفارشم شدم که صدا یگوش

 کردم جوابم و بده. یکردم، فکر نم تعجب

 لبم. یاومد رو یبخش تیلبخندرضا باخوندش

 دارمینگاهت را خر "

 را برشکنم سکوتت

 را گرما دهم آغوشت

 "طلبم یرا م گناهت

 

 نجوا دادم. رلبیز

 .یمن یمرد زندگ نیخاص تر -

 شده. یبرام جذاب و دوست داشتن نیاسی نقدیخودمم تعجب آوره که چطور ا یبرا

 با احساس نوشتم. براش

 تاب خود کرده... یکه مرا ب ستیقلبم گرو آن "

 دل بگو با آن چه کنم؟ اری

 "کنم یرا م تیدلبر یچه نخواه یخواه

 فاز عشقوالنه برداشتم. نیهم یکردم برا یداشتم امتحانش م شتریب

 رفت منتظر شدم بازم زود جواب بده. یوقت



 برده عشق

 
191 

 

 رو... نیاسیرفت  ادمیام رو خوردم و بابچه ها سرگرم شدم و  قهوه

 یرفتم که صدا یم نگیحرف خارج شدم و خرمان خرمان سمت پارک یاز اتمام کالس کولم رو برداشتم و ب بعد

 ؟یمد: خانم جهان شاهاو یآشنا

 بود. نیاسی یبرگشتم که درکمال ناباور متعجب

محرکه  پیبود و با ت نشیشلوار ج یها بیکه دست هاش داخل ج یومشکوک زل زدم، درحال زشدهیر یها باچشم

 کرد. یم ییخودنما یاش حساب

 ابروم باالرفت. یتا کیشد که  کمینزد

 !؟یاوه خانم جهان شاه -

 ش شدم و با اخم انگشت شصتم رو کج کردم؛ یمیقد کی یتو

 ؟یگفت یاونطرف چ -

 رن؟یادبگیهمه اسمت رو  یخوا یزد و انگشتم رو گرفت: توکه نم یشخندین

 هوم؟

 زدم و عقب گرد کردم؛ یپوزخند

 من معروفم آقا اما... -

بلکه بخاطر ممتاز بودنم و  یماد یزهایزدم: نه بخاطر ثروت و چ یچشمک شیو به چهره اخم آلود وحرص برگشتم

 مغرور بودنم.

 ؟یکن یزد: چقدهم افتخار م یپوزخندتلخ

 .چی: سودیکش یشدم که پوف رهیخ یشد و دستش و سمتم دراز کرد که ابروم باالرفت وسوال کمینزد

 !گهیآهان خب بگو د -

 کولم درآوردم بهش دادم. بیرو از ج چیسو



 برده عشق

 
192 

 

 کرد وبدون نگاه لب زد؛ ستیشدم که ا کشیشمرده نزد یبا قدم ها لکسیمن ر یپاتند کرد ول یکم

 ؟یایتندب یتون ینم -

 .رکردیتوجه از کنارش ردشدم که مچم رو اس یب

 بود. دهیفا یب یرو تکون دادم که آزاد بشه ول دستم

 زمزمه کردم؛ رلبیز کالفه

 چخبره. نجایرو کنجکاو نکن که ا هیخب ولم کن بابا بق یلیخ -

 دم؛یکرد که دور مچ ام رو مال ولم

 خشن. یره آقا یخانم متشخص تند راه نم کی -

 جواب داد: باشه. رلبیو ز دیخوشحالتش کش یبه موها یدست

 م؟یباهم بحث کن دیبا ایحاال  میبر

 بمن چه. یدیرمیگ یزدم و : جنابعال یا طعنه

 .تادنسیا نیاسی یدوتا دختر جلو دمیبرگشتم که د ستین یخبر دمیرفتم و د نگیتوجه به اخمش سمت پارک یب

 شدم. یوعصب کنجکاو

 .دمیتند وکشدار کش یمشت کردم و نفس ها دستم

 !نیهم ید ینداره توفقط شماره م یمورد زمیاومد: خب عز شونیکی یشدم که صدا کشونینزد

 .دمیاز چهره عبوس وگرفته اش فهم نیکالفه بود ا نیاسی

 کرد. یکه نگاهش بهم تالق ستادمیا لکسیزدم و ر یلبخند

 چخبره؟ نجای: ادمیپرس طنتیباش

 معروف و. یسبنا نیبب یدختره برگشت بامنم گل ازگلش شکفت: وا اون
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 اش کردم؛ رحوالهیباتحق ینگاه

 ارم؟یبه جا نم -

 .الیخیب ینشناس دمیزد: با یخنده بامزه ا تک

 .میندار تینترس کار ریگفت: حاال شماره مارو بگ نیاسیو رو به  برگشت

 .ی: گمشو هرزه عوضدیباخشم غر رلبیز یعرق کرده بود ول نیاسی

 و دنبال خودش روان کرد. دیاز کنارم ردشد مچم محکم کش یکنارش زد و وقت یعصب

 اون دختره از ما دوتا بهتر بود!؟ یعنی: دمیاون ها رو شن یصدا

 محرم منه. نیاسیدونستن  یام گرفته بود اونها که نم خنده

 دم؛یتوپ یهل داد که عصب بایسمت کمک راننده رو باز کرد و من تقر درب

 دختر مردم و...؟ یکشت -

 حواله ام کرد. یپشت فرمون نشست و باحرص استارت زد و نگاه برزخ یعصب نیاسی

 نشستم و لبم و کج کردم. نهیدست به س یلوس باحالت

 حرکت کرد. ابونیدور فرمون سمت خ کیدنده عقب رفت و با ادیگاز ز با

 دندون گرفتم. ریناخنم رو ز گوشه

 شد. لیراه آروم نگه داشت و به سمتم متما کیکنار  قهیدق ستیخواد انجام بده که بعداز ب یم کاریدونستم چ ینم

 ؟ینکرد یزل زد: چرا کار روبهم

 باال انداختم؛ یا شونه

 .شدیکردم برام بدم یاگه دخالت م یایخودت از بسشون برب دیبا -

 کرد: چرا؟ زمزمه
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ت من باعث حقار یکن یفکر م دیبم گفت: شا رلبیو ز دیآغوشش کش یبهش بگم که من و تو یبودم  که چ متعجب

 شم؟ یتو م

 دستام دورش حلقه کردم؛ عیسر

 سازن. یم یبد عهیزارن و شا یخبر رو روش م کیدانشکده  یتو نکهینه نه بخاطر ا -

 قطورش زدم؛  یبه بازو یمحکم مشت

 توپرشون که منم هنگ کردم. یکه ماشااهلل خودت چنان زد -

 و نجوا کرد: دردت اومد. دیزد و گوشه سرم ب*و*س* یلبخند

شد  رهیتکون دادم که دست هاش صورتم قاب گرفت و خ "نه" یسرم رو به معن الیخیب یکرد ول یگزگز م دستم

 چشم هام. یتو

 کرد و چشم هاش بسته شد... کیزدزل زدم که سرش ن متعجب

 

 یلیچرا تموم تنم گُر گرفته بود و شک نداشتم گونه هام رنگ گرفتن خ دمیفهم یزد و نم یقلبم تندتند م ضربان

 داغ شده بودن.

 بود. یرو شیدرحال پ یشتریخون با نبض ب انیجر پمپاژ

 پنهان کردم. نیاسی قهی یو خجالت سرم تو ازشرم

 بود. هافتین نمونیب یاتفاق چیه نکهیکردم با ا یم ایح نیاسی یشرم نداشتم جلو چکسیکه ازه یمن شدینم باورم

 سبنا؟ شدهیبم و خشدارش به تنم رسوخ کرد: چ یصدا

 .یرو بهم منتقل کرد یلذت بخش اریکه با سبنا گفتنت ش یوا یوا

 سرم کج کردم: بله؟ آروم
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 پهلوهام رو فشار داد: چته؟ یخاص باخشونت

 ؟یکن یم میخودت و ازم قا چرا

 بودم. کالفه

 ...ے: نکنه من کاردیپرس یکه باشک و دو دل دیبه ذهنم نرس یفکر

جواب دادم و اونم که کامال شوکه شده بودبه خودش  نیشیآت یرو با بو*س*ه ها دشینذاشتم ادامه بده شک وترد 

گرفت: نفسم رو  قیعم قیچسباند و دوستم رو پشتم قفل کرد و عم رگردنمیو سرش ز دیاومد خشن تنم رو چسب

 تودختره تخس. یبر یم

 .شهیکردم که خشونت وار دو دکمه مانتورو بازکرد و: نخند که برات گرون تموم م یمستانه ا قهقه

 ناله کردم؛ طنتیباش

 کم رجز بخون مرده گنده! -

 ؟یکن یم کیمن و تحر یاومد: دار رگوشمیز یصداش محکم و لحنش جد تن

 .دمیکش یآهسته ا غیگرفت که ج یالله گوشم رو گازآروم یکه حرص دمیرو باناز گز لبم

 خمار زل زد. یو حق به جانب به چشم ها دیخند مردونه

 

 بشه همراهم زنگ خورد. لیخواست به سمتم ما تا

 .دندیتماس از عمارت ابروهام پر دنیباد

 بروز نداد. یزیچ یبدجور اخم کرده بود و ول نیاسی

 رو وصل کردم. تماس

 بله؟ -
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 ن؟ی: سالم خانم خوب هستسوسن

 ؟یداشت یحوصله: ممنون بگو کار یب

 دور فرمون معطوف شد. نیاسی یبه مشت ها نگاهم

 : بله خانم.سوسن

 .نیشام دعوت کن یرو برا یملک یگفتن خانواده آقا آقا

 هفته نشده ها؟ کیسر فرصت، هنوز  هیرو جمع کردم: حاال چه عجله ا لبم

 : واال خبرندارم خانم جون.سوسن

 .دمیزدم بهش: باشه خبرم زل

 اشاره کردم؛ یکردم، فور تاقطع

 صرف شام دعوت کردن. یچون بابابزرگ شما وخانواده رو برا میبهتره بر -

 سکوت کرد. نیاسی

 تماس حالش رو گرفته. نیدونستم ا یم

 م؟یکنم بر ی: حاال اخم نکن جبران مدمیشدم و بهش چسب کشینزد

 قرمز و تب دار زل زد بهم! یها باچشم

 و: چت شده؟ جاخوردم

 .یچیبم جواب داد: ه یلیخ یبا صدا کالفه

 !ثیحرف و حد یکرد ب یسکوت رانندگ یو روشن کرد وتو نیماش

 د.ش ادهیبه رستوران همچنان سکوت کرده از خودرو پ میدیرس یسربه سرش نذاشتم وقت هیحوصله و عصب یب دمید

 ادکلن مخصوصم همراهم بود. شهیشال زاپاس وش شهیاز داشتبرد برداشتم هم شالم
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 .دمیو شالم روش کش دمیخرمن موهام کش یتو یجلو انداختم و مقنعه درآوردم و دست نهیبه آ ینگاه

 اوردم؟یشد: رژم ون زونیآو لبم

 .الیخیب

خورد و سر منم  شهیبه ش یگرفت و خم شدم تا کفش هام چک کنم که تق یوچندبار فشار دادم و تا رنگ بهتر لبم

 بخاطر هول شدنم به داشتبرد خورد و؛

 آخ! -

 بود. ستادهیباالسرم ا نهیدست به س نیاسیبه سرم بود که  دستم

 شدم؛ ادهیپ غرولند

 ؟یصبرکن یتون ینم -

 ه؟یعجله ات چ بابا

 خودم مشت کردم؛ ینگفت و بدون توجه بهم سمت رستوران راه کج کرد که دست هام جلو یچیه

 .نیاسیکنم  یخفت م -

 گوشه مانتوم رو صاف کردم تاپشت مانتوم چروک نشده باشه. بادستم

 .کشیخرمان رفتم نزد خرمان

 "بودم دهیحاال خوبه بوت پوش "

 

 

 

 تاسف نشون دادم. یبه معن یخلوت و دنج نشسته بود، سر یجا کی دمشید



 برده عشق

 
198 

 

 "!میرو انتخاب کن زیکرد تاباهم م یحداقل صبرم "

 کرد. یم پیتا یزهایچ کیبود وو شیو پرصدا رها کردم و سمتش قدم برداشتم، سرش داخل گوش نفسم

 رو زدم؛ هیرو صاف کردم و کنا صدام

 اخمو؟ یآقا یدیپرس ینظر م کیقبالنا  -

 و... یداشت طنتیآروم لب زد: قبالنا حداقل ش یمشغول بود ول همچنان

 نگاهش براق باال اومد: اول خانوم. شخدمتیاومدن پ با

 ن؟یدار لیم ی: چدیهنگ کرده سمتم برگشت وپرس اروی

 و جمع کردم؛ لبم

 .ییدلستر استوا اد،یز ریباپن ایاوم... الزان -

 .اریمنم دنده کباب و بامخلفاتش ب یداد: برا هیتک شیصندل یرو نهیدست به س نیاسی

 زمزمه کردم؛ رلبیباالفرستادم ز ییابرو

 خوش اشتها! -

 : شک نکن.نیاسی

 شدم و؛ لیبه جلو متما مبهوت

 گفتم!؟ یچ یدیشن -

 تکون داد. یو برداشت وهمزمان هم سر شیگوش دوباره

 م باال بردم؛شد، دست ها یفرستادم و ازجام بلندشدم که نگاهش سوال رونیپرصدا ب نفسم

 خوام دستام رو بشورم. یم -

 رفتم. یم یبهداشت سیعمدبهش تنه زدم و با ناز سمت سرو یتوجه ازکنارش رد شدن یب
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 شستم و بادستمال خشک کردم. عیبا ما زیرو تم دستام

 به چهره ام انداختم؛ ینگاه

 کاش رژ بود؟ -

 دارم. شیلوازم آرا ییداخل کولم چندتا شهیافتادکه هم ادمیدفعه  کی

 از رستوران خارج شدم. یباخوشحال

 اصال حواسش بهم نبود. نیاسی

 زدم و خم شدم و کولم برداشتم. رویدزدگ

 "بزنم نجایبزار هم "

به پشتم خورد و چشم  یتا اومدم کرم رو هم بزنم دست دمیرو مال ملیخم شدم و رژم در آوردم و آروم زدم و ر شتریب

 هام از زور ترس وتعجب وخشم گرد و درست شده بود.

 شدم که جفت دست هام رو پشتم قفل کرد و دم گوشم زمزمه کرد: زیخ مهین

 کنه؟ یم کاریچ نجایتنها ا یخوردن یهولو

 دهنم رو باصدا قورت دادم، شروع کردم به تقال کردن. آب

 در اومد. "آخم "فشرود که   شتریکرد و دستام رو ب ینچ ینچ پسرمزاحم

 ! ِ یبدجور خوردن یازت گذشت لعنت شهی: نمدیدم گوشم نال یلحن چندش با

 که با تمام توانم با سر عقب رفتم و محکم خوردم به صورتش! رهیبگ میمونده بود گر کم

 کرد. ی خودمم ناجور درد م ِسر

 درو محکم بست و قفل کرد. امیتا به خودم ب نیماش یشد و محکم هولم تو یدفعه وحش کی
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 ادیتونستم چنگ اش زدم که بافر یهو با ناخن هام به صورتش هجوم بردم و تا م کیو  دیلرز یاز ترس و خشم م لبم

 .ینثارم کرد و باشتاب پرتم کرد کف صندل یجانانه ا یلیس کی یگوش خراش

 منم لذت بخش تره. یبرا یتر بش ی: هرچه وحشدیبه صورتش کش یحال بهم زنش دست یو صدا هیکر باچهره

 ه؟یخشن چ ___نظرت با اوم

 جواب دادن رو نداشتم. ینا یکردم و حت یو وحشت به جانم القا کرده بود که از زور وحشت سکسکه م رعب

تنت من و به  یبوکرد: بو قیو عم دیچیو دور گردن خودش پ دیشد وشالم رو ازسرم کش کمینزد یطانیخنده ش با

 .یدیرسونه ل یجنون م

 توهوا گرفتش و محکم چنگ زد. یصورتش که فور یهام درهم شد و پام باال بردم تا بزنم تو اخم

 رفت از دردش. نفسم

 داغ و پراز شهوتش رو گردنم رو حواله کرد. یپرواش روم خم شد و ب*و*س*ه ها یو ب دهیدر بانگاه

 نبود. یمغزم قادر به راه نجات کنم و کاریچ دیدونستم با یهق ام باال رفته بود و نم هق

 رو لمس کردم. نمیماش چیکف دستم سو یجابه جا کردم تو یکم خودم

بلندشد و پشت بندش  نیاز ماش یناهنجار یصدا ریلبم جاخوش کرد و با زدن دکمه دزدگ یرو یدیلبخندپرام

 !یآشفته و عصبان نیاسی دنیدر و د ییهو کیبازشدن 

گرفت و  یاون عوض قهیحرکت از  کیها و تبهکارها بهش زل زد و با یجان دمثلید ارویاون  یدونم وقت ینم

 .دیو درو محکم کوب رونیب دتشیکش

 کردم؛ یخنده ا یزار هیاون همه گر یتو

 من من... یشکرت خدا، من و ازدستش نجات داد -

سرم کرد: گمشو  یجگرسوز ادیشدم که نگاهش بهم افتاد و فر ادهیپ نیاز ماش ختهیافسارگس نیاسی دنیباد

 زود. نیتوماش
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 شدم. رهیداد خ یجون م نیاسی یرپایکه ز یو با لرز و دلهره به اون آشغال دمیچپ نیداخل ماش ادیترس ز از

به  یدرپ یپ یداد و دوباره با مشت و لگدها یمهلت نم نیاسی یرو عقب بردند ول نیاسیاومدن  یکلیمرد ه ییچندتا

 .دیکوب یتن و بدن اون م

اون همه آدم درشت و  یبود حاال جلو ریآروم و سربه ز شهیکه هم ینیاسی تبهکار وحشت داشتم، اون  ِنیاسی نیا از

 کشت. یاون رو م کیکوچ

دونم از  یکه نم یلرزان بستم و با چه جرئت یبازشده مانتوم رو با دست ها یشالم و برداشتم  ودکمه ها مهیسراس

 رفتم و از بازوش گرفتم و با دلهره داد زدم؛ نیاسیکجا اومده بود سمت 

 !شیتوخدا بس کن، کشت -

 خواست بهت... یم زیهمه چ یو با انگشت طرف رو نشون داد: اون ب دیبازوش رو از دستم کش یعصب نیاسی

 حرفش رو بابغض قورت داد. هیاون همه آدم که بق یشد جلو شرمش

 شد. یم دهید یو استرس به خوب ینگران نشیخشمگ یچشم ها یتو

 که نکرد ها؟ یرو بهم دوخت: کار انگرشیحال عص نیناراحت و درح نگاه

 کشیمشتم فشرودم و آروم نزد یدادم و گوشه مانتوم تو "نه " یدهنم رو نامحسوس قورت دادم و سرم به معن آب

 شدم؛

 .نیاسیکنم  یخواهش م میبر ایب -

 اسمش و صدا کردم. نیخواهش کرده بودم و با چهره غمگ یبار بود که عاجزانه از کس نیاول یبرا دیشا

 افتاد نفسش پرصدا فوت کرد: صبرکن. یتاچشمش به اون عوض یتوام دلگرم کننده کرد ول ینگاه

 شد. یریو درآورد و مشغول شماره گ شیگوش

 گرفتن قلبم و درد آوِرد. یم لمیداشتن ازمون ف یهاش که چطور یگوش دنید تیجمع ازدحام



 برده عشق

 
202 

 

 یتماس م سیدادن و با پل یمعرفت به خرج م یقدر یمجاز یایگرفتن و گذاشتن داخل دن لمیف یبه جا کاش "

 "گرفتند!

 زبونم حس کردم. ریدندان هام فشار داده بودم که طمع گس و شور خون رو ز ریلبم رو ز اونقد

 یم پشت گردنش رو لمس مرو تا آرنج تا کرد و دائ راهنشیپ یمعطوف شد که تا یخسته و عصب نیاسیبه  نگاهم

 کرد.

 اشاره کردم؛ نیاسیرستوران رفتم ورو به خدمه به  سمت

 .نیاریآب برامون ب یبطر کیلطفا  -

آب به دستم  یمکث کردم تا بطر یپرسنل داخل رستوران گرفتم و سمت در ورود یشرمزده رو از کنجکاوها نگاه

 شدم. نیاسی کینزد یخاص یوپولش رو حواسم نبود حساب کنم و با نگران دیرس

رو  یحرف آب معدن یآب رو به طرفش بُردم که نگاه براقش رو بهم دوخت که متلسمانه زل زدم بهش، ب یبطر

 ...دیآب رو سرکش اتیازدستم چنگ زد و با باز کردنش تموم محتو

 یدر رستوران بخاطر تنفس هوا یو منم جلو یزد یو نم رینفس نفس افتاده بود که آروم زمزمه کرد: اگه تو دزدگ به

 بودم االن تو... ومدهین رونیتازه ب

 یم یشد بهم: اون وقت جواب پدربزرگت و چ رهیو نادرم خ شمونیو چنگ زد و پ دیبه خرمن موهاش کش یدست

 دادم؟

 دونه نوه اش مراقبت کنم؟ کینتونستم از  رتیغ یگفتم من ِ ب یم

 رو ندارم؟دردسر و دغدغه  یبردن ب رونیعرضه ب ای

 بگو؟ هوم

 جواب دادم؛ فیضع نیگرفته و شرمگ یکرده بودم ول عرق

 بود نه تو. رمنیتقص -
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 جهان یآقا شیبود من پ یم شتیتموم حواسم پ دیتو بامن بود و با تیبه چپ وراست تکون دادم: نه مسئول یسر

 و خدام شرمنده ام. یشاه

 من... نیاسیناله کردم:  پربغض

 شد: رهیچشم هام خ یتو یلبم مکث کرد و جد یو جلو انگشتش

 بهت بگم سبنا. شهیهم یبار برا کی بذار

 که از اعتماد و قلب من سواستفاده کنه رو ببخشم. یتونم کس یوقت نم چیه من

 بخشمت. ینم "هرگز وهرگز "بدون  یبهم نارو زد یزمان کیاگه   نکهیوا

 

شدم و به حرف هاش  نیاومدن و من به ناچار داخل ماش سیپل یروهایداد که ن هیتک یواریفاصله گرفت و کنار د ازم

 فکر کردم.

 ...اما

 ...کاش

 ...یجد

 ...بهش

 ...فکر

 کردم... یم

 ...که

 ...چطور

 ...در
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 ...ندهیآ

 ...قراره

 ...جفتمون

 ...رو

 ...نابود

 .کنم

 ...کاش

 .کاش

و پرجوش پشت رل نشست و بدون حرف چنان گازداد که من ِ خشک وسرد قلبم اومد تودهنم، به  یعصب نیاسی

آروم گرفتم و باگوشه  میصندل یساکت وصامت تو نیزدن رو نداشتم، بنابرا کیوجرئت ج دمیترس یشدت ازش م

 کردم تا از استرسم دور بشم. یم یشالم باز

 سکوت سرسام آورش مثل آرامش قبل ازطوفان هست! نیا

 اس زدم. ایوبرداشتم و به آر میگوش آروم

 "عمارت، باشه؟ میایحرف بزن زود ب یجور کیبهش زنگ بزن و  نمیاسیمن با  "

 و فرستادم. سندکردم

 ازتنهابودن باهاش خوف داشتم. تیواقع

درشون نگه داشت، بدون  یبودن شدم و که جلو یکه مشغول توپ باز ییکوچه شون سرم سمت بچه ها دنیباد

 .دیشد و درو محکم کوب ادهیدرهم پ یتوجه نشون بده با اخم ها یذره ا یحت نکهیا

 گرفتم. یحالش و م دیکرده بود، با میکفر یبدجور

 بهم انداخت و واردشد. یباز کرد نگاه هشداردهنده ا دشیدر و باکل تا
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 دم؛یکش یپوف

 کنه ها! یم تیریتداره مخ من و  نمیا -

 هم زدم و وارد خونشون شدم. ریشدم و دزدگ ادهیو چک کردن صورتم پ یو گوش فیوباز کردم و باگرفتن ک کمربندم

باال  ایدرهم شد: زود ب افمیق نیاسیباحرف  یبزنم ول یتیداد باعث شد لبخندرضا یم اهیگل وگ یو بو زیکه تم یاطیح

 کارت دارم.

تکون دادم و کفش هام در آوردم وازپله ها باال رفتم و پشت  یباالبردم و به چهره خشن اما آرومش زل زدم، سر سرم

 بحث آماده کردم. کی یو خودم رو برا دمیکش یقیکردم ونفس عم یدر خونشون مکث

 "یچیه ستین دیبشر بع نیواال از ا "

 نبره داخل اتاقش به انتظارم ییمادرش بو نکهیدونستم بخاطر ا یم

 .نشسته

 واریشد و کمرم به د دهیدفعه به شدت کش کیدهنم رو آروم قورت دادم و بدون در زدن واردشدم که دستم  آب

 سرد اثابت کرد؛

 آخ! -

 و برنده براق شدجلوم: یوحش یبا چشم ها نیاسی

 توالت، ها؟ یتو نرفته بود مگه

 !؟یسردر آورد رونیچرا از ب پس

 کرد. یم ادیز یسرم قفل کرده بود و فشارش دور مچ دستم رو ه یباال دستام

 کردم و همزمان باحرص لب زدم؛ تقال

 برو کنار. یولم کن، اه، وحش -

 به موهاش فرو برد و زل زد بهم: یدفعه ولم کرد و دست کیبگم  یزیزل زد بهم تا اومدم چ قیعم نیاسی
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 بمن چه! یگیم راست

 !ندتمیمحرم و همسرآ یچه نخوا یمن االن چه بخوا یبهم نداره ول یتو دخل یکارها

 و هشدارگونه زمزمه کردم؛ دمیمال یرو بانگاه تند دورمچم

 کنم. یباهات کات م یبزار رفشاریو من و ز یبهم زور بگ ینطوریدفعه بعد ا -

 !رخندهیدفعه زد ز کی نیاسی

 بهم اشاره کرد: یا رکنندهیشدم که با لحن فوق العاده تحق رهیخ متعجب

 ؟یافتاد یبه چه روز نینگاه کن بب نهیخودت رو توآ برو

 ؟یایم یبرام قوپ یچ یبرا یعرضه دفاع ازخودت وندار یاحمق توکه حت هیدختر آخه

 وزمزمه کرد: دیکش رگوشمیتا ز میشونیانگشتش ازپ زیانگ وسوسه

 ؟یخواد باهام باش یدلت م دمیاشای

 که... یخوا یخجالت نکش اگه م هوم،

حرفش خورده شد و صورتش سمت راست کج شده بود و کف دست  هیکه به صورتش حواله کردم بق یلیخوردن س با

 کرد. یخودم هم گزگز م

 دم؛یکش ادیو از ته دل فر پربغض

 ازت متنفرم، منتفرم. -

 نبود ادمی یو حت دمیکردم تا درخونشون دو یکه هق هق م یو کنارش زدم و درحال دمیسپرش کوب نهیبه س فمیک

 .میداخل نشستم و استارت زدم گاز دادم به سمت کوه تنها یفور چیو باگرفتن سو دمیکفش هام رو پوش یچه طور

 شدم. یآروم م دیشا

 "گانهیتو محسن  یب "آهنگ
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 گذاشتم و روندم... روهم

 

 *نیاسی* از زبان 

ازپله ها عبور کردم و پابرهنه به داخل  مهیها سراس کیالست غیج یسبنا بود که باصدا یخال یمات به جا نگاهم

 کرد. یم ییهوا خودنما یتو نشیکه فقط دوداگزوز ماش دمیکوچه دو

 دم؛یپاش رونیب ضیفرستادم و تموم آب دهنم رو باغ رونیپرصدا وکالفه ب نفسم

 احمق احمق احمق. -

 .ارهیسرخودش ب ییرفتم دنبالش ممکن بود بال یم دیبا

 زمزمه کردم؛ دیرو چنگ زدم و نا ام موهام

 بدم؟ یحاال جواب بابابزرگش و چ -

و  میرفت نمیباهم سمت ماش نیماش چیو سو لچریسمت خونه رفتم و مامان نرگس رو آماده کردم و باگرفتن و عیسر

 و... یبه عمارت جهان شاه میحرکت کرد

 

 باشم. الشیخیتونم ب یکرده، نم یباز رتمیباغ یبدجور یکردم، لعنت یم یهمش خودخور توراه

 ه؟یغصه ات چ ،ی: پسرم، نگراندیچیخودرو پ یفضا یآرامش بخش مادرم تو یکه صدا دمیکش یپوف

 زمزمه کردم؛ رلبیدادم و ز لشیتحو یا لبخندخسته

 .نیخسته ام مامان هم -

 هاش بسته شد و به ذکرش ادامه داد اما نجواکرد: چشم

 من رحمه اهلل التقنطوا
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 ("53زمر"نشو  دیرحمت من نا ام)از 

روندم به طرف  نانیفراگرفت و اعتماد به نفسم برگشت وبا اطم یذکر سراسر وجودم رو آرامش و حس خاص نیهم با

 عمارت.

 

 بهمون زل زد و بلند گفت:  یکه با لبخندپهن دمیو د مانیچندتابوق زدم که درها بازشد و سل دمیدرشون رس یجلو تا

 .نیخوش اومد یلیآقاخ

 .نیآورد فیتشر نیولطفت کرد نیبفرما یخم شد: خانم ملک یبه مادرم هم کم رو

 یخودرو یسبنا نبود ول نیها روندم اما ماش نیپارک ماش گاهیبراش تکون دادم و سمت جا یکردم و دست یا خنده

 شد. یم دهید ایآر

آغوشم  یحرکت تو کیرو درآوردم و درسمت مادرم رو باز کردم و با لچریگوشه پارک کردم و ازصندوق عقب و کی

 مخصوصش قرار دادم. یگذاشتم و پاش جا لچرشیو یگرفتم و سپس رو

 :دمیمادرم رو شن رلبیکه زمزمه ز میرفت یهاش گرفتم و سمت عمارت م ازدسته

 کجاست؟ گهید نجایا نیاسیمادر

 جمع کردم و آروم جواب دادم؛ لبم

 .نایبزرگ و منزل سبنا ا یان شاهعمارت جه -

 :رانداختیسرش ز یمادرطفل

 داره!؟ قیتا آسمون توف نیدونستم تفاوت ما زم ینم

 دادم؛ دیمعطوف شد همزمان هم جوابش رو باترد ایچهره گرفته آر یموهام فرو بردم و چشم هام رو یتو یدست

 ...ییو نگران فردا شونیبازم پر یمادرمن، هرچقدرهم داشته باش رهیگ یرو نم یانسان گر یثروت و مِکنت جا -

 سربه بالشت بزارن. یشب بدون دلهره ونگران کیتونن  یآوردم و نجواکنان افزودم:  نم نییپا سرم
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 .دمیو شن یرلبیز "بسم اهلل "تکون داد و چادرش رو جمع وجورتر کرد و یسر مادرم

 در اومد، سوسن. یسبنا جلو خدمتکارمخصوص

 کرد. ییکرد و مارو به داخل راهنما رهیو غ یخم شد و اظهار خوشبخت سوسن

 ما بود!؟ یبرا فاتیهمه تشر نیباالرفته بود که ا ابروم

 .زیعز یخانم ملک نیکه مادربزرگ سبنا با لبخند و احترام سمتمون اومد: خوش اومد میرفت ییرایپذ سمت

 شما؟ نیهست : ممنون ازهمتون، خوبمادرنرگس

 : الحمداهلل...مادربزرگ

 بهم زل زد. یاونها گرم صحبت هستند ازجام بلندشدم که مادرم سوال دمیتاد

 پدربزرگ. شیپ رمیم -

 لبش اومد: برو پسرم راحت باش. یرو یبخش تیلبخندرضا مادربزرگ

 گوشه کز کرده بود رفتم. کیکه  ایشمردم و سمت آر متیو غن فرصت

 دم؛یبهش نگران پرس دمیرس تا

 ؟یدیسبنارو ند -

 حوصله گفت: ها؟ یتوفکر بودکه ب انگار

 ؟یتواز سبناخبرندار گمیرو کالفه رهاکردم: م نفسم

 فرو کرد: بشیج یتو یانداخت و دست نییسرش و پا ایآر

 ست؟ی... مگه نهیگفت که باتو چرا

 گفتم تا نگران نشه پس کالفه لب زدم؛ یبهش م دیبا یدونستم چ یبگم اما نم یزیدهان بازکردم تاچ چندبار

 .ستیمهم ن -



 برده عشق

 
210 

 

 .یو زل زده بود به نقطه نامعلوم دیمبهوت شده چندبار به چونه اش کش ایآر

 !؟یچ یهست ول زشیچ کی نیا

 

 *سبنا*

 کوه نشستم و ناله کردم؛ یتخته سنگ رو یکه تموم شد رو ادهامیفر

 آب دار از اون شدم. کهینکردم و مستحق چند ت یکار نیمن چقد بدبختم خدا، بب -

 دادم. یزدم و پاهام رو تکون تکون م یاشک رو باخشم پس م یها قطره

 باشن و عطش آب داشتم. ختهیر یداغ زیسوخت و انگار که داخلش چ یبه شدت م گلوم

 انداختم. میبه گوش ینگاه

 بزنه؟ امکیپ ایبهت زنگ بزنه  یهه االن انتظار داشت -

 سبنا ساده. یا ساده

شد و  یزیو پام بندچ دمیلحظه نفهم کیهام تار بود که  دچشمیرفتم، د یم نییو خاموش کردم و از کوه پا همراهم

 کم عمق خوردم. بیش یرو یدفعه غلت کی

 زدم... نمیچندمشت به قفسه س یهوا ناچار دنیبلع یسوخت، برا یاومد و تموم تنم م یباال نم نفسم

 !یآ -

 شد. یاعصاب  ازگلوم خارج م یخشک و ب یسرفه ها نشیزدم و ماب ینفس م نفس

 داخلش نبض گرفته بود و موهام همه پخش وپال شده بودند. سرم

 موهام انداختم. یحوصله رو یبرداشتم و چندتار تکوندم و ب نیزم یکه پرت شده رو از رو شالم

 مشت حسود. کیبازم شدم آلت دست  یدید -
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 رفتم. یم نییذاشتم و باکمک تکه سنگ ها پا یم یدرست یجا یرو اطیوآروم پام رو با احت آروم

 زمزمه کردم؛ رلبیصاف سرم رو باالبردم و ز نیبه زم دمیتارس

 به روش خودم آدمش کنم. یول امیو گذروندم پس بهتره با جناب تعصب هم کنار ب ناشیمن بدتر از ا -

 آف چنان گاز دادم به سمت عمارت. کیزدم و مانتوم رو چندبار تکوندم و بعدسوار خودروم شدم و با ت یلبخندشرور

 "کوه مقاوم رو بشکنم نیتا دمار ا رمیادبگی یبرم دفاع شخص دیاول با "

 خان. نیاسیزدم و فرمون رو کج کردم: برات نقشه ها دارم جناب  یشخندین

 نصب کردن. روزیبار زدمش چون با اصرار من د نیاول یبرداشتم و برا موتیکه ر دمیساعت رس میون کی بعداز

 ها رو حس کردم. کیالست غیدادم که ج یدرها بازشد چنان گاز تا

 "که سبناخانوم؟ یرو سوزند رهاشیتا "

 .الیفکر وخ الیخیرو جمع کردم و : ب لبم

 پدربزرگم بکنه؟ شیمن و پ ی: پس اومده چوقولدیابروهام باالپر نیاسی نیماش دنیباد

 !عجبا

 نهیمن و بب یکس نکهیبدون ا یو از راه پشت دمیشدم و درو کوب ادهیپ چ،یرو خاموش کردم و باگرفتن سو خودروم

 جهش داخل اتاق شدم و پشتک زدم. کیو با دمیباکمک نردها ومهارت ورزش باالپر

 :دمیرو شن نیاسیپرتمسخر  یتازه کردم که صدا یکردم و دو زانو نشستم و نفس یا خنده

 !عجب

 به صفات هم دزدبودن رو اضافه کنم. دیبا یایاتاقتم مثل دزدها م یتو پس

 داد. یو جاخال دیفهم عیحرکت بلندشدم و مشتم باالبردم تا بزنمش که سر کیو حرص باهم اوغام شد و با خشم

 .یلعنت -
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 هنوز کوچولو. یازپشت گوشم اومد: جوجه ا صداش

 هوا آرنجم به عقب بردم و به شکمش ضربه زدم که ناله اش اومد: آ یخورد و ب یوندسختیپ ابروهام

 !شدم و اونم افتاد روم نیشد و پخش زم یچ دمیدفعه نفهم کیبرگشتم و خواستم پام ازپشت قفل کنم که  سمتش

اون انگار خوشش اومده بود چون باچهره خونسرد اما چشم  یکردم از روم پاشه ول یزدم و تقال م ینفس م نفس

 نشونه اش. نمیا گه،ید یزد زمزمه کرد: جوجه ا یبرق م طنتیهاش از شرارت و ش

 دم؛یغر رلبیز یتکون هم نخورد عصب یدستام رو سپرکردم و هلش دادم که حت دوتا

 .لیگمشو گور یخفم کرد -

 و صاف توچشم هاش زل زد؛ نییو سرش خم کرد پا دیخند

 برم. یدونم چرا از بودن باهات و سربه سرگذاشتنت لذت م ینم -

 چرا؟ یدون یتفکر به خودش گرفت و ادامه داد: تو م حالت

 دادم و غرولندجواب دادم؛ یوپاهام تکونش م بادست

 .نمیخودتا، برو بب یبرا ییالیمن چه بدونم، اه گودز -

 آزار. مردم

 جلوم زد ومسخره گفت: آره مردم آزار! یبشکن

 ؟یچه مردم آزار اونم

ن و م ینطوریا گهیبار د کیکرد:  لیشد و انگشتش به طرفم ما یشدم بهش که جد رهیحرکت خ یصامت و ب متعجب

 .شهیبرات گرون تموم م یقال بزار

 ندارم. یپس درک کن که باهات شوخ اما،ی یکوتاه م فکرنکن

 دم؛یو باحرص توپ دمیکش یقیعم یکه کنار رفت نفس ها ازم
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 کنه؟ یگوش م یکن ک دیتوام فقط تهد -

 یط زنفق نکهیچون به صرف ا یتصورنکن یتوخال دیتهد کیبلندشدم که بازوم فشار داد: بهتره حرفم رو فقط  ازجام

 کنم. یسره م کیو کارت و  دمیبهت آوانس نم

مثل  یدختربچه ا یها یو چندسالم، برام مهمتراز شوخ نیچند یشده ادامه داد: آبرو کیبار یتر باچشم ها یجد

 تو ِ !

 زنم ولم کرد و از اتاقم خارج شد. ینم یحرف دید یوقت

 مانتوم رو درآوردم و سمت حموم رفتم. یحرص

 شدم. یآروم م دیبا

 و آب و باز کردم. ختمیوان ر یداشتم تو ونیخوشبوکننده و لوس یهرچ

 زد. خیتنم  شیلباس هام رو کندم و داخلش نشستم که از سرد مهیسراس

 .دمیسرد و بستم و توش دراز کش رآبیش

 کاسه زانوم و کف دستم بود رو حس نکرده بودم. یخواست اونقد که از کوه غلت خوردم چندخراش رو یماساژ م دلم

 که داخل آبم تازه زخم هارو دردشون رو حس کردم. االن

 شدم. یباال بردم که متوجه کبودرو  زانوم

 مشغول شستشو شدم... الیخ یب

 رو تنم کردم و سمت تختم رفتم و دکمه اش رو فشار دادم. حولم

 رفتم درو زدن و پگاه اومد داخل. یکه باناخنم ور م قهیچنددق بعداز

 بودخانم؟ ی: امرپگاه

 نشستم: موهام رو خشک کن. میصندل یو خودمم رو ادیاشاره کردم دنبالم ب آروم



 برده عشق

 
214 

 

 کردم. یدادم و خشک م یتکون داد و سشوار به برق زد و دستش داخل موهام فرو کرد و ماهرانه تکونش م یسر

 و خواب خمارشده بود. یهام از زور خستگ چشم

 که تموم شد لب زدم: مهمون اومده؟ کارش

 به همراه مادرشون. یملک یزل زد: بله  آقا نهیآ یتو از

 هفت عصر بود. یرو ساعت

 انداختم: پس موهام رو بباف لطفا. نییپا سرم

کرد و شروع کرد به  میبرداشت و دورمچش بست و موهام رو به سه قسمت تقس ییو بازکرد و کش مو زیم یکشو

 بافتن.

 رو که محکم بست دورموها آروم نجواگونه گفت: کش

 بزنم براتون؟ تونیروغن ز نیخوا یم

 .یبر یتون یتکون دادم و: ممنون م "نه " یبه معن یسر

 پوشم. یربع بمونه تا اون موقع لباس هام رو هم م کیتا  دیاتاق خارج شد ماسک صورتم درآوردم زدم به خودم با از

 بپوشم؟ یاوم حاال چ -

 حجاب بود! یب شهیکه نم نیاسیپدربزرگ و مادر یجلو

 و عطرمم زدم. دمیناز پوش یلیرخیحر یشده رو به همراه دامن بلندصورت یسنگ کار دیبلوز سف کی پس

 رخ کم کنه! نیاسیتا  دمیپوش یم یزیچ کیزدم: اگه اونها نبودن  یشخندین

و رژلب  ملیبا زدن خط چشم و ر دمیروهم مال نهیتامیو یپاک کردم و کرم ها یزدم و صورتم با دستمال نخ یچرخ

 شد. لیتکم شمیآرا یگلبه

 معصومانه شده بود. یلیام خ چهره
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 رو دست کردم و از اتاق خارج شدم. فمیفرشته ام رو دور گردنم انداختم و دستبدظر پالک

 رفتم. نییپله ها پا از

 کردم. ستیدفعه ا کی

 "اه شال ننداختم که؟ "

 تونم خودم وکه عوض کنم! ینم نمیباال انداختم: من هم یا شونه

 صندلم آروم و منظم بود. یتق تق دمپا یرفتم صدا یم نییپله ها پا از

رو اصال محل  نیاسیکردم البته  یخم شدم باهاشون احوال پرس یو کم ستادمیا نیاسیمادر یجلو دمیرس یوقت

 ندادم.

 پدرسوخته. نیبش ایزمزمه کرد: ب رلبیو ز دیپدربزرگ رفتم و گونه اش رو ماچ کردم که خند سمت

 نشستم و دست هام رو قفل کردم. نیاسی راسیزدم و تو ت یا لبخندبامزه

 خورد. ایبه چهره آر نگاهم

 باشه. نجایانتظار نداشتم ا جاخوردم

 ونصف لبش رو کج کرد! مهیبهش زدم که ن یلبخند

 "واه! "

 کردم. یم یشونم انداختم و باهاش باز یسر رفته بود که بافت موم رو حوصلم

 کنه البته به یبه بعد باما زندگ نیجان از ا نیاسیخوام  یمن م زیعز یکرد و: خب خانم ملک یپدربزرگ سرفه ا که

 همراه شخص شما.

 .میاما ماتوش راحت هست کهیخوب خونه ما گرچه کوچ یول میزد: ما از لطفتون متشکر یلبخندسرد نیاسیمادر

 خدمه ها هستن و مراقبن. رونیب نیبر نیتون یراحت تر م نجایبود ا نیزد: درسته اما منظورم ا یلبخند پدربزرگ
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 زیگفتن بهار برو اما عز میاز قد یکج کرد اما مخاطبش بابابزرگ بود:  ممنون ول نیاسیصورتش سمت  نیاسی مادر

 برو!

 باالرفت. ابروهام

 "!گهیخودمون د یدوست یدور یعنی "

مادرم به خونمون  میکرد و نگاها سمتش حواله شد: پدربزرگ ما راحت یسرفه ا نیاسیکرد که  یتبسم پدربزرگ

 .ستیراحت ن جایه راونیعادت داره و غ

 اومد و اشاره کرد: سوسن

 شام آماده است. نیبفرما

 نه شده بود. ساعت

 "واو چقد زود گذشت "

 .نامزدت شیکه پدربزرگ روبهم لب زد: برو پ نمیبش یشگیهم یو خواستم جا میشش نفره رفت زیسمت م یهمگ

 دونستم حرف فقط حرف بابابزرگ. یرفتم، م نیاسیکردم و سمت  یاخم

 رفت. یجام نشست و ساکت با قاشق ور م ایآر

 "ازش بپرسم دیشده، با بیوغر بیعج یلیامشب خ "

 نشست. یقیگذاشت و خودش بانفس عم یصندل یمادرش رو نیاسی

 کرد! یمثل پرکاه بلندم مادرش

 ها مشغول آوردن شام بودن. خدمه

 نشستم و سرم مخالفش کج کردم. نیاسی کنار

 سرش رو بلندکرد لبم تکون دادم: چته؟ ایآر تا
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 !یدمغ

 .یفهم یزد: م یلبخندتلخ

 دهیخان زحمت کش نیاسیشد که  ختهیروش ر یزعفران یشد و پلو دهیکردم که بشقابم ازجلوم کش زونیرو آو لبم

 بودند.

 .دمیبخش بابابزرگ رو د تیلبخندرضا یبودم ول متعجب

 .دمیکه نصفه پلو با مرغ تکه تکه شده د دمیمادرش روهم د بشقاب

 "!نیآفر یچه سرعت عمل "

 .دمیتوفکر بودم که نفهم یلیمن خ یعنی

 یبرنجم و مشغول شدم اما چندتکه مرغ خوردشده رو یرو ختمیر یازش کم دمیکرفس رو جلوم کش خورشت

 باال بردم. یشد وسرم  باکنجکاو ختهیبرنجم ر

نم م یجلوش مشغول خوردکردنش با کارد وچنگال بود و برا یمرغ نهیبه همراه تکه س یخورشت قورمه سبز نیاسی

 .ختیخردشده اش ر

 رار داده بود.من رو مات ومبهوت ق نمینکرده بود و هم نکارویا یکس تاحاال

 "ماشاهلل اشتهاشم خوبه! "

وخشم  یافتاد اون بنده خدا امروز اصال ناهار نخورده و منم تا االن گرسنه بودم و از زور ناراحت ادمیدفعه  کی

 بودم. دهیرو نفهم یگرسنگ

 و رون مرغ برداشتم همراه خورشتش. ختمیر ریبرنج زرشک پلو برداشتم و دو کف گ سیشد د یغذام خال ظرف

 مزه نبود. یداشت و ب مویالبته داخلش آبل دمیجو یرو هم بدون سس م ساالد

دورهم مقل خانواده مزه  نکهیا ایمن گرسنم بود  ایخوشمزه بود  یلیبود، خ دهیچسب نقدیدونم چرا شام بهم ا ینم

 داره!؟ یا گهید
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 باشه. ینطوریا شهیزبونم بود و دوست داشتم هم ریکه هست مزه اش ز یهرچ

 ؟ی: چرا غذات و نخورددیکه ازش پرس اشدیپدربزرگ توجهم جلب آر یباصدا

 برم خداحافظ. دینداشتم با لیو شرمنده گفت: م دیظرفش رو دست نزده بود وعقب کش ایآر

 زل زدم بهش که کتش و برداشت و بدون حرف از سالن خارج شد. متعجب

 چش بود؟ نیدون ی: شما مدمیباالرفته از پدربزرگ پرس یهاابرو با

 توخودشه! دمیکه د یموقع از

کنه بره  یهم قبول نم ایرز خواستگار اومده و مامان آر یجوابم داد: برا یمشغول سوپش شد ول پدربزرگ

 رز. یخواستگار

 "بود! ختهیکالفه و بهم ر نقدیرز ا دمیخاک بر سرم چرا من امروز نفهم "

 .دمیمن اونقد غرق خودم بودم که اصال نفهم یبهم گفته بود تا بامادرش حرف بزنم ول ایشدم آر ناراحت

 "شده به زور! یکنم حت یو قانعش م رمیفردا حتما م "

: چرا دمیشن نیاسیآهسته  یبرام نموند و صبرکردم تا شام بابابزرگ تموم بشه بعد عقب برم که صدا یاشتها گهید

 ؟یخور ینم

 .رشدمیباال انداختم و: س یبشقابم که نصفه بود اشاره کرد که شونه ا به

 لبش با دستمال پاک کرد و ازجاش بلندشد. پدربزرگ

 ؟یداد یزیملوس بزار ببرم بدم، بهش که ازصبح چ یگرم برا ریبه سوسن لب زدم: ش رو

 و مرغ دادم فقط. ریتکون داد: بله ش یسر سوسن

 ردم و آروم گفتم؛جمع کردم و بهش اشاره ک لبم

 کن تابهش بدم. زیر کیمرغ کوچ کمیپس اگه ممکنه  -
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 ملوس رفتم. شیتکون داد که ازجام بلندشدم و پ یسر

 

 :دمیسرم شن یرو باال نیاسیآروم  یبا ملوس بودم که صدا یباز مشغول

 ؟یناراحت ازدستم

 حوصله لب زدم؛ یسرد و ب یودلخور بودم ول ناراحت

 نه. -

 به جلوش زمزمه کرد: رهیو بغل کردم و از کنارش ردشدم که بازوم رو گرفت و بدون نگاه کردن خ ملوس

 برام؟ یشد بهیچرا غر پس

 دادم وهمزمان جوابش ودادم؛ یزدم و بازوم رو تکون یپوزخند

 .یبود بهیچون غر -

 یتوجه ازپله ها باالرفتم وارد اتاقم شدم و ملوس رو تو یدرشت و گنگ زل زد بهم که ب یو باچشم ها جاخورد

 به در خورد. یتق قهیزل زدم به در که کمتر از دو دق نهیتخت*م دست به س یسبدمخصوصش قرار دادم و رو

 .اتویو: ب دمیزدم و طاق باز دراز کش یشخندین

 یکه زده بودهنوز عصب ییخاطر حرف هاگرچه از درون ب یالیخودم رو زدم به خ لکسیر نیبنابرا نهیاسیدونستم  یم

 و ناراحت بودم.

 .مینیب یتو دیچیپ نیاسیشد و عطرگرم وتند  نیی*تم باال و پاتخ

 و لمس کرد. دیبافته شده ام کش یبه موها یباالرفت و خونسرد چشم هام بستم که دست ابروهام

 یقیبُرد ونفس عم شینیب یحواسم بهش بود که موهام رو جلو یرچشمیشدم چونکه ز یلرزش دست هاش م متوجه

 .دیکش

 نجوا کرد: یبم یباصدا نیاسیبودم که  متعجب
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 ...یبو وخواستن خوش

 ادامه داد: یدفعه باز کرد ونگاهم رو شکار کرد ول کیهاش رو  چشم

 مثل خودت! درست

 صورتم. یزد و خم شد جلو ینیریدهنم رو نامحسوس قورت دادم که لبخندش آب

 ظاهرا! یبودم ول خونسرد

داد  یم پتوسیاکال یگرمش که بو یداد و هرم نفس ها یپوستم نوازش وار تکون م یاشاره اش رو، به رو انگشت

 کرد. یصورتم فوت م یرو

 کردم. یرو حس م قشیو عم نینگاه سنگ یچشم هام بسته شد ول ناخواسته

 قرار گرفت. مینیب یجلو ییخوش بو زیچ کیدفعه  کی

زدم و ازشاخه ش  یشاخه گل رزقرمز لبخندکوچک دنیدفعه باز کردم که باد کیچشم هام رو  یو کنجکاو باتعجب

 .دمیبو قیگرفتم و عم

 غرزدم؛ رلبیز

 نشدم. یمن هنوز راض یول -

 کنم صبورباش. یم تیسرش رو کج کرد و: راض یبا لبخندخاص نیاسی

 :دیخند طنتیزل زدم بهش که باش یسوال

 .دمیتو م یاصل یشمال ها، اونجا کادو میبر قراره

 باال انداختم؛ یا شونه

 ه؟یبه نس یدیچسب ینقدو ول کرد -

 !تخ*تم یکه پرت شدم رو نمیبشم با کف دست زد قفسه س زیخ مهیکرد و گل رزم رو گرفت تا اومدم ن ینچ ینچ
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 شکمم حرکت داد. یسرش بکشم که بلوزم رو زد باال و گل رو، رو یخواستم داد یم

وخونسرد گل رو چرخوندباال  لکسیر یلیحبس شد و باترس ودلهره زل زدم بهش که خ نمیحرکتش نفس توس نیا از

 به صورتم. دیو تارس

 داد. یحرکت م نیمکث کرد و غنچه گل رو دور لب هام نوازش وار به طرف یا لحظه

به در خورد  یکنه تق کیتب دارش رو بهم نزد یطاقت و مست عطرش شده بودم که خم شد و تا خواست لب ها یب

 .دیغر رلبیز "یلعنت " نیاسیو

هلش دادم و سمت در اتاق رفتم و در  شیوعضله ا یفوالد نهیحرکت محکم زدم به س کیام گرفته بود و با  خنده

 آروم باز کردم.

 ن؟یدیرو ند نیاسی ی: خانم شما آقادینگران پرس یبا چهره ا سوسن

 "اتاقه یتو دمیچرا د "ناخنم سرم رو خاروندم و به عقر برگشتم تا بگم  با

 و ناچار لب زدم؛ دندیابروهام باالپر نیاسیبانبودن  اما

 نه!  -

 بخورن!؟ دیمادرشون قرص هاشون رو با کارکنمیحاال چ ی: وادیبه اون دستش کوب یدست سوسن

 نگاه بنداز حتما توشه. کیاشاره کردم: برو کتش رو  یفور نیاسیکت  یادآوریبا  یانداختم ول یقیدق نگاه

 .نینیشما خودتون بب ارمیو چشم هاش گردشد: نه خانوم زشته، من کتشون رو م دیلب گز سوسن

 کردم؛ یکنارش زدم و همزمان که پاتند م الیخ یب

 سرموقع بخوره ها! دیوقت داروهاش گذشته با یایخواد تا توب ینم -

خوشحال سمتش قدم برداشتم و دست هام داخل  نیاسی زونیکت آو دنیرفتم و باد نییازپله ها پا عیو سر تند

 هاش کردم. بیج

 !شیضیکردم به همراه کپسول واجب مر دایقرص رو پ یهم گشتم که قوط شیبغل بیج
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 به داروها کردم؛ اشاره

 .نیاریآب ب -

 کرد و داخل آشپزخونه شد. یچشم پگاه

 .دیازم گرفت و بلع یدادم که با لبخند نیاسیرو دست مادر شیکیرو باز کردم و  پوشش

: دیکرد و من من کنان ازم پرس یتشکر و سپاسگذار دیازش سرکش یتعارف کرد که کم یتا آب رو آورد فور پگاه

 کجاست؟ نیاسی یدون یتونم

 زدم؛ یا لبخندبامزه

 .ادیرفته توالت االن م -

 .ادیب نیاسیتکون داد و کنارش نشستم تا  یسر

 "کنه! ینامزدباز یباره نتونست کم نیدوم نیخوردا ا یعجب ضدحال یول "

ره که چشم غ دمیو آروم خند ارمینتونستم طاقت ب نیاسیچهره گرفته و کالفه  دنیرو فشار دادم تا نخندم، باد لبم

 .می: مامان جان بهتره بردیبهم رفت و کتش رو پوش یا

 گذاشت و که تعارف زدم؛ لچریو یو رو مادرش

 ن؟یجا بمون نیخوب شب و هم -

 کرد: نه ممنون. یاخم نیاسی

 زد: نیاسیبه شونه  یدست پدربزرگ

 .نیایپسرم بازم ب یخوش اومد یلیخ

 کرد و از عمارت خارج شد. یسرد یزمزمه کرد و بدون نگاه بهم خداحافظ ی "میش یچشم مزاحم م "نیاسی
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به گذشته  یو لحظه ا دیرا د نیاسیمادر  یگذرد وقت یبزرگ چه ها م یندانست که در قلب جهان شاه چکسی)اما ه

آنها  هیماها و سر تیولعنت فرستاد گرچه با گرفتن حما نیو فلج شدن مادرش نفر نیاسی یمیتیسفرکرد و به مسبب 

 .ببخشد یاحتیکرد اما هرگز نتوانست آنها را فراموش کند و دیرو تبع

را  سچکیو کمک ه ستادهیخود ا یپا یرو یکه ازبچگ ستیپسر نیاسیدانست  یشتافت اما م نیاسیبه کمک  بارها

 کند و....( یآماده م یجالب یمورد اعتمادش صحنه ساز لیوبه کمک کامران مشاور و وک یکند... باترفند یقبول نم

 

 "عصر روز بعد..."

 اد؟یبافرهنگ و باکماالت و ازهمه مهمتر مهربون و باصداقته دلتون م ه،یخوب یلیرز دخترخ شهیم یخوب مگه چ -

 داد: ینیچ شینیو با به ب دیکش یپوف ایمادرآر

 تونن درک کنند. یو آداب ورسوم مارو نم ستندیاونها ازطبقه ما ن نهیسبناجان، بحث سرا ستیحرف هان نیا بحث

 اشاره کردم؛ باشونیبه خونه دوبلکس ز یشخندیکردم و بان یمسخره ا یا خنده

 پس! نهیآها دردتون ا -

شرف داره به  اشینباشه اما اخالق و شرم وح یدخترپولدار دیرو رُک بگم... رز شا یزیچ کی نیخب بزار خب،

 پرن... یم یکه ثروتمندن اما باهرپسر یاز اون دخترها یصدتا

 فرستادم؛ رونیو بازدمم کالفه ب دمیکش یقیعم نفس

 ن؟یاومد رونیشکم مادرتون اشراف زاده ب مگه خودشماها از -

 اش سرخ شد و با اخم تشر زد: سبنا احترام خودت و حفظ کن. چهره

 روهم زدم؛ رآخریروهم چنگ زدم، ت فمیزدم و ازجام بلندشدم و ک یپوزخند

، نه ایبذاره...  ابانیسربه کوه و ب ایآر دمیاش ازدواج کنه بهتون قول م گهیاگه رز با اون خواستگار د یباشه، ول -

 مجنون بشه. یاحتی وانهیمعتاد و د
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 اسمم رو باحرص کشدار گفت: سبنا!؟ ایمادرآر

 رفتم؛ یزدم و به سمت در ورود یلبخندتلخ

 میشیبعداز ازدواجمون باگرفتن ثروتم مام نکهیمرفه نامزد شدم و ا مهیاز طبقه ن یرفته منم باپسر ادتونیانگار  -

 .یجهان شاه یصاحبان کارخونه وشرکت ها

 و من من کنان لب زد: دیپر رنگش

 حاال؟ یموند یبود م یعجله ا چه

 ؟یکن ینم یعروس ایبا آر چرا

 ...رخندهیو زدم ز ارمیطاقت ب نتونستم

 دستم وتکون دادم؛ دهیبر دهیزل زده بود بهم که بر متعجب

 ...؟ایمن و آر -

 که برم اون ورآب. نمیرزه و منم فقط فقط دنبال ا ریمن و نخواست اون دلش گ ایآر

 بگه که دستم رو ستون کردم؛ یزیچ خواست

 و چون رز دوستمه تموم کاسه وکوزه بشکنه سرم. یبعدها که چرا بهم خبرنداد نیاز ما گفتن بود، نگ یول -

 کنم و اصال... یشده کمکشون م یو رز هرطور ایآر دنیبدون واسه رس یرفتم ول من

 زمزمه کردم؛ ثانهیبرگشتم و خب عقب

 !زیخانم فاخرعز نیازدواج تنها پسرتون دخالت کن یتو نیتون ینم گهیشما د یباگرفتن حکم قاض -

 

 دم؛یغر رلبینفسم رو باحرص وجوش رها کردم  و ز رونیاز خونشون اومدم ب یوقت

 کرد. یکار دیامکان نداره بذاره بچه ها باهم ازدواج کنن با -
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 فکرمغشوش به سمت عمارت روندم. با

 پشت چراغ راهنما منتظرشدم و فحش نثارهمه کردم و پاتخت گاز خودم رسوندم. یکل بماند

 پارک کردم. یشگیهم یدرخت صنوبربزرگ جا ریسنگ فرش باغ شدم و ز طیآروم وارد مح موتیر بازدن

 و برداشتم و متفکر به سمت اتاق کار بابابزرگ رفتم. چیسو

 کردم و نفسم رو رها کردم و دوتق کوتاه وبلند زدم. یدر اتاق مکث پشت

کارش نشسته بود و چندتابرگه رو جابه جا  یصندل یپدربزرگ در و باز کردم و داخلش شدم که رو "اتویب "گفتن  با

 کرد. یم

 ن؟یسالم پدربزرگ خوب -

 زد: یرو باال آورد و پلک سرش

 .ارمیبنداز من از حساب و کتابش سردرنم یبرگه ها نگاه نیبه ا ای... سبنا بابا بخداروشکر

 و سرم جلو بردم؛ ستادمیشدم وا کشونیو جمع کردم و نزد لبم

 ناکوک! ایکوکه  تارتیمن و فقط بگو گ ستین میحال یچیمنم از اعداد و رقم ه -

 کارکنم؟یتاسف تکون داد: حاال چ یبه معن یسر 

 دنیوپشت بندش چهره سوسن باد دمیپدربزرگ رو شن "ییاتویب "آروم ینگاهم به در بود که صدا یخوردن تق با

 د؛یدستش و شربت و قرص ابروهام باالپر ینیس

 قرص!؟ -

 اش گذاشت و اون رو مالش داد: نهیبه قفسه س یدست پدربزرگ

 کرده؟ یآب وروغن قاط نکهیمثل ا ارهیدرم یقلبم باز چندروزه

 شدم؛ شترخمیب نگران
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 ن؟یدکتر رفت یوا -

 آره تکون داد و شربت و قرص رو باهم باال انداخت وخورد. یبه معن یسر

 دم؛یکرد که رو به سوسن پرس یتشکر بابابزرگ

 اومده؟ نیاسی -

 کتابخونه هستند. شونیتکون داد: بله ا یسر

 شد. تیو با لباس کارش رو دهیزدم که در بازشد و چهره ژول یبلند سمت کتابخونه رفتم و تق یها باگام

 زدم؛ هیزدم و به در تک یلبخند

 مزاحم شدم؟ -

 ؟یرو سمتم کج کرد: نه خوب سرش

 امروز؟ ینبود

 کتابخونه همزمان لب زدم؛ یتو دنیباال انداختم و باسرکش یا شونه

 شه؟یتموم م یاومد... اوم کارت ک شیپ یکار -

 یبهم متصل کنم و کل دیدوبل رو با یمن تخته ها یبرن ول دیکنه بچه ها کم کم با یرو خاروند: معلوم نم سرش

 کاره... 

 ؟یانگار توباهام کار دار ی: ولدیاومده باشه پرس ادشی یزیچ انگارکه

 و دم گوشش نجوا کردم؛ دمیتکون دادم و خودم سمتش کش یسر

 ؟یاریآره از اعداد ورقم سردرم -

 دم؛یکرد که با لبخند و چهره بشابش دستش و کش یآروم یا "آره " یواکنش بدون

 .ازهیکه بهت ن میپس بر -
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 .ارمیهارو درب نیمبهوت شده به لباسش اشاره کرد: حداقل بزار ا نیاسی

بردم که چشم هاش  یو حالت شانه کردن باال م دمیموهاش کش یدستم رو به رو دیلحظه مکث کردم و با ترد کی

 بسته شد.

آروم اما محکمش رو که دنبالم  یقدم ها یو به راه افتادم که صدا دمیخالص شد دستم وعقب کش یا دهیاز ژول یوقت

 .دمیشن یاومد رو م یم

 باالفرستاد. ییابرو نیاسی دنیکه پدربزرگ باد میزدم و باهم واردشد یدر اتاق کارتق پشت

 از کاردان! نمیا -

 ؟یکن یحساب هارو بررس نیا یتون ی: مدیمتعجب زل زد که پدربزرگ پرس نیاسی

 رو به خاطر رشتم گذروندم. یسرش تکون داد: بله من تو دانشگاه دوره حسابدار نیاسی

 زمزمه کرد و ازجاش بلندشد و مارو تنها گذاشت. یخوبه ا یلیخ بابابزرگ

 .ارمیب یمنم خوراک یکن یحساب وکتاب م ی: تا تو داردمیهام بهم کوب دست

 از اتاق خارج شدم و سمت آشپزخونه رفتم رو به پگاه که مسئول آشپزخونه بود گفتم؛ یفور

 اتاق کاربابابزرگ. اریب کیو شربت و ک وهیم -

 خسته است پس عقب گرد کردم؛ نیاسیافتاد  ادمیدفعه  کیتکون داد که  یسر

 .ارلطفایقهوه هم ب -

 .دیو ابروهام ناخودآگاه باال پر دمید یو سخت مشغول بررسر نیاسیها باال رفتم و وارد اتاق کار شدم که  ازپله

 "چه سخت کوش! "

 زدم و زل زدم بهش، اما سرش گرم بود. رچونمینشستم و دستم ز یصندل یرو

و با اخم  یاش شدم که جد رهیرو برداشتم و کنارش چفت کردم و روش نشستم و بازم خ یزدم و صندل یشخندین

 رفت. یحساب ور م نیداشت باماش یزیر
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 "شده! یچقد خواستن "

 افتاد من اصال لباسم رو عوض نکردم. ادمیدفعه  کی

 : کجا؟دمیحرف از اتاق خارج شدم که صداش رو شن یب پس

 رو جمع کردم؛ لبم

 االن. امیم -

و  میکوتاه مشک یلیو به همراه دامن خ دمیاتاق خودم شدم و مانتو و شلوار درآوردم، تاپ قرمز دوبندم رو پوش وارد

 گلو و دورمچم از اتاق خارج شدم. ریبستم و بازدن عطرمم ز یموهام رو دم اسب

 .ادینم رونیبودم پدربزرگ تا شام از اتاقش ب مطمئن

 .دمید یا شهیزشیم یکه به پگاه کرده بودم رو یدراتاق کار باز کردم سفارش تا

 یبرداشتم و کم کیخم شدم و قهوه گرم رو باهمراه کاپ ک پا انداختم و یکاناپه نشستم و پارو یزدم و رو یلبخند

 باچنگال ازش مزه کردم.

 اوم خوبه. -

 .دمیشن نیاسی یکه سرفه مصلحت دمیکش یازقهوه ام رو هم جرعه سرم یوسطش کم دمیجو یکم م کم

 .دیبه گردنش کش یزل زدم که ازجاش بلندشد و سمت پنجره رفت و درش باز کرد و دست باتعجب

بمش اومد: تومن و  یتکون بخورم صدا امیمشغول عصرونه ام بودم که حضورش رو کنارم حس کردم تا ب الیخ یب

 سبنا! یکن یم ونهیآخر د

 روش قفل کرد. دیفاصله گرفت و در اتاق رو باکل ازم

 دهنم رو نامحسوس قورت دادم و ازجام بلندشدم. آب

 کرد. یبود که به دلم تاخت م جانیازش نداشتم چون بهش اعتماد داشتم تنها ه یترس
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زد و شروع بو*س*ه  مهیکاناپه و خودش خ یحرکت مثل پرکاه گذاشت رو کیشد و با  کمیچهره خونسرد نزد با

 کرد. یگرم و تب دارش که خشن و به سبک خودش اجرا م یها

 زنگ خورد. شیهام رو بستم و تا خواست دستش رو بزاره گوش چشم

 .رخندهیز میو زد مینگاه کرد گهید بهم

 "شانس نداره "

 رو پشت گوشم فرستاد و نرم نجوا کرد: موهام

 ،یدوبار جست ،یبارجست کی

 ملخک! یبار توچنگ نیسوم

بود حرکت  زیم یرو از روم بلندشد و سمت همراهش که رو دیرو نرم ب*و*س میشونیکردم که پ ییتوگلو خنده

 کرد.

 

 مربوطه. شیکار کیموضوع به شر دمیفهم شیاز لحت کالفه و عصب یحرف زدن بود ول مشغول

 کردم. یرو موقع خارج شدن حس م نشیحرف از جام بلندشدم و از اتاق خارج شدم نگاه سنگ یب

ازدواج  انیپدربزرگ رفتم تا درمورد جر شیعوض کردم و پ یتفاوت وارد اتاقم شدم و دامنم رو با شلوار ورزش یب

 .رهیو رز قرار بگ ایآر

 سبناجان؟ ییبه در زدم و واردشدم که نگاه خسته و خواب آلودش رو بهم دوخت: تو یتق

 زدم؛ ینیریلبخندش

 بله پدربزرگ خوبم. -

 م.مقدمه شروع کرد یموضوع رو براش باز کنم پس ب یدونستم چطور یرفتم و کنار تختش نشستم، نم کشونینزد
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... یکنه بره خواستگار یقبول نم اهمیخواستگار اومده ومادرآر رز یبرا یرز و دوست داره و رز هم اون و... ول ایآر -

 ناراحت وافسرده است. ایحاالهم آر

 زد: یلبخند پدربزرگ

 .رهیاومد تا ازم کمک بگ ایخود ِ آر شبیدونم د یم

 زل زدم. متعجب

 ن؟یکن ینم یپس چرا کار -

 ابروهاش انداخت: یچاشن یاخم

 به زور و دیتهد یو حت یکرد یاحترام یباهام تماس گرفت و گفت تو بهش ب ایمادر آر یکرد یدخالت م دینبا توام

 !یاجبار متوسل شد

 انداخت: یو تند زیت نگاه

 به مقام من آره؟ یدختر زورگو و متک کیبزرگ کردم  ینطوریتورو ا من

 و کالفه ازجام بلندشدم: دندیلرز یهام از زور خشم م دست

 کردم ها؟ یم کاریپس چ -

 ن؟یخوا یو م نیآره ا دمید یهمونجا مثل چوب خشک آب شدنشون رو م نیبگ شما

 اسمم رو صدا کرد: سبنا؟ یعصب پدربزرگ

 غرولند کردم؛ رلبیانداختم و ز نییوپا سرم

 دونن... یم ینبردن همش پول و ثروت رو مالک خوشبخت تیاز انسان یاون ها بو -

 وتلخ لب زدم: میو مستق دمیکش یقیعم نفس

 خوام مثل اونها بشم... یزنم اصال نم یم شیهمش و آت ارهیسرم ب ییبال نیثروت بخواد همچن اگه
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 :دمیرو شن شیجد یدرب اتاق رفتم که صدا سمت

 کنم. یشک نکن حتما رو از ارث و حقت محروم م یکرد یبشنوم کار سبنا

 .دمیمحکم به نشونه اعتراض کوب یحرف از اتاق خارج شدم و در رو کم یزدم و ب یپوزخندتلخ

 "رد!مقابل به مثل ک دیبا نیشیکنه شماها با لحن آروم درست نم یم کاریسبناچ دینیکنن حاال بب یم دمیهه تهد "

 

 نبود. یوجه پاک شدن چیبزرگ به ه یجهان شاه تیلبخند رضا ی) ول

ل و ما یذره ا شیکرد و برا دیتاک تیخشنود بود چراکه او به انسان شینبود اما از حرف ها یاز کار سبنا راض قتایحق

فرد  که با دو یزمان ندهیآ یشده سبنارا پخته تر از گذشته کند تا برا یگرفت هرطور مینداشت، او تصم یمنال ارزش

 کارعقل نلرزد. یو دلش پا ردیبگ یدرست میآشنا شود بتواند تصم شیمهم زندگ

 شود که اورا ....( یما گران تمام م یسبنا یبزرگ آنقد برا ینوشته دست جهان شاه یویدانست سنار یم یچه کس و

 

 زمیرز عز میوتقد ارمیناخن هام در ب نی( باهمای) مادر آردیزن ِ پل یخواست چشم ها یکردم و دلم م یم یخودخور

 کنم. یفکر نیچن نیهم یرد کسدر مو ادیهست که خوشش ن یعاقل یبدم هرچند رز اونقدر دل نازک ودختر

 

 

 

 

 *نیاسی* 

 

 کردم. یوفروش بود و تمام برنامه هاشون رو با وسواس چک م دیخر یبه رده بند نگاهم
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 زدم؛ زضربهیم یهام بخاطر دقت درهم بود و کالفه چندبار رو اخم

 زنه! یکار لنگ م یجا کی -

 مشکوک لب زدم: رلبیز دمیبه چونم کش یدست

 !یاثر چیبدون ه یدزد ایشده  ییپول شو یعنی

ماساژ دادم و با  یرو برداشتم و چشم هام رو کم نکمیکردم و درآخر ع یبلندشدم و طول وعرض اتاق رو ط ازجام

 با تمام اسناد ومدارک به سمت اتاق خواب پدربزرگ سبنا قدم برداشتم. یآن میتصم

سه تا تق زدم تا اجازه ورود صادر شد در و تا انتها باز کردم و بدون  یقیکردم و بانفس عم یدرب اتاقش مکث یجلو

 به مدارک اشاره کردم؛ یبستن با لحن قاطع و محکم

 نداره. یوفروش همخون دیطور خر نیانبار و ورود وخروج و هم یبا حساب ها نایا -

 نافذ زل زدم: یرو فشار دادم و باچشم ها لبم

 رفته. ادشیجاهارو  ینبوده که بعض یبوده اما حرفه ا بیع یباشه چون کارش ب یکار خود ادهیز احتمالش

 گفت: دواریدرهم رو بهم تاک یداد و در آخر ازجاش بلندشد و باچهره ا یبادقت گوش م پدربزرگ

 ؟یکن ستیاشتباه راست ور کی یو بدون حت زیحساب هارو تم یتون یم

 !جاخوردم

 بود؟ یچ منظورش

 دم؛یپرس دیوس قورت دادم و باترددهنم رو نامحس آب

 ...ہمنظورتون رو متوج -

 کوتاه کرد:  یرو باال بُرد و مکث دستش

 .یریکل ِ کارخونه رو به عهده بگ تیریخوام تورو به عنوان مد یم من
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 و سرسختانه موضع خودم رو حفظ کردم؛ وندخوردیپ گهیابروهام محکم بهمد ناخواسته

 شرمنده. ستمیمن آدمش ن یباشم از لطفتون ممنونم ول یکجا چیه تیریخوام مد ینه من نم -

 ناله پدربزرگ بلندشد: آخ... یاز اتاق خارج شدم که صدا خواستم

 .دهیقلبش حرکت م ینشسته و دستش رو مالش وار رو شیصندل یرو دمیبه عقب گرد کردم که د متعجب

 شده؟یحضرت عباس چ ای -

 رو نشونم داد. زکنسولیو نگران سمتش رفتم که بادستش م تند

 هشیش یدانه قرص رو برداشتم و سمت دهانش بُردم و از بطر کیقرص رو برداشتم و  یقوط عیاسترس و دلهره سر با

رو هم  وانیل یلرزونش افتاد و مجبور یآب پرکردم و دستشون دادم که نگاهم به دست ها وانیل کی زیم یرو یا

 بنوشه. یسمت دهانش بردم تا ازش کم

کاناپه دونفره  یراحت آزاد کردم و رو به روش رو الیجا اومد و قدر دان تشکر کرد که نفسم رو باخ یکم حالش

 نشستم و لب زدم: حالتون خوبه؟

 نه تکون داد: یرو به معن سرش

فتن که بعداز ر یاون طفل معصومه... اون میمن تنها نگران یندارم دکترا جوابم کردن ول یفرصت گهیدونم د یم یول نه

 یراب یآروم یو زندگ نییپا ادیب طونیبکنم تا از خرش دیدونم چکار با یگله گرگ... نم کیافته دست  یما تنها م

 خودش جور کنه.

 یشونم قرار داد و سرم باال آوردم وبه چشم ها یدادم که دستش رو یانداختم و به حرف هاش گوش م نییپا سرم

کنم بعداز رفتن ما حواست به دخترم سبنا  یگفت: ازت خواهش م یینگران وخسته اش زل زدم که با لحن تمنا

 باشه... 

 رسه. یداره و آزارش به مورچه نم یدل مهربون یدنده است و لجباز ول کیکج کرد: درسته  یهاش رو کم لب

 "!یلیخ "
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 یو م هیایعمرم به دن یدونم تا ک یمن... من نم دیشدن جشن ازدواجتون زودتر اقدام کن یعلن یخوام برا یم ازت

 بچه باشم. نیتونم شاهد عقد ا

 حرفم رو زدم: نیتر یحرف از جام بلندشدم و قبل رفتن جد یب

 "دیمراقبشم نگران نباش شهیهم "

 

 برم اونجا؟ دیچرا بابک گفت با نمیبب دیزودتر برم و به مادرم سر بزنم که دلواپسشم اما قبلش با دیبا

 زشتش یباغ متوجه سبنا که داشت با اون گربه ا یعوض کردم و موقع رفتن تو رونیکارم رو با لباس ب یها لباس

 کرد شدم. یم یباز

 ... فیبود ح یعال دیخر یاون گربه رو نم اگه

 !؟یخونگ ونیگربه هم شد ح آخه

 

 یور زشیم یحرف جلو یدرحال سفارش ب یچندتا مشتر دنیبه فروشگاه مشترکمون، باد دمیرس یساعت کی بعداز

 یکم د،یلرز بمیشدم که همراهم توج رهیم خ یپام انداختم و به ساعت مچ یرو یرنگ نشستم و پا یکاناپه هامشک

 .دندیباال پر ماسم سبنا ابروها دنیبرداشتم و باد بمیرو از داخل ج میکج شدم و گوش

 رو باز کردم. پسفوردم

 سرکارخونه؟ کی میفردا بر یسالم هست "

 یمزاحمت شدم، قبول م نیهم یبرا ستینرمال ن طشیشرا ایبندازم متاسفانه آر یازم خواسته برم و نگاه بابابزرگ

 "؟یکن

 زمزمه کردم؛ رلبیلب هام کش اومد و ز یرو یلبخندمحو

 .امیباهات م یهرجا تو بر -
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 :دیپرس یقرار گرفت و پشت بندش بابک با لحن مشکوک زیم یرو یدفعه دست کی

 !؟یکجابر قراره

توجه به سوالش زل  یکتم فرستادم تابعدا جواب سبنارو بدم، ب بیدستم چرخوندم و داخل ج یهمراهم تو خونسرد

 زدم بهش؛

 ه؟یچ انیجر یکارم دار یگفت یزنگ که زد -

 انداخت: نییپا یشخندیکرد و سرش رو با ن یآهان

 ده؟یطول کش یچرا کارعمارت جهان شاه میخورده رو راست باش کی گهیباهمد دیبا خوب،

 ؟یکن یچکار م یبدن، تو دار لیتحو زیندارم که کار رو تم یحرفه ا یروین یچندجا سفارش گرفتم ول از

 

 دادم و: هیتک یگاه راحت هیبه تک لکسیلبم کج شد و ر گوشه

 عمارت! یگیم یدار خودت

 تونم کار رو طول بدم که برادرمن؟ یکشه، من که ازقصد نم یمعلومه طول م خب

 بدم؟ یرو چ یهمه مشتر نیباحرص لب زد: پس من جواب ا بابک

 اشاره کردم؛ یمطمئن یرو خاروندم و با نگاه سرم

 .اریبه خودت فشار ن نقدهمیکار خبره بده و ا یرویاستخدام بزن و درخواست ن یآگاه -

مهم رو کارشون رو راه  یفعال سفارش ها ستیواجب ن ادی: خب اگه کار عمارت زدیکف دستش و کوب یعصب بابک

 اعتبار فروشگاه االن دست تو ِ . نیاسی نیاونجا... بب یبنداز تابعد بر

 افتادم. زشیوسوسه انگ شنهادیو پ یجهان شاه تیوضع ادی ناخواسته
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رو هم آماده  ازیمورد ن لیتمام وسا سیباشه آدرس واجب هارو بنوزمزمه کردم:  رلبینفسم رو رها کردم و ز کالفه

امه وقت نداشتم و برن دیمشورت بکن لطفا شا هیحداقل باهام  یقبل از سفارش مشتر نکهیبزار تا فردا برم سرقرار وا

 بوجود اومد باشه؟ یا

 اش بامن. هیبق ابیها رو در یتوفعال ضرور قیتند تند سرش رو تکون داد: باشه رف بابک

 .ارنیبرات ب یخواستم بگم چا یحاال م یجام بلندشدم که بهم اشاره کرد: بود از

 کنه. یم یتاب یتماس گرفته که مادرم ب مایبرم فاط دیبا -

 خانوم برسون. مایناب به فاط یسرش رو تکون داد: باشه مواظب باش و درضمن سالم بابک

 یکنه کس یمن کار م یکه برا یتاوقت دمیاجازه نم یپرستارمادرمه ول مایزدم و ازش دور شدم، درسته فاط یپوزخند

 چپ نگاهش کنه.

 کرد. یاحوال پرس ییبه استقبالم اومد و باخوش رو مایکه فاط دمیرمق به خونه رس یو ب خسته

 مامان نرگسم. دنیو برم د رمیبگ یحرف سمت اتاقم رفتم تا دوش یب

 ...ستادمیا رشیبه دست وارد حموم شدم و آب سرد باز کردم و ز حوله

 ینیه مایهوا وارد شدم که فاط یو سمت اتاق مادرم رفتم و ب میآب یهمراه شلوار ورزش دمیرو پوش یشرت توس یت

 تخت چنگ زد. یو شالش رو از رو دیکش

 که عرق کرده بود. دمیکش میشونیبه پ یدادم و دست هیتک واریاز اتاق خارج شدم و به د یفور

 زنم چرا شالش سرش نبود!؟ یبه مادرم سر م شهیدونست من هم یکه م اون

 ریبه چهره گلگون وقرمزش انداختم و لبش رو ز ینگاه میوارد شدم ن انیگو ااهللیو  دمیکش قینفس عم چندتا

 از کنارم رد شد. یدندون گرفت و فور

 مشامم. یدتویچیخنک و مطبوعش پ حهیکه را دمیکش یقیحواس نفس عم یب

 .دمیزدم ودستش روبوس یمادرم شدم لبخند کیتند وچپ تکون دادم و نزد یسر
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 *سبنا*

 

 دم؛یفرستادم و باتشر به خودم غر رونیب نهیرو باحرص از س نفسم

 احمق احمق! -

 کنه ها؟ یکارخونه و من و همراه ادیفقط ازش خواستم باهام ب خوبه

 مزخرف. یجوابم رو بده پسره ا دیزحمت نکش یاع حت اع

 توهم بود. یبغلم چنگ زدم و اخم هام حساب یرو تو بالشت

 و نه خالص! یگفت یم یزد یاس م هیحداقل  یایب یخواست یکرد خوب نم نیرسما بهم توه نیاسی

 وسط!؟ نیا هیمنتظر گذاشتن من چ نیا گهید

 تختم و از جام بلندشدم. ینشد باخشم خاموش کردم و پرت کردم رو یرو باز کردم بازهم خبر همراهم

 رفتم شنا تا آروم بشم. یم دیبا

 داد. یشب رو نشون م کیبه ساعت انداختم که  ینگاه

 رفتم و المپ هارو روشن کردم. یحولم رو برداشتم و سمت سالن استخرجکوز الیخ یب

 !شیتو عمق پنج متر دمیحرکت پر کیرو تند از تنم در آوردم و با لباسم

 و دهنم شد که باعث شد سرفه کنم. ینیآب وارد ب یادیز مقدار

 ...یقورباغه ا ینگه داشتم و شروع کردم به شنا لکسیرو ر خودم
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 شده بود و هنوز نیباال، پاهام سنگ دمیحرکت خودم وکش کیاز شنا کردن خسته شدم از سکوش گرفتم و با یوقت

 یکه روحم سبک شده و به سمت سونا رفتم تا کم یشه درحال یبدنم خسته م امیم نرویاز آب ب یکه هنوزه وقت

 .رمیحموم بخار بگ

 ...دمیمخصوص کلفتم رو پهن کردم و روش دراز کش حوله

 سوناخوابم برد. یخسته بودم که تو اونقد

 

 اتاق سونام! یکردم متعجب چشم هام رو باز کردم که تو یدفعه احساس خفگ کیزدم که  یغلت ازهیباخم

 افتاد خودم باز گذاشته بودم. ادمیباز انداختم که  مهیبه در ِ ن ینگاه

 دم؛یتوپ رلبیو ز میشونیپ یدونه آروم زدم رو کی

 شدم! یرسما تو خواب نازم خفه م شبی... اوف اگه در باز نبود که دیسبنا -

 

 بره. نیاز ب شیکج کردم و دستام رو به باال کش دادم و کمرم رو قوس کردم تا گرفتگ سرم

 بلندشدم و از اتاق خارج شدم، پام بدجور خواب رفته بود و تموم تنم کرخ شده بود. ازجام

 بابا! یا -

 .دمیبه خودم انداختم که لب هام رو گز ینگاه

 .شودیخدمه ها بد م یوگرنه جلو دمایخوب شد د -

اعت س تاینها دمینخواب ادیز دمیبه آسمون از پنجره فهم یبزرگم رو تنم کردم و تند از سالن خارج شدم بانگاه حوله

 هفت باشه.

 ادکه؟یاوه هفت االن پدربزرگ م -

 اتاقم و درشم قفل کردم. یتو دمیاز پله ها باالرفتم و تند چپ عیسر
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 ینفت یسه ربع آب یو مانتو یمشک نیسمت کمد لباس هام رفتم و تاپ و شلوار ج الیخ یاومد که ب ازمیخم دوباره

 .دمیپوش یم یکی یکیبرداشتم و  یهمراه مقنعه آب

 برم کارخونه. دیهم با یشد امروز کالس دارم و عصر یاومد اما نم یخوابم م یلیخ

صورتم آماده کردم و با زدن عطرم و برداشتن ساعت و  یرو کیساده اما ش کاپیم عیو سر دمیکش یپوف

 زدم. یاسپرتم لبخند دویدسبندچرمم و کفش سف

 بود نزده بودما! یلیاسپرت خ پیت یه -

 رو آماده کرده بود. یهمه چ شهیرو برداشتم و تند سمت آشپزخونه رفتم که سوسن مثل هم میمشک کوله

 صبحونه کامل زدم تو رگ! کیکردم ونشستم و  یسالم

 شده. یتکرار یادیعوضش کنم ز دیبا یسمت باغ رفتم تا سوار رخشم بشم ول یبلندشدم و باخداحافظ ازجام

 تمیپنه لپو با ر یرو روشن کردم که صدا ستمیس دمینشستم رژ زاپاسم رو از داخل داشتبرد برداشتم و مال تا

 زدم. یزدم و همراهش لب م یتندشروع شدلبخند

 .دمیخند یو سرخوش م دمیکش یم ییها ال نیماش هیبق انیسرعت از عمارت خارج شدم و از م با

 

رو  میآفتاب نکیزدم و ع یشخندیدر دانشگاه که استپ کردم چندتا دختروپسرتوجه اشون سمتم جلب شد ن یجلو

 رد شدم. یرو زدم و از نگهبان ریدزدگ الیخ یدوشم نگه داشتم و باب یشدم و کولم رو، رو ادهیزدم و با ناز پ

کرده بود که کار من  عیشا یدونم ک یشدن بهم رو نداشت نم کیجرئت نزد چکسیه گهیاون استاده د انیجر بعداز

 که روحمم خبر نداشت. یبوده درصورت

 اش رو از بچه ها گرفتم که گفتن رفته مسافرت! ینبود پ یخبر یدونم چرا از کت ینم

 بودن نبود! ییهویتعجب کردم هم مشکوک شدم اون اهل  هم

 نداشت. یکنسل شد چون بدون اونها اصال لذت ایشمال اما باوضع رز و آر میبر یبود آخرهفته همگ قرار
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ا باش بام ،یستیزدند و : سالم ن یلبخند مایرو شونم نشست که باترس برگشتم که حوا وش یدفعه دست کس کی

 .زمیعز

 نداختم.باال ا ییابرو

 "!؟دمیحضورشون رو نفهم یمگه چقد توفکر بودم که حت "

 زمزمه کردم؛ رلبیدوشم انداختم و ز یکیاون  یزدم و کولم رو یشخندین

 دانشکده؟ ومدهینگران رزم بازم ن -

 من من کنان گفت: رلبیو ز ستادیاومده باشه ا ادشی یزیانگارکه چ حوا

 هم مراسم بله برونشه. گهیباباش نذاشت اوم دو روز د راستش

 شده تکرار کردم. مبهوت

 بله برون!؟ -

 .میجشن افتاد کی ولی: ادیخند یباشاد مایتکون داد و ش یناراحت سر حوا

 زدم و زمزمه کردم: یتلخ لبخند

 ن؟یریم شما

 باال انداخت: یشونه ا حوا

 .میباش دیبا میهست شیمیصم یچون دوست ها یدونم دعوت نکرده ول ینم

 ؟یاریب ریآدرس محل مراسم رو گ یتون ی: مدمیپرس یتکون دادم و رو به حوا جد یسر

 طرفه زد: کیشخندین حوا

 همون خونشون انداختن. ستنیکه مثل ما ن اونها

 "گفت!؟ ینطوریبدم اومد چرا ا"
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زد و  یرفتم اما نبود رز تو ذوقم م میشگیهم گاهیکردم و روم رو ازش گرفتم و داخل کالس شدم و سمت جا یاخم

 بودم. یو عصب زونیلب هام آو

 

 جق و وجق وارد کالس شدند. یها پیگروه پسربا ت کی

 آروم مایانداختم و با سقلمه به ش بشونیعج یمارشون و چهره ها یو دستبدها زونیآو یبه پالک ها ینگاه متعجب

 دم؛یپرس

 ن؟یک گهیارازل ها د نیا -

 کرد: یزیخنده ر مایش

 .شهیباهاشون دمخور نم یکس بنیوغر بیچون عج یباهوشن ول یلیو اتفاقا خ دنیجد یدانشجوها

 داشت روبهم لب زد: یطرفه ا کی یو موها یکلیکه ه شونیکیکوتاه به  یهاش رو با ذوق غنچه کرد و با اشاره ا لب

 !کیاز خرخون ها و البته دخترباز درجه  یکیو  یپوالد مظفر سشونهیرئ نیا

 :دمیتوپ مایبه ش رلبیکردم و سرم به تخته کج کردم و ز یاخم

 کنه؟ یرو م فشونیاحمق ها چقدهم باشوق و ذوق تعر نیتوام با ا گمشو

 اه. اه

 .دمیسرم رو کج کردم به همون پوالد خان رس یکردم وقت یرو حس م ینگاه ینیسنگ

 زدم. یبهم زد که پوزخند یچشمک

 "م؟یدونه من ک یواقعا کم داره نم اروی "

 بود نشستن. یپشتم که خال قایحوصله روم رو به کتاب وجزوم سرگرم کردم که از کنارمون رد شد و دق یب

 پهلوم رو چنگ زد. یدفعه دست کیپام انداختم که  یخونسرد پام رو بازم
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 همون احمقه)پوالد( دمیشدم باحرص برگشتم که د یو عصب متعجب

 دم؛یپرس یکج کردم و جد سرم

 ؟یکرم دار-

که ختم  ینه واسه من یداد ول یبود وا م یکه اگه هر دختراحمق دیکش یلبش با ژست خاص یزبونش رو پوالد

 .نکارهامیا

 دم؛یابروم رو باال کش ییتا کی لکسیر

 خوب!؟ -

 باهات آشنا بشم. یخواستم کم زمیزمزمه کرد: نه عز راشیفوق العاده بم و گ یصدا با

 ...یلیخ جاخوردم

 بود! مشکوک

 اما شک ندارم اون... ادیبهش نم "

 ه؟یاسمت چ یهست یبایز یکرد: بانو یذهنم قاط شیهو کی باسوال

 نینگاهش کردم و بدون جواب دادن صاف نشستم و به استادکه تازه اومده بود و زل زدم که ا ریباتحق یپوزخند

 آخم بلند نشه. یتا صدا دمیباال آورد و چنگ زد که لب رو گز یدفعه دستش رو کم

 "مردک رسما زده به سرش! "

 رو برسم. دهیتازه به دوران رس نیآخر کالس صبر کردم تا استاد وبچه ها برند و حساب ا تا

 و حوا اشاره کردم که اونها باترس نگاهم کردند. مایاستاد رفت رو به ش یوقت

 زدم که همشون رفتند. نانیواسه اطم یلبخند

 م؟یتنها حرف بزن شهینازک لب زدم: م یپوالد باصدابرگشتم و رو به  باعشوه
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دم ش کشینزد یبا چهره شکار هیکالس خال دمید یاشاره کرد وقت بشیعج یبه روم زد و باسر به رفقا یلبخندجذاب

 کرد. ریدفعه پام گ کیکه تعجب کرد منم از غفلتش استفاده کردم و محکم با زانو زدم به وسط پاش که 

 که بامهارت پام رو با زانوش قفل کرده بود. بنیزل زدم به پا متعجب

 زده بهش اشاره کردم: بهت

 تو...؟ تو

 سرش کنار گوشم آورد: یثیباال انداخت و با لبخند خب یسر

 م؟یمن ک یدونست ینم

 تو دام گرگ. یافتاد یدست یکه خودت دست یاحمق یلیبدون تو خ ینداره ول یبیع

 جواب دادم؛ یجد نهیزدم و دست به س یپوزخند

 ه؟یگرگ حرف حسابت چ یآقا -

 :دیلبش باال رفت و خند گوشه

 .نیهم میدوست بش گهیخوام باهمد یفقط م یچیه

 رو در آوردم؛ اداش

 !نیهم -

 نشه بچه. تیادیآقارو باش. ز هه

 ها نشست و به خودم زل زدم که تازه هم قدش شدم. مکتین یشد اما رو رهیخ نیحرف سنگ یب

 "واسه خودش! یا نهیبوز "

 :دیپرس یطرفه ا کیچونه زد و با لبخند  ریز یدست

 ه؟یچ مشکلش
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 منظور گفتم؛ یکردم و ب کیهام رو بار چشم

 .ادیرو خوشم نم بتیوغر بیعج پیت -

از کالس خارج شدم و تا کافه  یشمردم و فور متیفرصت رو غن جهیگ دمیبه خودش انداخت منم د یو نگاه جاخورد

 .دمیتند دو

 "مثل امروز بخواد سواستفاده کنه! یوگرنه ممکنه کس ادهیبهم بوکس  نیاسی دیبا "

 شد؟ی: چدنیبچه ها باچهره نگران وکنجکاو پرس دمیرس تا

 باال انداختم؛ یزدم و شونه ا یلبخند

 خواد باهام دوست بشه که جوابش و دادم. یفقط م یچیه -

 ها یرو دار نیاسیبا اخم تشر زد: غلط کرده تو  حوا

 

 خدمت اشاره کردم؛ شیبه حوا کردم و رو به پ یسیه رلبیز

 قهوه ترک با چاکلت لطفا. -

 ما نشستن. شیهم اومدن و پ لیدادند و که احسان و سه یها هرکدوم سفارش بچه

 نشده بود. نیاسیاز  یگرم بود هنوز خبر یبا گوش سرم

 ده. یهم که جواب نم ایآر

 !ادیآموزشگاه هم نم گهید یحت

فقط خدا کنه اون  میهم برس یشروع کردم به خوردن تا کالس بعد دیسفارشم رس یهام رو جمع کردم و وقت لب

 نباشه. بیپسره عج

افتادم چون حوصله پسر رو نداشتم و خدارو  مایگذشت که خوشبختانه با حوا و ش یبا تست و گروه بند یبعد کالس

 نشد. یشکر از پسره مرموز هم خبر
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 تعجب و شوکه شده بودم. یختگیراست کارخونه رفتم و بماند چقد از بهم ر کیس ها اتمام کال بعداز

وجود رو ب یآشفتگ نمینتونسته به امورکارخونه برسه و هم شیماریوقته بخاطر ب یلیبابابزرگ خ دمیروز فهم اون

 آورده.

 تونستم انجام بدم. یم کاریمن دست تنها چ یول

 ازش ندارم. یهم خرد بود که خبر نیاسیاز دست  یحساب اعصابم

 اومدم. یم دیکردم و بازم فردا با یدگیبه کارگرها و حساب ها رس یعصر تا

از االن چم و خم  دیقراره بهم واگذار بشه با نهایمجبور بودم چون ا یمتنفرم ول نایا یحساب رس یاز کارها کال

 گرفتم. یم ادیکارهارو 

 اون مسابقه شرکت کنم. یتونم تو یبگم نم یفردا برسم کالس زومبا برم و به مرب کاش

 کنم تا به همه کارها برسم. یم یزیکه بشه برنامه ر یتاجا یبرم ول تارهمیزومبا وگ یوقت نکنم کالس ها یحت دیشا

 کنه؟ یم کاریاالن چ نیاسی

 زد حداقل! یزنگ م کاش

 

 *شب عقد رز...*

 دم؛یآروم توپ رلبیو ز دمیحوا کش یحرص مانتو با

 ؟یخاله باز میمگه اومد -

 دوست پسرش و آورده، دهه! گهیچرا د مایش بابا

 زمزمه کرد: رلبیابروهاش کرد و ز یچاشن یاخم حوا

 ه؟یرز پس دردت چ ینامزد میومدیدونم واال، مگه ما ن یم چه
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حوا کنارش زدم و با  یتوجه به چهره سوال یدر ب یمادر رز جلو دنیبگم که باد یو سرگردون مونده بودم که چ کالفه

 بغلم کرد. ییگل از گلش شکفت و با خوش رو دنمیشدم که باد کشیکفش بلند خرمان خرمان نزد

 و آهسته لب زدم؛ دمیبه کمرش کش یدست ناراحت

 رز کجاست؟ -

 ...زونهیهاش آو دونم چرا لب یزد واشاره به باال گفت: تو اتاقشه و نم ینیریلبخندش

 شامپانزده! گهیرا م یتاسف تکون داد: پسر به اون خوب یبه معن یسر

 : دیپرس یزدم که با لحن ِ مشکوک یو لبخندمحو رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 گمیتونم بهش هشدار بدم م یذاره و من ِ مادرهم فقط م یم بیپسر مردم ع یرو یاون ه یخند یم توچرا

 سبناجان...؟

سرشار  یکنه و بانگاه یگرمش قفل م یدست ها یتو یمیلبم اومد که دست هام رو با لحن صم یکشدار رو یا بله

 کنه. یازتمنا سرش رو کج م

 کنه. یو م فتیتعر شهیتوخونه است و رز هم رتیذکر وخ شهیبشه آخه هم یراض دیمادر توباهاش حرف بزن شا _

 .دیباال پرد ابروهام

 از من!؟ فیرز وتعر "

 "!محاله

 رسه. یمهمون ها م هیشه و به بق یبهم از کنارم رد م یریدم که با عاقبت به خ یباشه تکون م یبه معن یسر

 زنم. یدم و غر م یدندون فشار م ریرو باحرص ز لبم

 کرد! ماشمیکنم فرارکنه اون وقت مامانش کال د یرز و راض میاومد ایب -

که  میو از پله ها باال رفت میمهمون ها ردشد ونیو از م دمیمشکوک زل زد بهم که مچ دستش رو باحرص کش حوا

 اتاق کوچولو رز اونجا بود.
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 گرفته اش اومد. یتق به دراتاقش زدم که صدا چندتا

 اه. گهید شمیمامان ولم کن گفتم آماده م _

 کردم؛ یشوخ یکلفت یکردم و باصدا یاهم اهم

 هرت باز کن درو؟منم شو -

 شد. انیرز با کوسن تختش نما رغضبیو م یدفعه در به شدت باز شد و چهره عصب کی

 یوپناه ت یو ب بانهیو غر هیرگریدفعه زد ز کیشدم که  رهیبهش خ یمن با اخم تند یعقب رفت ول دیکش ینیه حوا

 بغلم خودش و انداخت و زجه زد.

 و رو به حوا با دستم اشاره کردم که در وببنده. دمیکش یآه

 الیخیب نیهم یتحت فشاره برا دایدونستم شد یکنه، م یمن و ول نم دمیکه د میوارد اتاقش شد ییسه تا باهم

 دادم. شیگرونم شدم و دلدار یمانتو

آماده ش  امیچون مامانش باهزار التماس وخواهش ازم خواست ب میرو آماده کن دهیرز ِ ژول میساعت وقت داشت کی

 وصورتش و جال بده. ادیب شگرینذاشته آرا یکنم حت

 .میرو فشرودم: رز بسه بلندشو که آمادت کن لبم

نشوندم و رو به حوا  ششیآرا زلوازمیم یام شد که از بازوش گرفتم و جلو رهیها ازم فاصله گرفت و خ جیگ مثل

 گفتم؛

 .اریرو ب التیوسا -

 ن؟یکارکنیچ نیخوا ی: مدیباسکسکه گنگ پرس رلبیز رز

 زدم. یشخندین

 .نیهم میزشتو هلو کن افهیق نیخوا یم یچیه -

 زدم. ینگاهم کرد که چشمک بامزه ا یعصب
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 خواما. یمن دختر زشت نم -

 انداخت. نییسرش و پا رز

 آخه...؟ _

 درسته. گمیکه من م نیآخه هم یآخه ب -

 کرد. یرز کار م یموها یژل و تاف و موم رو برداشته بود رو حوا

 حوا حرف نداشت. ونینیکارش

 که آورده بودم. یبا کمک لوازم یجیخل کاپیم هی منم

رز مثل پرنسس ها شده بود فقط لباسش کم بود که اونم ازقبل گرفته بودم  افهیکه ق دیطول کش میساعت ون کی

 از کاورش در آوردم چهره گرفته رز ازهم باز شد و بهت زده لب زد. یوقت

 چقد قشنگه. _

 زدم و رو بهش گرفتم؛ یلبخندمغرور

 بپوشش. -

 خودش اشاره کرد: من!؟ به

 اون رو گرفت و وارد حموم اتاقش شد. نیآره تکون دادم که با چهره غمگ یبه معن یسر

 به حوا اشاره کردم. رو

 .ادیاالن عاقد م میماهم حاضربش ایب -

 داماد امشب. یبود نقشه ها داشتم برا یا گهید زیچ یدر واقع عجله من برا اما

 درشت شده گفت: یمانتوم در آوردم که حوا باچشم ها ثیخب باچهره

 ؟یرو بپوش نیا یخوا یکه م نگو
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 زدم و به تنم اشاره کردم. یشخندین

 .دمیکه پوش ینیب یم -

 ناز. یلیخاص شده بود خ یدر حموم بازشد رز با اون لباس مجلس یوقت

 "بود ایکاش آر "

 یدونستم استرس و نگران یمن وحوا. م یکه رز جلو افتاد البته با اصرارها میزدم و هرسه از اتاق خارج شد یلبخند

دلشون من رو به صالبه  یتو یشدم احتماال کل یمبهوت ومتعجب رد م یچهره ها یاز جلو لکسیداره اما من کامال ر

 مهم نبود. یول دنیکش

 باال انداختم. یابرو دمیجناب داماد رو د یوقت

 "!کهیگراز رو داره مرد کلیه "

 .میعروس وداماد رفت گاهیتا جا الیخیپروا به اندام زل زد اما ب یو ب زیگنگ به رز انداخت بعدش ه ینگاه

 آب خوردن به آشپزخونه رفتم. یرز نشست به بهانه ا نکهیهم

 .ختمیقرص توهم زا به مقدار کم ر شیکیو تو ختمیشربت ر وانیدول ینیس یتو ستین یکس دمید یوقت

 "خالص شدن رزه! یشما فقط برا چارهیمن ب یرینم یاله "

جلوم  ایقرار آر یدونستم کال اشتباه ِ اما چه کنم چهره مظلوم وب یکردم اما م یحرف ها خودم رو قانع م نیا با

 شد. شیخونه مجرد نیگوشه نش یدیرز رو دادم که با نا ام یخبر نامزد یشد وقت یپژواک م

 شده بود. نیهست که با خانواده بخاطر رز سرسنگ یچند روز ایآر البته

رو  ینیحسود گذشتم و س یاخمو و دخترها یزن ها ونیبه دست ازم ینیافکار درهم وبرهم شدم و س الیخ یب

 درست جلوشون قرار دادم و تعارف کردم.

 شماهم آوردم. یبرا نیهم یکنم برا یرفع تشنگ یتنها ومدیدلم ن -
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 یداماد هنوز نخورده بود که با لحن لوند دیازش نوش یبهش زل زدم که ناچار کم یقبول نکرد که با اخم شکار رز

 کردم؛ کیبار مهیناز و عشوه چشم هام رو ن یهمراه چاشن

 ن؟یخور یاوم شما نم -

 خانم ِ... یگفت: چشم حتما. مرس یکردم که با لحن چندش یم یاز موهام باز یکج کردم و با طره ا یکم سرم

 زدم: سبنا هستم. یکننده ا لبخنداغوا

 لب زدم؛ طنتیکه باش دیرو تا ته سرکش وانیزد و ل یضیلبخندعر

 ن؟یخوا یبازم م -

 .دیخوشمزه بود چسب یلیخ ینه تکون داد: نه مرس یبه معن یسر

 !اوق

 که حالم رو بد کرد جواب دادم. یخم کردم و با لحن لوس سرم

 نوش جون -

 نیزدم و سمت وسط رفتم که ا یاومد و رز مات شده با دهن باز بهم زل زده بود که چشمک یچشم وابرو م یه حوا

 مجلس چشم هاشون گرد شدند. یبار همه زن ها

 "رن! یتوخداچقدهم بهم چشم غره م نیدنگ و فنگ دارها... بب نقدیبودن هم ا یمذهب "

 که کنار باند بود فلشم رو دادم؛ یرو به دختر الیخ یب

 بزارش. -

 (یجان تیتو نا کهیاز )انر کیموز نیگذاشت که اول دیتکون داد و با ترد یسر دختره

 شد که شروع کردم... پخش

 "امیبه لطف کالس زومبا راحت تونستم بر ب "
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 م؟یزد و گفت: باله بر یشد و دستم گرفت و چشمک کمینزد یبا خوشحال حوا

 زدم. یلبخندپهن

 .میبر -

ر با پد دیدراره که اون وقت با یباز ایح یکنه االنه که ب یخمار آقا داماد بود فکرکنم داره اثر م یبه چشم ها نگاهم

 متعصب رز طرف بشه.

 "به به نازشصتت سبنا"

خشدار  یکمر برهنه ام نشست و صدا یرو یکه دست میداد یآهنگ تکون م تمیخودم رو با ر میو حوا گرم داشت من

 زمزمه شد: رگوشمیکه شک نداشتم داماده ز یمرد

 .زمیعز یهات یلیخ

و  نیشدم و به شدت هلش دادم که چندقدم عقب رفت و شروع کرد به دست زدن و بانگاه ِ سنگ یعصب یالک

 چندشش ادامه داد.

 لقمه ت کنم. هیخواد  یو دلم م یهست ___یلیخ _

 "اوه آقارو باش چه حرف ها! "

آقا داماد کامال  نیا یبندبار یب یبرا هیخوب یلیگرد و متعجب زن ها که خودشون شاهد ِ خ یتوجه به چشم ها یب

 !یوداد تا مراسم خراب کنم حاال به هر نحو غیشروع کردم به ج یمصنوع

 "یوا یگذاشتم اگه بابابزرگم بودا وا رپایرو ز یجهان شاه یخاک برسرم پاک آبرو "

وداد زن ها و  غیج یصدا یول دمیاز کنارش گذشتم و تا اتاق رز دو عیبشه تند و سر کمیکه داماد خواست نزد نیهم

 .دمیشن یاون احمق ) داماد( پشت سرم رو م دنیدو

 کارها نکرده نیبه مرز انفجار برسه چون تاحاال از ا دمیترس یزد که م یاونقد تند م یقلبم از ترس و نگران ضربان

 گذاشتم. میمرز یدهایهمه عقا یپا رو ایامشب بخاطر رز و آر یبودم ول
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م و مانتوم رو بپوش عیداد باعث شد تند وسر یکه بهم نسبت م یکیرک یشدن و فحش ها دهیکوب یدر وبستم صدا تا

ورزشکار که از دوستانم بودن اس  یچنگ زدم و به چندتا از بچه ها و فمیشلوارم هم پام کنم و با انداختن شال ک

 تو... انیدادم و که ب

 

 یدایبود و با کمک چندپسر بوکس کور که از دوستان او بودند و به او احترام ز ختهی) سبنا از قبل طرح نقشه را ر

مربوط سبنا آنها هم فرز و چاالک درون  امیکردند و با آمدن پ یشان به سبنا کمک م یبخاطر حل کردن مشکل کار

دادند و از آن طرف پوزخندمغرورانه سبنا به داماد  الخانه پا نهادند و داماد نکونبخت را تا سرحد مرگ مشت وم

 خواست سبنارا ....( یبود که به فکرخودش م چارهیب

 

 .ستادندیپشت سرم ا گاردید بادآه وناله اش رو به بچه ها اشارع کردم که ولش کردند و هرکدام مانن دنیباد

 چخبره؟ نجایپدر رز بلندشد: ا زیاعتراض آم یشده بودند که صدا رهیبهم خ رتیزن ها با ح تمام

 هان؟ نجایبگه چخبره ا یکی: دیکش ادیبار برادر رز فر نیسکوت کرده بودند که ا همه

 خواست به دوست رز ... یرز با ترس و لرز من من کنان گفت: اون م مادر

 به خودم اشاره کردم؛ یآروم جلو رفتم و با ترس الک نیهق اش اجازه نداد که با چهره گرفته و غمگ هق

 خواست بهم... ی( منیاون... اون... ) ف -

آبرو  یخواست من و ب یم یگناهم اون عوض یمن ب نیصدا دار قورت دادم و ادامه دادم: باور کن یدهنم رو الک آب

 کنه.

از درد  یبرد به جون داماد و چند تا لگد محکم زد که بدبخت ناله ا ورشیها  یگه رز مثل وحشدفعه برادر بزر کی

 .دیکش

بهم رو  کشیجرئت نزد چکسیدرهم اونقد وحشتناک شده بودند که ه یهم با فک منقبض واخم ها گاردیباد سه

 نداشتن.
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 گفت و آهسته گفت: یاستغفار رلبیو ز دیبه محاسنش کش یدور دستش چرخوند و دست حیرز تسب پدر

 منزلتون. نیببر فیتشر یبهم خورد همگ مراسم

 (یزده خودم رو مالمت کردم)الک ماتم

 خواستم که... یشرمنده من من نم یمن بود حاج ریخدا تقص یوا -

دخترم من شرمنده تو و  ینکرد یکار چیحرفم رو خوردم و بدون نگاه بهم لب زد: توه هیباال آوردن دستش بق با

 کردم. یآورد خونش رو حالل م یسرت م ییپدربزرگت شدم... خدا ازش نگذره اگه بال

 .ننیم رو نب یروزیانداختم تا لبخندپ نییرو پا سرم

آغوشم  یوچشم هاش سرخ شده بود رفتم و تو کردیم هیمشغول رفتن شدند که کنار رز که مثل ابربهار گر همه

 ب زدم:ل رگوششیگرفتم و ز

 کن اه! هیبود بابا کم گر لمیف همش

 ؟یزل زد بهم ناباور لب زد: چ متعجب

 فعال برو راحت بخواب. گمیدانشکده م یزدم و دم گوشش نجوا کردم: فردا تو یچشمک

 

 حوصله اشون رو نداشتم. شمیمتعجب اومدند پ لیوسه مایکه ش رونیب میرفت باپسرها

 .میپسرها شدم و حرکت کرد نیحرف سوار ماش یب پس

 شدم. وانیک نیسوار ماش یکه مجبور میحوا اومد نیبا ماش یاومدن

 دمتون گرم. یلیبچه ها خ -

 دلم سوختا. ی: ولدیخند آرش

 زدم. یشخندین
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 سوزه. یاون شازده م یاون وقت دل منم برا رنیخواستن ازت بگ یکه دوست دار یبعد دختر یبزار عاشق بش -

 کارت حرف نداره. یآبج یبلندشد: ول وانیکرد که خنده ک یاخم آرش

 دونم. یزدم: م یلبخندمغرور

 : توچته!؟دمیساکت بود که رو بهش توپ دیمج

 زمزمه کرد و بعد لب زد: شر نشه واسمون؟ یچیآهسته ه دیمج

 ؟یباال انداختم: شر واسه چ یابرو

 برد! یم غمایرو به  یبترسه که داشت نوه جهان شاه دیطرف با اون

 : من عذاب وجدان دارم.آرش

 خود نداشته باش. یبه بازوش زدم: ب یمشت

 جلو بودند و من وآرش عقب. وانیوک دیمج

پدربزرگ و من رو انجام  یکارها یکردند و چندبار یکارخونه کار م یشناخت چون تو یپسرهارو خوب م پدربزرگ

 دادند که مورد اعتماد ما شدند.

اونها رو چشم وگوش خودم کنم و تا بتونم اوضاع رو  دیندارم با یکارخونه مشکل یسه تا نابغه تو نیوجود ا با

 سروسامون بدم.

 فردا برم وبهش سر بزنم. دینشده بود و نگران بودم با یخبر نیاسیاز  هنوز
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 * روز بعد دانشکده سبنا...*

 

 وسرامتحان ها لنگ نمونم.جزوه رو چندبار تکرار کردم تا ملکه ذهنم بشه و یها نُت

 کیکردم که  یم یرو ادهیخودم تو محوطه دانشگاه پ یدوش ثابت نگه داشته بودم وبرا یام رو با کف دستم رو کوله

 شد. دهیدفعه بند کولم کش

 اخم بدون نگاه کردن دادزدم؛ با

 چخبرته احمق ِ... یه -

 .دندیپوالد ابروهام باال پر دنید با

 زده بود. پیت زادیو کنجکاو به سرتاپاش زل زدم که مثل آدم گنگ

 "بابا چقدهم ترکونده! ولیا "

 دم؛یکردم و اشاره به لباسش پرس کیچشم هام رو بار یبا لبخندمحو یرو جمع کردم تا نخندم ول لبم

 ده؟یمدل جد -

 باال انداخت. یزد و شونه ا یشخندین

  خودش و کرد. ِحرف هات کار یدوست دارم خاص باشم ول _

 رفتم و زمزمه کردم؛ شیقدم کیزبونم لبم رو تر کردم و تا  با

 به کولم؟ یدیحاال چرا چسب -

 کن کنده شد! ول

رو ول کرد و دست هاش  فمیشدنه بند ک عیکه معلوم بود واسه ضا یکه به خودش اومده باشه با لبخندمضحک انگار

 هاش فرو برد. بیداخل ج
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 !یدونم ک ینداخت اما نم یم یکی  ِادیهاش من و  زچشمیت برق

 کرد و از کنارم ردشد و لب زد. یمصلحت یدقت بهش زل زدم که سرفه ا با

 اومده؟ شیپ یمشکل _

 "!یداد یخاک سبنا خاک بازکه سوت "

 .یدرهم بود از دست خودم حرص اخم

 جوابش ودادم. رلبیز کالفه

 !دمتید یجا کیکنم  یاحساس م -

 بمش مخاطب قرارم داد: یبودم که با صدا رهیصداش اومد با تعجب خ یدونم ول یو نم شخندین ای پوزخند

 ؟یکن ینم میهمراه

 حرف کنارش قدم به قدم شدم. یخودم وجمع وجور کردم تا باز سوژه اش نشم ب زود

 و متعجب مکث کردم: خکوبیم باسوالش

 !یخاص یلیخ تو

 اشاره به خودم کردم. دیترد با

 من!؟ -

 کنه به حرف هات عمل کنه! یبرن نوع نگاهت و رفتارت آدم و وادار م یتو، اوم برام جالبه همه ازت حساب مآره  _

 چون راهش رو بلدم. دیشا -

 رمیغافگ بشیدفعه برگشت و بانگاه عج کیمکث کردم و دو قدم عقب رفتم که  شیسانت کی یکرد که تو ستیا

 لحن ممکن شمرده شمرده لب زد. نیکرد و با بم تر

 ؟یگیبه منم راهش و م _
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 تاحاال سنکوب نکرده بود. یکس نیاسیدهنم رو به زور قورت دادم جز  آب

 رو کج کردم تا اومدم لبم و بازکنم همراهم زنگ خورد. سرم

 تماس رو برقرار کردم. دیکولم در آوردم و با ببخش یتو از

 بله؟ -

 بابا؟ یی: سالم کجارز

 ؟یگیبا اون پسره م یدار یاعته چس کی

 و کنجکاو وکالفه منتظرم بودن.  ثیکه باچهره خب دمید مایرو به اطراف گذروندم که رز وهمراه حوا وش سرم

 آهسته زمزمه کردم. رلبیز

 بدونن باشه؟ دینبا ماهمیحوا وش یحت میتنهاباش دیبا یمنتظر شبیاگه بابت د -

 نجوا کردم. دواریقطع کردم و رو به پوالد منتظر تاک یگفت که فور یحرف باشه ا یب رز

 هوم؟ گهیوقت د هیشرمنده بچه ها منتظرن، باشه  -

ضرب گرفته بود زل زدم که سرش رو باال آورد  نیزم یبود و با نوک کفش اسپروتش رو نییبهش که سرش پا منتظر

 .دمیصداش و شن یکرد، دستش توهوا تکون داد و ازم فاصله گرفت ول یو نگاهون باهم تالق

 .ستیمهم ن _

نوع حرف زدنش و  یهاست ول یابونیشدم که تمام حرکاتش مثل خ رهیبه پسرمرموز خ یو من با کنجکاو رفت

 !بهیعج یلیرفتارش فرق داره خ

 "!زیو مرموز شگفت انگ بیعج "

 پاتند کردم. تکون دادم و به سمت دخترها یسر کالفه

 مقنعه ام در گردش بود. یکردند و هوا تازه وخنک تو یم یموهام به کمک باد باز دنیحال دو در
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 با نفس نفس سرم رو تکون دادم. دمیرس یوقت

 ن؟یدار کاریخوب چ -

 گه؟ید فی: به تعرحوا

 خواست تو رو... یداماده م یراست یچخبر بود، راست شبی: ددیپرس یبا لحن کنجکاو مایش

 نشستم و کولم رو به رز دادم تا نگه داره. مکتین یرو باال بردم و رو دستم

 من مقاومت کنه! یتونه جلو یم یخوب آره ک -

 "سبنا کم دروغ بگو!  "

 .میزدم تا باهم بر یتوجه به عقلم رو به رز چشکم یب

 بهانه آوردم. یالک

 اون کارخونه. یتو سرم تو ختهیکار ر یبرم کل دیبچه ها من با -

 لب زد: خدا بده شانس! یبا شوخ مایش

 !رنیگ یدستشه که ازش مزد م ریکارگر ز ی)اشاره بهم( کل نینون ندارن اون وقت ا مردم

 اصال اخراجش کنم. ایتونستم به کدومش که لجم در آورد دستور بدم  یمنم م کاش

 .دیصورتش خم شدم که با وحشت سرش رو عقب کش یزدم و جلو یپوزخند

 تر کردم. کیهامرو بار چشم

 ینون ِ کارگرجماعت زحمتکش رو آجر نم یچون من انصاف دارم و الک یپس برو خدارو شکر کن که مثل من نشد -

 !یو لجباز نهیکنم فقط واسه ک

 گرد کردم همزمان ادامه دادم؛ عقب
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 یبود حت میزندگ یتو یدورهم مهر و محبت و خانواده یومتوسط بودم ول یخانواده معمول یمن دوست داشتم تو -

 اگه تنها غذام نون وماست باشه.

 اومد. نیماش یتوجه به رز اشاره کردم که اونم دنبالم تا جلو یب یول دمیواو گفتن حوا رو شن یصدا

 .دیسوالش رو پرس میسوارشد تا

 ه؟یچ انیجان من جر _

 به بچه ها اما چرا !؟ یبست یدونم خال یم منکه

 .میحرکت کرد ابونیازجا کنده شد و باسرعت سمت خ نیگاز فشار دادم که ماش یزدم و پارو استارت

 مقنعه ام سُر دادم. یباال نکمیع

 کارخونه؟ میبر -

 : جواب من وبده؟دیبا حرص توپ رز

 توش جمع شد و سکوت کرد. یبهش انداختم که تو یکردم و نگاه تند یاخم

 خوب. یجا هی میگرسنه ام بود پس بهتربود موقع ناهار بر یلیخ

 رفته بودم کج کردم. نیاسیبار با  نیکه اول یبه سمت رستوران رمیمس

 هم اس زدم که رز همراهمه با آدرس فرستادم. ایدر آوردم و به آر همراهم

 لجباز نشسته بود. یشدم که رز هنوز مثل بچه ها ادهیدر و باز کردم و پ دمیرس تا

 ام گرفته بود. خنده

 "کنه!؟ یمن ناز م یداره برا "

 ادا درآوردم. یرفتم و درب کنارش رو باز کردم و به شوخ سمتش

 همسرخوشگلم باهام قهر کرده؟ -
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 دور انگشتم چرخندم و باخنده ادامه دادم؛ چیزدم و سو هیحرف به در تک یلبش اومد که ب یرو یلبخندمحو

 ...یبزار واسه شب که باهم رو یگرسنمه خواهشا اگه ناز دار یلیمن خ زمیعز -

 باخنده و حرص تشر زد: ببند سبناجان. کم منو بخندون دختر. رز

 کج کردم. سرم

 رو قورت دادن. گهیکه روده هام همد ایپس ب -

 .میداخل رستوران شد یوشوخ باخنده

 .میو روش نشست میکرد دایدنج کنار ستون که رفت وآمد کم تر بود پ یجا هی

 سفارش داد. چهیدادم اما رز چلوماه تونیز یپاستا سفارش

 پا انداختم. یزدم و پارو هیتک میگارسون رفت به صندل تا

 خب؟ -

 .رمیعقدت رو بگ یجلو دتایبود که به ذهنم رس یکردم اما تنها فکر یاشتباه هیمن راستش  شبید

 انداختم چون برام سخت بود از حماقتم بگم. نییو سرم پا دمیکش یقیصبرانه زل زد بهم که نفس عم یکنجکاو ب رز

 .ختمیشربت اون هرکول قرص توهم زا ر یراستش من تو -

 توجه دستم رو باال بردم تا ساکت بشه. یکه ب دیکش ینیه

 مشتم چنگ زدم. یرو برداشتم تو یکاغذ دستمال

 ختهیمن دوز قرص رو متوسط ر یکنه ول شتریکننده رو اجرا کردم تا اثر خودش رو ب کیتحر یبعد اون قرص ها -

 تونه به خودش مسلط بشه اما خودش وا داد. یدونستم م یبودم م

 یخواست بهم ت*ج*ا*و*ز کنه منم کامال شوکه شدم اما با مشورت اون سه تاپسرکه م یدونم چرا م ینم بعدش

 در خونتون باشن. یو محافظت از من جلو اطیقرار شد اونها محض احت شونیشناس یدونم م
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 بازش مواجه شدم. مهیباز ودهن ن یکه باال آوردم باچهره متعجب و چشم ها سرم

 زمزمه کرد. رلبیز

 چطور به عقلت خطور کرد!؟ -

 چونم زدم؛ ریزدم و دستم ز یشخندین

 یذهنم ول یفکراومد تو نیاومد خود به خود ا یچشمم م یجلو ایچهره ناراحت گرفته آر ینبود وقت یکار سخت -

 خودم و عصمتم! یباال بود آبرو یلیخ سکشیر

 کنم. یغلط نیهمچ گهید عمرا

 دستش فشرود. یزد و دستم و تو یلبخندقدرشناسانه ا رز

 اونم با اون همه غرورت! یکرد یکار نیبخاطر من همچ شهیسبنا. باورم نم یخوب یلیتو خ _

 :دیزل زدم که خند بااخم

نداره دلت اونقد شفاف هست که چهره مظلوم اما گرگ نمات من و  یریمن تاث یبهم نگاه نکن که رو یطور اون

 نترسونه.

 موشکافانه زل زدم بهش. نهیبه س دست

 نه بگو! -

 ؟یگرفت رادیا ای یکرد فیازم تعر دمیدلت خواست، اوم من نفهم یهرچ لیگور گرگ،

 یراحت حرف بزنه چون دخترقابل اعتماد یلیباشه که اجازه داشت باهام خ یرز تنها کس دیشا رخنده،یز میزد باهم

 هواش را داشتم. شهیهم نیهم یبود وبرا

 کرد. ستیا یشخص آشنا یهمه اطراف رستوران رو از نظر گذروندم که نگاهم رو یبودم پس باکنجکاو ایآر منتظر

 بهش دقت کردم. زیر یها باچشم
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 زده زمزمه کردم. بهت

 !؟نیاسی -

 دختر داف!؟ کیبا  اونم

 دختر قرار گذاشته بود! هیبا  نیاسیدونم چرا حسادت، حرص و خشم غضب همه باهم به قلبم چنگ زد که  ینم

 کرد. یمشتش نگه داشته بود و نفسم رو با هربارفشار دادنش تنگ و خفه م یقلبم رو تو یکی یانگار

 زد. یدو دو م ادیو چشم هام از خشم ز دیلرز یهام م دست

توجه به چهره نگران و سبنا سبنا گفتن رز به  یپرت شد و ب یبد یبا صدا میهوا ازجام بلندشدم که صندل یب

 زد که از خودم وحشت کردم. یقلبم اونقد کوبنده م یسمتشون قدم برداشتم ول

 

 

 ...*نیاسی* 

 

 شدم. رهیباز رو به خانم شاداب تعارف کرده بود خ شیاخم به بابک که بان با

 !ختیتمام برنامه هام رو بهم ر احمق

 .ارمیب ریکردم بابک و تنها گ یاز دستش شکار بودم ودعا دعا م یحساب

 خانم وقت نکردم استراحت کنم. نیمنزل هم یروزه بخاطر کارها دو

 کار... هیاول یکن به تموم کمبودها یدگیبزن ورس طرح

 ادیو اخم از منزل شاداب خارج شدم. به اصرار ز ضیمبل برداشتم و غ یو کت اسپرتم رو از رو دمیکش یپوف فهکال

 .میرستوران منتخب خانم حرکت کرد یخودش وبابک قرار ناهار رو تو
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 باهاش دمخور نشه. دوارمیدونم چرا بابک با خانم شاداب رفت ام ینم یخودم بودم ول نیماش یتو

 داشته باشم. یاستراحت درست وحساب کیخواست  یبه ساعتم انداختم، دلم م ینگاه

 سر به خونه و مامان نرگس بزنم. هیکنارشون حرکت کردم تا وقت کنم  یشتریسرعت ب با

 بخاطر مراقبت از مادرم. دیکش یجوره من رو تا نصف شب م چارهیب مایفاط

به  ییبا احترام خوش ورو یلیوبرعکس خ رهیاتاق در نم یتو یمثل گذشته فور گهیکرده د رییتغ یلیخ مایفاط نگاه

 کنه. یدوست دارم رو درست م یو غذاها ادیم شوازمیپ

 نشون داده. یگذشت و صبور یلیبدم خ دیبا گهید یماهش رو دوبرابر ماه ها نیا حقوق

 رستورانم! یجلو دمیاومدم که د رونیبوق از فکر ب یباصدا

 به نماش دقت کردم، آره همونه. باتعجب

 .میطمع غذاهاش رو تست کن یحت مینتونست یول  میکه با سبنا اومد یرستوران همون

 زدم. رهمیو متعجب از خودروم در اومدم و قفل فرمون رو زدم و دزدگ گنگ

 راحت به سمت خانم شاداب وبابک رفتم. الیباخ

 شتریهرچند من آرامش رو ب میشلوغ رو انتخاب کرد یجا کیم خان شنهادیو به پ میباهم داخل رستوران شد هرسه

 گذره. یم زهایچ یلیمخش خ یخود آقا تو ایبابک بود و گو زبانیم یدوست داشتم ول

 کردن. دنیشاداب و بابک شروع به خند  مینشست تا

 نازک شاداب سرم رو باال آوردم. یرفتم، باصدا یور م میحرف با گوش یب

 ؟یهست یکار نقدیا شهیهم _

 رفت زل زدم. یم یبهداشت سیرو به پشت سرش که بابک به سمت سرو سرم

 .رهیقرار بگ تیاولو یبود بابک اصرار کرد کارتون تو یچون کارتون عجله ا ینه ول -
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 کرد که حواس چندنفر بهش معطوف شد. یدفعه خنده مستانه ا کی

 .دیزبونش لبش رو تر کرد و خودش رو جلو کش با

 چرا؟ یتو ساکت یباحاله ول یلیه خاوم اون ک _

 !...رونایب میاومد خوبه

 بهم زد و با عشوه لب زد. یحرف زل زدم بهش که لبخندمعنادار یب

 ه؟ینظرت در مورد کار مشترک چ _

 فقط نگاهش کردم تا بره سر اصل مطلب. نهیرو خاروندم و دست به س سرم

 وزمزمه کرد. دیکش یالیخ یشکل ها زیم یبلند والک زده اش رو یناخن ها با

 چقد سخته باهات حرف زدن!؟ _

 زدم. یپوزخند

 برات بهتره. یفکرکنم با بابک توافق برس -

 گفت. دهیبر دهیاونم بلند و همزمان بر رخندهیدفعه زد ز کی

 اون!؟...  _

 تونه دماغش و باال بکشه. یکه نم اون

دو کاسه خون بهم زل زده  یاسمم مات و مبهوت برگشتم و به سبنا که با چشم ها دنینگاهش کردم که شن یجد

 شدم. رهیبود خ

 دفعه خشک شد. کیوار باال رفت و آب دهنم  کیقلبم اتومات ضربان

 فوق العاده لرزون و خشدار لب زد. یشد و با صدا کمیناباور نزد سبنا

 دنبالم کارخونه؟ یومدین نیا یبرا _
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 ؟یاس ام اسم رو نداد جواب نیا یبرا

 ...ہک نهیا یبرا

 پاتند کرد. یکنارم زد و به سمت در خروج نیدهنش گرفت و با خشم و غمگ یدفعه دستش رو جلو کی

 از رستوران خارج شدم. یرو برداشتم و به تند چمیفرستادم و سو رونیرو پرصدا ب نفسم

 .دیدو یم نشیخراب تند تند به سمت ماش یبا حال دمید

 در موردم بکنه. یبد یخواست سبنا فکرها ینم دلم

لش ه نیمچش رو گرفتم و به کاپوت ماش نهیکه خواست پشت فرمون بش نیهم دمیسرعت سمتش دو تیبا نها پس

 بهم زل زده بود. یظیدادم و با اخم غل

 با من!؟ یچطور تونست ی: عوضدیباره با خشم غر کیتا به خودم مسلط بشم که  دمیکش یقیعم نفس

 کردن زنشون بشم و تو با اون... یمردن و دعام یکه همه واسش م یبامن

 شدم داد زدم. دهیسا یدندان ها انیاز م یعصب

 زر نزن. یخبر ندار یچیاز ه یببر صدات و سبنا، وقت -

 .دیتوپ یو مثل ماده ببر وحش دیستبرم کوب یا نهیبهم انداخت و با غرور به س یتند نگاه

 من و ... ید یکه به خودت جرئت م یهست یک یکرد سر من داد نزن ها، فکر _

پشت رُل  یبغل و خودمم فور یهل دادم کنار صندل ضیبه شدت تکون دادم و در و باز کردم و سبنا رو با غ سرم

 بلندشد. ادشیو فر غیزدم که ج ینشستم و قفل مرکز

 کرده بود. یداد اعصابم ر  به شدت خط خط یفحش و ناسزا م دائم

 دادنش تموم بشه. یو قضاوت اشتباه شده پس صبر کردم تا فحاش دید یکردم چون دچار خطا سکوت

 .دمیشن یو تندش رو م یعصب یها نفس
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 یجا کیحرف سمت  یبود کردم و ب رهیبه جلو خ یبهش که دست هاش رو مشت کرده بود و با اخم برزخ ینگاه مین

 خلوت پرت روندم.

بهش  یاز هرحس یپرت و برهوت وحشت زده اسمم رو صدا زد که نگاه عار یجا دنیساعت سبنا باد کی بعد

 انداختم.

 رفت. یکلنجار م نیکرد و با در ماش یرعب و وحشت تقال م با

 رو نگه داشتم. نیزدم و ماش یپوزخندتلخ

 مناسب بود! یدخترلجباز و خودرا هیتنب یآب و علف برا یب ابونیب کی

 .شمیپ ادیتکه سنگ نشستم تا ب کیرفتم و کنار  یشدم و صد متر ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش چیسو خونسرد

 ستمیصبور و خوب ن نقدیا شهیبراش مشخص کنم که من هم زهارویچ یسر کیقبلش  دیبا یول دمیم حیتوض براش

 زنه. یهم نم کیج یحت گهیاون وقت د نهیمن رو بب یاون رو هیکاف

ترق  یصدا دنیبه آسمون صاف و مطبوع زل زدم اما با شن الیخ یبود، ب ومدهیهنوز ن یساعت گذشته بود ول مین

و شک جلوم  دیزدم که با ترد هیدستام رو ستون کمرم کردم و بهش تک لکسیترق کفش هاش خودم رو همچنان ر

 :دیو من من کنان پرس ستادیا

 ؟یآورد نجایو چرا ا من

 گفت: دهیبر دهیشدم که با ترس مشهود بر هریحرف فقط بهش خ یب

 ؟یکن کاریباهام چ یخوا یم

 کنه. یم چارتیپدربزرگ ب ی... ) آب دهنش رو صدا دار قورت داد( اگه بمن دست بزناگه

 بلند برداشتم. یقدم ها نیحرکت از جام بلندشدم و به ماش کیزدم و با  یشخندین

 .دهیکنه و چنگ و دندون نشونم م یم دیاون همش تهد یخواستم باهاش حرف بزنم ول یم

 بچه! جقله
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 .دنشیوحشت زده اش اومد وپشت بندش دو یصدا

 .دیدو یم یاون کفش هاش چطور با

دفعه جلوم سبز شد و دست هاش رو باز کرد و حالت  کیرفتم که  یراه م میبرنگشتم تا بهش نگاه کنم مستق یحت

 رو نشونم داد. ستیا

 : چته؟دیشدم که با اخم داد کش رهیخ دیرس یبه زور م مینیابروم باال رفت و به جثه کوچکش که تا نوک ب ییتا کی

 خوبه واال! هیعصبان نیباشم ا یمن از دستش عصبان نکهیا ی! بجاها

تند و فرز پشت فرمون نشستم و درهارو قفل کردم که  یکف دست هلش دادم و که چندقدم عقب رفت و منم فور با

 کرد. یبهش که مظلوم بهم نگاه م شخندیبا ن

 خر بشم. عمرا

شدم که اونم  رهیخ یکردم و شکار یبار اخم بد نیا دمیفحشش رو شن یفرمون که صدا یضرب گرفتم رو بادستم

 جسور زل زد.

 گرفته ها! شیباز

 به چشم هام زل زد. میرفتم که ملتسمانه و ناباور مستق یآف دنده عقب م کیت کیرو زدم و استارت زدم و با  چیسو

 داد. یدور شدم و که دستش رو تند تند تکون م ازش

رو بوده باشه چون غرور سبنا یبراش کاف هیتنب نیا دیحرکت نکردم تا خودش بهم برسونه شا گهید یکردم ول ستیا

 دار کرده بودم. حیجر

 آرامش حرف بزنم اما رفتاربچگانه اش نظرم رو عوض کرد. یخواستم باهاش تو یم من

 

 شدم. رهیبغل بهش خ نهیتفاوت از آ یب ن،یسمت ماش دیقرمز و رم کرده دو باچهره

 به جلو بودم. رهیکه بدون نگاه کردن قفل رو باز کردم و خ دیکوب شهینفس زده به ش نفس
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 .دیوارد شد و درو محکم کوب یتندو عصب یو باز کردم با نفس ها در

 "خودته نه من! نیجهنم ماش "

 گاز محکم روندم. یگرد کردم و پا رو یحرکت دور فرمون به سمت خردج کیحرف استارت زدم و با یب

 نیتونستم ا یچون م ندیاندازه خوشا یبود و برام ب یخودروش تنها سمفون کیکوچ یفضا ینفس هاش تو یصدا

 کنترل کنم. دنده رو کیدختر غد و 

 زنگ خورد. همراهم

 تونستم حدس بزنم بابکه، حتما اون خانمه بهش گفته... یم دهیند

 کردم. وصلش

 بله؟ -

 اومد. شیآرام اما عصب یصدا

 ؟یرفت یکدوم گور _

 زمزمه کردم. الیخ یسبنا شدم، ب نینگاه سنگ متوجه

 حوصله ندارم، حرفت و بگو کارم دارم؟ -

 .دیکش یکالفه ا پوف

 شراکت... یبرا میقرار بزار گهیمن با خانم شاداب حرف زدم تا دوباره باهمد _

 حرفش. طیو دمیپر یعصب

 گه؟ید یشنفت اد،یبشم آرم م کیبا زن جماعت شر نکهیبه اون خانم بگو من از ا -

 کرد: یمکث بابک

 کارش خوبه چته تو؟ بابا
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 به بختت احمق. یزن یلگد م چرا

 رو پرصدا فوت کردم. نفسم

 .ادیحرف آخرمه عزت ز نیاون زنه نرم، ا طیبل ریز یکنم ول یبعدشم هزارم پادو ادیگوش کن، من ازش خوشم نم -

 به موهام فرو بردم. یبابک قطع کردم و دست یگفتن ها نیاسی نیاسیتوجه به  بدون

 باند اومد. کریاسپ ادیفوق العاده ز یدفعه صدا کیبه ضبط رفت و روشنش کردم که  دستم

 ولوم رو کم کردم. متعجب

 بود! غیوج یلیخ یخارج آهنگش

 ترِک آروم. کیبه  دمیکردم تا رس نییهاش رو باال وپا دکمه

 .نداختمیم ینگاه میغد ن نهیدست به س یبه سبنا یهراز گاه یبود ول رهیهام به جلو خ چشم

 

 .دختر لوس رو بکشم کینبودم که ناز  ینبود، منم آدم دیسکوت رو نشکست البته بع چکدومیعمارت ه میتابرس

ورد و آ رونیرو ب موتشیباز کنه که سبنا خم شد و از داشتبرد ر مانیبه عمارت چند بوق زدم تا مشت سل میدیتارس

 وار بازشد. کیزد که در اتومات

 بهم زد. یزدم که اونم باحرص پوزخند صدا دار یشخندین

 .شهیم زشیچ کی کال

 

 *سبنا...*

 خوردم. یمشتم و کنارپهلوم قفل کرده بودم و ازجام تکون نم یعصب

 .نیاسیکنم آقا  یم یتالف یبدجور
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 .یبد دیبا تاوان

 .دمیبه سمت اتاقم دو یشدم و تند و عصب ادهیحرف در و باز کردم و پ یب ستادیباغ ا یجلو تا

 تونست از اون همه پله بگذره. یاومد اما نم یدنبالم م نییحوصله ملوس رو هم نداشتم که از پا یحت

زدم و دوش آب  ادیوارد اتاقم شدم درش روقفل کردم و با مانتو وارد حموم شدم و درش را بستم و از ته دل فر تا

 رفتم، لرز کردم اما خشمم هنوز فروکش نکرده بود. رشیسرد روهم باز کردم ز

 کم نشده بود. نیاسی ام نسبت به نهیهنوز ک یساعت بالخره آروم شدم ول میاز ن بعد

 تختم کز کردم. یپوش از حموم خارج شدم و رو حوله

با  شماره ناشناس دنیموکت، سمتش قدم برداشتم باد یپرت شده ام رو فینگاه متعجب به ک لمیزنگ خوردن موبا با

 جوابش رو دادم. دیترد

 بله؟ -

 ذهنم اومد. یاسم تو کیفقط  راشیفوق العاده بم وگ یباصدا دم،یفهم یبه راحت دیرو که کش یقیعم نفس

 "پوالد "

  ؟یخوب _

 گشاد کردم. یحولم رو کم قهیدهنم رو نامحسوس قورت دادم و  آب

 ؟یممنون شماره م رو ازکجا آورد -

 با خنده اومد. شیجادو یصدا

 نمت؟یتونم بب یدختر دانشکده... م نیکردن معروف تر داینبود پ یکار سخت _

 و کنجکاو خودم رو باد زدم. متعجب

 چرا؟ -
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 !میدیماکه امروز هم و د نهیا منظورم

 اسمش رو صدا کردم. دیکه باترد ومدین صداش

 پوالد؟... -

 .یگوش ینفس هاش رو فرستاد تو هرم

 جانم؟ _

 .بیمرموزه و عج یادیپسر ز نیکرده بودم، ا داغ

 .دمیبغلم نگه داشتم و داز کش یرو تو دستم

 شد؟یچ -

 :دیتوجه به سوالم پرس یب

 ؟یبهترشد االن

 لب زدم. ناباور

 ؟یچ -

 کرد. یآروم خنده

 ؟یآروم شد یدیاالن که دراز کش گمیم _

 دم؛یضرب دمرشدم و کنجکاو پرس کی

 که من... یدیتو از کجافهم -

 آره؟ یدیخواب _

 زمزمه کردم که نجواکنان لب زد. رلبیز یرو کج کردم و هوم ِ آرام سرم

 همون. یکنم برا یم تورا حس _
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 :دیداد و پرس هیزاو رییسوال بپرسم که تغ خواستم

 نمت؟یکجا بب ینگفت

 رو جمع کردم و باحالت تفکرلب زدم؛ لبم

 ؟یهست زایچ نیوا ونیاهل قل -

 .دمیمردونه اش را شن خنده

 خوراکمه. _

 همراه با عشوه. دمیخند

 ناز کردم. یرو کم صدام

 ...ابانیخ دونیباغ فر ایپس ب -

 باشه؟ ایب 9: ساعتدیگفت و قبل از قطع کردن پرس یا باشه

 کردم و قطع کردم. یچهار عصر بود زل زدم و باشه آروم یساعت که رو به

 شب سرحال باشم. یخواب برام خوب بود تا بتونم برا یکم

 شد. نیهام سنگ چشم

 

 شب 8ساعت

 م.آماده شده بود گهیقد و شلوار ساق کوتاه وکفش پاشنه بلند د میکوتاه وتنگم رو تنم کردم و با شال ِ ن یمانتو

 زل زدم. شمیرو پررنگ تر کردم و به چهره غرق آرا رژم

 خان. نیاسیخودت بود  ریتقص

 رفتم و خوشبختانه امشب پدربزرگ خونه نبود. نییاز پله ها پا آروم
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 رفتم. نمیرو برداشتم و سمت ماش چیفرز سو عیسر

 و. نیخوب شسته ماش یمشت ولیا -

 فاصله داشت. یساعت کیرو کنارم انداختم و به سمت باغ حرکت کردم  فمیزنان سوار رخشم شدم و ک سوت

 روندم. یکردم و تخت گاز م ادیرو ز آهنگ

 شدم. یمتوجه بوگات دمیرس تا

 بود. یهاش دود شهینه ش یشدم، ول ادهیپ کنجکاو

وتا بوق خورد و درب سمت راننده باز شد، کنجکاوتر زل زدم به راننده که رو جمع کردم و از کنارش گذشتم که د لبم

 خودم رو جمع وجور کردم. عیپوالد چشم هام گرد شد اما سر دنیباد

 اومد. یم شیجنگل یبه پوست برنزه اش وچشم ها یلیبود که خ دهیپوش دیسف راهنیپ

 کرد با اون شلوار اسلش خاصش! یم ییقطورش خودنما یعضله ها یهاش رو باال زده بود و حساب نیآست

دستم فشرودم  یدست گرمش تو یکرد و دستش رو جلو آورد، با لبخنداغوا کننده ا یشدم که خنده جذاب کشینزد

 .دیکف دستم رو خاروند و خند دنیکه موقع عقب کش

 .میشد دونیسکوت وارد باغ خلوت فر یتو م،یزدم و باسر اشاره ورد بر یلبخندمحو

 پولدار وخاصن. یآدم ها انیهمون هام که م یول ادینم ادیز یچون پرته کس نجایا

 .میگارسون سمت تخت دونفره کنار گل ها رفت ییراهنما با

 .ارمیمنتظر شد تا کفشم رو درب پوالد

 .دیکه بازوش به بازوم چسب یبهم نشست بطور کینزد یلینشستم، خ تا

 قزل آال داد باهمه مخلفاتش. یسفارش دوپرس دنده و ماه الیخ یب

 .دمیخودم رو جلو کش باخنده
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 همه شام؟ نیچخبره ا -

 شونم انداخت و خونسرد لب زد. یشونم رد کرد و با اجازه ازم رو یراستش از رو دست

 خورم. ینگران نباش خودم همه اش رو م _

 بهم کرد. یبامزه ا نگاه

 ها؟ یستیتوام به عنوان شام بد ن _

 لم دادم بهش. بایبامشت زدم به بازوش و تقر آروم

 خودم خوش باشم. یکنم و برا یخواست تالف یباهام اونکارو کرده دلم م نیاسیکه  یوقت از

 زد. یکرد و به چشم هام زل م یم یام باز دهیکش یبه انگشت ها یموقع آوردن شامون پوالد هراز گاه تا

 خورد. یو بامتانت م زیپوالد با اشتها اما تم ینشم ول نیتا سنگ دمیخودم کش یبرا یصرف غذا، کم موقع

 و روبهش لب زدم. دمیسرکش یدوغم رو کم وانیل

 دونم. یتورو نم رشدمیمنکه س -

 خورد. میو بشقاب منم رو هم با قاشق دهن دیخند

 حرف ها بود. نیتر از ا الیخ یب

 زدم و سرم رو به آسمون پرستاره باال گرفتم. هیتک یپشت به

 زمزمه کرد. رلبیکردم که ز ییدست بزرگ و تنومندش خنده تو گلو یگرفتن دستم تو با

 ارن؟یبگم ب _

 نوع مشروب رو داد. کیتکون دادم که سفارش  یمنظورش و سر دمیفهم

 فرستادم. رونیگرفتم و دودش را حلقه ب یرو که آوردن کام ونیقل

 کرد که شلنگش و بهش دادم. ینگاهم م یجد پوالد
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 توهم بزن. ریمن و بگ نخور -

صورتم  یدهنش نگه داشت و بعد خم شد و تمام دودش رو تو یتو قهیحرف شلنگ رو ازم گرفت و چند دق یب

 فرستاد. یباحالت جالب

 چشم هام بسته شد که ازم فاصله گرفت. ونیخوش قل یبو از

 زدم. یتیمخصوص رو آورده، لبخندرضا یدنیگارسون نوش دمید

 باز غربزنه سرم. تا ستیکه رز ن خوبه

 "احمق احمق! "

 زمزمه کردم. رلبیزدم و ز یشخندین

 .یتوهم یدونم سبنا یخودم م -

 خودم و خودت. یسمتم خم شد: بزن به سالمت پوالد

 .دمیجام رو ازش گرفتم و سرکش یلوند با

 درهم شد. افمیبه شدت سوخت و ق گلوم

 اه چقد تند بود!؟ -

 ن؟یبود ا یچ

 توجه خودش چندشات باال رفت و اصال به مزه تلخش هم فکر نکرد. یب

 .دمیو سرگردون پرس کالفه

 بود؟ یچ نیکرد ا یفرق م یلیخ یکی نیمزه ا یها خوردم ول یاز کوفت ادیمن ز -

 تند وتلخه. شیشده... مزه اصل ینطوریمونده ا یبه مدت طوالن رخاکیچون ز نیبهم کرد: ا یبیعج نگاه

 تکون دادم. سرم
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 ؟یاخم نکرد یکه حت یخور یم ادیز نکهیتومثل ا یول -

 .نطورهیهم یکرد: ه یکوچک خنده

 .دمیفکر سرکش یاس منم ب هیخودش پا دمید ینگفت و دوباره مال من و پر کرد، وقت یا گهید یزیچ

 داغ کرده بود و چشم هام خمار شده بود. دایشد تنم

 .ستیحالم خوب ن میپوالد بر -

 چشم هاش فوق العاده قرمز و رنگش سرخ شده بود. دیخودش سرکش یباز برا تیاهم یب

 باهام نداره. یگفتم کار یخوف کردم ول ازش

 .دیها گذاشت و دستم رو کش وانیل ریجاش بلندشد و چند تروال درشت ز از

 .دمیکفش هام رو پوش مهیروچنگ زدم و سراس فمیحرف ک یب

 داشت. یقدم بر م لکسیاون ر یرفتم ول یم تلوتلوخوران

 وکشدار لب زدم. دهیکش میاز باغ خارج شد تا

 کارکنم؟یتونم برم عمارت، چ یمن حالم بده نم -

 رفت. شیآغوشش گرفتنم و سمت ِ بوگات یحرکت مثل پر کاه تو کیعقب گرد کرد و با پوالد

 کردم. یم میترس یالیخ یبازش شکل ها قهیاش از نهیس یکردم و با ناخن هام رو یراه همش سکسکه م یتو

 داد مست کننده و اغوا کننده. یم یخوب یبو یلیخ تنش

 رو بست. نیرو باز کرد و من و نشست و کمربند ماش نشیهام بسته بود که درماش چشم

 بودم. رهیهام باز بود و به چشم هاش خ چشم

 گفت بعدش چندتا اسکناس بهش داد. یچ ارویدونم به اون  یبرد داخل باغ نم نمیرو برداشت و ماش چیسو فمیک از

 پهن شد. دهیبه حالت خواب میکه صندل دمیرو کش یرو درآوردم و دست شالم
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 تونستم خودم و باد بزنم. یجون نم یگرمم شده بود و ناتوان و ب یلیمانتوم رو باز کرده بودم، خ یها دکمه

 م.پوالد پشت فرمون نشست روبهش خمار لب زد تا

 گرممه کولر و روشن کن. -

 اومد. یخنک و مطبوع یحرف چندتا دکمه رو زد که هوا یب

 کرد. یم یهمراه با اخم رانندگ یزدم و به پوالد که جد یبخش تیلبخندرضا

 بمش. یاومد، چهره خاص و صدا یجذبه اش خوشم م از

 :دیتوپ یطرفش که با اخم تند دمیکش یکم خودم

 ؟یکن یم کاریچ

 زدم و زمزمه کردم. هیتوجه به حرفش از بازوش گرفتم و سرم بهش تک یب

 .یدوست داشتن بیمرد مرموز و عج یجذاب یلیتوخ -

فرمون بود قفل کردم و سرم حالت  یدستش که رو یکردم، دستم تو یتنم رو حس م یپرواش رو یو ب نیسنگ نگاه

 گرفت. دهیخم

 

 ...*نیاسی* 

 زنگ خورد. میچشم هام گرم شده بود که گوش تازه

 و خواب آلود برداشتم و وصلش کردم. متعجب

 سالم بله؟ -

 ؟یملک نیاسی یآقا _

 گفت: یزمزمه کردم که فور یوکنجکاو بله ا دیترد
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 ن؟یاریب فی.... تشر یاالن به پاسگاه کالنتر نیهم دیشمابا یملک یآقا

رو درآوردم و شلوارکتانم رو  میبلندشدم و شلوار راحت عیزمزمه کردم و تاقطع کرد ازجام سر رلبیز یباشه ا نگران

 رو زدم. نکمیع دمیپوش

 نشه. داریچنگ زدم و آروم از اتاق خارج شدم تا مادرم ب زیم یاز باال چیوسو دمیکش دمیژول یموها یتو یدست

 بودم و نگران. یعصب بیبه سمت آدرس حرکت کردم، عج عیسر

 و کارتم رو گرفتن و بعدگذاشتن واردبشم. لیپاسگاه موبا یجلو

 .دمیپرس یرفتم و ازش در مورد ستوان محمد یلیخل یآقا سمت

 اجازه ورود داد. قهیبود که اسم و مشخصاتم و دادم بعد از چند دق یدر سرباز یباالرفتم و جلو یکالنتر یها ازپله

 تو دلم نبود. دل

 کیلم داده بود و کنارش هم  یصندل یرو یختگیسرم آوار شد سبنا با وضع بهم ر یارویرفتم تو دن یوقت اما

 جلف! یلیخ یکلیپسره

 کردم مقاوم باشم تا خودم کنترل کنم. یمشت شده بودندسع دستام

 بهم اشاره کرد. ستوان

 اومد یش در مکه از دهن یدادن، باهربار کلمه ا حیحرف نشستم که شروع کرد به توض یب نیهم یبودم برا یعصب

 گرفت. یچشم هام رو م یخون جلو

 هم. یباشه رو ختهیر یفیآدم کث نیکه سبنا باهمچ شدینم باورم

 زد و سکسکه سبنا بلندشد. یپوزخند الیخ یبهشون کردم که پسره ب یتند و حساب شده ا نگاه

 یلیدادم و چون سبنا مشروب خورده بود خ یحرف تعهد کتب یبرام خفان آور و تنگ بود ب یکالنتر یفضا تمام

 .امیکردم فردا همراه پدربزرگ خودسبنا م دیتاک یکنم که من نامزدشونم حت شونیسخت تونستم راض

 (.یو ممکنه سکته کنه) جهان شاه ضهیکنم که مر هیتونستم توج یجگر باخون
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 جام بلندشدم و سمت همون پسره رفتم که پوالد بود. از

 هشدارگونه زمزمه کردم. رلبیخم شدم و ز یکم

 .یزارم زنده بمون ینم نمتیچون دفعه بعد که بب یکثافت، بهتره مواظب خودت باش -

 !ی: هودینال رلبیکه ز دمیسبنا محکم کش یبازو از

 .دمیغر دیلرز یصدام از خشم م یدرحال ظیباغ

 دختره احمق. دمیو بهت نشون م یهو -

 خودم و باهاش معلوم کنم. فیتکل دیکردم، من با یکشوندم و اصال به تقالهاش گوش نم یخودم از پله ها م دنبالم

 داشتم. ازیآزاد ن یکردم و به هوا یم یاحساس خفگ دایشد

 .دارکنهیتونستم ببرم خونه چون ممکنه داد و هوار بکنه و مادرم رو ب ینم

 ها که دستم بود و خودشون رفته بودن مسافرت عازم اونجا شدم. یاز مشتر یکی خونه  ِدیکل عیبافکر سر پس

 داد. یم یو باهر خنده اش من و شکنجه روح دیخند یحال همش م یب سبنا

رب اما د یگذاشتم و دوباره از بازوش گرفتم و کشوندم تا جلو نگیو پارک نیماش میدیرس یکه داشتم فور یباسرعت

 شد به بازوم چنگ زد. یدفعه وحش کی

باز کردم و تا وارد  دیو در رو با کل دمیچیمشتم پ یکارش تموم خشمم شعله ور شد و تموم موهاش رو تو نیا با

 .کیسرام یمحکم پرت کردمش رو میشد

و  ستیدختره احمق چوب حراج زد به ب نیبود ا نیکنه مهم ا یم یفردا باهام چه رفتار یمهم نبود جهان شاه برام

 شرافت مندانم. یچندسال آبرو

 براق زل زد بهم. یسرداد و باچشم ها یرو باز کردم که قهقه ا کمربندم

 کمرش فرود آوردم. یزدم و چرم کمربند و رو یپوزخند

 .ارمیحرف کمربند و پرت کردم و سمت آشپزخونه رفتم تا بهوشش ب یب ومدیسه تا که زدم صداش در ن تا
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 کارو باهام کرد. نیدر بره، بهش گفته بودم از اعتمادم سواستفاده نکنه اما اون بدتر رشیاز ز یبه راحت دینبا

 زدن. نارو

وهمراه با  دهیسرش ترس یباال قایدق دنمیبهوش اومد باد یبلند نیو  که با ه دمیصورتش پاش یسرد و رو آب

 وحشت زل زد.

 لب زدم. یمرموز یو با صدا دمیدور کامل چرخ کیزدم و  یشخندیر

 

 ه؟یچ -

 مغرور هم ترس بلده؟ ی... اوه مگه سبنایدیترس

 پنجه هام فشار دادم که چهره اش از درد جمع شد. یتو فشیظر فک

 .دمیازجنس خشم و درد کش یا نعره

 رون؟یب یریم یشناسیکه نم یکه باپسرها یآشغال نقدیا یعنیکثافت  -

 رو جلو بردم و داد زدم. سرم

 ،یکرد یها واسشون م یبگو چ -

 خواستن؟ یها ازت م یچ

 ها؟ یکرد یم یو دلبر یخورد یبغلشون ول م یساعت چندشب تو تا

 بود. رهیچشم هام خ یتو شهیاومد و مغرور تر از هم یصداش م یب یها اشک

 و تحمل کنم. شیگستاخ نتونستم

 شد. جادیشتق ازش ا یصورتش نشست و صدا یناخدآگاه باالرفت و باضرب رو دستم

 روش. دمیپاش ضیآب دهنم رو جمع کردم و همراه انزجار و غ تمام
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مت بر یراست م کیبودم... فردا صبح  دهید میزندگ یکه تو یبود یدختر نیتر فیخوره، تو کث یحالم ازت بهم م -

 خوام. یدختره خراب و نم نیا گمیپدربزرگت و م شیپ

 شدم. رهیخ نیف نیگوشه خودش و جمع کرده بود وف کیکاناپه نشستم و تا صبح بهش که  یرو

 خورد. یازش بهم م حالم

 .دیعقب تر کش دهیزد ازجام بلندشدم و دست وصورتم رو با آب سرد شستم و سمتش رفتم که ترس یآفتاب کم تا

 .نیتا درماش دمیو بدون توجه به خس خس کردنش اون رو کش دمیمانتوش کش قهیاز

 سرعت حرکت کردم سمت عمارت. تیدادم جلو و خودم بانها هلش

 اومد. ینم رونیاز سبنا ب یصدا

 بهش انداختم که چشم هاش بسته بود. ینگاه مین

حرف داخل شدم و سبنا رو با انزجار بلند  یدر و باز ترس باز کرد ب مانیسل نکهیچندبوق بلند زدم تا ا دمیرس تا

 کردم.

 متعجب و نگران زل زد بهم. دیپدربزرگش من و د میسمت سالن رفت تا

 و شهادت بده. یکالنتر میازش خواستم بر یرو گفتم و حت اتیبلند حرف زدم تمام جز یکم یبا صدا باخشم

 موهام فرو کردم و نشستم با درد وخشم. یهام که تموم شد دستام تو حرف

بره چه زخم  رسوالیز شیمرد تمام مردونگ کی یکنه که چرا وقت یباشه درک م دهیرو کش یزیچ نیکه چن یکس

 !هیبد

 زد به تمام من. شهیآبروم نبرد بلکه ت سبنافقط

 .ومدیازش ن یحرف نشست که سوسن با ترس چندبارسبنا رو صدا کرداما صدا یب یشاه جهان

 زد. ادینگران فر یبه صورتش آروم زد که جهان شاه چندبار

 دکتر خبر کنه. یکی _
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 .دیگفت و دو یمن من کنان چشم سوسن

 برام مهم نبود. گهیکردم د ینگاهش م فقط

 اشاره کردم براش آب قند درست کنه و بده بخوره. یفور دمیاز خدمه ها رو د یکی تا

 افتاده. حتمافشارش

 گفت: یرو به جهان شاه نهیدست به کار شد و بعد از انجام معا یفور دیدکتر رس تا

 طیکنم مح یم دیآمپول آرامبخش بهش زدم تا آروم بشه و تاک کیوارد شده و  یشوک عصب یفقط کم ستین یزیچ

 .نیلطفا آرامش رو براش حفظ کن ستیپرازتنش براش خوب ن

 زدم و ازجام بلندشدم. یپوزخند

 .انیاون جر یبرا مینوه تون خوابه بهتره ماهم بر یجناب جهان شاه -

 حرف رقت اتاقش تا لباسش و بپوشه. یتکون داد و ب یسر

 فکر بودم. یتو خودمم

گرفت و ماساژ  یقلبش م یبودم که دائم دستش رو شیقرار یاما متوجه ب میهمراه شد یپاسگاه بدون حرف یتاجلو

 داد. یم

 .میکردند کارتم رو پس دادند و باهم از اونجا خارج شد دیتا یگفته هام رو جناب جهان شاه یوقت

 بدون نگاه کردن اتمام رو حجت کردم. میکه نشست نیماش یتو

 که یخوام نه زن یم یخوام با نوه تون ازدواج کنم، راستش من زن زندگ ینم گهیقائلم اما د یادیبراتون احترام ز -

 کنه. انتیوبهم خ ارهیتمام فکر وذکرم موقع کار مشغول کنه که در نبود من پسرب

 .دیلبش رو گز یشاه جهان

 که استغفراهلل... ستین یاونقد دختربد گهید یه نکن اون بچه است ولپسرم عجل _

 زدم ووبادرد زمزمه کردم. یپوزخندتلخ
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 ...یو اون پسره  دمیحال د یسبنارو تو یکه... من خردشدم وقت نیمن نبود یجا شبیشما د -

 .دیچیفضا پ یترق ترق استخوان هام تو یفرمون مشت شد و صدا یهام رو دست

 .دمیبزرگ نگران پرس یناله جهان شاه یباصدا

 .میشد یخدا عجب گرفتار یشمارو ... ا شدیچ -

 شد. یم شتریحرکت کردم و ناله هاش ب مارستانیسمت ب عیسر

 درخواست برانکارد و دادم. مارستانیشدم و روبه بخش اوژانس ب ادهیپ یفور میدیرس یوقت

 مارستانیب دبهیبوده، وشانس آورده که زودتر رس یو تست و نوار قلب مشخص شد حمله قلب نهیمعا یاز کل بعد

 وگرنه...

گرفت و گرفته و ناله  قیدست هاش عم یسمتش رفتم که دست هم رو تو نییحالش بهترشد، شرمنده و سرپا یوقت

 کنان گفت:

م منم من ادیدارم پسرم کارخونه بدون تو لنگه، درسته سبنا ز ازیاما من به کمکت ن ستیمهم ن یبخش ینم سبنارو

 ...ادیبرب یتونه ازبس کارخونه به اون بزرگ یکنه اما نم یم

 توچشم هام زل زد. رهیخ

 نداز پسرم. نیزم ریکنم خواستم رو ز یخواهش م _

 .شهیدتر مکه ب ادیسبنا وسط ب یتونستم رد کنم اما اگه پا یکرده بودم و نم ریگ یتیتوبدموقع

 تکون دادم. یوسر دمیرو باحرص گز لبم

 تونم یشد و من م یما منتف ینامزد نکهیکارهام نداشته باشه و ا یتو یدخالت چیسبنا ه نکهیباشه به شرط ا -

 دلم خواست ازدواج کنم. یباهرک

 انه؟یقبوله  نیگیم یچ خب

 .یکه صالحه انجام بد یدمتاهرکاریهاش رو بست و آروم زمزمه کرد: باشه من بهت مقاوم تام م چشم
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 بودم قبول نکنه اما... دوارمیلب هام اومد، ام یرو یلبخندسرد

 بدم. یسروسامون میبه زندگ دیبا پوف

 رفتم کارخونه. یم دیاز فردا با یجهان شاه یگفته ها طبق

 کنم. یباربهش رحم نم نیاعصاب من که ا یو رو ادینکنه ب یدندگ کیکردم سبنا  یخدا خدا م فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل

 

 *سبنا...*

 شدم. رهیاتاقم خ یجا یتوزانه به جا نهیخودم مچاله شدم و ک یتو

 از همه. متفرشدم

 شد. یدر اتاقم باز م ییغذا یاتاقم حبس شدم و فقط موقع وعده ها یتو رعمدیاشتباه غ کیبخاطر  چندروزه

 دم؛یباحرص توپ رلبیز
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 .یکنم که خودت حظ کن یخورم کارت و چنان تالف یقسم م نیاسی... نیاسی -

 و بدون نُت کوکش کردم و باسوز آهنگ ) تجربه کن شادمهر( دمیدست کش تارمیحوصله باز به گ یب

 نواختم. رو

 درآوردم. تارمیوسر گ میو دق و دل دیکوب یهربار محکم م دلم

 

 ...گریروز د سه

 برداشت و برش زد. بیس یتکه ا الیخ یبه رز زل زدم که ب متعجب

 رو کج کردم. سرم

 !یبزن ارویآر دیق یخوا یم یعنی یگیم یجد -

 چرا؟ آخه

 .هیدونستم دردشون چ ینم ی ول ِایزدندچقدعاشق آر یچشماش داد م دیخند پرازبغض

 زدم. هیبه مبل تک یعصب

 .یکرد یخره، صبرم یحاال چرا به اون پسره جواب مثبت داد -

 بار باخشم بهم نگاه کرد. نیا

من بفرسته جلو و خودش مثل  نکهیاومد جلو نه ا یم دیاگه واقعا من و دوست داره با ایسبنا اون آر یگ یم یچ _

 فقط نگاه کنه. یچ

 انداخت. نییزل زدم که شرمنده سرش رو پا نهیحرف دست به س یب

 بغلش کردم و به پشت کمرش آروم زدم. آروم

 شد و فرهاد، فرهاد ِ کوه افکن! یدردسرهام رو داره اگه نداشت که مجنون، مجنون نم نیا یعاشق یه یه -
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 .رخندهیز میپراز درد زد هردومون

 جاش بلندشد و نگاهش رو زومم کرد. از

 که شده و... هیکار یازت ممنونم ول -

 افتاده رفت. یرو با سر دیتکون دادم که مانتوش رو پوش یزدم و سر یو لبخندتلخ دیو گز لبش

 و ازجام بلندشدم تابرم سمت اتاقم. دمیبه موهام کش یدست

 .دمیزمزمه کردم و از کنارش ردشدم که اسمم و شن یراه با پدربزرگ برخورد کردم سالم آرام نیب تو

 سبنا؟... _

 دهنم رو قورت دادم وآروم عقب گرد کردم. آب

 بله بابابزرگ؟ -

 بالش برم.و اشاره کرد دن دیبه عصاش کش یدست

 .میدر وباز کرد و خودش بعدمن وارد شد دمیاتاقش صبر رس یجلو یوقت

 

 تکون داد ولب زد. یبرگه جلوم گذاشت بدون دست زدن بهش زل زدم، سر چندتا

 من... یمونه امضا یسهم ارثته تمام کارهاش رو انجام دادم فقط م نایا _

 .دیکش ششیبه ر یشدم که دست رهیخ کنجکاوتربهش

 کارخونه رو به عهده گرفته البته با اصرار من. تیریهفته است مد کیاالن  نیاسی _

 زداماصبرکردم. ینگاهم دو دو م یوتعجب تو خشم

 به محاسنش و ادامه داد. دیکش یدست دوباره
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نداشته باش و حق دخالت هم  یوکارهاش کار نیاسیشرط وشروط بهت برسه به  یتمام حقت ب یخوا یاگه م _

 و بخش معاونت فروشش. یبر دیاز فردا بعد از دانشگاهت با نکهیو ا یندار

 کردم. دیبلند تاک یباخشم بلندشدم و باتُن صدا ازجام

 پدربزرگ! نیگیم یچ -

 تازه کار... کی ردستیبرم ز ی سبناجهان شاه ِمن

 ادامه دادم. ریدادم و پراز تحق یتکون م نیبه شدت به طرف سرم

ارما به ک نی... ببایخدا ایانصافه... خدا نیمن و بکنه اون وقت من برم بهش بگم چشم و بله قربان... ا یپادو دیاون با -

 شده! دهیکجا کش

 لحظه کوپ کردم. کیپدربزرگ  باتشرآرام

 یونت یبازم نم یمحبت کن نیاسیکه هرچقدرهم به  یفهم ی... موقعش برسه میدون ینم یچیساکت شو سبنا تو ه _

 ...ی گذشته ییخطا

 رفتم وزمزمه کردم. کشیقرار نزد یدفعه سکوت کرد و من کنجکاو ومبهوت ب کی

 ه؟یمنظورت چ -

ها... بابابزرگ نکنه  نیهمه بهش مقاوم شوکت بد نیدایکه با شدهیچرا مگه... چ میونیمد نیاسیکه به  یچ یعنی

 ن؟یکن یم یرو ازم مخف یزیچ نیدار

 .نیو بگ راستش

 بلندشد. ازجاش

سبناجان من  نینگو و بزار خشمش ازت خاموش بشه... بب یجیگفت خودت ه یفقط هرچ ،یفهم یخودت مبعدا  _

ات تونستم بگم بر یاالن باقاطع م یرنجوند یاگه اون رو نم هیپسرخوب نیاسینزدم که بد تورو بخواد  یتاحاال حرف

 .میکه ما برات کم گذاشت یکرد هرچ یفراهم م یهمه چ

 .دمیفهم یحرف هاش رو نم یاصال معن جاخوردم
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 قبل از رفتن گفت. یگذشت ول ازکنارم

 .یاون کافه وباغ لعنت رازیغ یبر یهرچا یتون یم گهیتود یتو اتاق حبس باش گهید ستیالزم ن _

 و باچهره خباثت زمزمه کردم. دمیو ازته دل خند رمیرو بگ میشاد یبار نتونستم جلو نیا

 خان. نیاسی امیدارم م -

 شد. یسرم اکو م یپدربزرگ تو یحرف ها اما

 ...ایآر دنیدرهم به اتاقم رفتم تاحاضربشم به د یا باچهره

*** 

 ت.هس یسرگردوم یچقدتو دمیفهم یاز حاالتش م یفکر، حت یدختره بود و سخت تو کی تاریگ میمشغول تنظ ایآر

 لحظه ماتش برد. کیجاخورد و  دنمینشستم که باد یخال یصندل یحرف رو یب

خودش نشست و  یطرف رو درست کرد و سرجا تاریگ یزد و فور یبار زدم که لبخندبامزه ا طنتیش یچشمک

 آموزش و شروع کرد.

 م بود. یآور دوره مبتد یکردم چون برام تداع یبادقت به حرف هاش گوش م منم

زدم و ازش  یمشت آرام یکه به شوخ دیآغوشم کش یاتمام درس همه که رفتند ازجاش بلندشد و نرم تو بعداز

 فاصله گرفتم.

 ؟یکن یم انتیمن خ قیبه رف یهو -

 شده لب زد. مبهوت

 !؟...انتیخ _

 شدم. رهیخ یتکون دادم و سرجام نشستم و جد یسر

وواز اون طرفم خواستگار سمجش پاشنه درو از پا  ارهیخانواده ش بهش فشارم یدون یم یصبرکنه وقت یچرا گفت -

 کنده؟
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 تو؟ یکن ینم یاوف چرا کار... یپسر آخه

 انداخت. بنیو پا سرش

 پا داره. کیدونم واال مامان مرغش  ینم _

 پا انداختم. یپارو

 !رباورهیواکنش تو غ یمنته هیاون که عاد -

 ه؟یحرف هاچ نیا یدوس دار شتریرز و از جونتم ب توکه

 دفعه پاشد و لب زد. کیلحظه سکوت شد و  چند

 خارج تا فراموشش کنم. رمیم _

 زده دهانم رو باز وبسته کردم. بهت

 ؟یچ یعنی -

 !یهر یبعد بگ یکن ریدل طرف رو اس یایب

 تونن بگن. ینم یزیچ گهید نیایها، بعد ب نیفرار کن گهیاصال باهمد شهینم

 تاسف بار تکون داد. سرش

 شو. الیخ یسبنا ب ستین یشدن _

 پرحرف ازکنارم رد شد. یرو برداشت و بانگاه فشیک

 .دمیدو یرو گرفتم و سمت خروج فمیرو جمع کردم و با حرص دسته ک لبم

 دوداگزوزش بود. یفقط جا دمیرس یوقت یول

 کردم. یکارمیچ دیبا

 رو به پدربزرگ بگم. هیرفتم عمارت تا قض یفور
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 ...یواسه انجام کار رونیکه اونم گفت رفتن ب دمینکردم از سوسن پرس داشیپ یوقت

 .دمیبه ساعت انداختم و خواب ینگاه

 

 پدربزرگ فقط شاخ کم بود واسه سرم... یحرف ها دنیباشن فرداصبح

 ...یاونم نگفت چه جشن رنیقرار بود جشن بگ آخرهفته

 کرد. یم زیپره نایکه از جشن و ا یکاسه اونم پدربزرگ میرنیندارم کاسه ز شک

 و ناز. کیلباس ش کیکردم  دایمن مهم لباس بود که پ یبرا

 بود سفارش کار دادم. ژهیمخصوص که و اطینکردن آخر سرم به خ دایگشتن و پ یبعد از کل البته

 

 

 جشن... شب

 شک ندارم بابابزرگ یبود منته ریاومد وچشم گ یبهم م یلیرفتم، خ یدامن لباسم ور م یبا کنارها یوسواس خاص با

 کنم. یکنه منم کارخودم م یخودش کارخودش و م یوقت ادیخوشش نم

 اشاره کردم. لویرو زدم رو به ن عطرمحبوبم

 .ستهیب شهیکارت مثل هم -

 زد و به لب هام اشاره کرد. یلبخندجذاب

 ؟یپروتز کن یخوا ینم _

 هام درهم شد. اخم

 انگار باد کردن! اد،یخوشم نم یا -
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 ادامه دادم. یشتریاعتماد به نفس ب با

 بهترن. یطور نیهم -

 زدم و از اتاقم خارج شدم. یزیر چشمک

 دونستم. یرو نم یپدربزرگ اومده بود اما من هنوزهم علت مهمون یمهمون ها تمام

 که با لبخندخاص خودم باهمشون دست دادم. کمیبه دختروپسرها همشون اومدن نزد دنیبارس

 بابابزرگ. اخموآلود یخواستم کامال راحت باشم و بدون در نظرگرفتن چشم ها یبار م نیا

 خورد. ایآر یو دستم دور بازوش حلقه کردم که نگاه رز به دستم و بازو ستادمیکه گنگ زل زده به رز ا ایآر کنار

 باال انداختم که رز هم لبش رو جمع کرد و چشم غره رفت. ییابرو طنتیباش

 لب زدم. رییو بدون تغ دمیرو شن ایآر زیر خنده

 جشن امشب و؟ لیدل یدون یتو نم -

 مزه کرد. یباال انداخت و از دلسترش کم یدیق یبا ب یا شونه

 نیاسی ندیکه مجبور شدم سرم رو باال ببرم و دنبال صاحب نگاه بگردم اما با د یبود به طور نیسنگ یلیخ یکی نگاه

 بچزونمش! یو کم نیاسیفاصله گرفتم تا برم سمت  ایزدم و از آر یاون هم گوشه تک و تنها لبخندشرور

نشم و تمام  شیتیریکرد که وارد اتاق مد یم دیداد و تاک یکارخونه مدام بهم دستور م یکه اون تو یطور نیهم

 شد. یانجام م یشخص منش لهیکارها به وس

 داد. یکله دستور م یکارخونم به من ِ ب یمن تو یبا وخر و اعتماد به نفسش جا یداد وقت یکه چقد من و حرص م اوه

 چفت شده بهم زل زده. یو لب ها ظیجلوشم واونم با اخم غل دمیبه خودم اومدم د یوقت

 ازدواج. ریزده ز نیاسیخبر نداشت که  یکس خوشبختانه

 یشدم و از عمد خودم چسبوندم بهش که با انزجار ازم فاصله گرفت و پوف کیزدم و بهش نزد یلبخندبدجنس

 .دیکش
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 باز بود و نگاهم رو خمار و جذاب کردم. مهین و لب هام دمیکش یم یگونم اشکال فرز یناخن بلندم رو با

 د.ش نییصدا باال وپا یگلوش آروم و ب بکیس اد،یب دشید یبرهنه و شفافم تو یجلو بردم تا پا یراستم کم یپا

 رو پشت سرم حس کردم. یتر بشم حضور کس کیکردم و تا خواستم بهش نزد یمستانه ا خنده

 رم؟یرو قرض بگ بایز یدیل نیتونم ا یم _

 شناختم. یمال احسان بود م رایگ یصدا تن

 لب زد. ضیهم رفت و باغ یتو یاخم هاش بدجور نیاسی

 .نیاز خودش بپرس _

 دستم حائل احسان کردم. یزدم و محض دلبر یلبخندجذاب

 البته احسان جون. -

 که فقط چندنفر دختر وپسر بودن. میرقص رفت ستیو باهم پ دیدستم رو کش طنتیکه اونم باش دمیخباثت خند با

 .یبرقص کیشد رمانت یآروم بود و باهاش فقط م آهنگش

 .دیلغز یقسمت برهنه کمرم م یدست هاش رو صانهیدادم اونم حر یبه پاش پاهام رو تکون م پا

 گرفته اش رو از ته چاه اومد. یدادم که صدا یخودم رو تکون م تیاهم یو لجوج ب سرسخت

 ؟یکرد یم یعروسکاش باخودم  _

 ؟یشد ارویو نامزد اون  یجلوش رو نگرفت چرا

 باال انداختم. یکج کردم و شونه ا سرم

 شده. یتو فکر کن منتف ستیمهم ن -

 شد و تنم رو محکم چسبوند به بدن داغ و گرمش. یچشم هاش چراغون یتو

 .دمیرو شن نیافتاده حاضر یشده و چه اتفاق یچ یخاموش شد و صدا کیدفعه چراغ ها  وموز کی
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 ؟ینطوریاما چرا ا نه،یاسی دمیعطرش فهم یشد و از بو دهیدفعه دستم به سرعت کش کیتفاوت بودم که  یب

 که بانفس نفس من و کشون کشون سمت باغ بُرد. میعمارت خارج شد از

 بود. زیانگ جانیبرام ه نیاسیبودم و هم کار  دهیترس هم

 تیدونگکه تو باتمام مر یکس یعنیمن...  یعنیکنم سبنا  یبشه بعد ولش کنم و بهش حال ونمیکنم که د یکار دیبا "

 یرو به نفع خودم عوض م یاما باز هیفعال دور دور تو نیاسیشد... آره  هوشیب رکمربندتیکه ز یاونم وقت یلهش کرد

 "کنم.

 یتند وگرمش رو یدر اومدم و بابهت و تعجب زل زدم بهش که بانفس ها الیکه شدم از هپروت وخ دهیکوب وارید به

 .دیصورتم غر

 ؟یخورد یاون وسط چه گه م _

 ها؟ ،یصاحاب یمگه ب تو

 .یخنده تلخ اما همراه با لوند کی دمیخند

 و زمزمه کردم. دمیگونش کش یرو دستم

من  هشیم یچ ستیبرام مهم ن یدون یتاآخرش، م یباش یخوا ینم یبابابزرگم گفت یتو جلو یصاحابم وقت یآره ب -

 ...ہک یکه بخوام و هرکار یباهرک

 که دو دستام رو دمیستبرش کوب نهیو بامشت به قفسه س دمیکش یخفه ا غیاز لب هام ج یگرفتن گاز محکم با

راز پ یگرفت و نفس ها یو تکون وار هم گاز م چوندیآغوشش پ یتنم رو تو یکرد و باحرص و خشونت بد ریپشتم اس

 سوزند. یمن و روهم م غشخورد و سوزش هرم دا یبه پشت لب هام م شینیب یخشمش از داخل پره ها

 نجوا کرد. یو باپوزخندحرص درار دیآوردم و شل شدم که عقب کش یکم م داشتم

تو  شهینم نیبر ا لیما دل... درسته گفتم کنسله ایفتیچنان بزنمت که به غلط کردن ب یزر اضافه بزن یمنبعد بخوا -

 .یمن و پدربزرگت بخند شیو ر یبکن یدوست داشت یهرکار

 .دمیغر رلبیو باحرص ز دمیدستم رو با ناخن خراش کف
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 نه؟ خوام باشم تورو سنه یکه دلم خواست م ی... اصال من با هرکسیکن فیوتکل نییبرام تع یتون یخفه شو... تو نم -

 .دیو باخشم پرس دیو باحرص لبش رو گز دیچیچشم هاش پ یجلو یخون یدفعه رگ ها کی

 ؟یگفت یچ _

 و... یکه خواست یکه باهرکس یگفت

 و سرشار از خشمش جلوم فروان کرد. یشیداد و چهره آت یبد یکه صدا دیکوب واریرو کنارم به د مشتش

 نفر من باشم... نیپس بزار اول _

 و باز کرد. راهنشیو دکمه پ نیپرتم کرد زم تند

 گشاد شده پته تپه کنان اشاره کردم. یباچشم ها دهیترس

 ن؟یاسی یچکارکن یخوا یم -

 کمک کنه... من... یکی یها بفهم من دخترم... آها ینکن تیخر

 خنده دردناک و تلخ. کی دیبا وحشت اسمش رو صدا زدم که خند دهیآروم ،ترس یزدن تودهن با

 ه؟یچ _

 !هیواسه چ ترست

 بارم بزارمن تست کنم هوم؟ کی ،یخورد یو اون وول م نیبغل ا یخوب تو توکه

صدات  یکس یبزن غیحاال هرچقدر هم ج یاومد ول یم تیخواستمت همش پاراز یکه م یاون زمان رهینم یدور ییجا

 شنوه. یو نم

 سوزند. یاحساسش م یسرد و ب یتنم رو با ب*و*س*ه ها یجا یجا انهیزد و وحش مهیخ

 یم یپوستم خون مردگ یدندان هاش رو یبود. بو*س*ه نبود وفقط جا نهیعشق نبود بلکه خشم و نفرت و ک نیا

 و قسمش دادم به جون مامان نرگسش که ... دمیکش یگوش خراش غیاز ته دل ج امیکرد و تا به خودم ب
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از روم  دهیدزد یو مبهوت شده انداخت و باچشم ها دهیبه من ِ ترس ینگاه دهیاز حرکت افتاد و خشک دستش

 و ناباور زمزمه کرد. دیلِختش کش یبه موها یبلندشد و دست

 خدا!؟ کارکنمیخواستم چ یمن م _

 .دیوار چرخ وانهیتکون داد و دور خودش د نیو به شدت طرف سرش

دادم... ) حزون و  یم یگذشت اون وقت... اون وقت جواب مامان نرگس و بابام رو چ یاگه کار از کار م یوا یوا _

ناموس از جان و مالش  نیحفظ هم یکه برا یکردم، پدر یپدرم نگاه م یبه رو ایاون دن ی( من چطورنیغمگ

 گذشت!..

 بهم کرد و لب زد. یمونیآکنده از پش ینگاه

 ببخشش من و. _

عرق کرده به  یاز تن یعطرش مخلوط یشد ازبس تند وفرز ازکنارم ردشد و تنها بو دیمثل روح از کنارم ناپد یفور

 جا گذاشت.

 پاره شده زل زدم. یو کم یهق ازجام بلندشدم و به لباس خاک باهق

 .دیپوش شهینم گهید -

رسوندم و باکمک نرده ها و حفاظ ها باال رفتم و خودم  واریاز پشت باغ رد شدم و خودم به ستون د یو حرص ناراحت

 از پنجره اتاقم داخل پرت کردم که صدام از ته چاه اومد.

 آخ... -

 .یلعنت

دم کر دایپ گهیلباس د کیحوصله  یشد و با غضب لباسم رو کندم و سمت کمد لباس هام رفتم و ب دهیخراش زانوم

 تا آرنجم بود. نشیاش کامال باز بود و سرآست قهیخب  یبود ول یتر از قبل دهیکه پوش
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اک پ رشیز رپاکنیشده بود که با ش ختهیر شمیآرا یو خوشبختانه مدل موهام خراب نشد و فقط کم دمیپوش عیسر

 .دمیکردم و از نو مال

فتم ر نییرو برداشتم و ازپله ها پا میگوش اطیبار محض احت نیا یکردم و از اتاق خارج شدم ول یادکلن رو اسپر دوبار

 بود. یکه هرکس مشغول کار

 بود، درسته باهام بد تا کرد اما واقعا درحقم لطف کرد. نیاسیدنبال  نگاهم

 بهش زل زدم. یلبم رو با زبونم تر کردم سوختش اخمام درهم شد و عصب یوقت اما

 رفت. یور م شینشسته و باگوش شیصندل یبود و رو نییپا سرش

 نگاهم بهش جلب شد. ایآر یباصدا

 ؟یکجا بود _

 به اطراف انداختم و همزمان زمزمه کردم. ینگاه

 چطور؟ نجامیاالن ا یداشتم ول یکار -

 .دیمحابا غر یو ب دیلبش رو با حرص جو ایآر

ه و تن اون ر یدونم از بابابزرگت بپرس که خانواده من و رز روهم دعوت کرده و مامان مدام به رز چشم غره م ینم _

 کنه. یدختر رو آب م

 کردم. یسرد یا خنده

 فهممش. یمنم نم گهیبابابزرگه د -

گنگ و متعجب  ایو آر جیشروع کرد به حرف زدن اما نگاه من مبهوت و گ ونیترب یسن رفت و جلو یباال پدربزرگ

 بود.

 و االن؟ نجایا چرا

 ازدواج اونم امشب!؟ یچ یعنی



 برده عشق

 
297 

 

 رلبیو صلوات ز حیو درحال گردون تسب نیینشسته بود و سرشم پا زیبه آخوندطلبه بود که بادفترش کنار م نگاهم

 بود.

 زل زده بود بهم. نهیرفت که دست به س نیاسینگاهم به سمت  ناخودآگاه

 "بهم نگفته بود! چکسیهم خبر داشته و ه نیاسی یعنی "

 ناراحت که... ایدونستم خوشحال باشم  ینم

 

  

 افکارم. یشد رو یپدربزرگ خط یرسا یصدا

دو جوان رو  نیحق بهم زدن عقد ا چکسیکنم ه یم دیتاک چکس،یکنند و ه یو رز باهم ازدواج م ایاز امروز آر _

 نداره وگرنه با شخص من طرفه...

 مبهوت شده انداخت واشاره کرد بره باال. یایبه آر ینگاه

 ..ایب اجانیآر _

 به رز اشاره کرد بره باال... یبالبخندکوچک ینگاه سپس

 بودم، همه دهاناشون باز و متعجب بودند. ستادهیا میصندل کنار

 به حاج آقا آخوند گفت. یفور پدربزرگ

 .یرو بخون حاج یمیدا غهیلطفا ص _

 بلندشد. ایداد مادر آر یکه صدا هیو شروع کرد به خوندن آ دیکش شیشونیپ یبادستمال رو یحاج

 .دیبابابزرگ توپ یجلو اومد و جلو باخشم

 عقدمسخره باطله. نیعمال ا مینباش یازدواج کنه، تا ما راض یدختر نیذارم تنهاپسرم با همچ یمن نم _
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 هوشمندانه لب زد. ایزد و روبه پدر آر یپوزخندواضح پدربزرگ

 نه؟ینظر توام هم _

 .دیچرخ یزنش و بابابزرگ م نیمونده بود، چشماش ماب ایپدرآر

 زد. یگدار به آب نم یب نیداره وگرنه همچ یحتما بابابزرگ نقشه خوب ،یلم دادم به صندل الیخ یب

 بزرگ رو به مادربزرگم اشاره کرد. یپراز خون و خط ونشان بود که جهان شاه ایمادرآر یها چشم

 ...اریاون قباله اسناد و ب _

 ت.و پته تپه کنان جلو رف دیپر ایدفعه رنگ از رُخ پدرآر کی

 ...میما کامال راض مینداشت ی... ما... ما منظورنیایکوتاه ب یجهان شاه یآقا _

 کرد سمت خانمش و باچشم وابرو سرش رو تکون داد. رو

 مگه نه خانوم؟ _

 !شیک یعنی نیلبم اومد، ا یرو یلبخندبزرگ

 گرد شده بود اومد دهانش وباز کنه که تشربلند شوهرش اومد. ایمادر آر یها چشم

 مگه نه!؟ ... _

 و گرفته و تودار جواب داد. رانداختیخدا کپ کرد و سرش رو ز بنده

 .میبله ما موافق _

 یتوچشم ها نهیو خشم وک ایرز وآر یچشم ها یتو یو بهت و ناباور یجهان شاه یچشم ها یتو یروزیپ رنگ

 بود. صیقابل تشخ ایمادرو پدر آر

 زد. ینگاه مادر رز موج م یگفتن و اشک شوق تو کیکوچک اومدند وتبر یتنها خانواده رز با لبخندها نیب نیا در

 و دست دادنش ابروهام باال رفتند. ایقامتش کنار آر دنینکردم اما باد داشیبردم که پ نیاسیسمت  سرم
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 آقا شروع کرد... حاج

 

 !داریابیچندبارپلک زدم تا بتونم باورکنم خوابم  شد،ینم باورم

 کرده بعداز اتمام سفرشون برن اونجا! دیتمام رو، پشت قباله رز زده و تاک یواحد همه چ کیمن  پدربزرگ

 تمام جهاز رز رو هم به عهده گرفته بوده! نکهیا مثل

 مونم. یبابابزرگم م یوقت ها ازکارها یبعض

مشت  دمیبغلم کردو من د نیاسی یگفتم  اونقد خوشحال بودکه جلو کیرفتم و تبر ایسمت آر یلبخندکامال تصنع با

 کنارپاش! نیاسی یشدن دست ها

 یحرف م دهیبر دهیکه بر دمیآغوشم کش یو تو ختیر یرز رو که اشک م یتفاوت از بغلش اومدم و با خوشحال یب

 زد.

 ... من... من...شهی... باورم... نمیوا _

 !شهیمنم باورم نم "

 "!یخوش شانس یلیخ

 :دیبا ذوق پرس ایکه آر ستادمیگفتم و کنارش ا کیتبر

 شمال؟ میبر یهمگ هیچ نظرتون

 تکان دادند. یو حوا باشوق سر مایش

 کنسل شد... یشمال اما همه چ میقرار بود ماهم بر "

 "!فیح

 حوصله لب زدم. یرو تر کردم و ب لبم
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 خوش بگذره بهتون. امیکار دارم نم یمنکه کل -

 :دیرز جمع شد و روبهم توپ یها لب

 گه؟ی... سبنا جان من درمیمن بدون نم گمشو

 وسط: دیپابرهنه پر نیاسیبازم بگم نه که  اومدم

 هان. یبهتر از تحمل بعض شهیاتفاقا هوام عوض م امیکه م من

 نفس بکشم! رمیگفت از دستت دارم م یرسما داشت بهم م "

 "نیاسیذارم آقا  یو به دلت م داغش

 زدم. یچشمک حرص درار ایپوزخندکنان رو به آر یآن میباتصم

 که! شترندارمیب قیرف کیخب  ی... ولنایحرفم واسه دانشگاه وا ،یام اساس هیمنکه پا -

 و حوا چشم هاش و نازک کرد: دیباناز خند رز

 !؟قیرف کینامرد فقط  یا

 م؟یبرگه چغندر نجایا ما

 گل کرد. طنتمیش

 گلم. یاونکه بود -

 کرد: دیاومد و تهد جلوم

 بگو؟ دوباره

 رفتم حرفم رو تکرار کردم. یکه عقب عقب م یدرحال

 گلم... یگفتم اونکا بود -
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 یترم یچندسانت یرفت و عقب کنان پرت شدم که تو رپامیبرداشت تا اومدم فرار کنم دامن لباسم ز زیدفعه خ کی

 محکم گرفتنم. یکی

 صورتم اکو شد. یلوج نیاسیبم  یچشم هام رو بسته بودم و دائم منتظر سقوط بودم که صدا ازترسم

 ؟یسبنا خوب _

 !سبنا

روم بود فقط  یجلو قایدق نیاسیو متعجب  دهیچشمم رو باز کردم و چهره ترس یال کیتکون دادم و  یرو کم سرم

 با نوک دماغم فاصله داشت. نچیا کی

 بار جمع نبودم. طنتیرنگ شب و خاصش شده بودم و متوجه نگاه خندون وش یچشم ها غرق

 میدبو یا گهید یحال وهوا یکرد و تو یو حجم خواستنش رو بهم ثابت م ینگران یگرمش و کوبش قلبش سمفون تن

 که

موهاش فرو کرد و ازمون  یتو یدست نیاسیکه  ستادمیصاف ا یو فور میبچه ها به خودمون اومد یمصلحت باسرفه

 دور شد.

 

 شربت پرتقال داد. وانیل کیحرف  یبود که رز ب دهیاحتماال پر رنگم

 .دمیبهم زل زده بود توپ طنتیکه باش ایو به خودم مسلط شدم و رو به آر دمیجرعه سرکش جرعه

 چته تو؟ -

 بهم! یبند زل زد کی

 باال انداخت و دست رز و گرفت و روبهش لب زد: یا شونه

 برام رز گل من. ییخدا هیهد نی... توبهتردمیرس میافتنیدست ن یامشب به آرزو من

 باچهره گلگون تپه پته کنان نجوا کرد: نیلبم کش اومد و رز شرمگ یرو یلبخندمحو
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 که... ستیهام ن ینطوریا

 که حوا ادا درآورد: دیآغوشش کش یکرد و تو ینوچ ایآر

 حساسم. کیرمانت یبه صحنه ها دیببخش اوق،

 تشر زدم. رلبیآروم به بازوش زدم و اخم ز یمشت

 نرو توحسشون ضدحال! -

 بازوش رو مالش داد: حوا

 که؟ یبابا ناکارم کرد باشه

 خلوت کردم. نایخوش بود، دست حوا رو گرفتم و جارو واسه رز ا لیباسه مایش

 منو؟ یبر یکجام یه _

 زمزمه کردم. یسیه

 ها... یبابا حوا کال توفاز سیه -

 زد: یکه حوا بشکن میرقص رفت ستیپ وسط

 گه؟یباهمد

 تاسف تکون دادم. یرو به معن سرم

 ما؟یش یتوام شد -

 .یتوام که پاک فنا رفته ا ،ییبودم عاقلمون توا خوشحال

 داد. یخودش و تکون تکون م الیخ یب

 گرفته بشه. ایجشن بزرگ به مناسبت ازدواج رز وآر کیورز والبته بچه ها  ایشد بعدازسفرآر قرار

 "نگفتند!؟ یزیبعدا با بابابزرگ صحبت کنم چرابهم چ دیبا "
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شروع کردم به رقص زومبا  ادمیازحرص ز شیسوال یتوجه به چشم ها یخوردن دست حوا به خودم اومدم ب باتکون

 نوع تندش!

 بابابزرگ که خونسرد بهم زل زده بود. ریبه شدت عرق کرده بود و همه مات بودند غ بدنم

زدم و چشم هام فقط رنگ  ینفس نفس م یکردم، درحال یهام رو مشت کردم و حرکت دوبل تند رو اجرا م دست

 رو گرفته بود. نهیبغض وک

ها رفتم البته قانون پدربزرگم  یدنیحرف ها سمت نوش نیتر از ا الیخ یتمام شد همه دست زدند اما ب کیموز یوقت

 بود.

 "شه یعنوان سرو نم چیمشروب به ه "

 :دمیرو شن نیاسیآروم  یکه صدا ختمیهم ر خیچندتکه  ختم،یخودم ر یبرداشتم و برا موناتیل کی

 ؟یکه هالک ش یتندبرقص نقدیا یمجبور مگه

 مچ دستم رو گرفت و فشار داد. یو خواستم از جام بلندشم که فور دمیرو سرکش وانمیل اتیتوجه متحو یب

 آخ چته؟ -

 رو جلو آورد. سرش

 توچته؟ _

 ؟یبود بیطور ِ غر کی امشب

 محض کالمش زدم. یپوزخند

 نباشم!؟ -

 ؟یکه چ یشد یو حاالهم مدع نینزد یبهم راجبش حرف چکدومتونیه

 داد. رونیرو کالفه ب نفسش
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 یخانوادش رو... برا یدون یرو راه بندازه، خودت که م ایخواد کار آر یدونستم امشب م یمنم خبرنداشتم فقط م _

دست خودم نبود  یدیباغ و ... خودت که د هیسبنا من فقط بابت قض نیعمل انجام شده قرار دادنش... بب یتو نیهم

 خورد. یخون خونم و م دمید یتورو کنار اون عوض یوقت

تم خوام از دس یبار آروم تر نجوا کرد: نم نیحرف هاش تندتر زد و دستم شل شد که ا دنینبودکه قلبم با شن اعتراف

 .نیهم یناراحت باش

 فشار دادم. اش نهیبه قفسه س یو غرولند کم دمیلبم کش یرو دستم

 بزنم کج و کولت کنم؟ یزن یباز حرفم م یلبمو کبود کرد یزد -

 جذاب و مکش مرگ. دیخند

 خندونش بودم که با شصتش لبم رو نوازش کرد. محوچهره

 گه؟ید میدستم بشکنه... سبنا ماهنوز محرم یاله _

 چندبار پلک زدم. متعجب

 ه؟یمنظورت چ یآره، ول -

 :دینازکش یشصتش رو دوران زیآم طنتیش

 گذره. یشمال خوش م میباهم بر یچیه

 .رونیب دمیآغوش نصفه اش کش یحرکت خودم رو از تو کیزدم و با یشخندین

 .دمتیآقا، من هنوز شمارو نبخش ینیتوخواب بب -

 "کنم یو گرفتار خودم م ریتورو اس یچطور نیهنوز مونده... بب نیاسی یگول خورد "

 ناز اومدم. یلوند با

 ساده است جناب. یعذرخواه کیاز  شتریب یلیدختره ارزشش خ نیا -

 و کنارگوشم لب زد: کمیو اومد نزد ستادیبارهم گوشه لبش باال رفت و صاف ا نیا
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 من وبساز هرچند ... یسفرمون مجبور یتو یفعال خوش باش ول زم،یکنم عز یشده نظرت رو جلب م یهرطور من

 به سرتاپام انداخت و افزود: توازخداته. ینگاه

 فرض کرده. یبارش نکنم. پسره احمق من و چ یزیتا چ دمیلبم رو گز ادیخشم ز از

 کنه بدتر فشارم باال رفت. تمیخواد اذ یسفرم یتو نکهیا بافکر

 

 رفتند.. زونیباچهره آو ایاتمام جشن خانواده آر بعداز

 و خواب رو بهانه کرد. یگپ ساده رو هم بهم نداد و خستگ کیمهلت  یحت پدربزرگ

 .دمیدرهم و برهم خواب یتختم رفتم و بافکر یاعصاب تو یب

 

 "سلف دانشکده...  "

 ؟یایحوا توتنها م -

 سرش رو تکون داد. حوا

 !مینه با آبج _

 ام؟یم یباک یتنها پ فکر کرد گهیمعلومه د خب

 کافه ام انداختم: کیباال انداختم و نگاهم رو به م یا شونه

 ؟یزیچ یرل یپسر ،یدونم واال فکرکردم دوست ینم

 :دیبا تمسخر خند حوا

 و دوست پسر!؟ من

 نه! یوا
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 پسر خراب کنم. کیم آرامشم رو با آومدن  ونهید مگه

 ادامه داد: الیخ یفقط نگاهش کردم که ب متعجب

 نه؟ یدیرو ند یکت

 بشه؟ یافتاده دنبالش که چ یرفت... حاال کت نجایرفت چون پسره هم از ا نجایپسره از ا کیبخاطر  اون

 بگه بابا من دوستت دارم. بهش

 مخت احمق! یتو ویالو  یآ

 لب زدم. ناباور

 خواسته؟ یدانشکده م یرو تو یکس یمگه کت -

 سرش رو کج کرد: حوا

 ه؟یک قایدونم دق یاما منم نم بله

 تودار و کم حرف بود. یلیخ یدونه... کت ینم چکسیه یعنی

 زدم. هیکنا

 دونست. یو خودش رو همپام م دیپر یالبد عمه ام بود که دائم بهم م -

 .ستین گهیبابا اون د الیخ یب _

 شدم که محکم گرفت و چسبوند به خودش! یکس نهیبه س نهیکه بلندشدم س نیسرد شده بود هم میدنینوش

 نهیقر رهیپوالد لب هام قفل کرد و چشم هام  خ دنیسرم رو باال آوردم تا فحش بارونش کنم که باد یوعصب گنگ

 !شیجادو

 زمزمه کرد: رایو گ بم

 سبنا؟ یخوب
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 .دمیخودم رو عقب کش آهسته

 شد؟ داتیآره... آره من خوبم... تو از کجا پ -

 زل زد: قیبرد و عم بشیج یهاش تو دست

 .یکن یرمیآسمون س یتو تو یجا بودم منته نیهم

 زدم و ازش فاصله گرفتم. یعیلبخندضا

 دانشگاه. امیذاشت ب ینم گهید دیفهم یبابابزرگ م اگه

 .میهم دنبالم اومد و باهم از سلف خارج شد حوا

 با ذوق اشاره کرد. مایکه ش میو مشغول حرف بود میچمن ها نشست یاومدن همه باهم رو لیوسه مایش

 در انتظارمونه. شیماه هیکنار و کباب و قل ایکه در نیرو بچسببچه ها شمال  _

 : توام فقط شکم.حوا

 یپاک له له م یآب وهوا کیحلقمون رفته واسه  یتو فیکث یدود و هوا نجایباخنده: گلم حق داره ازبس ا لیسه

 .میزن

 .دمیپرس انهیموز

 عشق وحال؟ ایفقط آب وهوا  -

 .دیزد و خند یچشمک لیسه

 چندتا پسر اومد که ازقضا پشتمون بودند. یصدا

 که خود پوالد االن فرق کرده شدم. نهیپوالد که تنها فرقش ا بیگروه عج دنیباد

 کرد. یم ینیخود پوالد روم سنگ یپروا یو ب نیزدن اما نگاه سنگ یحرف م نایوا یدر مورد پارت داشتن

 ار و زشت اون پسرها ازجاشون بلندشدند.چندش و یبلندشدم که بچه ها هم احتماال از حرف ها ناچار



 برده عشق

 
308 

 

 :دیکه باز پوالد جلوم رو گرفت و پرس میرفت یم میداشت

 شمال؟ دیبر یخوا یم

 :دیخبراز همه جا خند یب مایش

 .یو خودمون یسفر گروه کی آره

 روبهم نجوا کرد: مایتوجه به حرف ش یب پوالد

 ام؟یتونم منم همراهت ب یم

 کردند و جواب دادند: کیخودشون رو نزد مایو ش لیاومدم بگم نه که سه کالفه

 .یاز تو بهتر که شاخ دانشکده ا یپوالدجان ک یتون یکه م معلومه

 کردنا! یتوجه یبهم ب رسما

 من بود انگار منتظر بود تا جوابش رو بدم. رهیهنوز خ پوالد

به  یگفتم آره که چطور یشدند اگه م یگفتم نه بچه ها مشکوک و کنجکاو م یکرده بودم اگه م ریگ یتیبدموقع یتو

 بگم که خودش و دعوت کرده... ایوآر نیاسی

 تکون بدم و اجازه رو صادر کنم. ندهیتوجه به گذشته و آ یباعث شد سرم رو ب رکردنمیگ تیمعذور یتو

 .دمیپچ پچش وشن ینگاهم کرد و از کنارم گذشت ول یو مرموز روزیبالبخندپ

 خبرم کن عسلم. _

 به بچه ها نزنم که اوضاع بدتر از بد بشه. یپاتندکردم تا حرف ناخواسته ا یرفت ول یم جیباعطر تندش گ سرم

 

 صبح...8سفر ساعت  روز
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 که حوا غرولند کرد: دمیکش یا گهید ازهیخم

 پس کجان؟ اه

 سرم رو خاروندم. باناخن

 خواب موندن؟ دیدونم شا ینم -

 یاترفتم که مازر یور م میآفتاب نکیدادم و باع هیتک نیحوصله به کاپوت ماش یکرد و تلفنش و درآورد ب ینوچ حوا

 .دمیرو د ایآر

 اوناهاش اومدن. -

 زد: یشخندین حوا

 .دیرو دزد ایخوب قاپ آر هیرز عجب مرموز نیا یول

 باال رفته اشاره کردم. یابروها با

 یم میگوش یعکس رز و تو یخان وقت ایخبرنداشت که آر چارهیبعدشم رز ب شهیها ناراحت م یبهش خودش نگ -

 .ادیازش خوشش م نهیب

 زمزمه کرد: رلبیز حوا

 نامرد. یذاشت یعکس منم م کاش

 و بغلش کردم. دمیخند

 خوره. یم وندیپ یاالغ هیغصه نخورگلم بخت توام با  -

 گرفت که جاش رو مالوندم و غر زدم. شگونیرو محکم ن بازوم

 ( ههثانهی)خنده خب یتو طبه ترش یبر یمجرد بمون شهیکاش هم عشوریب -

 :دیتوپ رلبیز
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 ! اوه اونجارو...درد

 .دمیورز رضا داداش رز رس ایرو دنبال کردم که به آر نگاهش

 :دمیپرس متعجب

 چرا اومده؟ نیا

 دارها... یا افهیعجب ق ی: ولحوا

 به رضا زل زدم... بادقت

 .یو دماغ عقاب یقهوه ا یو چشم ها یطب نکیع یطلبه ا شیر

 داره!؟ افهیکجاش ق -

 بغلش فشرود. یباخنده اومد جلو و تو ایسمت اونا رفت و مشغول خوش وبش شد که آر الیخ یب حوا

 گوشش زمزمه کردم. دم

 .ای کم سوسه ب ِیزم کرده به ما، بابا طرف مذهب یداداشش چطور ینیب ینم یاحمق یلیخ -

 شده بود.: باشه فقط دلم براتنگ ایآر

 دار جواب دادم. منظور

 داداش. ستین یزیهفته که چ کیکردم  یآره منم با عشقم بودم همه رو فراموش م -

 آغوشش. یتو دیبهم انداخت که رز باشوق و ذوق من وکش یمختصر نگاه

 ه؟یچ انیبچه ها جر یه -

 و اون ور؟ نیا نیکش یمن ومثل توپ م انیم همتون

 و سالم کرد. کیاومد نزد رضا

 سالم. کیعل _
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 گفتم: یو کنار زدم و جلو رفتم و دست هام باز کردم و به شوخ رز

 بغل. ایتوام ب ینکش اخب خجالت

 شیشونیدرآورد و عرق پ بشیج یازتو یکه رضا دستمال رخندهیزدم که همه بچه ها زدند ز یبندش لبخندپهن پشت

 و پاک کرد.

 زدم. یچشمک

 شد؟ یاون دوست دخترت چ -

 :دیمتعجب پرس رضا

 دختر!؟ دوست

 دوست نبودم. یباکس منکه

 باال انداختم. یا شونه

 اومد. ی... ناقال بهت نمیدوسش دار یلیو توام خ یخواستگار نیبر نیخوا یگفت م یرز اون سر -

 پته کنان لب زد: تپه

 ما نبود. نیب یو دوست میدیبه توافق نرس شونینه با ا نه

 توجه سمت رز رفتم و دم گوشش نجوا کردم. یزدم و ب یپوزخند

 نه؟ هیبیعج یای... دنشنیمشکلم رفع شد همه هم فارغ م یو وقت شنیفقط موقع مشکل من همه خاطرخواه م -

 ناباور زمزمه کرد: رز

 !؟سبنا

 زدم و سرم به آسمون صاف بلندکردم و باغم ادامه دادم. یشخندین

 آره؟ ینام کن نیاسی هیو منتر  عیمن وضا یخواست یفقط م -



 برده عشق

 
312 

 

 شد؟یاما چ دمیهمه دو نیا

و حرف هاش زخم بزنه به تن و بدنت حاال  یفاحشه ا کیتو  یستیتو درحد من ن گهیگرده م یطرفم برم نیبب حاال

 درآورد. یباز یبماند که چقدهم کتک و وحش

 :دیپرس جیگنگ و گ رز

 ؟یک

 کرده؟ یاحترام یبهت ب ایتورو زده  نیاسی

 کردم. ینوچ

 دختر. الیخ یب -

 "مثل راز بمونه! دیغمم فقط مخصوص دلمه و با "

 

 دنیسرم رو به سمت منبع صدا چرخوندم باد یاومد وقت یخوش و بش یخودم بودم که صدا یدونم چقد تو ینم

 سالم خودم رو مشغول تلفنم یخفن و دخترکشش گوشه لبم باال رفت و باتکون دادن سرم به معن پیو اون ت نیاسی

 کردم.

 "و غروره یخرد کردنش بهش کم محل یروش برا نیبهتر "

شدند اما من هم دلهره داشتم هم  رهیخ یمشک یو کنجکاو به بوگات جانیها همه با ه کیالست دنیکش غیج یباصدا

 حس ناشناخته.

 ترمز کرد. نمیکنار ماش قایدق یبوگات

 شد. ادهینشون دادم که درش باال رفت و پوالد پ لکسیزدم و همچنان خودم رو ر یلبخندمحو

 اومد. رونیلوند و محرکه ب یلیدخترخ کیدرسمت شاگرد هم باز شد و   

 اومد. یم یلیتا رون پاش و شال رها شده به پوست بنزه اش خ دیبلند ساپورت و بلوز تنگ سف یها کفش
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 بود. دهیمانتوهم نپوش یحت

 دستش رو جلو آورد: یکننده ا کیناز و تحر یاومد و باصدا کمینزد

 پوالدجون. دیز نمیمن نگ سالم

 باال انداختم و فقط انگشت هارو لمس کردم که گرم بود. یابرو

 هم اومدند. لیو سه مایش

 .دیدستم لرز یتو میانداختم که گوش یاجمال ینگاه

 کردم. بازش

 "دعوت کرده؟ یرو ک یپسره عوض نیا "

 کردم. پیرو فرستاده بود انداختم و تندتند تا امیپ نیکه ا نیاسیرو به  نگاهم

 .ستیمن دعوتش نکردم خودش، خودش ودعوت کرد بعدش مهم ن -

 فرستادم. براش

 :دمیو پرس نییرو دادم پا شهیزدم و پشت رل نشستم اما ش نکمیع

 باما. نیایب نیاوردین نیشما ماش لیوسه مایش

 : دیماخندیش

 .میاوردیهمون ن یبرا دهیتو حال م نیبا ماش چون

 خاک برسر! یرو باال بردم به معن دستم

 !یدرد یکه مرفه ب میچه کن -

 شد. ایآر یرو داخل عمارت بُرد و سوار مازرات نشیماش نیاسیکه  شدیدونم چ یرفت و نم نیاسیسمت  ایآر

 چطوره؟ نجایفرستم ا یما منم رزو م شیپ ایزشته توب ینطوریگفت: ا لیشد و روبه سه کمینزد ایآر
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 ما. شیشد و رزهم اومد پ ادهیهم پ لیگفتند که سه ولیا دخترا

 .نیکوروس ماش ایگفت ب یزد و م یچراغ م یراه پوالد ه نیاز سمت جاده کندوان چالوس... ماب میراه افتاد همه

 اومد تا پوالد نتونه مزاحمم بشه. یهم همش کنارم م ایآر یرفتم و مازرات یتوجه فقط راهم رو م یمن ب اما

 سفرو بخونم چون معلومه چخبره. نیفاتحه ا دیاالن با از

 .میکرد ستیا یراه نیسمت رستوران ب ایاشاره آر با

رو  نیجلو پوالد و نگ نهیآ یمن خم شده بودم تا بندبوتم رو ببندم تا سرم رو باال بردم از تو یشدند ول ادهیپ همه

 ...دمید یپشت درخت

 هام درشت شد و لبم رو گاز گرفتم. چشم

 ممکنه شر بشه. ستیدرست ن یعموم یجا یتو یول ستمیحساس ن ادیتوبه توبه حاال درسته ز -

 .دیبرداشت و لب هاش رو پاک کرد و دوباره رژش و مال یدستمال نیکه نگ دیعقب کش پوالد

 جفتشون خمار بود. یها چشم

 خم شدم تا اونها برند داخل رستوران. یکم

 اومد داخل. نیاسیدفعه درب سمت شاگرد باز شد و  کی

 ؟یایچرا نم _

 کردم. زمزمه

 .میبر -

 :دیرو گرفت و مشکوک پرس شونم

 شده؟ یزیچ

 .دمیحوصله خودم رو عقب کش یب
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 .نینه فقط خستم هم -

 داد: رونیرو کالفه ب نفسش

 .نمیجات بش امیمن ب یخوا یم خب

 نبود. یفکربد

 .ایباشه توب -

 اومد کنارم و دستم رو گرفت. نیاسیشدم که  ادهیپ

 هاش گرم بود اما من سرد سرد! دست

 مگه بهم نگفت خراب مگه من و کتک نزد؟ دمشیفم ینم

 کنه و دائم مراقبمه. یچرا ولم نم پس

 نبودند. زینشسته بودند و پشت م یتخت راحت ی. بچه ها رومیدیرس یشده بودم، وقت جیگ

 هم کنار رضا نشست. ایرز نشستم که آر کنار

 رفت خورد. یور م شیزده بود و باگوش هیتک یناخواسته به پوالد که خونسرد به پشت نگاهم

 بود. لیو سه مایچرخندم که مشغول حرف زدن باش نیسمت نگ سرم

 :دیپرس یچشمم زنده شد و کالفه بلندشدم که رز فور یجلو کشونیرمانت صحنه

 سبنا؟ کجا

 پشت کردم. بهشون

 دست هام رو نشستم برم بشورم. -

 خلوت شدم. یبهداشت سیسرو وارد

 انداخته بودم خورد. بیکوچولم که اُر فیبه ک نگاهم
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 بود. شممیآرا لوازم

 .دمیهم کش یو خط چشم گربه ا دمیقرمزم برداشتم و کمرنگ مال رژ

 بخاطر خواب آلود بودنم فقط کرم زدم. صبح

 شد. لیتکم شمیو رژگونه آرا ملیهم زدم ر یات سرمه ام هیسا

 زدم. عطرگرمم

ه بهم زل زد ک یرچشمیشدم و تا نشستم پوالد ز الیخ یب یو با اعتماد به نفس همون سبنا زشستمیرو تم دستام

 سرم رو کج کردم و خودم رو مشغول رز کرده بودم.

 .دید یجلوم بود و پوالد رو نم نیاسی

 بود. نیجفتشون سنگ نگاه

 دادم. امیپ نیاسی به

 بهم؟ یزل زد نقدیچرا ا هیچ "

 "دُم؟ ایدارم  شاخ

 .دمی: داداش بگوماهم بخنددیپرس ایخندش اومد که آر یدونم چرا صد ینم

 خونسرد جوابش رو داد. نیاسی

 بود. یشخص _

 .دیلرز مینزد که گوش یحرف یکس گهید

 "ضعف رفته برات ،یناز شد یادیز چکدومیه "

 لحظه درون قلبم تکون خورد و دستم خشک شد. کی
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 ایر و یداد نه چابلوس یصداقت م یفرق داشت بو نیاسی فیتعر یکرده بودند ول فیها ازم تعر یلیتاحاال خ درسته

 .یکار

 انداختم و مشغول غذام شدم. بمیج یرو تو یحرف گوش یب

حواله ام کرد و دستش و  زیآم طنتیش یاش روبه رو شدم که چشمک رهیبه پوالد انداختم که با نگاه خ ینگاه مهین

 .دیانداخت و گونه اش رو نرم بو*س* نینگ یدور شونه 

 .دیلبش رو کوتاه بو*س*ه زد و خند یهم فور نیهواسش به آنها نبود نگ چکسیه

 به غذا که جوجه بود نداشتم. لیم گهید یانزجار صورتم رو درهم کردم و حت با

 رو برداشتم و رو به بچه ها گفتم: چیسو

 بخوابم. نیماش یتو کمی رمیم من

 شدم. کینزد یکج کردم و کم نیاسیسمت  سرم

 شم. ادهیخوابم تامجبورنشم پ یبغل م یمن کنار صندل نیداخل ماش ایبعداز کارهات و ناهارت ب -

 :دیپرس دیرو گرفت و باترد مچم

 خوبه سبنا؟ حالت

 "کنه! یکه دائم هواسم رو پرت م یپوالد لعنت نیبودم از تو از خودم از ا جینه خوب نبودم گ "

 .دمیرو گز لبم

 .دمیهارو باال م شهیزنم فقط ش ینم رویدزدگ -

 نشستم. میصندل یآشفته رو یرستوران خارج شدم و بافکر از

 آوردم. نییپا یو پنجره روهم کم دمیدادم و دراز کش یبه صندل دهیحالت خواب یکم

 دونم چقد گذشته بود که درب سمتم بازشد. ینم
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صورتم  یداغش رو یاما نوع عطرتندش چهره ام درهم کرد تا اومدم واکنش بدم، هرم نفس ها نهیاسیکردم  یم فکر

 پخش شد.

 و محکم با دست هاش گرفت و بم لب زد: دارمیب دیعقب تر رفتم که فهم اریاخت یب

 طون؟یش یداریب پس

 داغش رو کنارگوشم سُر داد و زمزمه وار افزود: لب

 .یدیهم که م یخوب یاوم بو ،یگرشدیج یلیخ

 :دیقلبم نشست و شرورانه پرس یکه دستش رو دیکوب یقلبم به شدت م ضربان

 زنه عسل؟ یمن م واسه

 .دمیو با آرنج زدم به شکمش و غر دمیکش یخفه ا غیکه از الله گوشم گرفت ج یکرده بودم که باگازمحکم سکوت

 احمق. یگمشو هر یعنی دمیجوابت و نم یوقت -

 داشت بهم زل زد. یبیبرق عج یو باچشم ها دیکه خوشش اومده باشه مستانه خند انگار

 ...ندهیو خوشا یهم برام خواستن غتیصدات و ج یحت _

 و جلو آورد و ادامه داد: سرش

 م؟یباهم دوست بش هیچ نظرت

 و گفتم: دمیعقب کش کالفه

 بابا چندچندتا؟ برو

 وقت! هی یدل نکن رو

 شونه هام گرفت. از

 .ی... توبهتراز اونکنمیآره اون و ردش م یتوبگ -
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 زد. یزر م یادیهام رو تو حدقه چرخندم، داشت ز چشم

 ندارم حاالهم گمشو. یهوسباز کار یمن با آدم ها -

 زد و صاف نشست. یشخندین

 التماسم عسل. یایکنم خودت ب یم یکار _

 بهش پروندم. یزدم و بالحن لوس یدار پوزخندصدا

 .نایمامانم ا دمیترس یوا یوا -

 کرد که نوع نگاهش هشدار و ترس رو بهم القا کرد. زنگاهمیت

 شد. ادهیتو هوا فرستاد و پ یا بوسه

 رمیدفعه جلوم اومد و غافل گ کیبهم بخوره که  یتازه ا یتا هوا نییرو کامل دادم پا شهیبندشده بود که ش نفسم

 کرد.

ستبرش چندضربه  نهیبه خودم اومدم به س یحبس شده بود و چشم هام گرد و متعجب بود، وقت نهیس یتو نفسم

 محکم زدم تا ول کنه نفس بکشم.

 م.دوست دار شتریرو ب یمن طمع توت فرنگ ی: بدنبود... ولدیزبونش دور لبش کش یا بالبخندفاتحه

 گفتنش اومد. یشکمش خوردو لعنت یمحکم باز کردم که تو نیهام درهم شد و درب ماش اخم

 جواب دادم. دکنانیاش کردم و تهد غهینثارصورت شش ت یمحکم یلیرفتم و س جلو

 .یعوض یشرم یب یلیخ ینیب یاما بدون بد م یافتاد یبا من در م دینبا -

 یچون بهم حال داد یزدنت هم لذت بخشه... ول یلیس ی: حتدیو گونه اش رو لمس کرد و کف دستش رو بوس دیخند

 کنم خوشگلم. یگذرم دفعه بعد بخواد دستت هرز بپره اون و قلم م یبارو م نیا

 شد. شیاز کنارم رد شد و سوار بوگات مغرورانه

 اومد سمتم. نشیزد و باماش یمشت شده بود و باخشم بهش زل زده بودم که تک بوق دستم
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 .ختیداد و زهرش و ر نییرو پا شهیکه ش دمیچسب نیدرماش به

 مونه ها. یم ریش یگلم حرص نخور بچت ب -

 دهنم که با انزجار آب دهنم رو تُف کردم. یرفت که گرد وخاکش رفت تو یآف کیو زد و بات نکشیو ع دیخند

 .فهیکث یلیبشر خ نیبرم مسواک بزنم ا دیبا -

 بود. ومدهیهنوز ن نیاسیاومدن انداختم پس چرا  یبچه ها که تازه م هیبه بق ینگاه

 که گفت رفته نمازخونه. دمیپرس ایآر از

 رفتم. یبهداشت سیبرداشتم و سمت سرو ردندونیخم عیمسواک بزنم سر کیفرصت داشتم  منم

 

 .دمیرژم رو کمرنگ کش یبهداشت سیاز خارج شدن از سرو قبل

 بچه ها مسلط باشم و به حال بدم رو هم نفهمن. یکردم حداقل جلو یسع

کردند نگاهم  یدخترا که صدام م یهام فرستادم اما باصدا هیهوا رو به ر قیبه صورتم خورد عم رونیآزاد ب یهوا تا

 بهشون خورد.

کون برام ت یکه دست مدید ایآر یمازرات یکه رز و تو دمیکش یبود، سرک یبغل هم خال یپشت رل بود وصندل نیاسی

 داد.

 :دمیشن نیاسیحرف سوارشدم که زمزمه  یزدم و ب یلبخند

 !؟یتوالت بود یاما تو یخواب یم یریم یگفت

 واقعا خوبه؟ حالت

 تکون دادم. یرو جمع کردم و سر لبم

 آره خوبم فقط برو. -
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 دنیبودم اما باد رونیب رهیچسبوندم و خ شهیسرم به ش ،یبهم کرد که حرف ها داخلش بود اما ناگفتن یقیعم نگاه

 حواسم پرت بشه. کیدادم و خم شدم و فلش رو زدم تا با موز رونیپوالد نفسم رو کالفه ب یبوگات

 هو هو کردن زم شدم بهشون. جانیدخترها که باه یباصدا

 چتونه؟ -

 سبنا صداش و بلندکن. ی: وامایش

 .فرجونهی: آره جنحوا

 یبرامون بودم که سرشون آروم به چپ وراست تکون م نیاسیکردم اما متوجه تاسف خوردن  ادیخنده صداش را ز با

 داد.

 .ییخدا یپسرمذهب کیبا کیرقص و موز هیدار بود سه تادختر آزاد پا خنده

 شدم، اخم داشت. رهیخ باشیکردم و به دقت به چهره ز نیاسیمعطوف  نگاهم

 اومد. یبهش م جذبه

 : دیپرس یکه بالحن مشکوک دمیقطور و باد کرده کش یعضله ا یاز صورتش به بازوها نگاهم

 شده؟ یزیچ

 شدم: رهیتعارف جلو خ یب

 شد؟یچ یبد ادیبود بمنم بوکس  قرار

 لبش باال رفت. گوشه

 رسه؟ یبه من م یباشه، فقط چ _

 رخش. میزدم و سرم رو جلو بردم و زل زدم به ن یشخندین

 ؟یخوا یم یچ -
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 باال انداخت. یحواله ام کرد وشونه ا یکوتاه نگاه

 خودت بگو؟ _

 رو جمع کردم و باحالت فکر زمزمه کردم. لبم

 ؟یچون خودت دار یخوا یپول که نم -

 ؟یهم ندار یدرس مشکل

 ...اوم

 افزودم: ثیزدم و خب یبشکن

 بدم؟ ادیبهت رقص  یخوا یم نکنه

 بهم کرد و خنده اش مردونه اومد. یجینگاه پراز گ جاخورده

 .دمیم ادتی... الیخ یخوام ب ینم یزینه نه اشتباه شد من چ _

 زدم بهش. یمشت

 .ولیا -

 اومد... نییپا یاش  کم شهیخورد، ش یکه ناخودآگاه نگاهم به بوگات دمیخند هردومون

و رقص و باال  کیکردم سمت دخترها که حواسشون نبود و غرق موز لیشده لبم رو گاز گرفتم و صورتم رو ما شوکه

 شدن بودن. نییوپا

 ها حرکات موذون! یقول منکرات به

 متعجب شدم. نیوضع نگ دنیسمت پوالد کردم که باد ینگاه مهیرو درست کردم و دوباره ن شالم

 تو جاده !؟ نایا "

 "راست منکرات کیکه  نهیبب سیپل اگه
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 موهاش و ور رفتن. ید بود و دست پوالد روموهاش آزا نینگ

محکم گاز داد و  یتاسف تکون دادم که بوگات یدادم و سرم رو به معن نییرو پا شهیکردم و ش یحوصله اخم یب 

 ازمون جلو زد.

 گرفتم. یرو م یبچه قرت نیخودم پشت رل بودم تا حال ا کاش

 شدم. رهیبه روبه رو خ رغضبیبا اخم م نهیبه س دست

 متوجه حالتم شد که کنجکاو لب زد: نیاسی

 خوبم؟ یگیم ستیحالت خوب ن گمیم

 رو خاروندم: سرم

 .ینگه دار واسه هواخور کجای

 ؟یگ یم یخوره پس چ یو تازه باد که به صورتم که م نهییکه پا شهی: شنیاسی

 کردم تا حداقل بخوابم. دهیخم یرو کم یحرف صندل یشده بودم اما ب کالفه

 گرم شد و غرق خواب شدم. یدونم چشم هام ک ینم

 

زد و دست  یکرد لبخندجذاب یم یکه رانندگ یدرحال نیاسیچشم هام باز کردم که  یکی یلمس دست هام ال با

 پنجه هاش قفل کرد و زمزمه کرد. یام رو تو دهیاما کش فیظر

 ؟یدیخوب خواب _

 حالت دخترها خندم گرفت. دنیو صاف نشستم اما باد دمیحال کش یب یا ازهیخم

 توخدا؟ نیرو بب نایا -
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 انداخت. نهیاز توآ ینگاه نیاسی

 .دنیسکوت شد اونهام خواب یاونهام گفتن باند وخاموش کنم و وقت یدیتوکه خواب _

 نم؟یمن بش یخسته شد -

 نه تکون داد: یبه معن یسر

 .نینشدم فقط حوصلم سر رفته همتون خواب نه

 شونه اش گذاشتم و زمزمه کردم. یسرم رو دنیراحت خواب الیدخترها باخ دمید یوقت

 .یکرد یم دارمیخب زودتر ب -

 .یبود دهیناز خواب یلیخ ومدیدلم ن _

 :دمیکردم و توپ یکه اخم دیرو کش لپم

 لپم رو بکشه ها. یکس ادیخوشم نم یه

 موهام. یو سرش رو خم کرد رو دیفرمون گذاشت و سفت چسب یو دستم رو دیخند

 من فرق دارم خانم. _

 تلخ شدم. ناخواسته

 کنسله. ینامزد یتوکه گفت یول -

 سکوت کرد. ایآر

 خواست! ینم ایتونست بهم بگه  یکه نم یپراز حرف و ناگفته ها یسکوت

 ...ہو که من فاحش یبارم کن چاریو ر یشدن یو هروقت هم که عصبان شمیپ یایدبیهروقت دلت کش -

 :دیو غر دیگرفت و عقب کش یکه با خشونت گاز نیاسیو بهت زده به  دیتو دهنم ماس حرف

 .رونیب زیتودهنت مزه کن بعد بر حرف
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 رفتم وصدام گرفته اومد. یچشم غره ا یعصب

 رفته؟ ادمیفکرنکن  یبهم تازه من و هم زد یتوخودت گفت -

 .دیموهاش چنگ زدو عقب کش یرو دستش

 کنم؟ یاگه بگم جبران م _

 داره؟ یقیبگم خبط کردم توف ای

 کردم. ینوچ

 بعد... یاز دلم درار دیبا -

 چشم هاش گذاشت: یرو دستش

 .چشم

 .دنیرس یبرا یحرف به جلو زل زدم  و لحظه شمار یکه ب دیخند

 ساعت پنج عصر موقع غروب آفتاب. قایدق یعنی میدیرس یم گهید دوساعت

 "جسارت کرده! رمیحالش وبگ دی با ِیپوالد عوض نیزارم کنار مهمتر از اون ا یم نیاسیفعال  "

 مشت شد و نگاهم خشم آلود بود واسه تکه تکه کردن پوالد ابله. دستم

 

 از( یکیخبر از همه جا در دام پوالد که  یب زیعز ی)سبنا

 

خودشون که من ازخدام  ییالیرن و یالبته پوالد بهونه آورد که بعداز شام م میشد ایآر ییالیهمه وارد و میدیتارس

 .نمیو نب ختشیر گهیبود د

 ...یفاز عاشقونه و نامزدباز ایو رز هم رفتن لب در ایآر
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 حق هم دارنا اونا بامخالفت خانواده ها نامزد کردند. البته

 هم اتاق شدند. گهیهم باهم د نیاسیهم که راحت بودند رضا و لیوسه مایش میاتاق مشترک من و حوا گرفت کی

 ادیکه ز ینیاسیکردند...  یمتفرقه م یو بحث ها دنیخند یم گهیبارضا جورشده بود و باهمد یلیخ نیاسی البته

 مثل خودش. یکه رضا مذهب نهیاحتماال بخاطر ا رهیگ یخو نم یباهرکس

اول همه جارو از نظر  شهیمتعجب بودم حوا هم دیاتاق شدم که حوا مسکوت سمت تخت رفت و روش دراز کش وارد

 ترشده بود. نیگذروندچقد آروم و سنگ یم

 .ارمیدرب یازخستگ یرو برداشتم بدون توجه رفتم حموم تا تن حولم

بودن اتاق  یاما با خال رون،یکردند و خواب رفته بودند که اومدم ب یبود پاهام گزگز م دهیدونم چقد طول کش ینم

 نییو نم موهام رو گرفتم و ازپله ها پا دمیپوش یوهمراه شلوار ورزش دهیبلوز تا رون پام پوش کی عیکنجکاو سر

 رفتم.

 هفت عصر بود. یکردم که رو میبه ساعت مچ ینگاه

 بچه ها... یآها -

 دادم بچه ها آشپزخونه باشند اما نبودند. احتمال

 بازم صداشون زدم. متعجب

 ن؟یکجا مایحوا ش -

 گه؟ید نیایب اه

 .ادیازحرص ز دمیکش غیدفعه ج کی

 آخه؟ نیهست یکدوم گور -

 توش. یکه قراره توبر یهمون گور _
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نه اش چو نهیزده بود و دست به س هیتک یپوالد کنار در اتاق دنیو بهت زده همراه ترس عقب برگشتم که باد متعجب

 رو خاروند:

 .روننیهمه ب ستین چکسیه

 توجه عقب گرد کردم که باز صداش اومد: یو ب دمیکش یپوف

 کجا؟

 :دمیحوصله توپ یب

 .یاگه بذار سرقبرت

 دفعه جلوم ظاهر شد. کیکرد،  ینوچ

 (دهی) ترسنیه -

 :دمیباخشم غر رلبیهام درهم شد و ز اخم

 برو کنار؟ 

 :دمیبار داد کش نیدوقدم جلو اومد که ا الیخ یب

 عقب... گمشو

 .چوندیدفعه مچ دستم رو گرفت و محکم پ کی

 آخ مامان. -

 گوشم زمزمه شد: یبمش تو یصدا

 که؟ یشاخ شد بازم

 زدم. یپوزخندصدادار

 کثافت. یطرف یوگرنه با خاندان جهان شاه یکن یغلط چیه یتو جرات ندار -
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 نجوا کرد: میتوجه به تهد یبه الله گوشم زد و ب یسیل

 تنها نوه اش ... یتونه بکنه وقت یچکار م رمردیپ اون

و محکم  دیپنجه هاش  داخل خرمن موهام رسکه صداش قطع شد و از درد خم شد اما  رشکمشیمحکم زدم ز آرنجم

 .دمیچنگ زد که با دوتا دستام سرم رو چسب

 .یول کن روان یلعنت -

 .دیتصور وحشتناک به گوشم رس رقابلیوترسناک بود صداش غ زیدرنده و ت نگاهش

 یباش یخرفت... دخترخوب رمردینداره نابود کردن تو و اون پ یاحمق... واسم کار یاز کوپنت خرج کرد شتریب _

 ندارم. تیکار

 دهیو از درد لبم رو گاز گرفتم و ترس دیپرت شدم و کاسه زانوم خراش نیزم یبا دست هاش هولم داد که رو محکم

 زد: ینگاهش کردم که قهقه ا

 سبنارو؟... نیبب اوه

 پروبال گرفته اما... نقدیکه به واسطه پول اون حروم خور ا یو مغرور دخترمعروف

 صورتم و ترسناک زمزمه کرد: یشد رو خم

 شکنم. یجوجه ماده رو م نیپروبال ا من

 درآورد و صورتش و پاک کرد. یصورتش که عقب رفت و دستمال یآب دهنم رو جمع کردم و تف کردم تو تمام

 حواله ام کرد: تیاز انسان یعار نگاه

 ؟یجسور نقدیبه اونها گرمه که ا پشتت

 ...نمیالص کنم بزار ببهمه رو از دم خ یخوا یم

 و مادربزرگ... پدربزرگ

 ...یملک نیاسی انهی



 برده عشق

 
329 

 

چرا قلبم به تقال و جدال پرداخته و من رو از  زانمیعز یاسم ها دنیدونم چرا باشن یباال رفت نم عیقلبم سر ضربان

 کرده بود. یدرون متالش

 زدم: غیو غضب ج باخشم

 کثافت. یبکن یتون ینم یغلط چیه

حس  یتمسخر و کوچک شمردنم رو به خوب یکرد بو یکه من و داشت مسخره م یخنده کامال واقع کی دیخند

 کردم.

 ؟یچکاره ا یدینه انگار که هنوز نفهم _

 شده که اون شخص جلوروته؟ کیشر گهیشرکت د کیسهام  یتو یکیپدربزرگت با  یدون یم اوم

 .جاخوردم

 نداره نه نه امکان نداشت. امکان

 ادامه داد: یزد و باموزگر یبشکن

 کارخونه شما حساب ها همش درهم وبرهمه؟ یچرا تو نکهیا و

 شد. ینم نیهام درشت تر از ا چشم

 افزود: یو بانگاه موشکافانه ا دیدور کامل دورم چرخ کی

ت نابود دوست داره بابابزرگ یلیخ یکیبه کارخونه تو ندارم اصل کارمن باپدربزرگته... بهتره بگم  یمن فعال کار البته

 بشه.

پام زانو  یزدم که جلو یدهنم خشک شده بود و هوا به شدت کم آورده بودم و گرم و طاقت فرسا نفس نفس م آب

 برداشت و گوشه دماغ رو پاک کرد: یزد و دستمال

 سبنا؟ یتو خرابش کرد یخواستم باهات دوست بشم ول یم من

 و بهم دوخت: شیوحش نگاه
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 اما... یکامل پدربزرگت خالص بش یاز نابود یکن یکار یتونست یم

 رو برعکس کرد و روش نشست: یبلندشد و صندل ازجاش

 بکنم البته نظرخودته ها؟ یباز کیخوام  یم حاال

 رو کج کردم و منتظربهش زل زدم که سرد زمزمه کرد: سرم

 وگرنه پدربزرگت و اون پسره هردو ... یمعشوقه من بش دیبا

 تفنگ و نشون داد. شیسرش گذاشت و نما یرو دستش

 بنگ! _

 بلند بلند شروع کرد به خنده. دینگاه ناباور و گنگم و د یوقت شدینم باورم

ندارم  یمونن هم به سهام و کارخونشون کار یهم اونا زنده م یقبول کن یول رنیم یاونا م یاگه قبول نکن زمیعز _

 به تو داره که... یبستگ نهایاما ا

 انداخت:  یقیدق ینگاه

و تاآخرعمرت افسوس  یهمه خودخواه باش الیخ یب ای یو معشوق من بش یو مال اونهارو حفظ کن یزندگ یبخوا

 .یپدربزرگ و اون پسره رو بخور

 ...دیقطره اشک از چشم هام چک کیانداختم و  نییپا سرم

 ... سه...دوقطره

 کرد: یرون شده بود که نوچ یاز چشمه ها سیخ صورتم

 ...یبل گرفت نطوریکه ا افتادهین یکه اتفاق هنوز

 زود آبغوره هات و جمع کن. ادیخوشم نم من

 کرد؟ یداشت معامله م یرو باچ زانمیکه جون عز دیفهم ینم اون
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 تاکجا؟ وقاحت

 شد که اخطار گونه گفت: دهیبچه ها نگاه نادرم به سمت درکش یو شاد غیج یصدا دنیباشن

 دیرو با یاونوقت همه رو چ یگفت یاز دهنت در اومده و به کس یا گهید یزیاهرچی یبفهمم حرف ایبشنوم  فقط

 مونه. یزنده نم چکسیه گهیچون د ینیتوخواب بب

 :دمیگرفته وخشدارم پرس یباصدا

 شده؟ داتیاز کدوم خراب شده پ تو

 همه اش نقشه ات بوده؟ پس

 رنظرگرفتنم؟یبه دانشگاه و ز اومدن

 رو لبش گذاشت: دستش

 اونجا... ایب دمیآدرس م هیجوابت فردا عصر بهت  دنیشن یبرا سیه

 دستشون تکون داد: دواریتاک

 سبنا؟ یدیو تنها فهم تک

کنم پس بهتره حرفم رو  یچون اول خانوادت بعد خودت و نابود م یکن دایمن و پ یتون ینم گهیبفهمم د باورکن

 ندارم. یچون شوخ یریبگ یجد

 اش و گرفتم: قهیبلندشدم و سمتش رفتم و باخشم  ازجام

 ؟یعوض یفهم یخوره م یازت بهم م حالم

 رفت که به خس یم عیدستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند تا باال اونقد سر یترق ترق اومدن بچه ها فور یباصدا

 سوخت. یخس افتاده بودم و دستم م

 زمزمه کرد: یبرزخ یباچشم ها وارید به داتاقم رفت و درش قفل زد و محکم کوبن یتو میمستق

 حدت و بدون؟ نگفتم
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 ؟یکن یم یچه غلط یدار

فرصت  نیبالخره اما ا یطبق مراد بود و تنها شد ایخواستم تورو از اون عمارت دور کنم که خب دن یمن فقط م احمق

 .دمیوجه از دست نم چیو به ه

 گلوم لب زد: ریزدم و نگاهم پراز حرف و ناسزا بود که سرش و خم کرد و ز یحرف باخشم نفس نفس م یب

 باز؟ یشد یوحش

 حالتو؟ نیدوستدارم ا شتریمن ب یدونست ینم

 پروا و ... یخوره... مثل تو خوبه جسور وب یبه دردم نم عیرام و مط دختر

 به سرتاپام انداخت: یقیدق ینگاه

 __و یخواستن

 انزجار هلش دادم که سرش عقب رفت. با

 احمق. -

 و سرش جلو آورد و مماس لبم نجوا کرد: دیخند

 ...ینیب یمنم م یکنه اون رو دایدرز پ یو بکن اما بدون حرفم جا فکرات

 ؟ینکنه فرشته ا یدار ییمگه االن چه رو -

 ازفکم گرفت که چهره ام سخت شد و منقبض. یگاز

 اش تکه شدنش واسه سگ هام بود. هیبود تنها تنب یا گهیهردختر دآره در برابرتو آره چون  _

 .دیبه دلم چنگ زده شد که توگلو خند یبد رعشه

صبر دارم  یحد کیچون منم  یآروم تر برخورد کن کمیرو انجام بدم پس بهتره کنارمن  یدوست ندارم با زور کار _

 .زمیعز
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 بهش زل زدم: یحالت چندش با

 .یریکنم بم یم دعا

 رو جمع کرد: پس واجب شد مرگ رو بهت نشون بدم... لبش

بکشم دست  غیگردنم گرفت که از دردش نفسم رفت و شل شدم تا اومدم ج نیب یرو جلو آورد و گازمحکم سرش

 .دمیچیخودم پ یشدم و تو نیبه شکمم زد که پخش زم یداغش راه نفسم رو بند آورد و مشت محکم

 سرحال حوا: یدر زدن اومدن و پشت بندش صدا یصدا

 ؟یسبنا چرا درو قفل کرد یوا

 بازکن. زودباش

 لبش. یدهنم گرفته و انگشتش رو یرو دستش

 !شیه _

 کرد و دم گوشم ادامه داد: یهام بستم و تنم درد م چشم

 بره. بگو

 بشم. زیخ مهیکردم ن یتکون دادم و سع یسر

 پوشم. یحوا برو دارم لباس م -

 کمکت کنم؟ امیب یخوا یم یدیهنوز لباس نپوش زمیعز یگفت: اوخ طنتیو باش دیخند حوا

 رو فرو بردم. بغضم

 .امینه توبرو منم االن م -

 شام. یایخبربدم ب دیجانت شام گرفته وتاک نیاسی ای: باشه پس زود بحوا

 .امیباشه م -
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 ازم فاصله گرفت و دستهاش بهم زد: دیداد رو شن یپاش که رفتنش و نشون م یصدا یوقت

 گرسنمه. یلیشام که خ میحاالم بر خوبه

تونستم متوجه ام شد و از بازوم  یبود که نم نیکردم بلندبشم اما مشتش اونقد محکم و سنگ یحوصله سع یب

 :دیکش

 .گهیمشت بود د هیتو  یلوس چقد

 بحث کرد. شهینم یروان ونهید هینگفتم چون با  یچیه

 اومد. یاومد و بند نم لیدفعه اشک هام مثل س کیو وارد توالت شدم و صورتم آب زدم اما  دمیرو کنار کش خودم

 و سرش و باال انداخت: ستادیدر توالت ا یجلو

 آبغوره؟ باز

 بحالت سبنا اگه... یوا یباش یوعاد نییپا یایبه نفعته ب رونیب رمیمن از پنجره م نیبب

 توهوا تکون دادم: دستم

 گمشو. فقط

 از اتاق خارج شد. عیگفت و سر رلبیز یلعنت

 کرد. یدرد م یاما هنوز شکمم بدجور دمیموهام کش یتو یدست

 رفتم که همه بچه ها جمع بودند. نییانداختم و پا یکرم زدم ومسکن خوردم و شال یکم یناچار

 .شمینگران اومد پ یبهم افتاد فور نیاسی نگاه

 شده؟یسبنا چ _

 شده؟ یطور یکس

 گفتم: یکردم واسه ظاهرساز یتفاوت یب نگاه
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 چشم هام. یبودم و شامپو رفت تو حموم

 یزدم که فقط خودم م یشد که لبخندتلخ رهیدرآوردند اما رز نگران بهم خ یو مسخره باز دیخند مایو ش حوا

 .دمیفهم

 ینشسته بود ومشغول چا نیانگار نه انگار من و تامرز سکته برده، کنار نگ لکسیخورد که ر یبه پوالدعوض نگاهم

 بود. ینیریوش

 کرد. ینگاهمم نم یحت

 "خورم نابودت کنم یقسم م "

 :دمیپرس نیرفتم جلوش و رو به نگ خونسرد

 ؟یبابچه هابود توام

 بهم کرد: یزده ا جانیه نگاه

 کنم. دایبود روپ دهیکه پوالدجانم خر یرفته بودم کادو نه

 لبم باالرفت: گوشه

 بود؟ یچ خوب

 به پوالد زل زد و زمزمه کرد: یمسخره ا باعشق

 دستبد و لباس شب. کی

 زدم که نگاه هشداردهنده پوالد روم زم شد. یپوزخند

 مبارکت باشه. -

 .یهان یگفت: مرس لوس

 کاناپه گوشه که نگاه پوالد روم نبود لم دادم. یتفاوت بلندشدم و رو یب
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 کردم. یتمرکز م دیشدم اما فعال با نیاسی یشونیپر متوجه

کرد و غذا رو به  یم تیاذ یبخورم ازبس که پوالد که جلوم نشسته بود و ه یزیصرف شام اصال نتونستم چ موقع

 کرد. یکامم زهر م

 

 بهم خورد؟ یدفعه همه چ کیکه چرا  دمیفهم ینم

 پوالد؟ ایماجرا من بودم  یبخاطر اشتباه خودم که اونشب با پوالد قرار گذاشتم، مسبب اصل نیاسیمن و  رابطه

دشمن  بهیرفتم حاال هم اون مرد غر یم رونیب بهیمردغر کیمحرم اون بودم با یوقت دیحق داشت من نبا نیاسی

 ما از آب در اومده بود. یخون

 یبهم فرستاده بود رو سمتش م فیکه اون خوک کث یو به آدرس چوندمیهمه روپ ییرو باهزار ترفند و دروغگو عصر

 رفتم.

 ها نتونست آرومم کنه. کیموز یدلم حت ریدلگ یفضا یتو

 کردم. یفرمون بود و فحش و ناسزا بود که بار خودم و اون پوالد مزخرف م یمشت شده ام مدام رو دست

 وار باز شد. کیاتومات الیتک زنگ زدم که در و دمیرس الیو یجلو یوقت

 .پدال گذاشتم و باسرعت رفتم داخل، درپشت سرم بسته شد یدرنگ پام رو یب

 اومد. یتراس یشدم صداش از باال ادهیخودروم که پ از

 باال. ایب _

 یاز ذهنم گذشت که قبل از اومدن اسپره فلفل و شوکر رو تو یرو چنگ زدم، فکر فمیو ک دمیرو باحرص جو لبم

 لمس کردم. فمیک

 وضع! نیو با ا ینطوریکردم ا یفکرش و روهم نم چیحفاظت اما ه یکردم برا یباخودم حمل م شهیبماند که هم حاال

 روحش گذشتم و درش رو هل دادم تا بازشد. یسرد وب اطیازح
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 نیاما ا دمیترس یاومد، از سگ نم یپارس سگ یو مبهوت شده پام رو داخل گذاشتم که صدا کنجکاو

 بود. ینژاد شکار ینوع وحش از

 .ادینکنم دنبالم نم یکه حرکت یدهنم رو صدادار قورت دادم تا زمان آب

 باشم تا متوجه ترسم نشه. لکسیکردم ر یسع

 !یو منم گارد گرفته بودم و حالت دفاع دیکش یبو م یبا پوزه اش ه اون

 اگر بهم حمله کرد شوکر بهش بزنم و خالص. تا

 کرد. ینینحس پوالد سگ عقب نش یباصدا

 عقب پسرخوب. ادیب یموسک _

 زدم و از کنار سگه رد شدم که چشم هاش رو چپ کرد بهم. یپوزخند

 ؟یترس یخوبه ازش نم _

 باال. دمیابروم رو کش ییتا کیو  ستادمیبه روش ا رو

 ترسم جونور. یاما خب من از توام نم ونهیح نکهیا -

 گرفت. یکاناپه اش و سرسگه ش رو به باز یلبش باال رفت و کنارم زد و لم داد رو گوشه

 درازه سبنا! یلیخ زبونت _

 تونم واست کوتاهش کنم. یراحت م من

 کردم. یزیتمسخرآم خنده

 !چارهیب یجراتش وندار -

 کرد. زنگاهمیخشک شد و ت دستش

 داره. یدُمم نذار صبرمنم حد یپا رو _
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 کجاست. نینگ نمیاز پله ها باال رفتم تا بب الیخ یب

 کجاست؟ دتیاون دختره ز -

 تفاوت جواب داد: یب

 .خوابه

 دایو با حالت برهنه پ نینگ نکهیکردم تا ا یدر اتاق هارو باز م یکی یکیکردم اما دوباره به راهم ادامه دادم و  یمکث

 کردم.

 سمتش رفتم و نبضش و گرفتم. عیحدش گرد شد و سر نیهام تاآخر چشم

 .دمیکش یآسوده ا نفس

 زنده است! -

 کشم؟ یرو من م یخوب نیدختر به ا ینه پ فکرکرد _

 باز کردم. یو پنجره رو کم دمیکش نینگ یدرگاه اخم هام درهم شد و محلفه رو یتو دنشیباد

 !؟دهیراحت خواب فیخفه وکث یهوا نیتوا یمتعجبم چطور -

 اومده باشه برگشتم سمتش که بادقت بهم زل زده بود. ادمی یزیدفعه که انگار چ کی

 ؟ینکنه بهش قرص خواب داد -

 .دیبهم کوب یزد و دست یشخندین

 ها! یزرنگ نیآفر _

 .ستیواسه بچه سال ها خوب ن یمنته ختمیهم ر گهیرقص د هی

 و پشتش بهم کرد و از اتاق خارج شد. دیبه موهاش کش یبودم که دست رهیبهش خ یبا اخم غضبناک یجور نیهم

 نخور من و انگار طلب داره! هیچ _
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 .دمیو ازپشت کش شرتشیبه جانب دنبالش رفتم و گوشه ت حق

 نداشته باشم؟ یخوا یم -

 ؟یبه جون خانوادم که چ یکرد دمیبرجکم، تهد یتو یزد

 !هیواسه خودش گانگستر آقا

 کج کرد و درش باز کرد و رفت داخل اما صداش اومد. گهیتوجه به شونه اش فشار آورد و راهش به اتاق د یب

 ؟یزد یزیزبونتم که دو برابر شده چ یگستاخ شد یلیامروز خ _

 که شدم. وارداتاق

 ...ہمن زبونم خوب _

 !یقدم عقب رفتم که خوردم به کس کی دهیاون همه مار داخل قفس و عقرب و هزارپا زبونم بند اومد ترس دنیباد

 .شهیخودعوض دمیعطرش فهم یبو از

 .دیچیزمزمه وار پ صداش

 ؟یچرا از حرف افتاد یگفت یخب م _

 شد نگران و وحشت زده زمزمه کردم. یکردم شجاع باشم اما نم یسع

 خوام برم. یبروکنار م -

 :دیزخندیتمسخرآم

 عسلم!؟ یزود نیحاال کجا به ا یبود

 بود. یترسناک ِ سم یدهنم رو پرصدا قورت دادم نگاهم فقط به اون خزنده ها آب

 و روم خم شد. ستادیا جلوم

 ؟یترس یم ییزهایچ هیاوم خوبه پس توام از  _
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 زد و ازم فاصله گرفت، تا رفت کنار به جون دراتاق افتادم اما قفلش کرده بود. یزیلبخندشرورآم

 *د!یکه دمش رو حالت زنگوله داشت رو برداشت و سرش رو بو*س* اهیمارس کیکرد و  ینوچ

 خفناک رو تحمل کنم. یفضا نیتونستم ا یکرد و نم یاتاق داشت حالم رو خراب م یتهوع و گرما حالت

 !کمیفتاده بودم که با مارش اومد نزدغلط کردن ا به

 و من من کنان زمزمه کردم. دمیدر وسفت چسب رهیدستگ

 رو... ی... ببرش کنار اون موجود لعنتمیما قرار بود حرف بزن نی... نه نه... ببارشین -

به تنم خوردو  یکرد رعشه بد دیتول یبد یکه زبونش جلوم تکون خورد و صدا نیصورتم آورد هم یمار رو جلو سر

 ازحال رفتم...

 

 یو چشم هام رو بارعب و وحشت باز کردم که صورت ب دمیدفعه از جام پر کیصورتم  یآب سرد رو دنیپاش با

 به تاسف تکون داد. یکاناپه اش نشست و سر یتفاوت پوالد عقب رفت و رو

 !یبچه چندماه مار بود که غش کرد چارهیاون ب _

 .میبود گهیاتاق د کیاطرافم رو ازنظر گذروندم که داخل  یباگنگ

 !نمیتنم بود و شلوار ج میخودم نگاه کردم که مانتوم در آورده بود و فقط تاپ مشک به

 تخت بودم. یرو

 که جرعه از مشروبش خورد. دمیکش یراحت نفس

 ترسو! _

 ؟یاریدوم ب یساعت بتون میکردم حداقل ن یفکرم ومدین خوشم

 م.افتاده بود رفت نیزم یحرف سمت مانتوم که رو یموکت گذاشتم و ب یو پام رو رو دمیگردنم کش یرو تاباال محلفه
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 مشتش گرفت و ترسناک زمزمه کرد: یاز دستم و چونم رو تو دیشدم و برداشتم تا اومدم بپوشم محکم کش خم

 کنم. یم نییرفتنت و من تع یخودت بود ول یپا اومدنت

 غازش گوش کنم. هیصدمن  یحرف نشستم تا به حرف ها یرو نداشتم و ب یبحث با آدم روان حوصله

 رو پرت کرد و سمتم اومد و کنارم نشست. مانتوم

 ؟یخب فکرات و کرد _

 کردم و سرم سمتش کج کرده و رخ به رخ زل زدم. یپلک زدم و فکر چندبار

 م؟یباهم معامله کن ایب -

 دادم و افزودم. ینینگاهم کرد که به دماغم چ مشکوک

 ...ہتوام دست از سرمن وخانوادم بردار و برو ک دمیمن تمام ثروتم و بهت م -

 موند. مهیمستانه اش حرفم نصفه ن باقهقه

 شدم. رهیزد خ هیچنگ انداخت و تک واریو گنگ به اون که به د متعجب

 ؟ها ،یسبناجهان شاه یفکر کرد یتو راجب من چ _

 رو با زبون تر کردم. لبم

 .یو بر یما بش الیخ یحاضرم بهت بدم اما تو ب یکه بخوا یزیثروت و عمارت هرچ -

 بهم کرد. یباحالت تفکر نگاه 

 ها... یگ یبدم نم _

 بلند! قهقه

 برگشت سمتم. یساکت شد و جد بیدفعه عج کی

 من دنبال ثروتتم!؟ یاحمق فکرکرد یتو _
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 !یکودن یلیخ واقعا

 دونم باهاش چکارکنم؟ یاونقد دارم که نم من

و واسه اشون رخت عزا  یخانواده رو بزن دیکالق ایو در کنار خانواده شاد وخرم  یتو بامن باش ای نهیمن هم حرف

 .یبپوش

 .دمیدندان چفت شده ام داد کش ونیرو گاز گرفتم و از م لبم

 !یتونم لعنت ینم یفهم یتونم م ینم یلعنت -

 .دیبازم از اون مشروبش نوش خونسرد

 ؟یدیخند یو م یداد یها ول م یپارت یواون تو نیتوبغل ا یپس چطور _

 رو جلوم گرفت. انگشتش

 دارم. لمیفقط نگو نه که ازت ف _

 حدقه چرخندم که تلفنش و برداشت و باهاش ور رفت. یهام تو چشم

شرمنده و سرافکنده سکوت  دمیرقص یم یخودم که با وضع بد دنیو تلفنش و داد به دستم اما با د کمینزد اومد

 کردم.

کردند اما من  یدوستانم و پدربزرگم بود که چقد من احمق و منع م یبخاطر گوش نکردن حرف ها یشرمندگ

 خودخواه ولجباز.

 وضاحت بار بودم. نقدینبودنم ا ارینبود قشنگ مشخص بود که بخاطر مست بودن و هوش یعاد حالتم

 کرد. یبلند خنده

 .یهات و لوند یلیخ یول _

 .میستادیرخ هم ا میو ن دیاز جام بلندشدم که بازوم کش تیاهم یب

 هاش خمارشده بود. چشم



 برده عشق

 
343 

 

 وچشم هاش رو بست: دیکش یقیعم نفس

 تنت! یهنوزم مونده رو عطرت

 دم،یرو جلوآورد که با انزجار عقب کش سرش

 داغ و تب دارش گلوم رو نشونه گرفت. یبا دستش سرم رو چفت کرد و لب ها محکم

 خفه شو اه! قهیدق هی: دیغر رلبیز یبود که عصب دهیفا یکردنم ب تقالها

 تخت! یگونم زد و هلم داد رو یرو ینیسنگ یلیدفعه س کیکردم که  یبدتر لجباز چینشدم ه آروم

 گم خفه شو ها!؟ یمگه بهت نم _

 ؟یدق مرگ بش نجایتا هم ارمیاز اون مارهام رو ب یکیخواد برم  یم دلت

 .ارمین ینشن و جلوش به زجه و التماس رو یکردم تا چشم هام بارون یم یسع

 تار شد. دمیپرده چشم هام نم نشسته بود ود یتو

 تخت ادادمه داد: یلم داد رو الیخ یو ب دیبه چشم هاش کش یدست

تا  میتمام ثروتش رو باال بکش نهیراه ا نیبابابزرگت و به قتل برسونم اما من بهش گفتم بهتر رکردهیاج یکیو  من

 استقبال کرد. شنهادمیخودش سکته کنه که اونم ازپ

 

 شدم تا ادامه ش رو بشنوم. رهیشدت شوکه شده بودم و به لب هاش خ به

 من و نگاه کن؟ _

 :دیگره خورد که گوشه لبش و جو شیوحش یوار به چشم ها کیاتومات نگاهم

 دارم. ازین بهت

 زل زدم بهش. یو عصب متعجب
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 کرد. ینوچ

 اعصابم. یرو یرفت یچون بدجور یآرومم کن دیرو با انیجر یبفهم یخوا یاگه م ادیگفتم من زور خوشم نم _

 :دمیپرس دیباترد

 کنم؟ چکار

 کرد به موهاش کرد. اشاره

 ماساژ بده. _

 کردم. اخم

 ؟یگیبعدش م -

شدم و فقط ناخن هام رو توش فرستادم که مچ دستم رو  کشیآره تکون داد که با انزجار وچندش نزد یبه معن یسر

 محکم گرفت و فشرود.

 با لطافت ماساژ بده. گمیاصال بهت نم ینطوریا _

 که هلم داد و که متعجب دستام رو حائل کمرم کردم. دمیراست وچپ کش یو دستام رو کامل دوران دمیکش یپوف

 پام ولب زد: یرو صاف کرد و سرش گذاشت رو پام

 بهتره. ینطوریا

 فرستادم ک شروع کردم به نرم سرش. رونیرو آه مانند ب نفسم

 منظم شدن نفس هاش اومد. یدونم چقد مشغول بودم که صدا ینم

 م.تونستم تکون بد یخواب رفته بود و نم دستام

 شده بود احتماال بچه ها نگرانم شده بودند. کیبه آسمان انداختم که تار ینگاه

 واسه فرار کردن بود. تیموقع نیکه خوابه بهتر نمیبود، ا نییپا فمیک
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 زد. یکرد و غلت یرو آروم کنار گذاشتم که اخم سرش

از اتاقش خارج شدم و سمت پله ها  ییدصدایتول نیو بدون کوچک تر رونیحبس شده ام رو باترس فرستادم ب نفس

 میونشیبه پ یو ضربه محکم دشدینا ام دمیسگه اش که مثل محافظ ها اونجا نشسته بود تمام ام دنیاما با د دمیرس

 زدم.

 .یلعنت -

 از کجا فرار کنم؟ حاال

 فم؟یک

 رون؟یبرم ب یتوشه چطور چیکه سو فمیک بدون

 پنجره بدون حفاظ! کیاز  غیتمام سوراخ و سنبه هارو گشتم اما در یکی یکیو  دیبه ذهنم رس یفکر

 مال توالت. یجا حفاظ داشت حت همه

 محافظ کاره!؟ نقدیچکارست مگه ا نیا

 برگردم اتاق. دارنشدهیتا ب بهتره

 شه. داریازصداش ب دمیترس یزد که م یبرگشتم و ضربان قلبم اونقد محکم و کوبنده م دوباره

 حواله ام کرد. ینگاه میزانوم نشست و باچشم خون نشسته ن یتخت نشستم که دستش رو یرو نرم

 بهت که گفتم اومدنت دسته خودته اما رفتنت دست من. _

 آورد وهلم داد. نمیبه قفسه س یانداختم که کف دست فشار ریافسوس سرم رو ز با

 باز شدم که خم شد روم. طاق

 باهات چکارکنم خودت بگو؟ _
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 بار به التماس افتادم. نیاول یبرا

 خوردم ولم کن نامرد. __غلط کردم اصال  غمبریبه پ ریبزار من برم بابا به پ یرو دوست دار یجون هرکس -

 .دیکش یقیکرد و سرش رو چسوبند به گردنم و نفس عم ینوچ

 کن. میراض _

 از پهلوم گرفت. یشگونیو نگران تکون خوردم که ن کالفه

 کن نه که التماس. میگفتم راض _

 قلبم نشست. یشد که دستش رو یم نییتندتند باال وپا نمیترس و دلهره قفسه س از

 ها آروم باش. یکن یسکته م _

 هام رنگ خواهش و التماس گرفت. چشم

 توخدا بزار برم. -

 زد. یزیخم شد و بو*س*ه ر تیاهم یب

 تکون بخورم. یتونستم حت یرو گاز گرفته بودم و نم لبم

 فقط بزار برم. یتوبگ یکنم هرچ یخواهش م _

 .دمیتاب شن یاش رو خشدار و ب زمزمه

 .یباشه پس قبول کن که معشوقه ام بش _

 .ستین ریبودم، خودکرده را تدب رکردهیگ یمخمصه ا توبد

 انه؟یبرم  رونیوخفناک ب زیرعب انگ یجا نیرامش کنم تابتونم از ا یطور کیتونستم  یم دیبا

 تونستم. یگول زده بودم پس م یصدبار پسرهارو به هرترفند تاحاال

 رز افتادم که بهم گفته بود. ادحرفی



 برده عشق
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 "؟یکن یاون وقت چکار م یتوام شکاربش یروز کیاگه  "

 کشوند. یمن رو به تباه تیشیدوراند ینیکه بب ییرز کجا آخ

 دادم... یروح م یو سرد و بداغش ر یاحساس و سرد دور گردنش حلقه کردم و جواب بو*س*ه ها یب دستام

 

 بهش کردم: یهراز حس یسرد و عار نگاه

 ؟یچ آخرش

 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 :   انرم نیا   دیخر نکی: ل   دیقدام فرمائا ریز یها نکیرمان از ل
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عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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