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  2:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 

 ماه خاموش  

 سشیبا رئ شهیو مجبور م ارهیکم م شیبار مشکالت زندگ ریکه ز ی، دختر خودساخته ا رهیداستان دز

 نی، اما فقط ا ارهیب ایوارس به دن هی سشیرئ یبرا دیکه طبق اون با یببنده . قرار داد یبیقرار داد عج

 ...  بهیرابطه عج هیقرار داد  نی، ا ستین

 کرد...   یفکرشو نم چوقتیه رهیکه دز یزیچ

 بزرگساالن   مخصوص

 :  رهیدز

 .  رونیو کالفه از فروشگاه زدم ب خسته

 بمونم و کمک کنم.   شتریازم خواسته بود ب نیشلوغ بود و کو یلیامشب خ 

 خونه بودنه و موندم.   ییبهتر از تنها دمید منم

 ساعت مونده بود اما من چون خسته بودم تا آخر نموندم   ۲کار فروشگاه  انیتا ساعت پا هرچند

 کردم.  کاگویو سرد ش کیتار یابونایبه قدم زدن بسمت خونه تو خ شروع

   ستمیکردم تنها ن حس

سمتم  ومدیبا کت و شلوار فرم م ینگرانم کردو برگشتم  مرد مرتب ومدیکه به سمتم م ییقدمها یصدا

 خانم ...   -گفت   ستادویا دیبه من که رس

 بله؟   -

 . ننیشمارو بب خواستنیم یمکند یآقا -
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  3:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شونویمن ا -گفتم   نیهم یفروشگاه بود. برا یها یاز مشتر دی. شا شناختمینم ویکس نیچن

به راه خودم  عیگفتمو سر نویا  نمشونیتو فروشگاه بب تونمیهستن فردا م انیاگه از مشتر شناسمینم

 ادامه دادم  اما اون مرد پشت سرم اومدو گفت  

   نیشناسیم شونوی. شما ا نیلطفا صبر کن -

 محترم...  یفردا آقا -

 به سمتمون اومد .   یرنگ یمشک نیموزیحرفم تموم نشده بود که ل هنوز

 رفت   نییپا نیموزیل شهیش  ستادیما ا ینگاه کردم جلو متعجب

لبخند زد و   یمیقد یها لمیبرگ کنار لبش به من نگاه کرد درست مثل ف گاریبا س یانسالیم مرد

 گفت  

 .  دیدو مرد چرخ نیتا منزل برسونمتون خانم استند نگران نگاهم ب نیدیافتخار م -

 آروم گفت   یقدم عقب رفتم که مرد کت شلوار هی

 فروشگاه هستن  تازه ذهنم کار کرد و به خاطر آوردم.   یشما و مالک اصل سیرئ یمکند یخانم آقا -

 شاپ بود .   یهپ یا رهیزنج یهمه فروشگاه ها یمالک اصل یمکند سم

 من  یخدا

 با من چکار داشت   اما

 .... نیموزیسر تکون دادم و رفتم سمت ل مردد

 شدم و دامنمو مرتب کردم.   سوار

 .  کردمیرو رو اندامم حس م یمکند یآقا نگاه

 یزد و دوباره لبخند زد  سع گارشیبه س یپشت گوشم دادمو جرئت کردم نگاهش کنم  پوک موهامو

 بود.   سمیکردم منم با لبخند جواب بدم  بالخره رئ
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  4:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 کارو از دست بدم   نیا خواستمینم من

 و بچه ها عادت کرده بودم .  طیبه مح یو حساب کردمیکار م کیزکیبود تو رستوران چ دوسال

 -بود  بالخره سکوتو شکست و گفت   یکاف دادیکه بهم م یداشتم اما آرامش یدرآمد کم نکهیا با

 ... درسته ؟ ندیما رهیدز خانم

 تکون دادم   سر

 صدات کنم ؟   رهیدز تونمیم -

 بله...   -

 .  یسَََم صدام کن یتونیخوبه ... تو هم م -

 سر تکون دادم  بازم

 به جلو ساختمون من .   میدینگفت تا رس یزیچ گهید

 منو بدونن .   یمحل زندگ قیانقدر دق کردمینم فکر

 بودم   جیگ ادیشم که گفت باهام م ادهیکردمو خواستم پ تشکر

 چه خبره   دمیفهمینم

 یمیساختمون قد میشد و سه طبقه رو از پله ها رفت ۱۸و نمدار شماره  کیوارد ساختمون کوچ باهام

 نبود.  یبود و از آسانسور خبر

 بود.  یبرا من کاف اما

  دیبفرمائ-واحدمو باز کردمم و مردد گفتم   در

 وارد شد . یحرف بدون

 واحدو که بستم گفت    در
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 نظر دارمت...   ریوقته ز یلی... من خ یهست یتو دختر خوب رهیدز -

 وجودمو گرفت و نگاهش کردم   یترس و نگران نحرفشیا با

 بهت بدم...   شنهادیپ هی خوامیم نی... برا هم یکارتو دوست دار دونمیم -

 .   نهیتنها کاناپه تو اتاقم اشاره کردم تا بش به

 .  میهم نشست با

 زد و گفت   یلبخند

 من چندتا شعبه دارم درسته ؟  یدونیتو م -

 چهل و سه تا  -

  یکه تو هم بهم کمک کن یبه شرط  یاز  شعبه هام بش یکی ریمد یتون ی... م قایدق -

 شعبه ؟ من ؟ کمک ؟   هی ریمد

 کرده و با دهن باز نگاهش کردم که دستشو گذاشت رو رونپام   هنگ

هم قصد ازدواج ندارم  چوقتیازدواجنکردم و ه یدونیوارث دارم اما همونطور که م هیبه  اجیاحت من -

نه مدل  رهیشکل بگ یچون دوست دارم نطفه بچه ام با عشق باز ادیهم خوشم نم ی. از رحم اجاره ا

 ...  گهید

 .  هیمنظورش چ گرفتمیکم داشتم م کم

 رو   هیکنه قض لیو تحل هیخوب تجز تونستیاما مغزم نم 

چک  یهوش بیکردم . از نظر اندام و صورت و ضر یهمه کارمندامو بررس یدوره ا شیمن آزما -

 ...  رهیتو رو انتخاب کردم دز تیکردم و در نها تونیبررس یو خانوادگ یکردم . از نظر رفتار اجتماع

 منو ؟   -
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 چی... ه یاریم ایبه دن یرو دار یبچه چه کس یبد حیبراشون توض یبخوا یندار یتو خانواده ا -

.  ی. باهوش ییبای. ز یندار یو جسم یوراثت یماریب چی. ه یکرد یو کامال سالم زندگ یندار یادیاعت

 ...  یآوردن وارث من ایبه دن یبرا دایکاند نیو بهتر یزرنگ

 باز نگاهش کردم .   مهیبا دهن ن فقط

 نداشتم جز خودم.   ویمن کس آره

 تو عمرم نداشتم .   یخالف چیه

 دونست...  ینم گهید نویدختر بودم و مسلما سم ا یحت من

 ساله...   ۲۵دختر  هی

 بودم .   بایز دیصورتم نبود شا ییرنگ و رو یچشمام و ب ریاگه حلقه گود ز با؟یز

 روح سرگردان خسته بودم...   هی شتریرستوران ب یاالن به قول بچه ها اما

 بزنم  اما سم ادامه داد  یفو بسته شد حر دهنمباز

داره و  تی... اما اندام تو برام جذاب بایحس ندادم... هرچند ز یمهمتر ... من به هر کس نهایاز همه ا -

 ...  گهید زینه چ ادیرابطه سالم به وجود ب هیمهمه.. . چون من دوست دارم وارثم از  یلیمن خ یبرا نیا

 گفت ؟  یاالن چ  کردمینگاهش م فقط

 زنش بشم ؟  نکهیبدون ا  ارمیبراش بچه ب خوادیداره و م لیبه من م گفت

ارزش  یآدمو انقدر ب یکس ی... ب ایندارم که نگران جواب پس دادن باشه ؟ اوه خدا یخانواده ا چون

برگشتم   رونیب نیبر نجایاز ا شمیممنون م -از رو مبل بلند شدمو رفتم سمت در   عی؟ سر کنهیم

 سمتش  

 داد به کاناپه   هیتک لکسیر یلیخ

   رهیدز نیبش ایب -
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 زد   یتنمو بفروشم لبخند کج ستمیمن اگه به نون شبم هم محتاج باشم حاضر ن یمکند یآقا -

 تورو انتخاب کردم   نیهم یو برا یهست یتو چه طور دختر دونمی... م دونمیم -

 کارو کنم   نیا ستمی... چون من حاضر ننیاشتباه کرد -

 ؟ با دستش به اطراف اشاره کرد   یکن یزندگ نجایا یخوایم یباش ... تا ک یمنطق رهیدز -

دنبال  یریو م شیاریم ایماه ... به دن 9بچه است ...  هی؟ فقط  یزندگ نیاز ا یخودت خسته نشد -

 خودت  پوزخند زدمو با تاسف براش سر تکون دادم   دیجد یزندگ

 نیبه من واقعا توه شنهادتونی!  پنیکنیکاال نگاه م هیبچه به چشم  هیواقعا براتون متاسفم که به  -

   ری. شبتون بخ زهیآم

 تا بلندش و بره  بلند شد   ستادمیخونه رو باز کردم و کنار ا در

 شنهادمیبهتره قبل از رد کردن پ -خشک و خشن گفت  یاومد سمت من تا سمت در  با صدا اما

 که...   یدونی... م رهیبه من وابسته است دز تی... تو االن زندگ یفکر کن شتریب

 شد   خیبدنم  دشیتهد از

   نیریازم بگ لیدل یکارمو ب نیتونیشما نم -

 بود   ینامرد نیچشم هام گرد شد ا  یکنم که خودت بر یطور تویکار طیشرا تونمیاما م -

 ...   رهیفکر کن دز شتریب -زد   یاثر حرفش روم خوشحال شد و لبخند مغرور ازز

...  یهست یتو دختر زرنگ -  دیلبمو با شصت دستش دست کش نیگذاشت رو گونه ام و پائ دستشو

 ...   نجاستیبهتر از ا یزندگ اقتتیل

 افتاد رو لبم.   نگاهش

 خشک شده بود .  بدنم

 دستاش داغ بود .  چقدر
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 کرد   یکه خمارم م یجور داغ هی

 برقو بهم وصل کرده بودن  انیلب هام نشست  انگار جر یشد لب هاش رو یبفهمم چ نکهیا قبل

 که دردناک باشه   ینر برق اما

 امیتا به خودم ب دیچند لحظه طول کش کنهیتو کل وجودم پخش م بویحس عج هیکه گرما و  یبرق

    دمیخودمو عقب کش عیشوکه شده بودم  سر

رفت سمت پله ها  هدفش از  یحرف چیزد  بدون ه یشد و لبخند مغرور رهیشوکه ام خ یچشما تو

 ثابت کنه  ضعف منو؟ قدرت خودشو ؟  خواستیم ویبود  چ یکار چ نیا

 ...  ای

 بود...   یاز تماس بدنش با بدنم چ بیحس عج نیمن ... ا یخدا

آشغال  هیپولداره  یعوض هی یسم مکند  دمیوقت تجربه اش نکرده بودم  در خونه رو محکم کوب چیه

 مغرور  ازش متنفرم  متنفر  

اجازه بدم بهم دست  ستمیهم حاضر ن رمیتا اثرشو پاک کنم  من بم دمیبا شدت رو لبم کش دستمو

 .. . یبزنه  چه برسه به عشق باز

 برسه به بچه اش...   چه

  

 :  سم

دختر  هیچطور  مفهمینم رونیخونه زدم ب ایبود  هیبه لونه موش شب شتریاون ساختمون نمدار که ب از

که نه بشنوم  از  ستمین یمن نه بگه  هرچند من کس شنهادیکنه و به پ یمکان زندگ نیحاضره تو ا

 متفاوت   تیجذاب هیزنانه و اغوا گر   تیبرام جذاب بود  نه جذاب دمشیکه د یروز اول

داشت  یکنترل رو چک کنمو رفتارشو نگاه کنم  چهره مهربون یها نیدورب کردیکه مجبورم م یزیچ

 و لب هاش    کردیتر م بایاونو ز رکشیاما نگاه نافذ و ز
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تو   ندیما رهیواقعا نرم هستن  نه خانم دز دمینرم بشه و امشب فهم زدمیحدس م شهیکه هم ییها لب

   یاز دستم در بر یتونینم

 میکارم تنظ نیشدمو اول نیمناسب  سوار ماش یدایکردن کاند دایپ یسال وقتمو حروم نکردم برا هی

خودم  دیفردا با رهیرام کردن دز یبرنامه فردا بود  معموال خودم تو فروش گاه ها حضور ندارم  اما برا

 باشم...  

که نتونه نه بگه   گرفتیمنگنه قرار م یتو یطور دیکه براش داشتمو مرور کردم  با یسرم برنامه ا تو

   رهیزنگ زدم به مسئول بخش دز  رهیزدم به مسئول بخش دززنگ 

 بود   یدختر زرنگ یمگ  رمینظر بگ ریفردا خودم اون بخشو ز خواستمیم

 لو بره   هیقض نیتو فروشگاه ا خواستمینم

 یسالم آقا -جواب داد  عیبود سر روقتید نکهیبا وجود ا  کردمیدقت م یلیخ دیبا نیهم یبرا

   یمکند

   یسالم مگ -

 ارشد بودن   یها ریکه جز مد ییصدا کنم . مخصوصا اونا کیداشتم کارمندامو با اسم کوچ عادت

 گفتم   دمویشده  خند بمیشده افتخار صحبت کردن با شما نص یچ -

 کرده   شرفتیپ انتیفن ب یحساب -

 کار کنم سم   انمیرو فن ب یخودت بهم گفت -گفت   یمیصم شهیلحنش مثل هم دویناز خند با

 ادامه بده   ینجوریآره ... خوبه ... هم -

 .  میدیداره چشم  هر دو خند ریاگه رو حقوقم تاث -

   گفتم

 رو کارمندا نظارت ندارم   کیوقته از نزد یلیفروشگاه ... خ امیب خوامیمن فردا م -
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 ؟  یایم یبهشون صبح اطالع بدم که دار یخوایسم . م ستین یمشکل -

 متوجه منظورت نشدم   -  دیسکوت کرد و پرس  امیبصورت نامحسوس ب خوامیاتفاقا برعکس م نه ... -

 خواستم باهات هماهنگ کنم اول   امیقبافه ب رییبا تغ خوامیفردا م -

 گفتم   دموینا محسوسه  خند سی... نکنه برنامه رئ یگیم یسم ... جد -

 .   امیناشناس ب خوامیاما مثل اونا م ستینه اون برنامه ن -

 ارهیتا سر در ن  شیشگیهم یو سوال ها یبپرسم چرا ؟ مگ تونمی... فقط م ستین یباشه ... مشکل -

 نبودم که راحت لو برم   یاما منم کس  ستیول کن ن

 همه بخش هارو نامحسوس رصد کنم   خوامی. م دمهیبرنامه جد نیا -

 ؟  یایم یجالبه ... حاال در چه نقش -

 در نقش بازرس سالمت روان  -

   یزرنگ یلیبازرس سالمت روان ... اوه سم تو خ -

رو  رهیدز یتیشخص اتیخصوص تونستمیفردا م  میکرد یخداحافظ دویخند  دونمیخودم م یمرس -

 و رو کنم تا بتونم درست تحت فشار بذارمش   ریز ریز یحساب

   هیبدونم نقطه ضعف هاش چ قیدق دیبا

 بودم   دهیفهم ییزایچ هیاالن هم  نیهم بایتقر هرچند

راحت  شدیتجربه رو نداره و  از همه مهم تر م نیا ادیز دیفهم شدیاز حالتش م دمشیبوس یوقت

 دختر   نیکردن ا ریاس شدیم یجیقرارش داده  چه برنامه مه ریکه لمسم تحت تاث دیفهم

  

 :  رهیدز

   دمیبد خواب شبویشدم کل د داریزنگ ساعتم ب یصدا با
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   دمیدیرو م یخواب سم مکند مدام

رو  یدیجد یتو خوابم جاها یسم مکند یدر هزار بار تو خوابم تکرار شد و دست ها یجلو بوسه

  کردیکشف م

 مرد متنفر بودم  چرا من   نیاز ا چقدر

 آخه   یمنو انتخاب کرد چرا

م  دوش گرفتم و لباس با بدن کوفته بلند شد  یدردسر داشتم که تو هم اضافه ش یتو زندگ کم

 بود   کشنبهیامروز   دمیپوش

 در حال استراحتن   ایهمه دن کشنبهی

   میروز هفته رو دار نیما تو فروشگاه شلوغ تر اما

  رونیاز خونه زدم ب دمویلباس پوش  دیخر انیکل هفته م یبرا ایامشبشون  یمهمون یبرا همه

 شده بود   رمیچرا امروز د دونمینم

 کرده بود که همه کار هام کند شده بود   ریبود که ذهنمو انقدر درگ یسم مکند ریتقص بازم

 هیبا  ریمنتظر اتوبوس دوم بشم  اتوبوس دوم تو مس قهیاتوبوس اول جا موندم و مجبور شدم ده دق از

 دمیرس یکالفه شده بودم  وقت یحساب گهیاضافه کرد  د رمیبه تاخ قهیدق 5راننده دعواش شد و اونم 

 فروشگاه  

 از دور اومد سمتمو گفت   دنمیسرپرست بخشمون با توپ پر منتظر من بود  با د یمگ

  دیاونوقت امروز که بازرس اومده با ینداشت ریتاخ چوقتیسال گذشته ه هیتو تو  -

 پشت گوشم دادم بازرس .... اونم امروز   ی؟ موهاموعصب یکن رید قهیدق 20

 کار سم باشه ... بخواد اخراجم کنه...   نکنه

 اومدنم بهونه دستش دادم   ریمثل احمق ها با د منم
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 . از اتوبوس جا موندم   خوامیمعذرت م -

 لباستو عوض کن برو سر کارت ...   عیسر -

 بود  یکرده بودم رختکن خال ریتکون دادم و رفتم تو رختکن چون د سر

 گفت   دنمیو با دوارد شد  گهیاز در سمت د نیکوئ

 ؟ امروز بازرس سالمت روان اومده   رهیدز یکرد ریچرا د -

لباس عوض  نجایآوردمو پرت کردم تو کمدم عادت نداشتم ا رونیب شرتمویتوجه به اطرافم ت بدون

 کنم.  

 گفتم  یکردم با کالفگ سکویر نینبود ا یامروز چون کس اما

 مهین  میصاف کردن گلو باعث شد هر دو خشک ش یصدا  هیچه کوفت گهیبازرس سالمت روان د -

 لخت بودم  برگشتم سمت صدا  

 ... ندیبازرس سالمت روان من هستم ... خانم ما -

   دیشدم  تو گلو خند یدر کمدم مخف پشت

 گفتو رفت   نویتو دفترم منتظرتونم  ا -

 .  یبا قاب کلفت مشک ینکیمجعد نسبتا بلند و ع یمرد قد بلند با موها هی

 دور...   ییآشنا هینداشت  صداش اما آشنا بود ...  یو موها هم خون نکیاش با اون ع دهیورز کلیه

 نگاه کردم   نیکوئ به

 گند زدم...   -

 تکون داد   سر

گفتو به تنم اشاره کرد  کالفه لباس فرممو  نویسمتش چشم هاش برق زد  ا یبرگشت یاما وقت -

   دمیپوش
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   نهیمنو لخت بب نجایازرس امونده بود ب نمیهم -

   شهیحل م یباهاش مهربون باش همه چ کمی رهینگران نباش دز -

داد و به سمت در خروج  یجا خال نیکوئ ارمیحرفشو در ب نیا یدستم بهش برسه تا طالف نکهیاز ا قبل

 .  دمیرفت  لباس فرممو پوش

 پر رنگ ساده بود   یآب راهنیپ هی

 دمانیلباس فرم متفاوت ما بود  مسئول چ نیانقضا محصوالت بودم و ا خیمسئول کنترل تار من

سره بود لباس فرمشون مسئول صندق ها  لباس مشابه من  اما با رنگ  هیمحصوالت بلوز و شلوار 

 داشتن.  یصورت

   دمیرو هم پوش دمیسف یکتون

 به خودم نگاه کردم  نهیتو آ  بمیگذاشتم تو ج لمویام زدم و موبا نهیبه س مویشناسائ کارت

 سم:    کنهیم دایروز مزخرف چطور ادامه پ نیا مینیبب می... بر رهیخب دز -

رو  رهیدز یرو خواستم اتاقم اما وقت گهید یمشکوک نشه اول چندتا از کارمند ها یکس نکهیا یبرا

 نکرده بود   رینظر داشتمش تا حاال د ریمدت که ز نهمهیا ومدهیصدا کردم گفتن هنوز ن

گفت اومده و تو رخت کنه  رفتم صداش کنم اما با اون  یسر کار که مگ ادیشدم نکنه نخواد ب نگران

حاال  کردمیم شیبررس قیشد  تازه داشتم دق یکه پشت در کمدش مخف فیصحنه رو به رو شدم  ح

   دمیکه د یزیبا چ

   ادیتا ب شده بود  برگشتم دفترم و منتظر موندم شتریتجربه کردنش ب یبرا اقمیاشت

  دیبفرمائ -به در اتاقم خورد   یتقه آروم یگذشت که صدا قهیدق چند

 فرم وارد شد   یآب راهنیباز شد و با اون پ در

که از لباسش رو چشم هاش افتاده بود جذاب ترش  یآب هیچشم هاش باسا یسبز و طوس بیترک

  کردیم
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 گذشت   شدینم شیبائیبود  اما از ز دایرو صورتش پ یآثار خستگ هرچند

رو به روم  یبه صندل  رفتیزن از دستم در نم کیصورت  یبود و هرگز ظرافت ها ینیزبیمرد ر من

مضطرب وارد شد و  دیخانم ما نینیبش نیتونیم -رو به روم اشاره کردم   یاشاره کردم  به صندل

 نشست  

 بود که گفتم   رهیقفل شده تو همش خ یانداخت و به انگشتا نیپائ سرشو

 هیاول  خوامیاالن ازت م نیهم ی. برا دنیم تیاهم یلیبه سالمت روان کارمند ها خ یمکند یآقا -

 نگاهم کرد و سر تکون داد   یو بعد به سواالتم جواب بد یپرسشنامه پر کن

 آماده کرده بودمو بهش دادم و منتظر موندم  رهیکه از قبل مخصوص دز یا پرسشنامه

  

 : رهیدز

 روان ؟  سالمت

 بودن ؟!  یسوال ها چ نیا اونوقت

 ؟  دادمیسوال ها جواب م نیبه همه ا دیبا واقعا

 من   یقبل یو رابطه ها یپر بود از سواالت سکس یسواالت روانشناس یبه جا پرسشنامه

 جواب بدم ؟ سر تکون داد  نایبه ا دیبا -تعجب برگشتم سمتش   با

 ؟  نیپرسشنامه رو به من درست داد نیمطمئن -

 مردد خودکارو برداشتم    نیتر انجام بد عیلطفا سر ندیبله خانم ما -

شما چگونه است  جواب ها ، جنس مخالف ، جنس مخالف ، هر دو ،  یجنس التیبود تما نیاول ا سوال

مجبور به مشاوره  دمیترسیخودمو راحت کنم  اما م الیو خ چکدامیبزنم ه خواستیدلم م  چکدامیه

  نی، چندبار تا کنون رابطه داشت یجنس مخالف رو زدم  سوال بعد کیت نیهم یبشم  برا یبعد یها

 زدم   کیرو ت 1 نهیبار  گز 50از  شی، ب 50تا ده ، ده تا  0
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 شدم   مونیپش 1 نهیاز زدن گز شیبا خوندن سوال بعد اما

 .  دیکن ادداشتیدفعات را  قی، تعداد دق نیرا انتخاب کرد 1 نهیدر سوال قبل گز اگر

 ده بار اما همش دروغ بود .   یحت ایبار  1بزنم  تونستمیم

 ساله ام و سوال اولو با دروغ جواب دادم   25باکره  هیمن  دنیفهمیبزنم صفر و م تونستمیم

رو خوندم کامل  یسوال بعد  دمیفکر کنن ند دیشا دمیسوال شدم  جواب نم نیجواب به ا الیخیب

 ؟  دیبریلذت م یهنگ کردم  از چه نوع رابطه ا

 نظرتون راجبه رابطه از...    یها رو نخوندم و رفتم سوال بعد نهیگز اصال

 بلند کردمو گفتم   سرمو

 نگاهم کرد   یسوال  نیفکر کنم سواالتو بهم اشتباه داد -

 چطور ؟  -

 زد و گفت   یبه سالمت روان داشته باشه  پوزخند یربط چیفکر نکنم ه نایا -

  نیتر انجام بد عی... لطفا سر شهیش اول سالمت روان مبخ یسالمت جنس -

  

 داشت   یمورد هیهمش  یسوال ها رو خوندم  لعنت یباق

 مورد استفاده تو رابطه ها باشه!   یو بهداشت یریشگیپ لیراجب وسا دینبا یسوال سالمت جنس مگه

 بود   یچ نایا پس

چشم هاش  بیعج نکیاز پشت اون ع  کردیداشت منو نگاه م قیبه بازرس نگاه کردم که دق دوباره

   میما تمام رو زوقت ندار ندیخانم ما -نبود   دایخوب پ

 تکون دادم و شروع کردم به جواب دادن   سر
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 نیا شدینم فیح  ادیبدش م ای ادیخوشش م یتا حاال رابطه نداشته چطور بگه از چ یکس یوقت خب

   سمیجوابو تو برگه ام بنو

 زدم برگه رو به سمتش گرفتم  انتظار نداشتم شروع به خوندنش کنه   کیها رو ت نهیتمام گز یوقت

 داد و گفت   هیتک شیاما با آرامش به صندل  کنهیم یبررس عدیداخل پرونده ام و  ذارهیکردم م فکر

 ساله ... ه تا ده بار ... هم.... صفر...   25...  ندیخب خانم ما -

 شد بهم   رهیگفتو خ نویا

 کردم مثل خودش پر رو باشم  با تفکر سر تکون دادو دوباره به برگه ام نگاه کرد   یکردمو سع نگاهش

؟ حس کردم داغ  یسوال ها جواب داد هیبه بق االتتونیبا خ یخب شما که تا حاال رابطه نداشت -

 شدم.  

   نیمن نذاشت یبرا یا نهیخب شما گز -شدم   رهیازش گرفتم و به دستام خ نگاهمو

  گهیسر سواالت د میحق با شماست ... بر -

   دیدادم  بازرس پرس رونیخدا هنوز تموم نشده بود  نفسمو با آه ب یا

 ... متاسفم...   نیخانوادتون رو از دست داد نیشما نوشت -

   یمرس -

 ؟  نیبدونم بچه چندم خانواده بود شهیم -

 .  شهیروز مزخرف بالخره تموم م نیبدم ا یدواریکردم به خودم ام یهامو بستمو سع چشم

   دونمینم -اتفاقات کم بود حاال کنکاش تو گذشته ام هم اضافه شد ؟ کالفه گفتم   نیا همه

 بازرس رو به رو شدم   یسوال افهیهامو باز کردم و با ق چشم
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بتونم به سواالتتون راجب  کنمیمحترم ... من تو پرورشگاه بزرگ شدم و فکر نم یآقا دونمینم -

با اونا  میتونیوجود داره م یا گهید یسواالتتون دسته بند ستیخانواده هم جواب بدم ... اگه تو ل

 صورت من برگردم سر کارم .  نیا ری... در غ میادامه بد

 بهت شده بود   هیشب شتریتو چهره اش ب سوال

 تکون داد و گفت   سر

   نیبر نیتونیم -

  

 :  سم

 شوکه شدم   یکه حساب کردمیاعتراف م دیبا

از  کردمیاز دست داده  اصال فکر نم یا گهیاتفاق د ایخانواده اش رو تو تصادف  رهیدز کردمیم فکر

 ...  نجایا دهیپرورشگاه رس

بود درسشو تا  یطیتو هر شرا دادیکه داشت  بالخره نشون م ینیهر چند پائ یلیاز مدرک تحص جدا

 سر انجام رسونده. 

 گذشته   نایکار داشت  از همه ا طیهم تو مح یخوب یلیو عملکرد خ رفتار

 سالش بود و دختر بود  اما چطور ممکنه...   25

 بود...   بایواقعا ز رهیدز

 ...  ایو رابطه داشت نکنه همجنسگرا بود  یدوست یبرا یادیز یمسلما طرفدار ها ییبایز نیبا ا یدختر

 برگه تو دستم نگاه کردم   به

 رو گفته باشه همجنس گرا هم نبوده...   تیواقع اگه

 مردد شده بود   کمی
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 ...  دهیبدون پدر و مادر رو کش یکه تو پرورشگاه بزرگ شده و طعم بچگ یکس

 نکنم بتونه راحت از بچه اش دل بکنه...   فکر

 رهیو خ میدام به صندل هیمن باشه  تک یوارث آوردن برا یبرا یمناسب یدایکاند رهینکنم دز فکر

 شدم به در  بد ذهنمو مشغول کرده بود  

 یتو گذشته اش م قتیحق نیرو انتخاب کرده بودم  حاال ا رهیوقت گذاشته بودم تا دز کسالی

 کارمو خراب کنه  حرفشو تو خونه اش مرور کردم   دمیترس

چشم هاش  تیدنبال زندگ یریبه من و م شیدیآوردن بچه م ایماهه فقط و بعد به دن 9گفتم  یوقت

 داشت  پر از خشم و نفرت شده بود   یبیحال عج

  ستین سهیقابل مقا رهیبا دز طشیبود  مسلما بچه من شرا یاتفاق نیچن یچون خودش قربان دیشا

  دمیداخل موهام کش یامکانات براش فراهمه کالفه دست نیبهتر

بگم خودش بده به  یند شدم  رفتم تا به مگو بل زیسالمت روان رو گذاشتم رو م یاصل یها پرسشنامه

 فروشگاه شدم   یاصل یتو دفترش نبود  واردفضا یاما مگ میکارمندا و برگردم دفتر اصل

 ها برام لذت بخش بود   داریو جوش کارمندا و خر جنب

که  دمیفروش کردم  از گوشه چشمم د تیوضع یقفسه ها وبررس نیهدف شروع به قدم زدن ب یب

 رد شد   یعصبان رهیدز

رو گرفت  اما اون با حرص دستشو جدا کرد وبه  رهیمرد رفت و بازو دز یاز کارمندا یکیسرش  پشت

 :   رهیشده  دز یچ دمیفهم یم دیبرام جالب شد .با هیشدن قض رهیهم خ

 بودم  یبخاطرسوال ها عصب هنوز

 مواد روزانه   یرفتم سمت قفسه ها عیکردم  سر یچک م دیمهمو با یسه تا از بخش ها امروز

   ستادمیا لیدن یصدا با

   رهیدز -
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   لیشده دن رمیسالم ... من د -حوصله برگشتم سمتش   یب

 دختر از صبح دنبالتم   سایوا -

 شده ؟  یچ -

دنبال من بود  اولش دوست دختر داشت اما بازم  لیفروشگاه دن نیکه اومده بودم ا شیسه سال پ از

 بود   یطونیکال پسر ش کردیم طنتیمن ش دور و بر

 داشت.   یمناسب کلیبلند و ه قد

 با نمکش کرده بود   شیو ابرو روشن و پوست جو گندم چشم

  دادینشون م شویاخالق تند و قلدر یچشم هاش و طرز حرف زدنش حساب یحالت تهاجم اما

 ادیز دیدرخواست کاال جد ایکاال ها  یاعالمئ مرجوع یانبار بود و من برا یاز بخش ها یکی مسئول

 باهاش برخورد داشتم   

 از حد دور و بر من بود.  شیشد که با تموم شدن رابطه اش با دوست دخترش ب یم یماه چند

  رمیازش فاصله بگ شتریکردم ب یاحساس خطر کردمو سع لیرفتار دن رییتغ نیا بخاطر

   شدینم الیخ یب لیدوست شم  اما دن یکار با کس طینداشتم تو مح دوست

بهش بگم و  ومدیبرم و بعدش اگه واقعا خوشم ن رونیب لیبار با دن هیقبول کردم  نیکوئ شنهادیپ به

    میتمام کن

   میرفت رونیبار با هم ب نیاول یبرا شیهفته پ کی

 به کجا بکشونه   خوادیقرار رو م نیا دمیفهم لیدست دن یها طنتیو با ش نمایتو همون س اما

   کردیتجاوز م میخصوص میدستش برام لذت بخش نبود و فقط انگار داشت به حر لمس

 رو به رو نشم   لیکردم با دن یشام رو کنسل کردم و زود برگشتم خونه از اون روز سع نیهم یبرا

 و خودش متوجه عدم عالقه من بشه   نمشیدادم تا کمتر بب رییتغ مویکار ساعت
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 بود   یامروز چون روز مزخرف اما

 و  گفت   ستادیکنه رو به روم ا لیهم خودشو رسوند تا روزمو تکم لیدن

 هیشام دو نفره و  هی...  رونیب میبر خوامی... امشب م یریاز دستم در م یهفته دار هیشده ؟  یچ -

 ...  اچهیکنار در یرو ادهیپ

 تکون دادم   سر

 خسته ام   یلی، بعدش هم خ نجامیاما من تا ده ا لیدن خوامیمعذرت م -

چشم هامو بستمو با   یستی... چرا با من رو راست ن شنهادمویپ یکنیدوباره رد م یدار رهیدز -

  میبهتره ادامه ند کنمی... حق با توئه... من فکر م لیدن -  دمیانگشت شصت و اشاره هر دو مال

 کردو گفت   زینگاهش کردم که چشم هاشو ر

 ؟  تهیتو زندگ یکس -

 امروز  شهیمن ... هر لحظه بدتر از لحظه بعد م یخدا اوه

 بشه ...  میوارد زندگ یندارم کس ی... فقط فعال عالقه ا ستین یا گهینه ... کس د -

گفتمو بدون  نویا  یاز دعوتت . موفق باش یبرم سر کارم .. مرس دیبا لیشده دن رمی... من د نیهم

 جوابش حرکت کردم سمت قفسه ها   یمنتظر موندن برا

 پشت سرم اومد.   اما

 ...   رهیدز -گرفتو مانع از حرکتم شد   بازومو

 شد بهم   رهیازش جدا کردمو برگشتم سمتش خ دستمو

 نه ؟   یگفت هویبدونم چرا  خوامیم قایدق -

 یباطن لیهم بخاطر چند ماه اصرار تو قبول کردم ... باور کن م شی... هفته پ لیدن ستین هوی -

 نداشتم و ندارم  
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  21:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 زد و با تمسخر گفت    یزیتمسخر آم پوزخند

 ایکه من برات کمم ؟  یهست یکس خاص ایجمهور  سی؟ دختر رئ یندار یباطن یلیچرا اونوقت م -

 !  رهیدز ینیبی؟ چرا انقدر خودتو باال م یدار یخاص و تاپ افهیق

 بود   نیا شیاز بس باال رفته بود درد گرفت  پس خود واقع ابروهام

 شد   یچشم هاش وحش  یخوب خودتو نشون داد -تاسف براش سر تکون دادمو گفتم   با

 که از درد نفسم رفت  دیدو بازومو گرفتو فشار داد انقدر شد هر

 من اگه بخوام خودمو نشون بدم که...   -

 نشست   لیرو شونه دن یدست

 سمت صدا   میدستشو ول کن هر دو برگشت -

 صحنه دعوا رو اونم رو به رو بازرس کم داشتم   نیسالمت روان بود و من فقط هم بازرس

 بازو منو ول کردو برگشت سمت بازرس   لیدن

 ؟  یدیبه من دستور م یباش یتو ک -

 بازرس و گفت   نهیبا انگشت اشاره زد رو س لیهستم  دن یمکند یآقا میمن بازرس مستق -

 برگشت سمت من    یبه من دستور بد یتونینم یهم باش شیخود مکند -

 هنوز کارم با تو تموم نشده   -

 انبار  یخشم نگاهم کردو برگشت سمت ورود با

  

   دمیو حالت چشم هاش ترس دشیتهد از

 داد  یکه باعث رفتنش شده بود ترس جاشو به نگران یو رو به رو شدن با کس لیبا رفتن دن اما
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 شد و گفت   رهیچشم هام خ تو

 گفتم   عیسر  ندیخانم ما نیدقت کن شتریبهتره تو انتخاب دوستاتون ب -

 فقط همکار منه   لیدن -

 خوبه ...   -؟ سر تکون دادم  یجد -شد   دایزمختش پ نکیاز باال افتاد و از پشت ع ابروهاش

 و رفت  دیگفتو چرخ نویا

 بشه آخه...   نیدل نش خوادیروز چقدر م نیشدم ... ا رهیدور شدنش خ به

 باعث شد از جام بپرم   یمگ یصدا

 ... امروز چته ... برو سر کارت...  رهیدز -

  

 :  سم

مردم  هیمن   دارهیدست از سرش بر نم لیدن دونستمیبودم  م دهیرو شن لیو دن رهیدز یحرف ها تمام

 نبود.   یخبر یاز مگ  شناسمیو جنس خودمو م

 بله ؟  -زنگ زدم   یمگ لیو به موبا رونیفروشگاه زدم ب از

 جلسه مهم   هیبرم  دی. من با یکارمندا پخش کن نیسالمتو ب یلطفا پرسشنامه ها شهی... م یمگ -

 ؟  نیایحتما ... فردا هم م -

کارمند  هیبوده باشه ... فردا به نظرم به عنوان  یخوب دهیروان اآره ... اما فکر نکنم بازرس سالمت  -

   امیب دیجد

 گفتم   دمویخند  رسهیفکر ها چطور به ذهنت م نیهممم... سم.... ا -

به من  دیاز کارمند هات بسپار که فردا با یکیو امروز آخر وقت به  امیم دیفردا به عنوان کارمند جد -

 آموزش بده  
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 مد نظرته ؟  ی... فرد خاص ستین یباشه مشکل -

 اومد   رینه ... چرا ... اون دختره که امروز د -

 اومد ...  ریچرا امروز د دونمیخوب منه ... نم یلیخ یاز کارمندا یکی رهیسم ... دز -

 راجبش فکر نکن...  بد

جالب بود هم جنس خودش... برام  یکنه ... مخصوصا کارمندا فیعادت نداشت از کارمنداش تعر یمگ

 کرد   فیتعر رهیاز دز

   شهیم رمیدستگ یچ نمیبا اون کار کنم ... بب خوامیو م امیباشه ... فردا م -

 ...   ادیم دیکارمند جد هیفردا  دمیخبر م رهی... من امشب به دز یاوک -

 شدم  نمیتا فردا  قطع کردمو سوار ماش یخوبه ... مرس -

 .  شدیم یتداع دادیکه به من م یو حالت چشم هاش تو هر جواب رهیدز افهیسرم ق تو

 پدر مادرش با خبر شم   تیاز هو خواستیم دلم

 18از سن  رهیدز یخونه سپرده بودنش و کجا بزرگ شده بود  سوابق زندگ میتیکدوم  دونستمینم اما

تو انتخابش  شدیباعث م رهیسر گذشت دز نیشد  درسته ا یشد شروع م یکه وارد آکادم یسالگ

 هم داشت   یخوب هیمردد شم اما 

 کنن فقط با خودش طرف بودم   ینداشت که بخوان ازم اخاذ یکیخانواده دور و نزد چیه

 کرد   یراحت م یادیکارمو تا حد ز نیا و

  

 :  رهیدز

 عصر بود .   6 ساعت

 کار داشتم   یلیمن تموم شده بود اما هنوز خ یرسم یکار فتیش
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 بار...   میامشب با ما بر ای... ب رهیبسه دز -لباس هاش رو عوض کرده بود و اومد سمتم   نیکوئ

 اومدم کار هام تموم نشده   ریامروز د -

مردد نگاهش کردم  دلم   میخوش بگذرون ای... ب یامروز تمومش کن یستیفردا هم هست مجبور ن -

 باهاشون برم   خواستیم

که  یکرده بود  و گند دمیاز برنامه عقب بمونم  مخصوصا االن که سم هم تهد خواستمینم یاز طرف اما

 گفتم   نیهم یجلو بازرس زده بودم  برا

 سر تکون دادو رفت    گهیشب د هیآم ... باشه  ینه امشب نم -

 اومد   یساعت نگذشته بود که مگ مین هنوز

 نگاهش کردم   یبودم  بلند شدمو سوالباهات کار داشتم اما فراموش کرده  رهیدز یخوب شد نرفت -

 ...  شیتو راه بنداز خوامی... م ادیم دیکارمند جد هیفردا  -

 بخش کار من ؟  ی؟ برا دیکارمند جد -

اول برام  خوادیشروع کاره و سم م نی؟ نکنه ا رنیمن بگ یجا خوانیم ویکی یعنیشده بود...  خی بدنم

 شد و گفت   میمتوجه نگران یگرفت منو اخراج کنه  مگ ادیکارو که   ارهیب نیگزیجا

 مونهینم نجایراه افتاد ا نکهیبه کار شما ربط نداره ... بعد از ا دهیکارمند جد هی...  رهینگران نباش دز -

راحت نشده  المیهرچند کامال خ  افتهیراه ب نجای... فقط قراره ا 43فروشگاه شماره  مشیقراره بفرست

 بود  اما سر تکون دادمو گفتم  

 ...  ندازمشیباشه ... من راه م -

   

 :  سَََم

 بعد از ظهر وقتم تو جلسه گذشت   تمام
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تو پرورشگاهش اومد  استعالم تمام  رهیسوابق دز قیتحق جهیغروب قبل برگشتن به خونه نت اما

 .  یرو گرفتم  خسته بودم  اما نه جسم رهیدز یبانک یحساب ها

 خسته بودم.   یروح شتریب

 سمت   هیداشتن وارس از  یخانواده برا فشار

   رهیو حاال هم مجبور کردن دز  گهیبرگشتن از طرف د یبرا میقبل یدوست دخترا تالش

بخواد  طیشرا ایسر مبلغ قرار داد  کردمیفکر م  هیرو داشتم اما نه با اصل قض رهیمخالفت دز انتظار

   کنمیم شیاما من راض  دینرس گهید یبده  اما با مخالفتش اصال کار به جاها ینظر

 ... دمیخواستم رس یبه هر چ یزندگ تو

 شه.  یبرام لذت بخش تر م شهیکه بدست آوردنشون چالش دار م ییها زیچ مخصوصا

 خونه   دمیرس

نسبتا  یاز پنت هاوس ها یکیوقته سپردم به خدمه و خودم تو  یلیتو حومه شهرو خ ییالیو خونه

   کنمیم یبزرگ داون تون زندگ

 کیهم به دفتر کارم نزد نجایا  کنهیم شتریب توییخونه فقط انگار تنها هیبزرگ بودن  ییتنها یوقت

 باشم تا اون خونه   نجایا دادمیم حیترج نیپنجم اون خونه نبود  بنابرا کیبود هم 

 یحتما تا صبح بررس دیبا نارویخونه شدم و مدارک آنا رو رو کونتور آشپزخونه گذاشتم  ا وارد

  کردمیم

 وان داغ افتاد به جونم   هیورودم به اتاق خواب هوس  با

 هیخودم  یبرداشتم  وانو پر کردمو برا السیگ هیشراب سرخ با  یبطر هیتو آشپزخونه و  برگشتم

 رو مزه مزه کردم   ییایتک نفره گرفتم  شراب سرخ اسپان یمهمون

نگاه کردم  من تو  السیشراب تو گ یبه سرخ  نداختیم رهیدز یطعم لب ها ادیمنو  نشیدلنش طعم

 تنها بودم   شهیخانواده مرفع بزرگ شدم  اما هم هی
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 پرورشگاه بزرگ شد...   هیتو  اون

 هامون متفاوت بود   ایدن چقدر

 داشت   یمتفاوت یما رنگ و بو ییاتنه مسلما

 عکسش رد شدم   یتفاوت از رو یب یلیخ کردمیشرکتو چک م یکارمندا یبار که عکس ها نیاول

 ساله بودم   30 یال 25 یدایکاند هیدنبال  چون

 یرزومه ها رو بررس یاما وقت  یرنج سن نیافراد ا نیدختر بچه اشتباها اومده ب نیکردم عکس ا فکر

چهره ام جوون  گفتنیبهم م شهیساله هم 40مرد  هیکردم عکسش برام جلب توجه کرد  به عنوان 

 ساله رو داشت   18دختر  هیواقعا صورت  رهیتره  اما دز

بخش صورتش که  نیجذبم کرد  اما مهم تر شیا لهیت یچشم ها نباریبه عکسش نگاه کردم و ا دوباره

 برام جذاب بود آرامش تو صورتش بود  

با  یباشه  چون زندگ بایز یلیخ نکهیداشته باشه تا ا یو آروم نیبچه ام چهره دلنش دمیم حیترج

  شهیم یزود عاد یلیخ بایداده  چهره ز ادیخوب بهم  زویچ هیو رنگارنگ  بایز یدوست دخترها

 دیکاند 4انتخابش کردم  اونو  نیهم یمونه برا یم نیدلنش شهیهم رهیمثل صورت دز یچهره ا اما

   گهید

مغرورانه بود   یلیبخاطر طرز حرف زدنش که خ یکنار رفتن  اول دونیاز م گهید یزود سه تا یلیخ اما

قرار نبود  دمیرو د رهیقبلش دز نکهیبخاطر ا یکه زننده بود  و سوم دنشیبخاطر نوع لباس پوش یدوم

 از شرابم خوردم   گهیجرعه د هی  نمیرو بب رهیاون رو ز دز

 تو سرم مرور شد   دمشیبار د نیکه اول یا صحنه

 وارد فروشگاه شدم   یدر پشت از

 یسوم رو بررس دیفروشگاه رفتار کاند یها نیتا اول با دورب یکنترل یها نیسمت دورب رفتمیم داشتم

   شناسنیاونا فقط اسم منو م  شناسنیو نم دنیفروشگاه چهره منو تا حاال ند یکنم  اکثر کارمندا
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 دختر تو راهرو در حال صحبت بودن   دوتا

 از اونا بلند گفت   یکیاز کنارشون رد شدم و خواستم وارد اتاق کنترل بشم که  یحرف بدون

   شدیداشت رد م رهیکه دز ییسالن  جا یبار ؟ با حرفش برگشتم سمت انتها یای... امشب م رهیدز -

 دوستش برگشت  لبخند زد و گفت   یبود و با صدا ختهیبلندش پشتش ر یموها

   سمیاضافه کار وا خوامینه ... امشب م -

منم وارد اتاق کنترل  رهیزدنش ... لبخندش ... آهنگ صداش... همه برام جذاب اومد  با رفتن دز حرف

رو کنترل کرد  فرداش و فردا  رهیسوم  تمام مدت رفتار و حرکات دز یدایچک کاند یشدم و به جا

   گهید یها

چرا  دونمیاقدام کنم  اما نم تونستمیبود و م یکاف نجاینظر داشتم  تا هم ریرو ز رهیساعت دز 1روز  هر

 مطلح کنم   شنهادمویپ نکهیبدون ا  نمشیبب کیاز نزد خواستمیم

در جذب کارش بود که به روز که مشغول کار تو بخش کنسرو ها بود رفتم سمتش  انق هی نیهم یبرا

 اطرافش توجه نداشت  

  شدیحس م مشیتن نشون دادم عطر مال یکنسرو ها یو خودمو سر گرم بررس ستادمویا کنارش

  شدیحس م مشیتن نشون دادم عطر مال یکنسرو ها یو خودمو سر گرم بررس ستادمویکنارش ا

   دمینگاهش کردم و ازش پرس  کردیها رو چک م بلیکنارم خم شد و رو زانوهاش نشست دونه دونه ل

 انقضاشون گذشته ؟  خیخوردن تار فیکه تخف ییکنسرو ها نیا -

 جواب داد   دادیکه کارشو انجام م نطورینگاهم کنه هم نکهیا بدون

 ایخوردن  فیکه تخف یی... اونا میگذشته ندار خیمحصول تار چیه نجاینه مسلمه که نگذشته ... ما ا -

 مونده   کماهیانقضا محصول کمتر از  خیتار انیتا پا ایشدن و  لیبه ما تحو فیاز کارخونه با تخف

 بودم   رهیمدت به حرکات لب هاش خ تمام
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از اندازه نرم به نظر  شیب شیصورت یاز طرز برخورد و جوابش خوشم اومده بود  لب ها نکهیاز ا جدا

   دیرس یم

 قفسه ها   گهیو نگاهش کردم که بلند شد و رفت سمت د ستادمیا قهیچند دق دونمینم

 رابطه سالم   هیبچه سالم از  هیبود   نیبرنامه و هدفم هم  خوامیدخترو م نیا دمیهمونجا فهم اما

 هدفم مناسبه   نیا یبرا رهیدز دونستمیو م  ایبه وجود ب یواقع یعشق باز هیکه از  یا نطفه

رابطمون رو تو ذهنم تصور کنم  بعد از اون روز بود که  یهمه چ تونستمیاون لحظه هم م یحت چون

 گفتن بهش   یکردم برا یزیبرنامه ر

   کمیفقط   ختیبهم ر یهمه چ کمی شنهادمیبا رد کردن پ اما

نبوده که بخوام و بهش  یزیموافقت کنه  تاحاال چ کنمیموافقت نکنه  مجبورش م لیاگه با م چون

 نرسم  

  

 :  رهیدز

 خسته بودم  یلیخونه رو کاناپه زرنگ و رو رفته وسط اتاق ولو شدم خ دمیده شد بود که رس ساعت

 لونه موشه...   هیاتاقم نگاه کردم آره شب به

 خونه منه...   اما

 شهیم یخونه نقل نیباشه  ا گهیتا بچه د 24سالن با  هیاتاقت  یوقت  یعمر بدون سر پناه باش هی یوقت

 بهشت برات  

مربوط به سم باشه  نکنه  کردمیته دلم حس م  ادیکه قرار بود ب یدیفردا فکر کردم و کارمند جد به

 برام  بغض کرده بودم   ارهیم نیگزیداره جا

   تونمیکه نم دونمیفرار کنه  اما م ومدهیکه ن رمیسخت بگ یفردا طور خواستیم دلم
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 بد جواب بدم  ایبد برخورد کنم  یبا کس تونمینم چوقتیه

با  ستمیحاضر ن چوقتیکه ه دمیدار شن هیو کنا شین یزهر آلود و جواب ها ینگاه ها یتو بچگ انقدر

 فکر ها پرت شدم تو گذشته   نیناراحت کنم  با ا وینگاهم کس ایزبونم  شین

  ههیکر هیبق یهم برا ابونیکنار خ دنتیخند یباش ریفق یوقت

با چشم  هیبق  یخندیقاصدک تو دستت م هیو با دوست هخودت به  یندار یبه اونا کار یوقت یحت

   فهیچون لباس ها کهنه است  چون صورتت کث کننیپر از نفرت نگاهت م یها

   یشیبزرگ م یدار ینجوریگناه توئه که ا انگار

از نگاه و  نیهم یصحنه آذرده نشه  برا نیا دنیو چشممون با د یریکاش بم گنینگاهشون انگار م با

 انداخت   میبچگ ادیرفتار سم بدم اومد چون منو 

 ام   کاگویشلوغ ش یدفاع کوچه ها یلحظه حس کردم همون دختر ب هیاز باال نگاهم کرد که  یطور

که  ینرسه  شام رید یتا به اون شام کوفت دیدوئ یخونه م میتیکه تو سرما گرسنه سمت  همون

 موند   ینم یباق یزیچ یخال یجز ظرف ها قهیدق 9:10و  شدیشروع م 9ساعت 

   نجایا دمیافکار از ذهنم پاک شه  اون روز ها گذشت  من دووم آوردم  من رس نیتکون دادم تا ا سرمو

   دمیکه شب و روز براش زحمت کش یزندگ  رهیرو ازم بگ یزندگ نی تونهینم یکس

 آوردمو با آب داغ آماده اش کردم   رونیب نتینودل آماده از تو کاب هی

 چک کردم  آماندا بود   مویگوش لمیموبا یکاناپه چمباته زدمو شروع به خوردنش کردم  با صدا رو

 برام دعا کن  لبخند زدمو جوابشو دادم   شهی... امتحانام از فردا شروع م رهیسالم دز -

 ایدو سالش بود من بزرگش کرده بودم  حس خواهرانه  یبود و از وقت کتریسال از من کوچ 7 آماندا

 مادرانه بهش داشتم  دیشا

 اما برام مهم نبود    شدیآماندا م لیتحص نهیاز در آمدم هز یقابل توجه بخش
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 برام با ارزش تر بود   یاون از همه چ یو شاد یخوشبخت

اونوقت  دیکنم  شا یراحت تر زندگ تونستمیو م شدیکالج خودم تموم م یقسط ها گهیسال د هی

 به خونه برسم  به کاسه نودلم نگاه کردم   کمی تونستمیم

 هم بخورم  سَََم:   یا گهید زیاز نودل چ ریبتونم شب ها غ دیشا ای

 نگاه کردم  دمیبه چهره جد نهیآ تو

 نگاهم کرد   یبا لبخند مغرورانه ا ساموئل

 ها   یسم ؟ خودتم خودتو نشناخت هینظرت چ -

 شگریساموئل آرا  یهم بلد باش گهیاز کوتاه کردن موهام کار د ریغ کردمی... فکر نم ستیکارت بد ن -

 ما بود   یخانوادگ

 کمیاز  شتریب یلیمنو عوض کنه  اما خ کمیازش خواستم  افهیق رییبه تغ ازیبهونه چک کارمندا و ن به

   یو لنز قهوه ا یدهه هشتاد لیبیبا س  یا ییحالت دار و نسبتا بلند خرما یکرده بودم  مو رییتغ

 خودم نبودم   هیتر کرده بود  جدا شب رهیرو ابروهامم کار کرده بود و اونارو ت یحت

 ساموئل جدا شدمو رفتم فروشگاه   از

   شناختیهم منو نم رهیمسلما دز شناختیمنو نم یمگ اگه

وارد شدمو  یفروشگاه بخوره  از در پشت یبه کارمندا پمیبودم که ت دهیپوش شرتیو ت نیشلوار ج هی

 ؟ نیبا من کاردار -اتاق اومد   رونیدر زدم اما صداش از ب  یرفتم سمت دفتر مگ

 نگاهم کرد  لبخند زدم   یسواال  یسالم مگ -سمتش   برگشتم

 سم...   -صدا لب زد   یبهش زدم  ب یگفتمو چشمک نویا  دیهستم ، کارمند جد یکند کیمن ن -

 و اومد سمت اتاقش  آروم گفت   دیخند

   یداد افهیق رییچطور انقدر خوب تغ -
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 :  رهیدز

 هیخوابم  هیزن چاق و زشته  تو  هی دمیبار خواب د هی دمید دویشب تا صبح خواب کارمند جد تمام

 بود   یپیپسر ه

 خوابم...   نیتر بیاما تو عج  دیمالیبه من م یترنس بود و خودشو ه هی دمیبارم خواب د هی

 بود   یسم مکند دیجد کارمند

  روزیکردن مثل د ریمن دست برداره  از استرس خواب موندن و د یاز خواب ها خوادیآدم نم نیا انگار

   دمیساعت زودتر از خواب پر هی

چشم هام بدتر از قبل شده بود  خسته بودم   ریز یخودمو برانداز کردم گود نهیشستمو تو آ صورتمو

 خسته   یلیخ

 باز سرد بود   یاما آب لعنت  رمیفرصت استفاده کردم خواستم قبل رفتن دوش بگ از

 مونه   ینم یزیکه برا من چ کننیخونه کل ساختمون هستن و انقدر آب گرمو مصرف م امیکه م شبا

 نبود  یاما امروز صبح هم از آب گرم خبر گرفتمیصبح ها دوش م شهیهم نیهم یبرا

 نشده باشه و خرج نذاشته باشه رو دستمون .  شیزیموتورخونه چ گید دوارمیام فقط

 دوش گرفتموحاضر شدم   عیآب سرد سر با

 .  شهیها تموم م نی، همه ا رهیتحمل کن دز گهیسال د هی فقط

 به سمت فروشگاه راه افتادم  دیام نیا با

چک امروز  ییسمت قفسه ها رفتمیو لباسمو عوض کردم  داشتم م دمیرس هیزودتر از بق شهیهم مثل

 دونستمیو قد بلند کنارش شوکه شدم م یکلیپسر ه دنیصدام کرد  برگشتم سمتش و با د یکه مگ

 خودشه .  
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 بودمش   دهیانگار قبال د  دیکارمند جد همون

 ازش تو ذهنم نبود   یریتصو چیه اما

   یکن تشونیخوب هدا یبتون دوارمی، ام کننیامروز با شما کار م یکند کین ی، آقا رهیدز -

نگاه کردم  دستشو آورد سمتم و سالم کرد  لبخند زدمو باهاش دست  دیگفتمو به کارمند جد یچشم

 دادم  

 حرکتش   نینرم فشار داد گرم و با محبت بود ا دستمو

 خوشبختم   تونییهستم ... از آشنا ندیما رهیمن دز -

 ... منم   یکند کین -

   دمینگفت  پرس یزیهمراهم اومد و چ  میکارمونو شروع کن نیایخب با من ب -

 ؟  نیو انقضا کار کن تیفیشما هم قراره بخش کنترل ک -

 بله...   -

 همون ترس تو دلم نشست.   باز

 کدوم فروشگاه ؟  -  دمیمنه  آروم پرس نیگزیجا نکنه

 مردد گفتم   نمیدوره بب دیهنوز بهم نگفتن... فعال گفتن با -

 دادن....  ادیبهم  ینجوریشروع کردم ا یه ... خب من وقتخوب -

 

 :  سم

 بود   یدختره جالب رهیدز

 ییها یکار زهیمحصوالتو گفت و به تک تک ر هیتمام مراحل چک کردن اول تیبعد از ظهر با جد تمام

 هم اشاره کرد   دیرسیکه به ذهنم نم



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  33:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 !  نجایاومدم ا یچ یجذب حرف ها و رفتارش شده بودم که به کل فراموش کردم برا انقدر

از من  چوقتیباال نشکل داشت  اما ه یبرداشتن محصوالت قفسه ها یداشت برا یقد کوتاه چون

 قفسه ها استفاده کرد   ریتا شو ز یکدوم رو بهش بدم و هر بار از صندل چینخواست ه

 اومد   ینم رونیتاشو ب یکه صندل میبود اتیلبن قسمت

 تونمیمن م -خارجش کنه که رفتم کنارش و بازوش رو گرفتم   کردیشده بود و داشت تالش م خم

 مردد بهم نگاه کرد   ستادویباال رو چک کنم  ا یقفسه ها

اما گفت  نه ... خودم  کنهیدستش و دست من که دور بازوش حبقه شد نگاه کرد فکر کردم قبول م به

  کنمیخودمو کامل م فیرد

 بود   بیبرام عج کمیرفتارش  یگفتو رفت دنبال صندل نویا

 خبر بودنم  یفکر بود که من ازش ب یتو سرش کل انگار

   ستادیبرگشت  روش ا کیکوچ هیچهار پا هیکه با  کردمیخودمو چک م فیرد داشتم

 نداشت ...  یبه قفسه آخر دسترس یهنوز به حد کاف اما

  ششیرفتم پ دوباره

قفسه رو چک کنم   نیبذار من ا -رو گرفتم و دادم دستش  رهیداشت بگ یکه سع ییها یاز قوط یکی

 دوباره دستشو دراز کردو وگفت  

   تونمیخودم م -

 .  افتهیقفسه ها رو گرفت تا ن عیسر  دیلحظه لرز هینوک پا بلند شد و  رو

 شدم از سماجتش  کمرشو گرفتم و بلندش کردم   خسته

 راحت بلندش کردم  یلینداشتو خ یادیز وزن

 و گفتم   نیگذاشتمش رو زم هیرو چهارپا از
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 بردار.  ی، دست از لجباز یکار دست خودت بد نکهیقبل از ا -

  

 :  رهیدز

 نگاه کردم  االن چکار کرد ؟  کیبه ن شوکه

 گفت   یو دستور یجد یلیخ  نیچوب پنبه سبک بلند کردو گذاشت پائ هیمثل  منو

 بردار.  ی، دست از لجباز یکار دست خودت بد نکهیقبل از ا -

   ومدیشوکه بودم که صدام در ن انقدر

 کمی کیکرد و من همچنان تو شوک رفتارش بودم رفتار ن ییباال یشروع به چک قفسه ها کین

 بود  بیعج

 !   شناسهیم نجارویا خوب یلیخ انگار

 ! دهیو فقط به حرفام گوش م پرسهیسوال نم اصال

   دمیتو رو انجام م فیرد نیپائ یگفتم  پس من قفسه ها نیهم یکار منو اون انجام بده برا خواستمینم

 

 باشه ، قبوله   -

 .   میتو سکوت چک کرد یربع هی

دستاش رو کمرم مونده وبد چون  یکه هر لحظه کنار من بود  انگار جا رفتیم شیپ یچطور دونمینم

   دیپرس کیداغه ن کردمیهنوز حس م

 ؟  یکنیکار م نجایوقته ا یلیخ -

 سه سال   -

 ؟  یینجایاهل هم -
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 شم   یمینداشتم با کارمندا صم عادت

 یجواب ندم  برا ستیاما حس کردم مودبانه ن  دونستیمن نم یزندگ اتیاز جزئ یکس نیکوئ جز

 گفتم   نیهم

   نجامیا یسالگ 18نه ... اما از  -

   قایگفتم  دق دمویخند شهینم یمرکز یها التیآرامش ا یچیداره اما ه یادیامکانات ز نجایا -

 کار مونم   ی... بعد از اونم برا نجایکالج اومدم ا یمن برا -

 از سوال خودم جا خوردم .   ؟یخوند ی... چ نطوریمنم هم -

 !  کنهیو بحث رو باز م ارهیسوال م شهی. سوال همدمیچرا پرس دونمینم

 گفت   کیاز دادن اطالعات بودم  ن یفرار شهیهم من

   یابیبازار -

 دادم!  گهیاطالعات د هیئه ... منم ! البته فقط مدرک کالج گرفتم اوه بازم  -

 گفت   کیشدم  ن ینجوریا چرا

 ؟  رهیخونت کجاست دز یراست -

 .   واریسرمو بکوبم به د خواستیدلم م ؟ییدالتونم ... تو کجا ابونیمن خ -

   دمیمثل احمقا دارم آمارمو م چرا

 اونجا ؟  یدوره ... چرا رفت یلی؟ اونجا که خ دالتون

 اونجا خونه گرفتم ...  نیهم یپس انداز کنم برا کمی خواستمیا... ام ... راستش م -

 ... ستیبد ن ادیز

 گفت   دویخند
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 دخترا برن اون سمت   دمی... ند هیمحله مردونه ا نهینبود بده ... منظورم ا نینه منظورم ا -

 گفتم   دمویخند منم

 به شونه ام زد و گفت   یخودم  با شونه اش ضربه ا یهستم برا یخب منم مرد -

 داداش   یئه ... پس چطور -

 مقابل   یرفتم سمت قفسه ها دمویخند

  ؟یتو کجا هست -

 محل کارم روشن شه   فیاز دوستامم تا تکل یکی شیمن فعال پ -

 .  یچه خوب ... چه دوست خوب -

 ؟  یآره... تو هم خونه ندار -

 نکهیلحظه از فکر ا هیهم خونه من بشه  ادیب خوادیفعال شد  نکنه م میمغز یسوالش شاخک ها از

کردم  من با همخونه  رونیفکرو از سرم ب نیذوق کردم  اما زود ا شهیآپارتمانم نصف م یها نهیهز

   امیکنار نم

  ستیفقط کار ن شونیکه مثل من زندگ اونا

 لیتعط شونیجنس یپسر دارن ... زندگ ایدارن ... دوست دارن ... دوست دختر  یاجتماع یزندگ

 مثل من  مخصوصا پسرا   ستین

 گفتم   نیهم یگوش بدم  برا گهینفر د هیآه و ناله  یمونده شبا به صدا نمیهم

 هم خونه منه   التشیدو ترم و تعط نیدارم که دانشجوئه ... ب یمیدوست قد هی... منم  بایتقر -

 گفت   گهیجور د هیسخته  جمله آخرو  ییچه خوب ... تنها -

 ؟ هینهار ک میکه باعث شد برگردم سمتش و نگاهش کنم  متوجه نگاهم شد و برگشت سمتم  تا یطور

 ساعتم نگاه کردم و گفتم   به
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   نینهار وقت دار یبرا قهیدق ستیبازه ب نی... تو ا 2تا ساعت  شهیشروع م گهیساعت د میاز ن -

  ؟یریگیفروشگاه نهار م نیخوبه ... از هم -

   خورنینهار م ابونیها رستوران اون سمت خ یلیخمن آره ... اما  -

  

  

 :  سم

   کردمیم داینقطه ضعفشو پ دیسخت بود  اما کم کم به حرف اومد  با کمی اولش

 قبول کنه!   شنهادمویکه بخاطرش حاضر شه پ یزیچ

 بهتره بگم مجبور شه!   ای

 !  هیکارم نامرد دونمیم

 بودم  ینجوریهم شهیمن هم اما

 با نقشه و حقه   یحت دمیخواستم رس یهرچ به

 

 .  مینهار رو تو سکوت کار کرد میمونده تا تا یباق زمان

 رهیبرام وقت گذاشتن رو دز نیاز ا شتریشرکت  ب گشتمیبرم دیبعد از نهار بمونم و با تونستمینم

 نهار ؟  میبر -نهار که شروع شد برگشتم سمتش و گفتم   میممکن نبود  تا

 االن   ستی... گرسنه ام ن رمیم رتریتو برو من د -

 .   رهیآخرو ازم بگ میتا نیا تونستیجوابو نداشتم . نم نیا انتظار

 سوال داشتم ازش   یکل هنوز

 مردد شد و بالخره گفت    ادینهار خوردن خوشم نم یی... از تنها یایبخاطر من ب شهیم -
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 ...  میباشه ... بر -

   میفروشگاه رفت ییهم سمت بخش مواد غذا با

که رو به  ینفره ا 3 تیو نها کیکوچ یها زیگرم و سرد بود و م یکه مخصوص غذاها یطوالن فیرد

 روش قرار داشت  

کنن و  هیته نجایرو ا شونییغذا یوعده ها تونستمیم فیفروش بود اما کارمندا با تخف یبخش برا نیا

 بخورن 

 گفت   رهیدز

 درصد ...   10سرد و منجمد  یداره ... غذاها فیکارمندا تخف یدرصد برا 20گرم تا  یغذاها -

 مکث کرد و گفت   کمی

 زد و گفت   یلبخند خجالت هیبرا ما   شهیم متیهم نصف ق روزیمربوط به د یام... غذاها -

زدم و از هم جدا  ی؟ لبخند مینیبا هم بش زیو سر اون م میانتخاب کن مویخوایکه م ییچطوره غذا خب

 خودم بود .   استیها س متیکاهش ق نیا  میشد

 مین ستمیس نیهم ی. برا زارمیاز اصراف هم ب یبدم و از طرف یندارم غذا کهنه دست مشتر دوست

 اومد   یمصرف شده حداقل در م هیپول مواد اول ینجوریگذاشتم و ا روزید یغذا ها یبها رو برا

 دردسر .   ینهار سبک و ب هیغذا ها گشتم دنبال  نیب

 بود.   رهیزمان چشم هام دنبال دز هم

  ستادیا فیدرصد تخف 50 یکنار غذاها زدمیغذا ها رو از نظر گذروند و همونطور که حدس م آروم

 ینباشه ! اما مسلما در حد خوردن غذا ادیز یلیخ دیشا دنیکه فروشگاه بهش م یبود حقوق بیعج

 خونه حداقل مناسب تر هست  !  هیتو  یزندگ ایتازه 

 .  گهیکالفه برگشتم سمت د رهیو نم دار دز کیخونه کوچ یادآوری با
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 !  کردیم یزندگ ینجوریدختر ا نیا چرا

  ؟ییانقدر صرفه جو چرا

 !  ارمیدر ب دیبا نویباشه ! ا یا هیقض هی دیبا

 !  کنهیم یزندگ ینجوریکه بخاطرش ا هیلیکردن دل دایپ رهیبدست آوردن دز دیکردم کل حس

 داره که بخاطرش در حال پول جمع کردنه !   ییآرزو هی ای

 در بره!   تونهیباشه ... از دست من نم یداره ! اما هر چ یبده هی ای

   زنمیغذا ها نم نجوریلب به ا یدر حالت عاد  رهیهمبرگر سفارش دادم و رفتم سمت دز جیساندو هی

که  یزیپشت م رهیدز  یگوشت با سس قارچ سفارش بد کیو است یکارمند بر هیبه عنوان  شدینم اما

 گفته بود نشسته بود  

 جلوش بود و هنوز شروع نکرده بود.  ینیزم بیبا س یسوخار مرغ

 منتظرم مونده بود خوشم اومد.   نکهیا از

   میبه روش نشستم و با هم شروع کرد رو

   دمیپرس نیهم یداشتم  برا اجیکنکاش گذشته اش احت یبرا یشتریاطالعات ب به

   ییمتولد کجا ینگفت یراست -

 اما بالخره گفت    ادیحس کرد از سوال راجب گذشته اش خوشش نم شدینگاهم کرد . م مردد

 مونتانا   -

 روشن و گرم   یلیآره ... خ -بود   یلبخند که واقع هی.  دیخند  نجاینسبت به ا یگرم یاوه چه جا -

اومده بود موهاشو پشت  ادشیخاطره تلخ  هیشد  انگار  نیگفت اما بالفاصله چشم هاش غمگ نویا

 گوشش دادو گفت  
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 ؟  یتو چ -

 من کانزاس   -

 هم اهل اونجاست  نیچه جالب ... کوئ -

 

 ؟  نیکوئ -

   یمگ اریآره ... دست -

   ادی... داره م ناهاشیا -  اومد اشاره کرد و گفت ینهارش به سمتمون م ینیکه با س یدختر تپل به

   کردیداش صحبت م رهیتو رختکن با دز روزیکه د یاومد . همون دختر ادمیتازه  دنشید با

 جذبم کرده بود و...   یحساب دنشیکه با د یاومد تو ذهنم  بدن رهیآور رختکن باز بدن لخت دز ادی با

 ...  دیچرخ رهیرو بدن دز نگاهم

 سم... آروم باش...   یزود به

 کین شونی... ا نیسالم کوئ -بود نگاه کردم   دهیکه به ما رس نیبرداشتم و به کوئ رهیاز دز چشم

 با لبخند برگشت سمت منو گفت   نیهستن کوئ دیکارمند جد یکند

باهاش دست دادم که کنارمون نشست    کننیصدام م نیهستم اما همه کوئ نیسالم من آنابال کوئ -

 چطور بود ؟  یروز اول کار

 سخت  -

هنوز  -شونه باال انداختو گفت   رهیدز  یگ یم نویکه ا دهیکار کش ادیازت ز رهیخوبه معلومه دز -

 که...   مینکرد یکار

 کمینگاه کردم  گونه هاش  رهیبه دز دموینکردم  خند یکار گهیبعد م کنهیمثل بولدزر کار م رهیدز -

 گل انداخته بود  خودشو با نهارش سر گرم کرد . 
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بحثمو  یچطور دونستمیدختر مزاحم شد . نم نیشدم که ا یتر م یشخص یداشتم وارد سواال تازه

 گفت   نیادامه بدم که کوئ

 ... به تو هم گفت  ابونیامشب تولد ساموئله . .. همه رو دعوت کرد بار اون سمت خ -

  ؟

 فکر نکنم بگه   روزمونینه ... با دعوا د -

کامال سرخ  رهیحاال صورت دز  یگذرونیخوش نم کمی... چرا باهاش  هی! ساموئل پسر باحال رهیدز -

 : رهیشده بود  دز

  کردمیرو رو خودم حس م کین نگاه

انگار دست  نیشاخک هاش فعال شده بود و زوم کرده بود رو من  کوئ نیحرف کوئ دمیبا شن انگار

 بردار نبود و گفت  

 رو خفه کنم.   نیکوئ خواستیدلم م  یبد یتو انقدر به خودت سخت ستین یمطمئنم آماندا هم راض -

 گفتم   کالفه

 نهار تموم شه   میتا نکهیقبل ا می. حاال بهتره غذامون رو تموم کن کنمیباشه بهش فکر م -

 نگاه کردم خشک شدم.   کیبه صورت ن یگفتم  اما وقت نویا نیساکت شدن کوئ یبرا فقط

   کردیاخم نگاهم م با

نگاه کرد   ینجوریانداخت  اونم اون شب منو ا یسم مکند ادیمنو  هویو حالت چشم هاش  اخم

 شدم   رهینگاهمو ازش گرفتمو به غذام خ

 بلند شدو گفت   کینگذشته بود که ن قهیدق چند

 ...  رهیواسه امروز دز ی... مرس یمگ شیپ قرار بود بعد نهار برم من

 کردم لبخند بزنم   یشدمو سع بلند
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تو نخ  -گفت   نیدست داد و رفت کوئ نیبا منو کوئ  دمیازش بخاطر اون نگاه ترس کنمیاعتراف م اما

 تو بود  

 ؟   یشد وونهید -

 با دستم صورتمو پوشوندمو گفتم    کردیهات نگاه م نهیاومدم داشت به س یوقت -

 دویخند نیکوئ کننیمن نگاه م یها نهی... دست بردار ... از نظر تو همه مردا دارن به س نیآه کوئ -

 گفت  

 از زن هام آره ...   یلیهمه مردا نه اما خ -

 گفتم   مویدادم به صندل هیتک

 باهات قطع رابطه کنم   نکهیتمومش کن قبل ا نیکوئ کنمیخواهش م -

  

 :  سم

 بدست آورده بودم   ازمویاطالعات مورد ن بایتقر

هم وجود داره که  ییآماندا هیداره  یچقدر بده ارمیدر ب تونمیبوده و م یچه کالج رهیدز دونمیم حاال

 خوب بود    کنهیبهش تو مخارج کمک م رهیدز

 برگشتم سمت شرکت   عیبرسم  سر خوامیکه م یزیبتونم به چ دوارمیام

 پارک کردمو رفتم از آسانسور باال   نگیپارک تو

 خودم از آسانسور خارج شدم برم سمت فتر کارم که   طبقه

  

  

 جک جلوم رو گرفت   نگهبانم
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 آقا؟  دستشو پس زدمو گفتم   نیر یکجا م -

   یمنم مکند -

 ...  رونیآقا...  ب رونیب دی؟ البد منم مادرشم ... بفرمائ یاوه ... جد -

 کنار ؟  یریاز سرم برداشتم و گفتم  جک ... م سویگ کاله

 ...  خوامی... معذرت م یمکند یاوه آقا -

 رییهام وارد اتاق کارم شدم اصال حواسم نبود تغ یمتعجب منش یتکون دادم و از جلو چشما سر

 دادم  افهیق

که فراموش کردم لباس هامو عوض  ارمیاطالعات بدست ب رهیو راجب دز امیعجله داشتم که ب انقدر

 کنم.  

 رو چک کنه   رهیدز یمال یو ازش خواستم تمام حساب ها لمیاز همه زنگ زدم به وک اول

 اش رو هم دادم   هیاول یکالج و محل زندگ اطالعت

 سخت باشه   دیکردنش نبا دایحجم اطالعات پ نیبا ا دونستمیم

  

 :  رهیدز

کار هامو انجام  شهینگفت . منم طبق روال هم یزیهم چ ینبود .مگ یخبر کیاز ن گهیاز نهار د بعد

ساموئل جز من همه بچه ها رو  ایرفتم رخت کن تا لباس هامو عوض کنم  گو فتمیش انیدادم و پا

 دعوت کرده بود  

 دلم گرفت  کمیتو بار بودن   یکوبیرقص و پا یهمه در حال آماده شدن برا چون

 

 .  یالیخ یخودمو زدم به ب اما
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 !  ییحس تنها نیا ستیبار ن نیکه من خارج از جمع هستم ! اول ستیبار ن نیاول

   سای... وا رهیدز -صدام کرد   نیکه کوئ رونیب زدمیهامو عوض کردمو داشتم م لباس

 سمتش و منتظر موندم تا برسه بهم   برگشتم

 بهش لبخند زدمو گفتم    میگذرونیبا هم خوش م یی... منو تو دوتا هیبار همگان هی... اونجا  ایامشب ب -

خستم . االن  یلی... اما برو و با بچه ها خوش باش . من خ یهست یدوست واقع هیتو  نیکوئ یرسیم -

 نگاهم کرد   نیبخوابم  غمگ خوادیفقط دلم م

 تو برم   یدوست ندارم ب -

   یاما من دوست دارم تو خوش بگذرون -  دمیکردم و گونه تپلش رو بوس بغلش

 کردمو راه افتادم سمت خونه.   یخداحافظ نیکوئ از

 خونه   دمیبود که رس 9برم  ساعت حدود  ادهیرو پ ریگرفتم کل مس میهوا روشن بود تصم چون

 تو صندق پستم نظرمنو جلب کرد   نامه

 نبود   اتیاومد  االن هم که وقت مال یبرام نم یا گهید زیچ یاتیمال یجز قبض ها معموال

 مهر کالج رو نامه قلبم تند تر زد.   دنید با

 شد   یاومده باشه  چون ضامن نداشتم با وامم موافقت نم شیپ یپرداخت وامم مشکل یبرا نکنه

کنم تا بهم وام بدن  همونجا تو راه پله  شونیتالش تونستم با نامه از پرورشگاه راض یبالخره با کل اما

 شده بود   خینامه رو باز کردم  دستام 

نامه رو تو دستم فشردم و راه افتادم   شمیخوندن متن اول نامه حس کردم دارم از استرس خفه م با

 بخونمش   نجایا تونستمیسمت اتاقم  نم

 نشستم   نیباز کردم  خودمو پرت کردم داخل و کف زم ییاسترس داشتم که در واحدمو به سخت انقدر

 مچاله شده رو باز کردم و خط اولشو دوباره خوندم  با سالم   نامه
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 رو بخونم .   هیدوباره مغزم قفل کرد و نتونستم بق  میرسانیبه اطالع م لهیوس نیبد ندیما رهیدز خانم

 ه رو خوندم.  جرئتمو جمع کردم . چشمامو بازو بسته کردمو ادام تمام

 ریموسسه ضامن شما به ضمانت سا ازیبا توجه به ن میرسانیبه اطالع م لهیوس نیبد ندیما رهیدز خانم

وجه  هیموسسه ضمانت وام شما را لغو کرده و موظف به پرداخت کل نیماه ا نیا انی، از پا انیدانشجو

 .  دیباش یم کبارهیو  یمانده بصورت نقد یباق

 بار متن نامه رو مرور کردم   چند

 جا بدم ؟ اما چرا !؟ اشکام از استرس راه اتاد   هیوامم رو  دیگفت ؟ گفت با یچ

به کالج زنگ بزنم نه پرورشگاه  اما بازم نتونستم آروم بمونم و زنگ زدم  شدیشب بود نه م 9 ساعت

 جواب نداد  چکسیپرورشگاه  ه

 .  رمیالزم شد تا پرورشگاه هم م یبرم کالج و اگه حت یحضور دیبا فردا

 کارو کنن  نیبا من ا توننینم

بخوام مخارج آماندا و خودم رو  نکهیکنم  چه برسه به ا هیوامو تسو تونمیکل پس اندازمم بدم نم من

   زدمیهم بدم  مثل روح سرگردان تو خونه قدم م

 بشن ؟!   هیضامن بق دیاومد با ادشونی هوی؟!  یچ یعنی

 وام منو کنسل کردن...   چرا

 چکار کنم !   دیبا حاال

   رهیبتونه برام وام بگ دیصحبت کنم شا یبا مگ دیبا

 یاما بعد از ده سال سابقه کار تو فروشگاه  ته مغزم سم مکند رنیوام بگ توننیبودم کارمندا م دهیشن

 اومد...  
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به خودم لعنت فرستادم   عیاسترس ها خالص شم  اما سر نیاونو قبول کنم و از همه ا شنهادیپ تونمیم

 ...  فروشمیپول نم یتنمو برا  زنمیمن انقدر راحت جا نم

   ستیبرا پول ن یتن فروش نیا نه

 پوله  سم:   یگناه برا یموجود معصوم و ب هیفروختن بچه !  نیا

شهر تو شبه   یخونه وئو عال نیا یپام نگاه کردم  خوب ریجا زدم باال  به منظره شهر ز هی ویسکیو شات

 زدم   گارمیبه س یقیپک عم

مجبوره به من جواب مثبت بده  اما  فهمهیحاال م  دهیاالن نامه دانشگاهشو د رهیدز  نایپائ نیپائ اون

 سمتش...  رمیفعال نم

   دمیم  شنهادیاونوقته که من دوباره بهش پ  رهیتحت فشار قرار بگ یحساب بزار

 آمارشو در آورد و اقدامات الزم رو انجام دادم   لمیوک عیسر یلیخ امروز

 انجام بشه   یخوایکه م ییهمه کارا کساعتیتا تو کمتر از  یپول خرج کن کمی هیکاف فقط

 جز... مرگ...    کنهیرو حل م یما همه چ یایتو دن پول

   دمیکش قیعم نفس

 وارث نبودم   ریبرادرم نمرده بود  االن من گ اگه

 کرد  جادیا میتو زندگ یبا رفتنش خال بزرگ استفان

 ...  نیهم "خسته ام... خداحافظ یلیخ "کرد   ینامه تو اوج شهرت و قدرت خودکش هیبا  فقط

 زدم   گارمیبه س یا گهینه کمتر  پک د شتریکلمه ب کی نه

پدر و مادرم نرفتم  برام  دنیبه د شترهینداشت  دو سال ب یمفهوم گهیمنم بدون استفان د یزندگ

 و نبودن   ستنیمهم ن

   ستیکه اصال برازنده اونا ن یو مادر ! واژه ا پدر
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 سابق هستن  یها کتاتوریشدن و قدرت سابق رو ندارن اما همچنان همون د ریاالن پ نکهیوجود ا با

 یخبر هیکه بخاطرش ازشون متنفر شدم و  هستم بلند شدمو رفتم سمت اتاقم  فردا احتماال  یخصلت

 منتظر اثراتش بمونم   دیانجام دادم  با گهیمن کار خودمو د  شهیم رهیاز دز

  

 :  رهیدز

 صبح چشم هام رو هم نرفت   تا

 گرفتم تا ظهر   یمرخص یاول وقت زنگ زدم و از مگ صبح

بودم اما مسئول بخش  النیکالج جلو در بخش خدمات وام فارغ التحص یادار مین تااز شروع شد قبل

 گفت   دیتا اومد و منو د

گفتو از  نویا  نیکنیوقتتون رو تلف م نیبهتره بگم دار نیاومد روزیاگه بخاطر نامه د ندیخانم ما -

 کنارم رد شد مشغول باز کردن در اتاقش شد 

زننده بود که دوست داشتم بهش پشت کنمو برم  اما مجبور  یصحبتش و طرز برخوردش به قدر لحن

 بودم  

 بودم تالشمو بکنم.   مجبور

 گفتم   نیهم یبرا

 که...  یبدون اعالم قبل  شهی... نم نیبه من فرصت بد دیهست . با یراه هیحتما  -

 اخم برگشت سمتم و گفت   با

 ...   نیندار یهم فرصت نیاز ا شتری! تا آخر ماه گفته شده ! ب ندیخانم ما شهیم یاعالم قبل نیا -

تو ذهنم مرور کردم اگه   نیبهم زمان بد کماهیاست ... حداقل  گهیهفته د هیاما آخر ماه کمتر از  -

 ...   کماهیشبانه روز کار کنم 
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 ببرم   شیپ یبتونم کار دیشا

خانم  ستین هیریموسسه خ نجایا -  دمیدادش از جا پر یصدابا بسته شدن در اتاقش تو صورتم و  اما

 ...   ندیما

 باال بردم دوباره در بزنم و برم داخل  اما تو هوا متوقف شد   دستمو

   رمیبا پرورشگاه تماس بگ بهتره

کنن از کالج خارج شدم با پرورشگاه تماس گرفتم اما  یباهام بد رفتار نیاز ا شتریب نکهیاز ا قبل

 اونجام موفق نبودم  

 دادن   ینم یجواب گرفتمیتماس م یهرچ

 !   شهیم ادیز یلیسفر به نوادا خ نهیکردم هز نیسنگ سبک

   شهیبرم و موافقت نکنن اوضاع بدتر م اگه

 راه جواب داد  نیا دیدرخواست وام بدم شا یبود که اول به مگ نیراه ا نیبهتر

 تمرکز نداشتم   یول  فتمیبرگشتم فروشگاه  لباسمو عوض کردمو رفتم سر ش عیفکر سر نیا با

 یکینوشته بود  کالفه نشستم رو  یچ رفتیم ادمیبعد  هیثان کیاما  کردمیم یمحصوالتو بررس مدام

 چکار کنم   دیبا ایهام خدا هیاز چهار پا

 اومد سمتمو گفت   دنمیرد شد با د کردمیکه کار م یفیاز جلو رد یمگ

   رهیدز یزود برگشت -

 نرفت   شیآره ... کارم پ -

 نگرانه ؟  یلیشده ؟ صورتت خ یزیچ -

گرد شد  یمگ یکنم چشم ها هیتسو دیاز کالج برام نامه اومد که کل وام دانشگاهو با روزیراستش د -

 ؟  یمگه وام داشت -و گفت  
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 تکون دادم   سر

 جا پرداختش کنم ...   هیآره ... انقدر پس انداز ندارم که  -

 پشت گوشم دادمو مردد ادامه دادم   موهامو

تو چشم هام جمع شد اما جلوش  یاشک لعنت  ستین یراه چیرفتم کالج صحبت کردم اما گفتن ه -

 رو گرفتمو گفتم  

 درخواست وام بدم ؟  شهی... م یمگ -

 نه   ایکه موافقت کنن  یدار طشویشرا دونمیاما نم ... یبد یتونیدرخواست م -

 کنم ؟  دایپ طشویهست که بتونم شرا یراه چیه -

 با حسرت سر تکون دادم   یتونیم یاگه ضامن معتبر داشته باش -

 ...  دیکش ینم نجایضامن معتبر داشتم کارم به ا اگه

  

 :  سم

 بود   یشلوغ روز

 از کار هام عقب موند   یدو روز گذشته که تو فروشگاه گذروندم کل بخاطر

   یمکند یسالم آقا -رو وصل کرد   یاز مگ یدفترم تماس یاز ظهر بود که منش بعد

 شده ؟  یزی... چ یسالم مگ -

 لبخند نشست رو لبم ...    میدرخواست وام دار هیراستش  -

 بود ...   رهیدز البد

 زرنگ به فکر وام افتاد...  دختر
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 درخواست ها   ستیخب بزارش تو ل -

 از کارمنداست که کمتر از ده سال سابقه داره  یکی... مال  هیضرور کمی نیا -

 ! نکنه ضامن داره   رهیگیکه بهش تعلق نم ینجوریا -

 ...  هیخوب یلی... کارمند خ نیکن یبررس هیبشه  دیام ... نه نداره ... اما گفتم شا -

 کدوم کارمندمونه ؟  -  دمیافتاده مکث کردم و پرس ریگ یسخت طیشرا یلیخ

   یباهاش کار کرد روزی... همون که د رهیدز -

 خوشحال گفت   یبکنم  مگ تونمیچکار م نمیدفترم ... بب ادیب شیکار فتیهمممم... بگو امروز بعد ش -

   شهیخوشحال م یلی... خ یمرس -

 کرد   یکار شهیم نمیبب ادی... فعال بگو ب ینده مگ یبهش قول -

 ؟  یندار ی. با من کار گمیباشه ... م -

   ینه ... مرس -

   ریروزتون بخ -

 چرخوندم سمت پنجره...   مویکردمو صندل قطع

  میشیم کیبه هدفم نزد میدار خب

 رد کنه  شنهادمویپ تونهینم نباریبگم رو مرور کردم  ا رهیبه دز خواستمیکه م ییذهنم حرفا تو

  

 :  رهیدز

 شهیبا کار خودمو سر گرم کنم  هم کردمیم یو استرس تمام بدنم گر گرفته بود سع یفشار عصب از

   کردیکار کردن حالمو بهتر م یوقت نگران
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 یکس یقدم ها یبود که تمرکز کار کردن رو از من گرفته بود  صدا دیشد ینگران نیانقدر ا نباریا اما

 بود   یاومد باعث شد برگردم سمت صدا  مگ یکه به سمتم م

 خبر خوب...   هی...  رهیدز -که رو صورتش بود گفت   یلبخند بزرگ با

 نگاهش کردم   فقط

 گفت   یبگم  مگ یزیاز حد تلخ بود که چ شیب دهنم

 وامت صحبت کردم  لب زدم   یبرا یمکند یبا آقا -

 قبول کرد ؟  -

برات بکنه  حس کردم زانو هام  تونهیچکار م نهیدفترش بب یساعت کارت برهنوز نه ... اما گفت بعد  -

 شل شد  

 ...  ستمیوام  اما حاضر به انجامش ن نیا یازم در ازا خوادیم یچ دونمیم من

 کنارم  هینشستم رو چهار پا  دهیبهم وام نم دونمیاز االن م نیهم یبرا

 گفتم   نیهم یبگم  برا قتویتونستم حق ی؟ نم یخوشحال نشد -متعجب گفت   یمگ

 گفت   دویخند ی.. شوکه شدم  مگ شهیچرا ... باورم نم -

 یدفتر آقا یامروز که به موقع برس یساعت زودتر بر هی دمیشوکه نشو .. بهت اجازه م ادیخب ز -

 واقعا مهربون بود   یمگ  یمکند

فکر  خوامیکردم لبخند بزنم و ازش تشکر کردم  نم یهستم  سع یطیتو چه شرا دونستیکه نم فیح

نشستم  پاهام توان راه رفتن  هیهم چنان رو چهارپا یهستم  با رفتن مگ یکنه آدم قدر نشناس

 ...  شدیکه نم رفتمی؟ اگه نم کردمیم دینداشت  چکار با

 هم که...   فتمیم اگه
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خش دار ساموئل باعث شد از جام  یصداقطره اشک سمج راهش رو باز کردو سر خورد رو گونه ام   هی

 بپرم  

  

  

 ؟   رهیدز یچطور -اشک رو گونه ام رو پاک کردمو برگشتم سمت صداش  عیسر

بود  از  یجات خال شبید -زد و گفت   یجواب دادن به سوالش فقط نگاهش کردم  پوزخند بدون

  یالبته تو که دعوت نبود -  دیحرف خودش بلند خند

 ساموئل ؟ اومد سمتمو گفت   یخوایم یچ -

 کارتو بگو   -دستامو به کمرم زدم و گفتم   ادیاوه اوه اخم نکن بهت نم -

 بهت نشون بدم   نویاومدم ا -

 بود  شبید یبار بود و مشخصا دور هم هی پیرو زد  کل یگرفت سمتم و دکمه پل لشویموبا

بچه ها  هیو بق گفتیچرت م شونیکی  رستوران دو طرف ساموئل بودن و مست بودن یاز پسرا چهارتا

 .  دنیخندیکه رو به رو اونا بورن م

 گرفتمو به ساموئل گفتم   یاز گوش نگاهمو

  ؟یخب که چ -

 تیرو اذ نیبود که به من مربوط بود  نکنه کوئ یچ  ختیادامه رو نگاه کن  از لحن گفتنش دلم ر -

 کرده باشن 

 خاطره بگم  همه گفتن بگو  ساموئل گفت   هیساموئل گفت حاال من  پیکل تو

   رونیفروشگاه رفتم ب یها یاز دخترا یکیشب با  هی من

که گفت همه زدن  نویمن خواستم به منطقه ممنوعه دست بزنم ا نکهیرفت تا ا شیخوب پ یچ همه

 ؟   نیپائ ایاز بچه ها بلند گفت  باال  یکیخنده   ریز
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   نیتو ساموئل گفت پائ یاز دخترا محکم زد تو بازو اون پسر و گفت فضول یکی

 چرا؟  نیدونیم  دیبا تمسخر گفت اما تا دست زدم برق سه فازم پر بعد

 خنده   ریهمون پسره گفت پر پشت بود ؟  همه زدن ز باز

 گفت کاش پر پشت بود !   ساموئل

 ست مثل من داره .   هیطرف خودش  دمید

 ساموئل گفت   دنیخنده  همه همه خند ریتو بلند زد زگف نویا

   دنیاون  باز همه خند یباشم جا ریاکه باهاش برم خونه اش ممکنه من ز دمید خالصه

 هویبه من داشت آخه   یچه ربط پیکل نیبه ساموئل نگاه کردم  ا یبرداشتمو سوال یاز گوش نگاهمو

   دیاز دخترا پرس یکی

 از پسرا گفت   یکی  م؟یدختر دوجنسه تو فروشگاه دار هیواقعا  ما

 بغلم  ساموئل گفت   ادیخودش ب هیمن عاشق دوجنسه ام . ک جووون

 نیکرد ا خیجمله بچه ها ساکت شدن بدنم  نیمتئو ... دعوتش نکردم امشب با گفتن ا ستین نجایا

 محض بود  ینامرد

 بلند شد و گفت   نیکوئ  کردیمنو خراب م ینجوریبهش جواب رد دادم داشت ا چون

 ساموئل گفت   یگیچرت و پرت هارو پشت سرش م نیداده ا یبهت جواب منف رهیچون دز -

  دنینکنه باهم .. ها ؟  باز بچه ها خند یکنیم یازش طرفدار هیچ -

کنه و ساموئل آشوب درونمو بفهمه بهش نگاه کردم و  رییاجازه بدم ظاهرم تغ یذره ا نکهیا بدون

 گفتم  

رو داشت  یا گهیجا خورد . انتظار برخورد د  یانداخت کهیت نیزشت بود که به کوئ یلیکارت خ -

 خودشو جمع و جور کرد و گفت 
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 زدم و گفتم   یحرف زدم ؟ پوزخند کتیبه شر یناراحت شد هیچ -

 چشم هاش گرد شد  با خنده گفتم    میتونیم یتو اگه بخوا ... اما ستیمن ن لیباب م نیکوئ -

  دهی؟ رنگت پر هیچ -

 سر تکون دادو گفت   ینا باور با

   رهیدز یا وونهیتو د -

 باشم ...   یباشم بهتره تا عوض وونهید -

 بزنه ازم دور شد   یحرف نکهیرو از دستم گرفت  بدون ا لشیزد و موبا یپوزخند

 ... کاش...  شدیبرداشته م یعوض ینسل آدما کاش

 سر کارم   برگشتم

سم  شیبهتره زودتر برم پ  یمگ شیو رفتم پ دمیاز قبل بود  دست از کار کش دتریحاال حالم  اما

  فهممیم یزندگ نیخودمو با ا فیحداقل تکل  یمکند

  

   دمیرو هم پرس یسم مکند یو ازش اجازه گرفتم  آدرس دفتر اصل یمگ شیپ رفتم

رو  یفروشگاه مصاحبه دادم و قبول شدم  فقط اسم سم مکند نی، تو هم نجایاستخدام من هم یبرا

 ییجا ینه حت  دمینه اسمش رو شن گهیفروشگاه  د یبودم و تو منشور اخالق دهیقرار دادم د نیپائ

 همه مثل من بودن   دمیعکسش رو د

تو فروشگاهش قدم بزنه تا  ادیب قهیبخواد هر دق دیرسیبا اونهمه شعبه مسلما نم یمکند سم

  ننیکارمنداش اونو بب

از  یزیمن چ نیبنابرا سنیهم معروف نبود که بخوان تو روزنامه ها و مجله ها هر روز ازش بنو اونقدر

 تا اون شب    دونستمینم یسم مکند
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   دمشیبار د نیاول یبرا  کیشب که از نزد اون

به حساب  یپیاون شب مثل کابوس اسم و چهره اش افتاده بود به جونم  مرد جا افتاده و خوش ت از

   ادیم

 لبم داغ شد   هویدوستش داشتم   سمیبهم نداده بود به عنوان رئ شنهادویاگه اون پ دیشا

 ...  یلعنت  دیکه سم بوس ییجا درست

گرفت ، لباس هامو عوض کردم و راه افتادم   یآدرسو از مگ  رونیتکون دادم تا از فکرم بره ب سرمو

 برم   ادهیشد پ یدور نبود اما نم یلیخ

 شاپ   یهپ یا رهیزنج یفروشگاه ها یجلو ساختمون اصل دمیرس یک دمیاتوبوس موندم و نفهم منتظر

   یالب یورود یرفتم به سمت منش میتا مرتب بشه و وارد شدم  مستق دمیکش موهامودست

 اون   دهیو اتو کش کیباال انداخته نگاهم کرد  نسبت به ظاهر ش یتا پامو بر انداز کرد و با ابروها سر

 شلخته.. .   یلیبهتره بگم خ ایمتفاوت بودم  یلیبلوندش من خ یو موها یکت رسم مخصوصا

 !   شرتیو ت نیبا شلوار ج مخصوصا

   نجایآد ا ینم پیت نیبا ا یبود کس مشخص

فروش هستم و قرار مالقات دارم نگاه پر سوالش رنگش  یاز کارمند ها یکیسالم کردمو گفتم  عیسر

 برداشت و زنگ زد  ویاز استرسم کم شد  گوش کمیزد   یزیعوض شد و لبخند محبت آم

 شدم   رهیبه کفش هام خ دمویکش قیعم نفس

  دمیپوش یسالم ترم رو م یها یحداقل امروز اون کتون کاش

 به خودم اومدم  یمنش یصدا با

تشکر کردمو رفتم سمت آسانسور  قلبم   12طبقه  نیببر فی... از آسانسور دوم تشر دیخانم ما -

 ...  ایاومد تو دهنم  خدا یداشت م
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 بدون توجه به اون قرار داد مسخره بهم وام بده ؟  شهیم یعنی

 یبزگ منش زیم هیره اوج گرفت روم استرسم دوبا شیبزرگ پ یو با ورود به فضا دمیرس 12طبقه  به

 براق   یادیپشتش نبود  همه جا براق بود  ز یرو به روم بود که کس

 هستم  یفیآدم آلوده و کث یلیخ کردمیکه حس م یطور

 گفت   ییچکار کنم که صدا دیبا دونستمیبودم و نم ستادهیجلو در آستانسور ا نطوریهم

   دیخانم ما -

 سمت صدا   دمیجام پر از

 اومد   یروشن به سمتم م یبا کت و دامن طوس یجا افتاده ا خانم

 گفتم   دهیبر

 سالم ... خودم هستم   -

 داخل سالن اشاره کرد و گفت   یبه مبل ها  یمنش زیزد و رفت پشت م یخشک لبخند

 گفتم و نشستم   یعیسرشون خلوت شه  چشم سر یمکند یتا آقا نینیبش دیبفرمائ -

ساله جا  50خانم  هیباشه نه  پیدختر جوون و خوشت هی یسم مکند یشخص یداشتم منش انتظار

 افتاده  

 با فکر تو سرم لبخند زدم    ادیسن دار بزرگتر از خودش خوشش م یاز زن ها دیشا

 . ستین دیبع یزیچ چیه ارهیب الیوارثش رو با قرار داد به دن خوادیکه م یآدم روان نیا از

  

 :  سم

 با من صحبت کنه زود بود .  خواستیاومده بود و م رهیزنگ زد  دز مینشده بود که منش 5هنوز  ساعت

   ادیب یادار میبعد تا خواستمیم
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ثبت  ییاز مکالماتمون جا یرد چیه خواستمیاتاقم رو خاموش کنم  نم یتیامن یها نیبتونم دورب تا

 خورد   یبرنامه ام بهم م نیشه   حاال که زود اومده بود ا

خودم مشتاق  ایرو منتظر بذارم  اما گو رهیممکن دز یکردم تا جا یاالن کار دارم سع نکهیبهونه ا به

 تر بودم  

 نتونستم تحمل کنم   شتریساعت ب مین چون

 -و گفتم   میزنگ زدم به منش  دهیبهم م یافتاده چه جواب ریگ طیشرا نیحاال که تو ا نمیبب خوامیم

 به در اتاقم خورد   یداخل  قطع کردم و منتظر موندم  تقه ا نیسترو بفر ندیخانم ما

 سالم   -اومد تو   رهیتو  در باز شد و دز ایب -

 نشست   زمیم یاومد رو به رو نینیبش نیتونی...  مندیسالم خانم ما -

از حالتش مشخص بود چقدر نگرانه  اما من کامال   دیکش قیتو هم قفل کرد و نفس عم دستاشو

 و گفتم   میدام به صندل هیکیبودم  ت لکسیر

 لبشو تر کرد و گفت    یاز من دار یگفت درخواست ی... مگ دمیخب ... گوش م -

   نیبهم وام بد خواستمیبله ... اگه ممکن باشه م -

 جوابمو نداشت  نیباز و بسته شد انتظار ا یدهنش مثل ماه  ستیخب ممکن ن -

   کردیاتاقمو خاموش کردم و بلند شدم  با نگاهش دنبالم م یتیامن نیتو لپ تاپ دورب از

من و  نیکه نشسته بود  سرشو عقب برد تا ب یسرش و دستمو گذاشتم دو طرف مبل یباال رفتم

 کنه   جادیخودش فضا ا

 پوزخند گفتم   با

 شوکه بود  وام بدم ؟  کنهیساله تو فروشگاه من کار م 3که فقط  یبه کارمند دیبه نظر خودت چرا با -

 نگفت   یزیدهنش باز شد اما چ بازم
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 سر تکون داد و لب زد نه  باز پوزخند زدم   ؟ی؟ نکنه ضامن معتبر دار یندار یهان ؟ جواب -

؟  آبدهنشو قورت داد اما  یخسته نشد یزندگ نیگفتم ؟  بهت گفتم از ا یاون شب بهت چ ادتهی -

 نگفت   یزیچ

شانس بدم ، اما خودت  هیمن خواستم بهت  -تر بردم و کنار گوشش زمزمه کردم   کیبهش نزد سرمو

   دیسرشو عقب تر کش  ینخواست

 روش کنار رفتم و رو کاناپه رو به روش نشستم   از

مبل رو تو دستش  ی؟ دسته ها یکن یبا من همکار ی... حاضر رهیپرسم دز یازت م گهیبار د هی -

 نگفت   یزیفشرد اما چ

 نه ؟ با حرص بلند شد و گفت   ای یجواب ؟ حاضر -باال انداختم و گفتم   ابروهامو

 نه   -

 بره سمت در که گفتم   دیچرخ

 در ثابت شد  ریدستش رو دستگ  یکرد یفکر م شنهادمیحداقل بخاطر آماندا به پ -

  

 :  رهیدز

 ام...   ندهیآ ایغرورم  یاومد  دو راه یباال نم نفسام

 آماندا ...   ندهیخودم ، آ ندهیفقط آ نه

راه بشم  اگه فقط خودم بودم  مهین قیرف تونستمیدانشگاهش با من بود  نم یها نهیاز هز یادیز بخش

 گفتم باشه ...   یم

 زندان هم برم  میبخاطر بده حاضرم

 ؟   یآماندا چ اما
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 تفاوت باشم   یب تونستمینم نویا

 در رو ول کردم و برگشتم سمتش   رهیدستگ  دونستمیراجب آماندا از کجا م یسم مکند یول

 کرد   شتریب مویزد که نگران ی؟ لبخند نیشناسیآماندارو از کجا م -

... فقط خودت نه ، راجب دوستات ، مخصوصا آماندا ، مثال  رهیدز دونمیراجب تو م زایچ یلیمن خ -

از کجا  ناروینامه داره   دهنم تلخ تر شد ، ا هیبه توص ازیو ن یبره کار آموز دیترم با نیا دونمیم

   دونستیم

 سم گفت    دهیم امیبهم پ یراجب کار آموز شیهر دو روز از نگران بایتقر آماندا

 ندهیآ تونهیم یدونیکمکش کنه ؟ م شیتو دوره کارآموز تونهینامه از من چقدر م هیتوص هی یدونیم -

 بده ؟ بغض تو گلوم نشست   رییتغ شویشغل

   دن،یرس نجایبه ا یکس و کار که به بدبخت ی! منو آماندا ، دوتا دختر ب میهر دو تنها بود ما

 من   یآخر خط بود  البته برا گهیانگار د اما

شغل خوب  هی گرانیاز منت د ازین یداشته باشه ، بتونه ب یبهتر ندهیکار من آماندا بتونه آ نیبا ا اگه

 داشته باشه...  

 کنم  سم گفت   اهیمنجالب س نیاونو هم مثل خودم گرفتار ا تونمیرد کنم ... نم تونمینم گهید

   رهیدز نیبش ایب -

   ینا توان برگشتم سمت صندل یقدم ها با

 متن قرار دادمونه   نیا -برداشت و گرفت سمتم   زشیبرگه از رو م یسر هی سم

   یصفحه بود و مغز منم در حال حاضر خال چند

چشم از قرار داد   کردیم لیو تحل هیرومو تجز شیپ اهیس ندهیو آ گشتیبه گذشته تلخم برم مدام

 برداشتمو گفتم  
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 ؟  رمیبگ میبرم بخونم بعد تصم شهیم -

 و گفتم   دمیکالفه چشم هامو دست کش رهینم رونیاتاق ب نیقرار داد از ا نیبخونش ... ا نجاینه ... هم -

 ... من وقت الزم دارم    کنمیخواهش م -

  

 باشه   یانقدر آدم نا مرد یسم مکند شدینم باورم

  زننیم یکه بخاطر منافع خودشون دست به هر کار هییپر از آدم ها ایدن نیا کردمیباور م دیبا اما

سر تکون داد به   کنمیخواهش م -لب دوباره گفتم   ریدادم و بهش نگاه کردم  ز رونیبا فشار ب نفسمو

 شونه نه  ن

 یاز کالفگ  رفتیناچار قراردادو دوباره برداشتم و شروع به خوندن کردم  جمله ها تو ذهنم نم به

   رفتیم جیداشت سرم گ

 خوندن صفحه اول شروع کردم به ورق زدنش چشمم رو صفحه آخر ثابت موند   بدون

 بود به سم نگاه کردمو گفتم   دهیکه مسئول سالمت روان گرس ییهمون سوال ها بازم

 جواب بدم   دیهم با ناروی؟ ا هیچ نایا -

 زد   شخندیگفتو ن نویا  گهید هیچه کار یقرار دادمون برا یدونیبله ... و البته با صداقت... چون م -

 ؟   کنمیلبخند انقدر برام درد ناک بود  اصال من دارم چکار م نیا چرا

 خودم بفهمم گفتم   نکهیآن بلند شدم و بدون ا هی

سن دختر نموندم که بعد با رابطه بدون عشق بکارتمو از دست بدم  قرار دادو انداختم رو  نیمن تا ا -

 رفتم سمت در  سم بلند گفت   زویم

 جلسه دارم و...   گهیساعت د هیاگه نظرت عوض شد زودتر برگرد چون  -
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رفتم سمت  یو رفتم  بدون توجه به منش دمیچون در اتاقشو به هم کوب دمیجمله اش رو نشن ادامه

کنم  سوار آسانسور  یتن فروش نکهیتا ا میآسانسور و منتظر موندم حاضرم برم زندان بخاطر بده

 نه...    ه...مگ امیموندم از پس زندان هم بر م یشدم و دکمه هم کف رو زدم  من تو اون پرورشگاه کوفت

 ... یآماندا چ اما

 طبقه همکف   دمی... اشک تو چشمام جمع شد  رس. ایخدا ایخدا ایخدا

االن بدوئم سمت اون در و خودمو  نیهم دیبا  دمیساختمون رو د یآسانسور باز شد و در خروج در

 نجات بدم  خودمو ... خودمو نجات بدم  بغضمو قورت دادم  دکمه آسانسور رو زدم  

 و راه افتادن   رمیاز ما دو نفر  نتونستم جلو اشکامو بگ یکی ندهیآماندا ... بخاطر حفظ آ بخاطر

چشمام بره  در آسانسور باز شد و دوباره بدون  یاما اشکامو پاک کردمو چندبار پلک زدم تا قرمز زود

 رفتم سمت اتاق سم در زدم و مثل دفعه قبل گفت   ینگاه کردن به منش

 تو  ایب -

 دفتر کارش شدم  وارد

 ر نا پامو برانداز کرد  بلند کردو س سرشو

 گفت   مغرورانه

   نجایا ایب -؟ سر تکون دادم   رهیپس نظرت عوض شد دز -

 سمتش . اشاره کرد برم کنارش.   رفتم

   ستادمیا زیبه روش کنار م رو

 ...  یدختر نمیچک کنم بب دی... اول بایموافق شنهادمیخوبه ... حاال که با پ -

 ... زیرو م نیبش -  ستادیشدم از حرفش که بلند شدو رو به روم ا شوکه

 گفتم   یعصب
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که قرار داد  یزیبخونمش  ابرو باال انداخت و رفت سمت م دیامضا نکردم . با یمن هنوز قرار داد -

 روش بود  برداشت و اومد سمتم  

 زودتر امضاش کن  خودکارو گرفت سمتم  رهی.. من جلسه دارم دز ایب -

 رو مبل و شروع به خوندن کردم   نشستم

که از  ندیما رهیو خانم دز شهیم دهیبه بعد مالک نام نیکه از ا یسم مکند یآقا نیقرار داد ما ب نیا

 به بعد...   نیا

 برداشتم از قرار داد  کالفه بودم   چشم

خداحافظ   زیم ینداشتم  برگه ها رو گذاشتم رو یا گهینوشته  من که راه د یچ کردیم یفرق چه

 من...   یاهایرو

   متاسفم

دوباره  ارمیب ایبه دن ینجوریکه مجبورم ا یبچه ا یبه باد رفته ام و برا یآرزو ها یخودم ، برا یبرا

 لب گفتم  ریمردد شدم ز

 و برم ...  ارمشیب ای... چطور به دن شهیآدمه ... آخه مگه م هیبچه است ...  هی -

 قطره اشک از چشمام سر خورد  هیباشه   یهر کس یایکه رو کنمیبزرگش م ینگران نباش طور -

 نگفت   یزیظالمه  سم چ یلیخ ایدن نیا -

شم شروع به امضا کردم  تموم که شد قرار دادو گرفتم سمت سم  با  مونیدوباره پش نکهیاز ا قبل

 همون پوزخند گفت  

  شیبخون یخوایفکر کردم م -

 ؟  یبرام گذاشت یا گهی... مگه راه د کنهیم یچه فرق -

 صفحه   نیآره ... مخصوصا ا یو حدودت رو بدون فیوظا نکهیاز اون نظر نه ... اما از نظر ا -
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من  یشدم  خدا رهیمونده به قرار داد بود  شوکه بهش خ یکیامضا شده رو گرفت سمتم  صفحه  برگه

 ؟  گفتیداشت م یچ

 بیآس نیکه به جن یهم هر مدل یممکن مجاز بود و بعد از باردار یتمام روش ها یزمان باردار تا

 نزنه...  

 سم نگاه کردم به

 از من؟ عروسک سکس؟  خواستیم یچ

 ...  نکهیبار باهاش رابطه داشته باشم تا بچه اش رو حامله شم  نه ا هیقراره فقط  کردمیم فکر

 و بعد از اون...   یزمان باردار تا

 فت  شوک بودم که سم گ تو

 بلند شدمو گفتم     میشروع کن نجایحاال که قراردادمون بسته شد چطوره از هم -

  ستمینه ... من نخونده بودمش... من ن -

 ...   زمیعز رهید گهید -رو به روم بود . کمرمو تو دستاش گرفتو گفت   یچشم به هم زدن تو

 :  سم

 کنم   شیموفق شدم راض بالخره

 بدستش آورده بودم    شهیشد داره مال من م یباورم نم کردیبرگه هارو امضا م یوقت

 بود   یعال نیکدوم از برگه ها رو نخونده بود و ا چیه

 به نفع من بود تا اون رو نداشتم   شتریکه مثلمه ب یقرار داد یبحث رو تک تک بند ها حوصله

  شیبخون یخوایفکر کردم م -ها رو گرفت سمتم که گفتم   برگه

 ؟  یبرام گذاشت یا گهی... مگه راه د کنهیم یچه فرق -
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 صفحه   نیآره ... مخصوصا ا یو حدودت رو بدون فیوظا نکهیاز اون نظر نه ... اما از نظر ا -

 مربوط به رابطه رو گرفتم سمتش و گفتم  یها بند

با خوندن چند خط اول اون صفحه    میشروع کن نجایحاال که قراردادمون بسته شد چطوره از هم -

 ... ستمینه ... من نخونده بودمش... من ن -شوکه بلند شد و گفت 

 نخندم   نتونستم

 کمرشو تو دستم گرفتم   عیسر  یامضا کرد ویچ یهنوز زوده بفهم چارهیب دختر

 ...   زمیعز رهید گهید -

 کرد ازم جدا شه   یسع

جدا  یماه هیقرار دادو برات بخونم  مثل  تیعدم رعا جهیصفحه آخر نت یخوای... م رهیآروم دز -

 افتاده از آب نگاهم کرد و لب زد  

 ؟  یبا من چکار کن یخوایتو م -

خودت  یبرا ینیریش ندهیو آ یگذرونیرو با من م یدوران خوش یکن یمطمئن باش اگه باهام همراه -

 مبهوت سر تکون داد  یساز یم

 با نه   یواقعا دختر نمیچک کنم بب دیبا زیرو م نیبش خوبه ... حاال -

 ؟   نجای؟ ا یچ -

 تکون دادم و ولش کردم  سر

 که جلسه دارم   یدونی... م عیسر -

 رو به روم اشاره کردم و گفتم   زیدادم عقب و نشستم به م موی، صندل زمیسمت م رفتم

 مردد اومد سمتم    نجایا نیبش ایب -

  اریشلوارتم در ب-و نشست روش  زیگذاشت رو  لبه م دستشو
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 اما...   -

 -تر بودم   یدستمو بردم سمت کمر شلوارش  هول شد و پاهاشو جفت کرد اما من قو تیعصبان با

   یترسی... پس چرا م یدختر یگفت

 ؟   یتو چ ادیب یسم اگه کس -

   ادینم یعامله تا من نخوام کس ریدفتر مد نجایا -

  

 :  رهیدز

   کردیکارو م نیبود که تجربه کردم  چرا داشت با من ا یحس نی، بدتر ریتحق

...  یلطفا ادامه ند شهیم -داشت کمر شلوارمو باز کنه و گفتم   یگذاشتم رو دستش که سع دستمو

 نگاهم کرد   یعصبان یبا چشما  یکنیم رمیتحق یدار

 ؟  ریتحق -

   ینیمنو لخت بب یورنجیبار ا نیبله ... دوست ندارم اول -

 رو لبش نشست  آروم گفت   یچشم هاش کمتر شد و لبخند نا محسوس  تیعصبان هوی

 مهمه...   یلیبار ها خ نی... اول رهیحق با توئه دز -

   دیعقب کش شویصندل دوباره

برگه  یسر هیباز کرد    زشویدنبالت  کشو م امیم 11جمع کن ... امشب ساعت  لتویبرو خونه و وسا -

 گرفت سمتم 

 زیبرگه هارو ازش گرفتم  از رو م یامضا کرد ویچ یتا بدون یقرار داده بهتره کامل بخون یکپ نیا -

 بلند شدم 
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   رهیدز 11ساعت  -رفتم سمت در که سم گفت   عیسر یحرف چیه بدون

 رو لبش بود حقم داشت   یا روزمندانهیکردم که لبخند پ نگاهش

 اون بود   یباز روزیپ نجایا تا

گفتمو از اتاق زدم  ی...  چشم آرومیمکند یبشه آقا یخوایاونجور که تو م یهمه چ ذارمیمن نم اما

گفتم سوار آسانسور  یکوتاه یاما نگاهش نکردم و مرس  کردمیرو حس م ینگاه منش ینیسنگ  رونیب

 بود   6 کیدنبالم به ساعت نگاه کردم  نزد ادیم 11شدم  ساعت

چکار کنم ؟ قرار داد تو دست عرق  دیکجا؟ االن من با می؟ که بر یچ یدنبالم برا ادیم دمینپرس اصال

 خونه   دمیچطور رس دمیتو نوشته  نفهم نیالبد ا  شدیکرده ام داشت مچاله م

چکار کنه ؟  خواستیواقعا م  شدیچکم کنه مرور م خواستیسم م زیم یکه رو یتو ذهنم لحظه ا فقط

 دفتر کارش منو چک کنه ؟  زیرو م

 کارو کنه  تنم داغ شد  نیامشب اومد تو خونه بخواد ا نکنه

 ...   یاحمق هیتو  رهیدز

اشکام چشمامو داغ   کنهیکه مسلما کارمو به سره م کنهیمثل تو شرکت چکت نم گهیخونه د ادیب

 کرده بود  

 ذارم بهم تعرض کنن افتادم  تا ن ستادمیا یکه با چنگ و دندون جلو هر کس یتمام دفعات ادی

 بارم باشه و حاال  اشکام راه افتاد  نیرابطه عاشقانه اول هیتا  دمیکش یسخت چقدر

 سم گفت رابطه عاشقانه...    دادمیم دیدلم به خودم ام تو

 هم بد نباشه...   یلیخ دیشا

 ...  گهیرابطه است د هی  کنمیهست  چرا بزرگش م یمگه چ حاال

 ، بخاطر آماندا...   میام ف زندگ ندهینجات آ بخاطر
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 زد   موینیب دینم شد یواحدمو باز کردم و با ورودم بو در

 نبود   یزیکجا نم زده بود  سقفو چک کردم  چ باز

 ...  ستیانصاف ن نیا ایصحنه آه از ته وجودم بلند شد  خدا دنیسمت تنها اتاق واحدم رفتم و با د به

 ؟   یپس من چ  یمال همه بنده هات هست یتو نگفت مگه

 تختم   یاونم درست رو  کردیاتاقخواب داشت چکه م سقف

دادم و به  رونیشده  نفسمو با آه ب ینجوریهست که ا یچند ساعت دادیرو تخت نشون م یسیخ

 صاحبخونه زنگ زدم  اونم طبق معمول گفت صبر کنم تا آخر ماه  

محل چکه سقف گذاشتم  برگشتم تو  ریسطل بزرگ ز هیو  زور تختو هول دادم سمت پنجره به

 بدونم تو چه دردسر انداختم خودمو  دیگرفتم اول قرار دادو بخونم  با میو تصم منینش

 رو باز کردم   فمیوظا ییاز همه رفتم همون صفحه کزا اول

   یسخت تر بر اومد یزایتو از پس چ  رهیدز یایقرار داد بر ب نیاز پس ا یتونیم تو

 ...  شدیبه خوندن کردم و با هر خط بدنم سرد تر م شروع

  

 :  سم

 تو سرم بود   رهیدز یبودم  صدا رهیهمچنان به در خ رهیرفتن دز با

  ینیمنو لخت بب ینجوریبار ا نیندارم اول دوست

 نیاز ا شتریب خواستمیاما نم  نمیاونو لخت بب یازش بپرسم پس دوست داره چطور خواستیم دلم

 بدم  شیفرار

جلو در خونش که بعد از خوندن قرار داد اگه فکر فرار به سرش زد  ذاشتمیرو م یکی دیاالن با نیهم

 به رفتار خودم پوزخند زدم    رهیجلوش رو بگ
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 دختر سمج شده بودم   هیتا حاال انقدر سر  یک از

  ارنیکه حاضر بودن برام وارث ب ییها دایرنگو وارنگ و کاند یبود دخترا ادیمن ز میکه برا یزیچ

توش برنده باشم  از  خواستمیمسابقه م هیبود که جذبم کرده بود و مثل  یزیچ رهیدز یلجباز نیا اما

 بلند شدم  زمیپشت م

 هیو   خوامیرام م رهیدز هیرو با دقت تر بردارم من  یگام بعد دیکه مچبورش کردم امضا کنم با حاال

 رابطه سالم 

 تو ذهنم اومد  جالب بود   یبند راجب رابطه قبل و بعد باردار دنیاز د رهیمتعجب دز چهره

بار قراره با من  هی کردیباشه  فکر م ینجوریدادمون ا کردقراریچهره اش مشخص بود که فکر نم از

   رونیمتفاوت تر بود  کتمو برداشتم و از دفترم زدم ب یلیاما برنامه من خ  ارهیبخوابه و برام وارث ب

 رفتم خونه   میبود  مستق رهیمجبور کردن دز یدر کار نبود و همش برا یا جلسه

   میرو ببرم خونه اصل رهیدز دمید ینم یلزوم

 مشکل بود   یبا اونهمه خدمه و کارمند پنهان کردن همه چ اونجا

 خودم بودم و خودم   نجایا اما

 یکارو م نیکه خودم نبودم ا یمیتا شهیو هم ومدیکردن خونه م زیتم یجمعه ها مارگارت برا فقط

 آپارتمانم بود   نهیگز نیکرد  آره بهتر

وارد خونه شدم  نیهم یو گذشته ام بدونه  برا میخصوص یاز زندگ یچیه رهیدوست نداشتم دز فقط

که با خودم آورده بودمو  یمال یرو برداشتم  حساب کتاب ها مونیخانوادگ یو اول تمام عکس ها

 که تو خونه ولو بود رو جمع کردم   میبرداشتم و مدارک کار

 مرتب بود   یکردم  همه چ یرو بررس گهید یکارمو مرتب کردم و درشو قفل کردم اتاق ها دفتر

تو خواب  رهیدز خواستمیاز اتاق مستر داشت اما م ریخونه سه تا اتاق خواب غ نیا نکهیوجود ا با

 که خودم بودم بمونه  مستر 
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 یدختر مغرور به مشکل خوردم برا نیاز خواب هارو چک کردم که اگه با ا یکی نانیاطم یبرا فقط

 خوشحال بودم...   یحساب هیاول یروزیپ نیاول کار اون اتاق رو بهش بدم  از ا

 کرد   یبه اهدافم حالمو خوب م دنیرس شهیهم

که بخواد  یزن چیو ه یازدواج رسم چیوارث داشته باشم، بدون ه ندهیبتونم طبق برنامه تا سال آ اگه

 یتازه ا ییمواد غذا چیآشپزخونه رو چک کردم  ه  شدیکامال راحت م المیشرط و شروط برام بذاره خ

 و آماده مصرف   زیخونه پر بود از مواد فر  مینداشت

اومدن و  یم یا گهیکار د یاما همه برا اوردمیم نجایرو با خودم ا یادیز یزن ها نکهیوجود ا با

کرد  یاز االن شروع م دیبا رهیاستفاده نشده بود  اما دز یخونه بصورت واقع نیآشپزخونه ا چوقتیه

 بود   8به سالم غذا خوردن  پس الزم بود آشپزخونه هم آماده ورودش بشه ساعت تازه 

   رهیدز بخش کار رو هم مرتب کنم و بعد برم دنبال نیداشتم ا وقت

  

 :  رهیدز

من ... من با خودم چکار  یقرار دادو امضا کردم  خدا نیمن واقعا ا  شدیباورم نم خوندمیکه م ییزایچ

 کردم  

 نقض قرار داد رو خوندم   طیرفتم برگه آخر و شرا عیسر

دالر ؟  ونیلیم کیدالر خسارت بده ؟  ونیلیم کی دیقرار دادو نقض کنه با نی... هر کدوم از طرف یچ

 رد شد   یزیاز پس ذهنم چ

 قرار دادو نقض کنه...   نیداره و اگه اون ا یپولو ندارم ... اما سم مکند نیا من

 خوندم   گهیبار د هیفکر قرار دادو  نیا با
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کنم  اما انقدر قرار داد  دایقرار دادو ممکنه نقض کنه پ نیا یکه سم مکند یطیشرا خواستمیم

و رو کاناپه  زیم یمن نبود  قرار دادو گذاشتم رو یبرا یراه چیهوشمندانه نوشته شده بود که توش ه

 قرار داد درسته ؟  اعتبار داره ؟   نیاصال ا یاز نظر قانون  دمیدراز کش

   دهیند نویکه ا یلیوک چیه

 !  کنهیسو استفاده م میاز سادگ  زنهیمعتبر نباشه و داره گولم م دیشا

   نترنتیبرداشتم و شروع کردم به سرچ کردن تو ا مویگوش

متوجه  هویبودم که  قاتیتحق نیچقدر اعتبار دارند  غرق تو ا یداخل یگوگل نوشتم قرارداد ها تو

 نکردم   دایپ نترنتیتو ا یبدرد بخور زیچ چیشدم ساعت ده شده  ه

 نداشتم   یا گهیقرار داد معتبره  راه د نیو ا هیسم مکند حق با دادیجستوجوم نشون م جینتا تمام

   کردمیم یزندگ یبا سم مکند دیامشب من با از

   ارمیب ایبه دن یتا بچه سالم کردمیمراغبت م یو از جسمم حساب گفتمیدستوراتش چشم م به

محل   شدیم نییساعت و محل کارم به دستور اون تع گفتمیم دینه نبا خواستیزمان ازم رابطه م هر

   نطوریهم هم میزندگ

 برد   یرابطه م نیاز ا ییبو دینبا چکسیهم با انتخاب اون بود  و ه دنمیپوش لباس

متوجه  یماه کس 9 نیتا تو ا موندمیخونه م دیاجازه کار داشتم و بعد از اون با یتا زمان باردار فقط

حق  یو حت رفتمیم دیبعد از تولد بچه با  ارمیم ایرو دارم به دن ینشه من باردارم و بچه چه کس

 ؟   تونمیم  نمیبب ارمیم ایکه به دن ینداشتم بچه ا

 ...   تونمیول کنم برم ؟ نه ... مسلمه نم ینجوریرو ا کنهیکه تو وجودم رشد م یموجود تونمیم

 که شده   یبدم  حاال هر طور رییتغ طویشرا نیتا ا کردمیم دایپ یراه هی دیبا

واقعا بچه  یبذارمش و برم  مطمئنم وقت ستمیحاضر ن ومدهین ایو به دن ستیدر کار ن یکه بچه ا هنوز

 .   ستادمیا هویافتم   یم یتو دردسر بد ادیب ایام به دن



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  71:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

   دمیباردار شم  چشم هامو با فشار دست کش یکه من قراره از سم مکند نجاستیفاجعه ا عمق

 لیخودش درست کرده  رفتم سمت اتاق خواب وسا یبرا هیاحمقانه ا یچه زندگ نیا وانهید مردک

 یچطور طیشرا نیکرده بود  من با ا زیسطل پر آب شده بود و سر ر یرو بردارم  اوه لعنت میضرور

 انقدر زود اومده دنبالم!   یعنی  دمیزنگ در از جا پر یخونه ام رو بذارم برم  با صدا

 :  سم

 هام زودتر از انتظارم تموم شده بود   کار

در ساختمونش باز بود و بدون زدن   رهیگرفتم زودتر برم دنبال دز میرفتن به خونه تصم یجا به

 در زدم   ستادمویاز پله ها رفتم باال  پشت در واحدش ا فونیآ

شده   هیال هیال یترک گرفته و رنگ ها یها واریبود تا خونه  د هیمخروبه شب هیبه  شتریب ساختمون

 بمونه  نجایچطور حاضر بود ا رهیواقعا دز

 یزندگ نیتن به ا ستیحاضر ن گهیرو بچشه د یکنه و طعم راحت یمن زندگ شیمدت پ هی مطمئنم

 نشد  دوباره در زدم  یدرو باز کنه  اما خبر رهیبدهدر زدم و منتظر موندم دز

 از ساختمون خارج نشده   دونستمیم

 نشده   ازدهیهنوز که  -شد   دایپ رهیدر باز شد و صورت متعجب دز بالخره

 سالم !  -

   یسالم ... زود اومد -

   دونمیم -

   میکارم زودتر تموم شد اومدم زودتر بر -انتظار تعارف وارد خونه اش شدم و گفتم   بدون

 جمع نکردم   لمویاما من هنوز وسا -

 ...  دهینم م یبو نجای... چقدر ا یتا جمع کن مونمی، منتظر م ستین یمشکل -
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 نگفت و رفت سمت اتاقش   یزیسرخ شد اما چ صورتش

 هیاز  شتریفکر نکنم ب -کرد گفتم   یازش آب چکه م ریکه مثل ش یسقف دنیسرش رفتم و با د پشت

  یکن رشیتعم دیبا زهیبر نکهی! قبل از ا ارهیدوم ب طیشرا نیسقف با ا نیروز ا

 به صاحبخونه ام گفتم  -کشت گفت   یکه تو کمد م یدر حال کالفه

 خب ؟  -

کنم تا خونه ام  یخونه بمونم و سطل آبو خال دیمن با طیشرا نی! اما با ا کنهیم ریگفت آخر ماه تعم -

   رهیرو آب نگ

 ؟  ی! مگه قرار دادو نخوند رهیدز ستیخونه تو ن گهید نجایا -

 برگشت سمت من .   یسوال

 بود هنوز قرار دادو کامل نخونده  متعجب گفت   معلوم

 دادم و گفتم   هیننوشته بود  به قاب در تک نیراجب ا یزیچ -

 یکنیم یزندگ کنمیکه من انخاب م یکه من بگم تو تو خونه ا یقرار داد از االن تا وقت 11طبق بند  -

  ... 

 و گفت   ستادیا میقدم کیاومد سمتم ،  تیعصبان با

   یاسارته تا همکار هیشب شتریر داد بقرا نیا -

من مشخص  تویاسارت ؟ چون محل زندگ -رو پر کردم که هول خورد اما عقب نرفت   نمونیب فاصله

 ؟  کنمیم

 کنم   هیخونه ام رو تخل یمجبورم کن یتونی... اما نم یمنو مشخص کن یمحل زندگ یتونیتو م -

 اش رو تو دستم گرفتم   چونه
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تا از دستم  دی؟ سرشو عقب کش یدار یاجیچه احت دهیخونه پوس نیبا منه به ا تیمحل زندگ یوقت -

 جدا شه  

 گفت  یکمرش گذاشتم  با کالفگ یام رو رو گهیمن باهاش رفتم و دست د اما

 !  یگیکنم که تو م یم یزندگ ییبه خودم مربوطه ، طبق قرار داد من جا نیا -

 !  نیهم

   یرو نگه دار یخرابه ا نیچن ذارمیمن نم -

   دهیحقو نم نیقرار داد به تو ا یجا چیه -

   کنمیبند اضافه م هیپس بهش  -

   یتونینم -

 تو دستم فشار دادم و گفتم   کمرشو

جور  هیشد  چشم هاش  رهیتو سکون بهم خ ی... پس بهتره به حرفم گوش بد رهیدز تونمیخوبم م -

  دمیپرس نیهم یازم متنفر باشه  برا خواستمیغم با نفرت  نم هیبود  اما  نیبود  غمگ یخاص

  یخونه رو نگه دار نیا یخوایبهم بگو چرا م -

 دارم   اجیبهش احت -

؟ انگار دو دل بود جواب بده   یخونه دار نیبه ا یاجیچه احت یکنیم یبا من زندگ یدار یوقت -

 بالخره گفت  

 خونه تو!   ادیبهش بگم ب تونمی... نم شمیپ ادیم التیتعط یآماندا... برا -

 خونه من !   ارهیرو ب یکس شدی... نم آره

 ...  ننیمسلما ممکنه دوستاش بخوان اونو بب یپاز طرف میرفتیلو م ینجوریا

 فکر نکرده بودم  سر تکون دادم و گفتم   بهش
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 گفتم   عیچشم هاش برق زد  سر  یخونه ات رو داشته باش یتونیباشه ... م -

   دمیخونه م هی... خودم بهت  گهیخونه د هیرو نه ...  نجایاما ا -

 نه...   -

 گذاشتم رو لبش و نذاشتم ادامه بده   انگشتمو

 ... با من...  بحث نکن...   رهیدز -

 انقدر محکم بود که ساکتش کنه  اما لب هاش انقدر نرم بود که آشوبم کرد   میصدا

  

   دمیم کرد  آروم دستمو رو لبهاش کشهاش انقدر نرم بود که آشوب لب

اش رو تو دستم گرفتمو سرمو خم کردم  خواست عقب بره اما تو بغلم نگهش داشتم  دوباره لب  چونه

 داغشو حس کردم   یها

کنه اما انقدر  یمجبورش کنم باهام همراه تونستمینکردو لب هاشو به هم فشار داد  م یهمراه باهام

ازش جدا   کنهیم یباهام همراه لیزود با م ای رید دونمیم دمیدیکار نم نیا یبرا یلیوقت داشتم که دل

 محکم گفتم    منیسمت نش دمیشدم و چرخ

همه  تونمیخودم م -رو منتقل کنه   لتیوسا یباق فرستمینفر رو م هی،  ریبگ تویضرور لیفقط وسا -

 رو جمع کنم  سر چرخوندم و نگاهش کردم  

... اما فعال باهات کار دارم  صورتش نگران شد  آب دهنشو قورت داد  لب باز  یتونیخودت م دونمیم -

 بگه  یزیکرد چ

 بلند گفتم    منیمنتظر حرفش نمونم و  رفتم سمت نش اما

و  ستادمیکنار تنها پنجره نشسمن ا  یآماده باش خوامیم گهید قهی... ده دق رهیعجله کن دز -

 روشن کردم  یگاریس
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 :  رهیدز

کنم   دایخونه داغون نجات پ نیاومد از ا یمن بدم نم  رونیب امیتا از شوک ب دیطول کش قهیدق چند

 ببره رو اعصابم بود با پشت دستم لبمو پاک کردم   گهینفر د هی لمویوسا نکهیاما ا

 بچه   هیبار سکس بود و  هیفقط  کاش

انقدر به  یمردو عاشقانه ببوسم  وقت نیکرده بود  چطور من ا دایرابطه عاشقانه و سالم رو از کجا پ نیا

 شده اما لبام انگار هنوز از تماسش داغ بود  میاجبار وارد زندگ

 بود که گرم شده بود...  یا گهید یمهمتر از لب هام جا و

 شه   یتا ذهنم خال دمیکش قیعم نفس

 ...  ینم اتاق و شکم گرسنه من حالمو بدتر کرد  لعنت یبو اما

 انگار با من سر جنگ داشت   یهمه چ 

ده  -نبرده بودم که سم گفت   شیاز پ یبرداشتم هنوز کار مویضرور یرو برداشتم و لباس ها ساکم

 ؟  میشد ... بر قهیدق

 نه ... چند لحظه  -

عکس خودم و آماندا ،  کهی، چند ت ختمیرو تو چمدونم ر دنیقابل پوش یمونده لباس ها یباق عیسر

 انداختم   یجمع کردم  به اتاق نگاه شمویو چندتا دونه لوازم آرا یرادگایدوتا کتاب 

   یمیقد یاتاق نمونده بود جز چند دست ملحفه کهنه و لباس ها نیتو ا یادیز زیچ پهید

داده بود  بدون توجه بهش دوتا قابل عکس  هیتک نتی، سم تو آشپزخونه بود و به کاب منیتو نش رفتم

 خودمو آماندا رو برداشتم  

 چسبونده بودم رو هم برداشتم و به سم نگاه کردم   خچالیکه رو در  یکیکوچ یادگاری
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بود همه حاصل دسترنج خودم بود  نه مثل  یچمدون هم نشده بود  اما هرچ هیبا ارزش من  ییدارا کل

   میحاال بر -با افتخار سرمو باال گرفتم و گفتم   نیهم یبرا یباد آورده پدر هیارث یسم مکند

 تکون داد و اومد سمتم   یسر

 سم:    شمیروز من از تو باال تر م هی خورمیاما قسم م  یسم مکند یامروز تو در موضع باال باش دیشا

 خسته بودم   یلیخ

 پرت کردم   رونیبه ب گارمویس

 بردارم ...   دنینوش یبرا یزیتا چ رهیدز خچالیسر  رفتم

رو باز کردم ،  زرینبود  فر خچالیتو  بیس هیخدا  یمحض رضا ینبود ، حت یزیآب چ یبطر هیجز  اما

 زده نصفه!   خی یتزایپ هی

 رو باز کردم .  خچالشیکنار  نتیکاب

 آماده .  مهیبسته نودل ن سه

 هارو چک کردم...   نتیکاب هیبق

 بود .  یخال همه

 کنه   یزندگ ینجوریا تونهینفر م هیخونه نبود  چطور  نینفر ظرف تو ا 4 یبرا یبه تعداد کاف یحت

 رو از دستش گرفتم   رهیپر دز مهیچمدون ن دمیفرصتو بهش م نیاز من ممنون باشه دارم ا دیبا رهیدز

   ارمیب تونمیخودم م -

   یاریمن هستم ، بذارم تو چمدونت رو ب یاما دور از ادبه که وقت دونمیم -

 بندازه  اما سکوت کرد   یا کهیت ایبه من بگه  یزیچ خواستیباال انداخت انگار م ابروهاشو

   نیپائ میهم از پله ها رفت با
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   دمیکش قینفس عم زویتم یهوا رونیب

غرغر شکم  هیشب ییو تشنه هوا بود  صدا شدیانگار داشت غرق م دیکش قینفس عم یهم طور رهیدز

   اوردیخودش ن یو مشکوک نگاهش کردم گونه هاش گل انداخت اما به رو دمیشن

 شد.   یم دایخوردن پ یبرا یزینخورده بود ، مگه تو اون خونه چ یزیچ مسلما

   میشد نینگفتم و سوار ماش یزیچ

با فاصله از من نشسته بود و  رهیخونه باشه  دز میرسیم یغذا سفارش دادم تا وقت یبا گوش ریمس تو

   دیبود  آروم پرس رونیبه ب رهیخ

 ؟  میریم میاالن کجا دار -

 ؟  هیپس سوالت چ -و گفتم  دمیخند  دونمیکه م نویا -خونه من  برگشت سمتم   -

 از شهر   ی؟ چه منطقه ا یمکند یآقا میریم میکجا دار -

 داد و گفت   رونیکن  نفسشو با حرص ب... ضمنا ... منو سم صدا  رهیداره دز یچه فرق -

 برم تا فروشگاه   دی، خواستم بدونم چطور فردا با دمیپرس ینطوریهم -

 قبل کوتاه تره...   یاز روز ها رتینگران نباش مس -

 که گفتم   ابونیتکون داد و برگشت سمت خ سر

و  شهیم لیکار تعط نیا تیاما بعد از باردار یشغلت ادامه بد نیبه ا یتونیم یکه باردار بش یتا زمان -

 برگرده سمتم گفت  نکهیبدون ا  دتیسر کار جد یبر یتونیآوردن وارثم م ایبعد از به دن

 بله تو قرار داد خوندم   -

   یرو خوند یبخش هیچه عجب پس  -

 از بخش ها واضح نبود   یهمه قراردادو خوندم ... فقط بعض -

 ... مثل کدوم بخش ؟  یجد -
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 :  رهیدز

 تهوع داشتم   یو فشار عصب یگرسنگ از

رو باز  نیدر ماش خواستیطرز صحبت و برخوردش رفته بود رو اعصابم از درون دلم م نیهم با ا سم

 بغض داشتم.   یلیکنم . خ هیاز سم دور شم و گر تونمیکنم و فرار کنم  تا م

   دیم دوباره پرسظاهرمو حفظ کردم و سکوت کردم  س اما

 و گفتم   دمیکش قی؟ نفس عم رهیکدوم بخش برات گنگ بود دز -

نگاهم کرد  قیخسته ام  سم ابروهاشو باال انداخت و دق یلی! االن خ میبعد راجبش صحبت کن شهیم -

  . 

 من شروع شده...   یشب تازه برا نیاما ا -

 چرا من ؟ چرا ؟  -تکون دادم و گفتم   سر

 قسمت برات گنگ بود ؟  نیا -

   پرسمیکه همش از خودم م هیسوال نینه ... اما ا -

   رهیقبال گفتم چرا تورو انتخاب کردم دز -

 کرد و گفت   یگفتو دستشو رو پام گذاشت ، نوازش نویا

  می... بهتره تو صلح و آرامش باش میمدت با هم کار دار هی... ما  یبهتره با من نجنگ -

   گهینفر د هیدنبال  رمیم کنمیحوصله بحث و جدل ندارم ، قرار دادو فسخ م ادی... چون من ز

زد و  یبهم خسارت بده  انگار فکرمو خوند  پوزخند دیبشه سم با ینجوریهام برق زد ، اگه ا چشم

 گفت  

 قسمت فسخ قرار داد که برات گنگ نبود   -

   میخسارت بد دیبا میننه ... اصال ... نوشته بود هر کدوم قرار دادو بهم بز -
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   یخسارت بد دیو قرار دادو بهم بزنم ، تو با یایبا من راه ن یتو اگه با لج باز یعنی...  قایدق -

 گفتم   عیباز موند... سر دهنم

 خسارت بدم ؟  دیمن با یتو بهم بزن -

 دیتو با یعنی نیو ا رهیدز یکرد یتو کوتاه یعنیو عدم اطاعت تو بهم بزنم ،  یمن اگه بخاطر لجباز -

 ...  میافکار خودتو سر گرم نکن ... گفتم که بذار تو صلح و آرامش باش نی... پس با ا یخسارت بد

 ، فکر همه جاشو کرده بود.   یلعنت

 وارد بود   یداشت و حساب ادیقرار دادم بوده باشه ، اما مسلما سم تا حاال قرار داد ز نیاول دیشا من

   دی؟ بلند خند یبندیقرار داد م ینجوریبا همه دوست دخترات ا -

 لب تر کنم اونا رو تختم باشن   یندارم ... کاف یاجیمن به قرار داد با دوست دخترام احت -

 لب گفتم   ری. ز یحرص نگاهمو ازش گرفتم . چه از خود راض با

   ارنیبرات وارث ب یگفتیاز اونا م یکیپس به  -

 ختنیحرفش انگار آب داغ ر نیشد  با ا یاز شرشون سخت م بهش فکر کردم اما بعد خالص شدن -

قرار داد  نیاش رو از ا زهیراحت انگ یلیرو سرم  سم خ ختنیحرفش انگار آب داغ ر نیرو سرم  با ا

 گفت  

 بچه و بعد خالص شدن از شر من...   هی

شتم سمت پنجره  باشم و بغضم رو نشون ندم  فقط لبموبه هم فشار دادمو برگ ینتونستم عاد نباریا

   ختیاشکمو کنترل کنم  پلک زدم و اشکم ر تونستمینم

 ...  نیایب دیها ... االن با یلعنت

 سکوت کرد   سم

 بودم متوجه اشک من نشده باشه   دواریام
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آبروم رفته  دستمالو ازش گرفتمو  دمیکه به سمتم گرفت فهم یدو برگ دستمال کاغذ دنیبا د اما

 اومد رو پاک کردم  سم گفت   یکه بند نم ییاشک ها

 .  رهیدز یستین سهیمن قابل مقا یقبل یمسلما تو با دوست دختر ها -

 نگاه کردن بهش گفتم   بدون

 و گفت   دیخند  یاز شر من خالص ش یتونیآره ... من با اونا فرق دارم ... تو راحت م -

... من  دونمینم یچیمن ه -...  یدونینبود و خودتم م نیخودت ... منظورم ا ینباف برا یانقدر منف -

   یکنیمن سو استفاده م یکس یاز ب یتو دار دونمیفقط م

بهت به زور  خوامی... من که نم یکنی... تو چرا انقدر راجب من بد فکر م رهی...دز رهیمن دز یاوه خدا -

  میو خوب داشته باش یرابطه عاطف هی خوامیتجاوز کنم ... من م

 ...   ینداشته باش ییبعدش ادعا یول یاریبچه برام ب هیرابطه  نی... از ا

 ؟  یکنیآدم سالم ازدواج نم هی... چرا مثل  یکنیکار هارو م نیا یچرا دار فهممیمن اصال نم -

 چون از ازدواج و تعهد متنفرم   -

 جوابو داد که متعجبم کرد.  نیا یو عصب ظیغل یلیکه گفت برگشتم سمتش ، خ نویا

 گفتم   آروم

 سم...   یداره ... هر بچه ا اجیخانواده احت هیبه  یاما هر بچه ا -

 ارزش بودن توش رو نداره...   یهر خانواده ا رهیمطمئن باش دز -

 بود .   بیبرام عج جوابش

 ... تمام عمر عذاب داشتن خانواده...   ایتمام عمر حسرت خانواده داشتم و اون گو من

   میبود یبرج مسکون هی ینگاه کردم ،  ورود رونینگه داشت و با ترمزش به ب نیماش

 آپارتمان   هیخارج از شهر داشتم نه  ییالیخونه و هی انتظار
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 یطبقات نگیوارد پارک نیماش   ش،یخونه اصل برهیتورو نم ی، مسلما سم مکند رهیدز یساده ا چقدر

 آسانسور نگه داشت  سم گفت   کینزد ییبرج شد و جا

   یش ادهیپ یتونیم -

   میو سوار آسانسور شد میشد ادهیدو پ هر

 من کم بود   یبود که انگار فضا برا نیاما حضور سم انقدر سنگ میبود ستادهیفاصله از هم ا با

 رو زد و آسانسور با سرعت حرکت کرد   34طبقه  سم

نگفتم که ادامه  یزیچ  کنمیم یکه من اکثرا زندگ هیجائ نجایساختمونه ... ا نیا 34واحد من طبقه  -

 داد 

... یاریخونه ن نیرو به ا یمن کس یبدون هماهنگ خوامیو ازت م یهست نجایبه بعد تو هم ا نیاز ا -

 ... یمرد و پسر چیمخصوصا ه

 ؟  یتو چ -

 سوالم برگشت سمتم   نیا از

 ؟  یمن چ -

   دیآروم خند  یاریخودت زن و دختر ب یبرا یتونیآره ... تو م -

هام  ازیبه ن ییجواب گو یباشه برا یکی ی... من به روابط هم زمان عالقه ندارم ... تا وقت رهینه دز -

 ندارم  نگاهمو دوختم به در و گفتم   گهینفر د هیبه  یعالقه ا

 ؟  گهینفر د هیبا  یریهات نباشم تو م ازیاگه من جوابگو ن یعنی -

 ؟  هیقض نیبا ا یدار یآره ... مشکل -
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ندارم ... فقط  ینه مشکل -با تمسخر گفتم   رونیب میرفتیآسانسور باز شد و هم زمان که م در

سمت خودش  انقدر  دیشد  بازومو گرفتو کش زمیبهتر بشناسمت  متوجه لحن تمسخور آم خواستمیم

 محکم بازومو گرفت که نفسم رفت  

 که...    یدونی، م یمن باش یها ازیهمه ن یجوابگو ی، تو مجبور رهیبا تو فرق داره دز هیالبته قض -

 حرص بازومو از دستش جدا کردم و گفتم   با

 شد ؟  ی... پس چ یخواینم یو اجبار یرابطه زور یتو که گفت -

 رو لبش نشست که ترس انداخت تو دلم خم شد و کنار گوشم گفت   یلبخند

   دیتو گلو خند  امیباهاش کنار ب تونمی، م یدوست  داشته باش یمدل نیاگه تو ا -

 فاصله گرفت و رفت سمت در.   ازم

 من همچنان خشک شده بودم   اما

 راه افتادم   عیتا من وارد شد  سر ستادیخونه اش رو باز کردو ا در

   بدتر کنم تمویباهاش بحث نکنم چون ممکنه موقع ادیتا خوب نشناختمش ز بهتره

  

 :  سم

ممکن بود  شدیم یهم بد نبود و سر گرم کننده بود  اما اگه طوالن یلیخ رهیبحث کردن با دز درسته

 بکشه  به نفع خودش بود حدود خودش رو بشناسه   کیبار یکار به جاها

 رابطه و تعهد نبودم.   هیتو  چوقتیمرد آزادم و ه هی من

  ستمیهم شرمنده نبودم و ن هیقض نیا از

 بود  شام ، س ک س ، خواب    نیوارد خونه بشه  برنامه من امشب ا رهیتا دز ستادمیا
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مثل اونا بود اما  دمیکه باهاشون بودم فرق داشت  شا یا گهید یبا دختر ها یلیخ رهیدز ایگو اما

 زرنگ تر  

 برنده اش من بودم   دیکه با یبود  چالش دیجد یچالش و سرگرم هیبود برام مثل  یهرچ

   خوادیخودش م لیکه منو با م رهیدز هیو  من

 داخل نشد   شتریو چند قدم ب دیهاشو به هم فشرد و وارد خونه شد . نگاهش تو کل خونه چرخ لب

   ستادمیپشت سرم بستم و پشتش ا درو

   دمیگردنشو بوس یخم شدمو گود  یخوش اومد دتیبه خونه جد -

فاصله  نمونیقدم برداشت و ب هی عیسر  میلحظه شروع کن نیاز هم دویقرار داد جد نیچطوره ا -

  دیترس یم یوقت شدیو رفتم سمت راهرو اتاق ها  با نمک م دیهول خوردنش خند نیانداخت از ا

 اتاق هارو نشونت بدم   خوامی... م گهید ایب -بود و گفتم   ستادهیبرگشتم سمتش که ا

به   یبهم فرصت بد دیبا -. آروم گفت   میبر رویمس هیبقو با هم  ادیاومد سمتم ، صبر کردم تا ب مردد

 حرفش جواب ندادم و گفتم  

 مهمان   یبرا گهید یاتاق خواب منو توئه و سه تا یکی.  میتا اتاق خواب دار 4 نجایا -

 دوتا اتاق مهمان هستن ...  نیا -اتاق جدا داشته باشم  بازم بهش جواب ندادم و گفتم   تونمیم -

 ...  نیاتاق کار کردم و  ا نویا -. به در رو به رو اشاره کردم   میدوتا در کنارمون اشاره کردم و رد شد به

 جلو در و ادامه دادم   ادیب رهیتا دز ستادمیو درش رو باز کردم  کنار ا ستادمیا یدر اتاق خواب اصل جلو

 بود.   ستادهیفقط ا رهیدز  یمونیکه تو با من م ییاتاق خواب ماست ... جا نیو ا -

دستمو گذاشتم   دمیگفت که نفهم یزیلب چ ریقدم عقب رفت و ز هیوارد اتاق شه  نکهیا یجا به

 پشتش و گفتم  

 تو...   ایب -
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 :  رهیدز

گردن و کتفم از بوسه سم داغ بود که شوکه اتاق خواب بزرگش شدم انقدر بزرگ بود که مطمئن  هنوز

 بودم از آپارتمون منم بزرگتر بود  

 دو رنگ بود   نیبا ا یبود . همه چ یو طوس دیپنجره و تراس بزرگ . اتاق خوابش به رنگ سف با

اما دست سم پشتم قرار گرفتو هلم داد   کردیم خیو سرما از قلبم شروع شد و داشت کل بدنمو  ترس

به سمت اتاق  از محل تماس دستش با کمرم بدنم داغ شد  مغزم انگار از کار افتاده بود  وارد اتاق 

 و سم در اتاقو بست  جرئت نداشتم برگردم سمتش   میشد

  دیپشت موهامو گرفتو موهامو باز کرد  دست تو موهام کش رهیگ

نگفتم که خودش اومد رو به روم   یزیباز باشن دورت  چ شهیدوست دارم هم نرمه ... یلیموهات خ -

 باز قشنگ تره  آب دهنمو قورت دادم و گفتم   یصورتت هم با موها

   یمرس -

 و گفت   دویرو گردنم نوازش وار کش دستشو

   یخودت باش خوامیم نباریببوسمت...  و ا خوامیم -

 خودم ؟ سر تکون داد  -

 ش نشدم که خم شد و مماس لبم گفت  منظور متوجه

 به بوسه من   تیخودت با احساس واقع -

 لب هاش بود که رو لبم نشست  نهیحرفاش تو ذهنم بش نکهیا قبل

 خواستمیاما من نم  ی... خواستن گفتمیم دیبا احساسم رو راست باشم با خواستمیو داغ و ... اگه م گرم

بوسه لذت ببرم ... دست سم پشت کمرم قفل شد نذاشت ازش جدا شم و با  نیاز ا خواستمی... نم

و  دلبمو ول کر شدیکه با حرکت دستش چشمام خمار م ییپشت گردنمو نوازش کرد  جا گهیدست د

 ادیحرفش  نیببوسمت  با ا یا گهیطور د تونمی، م یبریجور بوسه ها لذت نم نیاگه از ا -آروم گفت  
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و  دمیخودمو عقب نکش دیکه منو بوس نباریراجب خشونت افتادم  ا ششیپ قهیجمله چند دق

 بود  یآدم سم مکند نیکردم  درسته ا شیهمراه

   دیبوسیاما واقعا خوب م  کردیو رو م ریمنو ز ندهیآ یقرار داد یباردار هیکه داشت با  یکس

 اش نشست.   نهیبوسه شدم و دستام رو س نیجذب ا یک دمیکه نفهم یقدر به

 انداختم   نیسرمو پائ  دمیبه خودم اومدم و خودمو عقب کش لشیموبا یصدا با

 و غرق شدنم شرمنده بودم .   یهمراه نیا از

 وصل کرد منو به خودش فشار داد سم:   لشویکه موبا نطوریسم کمرمو ول نکردو هم اما

 اومد   ادمی لمیکل سفارش شام رو فراموش کرده بودم  با تماس موبا به

 یجا دادمیم حیترج  گرفتمیم لیو غذا رو تحو رفتمیم دیرو به خودم فشردم و جواب دادم  با رهیدز

دلم به حالش سوخت  از خودم  رهیدز خچالی یادآوریدختر نرم تو بدنمو بچشم  اما با  نیشام ا

 شام ...   یبرا میبهتره بر -جداش کردمو گفتم  

 شام؟  -

 نگفت و پشت سرم اومد   یزیچ  یبله ... مسلما شام نخورد -

 ؟  ینیرو بچ زیم یتونی... م میخوریهمونجا م -دو نفره داخل آشپزخونه اشاره کردمو گفتم   زیم به

 زنگ واحدمون بلند شد و گفتم   یصدا  دونمیرو نم لیوسا یبله ... اما جا -

   میگیبهت م امیخودم م -

 گرفتمو برگشتم سمت آشپزخونه .   لیرو تحو غذا

   ارمیدر ب دیبا یچ -بود و با تعجب برگشت سمت من   خچالیسر  رهیدز

  یدنینوش -

 و گفتم   ستادمیا رهیرفتم پشت سر دز  زیم یگفتمو پاکت غذا رو گذاشتم رو نویا
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 رهیآب جو اشاره کرد . دز یکنارش آب جو بخورم  به بطر دمیم حی... مت ترج هیشام مرغ سوخار -

 شدم  لبخند رو لبم نشست   رهیخ رهیرو به روم از اندام دز یرو برداشت  به نما یخم شد و بطر

 برگشت سمت من  ستادویبپوشه  ا یکمتر یبه بعد تو خونه لباس ها نیبهش بگم از ا دیبا

 ؟  نیهم -

 ؟  یداریخودت بر نم یبرا -

 من همون آب راحتم   -

 هست   خچالیهم تو  یمیآب ؟ نوشابه رژ -

 گفتو از کنارم رد شد   نوی... خوبه ... آب  انه  -

 اشاره کردمو گفتم   نکیس یباال یها نتیکاب به

ماکروفر رو باز کردم  ریکشو ز  یغذا خور یهم داخلش ظرف ها یکنار نتیها اونجاست و کاب وانیل -

 و گفتم  

 نگاه کرد و سر تکون داد  قیدق رهیدز  نجاستیچاقو و چنگال هم ا -

   یدرست کن یدوست دار یهر چ یتونی... م ادی، همه دستت م یدور بزن هیکال  -

 خوبه   -

 چطور ؟  -

 دوست دارم   یآشپز -

ازش تو خونه ات  یاثر چیپس چرا ه یبگم اگه دوست دار خواستمیافتادم ...م رهیدز یخونه خال ادی

 نبود  اما جلو زبونم رو گرفتم 

تو سکوت کنار   میو با هم نشست میدیچ زویبود  م رهیدز یها ییاز صرفه جو یبخش نمیا دیشا چون

   میهم شام خورد
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 ...   کنمیمن جمع م -که تمام شد خواستم ظرف هارو جمع کنم که گفت   شام

 بلند شدم و گفتم   نیهم یبهش فضا بدم تا به خونه عادت کنه برا خواستم

   یمرس -

رو  رهیدز خواستمیعوض کردم  اگه به من بود م شرتیشلوارک و ت هیاتاقم ، لباس هامو با  برگشتم

   هیبفهمه برام انقدر خواستن خواستمیاالن ببرم رو تخت  اما نم نیهم

   نیتو ما یچرا نذاشت -  شورهیداره با دست ظرف ها رو م میدیبرگشتم تو آشپزخونه د یوقت

   شهیکم بود ... االن تموم م -

 یحرفم قاشق نیبا ا  میشده بهتره بخواب روقتید یلیخ گهیسر کار ... د میبر دیفردا صبح هر دو با -

 از دستش افتاد   شستیکه داشت م

 بردم   نیرو از ب نمونیکمرشو نوازش کردمو فاصله ب ستادمیرفتم پشت سرش ا دمویخند

 و گفتم   دمیپشتش کامل منو حس کنه  کنار گئشش رو بوس تونستیم

   ی، چرا هول شد میمن فقط گفتم بخواب -

که انگار از ته چاه  ییبا صدا  دیبار چندم آب کش یسر گرم ظرفا نشون دادو همون قاشقو برا خودشو

 اومد گفت   یدر م

 آبو بستمو گفتم   ریش  یهول نشدم ... حواسمو پرت کرد -

   یکشی... چندبار آب م گهیبسه د -

   یاز دستش گرفتمو گذاشتم تو جا ظرف قاشقو

 تو بغلم بود چرخوندمش سمت اتاق خواب  مخالفت نکرد و تو بغلم باهام راه اومد   رهیدز نطورکهیهم

 بود   یپر از نگران رهیدز یخودمون نگاه کردم  چشم ها ریو به تصو ستادمیا نهیآ یاتاق رو به رو تو

 نگفت    یزیآب دهنشو قورت داد و چ  یش تیکنم اذ ینم ی؟ من کار رهیدز ینگران یاز چ -
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رو باز کردم با باز شدن دکمه  کشیدکمه تون نیدست بردمو اول میبود رهیهم خ ریکه به تصو نطوریهم

دوست  -چونه اش و سرشو بلند کردم   ریدست بردم ز  دیچشم هاشو ازم دزد عیسر کشیتون یها

 ...   یدارم نگاه کن

 لبشو گاز گرفت   -

   دمیبه چشم هاش بودم کنار گوشش رو بوس رهیکه خ نطوریهم -

 تماس لبم با بدنش چشم هاشو خمار بست .   از

 بود   یعال

 بود   یو احساس عال یحجم تازگ نیا

   دیچشم برداشتن ازش بوسه ام رو به سمت گردنش بردم  بدنش لرز بدون

رو به رو من  ین خواستنبد نیحاال ا  نیکامل بازشد و از سر شونه هاش دادم پائ کشیتون یها دکمه

 و باال بردم .  دمیبود  دستم رو کمرش کش

 شد   رمونیبه تصو رهیچشم هاشو باز کردو خ خمار

 افتادنش دوباره چشم هاشو بست   نیباز کردم و با پائ رشویلباس ز بند

  

 :  رهیدز

 مرد بود   هی سم

مرد با تجربه که همه حرکاتش با دقت و  هی  شناختیزنونه رو م یها تیمرد کامل که همه حساس هی

 درست بود  

 لمس داغ و تبدار   نیخواستم باهاش بجنگمو رام کرده بود  رام ا یکه م یدستش رو بدنم من حرکات
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تاب ترم کرد   یو ب دیشدم  نرم رو تنم دست کش رهیلخت خودم تو بغلش خ مهین ریبه تصو نهیآ تو

بدنت  -  دیتازه لخت شده کش یداد  دستشو رو جا نیپائ یکمر شلوارمو باز کرد و آروم چند سانت

   وونهی... د رهیدز کنهیام م وونهید

 کارو کرده  اما نتونستم   نیبگم لمس دست تو هم باهام ا خواستیم دلم

   دیپشتم کنار رفتو آروم چرخ از

 و گفت   دیوازش وار رو خطوط بدنم کشدستشو ن ستادیبه روم ا رو

سردم  یآب دهن تلخمو قورت دادم و سر تکون دادم  دست ها  یتو باز کن راهنمویدوست دارم پ -

سم کمرمو گرفتو   شهینشست  انگار فراموش کرده بودم دکمه ها چطور باز م راهنشیرو دکمه اول پ

 منو به خودش فشرد  بالخره تونستم دکمه ها رو باز کنم 

 دستاش قفل بود   نیکمرم ب همچنان

منتظر موندم ولم کنه  اما دستش رفت سمت کمر شلوارم و  ارمیاز تنش در ب راهنشویپ نکهیا یبرا

 کامل بازش کرد  

قدم عقب رفتو بر  هیافتاد   نیلباس هام هم رو زم یباق یهنوز تو دستم بود وقت راهنشیگ یها لبه

اشاره کرد و  نهیبه آ ستادیدوخته وبودم  برگشت سمتمو دوباره پشتم ا نیاندازم کرد  نگاهمو به زم

 گفت  

 نگاه کن خودتو...   -

 ...   رهینگاه کن خودتو دز نهیبه آ -سرمو بلند نکردم محکم تر گفت   یوقت

 بلند کردم   سرمو

 پهلوم حرکت داد  یرو دستشو

 من نگاه کن   یتو چشم ها یبدوز نینگاهتو به زم نکهیا ی... پس به جا یو خواستن ییبایتو ز -

 سم دوختم   یاز اندام خودم به چشم ها نگاهمو
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  دیتب خواستنو تو چشم هاش د شدیم

 سوخت   یداشت م شیقاب قوس بدنم کردو با فشار دستش چشم هامو بستم  کل بدنم تو آت دستشو

  

 :  سم

راست نرم سر اصل مطلب  دوست داشتم از  هی رهیدز دنیرابطه داشتم که با د یبه اندازه ا میزندگ تو

 لذت ببرم  یهمه چ

کردم به سمت تخت و  تشی... از بر انداز کردن اندامش ... از باز کردن لباسم  هدا رهیخجالت دز از

 لباس تنم بود   یلینشوندمش رو پام  هنوز خ

و هم زمان  دمینه خودم  دوباره لبش رو بوس ارهیباشه که لباس هامو در م یکس رهیدز خواستمیم اما

 نوازشش کردم  تو گوشش گفتم  

من با توئه  خجالتش نسبت به اول کمتر شده بود  آروم شروع کرد به باز کردن  یادامه لباس ها -

 کمر شلوارم  دستش سرد بود  

  کردیم تابمیکه داشت ب ییبود  مخصوصا جا شیبدنش که انگار تو آت برخالف

صبر کنم  از رو  تونمینم گهیحس کردم د  کردیتاب ترم م یانقدر آهسته بود که هر لحظه ب حرکاتش

 پام بلندش کردمو گذاشتم رو تخت...  

  

 :  رهیدز

 از تو ذهنم گذشت...   لمیمثل ف شبید یها صحنه

 یبوسه هاش  انقدر ماهر بود که حت یو داغ کردیداغ سم که استادانه منو هر لحظه خمار تر م یدستا

 که انتظار داشتم هم کمتر از تصورم بود.   یدرد

   ستمیدختر ن گهیتمام شد  د شدینم باورم
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   دمیتو دلم نشست  رو تخت چرخ ینیاال حامله هم شده باشم  غم سنگ نیهم دیشا

 از سم نبود...   یخبر

ساعت که  یعقربه ها دنیبا ترس نشستم رو تخت ... مگه ساعت چند بود که سم رفته بود  با د هوی

رو از دست  فتمی... تا برسم نصف ش یعنیشده  رمیآه از نهادم بلند شد  انقدر د دادیرو نشون م 10

 دادم...  

   دیچیبلند شم که درد تو تنم پ خواستم

 با خودم چه کردم   شبیکنه د یادآوری خواستیم انگار

 خسته ام کرده بود   یبرام حساب کباریاما همون  میرابطه داشت کباریفقط  شبید نکهیوجود ا با

 دیرو تختو جمع کردم  با یبلند شدمو ملحفه خون  گرفتمیحتما دوش م دیهنوز کوفته بود . با بدنم

 تر شد   نیشستم  بغض تو گلوم سنگ یم نمیا

   شهیباهات نامرد م ایدن ییتنها یوقت چقدر

 یحس خال هیکه واقعا انتظارش رو نداشتم  اما  یخوب رفتار کرد . طور یلیسم باهام خ شبید ئرسته

 درونم بود.  

 ذره از وجودم کم شده بود  هی انگار

 پوچ بودم   انگار

 و آب رو باز کردم  بعد مدت ها آب گرم ... چقدر لذت بخش بود...   ستادمیدوش حمام ا ریز

 مرفه عادت کنم ...   یزندگ نیبه ا خواستمینباشه  نم خیفقط  نکهیآب کرمو کم کردم در حد ا اما

 آب گرم داشت ...   دیدر سال شا کباریکه  میهمون دختر من
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عادت  یزندگ نیا زیچ چیخودم  پس بهتره به ه یعاد یبرگردم به زندگ دیقرار داد باز با نیاز ا بعد

دوش راحت رون شد  بعد حمام حالم بهتر  ریدوش گرفتم و ملحفه رو شستم  اشکام ز عینکنم  سر

 که کرده بودم   یا هیبخاطر گر دیبود  شا

که  ییها زیرو چ میداد  بهتره تمرکز کن رییتغ شهینم زارویاز چ یسر هی...  میایکنار ب یبا زندگ دیبا

   دمیپوش زیتم یلباس هام کنار کمد بود  بازش کردم و لباس ها کیدست ماست  ساک کوچ

 اتاق خواب خوارج شدمو رفتم سمت آشپزخونه   از

 یسرخ رو بیدلم ضعف رفت  نگاهم رو س ییو مواد غذا وهیاونهمه م دنیباز کردم و با د خچالوی در

  ستادیخاست بره سمتش اما وسط راه ا اریاخت یثابت شد  دستم ب وهیظرف م

 ...   رهیعادت نکن دز یزندگ نیبه ا -

سر  ختمویخودم ر یآب خنک برا وانیل هیآب رو برداشتم   یجمله رو دو بار گفتم و بطر نیا بلند

 از صبحانه ما....   نمیا  دمیکش

  

 :  سم

 که تموم شد برگشتم دفترم   جلسه

 شده.   تیاذ یحساب شبید دونستمیبود  م یرو تنها بذارم . اما جلسه مهم رهینداشتم صبح دز دوست

 وهیبود  صبح قبل رفتن براش مسکن و آبم یاما دختر صبور ادینداشتم انقدر بهش فشار ب انتظار

 جیمس یبه مگ شیبخوره  با گوش یمقو یهم نوشتم تا حتما غذا کینامه کوچ هی  زیگذاشتم رو م

به  ادینکهزیوجود بازم از تنها موندنش ناراحت بودم  نه ا نیامروزش  با ا یگرفتم برا یدادم و مرخص

 بدم...   تیزن ها اهم

 رهیتا بره  اما چون دز کردمیو مجبورش م کردمیم دارشیبود صبح با خودم ب یا گهیهر زن د اگه

 رابطه باردار شده باشه نگران بودم   نیبارش بود و ممکن بود با هم نیاول
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 ...  لیدل نیفقط به ا آره

داشتم اما فقط  نیخونه دورب یخونه رو کنترل کنم  همه جا یها نیتاپم رو روشن کردم تا دورب لپ

 هیبود  بق یخواب باشه  اما تختمون مرتب و خال رهیداشتم  انتظار داشتم دز یخودم بهشون دسترس

 نبود   رهیاز دز یخونه خبر یجا جیهارو چک کردم  ه نیدورب

 یشد  در کمال ناباور داریب یک نمیاتاق خوابو عقب بردم تا بب نیدورب لمیزدم حمام باشه و ف حدس

 نگاه هم نکرد   یپاتخت یبه برگه رو یمن حت یشد ، دوش گرفت و حاضر شد  خدا داریب رهیدز دمید

 شده بودم   یعصبان

 کجا رفته بود،  نکنه ترکم کرد ؟  یعنی

 اون!  شیرو داره و رفته پ یا گهیاون بدتر ... نکنه کس د از

 بله ؟  -رو گرفتم  رهیرو برداشتم و شماره دز تلفن

 ؟  ییکجا -

 شما ؟  -

 با بهت گفت    یشناسیرو نم یدیتو بغلش خواب شبیکه د یحاال کس -

 شماره ات رو نداشتم  نیاوه سم ... ام ... ا -

 ؟  ییخط شرکتمه ... کجا -

 هستم...   فتمیباشم ؟! سر ش یخوایکجا م -

... نه تو اون  یمن نشسته باش یاالن رو پا یستیاگه خونه ن ای...  یتو خونه باش خوامیمسلما من م -

 سر کار  امیب دینبا دونستمیمن نم -ساکت شد و بعد از چند لحظه گفت   یفروشگاه لعنت

بدنت حس  ی... خودت از رو یدیه بودم ندگذاشت یپاتخت یکه برات رو یتو نامه ا میفرض کن -

 ؟  یامروز بهتره استراحت کن ینکرد
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 من خوبم سم ...   -  دادیاون آروم تر جواب م شدمیم یعصبان شتریب یمن هرچ انگار

رو  یکنه  گوش یدنبالت  منتظر نموندم جواب بده و مخالفت امیبده االن م لیتحو یرو به مگ فتتیش -

 قطع کردم و بلند شدم  

  دادیم رییمنو تغ یها یزیداشت کل برنامه ر رهیبرنامه منو بهم بزنه متنفرم و حاال  دز یکس نکهیا از

   نگیو رفتم تو پارک ستمیروز ن هیگفتم بق یبه منش

و سوار  ارهیخودش ب نویبه راننده گفتم ماش نیهم یبرا رهیبرم دنبال دز نیموزیبا ل تونستمینم

 شدم   میمیقد یوندایه

 فروشگاه پارک کردم   یدر پشت یسرعت به سمت فروشگاه رفتم وتو چند قدم نیشتریب با

 از حد رفته بود رو اعصابم   شیدختر ب نیا

 نیمن تو ماش دنیاز فروشگاه خارج شد و به اطراف نگاه کرد  با د مهیاش رو گرفتم که سراس شماره

 :  رهیاومد سمتم  دز

ساعت  میاتوبوس تو کمتر از ن هیخونه خودم بود  با  ریکمتر از مس یلیخونه سم تا فروشگاه خ از

   فتمیرفتم سر ش عینگفت  سر یزیشوکه شد اما چ دنمیبا د یمگ  دمیرس

   موندمیبهتر بود خونه م دونستمیم  گرفتیدلم درد م ریز ای  شدیم اهیچشم هام س قهیچند دق هر

 حالم بهتر شه   ینجوریا دینها برسه و غذا بخورم  شا میبودم زودتر تا دواریام اما

زنگ خورد  شماره ناشناس بود ، نکنه از  میشروع کارم نشده بود که گوش میاز تا کساعتی هنوز

 دانشگاهه ...  

 رو صاف کنم   میو بده رمیزودتر از سم وامم رو بگ دیبا

گفت جلو در باشم  یسم رو نشناختم  وقت ینشگاه بود صداوام و دا ریدادم و انقدر ذهنم درگ جواب

 بلند شدم و رفتم لباسامو عوض کنم  یوقت تلف کردن چیبود که بدون ه یانقدر صداش عصبان

 بخاطر عمل نکردن به دستوراتش   ایحال منه  یبرا یبخاطر نگران تشیعصبان دیاز حرفاش فهم شدینم
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 جلو در...   رفتمیم دینهار بود اما من با میحاال درد گرفته بود . تا سرم

   رونیزدم ب یو از در پشت ستیگفتم حالم خوب ن یمگ به

تعجب کردم  چون خودش پشت فرمون بود   یوندایتو ه دنشیسم رو داشتم اما با د نیموزیل انتظار

 بود که جلب توجه نکنه   نیایحتما برا

جواب سالمم رو نداد و حرکت کرد  یرفتم سمتش درو باز کردم سالم کردم و نشستم  حت ینگران با

 ...  یکرد شیاز روز اول عصبان رهیدز هیعال

 خود خونه سکوت بود   تا

 گفت   یعصب یواحدشو که بست با صدا در

چرا  دمیفهمیکنم  نم لیروزمو تعط یسر کارم باشم اما بخاطر تو مجبور شدم باق دیمن االن با -

 ...  کنهیرفتار م ینطوریا

 کنه  دوباره گفت   لیکه ازش نخواسته بودم روزشو تعط من

 از کوره در رفتم و گفتم    یزیریمنو بهم م یبرنامه ها یتوجه یحجم ب نیدفعه آخرت باشه با ا -

 ؟  هیمگه من چکار کردم ؟ اصال االن مشکل چ -

  

 اومد سمتم و بازو هامو گرفت   یهمون صورت عصبان با

 ؟  رهیدز یخورد یصبحانه چ -

 اومد   ادمیانگار  هویخوردم  یداشت من چ یکردم .  به اون چه ربط سکوت

پوزخند زدم و   هیانقدر عصبان نیهم یام خوب نباشه برا هیکه من حامله بشم و تغذ نهینگران ا اون

 گفتم  
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جوابم  نیفرق دارم ... نگران نباش  انگار از ا یلیلوس دور و برت خ یمن خوبم ... من با اون دخترا -

 کردو گفت   زیبهش برخورد چشم هاشو ر شتریب

 چه بهتر ...   یبعد رابطه اولمون مراعاتتو کنم ... اما اگه انقدر خوب خواستمی؟ ... خوبه ... م یجد -

 قدم عقب رفت   هیهامو ول کرد و  بازو

 لخت شو ...   -گفت   کردیبا آرامش باز م راهنشویپ یکه دکمه ها یحال در

  کردیدلم و کمرم درد م ریبودم  ز یو عصب گرسنه

کارو به کجا رسونده بودم   میگرم بخورم و بخوابم  اما با لجباز یوعده غذا هیاالن تو آرامش  تونستمیم

عاقالنه  دونستمیاعتراف کنم ؟ م ایآخر  ای ویباز نی؟ ادامه بدم ا یدادم . حاال چ رونیخسته نفسمو ب

   ستیاست بگم حالم اصال خوب ن

 آوردم   رونیگرفتمو از تنم ب شرتمویمنم دو طرف ت نیزم یسم رو راهنیبا پرت شدن پ اما

 ات خوبه...   قهی... سل یسرمه ا یتور -زد و گفت   یمندانه ا روزیشدم لبخند پ رهیصورت سم خ به

  

  

 سمتمو دستش تو موهام فرو برد .   اومد

 گوشمو نوازش کرد و گفت   ریز

 تا من...   یشیم تی... اول از همه خودت اذ رهیبا من لج نکن دز -

 درست بود .   حرفش

 هم درست بود.   یلیخ

 شد و مماس لبم گفت   خم
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چشم هام ناخداگاه  لب هاش رو لبم نشست و  می، حاالکه با هم میبذار از با هم بودنمون لذت ببر -

 رو من داشت!   یبود سم مکند یریچه تاث نیبسته شد  ا

 دستم رفت تو موهاش  کمرمو گرفتو بلندم کرد   یک دمینفهم

 لبهاش بودم رفت به سمت اتاق خواب  ریکه اس نطوریدور کمرش حلقه کردم و هم پاهامو

فرار  خواستمیاز خجالت م  ستادیبلند شد که سم ا یشکمم به حد یدو قدم نرفته بود که صدا اما

 و از لبم جدا شد   دیکنم  سم تو گلو خند

 میفکر کنم بهتره بر -باسنم بود و منو تو بغلش نگه داشته بود گفت   ریکه دستش ز نجوریهم

   دیدوباره خند  ستینه الزم ن -گفتم   عیآشپزخونه تا اتاق خواب  سر

   میدیبعد نهارادامه م زمینگران نباش عز ؟ یدیم حیانقدر سکس رو به غذا ترج یعنی -

بدم  سم منو نشوند رو اوپن و رفت سمت  یسوت نیاز ا شتریب نکهیبه دهن گرفتم قبل از ا زبون

 باز کرد و گفت   خچالویاز جدا شدن بدنش تنم سر شد  در   خچالی

 نهار   یبرا میدار یچ نمیبزار بب -

 که با دست اشاره کرد بمونم   نیاز اوپن برم پائ خواستم

 ...  یاز نهار من ی... تو بخش یخوریاز جات تکون نم -

 میلخت بود مهیچکار کنه ؟! هر دو ن خواستیاز نهار اونم ؟ م یحرف سم خنده ام گرفت . من بخش از

 راحت بود.   یلیو معذب بودم . اما سم انگار خ

 بودم   رهیاش خ دهیاندام ورز به

چند سالشه...  با برگشتن  قیدق دونمینم یحت ؟ی.اما من چ دونهیراجب من م زایچ یلیخ یمکند سم

 راحت باش ...   -سم به سمتم نگاهمو گرفتم که با پوزخند گفت  

 باز کردو گفت   دستاشو
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 زده شدن   دیمن عادت دارم به د -

   زدمینم دیمن د -

نزن ... راحت نگاه کن   دیآره ... د -آورده بودو تو ماکروفر گذاشت   رونیکه ب ییو غذاها دیخند

   رهیدز ادیبهت م یسورمه ا -برگشت سمتمو چشمک زد  

. اما  دیخند شتریکه ب رهیبگ یهامو تا حد نهیزدم تا جلو س نهیحرفش ناخداگاه دستامو به س از

 نگفت .  یزیچ

   دمیبحثو عوض کنم پرس نکهیا یبرا

 سالته سم ؟  تو چند -

 هیرو گذاشت  اومد سمتم و  گهیگرم شده رو از داخل ماکروفر برداشت و ظرف د یاز غذاها یکی

 چند سالم باشه ؟  یزنیحدس م -از مرغ گرم شده رو به سمت لبم گرفت   کهیت

 ...  دونمینم -

 مرغو گذاشت تو دهن خودش   یزدو باغ یمرغ تو دستش زدم . لبخند کهیگاز از ت هیگفتمو  نویا

   دیآرامش جوئ با

زنگ ماکروفر بلند  یعمرم بود  صدا یغذا نیمرغ برام خوشمزه تر کهیگرسنه بودم که همون ت انقدر

 بود . خم شد و مماس لبام گفت   رهیشد . اما سم تکون نخورد .به لبام خ

 ؟  دنیلب هارو بوس نیقبل از من چند نفر ا -

  

و عقب  دینرم لبمو بوس  دیپرس نوینگفتم  چرا براش مهم بود . چرا ا یزیدادمو چدهنمو قورت  آب

   دیکش

با  -دادم و گفتم   رونی؟ نفسمو با فشار ب دنیلب ها رو بوس نی... قبل از من چند نفر ا رهیبگو دز -

 بدون اون ؟ ابروهاشو باال انداخت   ایمن  لیم
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 یتو اتفاق م لیها بدون م زیچ یلیخ یشیسرپرست بزرگ م یب یداشتم ... وقت یسخت یزندگ من

 تو پرورشگاه   یزور یآد ... مثل بوسه ها یاز دستت بر نم یافته و کار

 شد و گفت   ریتو چشم هام خ سم

 تو...   لیبا م -

 سر تکون دادم   آروم

 کس...   چیه -

 ...   یتو سم مکند ی... حت چکسیذهنم اضافه کردم ؛ ه تو

 خوند چون گفت   انگارذهنمو

 گفتو برگشت سمت ماکروفر   نویا  یبوسیم لیباشم که بام یکس نیمن اول دوارمیام -

 نشست.   یرو آورد و کنارپام رو صندل گهید ظرف

 ؟  نییپا امیب -

   می... غذاتو بخور ظرف غذارو دست داد و شروع کرد ینیشینه ... تو همونجا م -

آورد و  رونیسس شکالت و ظرف خامه رو ب  خچالیو برگشت سمت  دیتر از من دست از غذا کش زود

 وقت دسر منه   -اومد سمتم  

ام  آروم هلم داد عقب تا دراز بکشم  نهیمنو از دستم گرفتو دستشو گذاشت رو س یخال بایتقر ظرف

 شد روم   زیخ میو خودش ن

 یدرد چیه یپس گفت-گفت   دیکش یم رونیکه از پام ب یللبخند کمر شلوارمو باز کرد و در حا با

 ...   یو خوب یندار

  

 بگم   یچ دونستمینم  
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باز کرد  با  رمویباال آورد  دستش رفت پشتم و بند لباس ز دویو دستشو رو کمرم کش دیگلو خند تو

 چشم هاش برق زد و ظرف خامه و سس شکالت رو گرفت  و شغول شد   رمیپرت شدن لباس ز

  

 :  سم

   گهیبهم داره دروغ م رهیدز دونستمیم

 مجبورش کنم خودش اعتراف کنه   خواستمیم اما

 مهم تره   یزیو غرورش براش از هر چ هییکه داشته آدم درون گرا یبخاطر نوع زندگ دونستمیم 

 با من رو راست باشه   دیبا اما

اش  فهیبفهمه وظ زنمیم یحرف یبشه ... وقت گاهشیو جا تیاول قشنگ متوجه موقع نیاز هم خوامیم

ول هدفم دردس  دیبود ... شا یمشک هیبده  فقط  دیبا  یبدونه جواب چ پرسمیم یسوال یو وقت هیچ

   شدیکنترل خودم سخت تر م گذشتیکه م قهیبود  اما هر دق رهیدادن به دز

 یخم شدمو  از رو  دمیپاش کش نیاز شکالت تا ب یو رد ختمیاش ر نهیس نیو شکالتو ب خامه

 شکمش شروع کردم  

   دیبه صورتش بود که چشم هاشو بستو لبشو گز حواسم

 الغر بود  یادیز کمی نکهیداشت  با ا ییبایز اندام

 مشهود بود .   یتو بدنش حساب یزنانگ اما

و  دیخنده من لبشو گز یلب هاش خارج شد  اما با صدا نیاز ب یآروم یکم با حرکات من آه ها کم

 ساکت شد  

گلوش  نیپائ دنیگفتمو با بوس نویا  یساکت ش یکه نتون کنمیم ی... وگرنه کار رهیادامه بده دز -

 دوباره آه گفت  

 کرد سرمو از خودش جدا کنه   یبردم که دستشو تو موهام فرو کرد وسع نیبه سمت پائ سرمو
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 :  رهیگفت  دز یبا حرکت دستم سرمو ول کرد و آه همراه با درد اما

  دادیکردم درد دارم  اما غرورم بهم اجازه نم یاعتراف م دیبا

 کرد   یم شتریحرکت دست سم دردو تو تنم ب هر

 اش رو دور رون پام گرفتو نذاشت عقب برم   گهیکردم خودمو عقب بکشم اما سم دست د یسع

 لحظه ولم کرد   هی

باز شدن کمر شلوارش  یدور شدن دستش دردم آروم گرفتو خواستم چشم هامو باز کنم که صدا با

 ... دمیرو شن

  

 :  سم

   کنهیم یاعتراض هیبالخره  رهیدز کردمیم فکر

اعتراف نکنه که دروغ  نباریا دیآورد درد داره  شا یبازم به زبون نم دینالیاز درد م  یوقت یحت اما

 گفته  

 :  رهیدز  دهیبا دروغ بهم جواب نم گهیمطمئنم دفعه بعد د اما

   یبودم  از درد و لذتو خستگ اریهوش مهین

 ریکه ز نطوریهم  دیبغلم کردو به سمت اتاق خواب برد  گذاشتم رو تختو خودش گنارم دراز کش سم

 ؟  یدرد دار -توگوشم گفت   کردیدلمو نوازش م

 زور گفتم   به

 آره...   -

 بلند شد    دویدوباره خودمو تو دردسر بندازم سم گردنمو بوس گهیدروغ د هیبا  ستمخواینم

 خمارنگاهش کردم    یبهتر ش ارمیآب گرم ب سهیبزار برات ک -
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پام گذاشت از حس گرماش تمام تنم نرم شد . دوباره  نیدل و ب ریآب گرمو برام آورد و ز سهیک یوقت

 خوابم برد   یک دمینرم نوازشم کرد نفهم دویپشتم درازکش

 نوازش دست سم و بوسه هاش   شدیرابطمون تو ذهنم مرور م نیاول یصحنه ها تمام

 شدم   داریگلوم ب ریز یبوسه ا با

 ، وان آب داغو حاضر کردم ... برات خوبه   رهیپاشو دز -

   ادیخوابم م -

 تو وان بخواب   ایب -

 بدنم انداخت و بلندم کرد   ریتکون نخوردم دستشو ز دید یوقت

 سم   امیخودم م -

 حق با سم بود    برمتی... حاال خودم م یومدیبهت فرصت دادم ن -

 بدنم آه گفتن   یها چهیفرو رفتن تو آب داغ انگار تک تک ماه با

 خودش هم اومد و رو به رو من تو وان نشست   لکسیر یلیاما خ ادیخودش هم ب کردمینم فکر

 تنش گذاشت   یبلند کردو رو پاهامو

 کردم تو آرامش آب داغ غرق شم   یپاهام سع تیهامو بستمو بدون توجه به موقع چشم

 و مرموز جواب داد  دینکردم  خند یچرا بدنم انقدر کوفته است سم ... انگار کوه کندم اما من که کار -

 گرد نگاهش کردم  یهر دو بار همه کار هارو من کردم  با چشم ها یکنیاعتراف مخوبه پس  -

 بود   ینیدور تمر نای... ا ستیخبرا ن نی... از دفعه بعد از ا هیچ -

 کنمیاالن که حس م -و گفتم   دمیحرف هارو بزنم اما خند نیهنوز راحت نبودم با سم ا نکهیوجود ا با

   دهیبدنم جواب نم انصراف بدم ... دیبه نظرم با
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 پام کرد .   یبه ماساژ انگشت ها شروع

 و گفت   دیخند  دمیلذت بخش بود که آه کش یبه حد نکارشیا

 ؟  یانصراف بد ادیدلت م -

 افتاد سم:   یحجم لذت داشت از کار م نیدستش باال تر رفت و مغزم از ا ماساژ

 خشی یتا حدود رهیدز  میدیو حوله پوش میتو وان هر دو دوش گرفت یطونیش کمیماساژ و  هیاز  بعد

که تنمون بود به سمت  ییبا حوله ها  شدمیداشتم آشنا م شیواقع تیآب شده بود و حاال با شخص

 نه   نجاینه ا -رونشوندم رو اوپن که گفت   رهیدوباره دز  میآشپزخونه رفت

 چرا ؟  -

 نشستن  با خنده گفتم   نجایندارم از ا یخاطره خوب -

 دلتم بخواد ...   یلیخ -

 و گفتم   ستادمیا یپا نیکه ب نییبره پا خواست

برد باال و   میدست هاشو به عالمت تسل  کنمیخاطرات م دیوگرنه تجد نجایاز ا یخوریتکون نم -

 اوه چه بد اخالق  -گفت 

   مینفر هر دو خشک شد هیسرفه  یبهش زدم و خم شدم تا لبشو ببوسم اما با صدا یچشمک

 ؟  یکنیچکار م نجایصحرا ... تو ا -صحرا خشک شدم   دنینگاه کردم و با د رهیپشت سر دز به

 گفت   شیکرد و با همون لحجه عرب کیبار شویدرشت مشک یها چشم

برگشت  رهیشدم دز زیسوپرا شتریکنم ... اما خودم ب زیاومدم تورو سوپرا میو مستق دمیامروز رس -

   دیسمت صحرا و پرس

 دوست دختر سابق ؟  -

 سم   یسوال جواب بد نیچطوره تو به ا -  دیشد و با اخم پرس رهیبه من خ صحرا
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 من دردسر بودن .  یبرا شهیانتظار برگشتن صحرا رو نداشتم . دخترا هم اصال

 بودن...  یاجتماع یاگه از طبقه باال مخصوصا

 صحرا...   مثل

 

 :  رهیعرب دز یها ریاز ام یکی دختر

حرف حرف خودش  دیدرسته با  هیآدم جالب تر دهیکه نشون م یزیاز چ یاعتراف کنم سم مکند دیبا

  ستیبشو ن ریها س یراحت نیبه ا دیفهم شدیو از مدت رابطمون هم م  ستین یبشه  اما خشک و جد

 دوباره منو نشوند رو اوپن  

کنه ورود صحرا  یکار نکهیل از اقب نباریاشکمو در آورد و نفسمو برد  اما ا شیکه دفعه پ ییهمونجا

 خاص خودشو داشت   ییبایدختر عرب و لوندو از نظر گذروندم ز نیا یمتوقفش کرد  سر تا پا

 یکرد و سوال یشد  نگاهمون تالق یبزرگ که تو کت چرمش انگار جا نم یها نهیبا اون س مخصوصا

   دمیپرس

 دوست دختر سابق ؟  -

 گفت   تیسم سم با عصبان یسوال جواب بد نیچطوره تو به ا  دیشد و با اخم پرس رهیبه سم خ صحرا

زد و دسته  یخودم بهت داده باشم  صحرا پوزخند ادینم دمیصحرا ...  یخونه منو از کجا آورد دیکل -

 باال گرفت  دشویکل

 سم ...   ستمیبار بهت گفتم ... من قابل کنترل ن هی -

 از دستش گرفتو گفت   دویازم جدا شد و رفت سمت صحرا  کل سم

   دیصحرا نوازش وار دستشو رو گونه سم کش  ستمیبار بهت گفتم من اهل ازدواج ن هیمنم  -

 بگم ...   نوی... اومدم هم زمیباشه عز -
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 ...  امیممن از خواسته ام کوتاه  -گفت   یمغرورانه ا یلیبه من نگاه کرد و با لبخند خ رهیخ بعد

 زد و برگشت سمت من   یپوزخند سم

 صحرا...   یاومد رید -

 لحظه تو شوک فرو رفت  اما باز همون غرورش برگشت و گفت  هیصحرا  صورت

 ؟  یاریرفتنمو سرم در ب یتالف یخوای... حاال م یسم مکند -

 با افسوس سر تکون دادو برگشت سمت صحرا   سم

 کرد و گفت   حیصحرا  صحرا جمله سم رو تصح میدرسته ما خب بود -

 گفت   دویسم پشت گردنشو دست کش "با هم  میخوب بود یلیما خ -

منم گفتم نه  میازدواج کن یمال گذشته است ... تو ازم خواست نی! اما ا میخوب بود یلیباشه ... ما خ -

 اب به صحرا گفت  خودت ... منم رفتم  رو کرد به من اما خط یدنبال زندگ ی... تو رفت

   میما به ادامه کارمون برس یو بذار یاگه بر شمیمنه و ممنون م یتو زندگ رهیاالن دز -

موند که منظور سم از کارمون  ینم یصحرا باق یبرا یسوال یحمام تو تنمون جا یتوجه به حوله ها با

   هیچ

  

 یبگ یخوایاز جاش تکون نخور  سم دوباره برگشت سمتش که صحرا گفت  م ییاون با کمل پر رو اما

به سمت اون نشستم  دستامو  دمویحرفش رو اوپن چرخ نی؟ با ا یدیم حیتو اون دختر رو به من ترج

 زدم و پامو انداختم رو هم  با تمسخر گفتم   نهیبه س

 و رو به صحرا گفت   دی... کدوم دختر ؟ سم خند نیفرمودینه جالب شد ... م -

 ؟ نگاه منو صحرا قفل بود   یشروع کن یخوایرابطه تموم شده رو چرا دوباره م هیبس کن دختر ...  -

 نگاهش برگشت رو سم و با حرص گفت   هوی  دیباریم شیاز چشم هاش آت انگار
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 سمت من .  یگردیو تو باز برم آدیتو بر نم یها ازیکوچولو از پس ن نیشک ندارم ا -

   زنمیات م نهیمنم که دست رد به س نیاون موقع ا اما

در مهارت دهن و کمر تو  -برگشتم سمت سم  که گفت   نهیبیجذاب م شینما هیکه داره  یکس مثل

هنوز جمله سم رو درست متوجه نشده بودم که گفت   یجا انداخت ویزیچ هیصحرا ... اما  ستین یشک

 ...  یتو پر از پروتز -

 و به سم نگاه کردم  رمیجلو خنده ام رو بگ نتونستم

 گفت االن ؟ پر از پروتز ؟  یچ

 داد زد   تیمن صحرا با عصبان دنیخند از

قبال هم بهت گفته بودم  نوینداشتم ... ا ییبایعمل ز چی... من ه یکن نیبه من توه یتونیچطور م -

   یسم مکند

سرت در  نتویتوه نیا یتالف -گفت   رفتیکه به سمت در م یبرداشتو در حال نیزم یاز رو  فشویک

 ... مطمئن باش  سم هم بلند گفت   یسم مکند ارمیم

لحظه مکث کردو با حرص نگاه  هی  زمیعز فرستمیهاتو برات م یتک تک جراح یمنم سوابق پزشک -

به  دویسم کل  میدیکه از جا پر یدر حد  دیرفتو درو محکم کوب رونیآخرو به سم انداخت  از خونه ب

 سمت من گرفتو گفت  

 گرفتمو گفتم  دویبزنم اما کارمون رو راحت کرد  کل دیبرات کل خواستمیم -

   یدوست بود وونهید نیتو با ا واقعا

 دو طرف کمرم گذاشت و آروم گفت   دستشو

 از دهنش استفاده کنه...   ی... بلدم بود چطور دیرقصیم یخوب عرب -

 از دهنش ؟  -
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 اشاره کرد  چشمام گرد شد و شوکه دستمو گذاشتم جلو دهنم .  نیزد و با چشم هاش به پائ یچشمک

   دیانتظارو داره  باز انگار فکرمو خوند و خند نیبود ... اوه ... البد از منم ا نیمنظور سم ا پس

 ... کم کم...   رهیدز یافت یراه ب دیتو هم کم کم با -

 هنوز تو شوک حرفاش بودم    خچالینگفت و برگشت سمت  یزیچ گهید

 رو شد!   رویز میتو چند روز زندگ چطور

 نشستم!   یاردیلیم یآپارتمان هی تو

 حامله باشم !   دیشا

تن پوش حمام در حال  هیفقط با  کایآمر یها اردریلیم نیاز سرشناس تر یکی یبه روم سم مکند رو

 درست کردن غذاست!  

 براش...   دیبا یبه زود و

از بازوم گرفتم   شگونیهمه خواب باشه  دوتا ن دیشا  دمیهامو بستمو صورتمو محکم دست کش چشم

 نبود...   یخبر چیاما ه

 گفت   سم

 ؟  رهیدز یخوب -

 آره ... آره...   -

 اما چهره ات نگرانه ... نکنه بخاطر...  -

و  دیواقعا صحرا پروتز کرده بود ؟ خند -  دمیوسط حرفش تا بحثو عوض کنم و پرس دمیپر عیسر

 متوجه هدفم شد اما جواب داد 

 بودنت بود.   یعیانتخاب تو طب یهام هم برا اریاز مع یکی...  رهیآره... من از پروتز متنفرم دز -

 هاش واقعا انقدر بزرگ و....   نهیمن فکر کردم س -
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 کرد  خوش دست ؟  لیجمله ام رو تکم سم

 گفتم   دمویخند

... شیمن نه سم ... خوش دست ؟! بزرگ و تو چشم منظورم بود نه خوش دست ... ا یخدا ینه ... وا -

 مگه من هم جنس بازم...  

 و اومد سمتم   دیخند سم

   دیتا من هستم چرا هم جنس ؟ خم شد و داغ گردنمو بوس -

...  هیعیلبشو پروتز کرده بود و اصرار داشت به من بگه طب یهاش ... باسنش ... گونش ... حت نهیس -

 احمق دور و برش اشتباه گرفته بود  ...   یمنو با مردا

 انداخت...   نیحوله تنپوشمو باز کرد و از شونه هام پائ کمر

 و بدنمو نوازش کرد   دیبوس کتفمو

 -ا خنده ازم فاصله گرفت  شکمم بلند شد  مکس ب یداغش رو بدنم حرکت کرد که دوباره صدا دست

 گرسنه ات شده   یلیانگار خ

 رو شونه هام و کمرشو سفت گره زد   دیانداختم که حوله رو دوباره کش نیخجالت سرمو پائ با

 ...   رمیجلو خودمو بگ تونمینم نمتیلخت بب -

 

 :   سم

 .   متهیاالن رفته بود غن یکه برا نیاما هم  ستیصحرا حاال حاال ها ول کن ماجرا ن دونمیم

 داخل   ادیساختمون بسپارم نذاره ب تیامن ستمیبه س دیبا

که با اشتها نهار  رهیاون دردسر درست کنه  به دز یباشه چون ممکنه برا رهیبه دز شتریب حواسمم

 براش زدمو گفتم   ینگاه کردم  متوجه نگاهم شد و برگشت سمتم  چشمک خوردیم
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 ؟  یبه آشپز یکنیشروع م یپس ک -

 امشب شام با من   نیهم -

 ...  ستین یفکر بد -

 ساعت نگاه کردمو گفتم   به

 برگردم شرکت ... بخاطر تو وسط کارام اومدم.   دیمن با -

 اخم ادامه دادم   با

ندارم  سر تکون داد. دوست  یبرنامگ ی... من تحمل ب رهیبرنامه هامو خراب نکن دز ینجوریا گهید -

 دمویبود ... دستمو رو گونه اش کش یرام شده بود گام بزرگ نجایکه تا ا نمیداشتم بگه چشم .... اما هم

 اش بردم   نهیگردنش به سمت وسط س یانگشتمو مماس بدنش از رو

 خم شدم و مماس  شمیم کیدارم کم کم به هدفم نزد یعنی نیهاشو بست . خوب بود . ا چشم

 گوشش گفتم  

   میدیرو شب ادامه م هیبق -

 هاشو خمار باز کرد و سر تکون داد  چشم

 شمو همون لحظه ادامه بدم .   مونیپش تونستمینگاهش گرم بود که م انقدر

 خودم   ریرامش کنم ... رام و اس خواستمیم اما

   خوامیبه که من م یزیکنار من باشه درست همون چ دیبا رهیمدت که دز نیا خوامیم

 تره   دیشد یادیاز هر نوع اعت کنهیم جادیا یرابطه جنس هیکه  یبهم ثابت کرده وابستگ تجربه

بود که  یزیچ نیو بنده کنه و ا ریآدمو اس تونهیم گهید زیاز هر چ شتریبه نوازش و ار...ا شدن ب لیم

 بلند شدمو به سمت اتاق رفتم تا حاضر شم    خواستمیم رهیمن از دز
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 تیبود و هم در نها یعال یمن هم پر از رابطه ها یامسال برا رفتیم شیطبق برنامه ام پ یهمه چ اگه

 بره .   شیطبق برنامه هام پ یهمه چ دیوارث داشتم  با هی

 :  رهیخرابش کنه  دز یزیچ ذارمینم من

   امیتا به خودم ب دیطول کش قهیدق چند

 . گرفتیم میمن تصم یداشت به جا میجنس لیدست سم جادوم کرده بود  و م انگار

 افکار از ذهنم دور شه.   نیتکون دادم تا ا سرمو

 یغم هی هویخودت  انگار  یبه زندگ یبرگرد دینره با ادتی...  یوابسته ش دی... نبا رهیباشه دز حواست

 تو دلم نشست.  

 بود ...   یواقع نایا کاش

 من رفتم ... فعال   -  دمیسم از جا پر یصدا با

 باشه ... فعال   -

و برگشتم سمت اتاق تا  دمیپر نیکل وجودمو گرفت  از اوپن پائ دیشد ییبسته شدن در جس تنها با

 بود باهاش دردو دل کنم .   یکس خواستیلباس بپوشم.  دلم م

سرگرم کردم .  یخودمو  با گشتن تو خونه و فضول دموی. لباس هامو پوش کردمیسکوت م دیفعال با اما

اومد  یازش در نم یاطالعات چیکه ه یتو خونه ا یشده بود که دست از فضول 6ساعت حدودا 

 لکه نگشته بودم اتاق کار سم بود  اونم چون درش قف یبرداشتمو رفتم سمت آشپز خونه  تنها اتاق

 نداشتم   یبود راه

مورد  یغذا ایمو شروع به کار کردم  الزانرو آماده کرد ایدرست کردن الزان یبرا ازیمورد ن ییغذا مواد

 عالقه من بود 

 یکردن آشپزخونه کردم  صدا زیرو تو فر گذاشتم و شروع به تم ایبود که ظرف بزرگ الزان 8 کینزد

 در اومد  
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  111:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بودن   ستادهیزن و مرد مسن تو قاب در ا هینبود   یتو چهارچوب در از سم خبر اما

ندارم نگاهشون رو گرفتنو وارد شدن  مردد سالم کردم . اما  یمن انگار که من وجود خارج دنید با

 رفتن و نشستن   ییرایخودشون به سمت پذ یبهم توجه نکردن  برا

کارتو برس دختر ... تا نگفتم پسرم  -به رفتارشون بودم که اون مرد برگشت سمتمو گفت   رهیخ

  اخراجت کنه  دهنم باز و بسته شد 

 پدر و مادر سم بودن  همچنان شوکه بودم که کادرش گفت   نایشد ! ا یچ

 زدن  از حرکتش شوکه بودم   دید یجا ارهیخنک ب یدنیبهش بگو دوتا نوش -

 پدرش با داد گفت    ومدیازم در ن ییبازو بسته شد اما صدا دهنم

دختر جون ... نکنه سم کرو الل استخدام کرده  آب دهنمو قورت دادم و بدون توجه به  یمگه کر -

سم  یبرداشتمو شماره سم رو گرفتم  با بوق اول جواب داد صدا لمویاونا رفتم سمت اتاق خواب  موبا

 بود   یخشک و جد

  رهیبله دز -

 هستن   نجایپدر و مادرت ا -

 شد و با همون لحن گفت   سکوت

 ؟  ییکجا تو -

 من اومدم تو اتاقمون   -

 خوبه درو ببند و همونجا بمون  -

 بود   یاالن اومد تو اتاق  حاال صداش کامال عصب نیباشه  اما پدرت هم -

 بده به پدرم   ویلعنت بهش ... گوش -

 به من بود   رهیگرفتم سمت پدرش که مشکوک خ لویموبا
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 با شما صحبت کنه   خوادیسم م -

بردم کنار  ویرو ازم نگرفت . گوش یگفتو گوش نویا  میکنیصحبت م یحضور دیرس یوقتبهش بگ  -

 ...  یگفتن اومد -گوشم  

  امیسوالش جواب نده تا ب چیخونه ام . به ه گهید قهی... تا دو دق دمیخودم شن -

 باشه   -

   دیقطع کردم پدرش پرس تا

 دختر ؟  هیچ نجایکارت ا قایتو دق -

   دینگاهش کردم که دورم چرخ رهیخ فقط

 ... هان ؟  یزنیحرف م یتو اتاقش و باهاش تلفن یای... اما م یستیسم ن یدوست دخترا هیشب -

   رسهیم گهید قهیسم تا چند دق -

 خب برسه ... به تو چه ... جواب منو بده  در اتاق باز شد و مادرش وارد شد   -

 ؟  نجایا نیگیم یچ -

 با تمسخر برگشت و گفت   پدرش

واقعا خانواده  نایاز حرفش شوکه بودم ... ا  کننیجور دخترا نظر منو جلب نم نینگران نباش زن ... ا -

 سم هستن ؟ سم:  

 یتو خونه من چ ریتر بره  اون دوتا کفتار پ عیرو قطع کردم و به راننده اشاره کردم سر یگوش

 بودن   دهید ینشده بودن  باز چه خواب دایسمت من پ شدیم یدو سال    خواستنیم

با عجله به سمت آسانسور رفتم و خودمو به واحدم رسوندم  در واحدو باز کردم اما  میدیرس یوقت

 نبود   ییرایازشون تو پذ یخبر
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 یچه غلط نجایا  -داد زدم   تیصحنه رو به روم با عصبان دنیبه اتاق خواب رسوندم و با د خودمو

 هجوم بردم   رهیت دزبه سم  نیکنیم

با وحشت تو بغلم خوشو  رهیدز  دیرو ول کرد و بابا خودشو کنار کش رهیدز یورودم مامان موها با

 انداخت و گفت   رهیبه دز یجمع کرد  مامان با تنفر نگاه

   دهیجوابمو نم فیموش کث -

 هیدوباره  خواستمیگناهکارت  اما نم یبا اون دست ها ییتو فیخودمو کنترل کردم تا نگم کث یلیخ

... نه با  نیشما با من کار دار -رو نوازش کردمو گفتم   رهیراه بندازم  بازو دز یخانوادگ یجنگ جهان

 گفت   ستادویا نهیاون  بابا دست به س

 ؟  یقبولش کرد ی؟ خدمتکارت ؟ دوست دخترت ؟ نکنه به فرزند شهیتو م یاونوقت اون ک -

 رو نشوندم رو تختو رو بهش گفتم   رهیدز

   امیاالن م -

   میکنیصحبت م رونیب میبر -سمت بابا و گفتم   برگشتم

 نشست رو مبل تو اتاقمو گفت   یالیخ یبا ب مامان

 ریغ تیبا عصبان نباری... جوابمو بده تا برم  ا کنهیدختر تو اتاق تو چکار م نیبدونم ا خوامیمن م -

 قابل کنترلم گفتم  

... حاالم  نیکرد تیو مهمون منو اذ نیوارد خونه ام شد یبدونم شما دوتا به چه حق خوامیمنم م -

   رونیب نیاتاق بر نیکنم از ا تیشکا سیآزارتون به پل نیبخاطر ا نکهیقبل از ا

 کار ساز بود و مامان با اکراه بلند شد رفت سمت در  بابا هم پشت سرش   دمیتهد

   رونیو بهت زده انداختم و از اتاق رفتم ب دهیترس رهیآخرو به دز نگاه

راحت  یلینشد هر دو خ دایپ گهیمزاحم د هیدر خونه ام رو عوض کنم تا دوباره سر و کله  دیکل دیبا

 ؟  نیخوایم یچ -  دمیپرس عیکاناپه ها نشستن.  سر یرو



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص
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 ؟  میبه پسرمون سر بزن میتونینم یعنی -

 زد و گفت   یبابا پوزخند  نیبر نیتونیم نیسر زدن اومد ینه ... اگه برا -

   یدیم تیاهم یلیخ یتو هم مثل مادرت به روابط خانوادگ -

 مثل من ؟ نه مثل تو   -

 کالفه گفتم    شدنیداشتن وارد فاز دعوا با هم م دوباره

 آردو به سمتم گرفت   رونیپاکت ب هی بشیشمارو ندارم  بابا از ج یمن کار دارم وقت دعوا ها -

به  یتا بلکه قبل گند زدنت به قرار داد ما همه چ یفرستیصحرا م ینامه غلط کردم رو برا نی... ا ایب -

 برگرده   یروال عاد

 چکار کنم ؟   -تعجب به پاکت نامه تودستم نگاه کردم و گفتم   با

قرار داد  هیجوش دادن  یخونه ام ... باز برا دیبود ... برگشتن صحرا ... کل نایسر ا ریز یهمه چ پس

 بزارن  پاکتو پرت کردم تو صورت بابا و گفتم   هیاز من ما خواستنیم

 ...   یاشتباه کرد کنمیبرات م یکار یدرصد اگه فکر کرد کی -

 من گفت   تیتوجه به عصبان یب مامان

 ...   ستیمهم ن گهی... بعدشم د شهی... چندتا رابطه و قرار داد بسته م یکن یکار خاص ستیقرار ن -

اومدم ... اما مادرت  یخودم از پسش بر م -با همون پوزخند مسخره اش سر تکون داد و گفت   بابا

   شهیحسوده  حس کردم حالم داره بد م یلیخ

 هستن  با داد گفتم   فیدوتا آدم کث نیدو نفر متنفرم ... چرا خانواده من ا نیاز ا چقدر

  نیجفتتون رو لو بدم از جلو چشم هام محو ش یاتیمال یخالف ها نکهیاز ا بهتره قبل -

 چشم چرخوند و گفت   مامان

 آوردمو گفتم   رونیب لمویبا پوزخند موبا  یپدر مادرتو لو بد یخوایبس کن سم ... تو که نم -
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   ینگاه کن یتونیم -

 رو گرفتم و تا جواب داد گفتم   میاتیمال لیوک شماره

 به حوضه تفحص ؟  یوصلم کن یتونیرو گزارش بدم ... م یاتیخالف مال هی خوامیمانوئل ... من م سالم -

 بود .   ینا باور بیموندم تا مانوئل وصل کنه  چهره هر دو ترک منتظر

 از پشت خط بلند گفت   ییصدا

رو  یلب باز کردم حرف بزنم که بابا بلند شد  گوش  ادیازم بر م ی... چه کمک یاتیتفحص مال رهیدا -

 با حرص گفت    واریبه د دیازم گرفتو کوب

 پسر ...   یکنیم دیدفعه آخرت باشه منو تهد -

   یکنیم یزیتو هم دفعه آخرت باشه رو من برنامه ر -

 تا مامان هم بلند شدو با هم به سمت در رفتن   میشد رهیبه هم خ قهیسکوت چند دق تو

دوتا  نیا دونستمیدرو فعال کردمو برگشتم سمت اتاقم  م یرفتنشون که مطمئن شدم کد لمس از

 بودم  رهیاما فعال نگران دز  شنیمن نم الیخیکفتار ب

 اتاقو باز کردم  و وارد شدم   در

 :  رهیبود  دز سیبود و صورتش خ ستادهیپنجره ا کنار

 بود   یا گهید زیشدم  اما امروز چ ریتحق ادیتو عمرم ز من

 تو صورتم داد زد   دویپدرش بازومو محکم گرفتو تکون دا ، مادرش سرمو با موهام عقب کش یوقت

 تجربه کردم   ارویحس دن نیبدتر

برخورد ازشون متنفر شدم  متنفرم و حاال به سم حق  نیاما از هم شناسمیپدر مادر سم رو نم من

 اگه خانواده نخواد   دمیم
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داد و  یخونه هم بدتر بودن  صدا میتیمثت تو  ی... از سرپرست ها دمیکه من د یخانواده ا نیا

 اومد   یم ییرایاز تو پذ دادشونیب

دل گرفته ام رو  شهیقلبمو صاف کنه  اشک هم شهیسمت پنجره رفتم و اجازه دادم اشکام مثل هم به

 در اتاق باز شد و سم اومد تو    کردیسبک م

 بر نگشتم سمتش .  اومد سمتمو گفت   اما

   رهیدز خوامیمعذرت م -

باهاشون  خواستیدلم نم چوقتیه -گفت   وارویداد به د هیپنجره تک گهیتکون دادم ، سمت د سر

   یآشنا ش

   دیتلخ خند  دمیبهت حق دم -

به خانواده نداره  سر تکون دادم به حرفش و  ازیخوب ن یزندگ یبچه برا هیچرا گفتم  یدیحاال فهم -

 نگفتم  اما دلم راض نشد و بالخره گفتم   یزیچ

  یزد یحرفو نم نیا گهید دیبود، شا ییمثل من پر از تنها تیاما اگه زندگ -

 ...  شمیاون م یبود ... بچه من منو داره ... من حام یتو بدون حام ی... زندگ رهیدز -

 همه نظر   از

 قورت دادمو سر تکون دادم   بغضمو

 سم ... بچه تو...   یگیبچه تو ... آره ...  راست م -

 بود ...   نیاتاق برام سنگ یرفتم سمت در ... هوا دمویچرخ

  

 پشت سرم اومد و گفت  سم

 ...  رهیدز -
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 اما برنگشتم سمتش   ستادمیا

 ...  یداشته باش ادیم ایکه به دن یبه بچه ا یحس چیه دی... تو نبا یکن از االن بهش عادت کن یسع -

   کردیداشت خفه ام م بغض

 تو سکوت سر تکون دادم که گفت   اما

 طیشرا ی... فقط اگه تو بتونمیبمون یخوب یو دوستا میکنار هم داشته باش یاوقات خوب میتونیما م -

 ... یقرار دادو خوب اجرا کن

 به من کن ...   یلطف هیو  ایب ایسر تکون دادم و رفتم سمت آشپزخونه  خدا بازم

 بارم شده طرف من باش...   هی یبرا

 حامله شم...   نذار

 :  سم

   دیساالد درست کرد و ظرف هارو چ  دیشام رو چ زیبودم که تو سکوت م رهیخ رهیدز به

 گذاشت و به من نگاه کرد  زیم یداغو رو ایگذاشت و آخر از همه ظرف الزان یدنینوش

 . 

 شام...   ایب -

 چشم هاش سرخ بود . نگاهشم زود ازم گرفت.   تو

امضا کرد . پس  رهیکه تو قرار داد بود و دز یزیگفتم . چ قتویبخاطر حرفام بود اما من حق دونمیم

 کرد.   ایشروع به خورد کرد نالزان رهینشستم و دز زیسر م  رهیاالن بخواد جبهه بگ دمیدینم یلیدل

 بزرگ گذاشت   کهیبشقابمو برداشت و برام دوتا ت 

 امیگذشت تا به خودم ب قهیو آروم شروع کرد  چند دق دیخودش هم کش یبه رفتارش بودم . برا رهیخ

 و منم شروع کنم  
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 حجم سکوت.  نی. نه ا نمیبب یا گهیداشتم بخاطر اون حرفام رفتار د انتظار

 کنه.  یسرم خال گهید یجا خواستیم دیشروع کردم . شا ممن

؟ بدون نگاه کردن  یخودت درست کرد -  دمیکه ناخداگاه پرس یواقعا خوشمزه بود  . در حد ایالزان

 آره ... چطوره ؟  -بهمگفت  

 اما واقعا خوشمزه شده   ستمین ایمن طرفدار الزان -

 تا اونارو درست کنم   یرو بهم بگ یکه دوست دار ییغذاها ستیل یتونیچه خوب ... م -

 .  خورمیمن م یدرست کن یتو هرچ -

 شام تو سکوت گذشت   ینگفت و تا انتها یزیچ گهید

 برم فروشگاه ؟  تونمیفردا م -که بازم بدون چشم تو چشم شدن با من گفت   کردیجمع م زویم داشت

مکث کردو بازم سر   یتازه انتخاب کن یو نهارتو هم از غذاها یصبحانه کامل بخور دیآره ... اما با -

   کردیام م وونهیرفتارش داشت د نیتکون داد  ا

کارش رفته  نیبفهمه ا خواستمیبچرخونمشو مجبورش کنم تو چشمام نگاه کنه  اما نم خواستیم دلم

 رو اعصابم 

تموم شد  منتظر بودم بره تو اتاق اما کارهاش تو آشپزخونه  رهیسر گرم کردم تا دز ونیزیبا تلو خودمو

 من اونم با دوتا فنجون قهوه...  شیاومد پ

 نبود  ینیشبیبرام قابل درک و پ رفتارش

 نشستو فنجونش رو برداشت   یا گهیکاناپه د یرو

خونه  نیتو ا ینجوریوقت بود ا یلیو باز کردم  خ زیم یجعبه شکالتو گذاشتم رو زیم نیطبقه پائ از

 خونه. ..  نیبعد از شام قهوه بخورم  نه فقط تو ا ایشام بخورم  زیسر م نکهینکرده بودم ا یزندگ

 نکردم   یبعد فوت استفان ... من زندگ از
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 که بودم ...   یی... نه تو عمارت ... نه تو هتل ها نجایا نه

 به حرکاتش  شدمیم رهیچرا خ دونمیاز شکالت هارو برداشت آروم گاز زد  نم یکی رهیدز

سمتش  قهوه ام رو که خوردم بلند  گشتمیبرم رهیکردم با اخبار سرگرم شم اما با هر تکون دز یسع

 نشستم   رهیشدمو کنار دز

 .  میتو بغلم تا هر دو رو کاناپه دراز بکش دمشیدادم به دسته کاناپه و کش هینگاهم کرد که تک یسوال

 بگه گفتم   یزیچ رهیدز نکهیا قبل

منم  -تو بغلم جا به جا شد تا راحت راز بکشه و گفت   نمیبیم شهیوقت الن شوئه ... من هم االن -

   نمیبیم یگاه

تو بغلم داشتمش و  یکه نگاه نکردنش آزارم بده  از طرف دمیدیخوب بود . چشم هاشو نم ینجوریا

 کجا ؟  -بلند شدو نشست   رهیشد  وسط شو بود که دز یحفظ م تممیمالک

 نگاهم کنه گفت  نکهیا بدون

 پاپ کورن درست کنم ؟  تونمیم -

 :  رهیدز  میذرت دار خچالیکنار  نتیآره تو کاب -

 دلم گرفته بود.   ایسم ناراحت بودم ... نه فقط سم ... از همه دن از

 .   باختمیخودمو م دیمن نبا اما

، شام خوردم   دمیشامو چ زیبزنه  با وجود بغضم م نمیزم طیشرا نیا ذارمیدووم آوردم ... نم نجایا تا

 سم نگاه کنم .   یتو چشم ها تونستمیبعد شام قهوه درست کردم  اما نم یبرا یحت

قدرتو نداشتم بعد اون حرفا تو چشم هاش نگاه کنم و وانمود کنم خوبم.  بعد از قهوه  نیا هنوز

شروع به نوازش بازو و  میدیدیه آلن شو مک نطوریتو بغلش  هم دیبرم اتاق که منو کش خواستمیم

 محس کرد  یقرار داد اجبار نیدو حس متضاد بود ،  لذت نوازش و غم ا بیموهام کرد  بدنم ترک

 نفس بکشم   تونمینم
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شد سم  یکه طوالن بتمیبهانه پاپ کورن بلند شدمو خودمو با درست کردنش سرگرم کردم  اما غ به

 تموم شد ... اومدم   -جواب دادم   عی؟ سر یخوایکمک نم -صدام کرد  

 که دستمو گرفتو گفت   نمیبش نیپاپ کورن رو از داخل ماکروفر گرفتمو برگشتم  خواستم رو زم ظرف

   یبرگرد همونجا که بود -

 تو بغلشو پاپ کورن رو گذاشتم جلوم   برگشتم

زش شکمم باال تر رفت که رفت  از نوا شرتمیت ریآروم ز گشیو دست د خوردیدست پاپ کورن م هی با

 دستشو گرفتمو گفتم  

 با خنده گفت   دویکنار گوشمو بوس  گهیبار د هی تونمیسم ... نم -

 ... فقط نوازشه   زمیباشه عز -

 چشم هام گرم شد و خوابم برد   رفتیداغش که همه جا م یدستا ریهم در حد نوازش موند و ز واقعا

حس کردم تو بغلش بلندم کردو به سمت اتاق خواب برد  اما انقدر خواب بودم که  یداریخواب و ب تو

دوباره دستشو رو تنم   دیمخالفت نداشتم  منو گذاشت رو تخت و خودش هم کنارم دراز کش ینا

 نوازش وار حرکت داد  

تو سکوت  دویبوس مویشونیبود  پ نیریدست سم برام ش یتخت و گرما یملحفه ها یخنک بیترک

 آسمون روشن بود   میشد داریهر دو ب لیزنگ موبا یتر شد  با صدا قیخوابم عم

 تلفن رو جواب دادو منم به ساعت نگاه کردم   سم

جبران کنم سم پشت تلفن با داد  روزموید بتیبهتر بود آماده شم و با زودتر رفتن ، غ گهیبود ... د 7

 گفت 

 نره .  ییجا چکسی... تا من برسم ه دهینفهم چکسیاتفاق افتاده و ه نیچطور ا -

 قطع کردو پرت کرد رو تخت   لویمبا
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 شده سم ؟  یچ -

 رفت و گفت   سیبه سمت سرو تیعصبان با

 گرفته   شیآت 2انبار شماره  -

 حاضر شد  رو به من گفت   عیبرگشتو سر سیبودم که سم از سرو یسوز شیهنوز تو شوک خبر آت 

 حتما صبحانه بخور   -

 ؟  شهیم یچشم ... حاال چ -

 ؟  یچ -

   یسوز شیآت -

   رونیگفتو از اتاق رفت ب نویدر چه حده  ا نمیبرم بب دیبا -

 سم بود.   شیحال از رو تخت بلند شدم . دوش گرفتمو حاضر شدم . تمام مدت ذهنم پ یو ب کرخت

 !   شنیم یانبار چ نیا ی! کارمندا شهیم یاالن چ یعنی

 از کارمندارو اخراج کنه...   یسر هینکنه سم  یخسارت و ضرر مال بخاطر

به فروشگاه  یک دمینفهم  رهیحساب وام دانشگاهم بهم داده رو پس بگ هیتسو یکه برا یپول نکنه

   کردمیهمکار ها دنبال م هیرو از زبون بق یسوز شیو کل روز هم اخبار آت دمیرس

 شدم   ی، نگران تر م شدیمشخص م شتریب هیو هر بار که شدت قض رفتینم نیاز گلوم پائ غذا

مرغ و  کیاز سم نبود  خودمو با درست کردن است یبرگشتم خونه خبر یوقت میکار فتیاز ش بعد

 نبود   یشد و از سم خبر 9سر گرم کردم  ساعت  جاتیسبز

شام  ییندارم  ساعت ده تنها یاجازه ا نیچن کردمیبهش زنگ بزنم ، اما حس م خواستیم دلم

نتونستم آروم بمونم و شماره سم رو گرفتم  گهید ازدهیگذاتم  ساعت  خچالیغذارو تو  یخوردم و باغ

 ام جدا شه  سم جواب داد  نهیکه حس کردمم ممکنه از س زدیتند م یقلبم به حد
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   رهیشده دز یزیچ -

 ام ... سالم  -

 بگو  عیر... کارتو س رمیدرگ یلیسالم ... خ -

 خونه؟  یایم ی؟ ک یسم ... ام ... خوب -

 ؟  نیهم -

 ام ... نگرانت شدم؟  -

   دمیشن قشوینفس عم یکرد و صدا مکث

 خونه امشب ...   امی... فکر نکنم ب ختهیبهم ر یهمه چ یلیخوبم نگران نباش ... خ -

 استراحت کن ، صبح زود برو...   کمی ایسم... ب ادیکه بهت فشار م ینجوریاما ا -

 کردم  ینگفتم و خداحافظ یزیچ گهی؟ د یندار ینه ... خوبم ... کار -

 نداشتم   یبود  حس خوب یاز اندازه بزرگ و خال شیب ییخونه تنها نیا

 کردم بخوابم   یو آشپزخونه رفتم به سمت اتاق خوابو سع ییرایپذ یخاموش کردن برق ها بدون

 تخت سم:  یاومد رو یگرم شده بود که حس کردم کس چشمام

   میبود یسوز شیکردن منشا آت دایپ ریصبح درگ از

 رو بدم   مونیتیو امن یمنیا زاتیو تجه مهیاومد و ازم خواست تمام مدارک ب مهیب شرکت

 متنفرم  مهیب یشرکت ها از

محکوم کردن تو و فرار از  یبرا یو موقع پرداخت خسارت دنبال راه رنیگیم مهیحق ب توننیم تا

تو انبار نبود  یکس یسوز شیکرد  خوشبختانه موقع آت یهمه جارو بررس سیهستن  پل مهیپرداخت ب

 بود   ادیز یلیخ یاما بحث مال  مینداشت یو خسارت جان
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راحت شد  اما هنوز برآرد  المیخ یشد و تا حدود دایپ یسوز شیقبل از آت یشب شواهد دزد تا

 انبار مونده بود .   نیفروشگاه ها با توجه به از دست رفتن ا ازین نیتام یبرا میضررو تصم

 دلم هوس خواب کرده بود   بیعج رهیخسته بودم و بعد تماس دز یلیخ

، امشب دست از کار  موندمیم داریتا صبح ب یبحران نقدریا یطبق عادت تو شب ها نکهیوجود ا با

 برگشتم سمت خونه   دمویکش

 نبود.   رهیاز دز یاز روشنبودن برق سالن تعجب کردم ، چون خبر دمیرس یوقت

 تازه کنم  یتا لب خچالیسالن و خاموش کردمو رفتم سر  برق

نخوردم  غذارو گرم کردم و بعد از  یزیاومد از صبح چ امیتازه  جاتیو سبز کیخوراک است دنید با

 خوردنش رفتم سمت اتاق خواب .  

با   دمیبهم داد  لباس هامو عوض کردمو کنارش دراز کش یبیقم حال عجوسط تخت اتا رهیدز دنید

 سم ...   -شد و برگشت سمتم   داریتکون تخت ب

 هوم...   -

 بود . اومد سمتمو خودشو تو بغلم جا کرد و گفت   داریو ب خواب

 بدون تو ترسناکه...   نجای... ا یچه خوب اومد -

 همش نقشه بود؟  ایگفت  نارویاز رو صداقت ا یعنیاز حرکتش و حرفش شوکه شدم ،  

 صورتش نگاه کردم.   به

 شده   قیخوابش عم دادیمنظم شد و نشون م دنشیزود هم نفس کش یلیبود ، خ خواب

 یکس نکهیا  کردمیرو حس م یبیعج یخوشحال هیتو خواب صادقانه حسشو گفت  ته دلم  دیشا

 منتظر حضور و بودنت باشه...  

 ...   هیخوب حس
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قرار داده  چشم هامو بستمو  هیهمش  نایکردم  احمق نباش سم . ا رونیافکارو از ذهنم ب نیا عیسر

 خوابو ازم گرفته بود   رهیکردم بخوابم  اما بدن نرم دز یسع

 کردیم یکه االن ذهنمو خال یزیروش  تنها چ دمیچرخ دمویاش که رو تنم بود دست کش نهیبه س نرم

 :  رهید  دزرابطه کامل بو هی

 یسم رو گردنم نشستو دستش شروع به بازکردن دکمه ها یلب ها یداغ یبودم وقت داریو ب خاب

 لباسم کرد  

 خسته و خمار خواب بودم که فقط تونستم دستامو تو موهاش فرو کنم و اسمشو صدا کنم   انقدر

 سم...   -

 ذهنمو آروم کنم...   خوامی... م رهیتو بخواب دز -

 خواب خوب بود   هیمثل  واقعا

 لباس هامون کجا رفت   دمینفهم  رفتیکردو لب هاش که همه جا م یگرم سم که بدنمو فتح م یدستا

از  شدیباورم نم دمیشنیکه م ییناله ها یکامال بدون درد بود  حت نباریکه ا یبدنش و لذت یگرما فقط

نامو تو کمرش فرو کردم و همه جا کرد  ناخو یخمار سم تو گوشم که داغ ترم م یمنه  و حرف ها

 ستاره بارون شد  

چطور از  گفتیم ییقلبمون  ته ذهنم صدا ینا منظم و صدا یخسته رو تنم رها شد و نفس ها بدنش

   یبریرابطه بدون عشق لذت م هی

 هیفکر تو بغل سم خوابم برد   نیجسمم انقدر غرق لذت و خمار خواب بود که بدون توجه به ا اما

 سم:    ایخواب بدون رو

 تو بغلم قفلش کردم   دمیکنار کش رهیدز یخسته بودم که فقط خودمو از رو انقدر

   کنهیکه عروسکشو بغل م یبچه ا مثل

 کرد و روحمو آزاد کرد   یذهنم رو خال یمخدر قو هیمثل  رهیدز بدن
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 خوابم برد   یک دمیهامو بستمو نفهم چشم

به خودم  رهیشده  با تکون دز یکجام و چ دونستمینم خوردیپشت سر هم زنگ م لمیموبا یوقت یحت

 اومدم  

   لتیسم ... موبا -

و  رهیتن دز یاز جلو چشمام گذشت . داغ لمیمثل ف شبیتو بغلم بود . د شبیتو حالت د هنوز

 رابطمون  

   لمیسمت موبا دمیتو گردنش فرو کردمو با اکراه چرخ نفسمو

دختر  نیرو همچنان تو بغلم نگه داشتم و دستمو رو بدن نرمش به حرکت در آوردم  لمس ا رهیدز آما

 جواب دادم   لمویآرامش بخش بود  موبا یحت

 بله   -

 شده   دایمضنون پ یسر هی...  سیسم ... زود خودتو برسون اداره پل -

 ...   امیاالن م -

 دم  رو تو بغلم فشر رهیکردم اما تکون نخوردمو دز قطع

 خواب آلود گفت   خواستمیقرار گرفت که م ییجا قایاونم تو بغلم جا به جا شد و پشتش دق همزمان

 بود سم ؟  یک -

 ازشون   ییبازجو یبرم برا دیکردن ... با دایکارگذارم ... چند تا مضنون پ -

 ؟  یینجایپس چرا هنوز ا -

 ازش جدا شم   تونمیکه نم ییجا هی یرو گذاشت یزیچ هیچون  -

به صورت  یلبخند  دیپشتش شد و تو بغلم شوکه چرخ تیگفتن ان حرفم انگار تازه متوجه موقع با

 شوکه اش زدم  به خودم فشارش دادم و گفتم  
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 االن که بدتر شد   -

   کنمیم تشیشد دارم اذ متوجه

 و گفت   دیدستشو رو بدنم کش طنتیبا ش 

 سم...   شهیم رتیکه د فیاما ح -

من  یچرا فکر کرد -گفتم   رسوندمیکه دستمو از رو کمرش به پشتش م یدر حال دمویبوس کتفشو

 عجله دارم...  

 ئه ... کجا ؟   -خواست واقعا از بغلم جدا شه تو گوشش گفتم   حاال

 سم ... هنوز چند ساعت از راب...  -

عکس  دیانقدر شد نکهیاز ا  گفت یتموم موند و  آه آروم مهیگردنش زدم که حرفش ن نیبه پائ یمک

برد  مک  یحالشو خراب کنم لذت م نکهیاز همه ، از ا شتریبردم   اما ب یلذت م دادیالعمل نشون م

 داغ شده بود   دونمیازش جدا شدم  م عویبه گردنش زدمو  یتر قیعم

که لباس هامو از  یبهش زدمو بلند شدم  در حال یپر از خواستنشو بهم دوخت که چشمک یها چشم

 بهش گفتم   داشتمیبرم نیرو زم

بهم خبر بده  فقط خمار نگاهم کردو  یگرفت یمیامروز نرو سر کار ... اما هر تصم یاگه دوست داشت -

 سر تکون داد  وقت دوش گرفتن نبود  

و خمار  دهیهنوز دراز کش رهیدز  رونیبعد انجام کارام اومدم ب ختمویتو صبد حمام ر فویکث یها لباس

 بود  بالشتمو گرفتو بغل کرد ، با خنده گفتم  

 ؟  دهیمنو م یبو -

 خوشبوئه   یلیعطرت خ -ملحفه ها، خواب آلود پلک زد و گفت   نیکز کرد ب دویخند

   دمکیحاضر شده بودم  خم شدمو لبشو نرم بوس گهیخوبه ... خوشحالم خوشت اومد  د -



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  127:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

رفتار هامون شوکه شدم  مثل  نیلحظه از ا هی  دیبهم زدو دستشو رو صورتم کش یخواب آلود لبخند

 .   رونیاز اتاق زدم ب یحرف چیبه خودم اومدمو بدون ه  میزوج تازه ازدواج کرده بود هی

 ...  کشهیم نجایبه ا یچطور فهممینم

   کنهیم رییتغ یبیبه طرز عج رهیازتباطم با دز ریبار مس هر

 .  شهیم یا گهیطور د یمن بفهمم همه چ نکهیخودش بخواد و بدون ا نکهیبدون ا انگار

 .   سیرفتم سمت اداره پل میو مستق رونیخونه زدم ب از

  کنهیبعد رفتنم چکار م رهیدز نمیخونه رو چک کنم و بب یها نیدورب تونمیبرگشتم شرکت م یوقت

 : رهیدز

و بعد هم صدار در  رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیداغ سم بودم که بدون ه یخمار خواب و دستا هنوز

 اومد  

 شدم به سقف .   رهیکرخت بود و خ بدنم

 ؟ با فکر کردن به دستاش داغ تر شدم   شمیسم م یانقدر راحت رام دستا چرا

 هی شیهم نایفکر نکنم.  ا ادیرفتم  بهتره بهش ز سیاز رو تخت بلند شدم و به سمت سرو عیسر

 .  هیرابطه گذر

 زود دوش گرفتمو حاضر شدم    رهیازش لدت نبر دز ادیز

 لبخند رو لب هام نشست .   شبید کیاست یظرف خال دنیآشپزخونه با د تو

 نیو روت یکل روز عاد  رونیبرداشتم که تو راه بخورم و از خونه زدم ب بیدونه س هی خچالیتو  از

 گذشت.  

 نداشت   یروز قبل فرق خاص یتازه سمفارش دادم هرچند به نظرم با غذا یحرف سم نهار غذا بخاطر

 زنگ خورد  شماره سم بود  لمیبود که موبا فتمیش یآخرا
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 جواب دادم که گفت   عیسر

 ... ایب عی... سر رهیمنتظرتم دز رونیب -

 تاب بود.   یجوابم نموند و قطع کرد  بازم صداش خسته و ب منتظر

 به سمت رختکن رفتم که تو راهرو ساموئل جلومو گرفت   عیسر

 یلیخ نکهیمثل ا -بست   رمویراهرو مس واریاز کنارش رد شم اما دستشو ستون کرد به د خواستم

   رهیدز یعجله دار

 برو کنار   شهیآره ... اگه م -

   یمرد پولدار تور کرد هی؟ بالخره  شهیدو روز پ نیهمون ماش -

 نداره   یساموئل ... ضمنا به تو ربط یگیم یدار یچ -

  

 و سرشو برد تو گردنم و گفت   واریهل دادم تا رد شم که با بدنش منو چسبوند به د دستشو

 کردم هلش بدم .   یسع  یهم به من بد یحال هی،  ارویچطور قبل حال دادن به اون  -

 د  سرم قفل کرد و بدنشو بهم فشار دا یدوتا دستمو گرفتو باال اما

کردم با زانو پام بهش ضربه بزنم اما زودتر از من با پاش ضربه ام رو گرفتو  یدلم حسش کردمو سع ریز

 بکشم که با لبش خفه ام کرد  اما لبشو گاز گرفتم   غیزانوشو تو رون پام فرو کرد  از در خواشتم ج

  چوندیدستمو پ دویدرد خودشو عقب کش از

کردن خودم پاشو محکم لگد کردم دستمو ول کردو موهامو تومشتش آزاد  یدرد نفسم رفت اما برا از

 شد   اهیچشمام س  واریبه د دیگرفت  با حرص سرمو کوب

 لب گفتم  سم...   ریبود ز ستادهیراهرو رخت کن ا یکه انتها دمیآخر سم رو د لحظه

 .   دمینفهم یزیچ گهید
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 :   سم

 بشم .   دهیتو فروشگاه د خواستمیکرد  نم ری... اما د ایب عیگفتم سر رهیدز به

 مجبورم کرد برم داخل .   یحس هی اما

 سمت رخت کن لباس ها رفتم که صحنه رو به روم خشکم کرد   به

 دمیافتاد  با داد دوئ نیهوش رو زم یب رهیکوبوند و دز واریرو به د رهیجلو شمام سر دز یعوض اون

 شوکه نگاهم کرد و با لکنت گفت    یلعنت یکرد یچه غلط -سنتشون  

 ...   یمکند یآقا -

 که تو دهنش کوبوندم نذاشت ادامه بده   یمشت

 شیصحنه پ دنیچند نفر به سمت راهرو اومدن و با د نیافتادن ساموئل روزم یداد من  و صدا از

 اومده ازدحام شد 

 رو گرفتم و  بلندش کردم  با داد گفتم   یلباس اون عوض قهی 

 ...  سیبه پل نیزنگ بزن -

 بود   یپاره شده بود و خون شیشونیپ  رهیخم شدم رو دز عیو سر نیدادم رو زم هولش

 یکس  نمیشد و تونستم بب یاطرافم عاد دیشدم چندبار پلک زدم تا نور سف داری: از سرما برهیدز  

 اطرافم نبود  

   دیکش ریاستم بلند شم که سرم تکه کجام  خو ذاشتیبرام نم یسوال یجا دیسرم و اتاق سف اما

   ی... چطور رهیدز -اومد سمتم   عیبازم سر یچشم ها دنیهم زمان با دکتر وارد شدن وبا د سم

 دهنم خشک و تلخ بود به رمق با دستم به سرم اشاره کردمو لب زدم  -

 درد   -

 چشم هام کرد  رو به سم گفت   نهیسرمو شروع به معا یاومد باال دکتر
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که دادمو مصرف  یی... فقط مکمل ها ستین ینگران یجا دهیاثر ضربه است اما اسکن ها نشون م -

 کنن  

 سر تکون داد و موهامو نوازش کرد   سم

 ؟  میبر میتونیم -

 فراموش نشه   یدوره ا ی... فقط چکاپ ها یمکند یبله آقا -

 حتما...   -

 رو به من گفت   دکتر

ممکن از مصرف مسکن  یبهتره تا جا یبگم بهت مسکن بزنن ... اما چون باردار ادهیاگه دردت ز -

 گفت ؟!  یشوکه نگاهش کردم ... االن چ  یکن یخوددار

 ؟!  دمیشنیم یچون باردارم ؟ باردار ؟ چ 

و گنگ به سم نگاه کردم  که لبخند زد  لبخندش پر ازقدرت و آرامش بود  اما درون من آشوب   جیگ

 مسکن الزمه ؟  -  دیدکتر دوباره پرس  دشیباورم نم

 لب زدن    کردمیتو سرم حس نم یتو شوک بودم که درد انقدر

 نه ...  -

بود  که من باردار شم . من اون قرار دادو  نیکردم آروم باشم . قرار ما هم یهامو بستمو سع چشم

 فاصله داشت  من باردارم...   ایدن هیبا قرار  قتیامضا کردم  اماحق نیهم یبرا

 

 ماه خاموش  

 سشیبا رئ شهیو مجبور م ارهیکم م شیبار مشکالت زندگ ریکه ز ی، دختر خودساخته ا رهیداستان دز

 نی، اما فقط ا ارهیب ایوارس به دن هی سشیرئ یبرا دیکه طبق اون با یببنده . قرار داد یبیقرار داد عج

 ...  دکر یفکرشو نم چوقتیه رهیکه دز یزی... چ بهیرابطه عج هیقرار داد  نی، ا ستین
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 بزرگساالن    مخصوص

 :  رهیدز

اطرافم  یکس  نمیشد و تونستم بب یاطرافم عاد دیشدم چندبار پلک زدم تا نور سف داریسرما ب از

 نبود  

   دیکش ریکه کجام  خواستم بلند شم که سرم ت ذاشتیبرام نم یسوال یجا دیسرم و اتاق سف اما

   ی... چطور رهیدز -اومد سمتم   عیبازم سر یچشم ها دنیهم زمان با دک تر وارد شدن وبا د سم

 دهنم خشک و تلخ بود به رمق با دستم به سرم اشاره کردمو لب زدم  -

 درد   -

 چشم هام کرد  رو به سم گ فت   نهیسرمو شروع به معا یتر اومد باال دک

که دادمو مصرف  یی... فقط مکمل ها ستین ینگران یجا دهیها نشون ماثر ضربه است اما اسکن  -

 کنن  

 سر تکون داد و موهامو نوازش کرد   سم

 ؟  میبر میتونیم -

 فراموش نشه   یدوره ا ی... فقط چکاپ ها یمکند یبله  اقا -

 حتما...   -

 تر رو به من گ فت   دک

ممکن از مصرف مسکن  یبهتره تا جا یبگم بهت مسکن بزنن ... اما چون باردار ادهیاگه دردت ز -

 گ فت ؟!  یشوکه نگاهش کردم ... االن چ  یکن یخوددار

 ؟!  دمیشنیم یچون باردارم ؟ باردار ؟ چ 

 و گنگ به سم نگاه کردم  که لبخند زد   جیگ
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   پر ازقدرت و ارامش بود  اما درو لبخندش

   شدیباورم نمن من اشوب     

 مسکن الزمه ؟  -  دیتر دوباره پرس دک

 لب زدن    کردمیتو سرم حس نم یتو شوک بودم که درد انقدر

 نه ...   -

بود  که من باردار شم . من اون قرار دادو  نیکردم  اروم باشم . قرار ما هم یهامو بستمو سع چشم

 فاصله داشت  من باردارم...   ایدن هیبا قرار  قتیامضا کردم  اماحق نیهم یبرا

 یتو بدنم شکل گرفته  بقض گلومو پر کرد و نتونستم کنترلش کنم  حق  اروم گهیموجود د هی االن

 زدم و سم بازومو گرفت  

   زمی... عز رهیدز -

 فشار دادم تا  اروم شم   شتریهامو ب چشم

 تو وجودمه ...  گهیموجود د هیپلکام فرار کرد   نینتونستمو اشکام از ب اما

 پناه ...   یو ب کیموجود کوچ هی

 زنده شد   میخاطرات کودک نیاول

 عاشقشم...   کنمیاالن حس م نی... من هم ایخدا

درست  نیزدم و سر تکون دادم  نه ...نه ... ا یبه من بود  دوباره هق  اروم رهیسم نگاه کردم که خ به

 ...    ستین

 اشکامو پاک کردو گ فت   سم

 ...   رهیروم دزا -
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 تر گ فت   دک

 خانم ؟   نیخوب -

 خوبم ... خوب...   -گ فتم   یتار از اشک و بغض سر تکون دادمو به سخت یچشم ها با

 افتادم ...   یتو چه دردسر دمیخوب ... تازه فهم یلی... خ خوب

 سم رو گرفتمو گ فتم   دست

 خونه ...   میبر -

 یموجود ب نیندارم و ا ییمن تو اون خونه جا گهیماه د 9ماه ...  9! چه زود شد خونه ... فقط  خونه

 بذارم و برم...   دیپناهو با

 چکار کردم ...   من

 ...  میچه موجود من

 خواستیدلم م  میبا کمک سم به سمت خروج رفت  کردیاومد  بغض داشت خفه ام م یبند نم اشکام

 ...   زدمیتنها بودمو بلند زار م

 :   سم

  

 یبه حد هیمشکوک به باردار رهیحاضر شد و دک تر گ فت دز رهیو اسکن دز شاتیجواب ازما یوقت

 االن پدر شدم   نیخوشحال شدم که انگار هم

 بود...   ی؟ عال یزود نیبه ا یعنی

 ...  یعال

 شوکه ام کرد   رهیورد دزاما برخ  دمیرسیاز انتظارم داشتم به هدفم م زودتر

 ؟   ی؟ از ناراحت یکرد ؟ از خوشحال هیگر چرا
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 شدم ...   دیدوباره دچار ترد  دادیبهم م ی... هر دو حس مبهم و بد یبود چه از ناراحت یاز خوشحال چه

 اشتباه باشه   ممیتصم نکنه

 که تو بغلم کز کرده بود نگاه کردم   رهیدز به

و دستمو دور شونه هاش حلقه کردم سرشو رو شونه ام گذاشتو  میشد نیکه سوار ماش یلحظه ا از

 نگ فت.  یزیچ

   میبود دهیرس گهید

 .   میکردم بلند شه و با هم وارد خونه شد کمک

 ؟  یریدوش بگ یخوایم -دمیرو تخت و پرس بردمش

 بهتره ...   رمیفکر کنم بگ -

  

 اره ...   -

چرا  -بود   سیچشم هاش هنوز خ ستادیتو قاب در ا دمیپر کردمو خواستم برگردم تو اتاقکه د وانو

 ؟  رهیدز یکنیم هیگر

 ...   دونمینم -

 روپوش فرم فروشگاهش کردم   یو شروع به باز کردن دکمه ها ستادمیبه روش ا رو

تا  ادیباهات م نیتمر یهم برا التزیپ یمرب هی...  یخونه باش خوامی... فقط م یبر ستیاز فردا الزم ن -

   ی یغذا میرژ یبرا میهم بر هیپزشک تغذ هی شیپ دیبدنت خشک شه ... با

. اروم  دمیدادمو ک تفشو بوس نیگ فت . لباسو از رو شونه هاش پائ ینم یزیبه دستام بود و چ رهیخ

   دیپرس

 بوده ؟  یکار ک یدیشد ؟ فهم یچ یسوز شیات -
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دور شد  دستمو رو شکم تخت  میبود که حواسم از اتفاقات کار شیو باردار رهیدز ریذهنم درگ انقدر

  دمیکش رهیدز

 از وجود من شکل گرفته بود و گ فتم   یکه بچه ا ییجا

 .  دهیخسارتو نم مهیاون دو نفر تموم نشه ، ب ییبوده ... اما تا بازجو یشد کار ک دایبالخره پ -

 ...  شهیباورم نم -و گ فتم    دمیرو شکمش نوازش وار کش دستمو

 منم...   -رو دستم افتادو  اروم گ فت   اشکش

 شلوترشو باز کردمو گ فتم   کمر

 که هست...   یلی... به هر دل نمیاشکاتو بب خوامینم -

 تکون دادو اشک هاشو پاک کرد   سر

من  راهنیپ یدن دکمه هاکرد و  بر خالف انتظارم شروع به باز کر رمینداشتم اما بازم غافل گ انتظار

 کرد  دستاش سرد سرد بود.  

 گرفتمو نذاشتم ادامه بده   دستشو

   رونیداخل وان و خودم از حمام رفتم ب بردمش

 تونستمینم شدمیاما اگه لخت م  میرابطه داشته باش شیو ضعف جسمان تیوضع نیتو ا خواستمینم

 خودمو کنترل کنم  

 نیغمگ ینگاه ها نیروشن کردم  چرا ا گارمویو س ختمیبرا خودم ر یسکیشات و هی ی یرایپذ تو

 رو اعصابم ...  رهیانقدر م رهیدز

 : رهیدز

 شد..  یدلم خال دیسم شکممو دست کش یکردم  اروم شم  وقت یاب داغ چشم هامو بستمو سع  تو

 بچه براش از سکس مهم تره ...   نیا دمیرفت فهم یداخل وان اما وقت ادیبا من ب کردمیم فکر
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   دمیاومدم  دوش گرفتمو حوله ام رو پوش رونیاب گرم بود که از تو وان ب  هنوز

  دیچیتو سرم پ گاریرفتم که دود س ییرایبه سمت پذ  رفتیم یاهیبودم و چشم هام داشت س گرسنه

 سم ...   -پر کنارش بود   یگاریجا س هینشسته بود و  نهیسم کنار شوم

 نگاهم کرد  یسمتم و سوال برگشت

 ...  دهیچیپ یلیخ گارتیس ی... بو یپنجره ها رو باز کن شهیم -

 شده.   یانداخت  انگار تازه متوجه شد چ گارشیبه س ینگاه

 بلند شدو گ فت   عیسر

 هواش عوض شه ... نجایاوه اصال حواسم نبود ... برو تو اتاق تا ا -

  

 اپزخونه که سم گ فت  گ فتم و رفتم سمت  یباشه ا -

دستور  یسمت اتاق ... تو همه چ دمیکالفه چرخ  ارمیم یبخوا ی... من برات هرچ رهیبرو تو اتاق دز -

 .  دهیم

و اسنک همراهش بود  گذاشت رو تخت و گ  وهیم ینیس هیحوله نشسم رو تخت که سم اومد تو   با

 فت  

 بره   ییرایاز تو پذ گاریس یفکر کنم بو گهیساعت د مین هی -

سر تکون دادم و  عیگرسنه بودم که نتونستم بخاطر اون طرز حرف زدنش اخم کنم . فقط سر انقدر

 نگاهش کردم و گ فتم   یسوال  کردیمشغول خوردن شدم . سم با دقت نگاهم م

 شده ؟  یزیچ -

 ...  یچینه ... فقط ... ه -
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از اسنک ها رو  یکیافتاد به سم تعارف نکردم . ادمی هویباال انداختمو ادامه دادم به خوردن  شونه

 گذاشتم روش  یتوت فرنگ هیکردم و  یشکالت

 سمت سم گرفتم  به

بگم پر رو  خواستمیمتعجب نگاهم کرد اما بعد لبخند زد، دهنشو باز کرد تا بذارم تو دهنش.م اول

 بخور .  ریخودت بگ

 بگم .  ومدینازش ناراحت بودم دلم  نکهیچرا با وجود ا دونمینم اما

 که با دستم اومد   دمیدستمو عقب کش  دیخوردو انگشتمو مک اسنک

با زبونش شکالت رو لبمو پاک   یپام برداشتو گذاشت رو پا تخت یرو از رو ینیشدم رو تخت ، س دراز

گاز گرفتو  نمویلب پائ  دیاروم حوله رو از رو تنم کنار داد و دستشو رو بدنم کش   دیکردو لبمو مک

 خمار گ فت    دیکش

گ فتو باز خواست بلند شه از  نویا  تونمیکنارتم نم یبهت فرصت استراحت بدم ... اما وقت خوامیم -

 روم و بره که بازوشو گرفتم  

   از درو انقدر

 دادیداغون بودم که فکر تنها موندن تو خونه ازارم م ن

 از غم تو وجودمه ...   یبخش لیسم دل درسته

 بمون ...  -.  اروم لب زدم   دادمیم حیونه رو به نبودنش ترجبودنش تو خ اما

. چشم  دیبردو لب هامو بوس نیدوباره فاصله رو از ب نکهیشد تو چشم هام تا ا رهیچند لحظه خ یبرا

نبود که قبال تجربه اش کرده  یزیرابطه چ نیهام ناخداگاه بسته شد و دستام فرو رفت تو موهاش   ا

 باشم.  

  

 بهم ارامش نداده بود   یوقت قبل سم جسم کس چیه
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 سک س داغه   هی کنهیم یکه ذهنتو خال یزیتنها چ یگاه دمیفهمیحاال واقعا م اما

 که سم توش تخصص داشت   یزیچ

 باز کردم مانع ام نشد   راهنشویپ یکه دکمه ها نباریا

کمربندشو باز کنم   توستمیکردم باز کنم  اما نم یکمر شلوارشو سع دمویرو بدن داغش کش دستمو

 و از لب هام جدا شد   دیخند

اماده بودم   نکهیبدون چشم برداشتن از چشم هام کمر شلوارشو باز کرد  با وجود ا ستادویتخت ا کنار

 روم   ومدی، لخت که شد ن

مشکوک نگاهم  دویدلمو بوس ریز  ستادیبه کمرم ا دیرس یتخت  اروم به سمتم اومد و وقت نیپائ از

 رد ک

 چکار کنه   خوادیبودم م دهیپاهامو جمع کنم که با دستش مانع شد  فهم خواستم

   بازو نیکنم پاهام ب یکار نکهیاز ا قبل

 زبونش اهمو بلند کرد...   یهاش قفل شدو داغ                 

 :  سم

 نینبودم  ا تابیانقدر ب یزن چیه یبرا چوقتیداغ تر شم  ه شدیو تقال هاش باعث م رهیدز یها ناله

 و رو کرده بود   ریدختر منو پاک ز

 کرد .  یترم م وونهید شیتابیب نیزور تونستم تا  اخر ثابت نگهش دارم ، ا به

  

 نوبت لذت خودم بود   دهیمطمئن شدم به اخر خط رس یوقت

 :  رهیدز
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داشتم   اجیکه احت یزیچ قایمنو از لذت به خلسه برده بود  دق کردیداغ سم که رو تنم حرکت م بدن

 جسم  اروم   هیو  یذهن خال هی

هنو ز  کردمیاومد ... چون حس م یکارش خوشم م نیکه تموم شد از روم کنار نرفت ، از ا کارش

 نفسش کنار گوشم و نبض بدنش خوابم برد   یوجود دارم با داغ

 به عذاب شد   لیزود تبد یلیکه خ یخواب

 که از من گرفته شد.   یاومد و لحظه ا ایکه به دن یا بچه

 سم کنارم خواب خواب بود.    دمیو بغض از خواب پر یحس خفگ با

 .  دمیرو شکمم کش دستمو

که دک تر گ فت انگار حسش کردم . حضورش و  یحس کردنش اما از لحظه ا یزود بود برا یلیخ

 وجودش برام قابل لمس شده بود  

بود   دایابر ها پ یبود اما ماه از ال به ال یابر مهین نرو تخت بلند شدمو کنار پنجره رفتم.  اسمو از

 کاش من واقعا مادرت بودم و سم ...  

 دادم  سم واقعا پدرت ...   رونیبا  اه ب نفسمو

 دختر بدبخت و تنها.   هی؟ من  یکه اون پدر تو هست ... اما من چ فیح اما

 شکستو اشک هام راه افتاد   بغضم

  

   رهیگیموجود از وجود من داره شکل م هیباشم ... االن نه ... االن که  فیادم ضع هی تونمی... من نم نه

 باشم ...   یکس یتو زندگ یلیباشه ... دوست ندارم تحم یراه هی دیبا

 سم رو مرور کردم   لیباشه که بتونم بچه ام رو خودم بزرگ کنم  تو سرم دال یراه هی دیبا اما

  دیزنش نشه ... که شا یاز اموالش برا یسهمازدواج نکنه ، که  خوادیم اون
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 نره ...   نیاز ب شیجنس یرابطه ها یازاد

با زن  یجنس یبه اموالش و  زندگ یکار چیامضا کنم و مطمئنش کنم ه گهیقرار داد د هی تونمیم من

سم قبول   دمیخنک پنجره کش شهیندارم  فقط اجازه بده کنار بچه ام بمونم  دستمو رو ش گهید یها

 ...   کنهینم

  کنهیو قرار دادشو با من لغو م میاول کار بچه رو سقط کن نیهم گهیم مسلما

  

   دمیخواب الودش از جا پر ی...  با صدا

   رهیدز یکنیاونجا چکار م -

 راه برم   کمیگ فتم  دمی... خواب بد د یچیه -

 کنم ...  دارتیب ومدیدلم ن -به سمت تخت رفتمو گ فتم    ینکرد دارمیچرا ب -

 .  رهیکن دز دارمیب یدیهر وقت خواب بد د -تو بغلش   دینشستم رو تخت کمرمو گرفتو منو کش تا

 بغلش قفلم کردو گفتم  تو

   یمرس -

گ  دمویکه ؟ بازوشو بوس ینشد تیاز رابطمون اذ -گ فت   دوی.دستشو رو شکمم کش دیبوس موهامو

 فتم  

 نه...   -

 زد و گ فت   یمتعجب نگاهش کردم که چشمک  خوادیدلم م گهیبار د هیخوبه چون من  -

بازوشو گاز گرفتم که  نباریا  شهیبا نمک م یلیخ یشیشوکه م یات وقت افهیکردم ... اما ق یشوخ -

 گ فت   طنتیو با ش یشاک
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حرفش واقعا خنده ام  نیبکنمت  از ا دیبا یاونوقت جد شهیم داریب یریاما حواست باشه گاز بگ -

 تو سکوت  اروم خوابم برد  سم:   دویگرفت کنار گوشمو بوس

 هنوز خواب بود .   رهیشدم دز داریب یوقت صبح

   رونیو از خونه زدم ب دمیخواب نرم لبشو بوس تو

 .   دادمیرو انجام م رهیدز یکار ها یحتما هماهنگ دیبا یبود برام . اما از طرف یروز شلوغ امروز

فردا  یهماهنگ کردم  قرار دک تر رو برا رهیورزش و دک تر زنان دز یمرب یجلسه صبحم برا قبل

 خونه رو چک کردم  هنوز خواب بود   یها نیگذاشتم و دورب

 کامال مناسب باشه، اگه الزم  رهیدز هی... دوست دارم استراحت و تغذ خوبه

  

 اشپز استخدام کنم   هی دیبا باشه

 مارستانیب جهیبود . به کل فراموش کرده بودم راجب نت یزنگ خورد ، مگ لمیکه موبا فکر بودم نیا تو

 نظر  ریز یاز کارمندا یکیبهش خبر بدم . بالخره  رهیدز

  

   یسالم مگ -جواب دادم   عیبود . سر دهید بیبود که اس اون

 چه خبر ؟  رهیسالم سم ... از دز -

 فروشگاه   ادیب گهیمرخص شد و حالش خوبه ... اما فکر نکنم د روزیهمون د -

 ؟ چرا ؟  یاوه ... جد -

   کنهیبهش کار بدم ... حاال خودش باهات صحبت م گهیواحد د هیتو  خوامیم -

   یریگیخوب منو م یلیخ روین هی یسم تو دار -

   فرستمیخوب برات م رویدوتا ن ینگران نباشم گ -
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 و گ فت   دیخند

  

 اماندا  اومده  ره،یهم هست ... دوست دز گهید زیچ هیخوبه ... راستش  -

  

 خاموشه ...  لشمیبود و موبا هیرفته به اپارتمانش اما اونجا تخل گهیو م نجایا

  

.  دمیام رو دست کش قهیشق شش؟یکجاست که اماندا بره پ رهی... االن دز شهیم رهیهم خونه دز بایتقر

 ...  رهیکم داشتم دوست دز نویهم

     هنوز

بره  رهیشد هم حاضر نبودم دز یاگه اماده م یاماده نکرده بودم . از طرف رهیدز یخونه مد نظرمو برا 

 اونجا بدون من...  

 لحظه هم از جلو چشمام دور شه   هیخواستم  یبچه منو باردار بود و نم گهیحال د اون

   نفر رو هیگ فتم  یمگ به

 دنبال اماندا و قطع کردم   فرستمیم 

 جواب نداد  رهیزدم به تلفن خونه اما دز زنگ

 خط تو اتاق خواب رو گرفتم و بعد از چند بار زنگ خوردن بالخره  شماره

  

 بلند شد .  رهیخواب الود دز یصدا

  

 :  رهیدز
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و باز کردمو با بود سخت چشمام دهیچیزنگ تلفن تو گوشم پ یکجام و چه خبره فقط صدا دمیفهمینم

 به سمتش خم شدم  یرو پاتخت کیتلفن کوچ دنید

 ناشناس بود   شماره

   دمیسم رو شن یسم باشه الو گ فتم و صدا دیشک کردم شا هویجواب ندم اما  خواستم

 شم   داریتا ب دمیچشم هامو دست کش  میکردم ... اما مهمون دار دارتیب دی... ببخش رهیسالم دز -

 شده ؟ ی... چ ی؟ سالم راست نجایمهمون ؟ ا -

 اماندا دوستت رفته فروشگاه دنبالت   -

 و چشم هام باز شد   دیخواب از سرم پر یجمله سم حساب نیا با

  

 سم ...  یقبل از امتحاناشه ... وا التیمن ... االن تعط یخدا یاماندا ... وا -

 چکار کنم...   حاال

 گ فت   عیسر

 حرف شوکه شدم  نیتو  از ا شیپ اردشیفرستادم بره دنبالش و ب نیماش هی...  زمیاروم عز -

...  خوابمی؟ چرا تو اتاقت م یهست ی؟ تو ک نجامیبگم ؟ بگم چرا ا ی؟! اونوقت من چ نجایا ادیب ؟یچ -

 ؟  یفکر کرد نایسم ... به ا

   یاروم باش  شهی... م زمیاره عز -

 ارومم ...  ارومم ...   -سم رفته بود رو اعصابم و با حرص گ فتم   یگ فتن ها زمیعز

 از اتاق ها و وانمود کمن اونجا اتاقته ...  گهید یکیببر تو  لتویخوبه ... وسا -
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که ساموئل به سرت زد دک تر گ فت  ی... پس بهش بگو بخاطر ضربه ا دونهیرو م روزیاتفاق د اون

 یسقف مجبور شد راتی... ضمنا بگو خونه ات هم بخاطر تعم نجایا و من  ا وردمت یتنها نباش دیبا

 .  ی ینجایو فعال ا یکن هیتخل

 قابل باور بود   نجایکردم ... تا ا سکوت

  

 نگرفتم   گهیواحد د هیموندم و  نجایچرا ا دیپرسیمسلما اماندا م هرچند

   کنهیلطفو داره بهم م نیا سمیچرا رئ ای

  

 بود   یا گهید زیبپرسه  اما نک ته مهم تر االن چ تونستیسوال م یلیاماندا خ یوا

 اروم گ فتم   

  

 داره ...   التیسم اماندا دو هفته تعط -

 داد و گ فت   رونیبا حرص ب نفسشو

منتظر جواب من نموند و   میکنم چطور ادامه بد یفکر هیتا  یبد یتونیاز اتاق هارو بهش م یکی -

 قطع کرد  

 کنم   یدو هفته رو مخف نیهفته ... تازه اگه بتونم ا دو

  

 بگم   قتویبهش حق تونستمی؟ اما نم یچ نهیو شکم برامده منو بب ادیدو ترم ب نیب التیتعط یبرا یوقت 

که اون  یکنم ، بخاطر پول هیکه ماهانه به اون دادم نتونستم وامم رو تسو یبگم بخاطر پول تونستمینم

 ببندم.   یقرار داد احمقانه با سم مکند هیداره مجبور شدم  اجیاحت

 راه افتاد   اشکام
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بلند شدمو  عیبود!؟ سر یا گهی... اما مگه راه د یرو خراب کرد ی... همه چ رهیدز یخراب کرد -

 دست و رومو شستم  

   رو یاتاق کنار شدیم  ی یمنتقل کردم اتاق رو به رو لمویسم رو مرتب کردم و وسا اتاق

 هم بدم به اماندا   

  

   کردمیبود من از اومدن اماندا استقبال م یا گهید طیهر شرا تو

 دیو من با ادیدارم داره م ایدن نیکه تو ا یناراحت بودم که تنها کس یلیبار خ نیاول یبرا نباریا اما

 بهش دروغ بگم . 

  

 به خودم نگاه کردم  نهیا تو

 شاداب تر بود .  شهیاز هم صورتم

  

 .  دیفهم یچشم هام نه و اماندا مسلما م اما

  

 مرتب کردم و رفتم سمت اشپزخونه   موهامو

  

 کیگرسنه بودم  شروع کردم به درست کردن پنک یلیمسلما خسته و گرسنه بود ،  خودمم خ اماندا

 بود ...   یهمه چ خچالیبا سس نوتال  تو 

زنگ در  یکارم تموم شده بود که صدا گهیها  د کیپنک نیتزئ یبرا یبر یو چر یتوت فرنگ یحت

 نگاه کردم   یرفتم سمت در و از چشم عیبلند شد  سر
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...  رهیدز -صورتش روشن شد   دنمیبود  در رو باز کردم و با د ستادهیمضطرب با راننده سم ا اماندا

   یمن تو خوب یخدا

   دمشیکردم و بوس بغلش

  

 خوبم اماندا ... خوبم   -

   رمیمن م نیندار یخانم ... اگه با من کار -

 دونستم .   یاسمشو هم نم یبود اما من حت یمودب مرد

  

 داخل .  میمودبانه تشکر کردم و با اماندا اومد فقط

  

 شوکه به اطراف نگاه کرد و گ فت   اماندا

ژست گرفتم و گ  دمویخونه دوست پسرته  خند نی؟ نگو که صاحب ا رهیدز یکنیچکار م نجایتو ا -

 فتم  

 در  اوردو گ فت   افهیق یدوست پسر پولدار داشته باشه  برا ادیچرا ؟ بهم نم -

 اما به اخالقت نه...   ادیات م افهیبهت ق -

  

 رفتم سمت اشپز خونه   دمویخند بلند

 صبحانه نخوردم  درست کردم خودمم  کیپنک نیهم یبرا نجایا یایم یسم گ فت دار -

سم ؟ واقعا دوست پسرته ؟ نشستمو  -بودم نگاه کردو گ فت   دهیکه چ یزیمن اومد و شوکه به م با

   ختمیخودم  قهوه ر یبرا
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 کنم   یزندگ نجایمدت ا هیکه اجازه داده  سمهیرئ ی... سم مکند ستینه ... دوست پسرم ن -

 چرا اونوقت ؟  -و نشست رو به رو من   زیاومد سمت م متعجب

 کنم   هیتخل راتیتعم یچون مجبور شدم خونه ام رو برا -

  

 تو سکوت نگاهم کرد   اماندا

قلبم درد گرفت .   یگیدروغ م ی... اما ... االن ... دار یفت گیبه من دروغ نم چوقتی... تو ه رهیدز -

 فتم   گیراستشو م ایگ فتم  ینم قویحقا ای شهیدوست نداشتم به  اماندا دروغ بگم  هم

 گ فتم   یمجبور بودم دروغ بگم تا بتونم  اماندارو  اروم کنم با لبخند مصننوع نباریا اما

   دونمیازم خوشش اومده ، نم یسم مکند دیشا -

  

 به اماندا زدم  چشم هاش برق زد و گ فت   یطونیچشمک ش و

اماندا باور کرده بود خوشحال   نکهیخونش  از ا یایرا بهت بگه ب... وگرنه چ هیخبر هائ هی دونستمیم -

 گرفت   شتریشدم  اما دلم ب

 گ فتم   یاماندارو هم ندارم تا باهاش دردو دل کنم  با همون لبخند ساختگ  گهید یحت

 راتیبود و بهم گ فت تا تموم شدن تعم یخال نجای... ا ستین یسم مکند یخونه اصل نجایالبته ا -

 بمونم  

 ؟  نجایا ادینم یعنی -

   خوابهیم نجایو ا رهیتا خونه خارج اط شهرش نم کنهیکار م روقتیشب ها که تا ذ یبعض -

  

 زد و گ فت   یطونیلبخند ش اماندا
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 ؟  نیتنها بود نجایتا االن با هم ا -

که دادمو به سم هم بگم تا خراب  یحتما تمام اطالعات دروغ دیمن ... دروغ پشت دروغ ... با یخدا

 نشه   اروم گ فتم   یکار

 صبحانه ات رو بخور اتاقتو بهت نشون بدم   یاماندا راست  نجایمن تازه اومدم ا -

 اتاق من ؟  -

  

   یمونیم نجایپس تو هم ا مونمیم نجای... من ا گهیاره د -

 کارو بده   نیاجازه ا ی... فکر نکنم سم مکند رهیاوه نه دز -

 نگران نباش ، سم خودش زنگ زد و گ فت  ابروهاشو باال انداخت و متفکر نگاهم کرد   -

 ... نکنه عاشقت شده ؟!   رهیدز -

 ... من...   یرو تنم ... عاشق ... سم مکند ختنیظرف  اب سر ر هی انگار

  

 دارم....  یاماندا چه حال یدونستیم کاش

  

 : سم

 که به  اماندا داده بود رو برام نوشت .   یبهم زنگ زد و اطالعات رهیجلسه بودم که دز تو

 زرنگ بود که جواب هاش مارو تو دردسر نندازه   یبه اندازه کاف رهیبود ، دز خوب

   شب هارو یاون قسمت بعض فقط

  یب ای، چون با اماندا  کردیاصالح م دیبا 
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   دیکارم طول کش روقتیبود و تا د یروز سخت  خوابمیم رهیدز شی!!! من هر شب پ اماندا

  دمیخونهانتظار داشتم هر دو خواب باشن اما درو که باز کردم د دمیرس یوقت

   رو رهیدز

 کاناپه   نیکاناپه نشسته و اماندا پائ 

   بافهیاماندارو م  یداره موها رهیهستن و دز ونیزیتلو یدو در حال تماشا هر

   رو نگاهم

 ثابت شد   کردیاماندا حرکت م یدستاش که با محبت و مهارت تو موها     

  

 شد .  میلحظه به اماندا حسود هی

   یصدا اومد یاوه سم ... چقدر ب -  رونیاز افکارم اومدم ب رهیبا نگاه دز اما

  

 سرخ گ فت  یدو بلند شدن و اماندا با گونه ها هر

  

   خوامیتم معذرت م... بابت مزاحم یمکند یسالم اقا -

  

 لحن اماندا لبخند زدمو گ فتم   نیاز ا ناخداگاه

  

 رهیبرخوردم دز نیاز ا  ستین یمزاحمت چی... راحت باش ، ه یسم صدام کن یتونیسالم اماندا ... م -

درست کردم ، االن برات گرم  یساالم یشام ماه یبرا -رو صورتش نشستو گ فت   یلبخند بزرگ

 خونه ام دگرگون شده بود   یسر تکون دادمو رفتم سمت اتاقم  حال و هوا  کنمیم
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کنم  لباس هامو عوض کردمو  یبررس دویدختر جد نیاول ا خواستمیاما م رمیدوش بگ خواستیم دلم

و خودش  دیشام رو چ زیتو  اشپزخونه برام م رهیدز  ییرایبرگشتم سمت پذ شرتیشلوارک و ت هیبا 

 نشسته بود   ونیزیتلو یهم نشست   اماندا هچنان رو به رو

   نگاه کردم رهیبه دز نشستمو

 ؟  یخوب -

 ؟  یتو خوب -تکون داد و گ فت   سر

  

 اره ...   -

 چشم هام به شکمش اشاره کردمو گ فتم   با

 ...   یفکر کنم خوب باش -اون چطوره ؟  اروم لبخند زد و گ فت   -

 گ فت   رهیشامم رو شروع کردم که دز دمویخند

  

   یدادیبابات اماندا ممنون ... اگه اجازه نم -

   زیخم شدم رو م کمیانگشتم بهش ااره کردم ادامه نده و  با

 نشه   جادیا یکه تو برنامه ما اختالل یبمونه ، در صورت تونهیاماندا تا هر وقت بخواد م -

 تکون داد و لبخند زد که اضافه کردم   سر

اما سم  -چشم هاش گرد شد و  اروم گ فت    خوامیضمنان من هر شب تو رو رو تخت خودم م -

 ...  فهمهیکه م ینجوریا

 :  رهیبفهمه  دز یهنر توئه که نذار نیا گهیخب د -

   لطف بزر سم
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 کرد اجازه داد اماندا بمونه   یگ

 بود  یسخت بود   اماندا دختر زرنگ یلیحاال کار من خ اما

 شام سم رو جمع کردم .  یمنم بلند شدمو ظرف ها   رهیدوش بگ رهیشامش رو خورد و گ فت م سم

 بعد از شام قهوه درست کردم   یبرا

شلوارک پاش بود و هنوز با حوله داشت موهاش رو خشک  هیکه فقط  یزود برگشت در حال یلیخ سم

   کردیم

 زد   یطونیاندام سم رو بر انداز کرد و به من نگاه کرد  چشمک ش طنتیاماندا با ش 

 خوردمو چشم چرخوندم   لبخندمو

برداشتم و  زیم نیکه سم باز کرده بود رو از پائ یقهوه روفتم سمتشون و همون شکالت ینیس با

 قهوه   یگذاشتم کنار فنجون ها

   که نشسته بود لم داد و رو یرو کاناپه ا سم

 به اماندا گ فت   

مدت استراحت کنه. خوشحالم  هیکه به سرش خورده بهتره  یگ فته بخاطر ضربه ا رهیدک تر دز -

بود سر کار نرفتن منو  نیسر کار نره پس نقشه سم ا یرو داشته باش رهیدز یتا هوا یتو اومد

 بپوشونه   اماندا رو به من گ فت   ینجوریا

 !  یخوایم یچ گهی! د یار نرسر ک یتونیم گهیم ستیرئ یوقت -

 گ فتم   دمویاروم خند 

 بدون کار کردن   رهیحوصله ام سر م -

   یلیو تو هم تعط التیسر بره ... بالخره بعد مدت ها من اومدم تعط ذارمینگران نباش من هستم نم -

 رو لبش نشست .  یتیسم نگاه کردم که لبخند رضا به
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 اش رو خوردو گ فت   قهوه

 دارم ...  یچون فردا روز شلوغ ذارمیخانما ... من تنهاتون مخب  -

 شدو ادامه داد  رهیمن خ به

 ...  نیبخواب نیبهتره شما هم زودتر بر -

 نزدم   یسر تکون دادم و حرف  هیمنظور سم چ دونستمیم

  

 رفتن سم اماندا گ فت   با

 بزرگه   یلی... فقط االن تختمون خ میتخت داشت هیکه  می...  مثل قد رهیدز میامشب با هم بخواب -

بود و  مونیتخت تکنفره تنها دارائ هیخونه افتادم   میتیاومدن از  رونیبعد از ب کمونیاتاق کوچ ادی

  میفت گیم میکه داشت ی یو برنامه ها اهامونیتا نصف شب از رو  میشدیخوب روش جا م ی یدوتا

 نه بگم   ومدیدلم ن

 سم   شیون و برم پ ریب امیاز اتاق ب ی یاماندا خوابش برد به بهونه دستشو  یوقت تونمیم

  

خواسته  یچون از راه اومده حساب دوارمیتا اماندا خوابش ببره  ام کشهیچقدر طول م نهیمشکل ا فقط

 باشه  به نشونه موافقت سر تکون دادم.  

 دم  قهوه رو بر یخاموش کردو منم فنجون ها ونرویزیاماندا تلو 

   میدیتخت دراز کش یو هر دو رو میهم به اتاق  اماندا رفت با

  

 و اماندا گ فت   میسمت هم برگشت به
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خاطره اون  یاور  ادیهم نرم تره  با  یاز اون تخت تو فروشگاه مرکز ی... حت هیچه تخت نرم -

کرده بودن  دارمونیبه زور ب ریبخ ادشی یوا -گ فتم   دمویمنو  امانده بلند خند طنتیتختخواب و ش

 .  میاز بس که خسته بود

 :  سم

  

   شدیم دهیو اماندا نا محسوس شن رهیخنده دز یصدا

اومدن  ای دنیاز خواب ینشونه ا چیساعت گذشته بود و ه هیبعد از من رفتن تا بخوابن اما االن  درسته

 به اتاقم نبود   رهیدز

و  دمیزمان م رهیبه دز گهید قهیخنده قطع شد  ده دق یکه صدا شدمیم یداشتم واقعا عصبان گهید

زمان  نکهیا ی. برا یچ یعنی خوامیازش م یزیچ یبدونه وقت دیدنبالش  با رمیخودم م ومدیاگه ن

 افتادم   رهیبچه تو شکم دز ادیبکشم که  گاریبگذره خواستم س

   یشیم مونیوگرنه پش رهیدز یای... بهتره زودتر ب دمیبه در دراز کش رهیتخت خ یرو

 :  رهیدز

 خاطراتمون شده بودمو اصال حواسم به زمان نبود   غرق

  

اومدم  هنوز مطمئن نبودم خوابش  یمن مسلما حاال حاال ها به خودم نم بردیاماندا خوابش نم اگه

نه که  ار وم از رو تخت بلند شدم  در اتاقو که باز کردم چند لحظه صبر کردم تا  ایشده  نیسنگ

خاموش  قشرفتم اتاق سم  اما برق اتا میو اروم رفتم برون  مستق خورهیمطمئن شم  اماندا تکون نم

   دمیخواستم برگردم اما ترس  ستیمنتظر من ن گهیو د دهیخواب دیبود  شا

در اتاقشو بدون در زدن باز کردمو سرمو   یبمونم چ ششیام بود پ فهیظشه و بگه و داریصبح ب اگه

 گ فت   دنمیبا د  داریبود اما ب دهیبردم داخل  سم رو تخت دراز کش

 ...  یبه به ... پس بالخره اومد -
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 شدمو در و  اروم بستم   وارد

 حواسم به ساعت نبود...   دیببخش -

 تکون بخوره سر تکون داد و گ فت   نکهیا بدون

 ...  یجبران کن دیکردتو با رید نی...  حاال ارهیساعته من منتظرم دز کی...  یکرد رید یلیخ -

 و گ فتم   ستادمیبه روش ا رو

 چکار کنم ؟  دی...با خوامیمعذرت م -

 ...  نجایا ایفعال لخت شو ... ب -

 سمتش که گ فت   رفتم

 و لخت شو ... زود ...  سایهمونجا وا -

 بهم نگاه کرد   رهیسرش و خ ریدستشو گذاشت ز هی

روح و  یب یلینگاهش خ  شهیخودت بد م ی... برا یمنتظرم بذار شتریب ی... هر چ گهیزود باش د -

انداختم رو  کمویرو باز کردم  تون کمیتون یکرده بود   اروم دکمه ها خیکه بدنمو  یزیچ  یبود یجد

 ؟  یتو انقدر کند یعنی...  رهیدز -که گ فت   نیزم

 شلوارمو باز کردم   دمویکش قیعم نفس

 خواستم برم سمتش که دوباره گ فت   ریلباس ز با

اوردمو   رونیب یلباس هامو هم با کالفگ یباق  گمیبهت م یکامل ... لخت کامل ... مگه به چه زبون -

 که گ فت  دمیدور چرخ هیکارش   نیداشتم از ا یبدبا دست اشاره کرد بهم بچرخم  حس   ستادمیا

 و پشت کن   نجایا ایخوبه حاال ب -

 ؟  یچکار کن یخوایم یبگ شهیسم ... م -

 جلو تر    ایمنتظر گذاشتن من ب یامتحان کنم ... حاال جا دویجد زیچ هی خوامیم -
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 منو چرخوند   دویکه بدون تکون خوردن دست  ازادشو رو کمرم کش ستادمیسم ا یرو روبه

 افته  یبا من ب یانقدر سر لجباز کردمیدارم منتظر گذاشتمش اما فکر نم قبول

 ... 

 داد   یکیتر برد و فشار کوچ نیکمرم پائ یکه دستشو از رو دمیچرخ

 خواستم بچرخم که با هر دو دست کمرمو گرفت    میبر نوریاز ا یچطوره حاال که منتظرم گذاشت -

نشوند  دینشست رو تختو منو کش  شهیتکرار نم گهیکردم ... د رید دونمی... م کنمیسم ... خواهش م -

 وسط پاش  

 نباریتکرار شه ... اما ا گهید دمینبا -پام برد   نیاش رو ب گهیدست کمرمو قفل کردو دست د هی با

 برات درس شه  تا. ..  خوامیم

 ساکت شد  هویبن پام خورد و یبه داغ دستش

 ...   رهی... دز یلعنت -

 حرفو زد  که کنار گوشم گ فت   نیترس به دستش نگاه کردم ...چرا ا با

  

 -لخت شدو گ فت   عیبشم  نشوندم رو تختو بلند شد ، سر الشیخیب تونمینم یانقدر اماده ا یوقت -

 ... دراز بکش...   گهیشب د هی یبرا ذارمیم هتویتنب

 :  سم

 چکار کنم   رهیبا دز خوامیمطمئن بودم م کامال

 کنم   دشیدرد بکشه و تهد خواستمیداره  م یفراموش نکنه منتظر گذاشتن من چه عاقبت خواستمیم

 بود تا حالم دگرگون شه   یفقط تماس دستم کاف اما
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اروم از روش کنار رفتم    ختیکه همه برنامه هامو بهم ر یزینداشتم انقدر داغ و اماده باشه  چ انتظار

 خوابش برده   دونستمیم  دمیشو کنارش دراز ک

نره  لبشو از بس گاز گرفته بود متورم شده بود  نرم رو لبشو  رونیکرد صداش از اتاق ب یسع یحساب

 شروع به نوازش موهاش کردم   اریاخت یرو خودمون  ب دمیملحفه رو کش دمویبوس

   کنمی... دارم چکار م یلعنت دمیدست خودم نبود  شونه لختشو بوس حرکاتم

 شدم   رهیبه سقف خ دمویناز و نوازش هارو الزم داشته باشه  چرخ نیکه ا ستیمعشوق من ن رهیدز

 رهیظرف خوراک داغ نگاه نکنه تمام وجودم به سمت دز هیبه  کنهیم یکه سع یمثل گرسنه ا اما

   شدیم دهیکش

نتونستم بخوابم  کالفه  ادیز یداشتم  با وجود خستگ اجیاحت رهیمن بودم که به نوازش دز نیا انگار

 بلند شدمو رفتم کنار پنجره  

 سم ...   یبهش عادت کن دیتو نبا  رونیکنار پنجره برداشتم و از اتاق رفتم ب زیاز رو م گارویس

 ...   ستیعروسک تو ن اون

   یبهش عادت کن دیو نبا رهیم یزود به

 روشن کردم   گارمویکنار پنجره تراس و س نشستم

 نیا دونستمیافکارم احمقانه است  اما خودمم م نیعادت کنم ... ا یزن چیکه به ه ستمین یمن مرد -

 حرفم دروغه .  

دراز  رهیبرگشتم اتاق و کنار دز  ستیشب تموم بشو ن نیدوم ، نه ... انگار ا گاریاول ، س گاریس

 کردم بخوابم  بالخره خوابم برد   یبهش پشت کردمو سع نباریا  دمیکش

   دمید یرو م رهیدز ی، تمام مدت خواب نوازش موها یچه خواب اما

 شدم   داریب عیساعتم سر یصدا با
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   کنمیاستراحت م شتریو ب امیامشب حتما زودتر م  ادهیز یذهنم بخاطر خستگ یاشفتگ نیا مطمئنم

 رو تخت بلند شدمو دوش گرفتم   از

  

 اماندا افتادم   ادیکه  شدمیحاضر م داشتم

 رو بفرستم اتاق خودش   رهیشدن  اماندا ، دز داریقبل ب بهتره

 اروم گ فتم    رهیتخت خم شدم و کنار گوش دز کنار

  

اسم  اماندا مثل برق  دنیکه  با شن یبود نجایا شبیاماندا بفهمه د یخوایشو خابالو ... نم داریب -

 سم ... ساعت چنده ؟  -گرفته ها نشست رو تخت  

  

 اشفته و چشم هاش پف کرده بود   موهاش

 انجام  یبازم حرکت بدون فکر نکهی. اما قبل ا یبا نمک و خواستن بیترک هی

  

  نهیاز ش فاصله گرفتمو رفتم سمت ا بدم

 ساعت هفته ...    -

   ینجوریا دمیتورو م ی... االن بو رمیدوش بگ ستین یوقت گهی...د ینکرد دارمی... چرا زودتر ب یوا -

 اماندا .  شیپ برم 

 شدمو دنبال لباس هاش گشت   بلند

 من ؟   یبو -. با تعجب نگاهش کردم و گ فتم  زدیخواب تلو تلو م از

 گ فت   عیانگار به خودش اومد . سرخ شدو سر هوی
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 ...   گمیم یچ دونمی... ام ... خوابم نم یچیه -

 ؟  دهیمنو م یبو هیلباس هاش . اما نتونستم ازش چشم بردارم . منظورش چ دنیکرد به پوش شروع

 .  هیداره منظورش چ یتیبه خودم اومدن . چه اهم دوباره

  

 نی... اگه رفت امیمن شب زودم -گ فتم   رهیبستمو رفتم سمت در . رو به دز نمویدکمه سر  است 

دور شم   رهیبعد از رابطه از دز دیبا گهید رونیخونه  منتظر جوابش نموندمو زدم ب نیزود برگرد رونیب

 بهتر باشه اتاق خودش بخوابه   دیشا

 :  رهیبرگردم اتاقم  دز تونمیشبا کارم که باهاش تموم شد م ینجوریا

و از اتاق سم  دمیکه داشتم لباس پوش یسرعت نیشتریبا ب نیهم یبود ، برا یزیاماندا  ادم سحر خ 

   رونیزدم ب

 داریاما ب دیپتو با تکون تخت تو خواب چرخ ریرفتم ز واشی یلیاروم در اتاق  اماندا ر و باز کردمو خ 

 نشد  

   هنوز

 زنگ ساعت اماندا بلند شد   ینگذشته بود که صدا دنمیاز دراز کش قهیچند دق   

 بودم   دهیبه موقع رس قایدق

سمت من که مثال چشم هامو  دیبرداشتو ساعتشو قطع کرد  چرخ لشویموبا یردایاماندا تو خواب و ب 

بردارم  لبخند زدمو گ  شبیرفت زنگ ساعتمو د ادمی رهیدز خوامیمعذرت م -به زور باز کرده بودم 

 فتم  

   میبخواب شتریب کمی یستینداره اگه گرسنه ن یبیع -

  میدیگذاشت کنار تختو هر دو دوباره خواب لشویموبا  میبخواب دیبا التهیهممم چرا که نه ... تعط -

 بود و  اماندا هنوز خواب بود   میشدم  ساعت ده و ن داریب ییاز فشار دستشو نباریا
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 فرصت استفاده کردمو برگشتم اتاق خودم   از

 درست کنم   یزیصبحانه چ یگرفتمو رفتم  اشپزخونه تا برا دوش

    

 خاب الود اومد و گ فت   اماندا

 یها دیخر می... بهت ره بر هیروز از حراج مگا مال مرکز نیبازم بخوام اما امروز  اخر خوادیدلم م -

 افتادم   میحساب بانک ادی دیانجام بدم  با اومدن اسم خر مویضرور

 رفت ازش بپرسم   ادمیاما من به کل  کنهیهامو درست م یگ فت خودش بده سم

 ؟  یش کرده باشه چفرامو اگه

  

 زنگ زدم به سم   رهیاماندا دوش بگ تا

 ره ؟  یبله دز -از پشت تلفن جوابمو داد  شیجد یزود صدا یلیخ

 ام ... سم ... سالم...   -

 شده ؟  یزیسالم . چ -

 

 موقع زنگ زدم   یب دیببخش

 افتاده ؟  ی، اتفاق ستین یبد تیموقع -

  

 مگامال خواستم بهت خبر بدم   می... اماندا گ فت برشینه راست -

 خونه  ریتو مس امیبگو ب دیطول کش 7اگه کارتون تا  یخبر داد یمرس -

   دنبالتون
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 داشته باشه   دیبه اماندا داره چقدر خر یممنون ... بستگ -

  ؟یالزم دار یزیتو هم چ -

 ؟  یکرد هیمنو به دانشگاه تصو یبپرسم ... بده خواستمیمن نه ... فقط م -

 انجام دادم   تویمال یمن همه کار ها یهمون روز که قرار دادو امضا کرد رهیاره دز -

 مکث کردو بالخره گ فت    ینگران شدم نکنه فراموش کرده باش هویاوه ممنون ...  -

 یحس کرد یزی. همراهت ببر و اگه چ 2417هست با رمز   یکارت بانک هیتو کشو اول اتاق خواب  -

بخر  بچه ... سم صداش کرد بچه ... دستمو رو شکمم  ی... بچه دوست داشت ی... برا ایخودت  یبرا

هو تو یکه  یبهش بگم بچه ام ... بغض شهیتو وجودمه که نم یحس سرما داشتم ... موجود هی  دمیکش

 ...   یمرس -گلوم نشته بود رو غورت دادم و  اروم گ فتم  

   رهیدز یکارو بکن نیحتما ا خوامیازت م -

 چشم   -

 توان کنترل خودمو نداشتم .   نیاز ا شتریبود ...چون ب یکلمه ا کیهام  جواب

 بگه  اروم گ فتم   یزیسم چ نکهیاز ا قبل

 ؟  یندار یکار -

   نیمواظب خودتون باش -

 چشم ... فعال   -

. زانوهام حس نداشت .  بخاطر حضور  اماندا کال فراموش کرده  نیکردمو  اروم نشستم رو زم قطع

     دوباره کل وجودمو گرفت  اما با ور ییو تنها یتو وجودمه. سردرگم یزیبودم چ

 اماندا به اشپزخونه اشک هامو پس زدم   ود
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 ؟  اروم بلند شدمو گ فتم   نیرو زم یشده ... چرا نشست ی...  چرهیدز 

از  یمطمئن -مشکوم نگاهم کردو گ فت    میصبحانه بخور نیضعف کردم ... بش یاومد ریاز بس د -

 بود؟  یگرسنگ

  شهیم ریکه داره د نی... بش کنمیبه سرم ضربه خورده زود ضعف م یاره ... از وقت -

 .   میحاضر شد میاز صبحانه هر دو رفت بعد

که گ فته بد برداشتم . دوست نداشتم ازش استفاده کنم . اما از ترس  ی یسم رو از تو کشو کارت

.  میو قدم زنان به سمت مگامال رفت میزد رونیکنم برداشتم . با  اماندا از خونه ب شیباز عصبان نکهیا

نرفته بودم  دیبود خر توق یلی. خ میعادت داشت یطوالن یها یرو ادهیبود اما ما به پ ادیراه ز نکهیبا ا

 خونه بمونم و  شتریندارم مخصوصا که قراره ب ازین یضرور زیچ کردمیاما همچنان حس م

   یکمتر لباس

 .  اماندا ختهیکه سم برام ر یستمیالزم داشتم . مخصوصا با س 

 کرده بود   دیخر یلیبود که خواست حسا کنه. خ 6رو کرد و ساعت حدود  دشیخر

 خیمتاسفم خانوم تار -وشگاه اما بعد از زدن رمز اوپراتور رو به ما گ فت  داد به اوپراتور فر کارتشو

 کرد   یانقضا کارتتون گذشته   اماندا شوکه و نگران کارتشو بررس

 بود ... اصال توجه نکرده بودم...   روزیکارتم تا د خیتار یوا -

 نویفاک تور نگاه کردم. تو کارت خودم داشتم . کارتمو دادم به اوپراتور و گ فتم ا یمبلغ رو به

 .  نیبکش

  

 رمزتون   -به کارت کرد و چشم هاش گرد شد ، مشکوک نگاهمون کرد  مبلغ رو زد و گ فت   ینگاه

-  2563 

 اشتباهه خانم   -
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 لحظه...  هی؟  اشتباهه

 ک کردم ، کارت سم رو اشتباه داده بودم ، رو به اوپراتور گ فتم  کارت سم افتادم و کارتامو چ ادی هوی

 کارته   نیکارتو اشتباه دادم . ا دیببخش -

 -نگاهم کرد   رهیخودم رو بهش دادم اما کارت سم رو برنگردوند  منتظر نگاهش کردم که خ کارت

 ؟  نیاون کارتو بهم پس بد شهیم

 نه...   -

 من و  اماندارو گرفتن   یبگم دو نفربازو ها یزیچ نکهیاز ا قبل

 گ فتم   ینگهبان مگا مال که بازو مارو گرفته بود عصبان دنیبرگشتم پشتم و با د شوکه

 چه خبره ؟  نجایا -

 از شما بپرسه   دیبا یکی نویا -

 گ فتو رو به نگبان ها گ فت   نویا اوپراتور

   رمیتماس بگ یمکند سم یتا من با مشاور مال ریاتاق مد دشیببر -

 سم   لیبه موبا زنمیخودم زنک م ستیالزم ن -

واقعه خونم به جوش اومده بود  دستمو از تو  گهیرو هم داره  د یسم مکند لیاوه دزد کوچولو موبا -

   دمیکش رونیدست اون مرد ب

کوچولو ... تا  مینه نه ... تماس ندار -گرفت   لمویکه نگهبان موبا رمیاوردم تا تماس بگ  رونیب لمویموبا

 سم:    ادیب سیپل

 بودم متوجه گذر زمان نشدم .   ریدرگ انقدر
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هم  یدیخر امکیپ چینگرفت هر چند ه یتماس چیخوش گذشته بود ه یلیهم که انگار بهش خ رهیدز

زنگ بزنم   رهیهفت بود  تلفن رو برداشتم تا به دز کیبود  به ساعت نگاه کردم که نزد ومدهیبه کارتم ن

 کجان و اگه تو مگامال هستن برم دنبالشو   نمیبب

 

 جواب نداد  شویگوش اما

 بود   میزنگ خورد  از دفتر مشاور مال لمیکه موبا رمیدوباره تماس بگ خواستم

 بله ؟  -

    

 -کم شده ؟  یکارتتون به تازگ ای، ا دهیگزارش از سرقت کارتتون به دست ما رس هی،  یمکند یاقا -

 کارت من ؟ کدوم ؟  

 گ فتم   عیگ فتم برداره  سر رهیبود که به دز یهمون کارت نیکارتو برام خوند ، ا شماره

 از کجا گزارش شده ؟   -

 بود رو گرفتن منتظر دستور شمان.  دهیکه دزد ی، کس یاز مگامال مرکز -

 قطع کردم  تیگ فتمو با عصبان نویا  کنمیم یریگیودم پ... خ دهیندزد ی... کس یلعنت -

 نشه   یرسانه ا یزیمسئله چ نیبخاطر ا دوارمیام

   یبه بار  اورد یخرابکار نی... چطور چن رهیدستم بهت برسه دز فقط

  

 :  رهیدز

 بودم   یدختر قو من

   دادیم یاماندا نگران بهم دلدار   رمیجلو اشک هامو بگ تونستمیچرا حاال نم دونمینم اما
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 سم خودش کارتو بهت داد   یگی... مگه نم رهیدز یکنیم هیچراگر -

    

 اد ...  یچرا اشکام بند نم دونمیاره ... نم -

تو قاب  یدر اتاق باز شد و سم عصبان هویبخاطر هورمون هام بود که انقدر حساس شده بودم   دیشا

 ...  هیشد  برام مهم نبود سم عصبان داشیدر پ

 فقط بلند شدمو رفتم سمتش سم:   کنهیام م هیمهم نبود مسلما تنب برام

 حرص خوردم   رهیطول راه از دست دز تمام

رفتم انتظامات  نگهبان با  میو مستق دمیراه افتاد به فروشگاه رس یمسخره باز نیکرد که ا چکار

 منو شناخت و بلند شد   عیورودم سر

   نیکن دیرو تائ یبود دزد یبه حضور شما نبود ... فقط کاف ازی... ن یمکند یاقا -

 گ فتم   تیعصبان با

 کجان ؟  -

 به سمت در اومد   عیشد و سر هول

  

 اقا   نیایبا من ب -

 کالفه وارد شدم .    ستادیرو باز کرد و کنار ا یسر نگهبان رفتم ، در اتاق پشت

منتظر من نموند و اومد سمتم  اومده بودم سرش   ستادمیا رهیو نگران دز یصورت اشک دنیبا د اما

 داد بزنم.  

 لرزون اسممو زمزمه کرد و به سمتم اومد فقط تونستم بغلش کنم   یبا لب ها یوقت اما
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 و نگهبان شوکه به ما نگاه کردن   اماندا

من شوکه  یدزده رو بغل کرده بودم و  اماندا از صورت عصبان کردیکه فکر م یکس نکهیاز ا نگهبان

 بود. 

   رهیدز یچرا بهم زنگ نزد -  دمیباشه و پرس تیکردم صدام  اروم و بدون عصبان یسع

 گ فت   عیرو ازم گرفتن نگهبان سر لمیمن بهشون گ فتم اما موبا -

 ...   کارت ... ام نی، اوپراتور دستگاه گ فت ا یمکند یاوه  اقا -

 ادامه بده و با داد گ فتم   نذاشتم

 مونه ...  یجواب نم یاشتباه شما ب نیمقصر بوده ... ا یکدوم احمق ستیبرام مهم ن -

 اروم از بغلم جدا شد و نگران نگاهم کرد   رهیدز

 سرخ و ورم کرده بود .  هیهاش از گر چشم

   زدیتو نگاهش موج م ینگران

براش ضرر داشته باشه  یفشار عصب نیا دمیترسیم  نمشیخسته و نگران بب نجوریا خواستمینم

 نگهبان گ فت  

  

 ...  تیریبا مد نی... لطفا به من اجازه بد یمکند یاقا -

 نجایشما رو ا ی... چه سعادت یمکند یاقا  -از پشت سرمون حرف نگهبانو قطع کرد   یا گهید یصدا

   نمیبیم

  

 :  رهیدز
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 بغل سم   رفتمیجلو اماندا م دینبا

  

 اماندا و جلو اون نگهبان ترسناک   جلو

 سم اومد داخل و من بلند شدم رفتم سمتش   یوقت اما

دارم چکار  دمیاصال نفهم  دیدست هاشو باز کرد و پاهام خودشون منو به سمت سم کش خودش

 اشکم بالخره بند اومد    کنمیم

 باشم.   یدرست حساب یدعوا هیفت منتظر  گیسم بهم م یصورت خشک و عصبان اما

کارت  اماندا  یانقضا خیتار یکردن  ماجرا تیهدا تیریفروشگاه ، مارو به سمت اتاق مد ریورود مد با

 کرد   یاوپراتور صندق اومد و معذرت خواه  میرو گ فت

  ما بهمون شک کردم سر تا پا سرخ شدم  یحراج یها دیو خر پیگ فت بخاطر ت یوقت اما

 دادن   یعذر خواه یبهمون برا گانیاماندارو هم را  یها دیسم رو برگردوندن و تمام خر کارت

 .  میسم  اوردن و هر سه سوار شد نیهارو برامون تا ماش دیخر

جلب  خواستیکه اومد بود فروشگاه دنبالم ، امشب هم اومده بود هر وقت م ینیبا همون ماش سم

   کردیاستفاده م نیماش نیو از ا کردیم یتوجه نکنه خودش رانندگ

  

 گ فت  یسم عصبان میحرکت کرد یوقت

 اهیتو رسانه ها بازتاب نکنه وگرنه کل مگامال رو به خاک س یزیاز اتفاقات امشب چ دوارمیام -

 نگ فتم   یزیو چ دمیلبمو گز  نشونمیم

 بود   یسم از منم عصبان دونمیم
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   زدینم یجلو اماندا حرف اما

  

 نگران گ فت   اماندا

   شدینم ینجوریا کردمیاتفاقات ... اگه کارتمو رو چک م نیمن بود همه ا ریتقص -

 نزد   یساکت شد و حرف سم

  

 .  میماجرا من و اماندا بود نیمقصر ا کل

 گ فتم   نیهم یاماندا که کارتش رو چک نکرد و منم که کارت ورمز اشتباه دادم  برا 

 رو فرمون و گ فت   دینبودم که کارت سم رو اشتباها دادم  سم کالفه کوب ریتقص یمنم ب -

 ... خورهیکردن مقصر االن به درد من نم دایحرفارو بشنوم ، پ نیا خوامینم -

به من  نیدید یو اگر خبر نیکنیتموم شده ... فقط فردا هر دو تمام روزنامه هارو چک م یچ همه

   میگ فت عیهر دو سر  نیدیاطالع م عیسر

 چشم   -

   مینزد یتا خونه حرف گهید

   ینهار خ ور زیم یخونه رو میدیرس یوقت

  دونستمیاماده بود . م یسه پرست غذا 

 گذاشته   نجایاورده باال و ا  یک مدونستمیسفارش داده اما ن سم

   میو تو سکوت هر سه شام خورد دمیسوال نپرس نیهم یسم کمتر نشده بود برا تیعصبان

   از شام سم رو بعد

 اماندا گفت   به
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 ؟  یرو چند لحظه تنها بذار رهیمنو دز شهیم -

  

 بلند شد و گ فت   عیسر اماندا

   ریامشب زود بخوابم ... شب بخ خواستمیحتما ... م -

  

  

 رفتن اماندا سم بلند شد و به سمتم اومد   با

 ثابتم کرد   اروم گ فت  یبلند شم که دشتشو گذاشت رو شونه ام و رو صندل خواستم

سقط  هیبا  یخوایکه تو شکمته ضرر داره ؟ تو که نم ینطفه ا یچقدر برا یاسترس و نگران یدونیم -

 نه سم ... اما من...   -؟  یما منو بهم بزن یهمه برنامه ها

 گذاشت رو لبم   انگشتشو

  

خبر چرند تو روزنامه ها  هیاتفاق افتادو فردا ممکنه عکست با  نیا نکهی... از ا میاره من ازت عصبان -

 رهیدز ینیمنو بب تیاوج عصبان یخوا یمن تولد وارثمه ... پس تو که نم تیچاپ شه کالفه ام... اما اولو

 ؟ با تکون سر جواب دادم نه 

 خوبه ...   -

 از رو لبم برداشتو خم شد   انگشتشو

   دیرو محکم مک نمیبعد لب پائ دویاول  اروم بو لبمو

. انگار دو دل بود   ستادیازم جدا شدو ا  دیگاز گرفتو کش نمویهام ناخداگاه بسته شد که لب پائ چشم

 رفت به سمت اتاقش   یحرف چیبدون ه
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 ایبرم اتاق سم  دیدوستم االن با یقابل درک نبود  نم یمردد نشستم . رفتار سم برا قهیدق چند

اتاق  دیگرفتم برم اتاق سم  چون گ فته بود با میشام رو جمع کردم و تصم زیم  نهیمنو بب خوادینم

 اون بخوابم  

بود . سرش تو تبلتش  دایبود و باال تنه لختش فقط پ دهیاروم در زدم و وارد شدم .  رو تخت درا ز کش 

 بود  بدون نگاه کردن به من گ فت  

 از گلوم تا قلبم حرکت کرد   خیقالب  هیانگار   امیخودم مبرو اتاق خودت بخواب... بخوامت  -

 بود   نیحرف برام سنگ نی... برو تو اتاق خودت بخواب ... چرا انقدر ا امیخودم م بخوام

... مگه  رهیدز یرفتم سمت در  چرا بغض کرد عیکه سم بهم انداخت به خودم اومدم و سر ینگاه با

 برگشتم اتاقم و در رو بستم  احساس حقارت کردم   عی؟ سر وونهید یدار یا گهیانتظار د

 بود   یپول یکه همش بخاطر ب یحقارت

  

 بخاطرش از بچه ام بگذرم . نشستم رو تخت .  دیهم با ندهیکه حاال بخاطرش باردارم و در ا یپول یب

  

  دونستیم قتویتو گلوم بود . کاش حداقل اماندا حق ینیسنگ بغض

  

 :  سم

   کردیام م ونهیداشت د رهیدز یلب ها باز

   کردیکارش انگار منو داغ تر م نیو ا بستیچشم هاشو م شدیم کیلب هام بهش نزد تا

گ فت که همون لحظه خواستم بلندش کنم و دونه دونه لباس هاشو  یاه  اروم  دمیلبشو مک یوقت

 همونجا پاره کنم  اما به خودم اومدم  

 .  کنهیم وونهیروح و جسم  اروم که انگار منو د نیغرق شم . غرق ا دینبا
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 بفهمه   گاهشویبا رفتارم جا خواستمیاتاقم . م ادیم دونستمیم

 نشستم رو تخت    کنهیم یرو ادهیامروز تو اون اتاق و با اومدن تو بغلم حس کردم داره ز چون

 رفت   یتو ذهنم رژه م رونیبهش گفتم بره ب یوقت رهیدز نگاه

   بودم کالفه شده 

 شدم و رفتم کنار پنجره   بلند

 رفتارم درست بود...   نیا دونمیچکار کنم ... م دیبا

 چرا انقدر داغونم   اما

 شد   رفتم سمت در   یم یمتعجب و ناراحتش همش تو ذهنم تداع یها چشم

در جدا  رهیسوال  اما دستم از دستگ ریز برمیثابت شد  اگه االن برم خودمو م رهیدستم رو دستگ اما

بدون در   رمیاز حرف و رفتا رم هم کنار نم ینجوریاتاقم  ا گردمیو بعد رابطه برم رمی... م رمینشد  م

 رو باز کردم   رهیزدن در اتاق دز

 سرش   یبود و تو خودش جمع شده بود  رفتم باال دهیپتو دراز کش ریتخت اتاقش ز یرو

کرده  شروع  هیبود و مشخص بود گر سیخودشو به خواب زده بود  مژه هاش خ ایخواب بود  دونمینم

 کردم به لخت شدن  

 هاشو  اروم باز کردو نگاهم کرد   چشم

   رهیلخت شو دز -

 دکمه هاشو باز کرد   یحرف چیزد و  اروم نشست رو تخت  بدون ه یپلک

 اوردم    رونیلباس هاشو خودم ب یکنار زدمو باق رهیدز یلخت شدمو  پتو از رو پاها کامل

تنش به تنم  یکه گرما نطوریرو خودمون  هم دمیرو از پشت بغل کردم . پتو کش رهیو دز دمیکش دراز

 هاش کردم   نهینشست ش روع به نوازش شکم س یم
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 تر بردم   نیدستمو از شکمش پائ  دمیدستمو همه جا کش دمویبوس گردنشو

 کم بود.  یزیچ هیداغ و  اماده ، اما انگار  داغ

 عروسک تو بغلم بود   هیمثل قبل نبود  انگار  یزیچ چیکرده بود ، اما ه کمیبدنش تحر درسته

 نبود  تو بغلم چرخوندمش و گ فتم   یبرام کاف نیعروسک لخت و محرک اما بدون روح و احساس ا هی

 ...  "یبه خودت زحمت بد کمی خوامیامشب م "

  "؟ یچ "

 بهش انداختم و گ فتم   یخودم کنار دادم نگاه یسرم و پتو رو از رو ریگذاشتم ز دستمو

   "رهیکن دز میراض"

 یکن ... به هر روش که بلد میراض "که دوباره گ فتم   دینشست کنارم و نگاهش رو بدنم چرخ مردد

 :  رهیدز "

   بودم داریرفت هنوز ب شمیسم از پ یوقت

من نداشت  انگار  یبرا یمحبت و نوازش چیبار بود رابطه ام با سم فقط طعم هوس داشت  ه نیاول نیا

 کار هم موفق بود   نیکجاست  تو ا گاهمیام کنه  بهم بفهمونه جا هیتنب خواستیم

 کارشو کرد   عیخشن و سر یلیاومد روم و خ تیکنم و در نها شیها خواست تا راض زیچ یلیخ ازم

بلند شد و رفت  انگار از درون  یحرف چیشد  بدون ه رهیبه سقف خ قهیروم کنار رفت و چند دق از

   دمیدلم کش ریو سر در گم  دوباره اشک هام راه افتاد  دستمو ز یشده بودم  خال یخال

 دردناک شده بود  یلیخ کهییجا

همش  ایدن نیدارم که سهمم از ا ی، مگه من چع گناه یرابطه قرار داد نیداشتم ، جز ا یراه کاش

 حقارت و درده  
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 :  سم

 نبود   یتموم شده بود  اما از  ارامش خبر گارمیس پاکت

نا  ار وم بود   ینتونستم بخوابم  ذهن و جسمم حساب ادیز یبا وجود خستگ رهیرابطه با دز بعد

 زده بود   دهیسپ دیخورش

 ادامه داد   ینجوریشد ا یروشم اشتباهه  نم نیا شدمیداشتم مطمئن م گهید

 افتادم   ریگ قیباتالق عم هیکردم تو  یم حس

دختر  هیام  خواب بود ، مثل  رهیتو اتاق دز دمید کنمیبفهمم دارم چکار م نکهیشدم و بدون ا بلند

 بچه رفتم رو تخت و پتو از روش کنار دادم همچنان لخت بود ، مثل من... 

 قیاز پشت بغلش کردمو موهاشو نفس عم  دیرد اشکو رو صوتش د شدیصبح منور کم رنگ  ریز

 انگار سالها بود ازش دور بودم   دمیکش

زود  یلیتنش هم  ارامش تنم شد و خ یبود تا چشم هام گرم شن  داغ یکاف قینفس عم هی نیهم

 :  رهیخوابم برد  دز

 سم اومده   دمیتکون تخت فهم از

   خوادیبدن لختشو پشتم حس کردم فکر کردم بازم م یوقت

خواب عمبق  هی نباریبدنش دوباره خوابم برد  ا یگرما ریتر نرفت ز نیدستش از رو شکمم پائ یوقت اما

 و بدون کابوس  

 که سم از پشتم بلند شد   میبود دهینخواب شتریساعت ب کیبودم  مطمئن

   اروم در اتاقو باز کردو رفت  یلیخ

 قابل درکه   ریبودن به سراغم اومد  چرا سم انقدر رفتارش غ یهمون حس خال دوباره

 نشستم رو تخت   دمیبسته شدن در خونه رو شن یصدا یوقت
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 دوباره بخوابم   تونستمینم

  

 نداشت   دنیبودم اما ذهنم ارامش خواب خسته

  

   دمیشدن اماندا دوش گرفتم و لباس پوش داریب تا

   صبحانه رو زیگذاشتم  م نیشستن تو ماش یخودم و سم رو برا فیک ث یها لباس

 بودم که اماندا اومد   دهیچ 

   یاستراحت کن دی... تو با رهیدز یشد داریچرا انقدر زود ب -

   میصبحانه بخور نیخوبم ... بش -

  

 گ فت ؟  یسم بهت چ شبید -  دیاماندا پرس مینشست تا

 ...  یچیه -

 

 تو و سم چه خبره ؟  نی... ب رهیمن راستشو بگو دز به

  

 به اماندا بگم.  قویهمه حقا خواستیم دلم

   دمیکشیمنجالب خالص شم  تو سرم هزار تا نقشه م نیکمک کنه از ا دیبهش بگم تا شا 

  

 برم   نجایاماندا از ا با

   کنمیدانشگاهم که سم داده  خودم بچه ام رو بزرگ م یبده
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 کنه و...   دامیتا نتونه پ کنمیعوض م اسممو

  

 اشنا شدم که عاشقم بشه  باهاش ازدواج کنم ...  یمرد هیبا  دیشا

  

 ...  یی... کجا رهیدز -حرکت دست اماندا جلو چشمم به خودم اومدم   با

 ... حواسم نبود...   دیببخش -

 ... اون از بغل کردنت و...   هیشما خبر نیشک ندارم ب گهید -

 گ فتم   عیبگه و سر یزیچ نذاشتم

 سم:    میچک کن دیخبر... صبحانه ات رو بخور همه خبر ها رو با یراست اوه

 بود .   یبرام کاف رهیساعت خواب رو تخت دز کی همون

 یاما بعد از جلسه ظهر وقت  رمیخودمو گرفتم تا زنگ نزنم خونه و از دخترا خبر نگ یبار جلو دو

خشک  یلیخ  دمید میصفحه گوش یرو رو رهیزنگ خورد  اسم دز میبرام نهار  اورد گوش میمنش

 جواب دادم  

 بله ؟  -

 سالم سم   -

 شده ؟  یزیسالم ... چ -

   میام ... راستش ما خبر هارو چک کرد -

بر وقت نکردم روزنامه هارو چک کنم . هرچند اگه خ یرو فراموش کرده بودم . حت روزید هیکل قض به

   دمیوجود پرس نیفت  با ا گیبهم م لمیبود حتما وک یبزرگ

    ؟   خب
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 نبود اما ...  یمجله و روزنامه ا چیتو ه روزیراجب اتفاق د یزیچ -

 ؟  رهیدز یاما چ -

روزنامه ها و مجالت راجب   روزهیمربوط به د میزنیکرده که حدس م دایمقاله راجب تو پ هیاماندا  -

 گ فتم   الیخ یب نیهم ینبود  برا یدیجد زیچ نینوشتن و ا یم ادیمن ز

 نوشته ؟  یچ -

 مکث کرد انگار مردد بود   رهیدز

 فت خودت بهش بگو   گیکه م دمیاماندارو شن  یصدا

 گ فت   رهیدز اما

  

   فرستمیتو هنگ اوت برات م -

  

   نمیباشه ... انال -

 ... فعال...   فرستمیاالن م -

 بود.   بیعج رهیرفتار دز کمینگاه کردم .  میکردمو به گوش قطع

 

  

که گ  یبود ، زدم روش و مقاله ا نکیل هی  دیرس رهیاز دز امیپ هیهنگ اوت شدم و همون لحظه  وارد

گذرا شروع به چک کردن متن   <یمجرد ، سم مکند اردریلیم یمخف یجنبه ها >فته بود باز شد  

 کردم  

 راجب ثروت من و خانواده ام و اوه ...  یشگیهم اتیهمون چرند اولش
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 صحرا نوشته بودن و ...   راجب

 جمله رو خوندم   دوباره

مشهور  اردریلیم نیا یتولد برا یمهمان دنیدر حال تدارک د یکه ملکه عرب ، صحرا الحاو یحال در

 .  شهیم دهیشن یا گهیمرد با دختر د نیاز حضور ا ییبود خبرها

 . شهیشما گذاشته م یبرا یبه زود دیمعشوقه جد نیازا شتریب یها خبر

 متنو مرور کردم  گهیبار د هیدادم و  هیتک میصندل به

 نبودم.  یدختر چیبا  امانداست چون من تو ماه گذشته با ه حق

 شتریب دیشا

از مگا مال خبرو  یبزنن، حتما کس یحرف نیکه بخوان چن دنیند یسه ماه گذشته منو با کس تو

 رسونده . 

 نیماه گذشته، ا 5تولد بود  از تولد من  یصحرا و مهمان کردیم ریذهنمو درگ شتریکه ب یزیچ اما

 ...  دهیرو د رهیسر صحرا بود ، اون دز ریکل ماجرا هم ز دیمشکوک بود  شا یلیخ هیقض

 زنگ زدم.  لمیمشکوک بود . تلفنو برداشتم و به وک هیقض

 :   رهیدز

واقعا  یسم رو با کس نکهیا ای  گرفتیسم تولد م یداشت برا گهیهر کس د ایمهم نبود صحرا  برام

 باشن   دهید

 قرار داد  نیجز ا میبهم نداشت یربط چیو اون ه من

   خواستمیم یزیازش داشتم نه چ یانتظار دینه با پس

  

 به من بود   رهیاما خ اماندا
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  "شده ؟ یزیچ "متعجبش تکون دادم و گ فتم  یبه چشم ها یسر

  "؟ ینه ... ناراحت "

   "چرا ناراحت باشم ؟ "

   "بخاطر اون دختره صحرا  "

  

 شدمو رفتم سمت اشپزخونه   بلند

 پشت سرم اومد و گ فت   "به من داره ؟ ینه ... چرا ناراحت باشم ... اون دختر چه ربط "

 گ فتم   یالیخیبا ب "هست  یزیشما چ نیب دونمی... من م گهی... انکار نکن د رهیدز "

 یکه سم مکند ستمین یکنم ... من کس دینا ام دتویام دیباشه ، اما با یزیچ یدوست دار دونمیم "

   "بتونم عالقه مندش کنم یحت ایبخواد عالقه مند شه بهش ، 

 و گ فت   یاماندا نشست رو صندل 

 یکار یتونیاگه تا االنم عالقه مند نشده باشه ، که شک دارم ، تو م ی.... حت نجاستیاشتباهت هم "

 خارج کردم و گ فتم   زریرو از فر یظرف ماه  "یینجایکه عاشقت شه ... مخصوصا االن که ا یکن

  "کنم ؟ زشیلخت برم اتاقش سوپرا یخوای؟ م یاره ... حتما... مثال چطور  "

  

 و گ فت   دیخند اماندا

   منظور شتری... اما من ب ستین یفکر بد "

 بود ، سم به نظر ادم  یاحساس م

 ...  "ازت بگذره تونهینم گهیکه د ینیبیپر کن ، اونوقت م شویخال تنهائ نی، ا ادیم ی یتنها

 کارو کنم ؟  نیا تونمی؟ واقعا م یشدم به  اماندا ... اگه راست بگه چ رهیخ
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 که متوجه تو فکر رفتن من شده بود با ذوق گ فت   اماندا

   کنمیشروع کن ... منم کمکت م ادیامشب که سم م نیاز هم -

 گ فتم   عیسر

    

 اماندا ... اصال بهش فکر نکن   هیادم متفاوت یلینه ... سم خ -

بهش  یخوایم ی ینجایمدت که ا نی... فقط ا یدیاز دست نم یزی؟ تو چ رهیدز یترسیم یاز چ -

 نداره   یضرر چی... ه یمحبت کن

  

 یکه بسته بودم خبر یکه تو شکمم بود و قرار داد یبگم . اماندا از بچه ا یواقعا چ دونستمینم

 کنه.   میتا راض گهیبگم نه انقدر م دونستمینداشت . م

 گ فتم   نیهم یبرا 

 گ فت   دویشم  با ذوق دستاشو به هم مال کیبهش نزد کنمیم یباشه ... شب سع -

 سم:    زمینقشه خوب برات بر هیشد ... بزار  یعال -

صحرا  هیعل یتیگ فتم شکا یمحکم کار یبرا یصحرا بشه . از طرف تیفعال ریگیخواستم تا پ لمیوک از

 کنه.   میتنظ بینشر اکاذ یبرا

 بود اما خسته بودم   5تازه  ساعت

   یریگیطرف و پ هیکله زدن با سهام دار ها از  سرو

  شیبخاطر ات مهیشرکت ب 

 کالفه و خسته ام کرده بود  یحساب گهیانبار از طرف د یسوز
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 شد   شتریخونه رفتن ب یهستن ذوقم برا یو اماندا در چه حال رهیامشب دز نکهیفکر به خونه و ا با

 هی هیبفهمن که برام جذابن  فقط کاف خواستمیاز رابطه و روابطشون بدونم  اما نم شتریداشتم ب دوست

کنه از ابراز عالقه  مونیتا ناز کردن هاشو شروع کنه و تورو پش یدختر بفهمه بهش عالقه مند شد

 ات... 

 خونه   دمیافکار رس نیگرفته بودم با هم ادیخوب  گهیدرسو د نیا

اومد   یخنده هر دوتا م یاز دخترا نبود  اما صدا یواحدمو باز کردم و بر خالف دفعه قبل خبر در

 لخت شوکه شدم   مهیهر دوتا ن دنیبا د رهیرفتم سمت اتاق دز میمستق

 بودن فقط  ریبود  هر دو با لباس ز نهیجلو  ا رهیبود و دز دهیاماندا رو تخت دراز کش 

  

 هیشب هیبپوش حداقل ... اون چ نویا -و گ فت   رهیست که دستش بودو چرت کرد سمت دز هی اماندا

  یمادر بزرگا شد

  

که متوجه من شد   اماندا هم که تازه منو  رهیکه اماندا پرت کرده بودو بگ یبرگشت تا لباس رهیدز

چقدر زود  -شوکه نگاهم رکدو گ فت   رهیخودش  دز یرو دیپتو تختو کش دویکش یغیبود ج دهید

 سم ...  یاومد

 مادر بزرگا نشده بود   هیشب  دیرو اندامش چرخ نگاهم

 یلیاز رو بدنش گرفتمو خ عیکننده بود  نگاهم سر کیهم تحر یلیخ دیسف ریبا اون لباس ز اتفاقا

 گ فتم   یجد

رفتم سمت  عیگ فتمو سر نویا  نی... بهتره مراعات کن امیخونه منه ... من هر وقت بخوام م نجایا -

 اتاقم  
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 و لبخند زدم   دمیاماندارو شن  زیخنده ر یصدا

  رونیکنم  رفتم اتاق خودم لباس هامو ب رشونیو غافل گ امیب دیجد میتا هیبه بعد هر روز  نیاز ا دیبا

 به در خورد   یبرم سمت حمام که تقه ا خواستمیاوردم   م

 تو   ایب -

 ادی؟ بهش اشاره کردم ب ارمیب تیبرا یخوریم یزیسم... چ -اروم اومد تو و با خجالت گ فت    رهیدز

 به سمتش رفتم و  اروم گ فتم    ستادیتو ودرو ببنده  اطاعت کرد اما همون جلو در ا

   یاریبرام ب ستی... اما الزم نخورمیاره ... م -

 چرا ؟  -باال انداخته بهم نگاه کرد   یکه با ابروها ستادمیبه روش ا رو

 انداخت که گ فتم   نیسرشو با خجالت پائ دیست سف هی... با  ستادهیچون خودش رو به روم ا -

 اروم گ فت    یش یمادر بزرگ ها نم هیاصال شب دیست سف نیضمنا ... با ا -

   یاالن برس کردمیسم ... من واقعا فکر نم -

 ...   دمیحاال که رس -رو باز کردم  کشیاروم دکمه اول تون  دمویخند

 دستم نگاه کردو سرشو بلند کرد   به

  

   منهیدا تو نشامان -

 رو باز کردمو  اروم گ فتم   یبعد کمهید

 خب ؟  -

  دمیبود کش یدیاش که در معرض د نهیکردن و س یشدمو دستمو رو الیدکمه ها رو به خ ادامه

 دوباره گ فتم   دمویخند  دیچشمشو بستو لبشو گز

 خب ؟؟؟  -
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کمرشو گرفتمو فشردمش به   شهیتابلو م رونیبرگردم ب رید -چشم هاشو باز کردو گ فت   عیسر

   گردنش و گفتم یخودم  سرمو بردم تو گود

 تابلو شه ...  یهنر توئه که نذار نیقبال هم بهت گ فتم ...  ا -

 گ فتو بازو هامو گرفت   یاش کردمو تو دستم فشردمش   اه  اروم نهیقاب س دستمو

  دیبردم  سرشو چرخوندو  زودتر به لبم رس شیو بوسه هامو به سمت چونه اش پ دمویبوس گردنشو

   کردیام م وونهید شینرم و پف یلب ها

که مشغول لب هاش بودم دکمه شلوارشو باز کردم دستمو وارد لباسش کردمو نوازشش  نطوریهم

   کردم  ناخوناشو تو بازوم فرو

 اماندا اومد  یکرد که صدا 

 ...   رهیدز -

   دمیده اما دوباره لبشو بوساز لبم جدا شد که جواب ب رهیدز

 صاحبخونه ات زنگ زده ...   رهیدز -

ازم جدا شه و  رهیاومد اجازه دادم دز یداشت به سمت اتاق م یعنیتر بود و  کیصداش نزد نباریا

 لباسشو مرتب کرد  عیعقب رفتم  سر

 تو حمام منتظرتم   -گ فتم   رونیاز اتاق بره ب نکهیا قبل

 سم...   -

 یدنیخمار و مضطربش د افهیق  رونیاماندا دوباره صداش کرد و بدون جواب دادن بخم از اتاق رفت ب 

 بود  

 :  رهیداشته باشم  دز رهیبا دز یحمام طوالن هیتا  کردمیسمت حمام رفتم ، بهتر بود وانو پر م به
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 ازش گرفتم و جواب دادم   لویاماندا موبا یتوجه به نگاه سوال بدون

   خوادیم یصاحبخونه ام چ دمیفهمینم اصال

  

کردم و قطع کردم . حاال چطور  ادداشتی. ادرس و ساعتو  نهیمنو بب خوادیگ فت فردا م دمیفهم فقط

 اتاق سم ...   گشتمیبرم دیبا

 حمام طبق انتظارات سم.   هینه کوتاه ... در حد  اونم

  

 اماندا به باداشتم نگاه کردو گ فت   

 شده ؟   یچ -

 ...   نمشیفردا گ فت برم بب دونمینم -

    

برم اتاق  شدیو تنقالت م وهیبرداشتم ، به بهونه بردن اب م ینیس هیرفتم سمت اشپزخونه و  عیسر

   کردمیم دایشدن پ یبرا طوالن یلیدل هیسم . بعد هم 

  

   دیپرس اماندا

 چکار ؟   یبر -

  

   گهیم یچ نمیبب رمیاماندا ... فردا م دونمینم -

   امیمنم باهات م -
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 یراض یایب شهیفتم نم گیکردم . اما اگه االن م هیخونمو تخل دیفهمی، اونوقت م ادیاماندا ب شدینم

 گ فتم   نیهم ی. برا هینظراون چ نمی، بهتر بود اول به سم بگم بب شدینم

 ای... زود ن نیافر  -کم شه   تشیسم که عصبان یببرم برا ناروی... من امیکنیم شیکار هیباشه ...  -

 کن باهات دردو دل کنه  یبمونو سع ششیپ کمی...  رونیب

  

 حرف اماندا خنده ام گرفت  درد و دل ؟!  نیا از

 باهام بکنه جز دردو دل   یمن برم اتاقش و هر کار خواستیم سم

  

د کردمو بردم سمت رو بلن ینیبود  س یا گهیطور د طیسر تکون دادم  کاش واقعا شرا دمویکش یاه

 اتاق سم  بدون در زدن وارد شدم  

 گ فت   عیدر زدم  سم سر ستادمویا سیپشت در سرو ینیاومد  با س یم سیاب از داخل سرو  یصدا

 تو ...   ایب -

وان بود و با دست اشاره کرد برم  یرو لبش نشست . تو یانداخت و لبخند ینیبه س ینگاه دنمید با

   ششیپ

رو دادم بهش اما  وهیرو بده به من ... خودتم زود لخت شو   ابم وهی...  ابم نیپائ نیرو بذار ا ینیس -

 نیرو پائ وهینصفه  اب م وانیل  شتیپ امیسم ... اجازه بده برم ، شب م -لخت نشدم و گ فتم  

 گذاشتو گ فت  

  ییتو وان سه تا ایبحث با من ب یخودش ... حاال زودباش به جا یشب جا -

  

  ؟ییسه تا -شوکه گ فتم    میریارامش بگ کمی

 چشماش به شکمم اشاره کردو گ فت   با
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   چطور رهیبگ ادیاز االن  خوامیمن و تو و پسرم .م -

 خانمو بلند کنه  هیاه  دیبا 

 گ فتم   کردمیلباسمو باز م یکه دکمه ها یحرفش خنده ام گرفت و در حال نیا از

 پسره ؟  یدونیاز کجا م -

 من بشه ...   یچون قراره کپ  -

 سم .  یپسر کوچولو کپ  هیاوردم .   رونیلباس هامو ب یو باق دمیکش یقیعم نفس

 انداختمو پامو  اروم گذاشتم تو وان .  نیرو زم رمویباز پر درد شد ... لباس ز قلبم

   سوزوندیدستشو رو ساق پام گذاشتو نرم باال  اورد  دستاش انگار تنمو م سم

 سم نشستم   یپا نیوان و ب یاومدم تو کامل

  

 داغ بدنمو شل کرده بود   اب

 ؟  یزود بر ادیدلت م نیخودت بب -و کنار گوشم گ فت   دیتنمو دست کش سم

  

 سم هوش از سرم برده بود  با خمار گ فتم   یاب داغ و دست ها واقعا

 نه   -

 لب زد   دویرو شکمم کش دستشو

 دوست دارم زود تر شکمت بزرگ شه و حسش کنم   -

 سم   ترسمیاما من م -

 نگران نباش من هستم  فقط سر تکون دادم...   -خمار تر گ فت   نباریا دویگوشمو بوس ریز
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 نبود که با وجود سم حل شه   یزیمن چ یچون ترس ها 

  

 :  سم

   شدمینم ریس رهینوازش بدن دز از

  

 شده بودم   کیتحر یلیخ  کردیترم م صیفقط حر رهیگرم و بدن نرم دز اب

 گ فتم   دمویکش رهیدز یپا نیشده دستمو ب یحمام طوالن نیا یحساب دونستمیم ام

 ؟  یبر یخوایم ای میادامه بد -

 گ فت  اما جوابمو نداد   یاه  اروم  دویکش یپاش نفس تبدار نیحرکت دستم ب از

 ؟  رهیادامه بدم دز -گ فت   یانگشتمو نرم واردش کردم که اه بلند تر هی

 گه   یم یبدونم چ خواستمیبره  اما م ذاشتمیفت نه هم نم گیاگه م یحت

   دمیگ فت  حرک تمو تکرار کردم و دوباره پرس یگردنم فرو کردو اه  اروم یتو گود سرشو

  

 نه ؟  ایاره  -

 لب زد   بالخره

  

 اره ...   -

 اروم و خمارش تو گوشم اکو شد    یصدا

  

 شد ، تو بغلم بچرخونمش و کمرشو بلند کردم .  شمیکلمه جرقه ات هی نیهم اما
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 کرد   یباهام همراه خودش

  

   دیچیتو کل حمام پ قشیمماس بدنم شد و با حرک تم اه عم بدنش

  

 :  رهیدز

  

   رفتیبدن هامون و حمام بخار گرفته  دست سم که با مهارت همه جا م یسیاب ، خ یداغ

افتاد . حرکات   یمغزم از کار م گرفتیرو تنم قرار م یدست ها شده بودم چون وقت نیا ریاس انگار

 کرد.  یتاب تر و  اروم ترم م یاروم سم هم زمان ب

 د.  کر شتریو سرعتشو ب دیدور گردنش حلقه کردم گردنمو بوس دستمو

  

 :  سم

 تخت گذاشتم   یرو رو رهیحال دز یب بدن

 بود   یدادم و خودم کنارش نشستم  پاهامو دراز کردم  حمام خوب هیبه تاج تخت تک بالشتو

 س ک س  ار وم   هیو  یدوش طوالن هیمدت ها  بعد

 برداشتم و روشن کردم  یاز رو پا تخت گارمویس

 سم...   گاریس -گ فت  یاروم  یو با صدا دیدستشو رو شکم لختم کش رهیاولو که زدم دز پک

 بود  اما االن به کل فراموش کرده بودم   ادمیحامله است  اول که اومد تو حمام  رهیافتاد دز ادمی تازه

خاموش کردمو بلند شدم رفتم سمت پنجره  پنجره رو کامل باز کردمو نفس  یگاریتو جا س کارویس

   دمیکش قیعم
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 شدم که گ فت  رهیخ رونیاروم بلند شد و نشست رو تخت . نگاهمو از بدنش گرفتمو به ب  رهیدز

 من بهتره برم سم..   -

 نگاه کردن بهش سر تکون دادم   بدون

 صدا رفت   یب دویشدم  لباس پوش یحس خودم کالفه م نینداشتم بره و از ا دوست

با  دی. با هیحالم عالئم وابستگ نیدونم ا یدوباره روشن کردم . م گارمویرو تختو س برگشتم

 :  رهیدز  زهیدختر کل برنامه هامو بهم بر نیا خوامیروانشناسم صحبت کنم  نم

 تو اتاق خودم   عیاومدم و رفتم سر رونیاتاق سم ب از

   خواستیکوفته بود و فقط دلم خواب م بدنم

  

 اماندا اونجاست .  دادینشون م منیاز نش ونیزیتلو یصدا اما

   رونیاومدم ب سیخ یدو ساعت تو اتاق سم بودم و بعد هم با موها یبهش بگم وقت دیبا یچ

 خشک کردمو شونه کردم.   شتریب کمی موهامو

  

 بگم   قتویبه اماندا حق بهتره

لحظه  هی، در اتاق سم هنوز بسته بود . درک رفتارش و حرکاتش برام سخت بود .  رونیاتاقم زدم ب از

 از شرم خالص  شه   خواستیانگار م گهیبود که براش مهمم . لحظه د یمثل کس

   یزیرو اخبار بود ، چ ونیزیتلو

 که اماندا متنفره .   

 خواب بود ؟!   یز کخوابه ... ا دمیبود و د دهیسرش که رو کاناپه دراز کش یباال رفتم
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از اتاق سم  رونیوقته ب یلیبذارم بخوابه و وانمود کنم خ ایبگم  قویکنم و حقا دارشیشدم ب مردد

 هستم  

 نکردم و رفتم تو  داریاماندارو ب  نیهم ینداشتم . برا قویاعتراف حقا جرئت

    

 شام اماده شد اول رفتم اتاق سم تا صداش کنم   یتا شام درست کنم.  وقت اشپزخونه

 گ فتم   عیاروم در زدمو سر   کردیو حالمو بد م شدیاز پشت در بسته اتاقش هم حس م گاریس یبو

 شام  ایسم ب -

  

 گ فت   دویسراماندا و صداش کردم  با صدام از خواب پر یجوابش نموندم و رفتم باال منتظر

  یتا االن اونجا بودشد ؟  ی؟ چ یبالخره اومد -

 تو چشم هاش نگاه کنمو دروغ بگم   تونستمینم

  

 برگشتم سمت اشپزخونه و گ فتم   نیهم یبرا

   دیاومدو پرس عیکنم  پشت سرم سر دارتیب ومدی... دلم نیوقته خواب یلیشام ... تو خ ایب -

 شد ؟  یخب چ -

 شلوارک تنش بود .   هیلحظه سم هم اومد ، فقط  نیهم

   یدار یمعن نگاه

 به من انداخت و به اماندا چشمک زد   

  

 اماندا از خجالت سرخ شد و ساکت شد   یتا پا سر
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   میرو  اوردم  تو سکوت شام خورد لیوسا یو من باق زیدو تو سکوت نشستن سر م هر

 گ فت   ریاماندا زود شامشو خورد و شب بخ 

   دیبود  با تنها شدنمون سم پرس یبود احتماال تا چند روز از سم فرار دهیسم اونو لخت د نکهیا بخاطر

  

 اماندا دوست پسر نداره ؟  -

 االن نه ... قبال داشت اما رابطشون بهم خورد   -

 شدم به ظرف غذامو گ فتم   رهیاونم مثل تو دختره ؟ خ -

 مثل من ؟  -

 نگ فت و خودم ادامه دادم   یزیچ سم

  

 دوست پسرش رابطه داشت.  نی... اماندا با اول ستینه... ن -

 .  دیپرس نویگ فتمو به سم نگاه کردم . چرا ا نویا

  

نگاه سم متفاوت بود .  اروم  نینکنه تو سرش رابطه با اماندا باشه . نگاهش اما ساک تم کرد ... ا 

 ؟  یتو چرا پس دختر بود - دیپرس

 بدون اجازه من از لب هام خارج شد و گ فتم   قتیحق

راحت از دستش بدم چند لحظه نگاهم کرد  سر تکون داد و  خواستمیچون برام ارزشمند بود ... نم -

 بلند شد  

 سم نگاه کردم   یخال یرفت  به جا یا گهیحرف د چیه بدون

 بارشو با سم تجربه کرد ؟!  نیبودم که اول یدختر نیچندم من
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 سم   یبرا ستمیهم ن شیکه من اخر نهی؟!  مهم ا کنهیم یفرق چه

 جمع کردم   زویشدمو م بلند

  

 برام نمونده بود   یتازه ده بود . اما هم اماندا و هم سم تواتاقشون بودن  منم حال و حوصله ا ساعت

... فقط  فکر نکنم یچیکردم به ه یسع دمویهارو خاموش کردمو رفتم اتاقم . رو تخت دراز کش برق

 بخوابم  سم:   خواستمیم

بود   ختهیبهم  ینقص بود  اما حاال همهچ بویع ینقشه ب نیتموم شده بود  اولش ا گارمیس بسته

بد   رفتیکه زده بود باز تو سرم رژه م یو حرف رهیدز یچشم ها  بردیشب بود اما خوابم نم 2ساعت 

صبح با روانشناسم قرار داشتم   9پوشتم و از کنترل خارج شده بود  فردا  ریدختر رفته بود ز نیا

 به قاب پنجره   دمیکوب تیبا عصبان  خوابمیشده تنها م یامشب هر جور

اور بود ...   ادیدختر بدنش اعت نیتر ... اما انگار ا ی، جذاب تر ، سکس دمید یتر بایز یدختر ها من

   شدیکه پاک نم ذاشتیرد م هی فقط بدنش نود ، حرف هاش تو ذهنم

 بخوابم   کمیخودم  اروم کنم و بتونم  یسکیتا با چنتا شات و رونیاز اتاقم زدم ب کالفه

  یزیشکستن چ یکه صدا ی یرایبار پذ زیروشن کردن برق رفتم سمت کم بدون

  

 تو اشپزخونه باعث شد برگردم به اون سمت   ار

  

 شوکه به من نگاه کرد   اماندا

   کوتاه تنش بود یلیتاپ و شلوارک خ هی

 قد بلند تر و الغر تر بود   رهیدز از
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برام نداشت   یتیجذاب چیه شهیبود  اما برخالف هم یروز ها الغر و ترکه ا نیا یمثل مدل ها اندامش

 انگار خشکش زده بود  

 بلند گ فتم   ختمویر یسکیشات وو هیبار لم دادم  برا خودم  زیم یازش گرفتمو رو صندل نگاهمو

 بگو   یاگه کمک خواست -

 انگار به خودش اومد با تته پته گ فت   تازه

   کنمیبود ... االن جمع م وانیام .. ل -

خورده ها شد  کارش که تموم شد فکر  شهیاشپزحونه رو روشن کردو مشغول جمع کردن ش  برق

 فتم  ره اما اومد شمت من  شات پنجمو زدم باال و رو بهش گ  یکردم م

 ؟  یخوری؟ تو هم م هیچ -

   نینخور ادیام ... نه ... اما فکر کنم بهتره شما هم ز -

 برو اتاقت بچه ...  -

 رو گرفت   یسکیو شهیحرف من اما با استرس اومد سمتم و ش نیتوجه به ا بدون

رو  یبتر نکهیگ فتو قبل ا نیا  یاالن خوردنشو تموم کن نیسر کار بهتره هم یبر یاگه فردا بخوا -

 سمت اتاقش  بلند شدم و پشت سرش رفتم و بلند گ فتم   دیدوئ رمیازش بگ

   رو یبطر -

 بده من اماندا   

داشتم که دخترش  یمرد الکل هیحس   ستادمیزدم ا یرفت تو اتاقشو درو قفل کرد . پوزخند اما

تو خونه داشتم  خواستم برگردم سمت   گهید یسکیو یدست کم ده تا بطر  رهیجلوشو بگ خواستیم

   ستادمیا رهیباز کنم  اما جلو در اتاق دز دیجد یبطر هیاشپزخونه و 

 ناخداگاه در اتاقشو باز کردمو رفتم تو  کردیاثر م یسکیداغ شده بود و کم کم داشت و سرم
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   دادیاز همه خودشو نشون م شتریتنش ب یرو یاتاق تضاد موهاش و پتو یکیتو تار 

چرا  یشدم  پتو از رو تنش کنار دادم  لعنت رهیتخت کنارش نشستم و به صورتش تو خواب خ رو

 لباس تنش بود   نهمهیا

 شد  خمار نگاهم کرد   داریتخت ب ییبا جا به جا دمویدراز کش کنارش

 سم...   -

   یخوابیچرا لخت نم -

 ؟  یمست کرد -

 نه اون دوست فضولت نذاشت فقط چنتا شات زدم ...   -

 سم   یمن تو مست یاوه خدا -

... حاالم  رهیدز ستمیمست ن -تو بغلم   دمشیگ فتو خواست بلند شه که دستشو گرفتمو کش نویا

 :  رهیدز  شرتشیت ریتکون نخور بذار چند ساعت بخوابم  بغلش کردمو دستمو بردم ز

 رفت و بدنمو نوازش کرد   شرتمیت ریسم ز دست

ادم مست هنوز فاصله داشت  هچند تن صداش عوض   یاما چشم هاش با چشم ها دادیالکل م یبو

تنش  یوارد شلوارم کرد منو چرخوند و رو دویدستشو رو کمر کش  زدیپروا تر حرف م یشده بود و ب

   دمیخواب

 دو طرفش گذاشتمو کنار گوشش گ فتم   پاهامو

 ؟  ارمیب مویشربت ل یبرا یخوایم -

دستشو   رهیدز یمن باش یرو خوامینه االن فقط م -دستش گرفت. فشار داد و گ فت   ی...سنمو توبا

 با..سنم و فشار داد  نیبرد ب

 دستشو از پشتم دور کردم   دمویکش یخفه ا غیج
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...   رهیاروم باش دز  -پاهام نشستو گ فت   یحرکت دمرم کرد و اومد روم، رو هیو تو  دیگلو خند تو

   دیکش نیکمر شلوارمو پائ   یکشیکمتر درد م یاروم باش

اروم   کنمیسم ... خواهش م -سمتشو دستمو گذاشتم رو دستش  دمیچرخ تونستمیکه م ی یجا تا

 باش... 

 شد تو چشم هام   رهیخ

 نیهم یبرا  شدیاز قبل مست م شتریاتاق برق چشم هاش کم سو بود  انگار هر لحظه ب یکیتار تو

 انتظار نداشتم حرفم روش اثر داشته باشه 

بغلم ... فقط  ایارومم... ب  -  دی،  از رو پام کنار رفتو کنارم دراز کش دیاروم شلوارمو باال کش  اما

 تو بغلش   دمیمردد چرخ  میخوابیم

نگذشت که حس کردم خوابش برده   یلیم حلقه شد و سرشو تو موهام فرو کرد  خدور کمر دستش

 سرمو عقب بردمو به صورتش نگاه کردم  

 بود .   دهیخواب واقعا

 .  دمیدیمرد مست م هیبارم نبود  نیچشم هامو بستم.  اول دمویکش یراحت نفس

 نیهم یواقعا احساسم براش مهم بود  برا دیبار بود که انقدر خوب به حرفم گوش کرد  شا نیاول اما

 خوابم برد   یک دمیدست برداشت  نفهم

 سرم نبود   یباال یکه رو گونه ام نشست چشم هام باز کردم  اما کس یبا بوسه ا صبح

بودو بو کردم  چقدر عطرش  دهیکه سم روش خاب یسم رفته  بالشت دمیدر اتاقم اومدو فهم یصدا

 بود   یخواستن

تر از عقلم بود  بالشتشو بغل  یقلبم قو یداریکنم  اما توخوابو ب دایبهش پ یحس نیچن دیبان دونمیم

 دمیکردمو خواب
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 رومٓ  ا کنمیسم ... خواهش م  -سمتشو دستمو گذاشتم رو دستش   دمیچرخ تونستمیکه م یـیتا جا

 ...  باش

 شد تو چشم هام    رهیخ

 نیهم یبرا   شدیاز قبل مست م شتریاتاق برق چشم هاش کم سو بود   انگار هر لحظه ب یکیتار تو

 انتظار نداشتم حرفم روش اثر داشته باشه  

بغلم ... فقط  ابی... روممٓ  ا  -   دی،  از رو پام کنار رفتو کنارم دراز کش دکشی باال شلوارمو رومٓ  ا اما

 تو بغلش    دمیمردد چرخ   میخوابیم

نگذشت که حس کردم خوابش برده    یلیدور کمرم حلقه شد و سرشو تو موهام فرو کرد   خ دستش

 بود .    دهیسرمو عقب بردمو به صورتش نگاه کردم   واقعا خواب

بار بود که  نی. اما اول دمیدیمرد مست م هیبارم نبود  نیچشم هامو بستم.  اول دمویکش یراحت نفس

 انقدر خوب به حرفم گوش کرد   

 خوابم برد    یک دمیدست برداشت   نفهم نیهم یواقعا احساسم براش مهم بود   برا دیشا

 سرم نبود    یباال یکه رو گونه ام نشست چشم هام باز کردم   اما کس یبا بوسه ا صبح

بودو بو کردم   چقدر عطرش  دهیکه سم روش خاب یسم رفته   بالشت دمیدر اتاقم اومدو فهم یصدا

 د   بو یخواستن

تر از عقلم بود   بالشتشو  یقلبم قو یداریکنم   اما توخوابو ب دایبهش پ یحس نیچن دینبا دونمیم

 سم:      دمیبغل کردمو خواب

 رهیو عطر تن دز یبدنمو از کار بندازه   داغ یسردو باز گردمواجازه دادم سرماش همه حس ها بٓ  ا

    کنمیدارم چکار م فهممیرو از تنم پاک کنه   واقعا نم

 ام کرده بود    وونهید نجوری... ا ی... فوق العاده عاد یدختر عاد هیاز دست دادم .  عقلمو
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 یکه تمام عمرش دخترا یمرد   خندهیرو نشون بدم بهم م رهیبه روانشناسم عکس دز یوقت مطمئنم

 بٓ  کارمند فروشگاهش عقل و هوششرو برده   دوش ا گهیمد تو بغلش بودن حاال م یجذاب مجله ها

 بودم    یعصبان   دملباسپوشی سردوبستمو

    دمیرس یچطور به دفتر وند دمینفهم   یزندگ نی، از ا رهیخودم ، از دز از

بهش گـفتم  یمورد قبال راجب صحرا ... وقت هیصحبت کنم، جز ینداشتم راجب زن ها با وند عادت

اونو  یازمخواست عکس صحرا رو بهش نشون بدم و وقت یاما اخالقش نه ،   وند کنهیبدنش جذبم م

 ششیکهپ یموقع یریبگ میدرست تصم ششیپ یخوایاما اگه م یجذب ش یحق دار  -گـفت    دید

 از بدنش...    گهید یبه چشم هاش نگاه کنه ... تا جا یهست

رابطه تموم  نیزود ا یلیموند و خ جهینت یا بکار حرکات اغوا کننده صحر نیبود ... چون با ا یخوب راه

 شد .   

و انگار تمام نقشه  شدمیم رهیزن داشتم تو چشم هاش خ هیبا  یهر صحبت مهم شهیاز اون هم بعد

 نبود    ینجوریا رهیاما راجب دز   شدیو رو م ریزنونه اونا ز یها

    دیکشیچشم هاش هم انگار منو به سمت خودش م یحت رهیدز

 رو از ذهنم پاک کنم    رهیدز یچشم ها ریکردم تصو یرو زدم و سع یاتاق وند در

 تو سم   ایب  -   مشدیانگار هک شده بودن و پاک ن اما

 تنوع بود    یخدا یرو به رو شدم   وند دیجد ونیاتاقوباز کردمو دوباره با دکوراس در

    یداد ریی... بازم تغ یسالم وند -

خوشحال  دیبا  -رو به روش اشاره کر و نشستم    یسم   به صندل یوقته به من سر نزد یلیتو خ -

    دیحرفم بلند خند نیمشاوره هات جواب داده   از ا یباش

    کنمیاستقبال م ومدنتیمن از ن یکنیماهانه مشاوره ات رو پرداخت م نهیکه هز زمانی تا رهٓ  ا -
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. دادیکمتر نشون م یلیخ قتوینحقیو جذابش ا کیسال بزرگـتر بود ، اما ظاهر ش ستیاز من ب یوند

خب سم   -  شیبودم. مخصوصا رازدار یراض یلیبود و تو ده سالگذشته من ازش خ یروانشناس موفق

 ؟   هیچ هیقض نباری... ا

 دختره    هی -

 خب ؟   -

کار نبوده    نیموافق ا دونستمیبستم بهش بگم   چون م رهیکه با دز ینداشتم راجب قرار داد دوست

    نگـفتمیهم یبرا

    ادیبره و سمتم ن شهیهم یقراره برام کار کنه و بعد از اون برا یمدت کوتاه یدختر برا هی -

 خب ؟   -

 پوستم نفوذ کرده    ریبد ز یاما لعنت -

کادمو  رونبی هٓ  ؟  نفسمو با ا ادیسمتت ب دینبا گهیبرات انجام بده و بعد اون چرا د یقراره چه کار -

 گـفت    یوند   دمیدست کش مویشونیپ

بهت  شهینم یکمک چیکامل ندونم ه قتویکه تا حق یدونیسم ... م یهمه اطالعاتو به من بد شهیم -

 بکنم   

 رو به رو . چشم هامو بستمو گـفتم    یـیپا ریدادم به کاناپه و پامو انداختم رو ز هیتک

 من.. .    یتولد وارث برا یرابطه برا هیقرار داد بستم ... قرار داد  هی... من باهاش  یوند -

 ؟   یتو چکار کرد -

 باال بردم تا ببذاره ادامه بدم    دستمو

بره ... اما من دارم  شهیهم یاون االن بچه منو حامله است و بعدش قراره بچه رو به من بده و برا -

    شمیه تر مبهش هر روز وابست
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 مندم    یام که تموم شد منتظر جواب وند جمله

 سکوتتش باعث شد چشم هامو باز کنمو بهش نگاه کنم   با بهت بهم نگاه کرد    اما

    یکننمی نگاه کاال و ابزار مثل ها دمٓ  به ا گهی... د یسم ... من فکر کردم تو خوب شد -

 کارو نکردم    نیمن ا -

کنم اون  یکار هی یخوایسم ؟ م یخوایم ی! حاال از من چ یکارو کرد نیا قایتو دقچرا ... چرا ...  -

 دختر باهات بمونه ؟  صاف نشستم و گـفتم   

نگاهم کرد    قیدق قهیچکار کنم که بهش وابسته نشم   چند دق یبگ خوامیالبته که نه ... من م -

 بالخره گـفت   

 بره ؟    یخوای... چرا م یبهش حس دارسم ... اون االن مادر بچه توئه و تو  -

 بود    نیاز اول برنامه من ا -

 بره ؟   یخوا یندارم ... به من بگو چرا م یمن به برنامه تو کار -

 و گـفتم    دمیتو موهام کش یدست کالفه

مرتب و  میضعفه ... چون وجودش دردسره ... من دوست دارم زندگ یبره ... چون وابستگ دیچون با -

 با اخم گـفت    یوند   کننیرو از برنامه خارج م یهمه چ شهیبرنامه باشه و زن ها هم با

 ؟   شهیکه بدون مادر م یو اون بچه چ -

هاش رو دست  قهیشق یاز اونا   وند یکی. بچه من هم  شنیاز بچه ها با پدر و پرستار بزرگ م یلیخ -

 و گـفت    دیکش

 یطرز فکر و خواسته ات ... چ نیسم ... خب ... من االن با توجه به ا یکن یتو منو شگـفت زده م -

 بهت بگم...    تونمیم

 گـفتم    نیهم ینداشتم . برا یو درس جد حتیجا به جت شدم . کالفه بودم . حوصله نص میصندل رو
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 یاالن از نظر روانشانس ستیکه به هدفم برسم ... برام مهم ن یخوام کمکم کن ی... من ازت م یوند -

 ...  یوند یشناسیدرسته ... تومنو م یچ

 کن در نوع خودم بتونم مشکامو حل کنم    کمکم

 دوباره مکث کرد و نگاهم کرد    یوند

دختر رو بگو تا  نیبد ا یاخالق اتی... حداقل خصوص ستمیروانشناسم سم ... جادوگر که ن هیمن  -

 ازش رو پر رنگ کنم   جدا شدن  لیبرات دل یبصورت منطق

    رهیدز یو فکر کردم   نکات منف دمیدست کش مویشونیپ

 ...    ستیحرف گوش کن ن -

 ؟   یا نهیتو چه زم -

 چشم چرخوند و گـفت    یمثال بهش گـفتم صبحانه بخور، نخورد   وند یتو همه چ بایتقر -

مثل  طیعمل کرد ؟ عدم توجه به حرفت تو شرا گهیکنه و اون طور د یرو مخف یزیچ یازش خواست -

 صحرا داشت ؟  

فقط دارم تو  یبحثم با وند نیمهم نداشت ... حس کردم با ا یواقعا نکـته منف رهی... نداشت ... دز نه

 ندهیٓ  ا کساعتیتا راه نجات من . تو کل  ادیبه چشم م رهیدز یخوب شتری. انگار ب رمیاشتباه م ریمس

 گـفت    تیکالفه تر شد . در نها یگـفتم و وند رهیمن از دز

 و بلند شدم .    دمیکش یقیکمکت کنم   نفس عم تونمینم ینجوری... ا نمیدختر رو بب نیا دیسم ... با -

 :   رهیدز   امیب رهیبا دز تونمیسه شنبه م یباشه... برا -

و منم در حال درست کردن نهار بودم که سم وارد  کردیم نیرو باال و پائ ونیزیتلو یکانال ها ماندآ  ا

 شد   

 ما فقط سر تکون داد و رفت اتاقش    دنیبود . اما سم از صبح رفته بود   با د لیشنبه بود و تعط امروز
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ازش اجازه  شهیحاال که سم اومد م  -رو به من گـفت     رونیب میکه تمام مدت نق زده بود بر ماندآ  ا

 ...   رونیب میبر یریبگ

    گمیبذار بعد نهار بهش م -

 ؟   یبه سم بگ دیرفتن با رونیب ی... چرا واقعا برا رهیدز یکن یرفتار م ینطوریتو چرا ا -

 رونیب میبر یـیدوتا شهنمی چرا که هم سر پشت سوال صبح از.  بود کرده ام کالفه ماندآ  ا یها سوال

 .    یبه سم بگ دی. چرا با

نشستم و  زیخسته سر م   گهیشد و هزارتا سوال د یتو اتاق سم چ روزیخونه ات . د یگردیبرنم چرا

    دمیچشم هامو دست کش

 رفتن    رونیب یبرا یمونده چرا انقدر عجله دار التتتعطی از روز ده هنوز ماندآ  ا کنمیخواهش م -

    ونیزیگـفتو برگشت سمت تلو نویهم   رهیدز یتو چرا انقدر عوض شد -

قرار دارم . دستمو رو شکمم  یتو چه مخمصه بد یدونست یکردم .و چشم هام سوخت . کاش م بغض

    رمیبگ میتصم گهیطور د تونستمیو من م یاما کاش تو وجود نداشت زمیعز خوامی... معذرت م دمیکش

    شپزخونهٓ  پاک کردم که سم اومد تو ا عیکه سمچ رو گونه ام سر خوردو سر یاشک

 ... بخار غذا بهم خورده    ستین یزیچ  -سر تکون داد    یبه چشم هام نگاه کرد و سوال قیدق

 ؟   هچی مشکلش ماندآ  ا  -گـفتم و بلند شدم . برگشتم سر گاز که اومد پشت سرم    نویا

 ... ازم ناراحته    می. اما چون بهت نگـفته بودم نرفت رونیب میدوست داره بر -

    یزدیبهم زنگ م -

    یزدم ... جواب نداد -

 راهنیپ نی. پلئ نهیحال بب نای در مارئ ماندآ  گرفتو خودشو بهم فشار داد . معذب بودم ا کمرمو

 حتما تو جلسه بودم   -رون پامو دست کشد   دویباال کش یکم مویخونگ
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    نهببی ممکنه ماندآ  سم ... ا -

    دیپام کش نیوارد شورتم کردو ب دستشو

    خوامتیکارمو بکنم االن م ینذاشت شبیاتاقم ... د ایپس ب -

 اما نهار ...    -

 .    دیعقب کش عیکـف افتادو سم سر یکه دستم بهو رو سنگا یپام قاشق نیفشار انگشاش ب با

   

 .    دیقاشق رو بردارم که دستشو رو باسنم کش عیشدم سر خم

 به باسنم زد و گـفت    یمحکم ضربه

 منتظرم نذار    نباریا -

 یرو غذای با خودمو شپزخونهٓ  ا سمت بود برگشته که ماندآ  ا دندی با شدمو بلند رومٓ  رفتن سم ا با

 گاز سرگرم کردم   

 بود .    ونیبه صفحه لوز رهخی   ماندا ٓ  از استرس حرف سم چند لحظه که گذشت برگشتم سمت ا اما

 منه    شیحواسش پ دونستمیم هرچند

به در  رومیٓ  ا یلیبه سمت اتاق سم رفتم   تقه خ رومٓ  حد ممکن گذاشتم و ا نیگاز رو کمتر شعله

 زدم و وارد شدم   

زد و با سر به تک مبل کنار پنجره اشا  یروزیلبخند پ دنمیاز پاش . با د اوردیم رونیشلوارشو ب داشت

 ره کرد   

 دوستت معطل شه .   خوامی... نم نیبش یبرو به پشت روصندل -

 باال داد    راهنمویاومد پشتم و پ عیگذاشتم . سم سر یصندل منیپامو رو نش یتکون دادم و زانو ها سر

    یچه عجب انقدر حرف گوش کن شد -
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انقدر راحت به لمس  نکهینگم  از ا یزینگـفتم و لبمو به هم فشار دادم تا از حرکت دستش چ یزیچ

 کالفه بودم    دادمیدستتش عکس العمل نشون م

    کردیبه من گـفت سم رو وابسته کنم   اما انگار سم داشت منو وابسته م ماندآ  ا

    دیپامو دست کش نیو خودشو پشتم فشار داد . دستشو وارد شورتم کرد و ب دیرو باسنم کش دستشو

 ...   انتظارم از تر مادهٓ  بازم ا -

 سم:      دیکش نیگـفتو شورتمو پائ نویا

 رو از خودم دور کنم    رهیخونه ودز امیب خواستمیواقعا م یبا وند یجلسه طوالن هی بعد

 دمویچیکرد . موهاشو دور دستم پ رییتغ یکوتاه همه چ یـلبالویٓ  ا راهنیتو اون پ دنشیبا د اما

    دمیسرشو عقب کش

 کنار گوشش گـفتم     کنهیاز قصد صداشو کنترل م دونستمیم

 صداتو بشنوم    خوامیم -

 ول کردمو ادامه دادم .اما بازم ساکت بود.    موهاشو

خوبه ... اگه صداتو نشنوم   -گـفت    بلندی هٓ  ا اریاخت یزدم که ب یضربه ا نباریگرفتمو ا کمرشو

    کنمیتموم نم

 :    رهیدز  

انکار کرد  شدیوقفه ادامه داد . نم یواردم کرد و ب یبود . خودشو بدون هشدار یکار سم نامرد نیا

    بشنوه صدامو ماندآ  خواستم ا یاما نم   کردمیکه حس م یلذت

    میدیدر رو شن هیمحکم بسته شدن  صدای و زد خروٓ  سم دست بردار نبود ... سم ضربه ا اما

 نشست .   یحال رو مبل کنار یباسنمو گرفت تو دستش فشار داد و از خودش جدام کرد   ب سم

    زدیرو مبل . تمام بدنم نبض م دمیچرخ رومٓ  ا
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 بود    دهشنی رو صدامون حتما ماندآ  کدوم در بود . ا یصدا نمی. برم  بب رونیبرم ب خواستمیم اما

 و گـفت    دی. سم تو گلو خند دمیاومدم و شورتمو باال کش نیاز و مبل پا یسخت به

    رونیگرسنه ام   سر تکون دادم و از اتاق رفتم ب یلی... خ نینهارو بچ زیبرو م  -

 نبود   یـیراپذی تو ماندآ  از ا خبری و بود بسته ماندآ  اتاق ا در

جواب نداد خودم در اتاق بار کردم و  ی. دوباره در زدم و صداش کردم. وقت ومدین ییزدم . اما صدا در

 وارد شدم   

باره که با من تا  نیاول نیا  -رفتم سمتش   عیکه نظرمو جلب کرد کاغذ رو تخت بود . سر یزیچ نیاول

 طیشرا نیخوابگاه ... دوست ندارم مزاحمت باشم ...  تو ا گردمی... من برم یستیحد رو راست ن نیا

بزن .   نگز یبگ قتویبهم حق ی. فقط هر وقت تونست میبر یکدوم از بودن کنار هم لذت نم چیه

    ماندآ  دوستت دارم ا

تنها دوستمو انقدر رنجوندم . همش  میبار تو طول زندگ نیاول یرفت ... برگشت خوابگاه...  برا ماندآ  ا

 سم بود    ریتقص

. بدون در زدن در اتاق  رونیقرار داد مسخره ... کاغذو تو دستم مشت کردمو از اتاق رفتم ب نیو ا سم

 سم رو باز کردم و با داد گـفتم   

 ...    بره بذاره ماندآ  ؟ ... که ا یخواستیم نویهم -

 . شوکه اما با اخم نگاهم کرد و گـفت    دیکشیم گاریبود و داشت س ستادهیپنجره ا کنار

 ؟    رهیدز یگیم یچ -

در اتاقشو با تمام توانم    رونیاش و از اتاقشزدم ب نهیبه س دمکوبی مانداروٓ  سمتش . نامه ا رفتم

    دمیکوب

 یسمت در خروج دمیدور شه بهش برسم   دوئ یلیخ نکهیقبل از ا دبای.  بره ماندآ  بذارم ا تونستمینم

 سم:      رونیو از خونه زدم ب
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 بهتر.  بره ماندآ  دخترونه   برام مهم نبود ا هقهریکم داشتم .  نوهمی.  کردم نگاه ماندآ  دست خط ا به

 دور و بر نباشه   نای که بود هم

 .    رونیاست که رفته ب رهیکه دز دونستمیم دمیدر  رو شن یدوباره صدا یوقت اما

 کند تر بود    شهیانگار از هم لعنتی سانسورٓ  و پشت سرش رفتم   ا دمیبا اکراه لباس پوش نیهم یبرا

 نبود    فتشیکجا رفته اما نگهبان سر ش رهیاز نگهبان بپرسم دز خواستمی. م دمیرس یبه الب بالخره

 بودم .    نجایا نیبار بود بدون ماش نیخارج شدم و به اطراف نگاه کردم   اول یالب از

 شلبالوئیٓ  ا راهنیکرد   اما پ دایرو پ یکس شدیرو شلوغ تر از اون سخت م ادهیشلوغ و پ ابونیخ تو

 نظرمو جلب کرد .   

 از پشت سرم صدام کرد    یسمتش   کس دمی. دوئ شدیرد م ابونیاز خ داشت

 ...    نی... خودتون هست یمکند قایٓ  ا -

 غیبلند شد و ج یترمز بد یکه صدا هیک نمیبرگشتم و نگاهش کردم بب هیاز ثان یحد کسر در

    دمیشن یـشنایٓ  ا

    ابونیسمت خ برگشتم

 رفتم    تجمعی سمت به رومٓ  ا   شدیجمع م شتریکه داشت هر لحظه ب یتیجمع

 ...   بود سفالتٓ  وسط ا یـلبالویٓ  ا راهنیدختر با پ هی

 بود...    رهینگاه کردم ... دز شوکه

 :   رهیدز

 تار بود   یشدم   چند بار پلک زدم اما همه چ داریسوزش دستم و سرما ب با

 یخاطره ا چیکه رو دستم نشست   تو سرم ه یو دست گرم دمیشن ینا مفهوم یصحبت ها یصدا

 نبود.   
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 شد.    اهیس یهمه چ دمیپلک زدم اما قبل از واضح شدن د دوباره

 :   سم

 مهیحالت ن نیچشم هاشو باز کرد اما دوباره انگار از حال رفت   دکـتر گـفت ا یلحظه ا یبرا رهیدز

 مو برداشته بود    نیچپش بخاطر برخورد ماش یپا   هیعیطب یاریهوش

خونش هنوز  شزمایٓ  گرفت   جواب ا نوماشی شتاب و کرد ترمز موقع به راننده که وردٓ  ا شانس

 بود    ومدهین

    شدیم یرسانه ا رهیحتما رابطه من با دز گهیاتفاق د نیبودم . بخاطر ا یعصب

 .    دیرس شزمایٓ  جواب ا بالخره

 هنوز باردار بود .   رهیمتاسفانه دز ایبگم خوشبختانه  دونستمینم

 من ...    یشکست زندگ ایبچه واقعا برد منه ؟!  نیا دونستمیبودم که نم یطیاالن تو شرا واقعا

خارج  یحساب ی.همه چ کردمیتمام م رهیلحظه رابطه ام رو با دز نیبهتر بود وجود نداشت و هم دیشا

 .   خواستمینم نویاز کنترل من بود و من ا

 رومٓ  ؟  ا ی... خوبرهیدز  -سرش رفتم و صداش کردم    یچشم هاشو باز کرد باال رهیکه دز نباریا

 ؟!    رهیدز  -   دپرسی

 نگاهش کردم    شوکه

    گـفت رومٓ  هاشو دوبا ره بستو ا چشم

    کنهیدرد م یلیسرم خ -

رو صدا زدم   با  رهیو دز میو دکـتر رو صدا کردم   با دکـتر وارد اتاق شد رونیاز اتاق رفتم ب عیسر

 پلک چشمشو باز کردو گـفت    یخستگ

 ام ؟!   ی... من ک نمیبیهمه جا تا ره ... من شمارو خوب نم -
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 :   رهیدز  

    کردیدرد م دیشد یلیراستم خ ی. بدنم سرد بود   پا دیترکیداشت م سرم

 ؟!   نجامیمن چرا ا   ومدینم ادمی یزیبود که چ نیاز همه بدتر ا اما

 ام ؟!   یک من

همه جا  نباریتار رو به رم نگاه کردم اما چشم هام ناخداگاه بسته شد . ا های مدٓ  به رفت و ا شوکه

 خالص    دیشد . سف دیسف

 :   سم

 گذرا ...    یفراموش گنیگـفت بهش م دکـتر

بخش از حافظه  هیاما ممکنه    شهیزود بر طرف م یلیشده و احتماال خ جادیشوک ا ایضربه  بخاطر

شدم    رهیخ رهیدز مرخیانداختمو به ن یـیر و به رو  یبر نگرده   پاهامو رو صندل چوقتیه کشینزد

 بره ؟   ادشیرو  یقرار دادو باردار نیممکنه ا یعنی

 بذارمش برم .    تونمیبچه قرار داد بسته ؟  م نیا یکه با من برا ادین ادشی چوقتیه

قرار داد  نیاما اونم از ا دهدی منو ماندآ  دنبال من بگرده   درسته ا ای ادیب ادشی یزیاون چ نکهیا بدون

 !   دونهینم

 کردمیزنه   اگه بچه افتاده بود حتما ولش م نیافکار احمقانه است .االن بچه تو تو شکم ا نیسم ا سم

 فکرم پوزخند زدم .    نیبه ا   رفتمیو م

 .  یتو سرت دار  رهیرو با دز یاالنم نقشه رابطه بعد نیکه هم یـی. تو یرفت یو م یذاشتیحتما م رهٓ  ا

 انسان هستن .   کیکننده روح  ریبود ، رابطه ها و عواطف اس یبا وند حق

 .   شهینوع ترک حساب م نیاحساس سخت تر هیاز بند  زادیٓ  درست انتخواب نشن ا اگه
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جسمش بود که منوجذب کرده بود.  نیهم ممکنه . ا رهیممکنه . پس ترک خواستن دز یزیهر چ اما

 شم.   ریس شدیم گهیپس با هر زن جذاب د

دختر  هیمثل  یچیرو گرفتم   ه لیانس گابرژٓ  ا یمقدی شماره وردموٓ  ا رونیب بمیاز ج مویگوش

 رو  رهیبدون کنترلم به دز ازین نیامشب ا یسکس

 :   رهیدز  هیسالم و سکس یفرستادن دختر ها برای ژانس  ٓ  ا نیمطمئن تر لگابری و کنه رومٓ  ا تونهینم

پر از درد   کیاتاق تار   یدرد چیبدون ه دویسف یمتفاوت در حرکت بودم   فضا یدوتا فضا نیب انگار

    دمیکه پلک زدم واضح تر د نباریا   مارستانیب

    دمیصدا زدو شن رهدزی اسم به منو که شنآ  ا یصدا همون

    زنهیداره حرف م یبا ک دمیدینم

   گـفتیکه م دمیشنیصداشو از سمت چپم م فقط

نداره ...  ی؟ فرق یدختر خوب برا امشب واسم بفرست هی یتونیچند وقته ... م نیبودم ا ریدرگ یلیخ  -

 باشه    کیف خوامی... نم یفقط کارشو بلد باشه ... راست

    زدیحرف م یبود ! راجب ک یمرد ک نی. ا دیگـفتو بلند خند نویا

 شد    دیسف ایو دن دیچیتو سرم پ دیکردم سرموبه سمتش بچرخونم اما بازم همون درد شد یسع

 سم :     

 نمونده بودم.    مارستانیشب بود . در عمرم انقدر تو ب 8 ساعت

 نداشتم    شتریموندن ب یبرا یلیهم ثابت بود دل رهیدز تیوضع

 گذاشتم و برگشتم خونه .  رهیدز یخبر دادن حال اضطرار یام رو برا شماره

ن ... با توجه به م درسٓ  به ا ادیم یبه اسم هانا کل یداد ساعت ده شب دختر برونته ا امیپ لیگابر

 بود برام .   یفردا برنامه خوب یلیتعط
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 زود خودمو رسوندم خونه    یلیخ مارستانیب از

    دمیگاز د ینهار رو رو یخنک بردم که ظرف غذا یدنینوش هی تا شپزخونهٓ  تو ا رفتم

 افتاد چقدر گرسنه ام    ادمیکنارش تازه  یمرغ و سبزجات رنگ دنیداخلش نگاه کردم و با د به

    خچالیرو گذاشتم تو  یو باق دمیخودم کش یبرا کمی

 گهید یحال و هوا هیتا گرم شه   انگار خونه  زیغذامو تو ماکروفر گرم کردم و نشستم سر م بشقاب

 کم بود    یزیچ هیداشت   انگار 

 غذامو خوردم    عیحس توجه نکردم و سر نیبه ا اما

بود . اتاق  لشیهم که پر از وسا رهیببرم اتاق خودم . اتاق دز انویکه م ی ینداشتم دختر ها دوست

 اتاق هارو قفل کردم    هیو مناسبه در بق یخال دمید وقتی و کردم چک مانداروٓ  ا

 زنگ اومد    یرو زدم که صدا یسکیبار و شات اول و زینشسته بودم سر م تازه

. با  دهیدختر قد بلند و کش هیدرو باز کردم    یبه سمت در رفتم و بدون چک کردن از چشم رومٓ  ا

 زه .  و پوست برن یبلند مشک یموها

اومد   کنار  یم یعیبدنش طب یتو ذوقم زده بود اما به نظر باق شیپروتز یو لب ها یعمل ینیب درسته

 که گـفت    ستادمیا

 هانا هستم    -

 تو ...    ای... ب دونمیم -

 یپس باق میخوایم یو چ مینجائیچرا ا میدونیرو نداشتم . ما م هیاول کیکوچ یحرف ها نیا حوصله

 هنگٓ  لم دادم  کنترل ضبط رو زدمو با شروع شدن ا ونیزیبود   ر و مبل جلو تلو یحرف ها اضاف

   گـفتم

 لپ دنس شروع کن ...    هیبا  -
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کوتاه بود و  یبه قدر کاف راهنشیگذاشت رو مبل و با عشوه اومد سمتم  پ فشویزد و ک یبزرگ لبخند

 جلوم بود    یخوب بهم پشت کرد و خودشو مماس تنم کرد منظره یوقت

 حرکاتش داغم کرده بود   یحساب  دادیو خودشو مماس تنم تکون م دیرقصیم خوب

که با عشوه نشست  دمیکش نیشورتشو پائ   راهنشیپ ریبردم ز دمویلخت هانا  کش یرو پاها دستمو

 روم   

 یـلبالویٓ  و ا ینخ راهنیپ ادیکه تنش بود مدام منو  یسرخ و تنگ راهنیباال دادم . پ راهنشویپ رومٓ  ا

 .    نداختیم رهیدز

 که خوب شروع شده بود رو خراب کنه .    یشب نیا رهیباز کردمو نذاشتم فکر دز راهنشویپ پیز

 بلند شو    کمی  -و کنار گوشش گـفتم    دمیرو بدنش کش دستمو

 :   رهیشلوارمو باز کردم  دز پیبلند کرد که ز خودشو

 چشم هامو باز کردم    یسوزش دستم به سخت با

 خانم ؟   نیخوایم یزیچ  -با باز شدن چشم هام گـفت    کردیکه داشت سرم دستمو عوض م یدختر

 فقط گـفتم   یگلوم خشک بود که به سخت انقدر

    بٓ  ا -

    دیکشیم ری. سرم ت رونیتکون داد و از اتاق رفت ب سر

  -سرم ادامه ندادم    دنیکش رتی با خوردمو بٓ  ا وانیهامو بستم که لبم تر شد . چند جرعه از ل پشم

 اومده خانم ؟   ادتونی یزیچ

 بود .    یزدم نه و دوباره چشم هام بستم . تو سرم خال لب

 :    سم

 بود و دستشو دور گردنم حلقه کرد   با ناله گـفت    دهیچیو ناله هاش تو اتاق پ هٓ  ا
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    رومٓ  ا...  سم...  تر رومٓ  ا -

 .    باشم رومٓ  که ا دادمیبدون توجه بهش ادامه دادم . انقدر پول نم اما

 .   دیکش یبلند غیواردش کردم که ج یهشدار چیجدا شدمو دمرش کردم رو تخت . بدون ه ازش

    یزدم که چشمم افتاد به عکس رو پا تخت غشیج نیاز ا یلبخند

 بودم ؟    دهیقبال ند چرا

 دمویمحکم کوب مویحرکت بعد   کردیداشت به مننگاه م رهئزی انگار ، بود ماندآ  و ا رهیدز عکس

مثل قبل  یچیه گهیاما انگار د   یخودمو انداختم رو هانا   قاب عکسو گرفتمو خوابوندم رو پا تخت

 نبود   

    کردیهانا  هم داشت حالمو بد م های ناله و هٓ  ا یحت

 زدو خواست دستمو از رو تنش جدا کنه    غیباسنشو محکم گرفته بودم که ج چنان

 حال افتادم    یکردمو روش ب یبدون توجه بهش ادامه دادم   خودمو خال اما

انگشتم ر و  یرو جا نیهم یبره برا خواستمیکه نم ییبرگشت جا عیکه نفس گرفتم مغزم سر کمی

    ینگـقته بود تو انقدر خشن لیگابر  -  دیکردو چرخ یهانا از درد ناله ا   دمیباسن هانا دست کش

 خشن ؟ من که هنوز شروع نکردم    -

    دمیپاش کش نیگـفتمو انگشتمو ب نویا

 گـفتو لبشو گاز گرفت . با تکون انگشتم گـفتم    یاوف

    یخشن دوست ندار -

 چرا که نه    یکن یمنم راض یاگه بتون  -   دیگـفتو زبونشو رو لبش کش یپر لذت هٓ  ا

 زدمو بلند شدم . متعجب نگاهم کرد .    یپوزخند

 و وارد اتاق خودم شدم .   رونیاز اتاق رفتم ب   ارمیب یچندتا اسباب باز رمینترس م -
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 .   وردمٓ  ا رونیوقت بود استفاده نکردمو ب یلیکه خ یلیکمد وسا ریکشو ز از

 بخوابم    هریاز دز یفکر چیکه بدون ه یخودمو خسته کنم . طور خواستمیتا صبح م امشب

 شیبرگشتم پ عی؟   سر یریدختر در م هیاز دست  یدار یبه خودم نگاه کردم . سم مکند نهیٓ  ا تو

 هانا   

تو دستم لبشو گاز گرفتو  یها لهیوس دنی.  با دکردیپاشو پاک م نیتخت نشسته بود و داشت ب رو

 پاهاشو به سمت من باز کرد   

    خوردیچشم هاش بدنمو انگار داشت م با

بود   باز اومد تو  رهیبود   حاال اگه دز بعدی مادهٓ  رابطه ا هیبعد  عیانقدر سر نکهیاومد از ا خوشم

 فکرم   

    رونیتکون دادم تا از ذهنم بره ب سرمو

 کنم .   یم رونتی... اما امشب ب یرینم رونیبه تو دختر که از سرم ب لعنت

 هانا نشستمو هلش دادم تو رو تخت بخوابه .    یپا نیب

چندبار پشت سر هم  نمیبب  -مشتاقش گـفتم    های چشم تو و کردم باز بودمو وردهٓ  که ا یا رهیگ

 ...   یتحمل کن یتونیم

 :   رهیدز

و پرستار وارد  دمیاز خواب پر غیضربه درد ناک   با ج هیضربه .  هیو بعد  دیچیتو سرم پ یغیج یصدا

 اتاق شد   

 شد    دیکرد   نرم دوباره همه جا سف قیبه داخلش تزر مپولیٓ  کردو ا می.  سرممو تنظ زدمینفس م نفس

    سمتم اومد رومٓ  ... ا دمیدختر کوچولو د هی یدیتو سف نباریا

 مامان...     -
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 ... منو صدا کرد مامان ...    مامان

 :   سم

 شدم    داریب لمیموبا یدر پـ یزنگ پـ با

 تنم گرفته بود  تا خود صبح با هانا سرگرم بودم .    تمام

 .    افتاد التماس به خرٓ  مغرور بود اما ا یلیخ اولش

نگه خشن  گهیرو تخت نشستم و به بدن لخت و کبود هانا نگاه کردم   خوبه تا اون باشه د سخت

 دوست داره.   

 ک ردم    دایتخت افتاده بود پ نیرو از تو شلوارم که پائ یزنگ خورد و کالفه گوش لمیموبا دوباره

    دمیبود . قطع کردم و دوباره دراز کش ینا شناس شماره

 ...    دمیبود... چقدر خواب میو ن ازدهینگاه کردم .  یساعت گوش به

اومد... شماره  ادمی هویاز دسترس خارج کنم که  مویهمون شماره زنگ زد .  خواستم گوش دوباره

 ...   رهیبود ... دز مارستانیب

 جواب دادم    عیسر

 جواب دادم    عیسر

 بله    -

 ؟   یسم مکند قایٓ  ا -

 بله خودم هستم...    -

 ...   نیاریب فیتشر ماریب صیو ترخ نهیپرداخت هز ی... اگه ممکنه برا صهترخی مادهٓ  شما ا ضیمر -

 اونجام    گهیساعت د هیتا  امیبله ... م -
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خودم  یبمونه وقت نجایبذا رم ا تونستمیکردم و از رو تخت بلند شدم . هانا هنوز خواب بود ... نم قطع

 گـفتم    دموی. دستمو رو کمر و باسن لختش کش رونیب رمیدارم م

    رسونمتیبرم سر راه م دیپاشو دختر ... با -

که  دمیاون صحنه خند دنید ایهاش هم کبود بود .  نهیتکون خورد و برگشت سمتم . رو س سخت

 نشست رو تخت و گـفت   

 پوزخند زدمو رفتم سمت در اتاق     نمیخونه بش دیهفته با هیتا  یور نجی... ا یبا تنم چکار کرد نیبب -

. حاضر شو اومدم  رمیدوش بگ هی رمی... من م دهیبهت پول م لیهفته ات گابر هینگران نباش اندازه  -

    میبر

 ؟   یپس صبحانه چ -

 ... بدو دختر...    یکن لیخونه ات م دیبا گهیاونو د -

 .    دمیگرفتم و لباس پوش عیدوش سر هی.   رونیگـفتمو از اتاق رفتم ب نویا

 از سرم پاک  رهیو فکر دز میخوب بود . تا خود صبح سر گرم بود شبید

که قدرتش از خواستن  یزی... چ ذاشتممی زادٓ  ا دیسر کشمو با یالزم داشتم ... خو نویبود . هم شده

 افکار هانا رو رسوندم .  نیبود ... با هم شتریب رهیدز

.  اما شماره رو  خوابمیدو بار نم یدختر تلفن هیبا  چوقتیشدن شماره اش رو بهم داد . من ه ادهیپ قبل

 .    بمیازش گرفتمو گذاشتم تو ج

 رو انجام دادم .    رهیدز صیترخ یکارا دمویرس مارستانیبه ب 

    ستادمیلحظه ا هیچهره نگرانش  دنیوارد اتاقش شدم با د یوقت

  

...  یمکند قایٓ  ا  -من برگشت سمتم    دنیبود . با د رهیکنار دز یزیدر حال نوشتن چ دکـتر

 به خاطر نداره ...   یزیهنوز کامل چ مارتونیب
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رو گرفتم و بهش  رهیدز یاومد ... نسخه داروها ینم ادشی یچیرو لبم نشست ... پس هنوز ه لبخند

اومدم دنبالش  ی. خودم تنها و با سدان مشک میو سوار شد ادیب نیکمک کردم تا با من به سمت ماش

 زود خبرش پخش نشه    ای ریتا جلب توجه نکنه   هرچند شک داشتم که د

نگران رو به  میو وارد خونه شد میدیرس یعروسک ساکت بود . وقت هیمثل  تا خونه رهیمدت دز تمام

 ؟    کنمیم یزندگ نجایمن ... ام... ا  -من گـفت   

 ...    میکنیم یزندگ نجاای ما...  رهٓ  ا -

 ...    یمکند قایٓ  ام ... دکـتر بهت گـفت ا  -با همون نگاه پر از سوال و مبهوتش گـفت    

    دیبه دستش نگاه کرد و پرس بعد

 ؟   هیچ کتیاسم کوچ -

    ندیما رهیهستم و تو دز یسم ... من سم مکند -

 سم...    -

 و کرد بلند سرشو رومٓ  زمزمه کرد . با حرکت لب هاش انگار تنم داغ شد   ا خاصی رامشٓ  با ا اسممو

   میما... ام ... سم ...  ما با هم ... رابطه داشت  -شد تو چشم هام    رهخی

 .   رهٓ  رو حرکت لب هاش ثابت شده بود . سر تکون دادم به نشونه ا نگاهم

 رمیدختر ز هی شبدی تمام انگار نه انگار.  دادم قورت دهنمو بٓ  .ا دیهاش گرد شد و لبشو گز چشم

رو داشتم . نگاهشو  رهیبه تن دز یکه هزار سال بود رابطه نداشت حس تشنگ ی. مثل کس کردیناله م

   دیازم گرفت و با خجالت پرس

 ؟   میما عاشق هم بود -

 یقرار داد ری... عاشق ؟ نه دختر ... من هوس تن تورو داشتم و تو ... تو اس دیتو صورتش چرخ نگاهم

 گـفتم    عیسر قیقاح نیگـفتن ا ی... اما به جا یبود یکه با من بست
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گـفتمو کمکش کردم تا تو  نویاتاقت   ا می... بهتره بر ستیبرات خوب ن ستادنیدکـتر گـفت ا -

 اتاقش .   

   

تخت بذاره . از لمس بدنش  روی رو اش بسته تلٓ  ا یکنار تخت گذاشتم و کمک کردم پا عصاشو

 حالم خراب تر شد   

تو  گاهمیسم ... به من بگو جا  -رو تخت نشستم تا دارو هاشو مرتب کنم که بازومو گرفت    کنارش

 ...    میکنیصحبت م یبذار بهتر بش  -گذاشتم و گـفتم    ی؟  دارو هارو رو پا تخت هیچ تیزندگ

 شدمو رفتم سمت در    بلند

 ... تو اتاق کارم هستم .  لهیصدام کن ... امروز تعط یخواست یزیاگه چ -

 ...   تیکنار اتاق

 جوابش نمونم و از اتاق خارج شدم    منتظر

 نبود .    ری. جسمم خسته بود اما روحم س کردیام م وونهیتنش داشت د یبو

 .    خواستیشدن م ریس یرو برا رهیدز روحم

 اومدم .    یها کوتاه نم یراحت نیمن به ا اما

 رزرو کنم تا تلفن وصل شد گـفت    گهیدختر د هیشب  یتابرا لیزدم به گابر زنگ

 و گـفتم    دمیخند   ریگرگ پ یسم ... تو با هانا چکار کرد -

 شدن    ینازک نارنج یلیخ دایبره هات جد -

 ...    شبید یخشن بود یلی... تو خ ینه سم مکند -

    دیبلند خند   یبهترشو بفرست هیخب پس حواستو جمع کن امشب  -

 ؟   یخوایامشب هم م یامشب ؟ برا -
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    میبرگردم به برنامه قد خواممی...  رهٓ  ا -

دختر که تا  هیدختر بود .  هیسکوت کرد . بعد از مرگ استفان برنامه من هر شب  کمیحرفم  نیا با

 کنه .    یناله کنه و ذهنمو خال رمیصبح ز

 .  کنه روممٓ  تونست ا یبرنامه رو داشتم تا بالخره وند نیا شتریب کسالی

 ؟   یخوب یسم ... مطمئن  -گـفت    یبا نگران لیگابر

 کن    ی... امشبو برام اوک شههمی از بهتر...  رهٓ  ا -

 . بلوند و برونزه    فرستمیرو برات م زهیباشه ... امشب ال -

 اون برسه    دنیبعد خواب خوامیمهمون دارم م هیباشه ...  نجایا 11خوبه ... بگو  -

 اونجاست.    11...ساعت  ستین یمشکل -

 زیتم یهم گـفتم فردا برا رانداینهار هماهنگ کردم و به م یزنگ زدم برا لیاز تماسم با گابر بعد

 .   ادیکردن خونه ب

 :   رهیمرتبه   دز یازش دور بمونم همه چ یروشن کردم   تا وقت گارمویرو تخت و س دمیکش دراز

 بود ؟!   یمرد چ نیرفتو در اتاقو بست . رابطه من با ا سم

ندونستن کالفه و  نی! از ا میعاشق بود دمیپرس ی! اما جوابمو نداد وقت میما س ک س داشت گـفت

 خسته بودم .   

بود    یکنار تختو باز کردم اما خال یام   کشو ها یمن ک دمیفهمیم دیدوباره درد گرفته بود .اما با سرم

   فیک هیبلند شدمو لنگان به سمت کمد رفتم   تو کمد چند دست لباس بود و  یبه سخت

 سمت خودم    دمیکش فویکنار کمد نشستمو ک یصندل رو
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دسته برگه امضا شده هم بود . برگه ها رو برداشتم اما هنوز  هیچندتا کـتاب و قاب عکس بود .  توش

 یمن کنار کمد سوال دنیغذا وارد شد و با د ینیس هیشد   سم با که در اتاق باز  هیچک نکرده بودم چ

 ؟   رهیدز یکنیاونجا چکار م  -نگاهم کرد   

 ام    یبفهمم ک خوامی... میدیتو که بهم جواب نم -

    گمینهارتو بخور خودم برات م ایب -

 گذاشتو برگه هارو از دستم گرفت .   یرو رو پا تخت ینیس

 دوباره سر جاش گذاشت .  لمویوسا فویو ک نمیکمکم کرد تا رو تخت بش 

 گرسنه نبودم ...    واقعا

 .    خواستیجواب م  دلم

 برگشت سمتم و گـفت    سم

اون اتفاقات  فی، تعر یکن یبا من زندگ یاتفاقات اومد یسر هی ی... اما ط یتو کارمند من بود -

 .    کردی تصادف که ماندآ  دنبال دوستت ا یبگذره بعد برات بگم ... اما رفته بود کمی خوامیسخته و م

 خداگاه بلند شدم    نا

 ...    ماندآ  ا -

خودشو بهم رسوند و قبل  عیشد ، سم سر اهیو چشم هام س دیکش رتی سرم.  بود شنآ  اسم برام ا نیا

شده به لب  رهیخ دمیکه دوباره باز شد د دمیاز افتادنم بغلم کرد . منتظر بودم منو بذاره رو تخت اما د

 هام   دستش دور کمرم محکم تر شد و منو به خودش فشرد.  

 م رفت  دستش از کمرم رو باسن هی   دیلب هامو بوس یمتیمال چیمنم افتاد رو لب هاش که بدون ه نگاه

 .   دیچپی گلو تو دومون هر هٓ  باسنمو تو دستش فشار دادو هم زمان ا راهنمیپ یرو از



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  217:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 بستم تلٓ  ا یچرخوندم و هلم داد رو تخت   پا هویتو شورتم برد    عیرفت و سر راهنمیپ ریز دستش

    دیکش رتی

 شلوارش که باز شد    پیز یبود و صدا دهیکش نیاز درد بنالم شورتمو پائ نکهیقبل از ا اما

شد    بترکی سم بلند هٓ  که با ا یغیج   دمیکش یخفه ا غیج اریاخت یسم نفسم رفت و ب هویحرکت  با

 سم:   

    کنمیدارم چکار م دمینفهم

 چقدر تشنه اش بودم    دمیتازه فهم رهیدز یخودم بعد از  حس داغ قعمی هٓ  ا دنیشن با

    کردم شروع هامو ضربه قدرتم تمام با گرفتمو سنشو با اش بسته تلٓ  ا یتوجه به پا بدون

    شدمی تر رومٓ  با هر حرکت گرگ گرسنه روحم ا انگار

 رهیدز یشد. دست ها می رومٓ  تماس داشت  ا نیو حاال از ا خواستیرو م رهی... دز ریگرگ پ نیا رهٓ  ا

حال افتادم  بی زدم خروٓ  حرکت ا یترم کرد. وقت وونهدی هشٓ  ا یکه ملحفه رو چنگ زده بود و صدا

 لذت تنش رو ثارمٓ  پشتش و ا دنیاز درد گـفت که باعث شد از روش بلند شم   د خیٓ  روش   ا

 .   بود بخش

    دمیرو پشت لختش کش دستمو

   رونیبه سمتم از اتاق زدم ب رهیباال و شلوارمو مرتب کردم  قبل از برگشتن دز دمیکش شورتشو

 ...    ی... گند زد یسم مکند   دمیکش قینفس عم ستادمویپشت در ا

 که داشتمو انکار کنم    رامشیٓ  حس ا تونستمینم اما

 قرار بود بفرسته رو نداشتم    لیکه گابر یحوصله دختر گهید

 ...    شهیوابسته نم یزیچ چیکه به ه یام ...  مرد یکنسلش نکردم ... چون من سم مکند اما

 :   رهیدز
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 رفت    رونیبود که سم از اتاق ب ومدهینفسم جا ن هنوز

    کنم جا به جا تخت رو خودمو تونستم سخت پام دور تلٓ  ا بخاطر

!  یاسباب باز هیمثل    رونیکردو از اتاق رفت ب هیمن تخل یسم االن خودشو کامل تو شدینم باورم

 کارشو با من کردو رفت !  

 راه گلومو بست    بغض

    دیچیکنارم نگاه کردم و حس کردم دلم پ یغذا ینیس به

 ...   ختینگاهمو برداشتم ... پلک زدمو اشکام ر عیسر

در اتاق  یکردم تا خوابم برد   با صدا هیصدا گر یرفتار کرد   انقئر ب ینطوریام ؟ چرا باهام ا یک من

    ستادیچشم هامو به زور باز کردم   سم اومد تو اما جلو در ا

 ؟   یچرا نهارتو نخورد  -گـفت    یدست نخورده عصبان یغذا ینیس دنید با

 کردم بخوابم    یهامو بستمو بدن توجه بهش دوباره سع چشم

 .   دیرو برداشت و رفت   در اتاقو محکم کوب ینیشد و س کیند تیکه با عصبان دمیپاشو شن یصدا

 وانیل هیبشقاب دستش بود و  هیتو  کیکوچ چیساندو هیکه برگشت  نبارینداشتم برگرده . اما ا انتظار

 گـفت   تری نرم لحن با.  بٓ  ا

    یداروتو بخور یبخور که بتون نویپاشو ا -

شد بهم . چشم هامو بسته بودم که دستشو رو  رهینشست رو تخت و خ خورمیتکون نم دید یوقت 

 صورتم حس کردم   

    گـفت رومٓ  کنار داد و ا موهامو

چشم هام ناخداگاه باز    یغذا بخور کمی... بخاطر بچه تو شکمت هم که شده بهتره  زمیپاشو عز -

 بچه تو شکمم ؟  سم:     -شد و شوکه نگاهش کردم   
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 رامشیٓ  ا   بودم گذرونده رو عمرم هفته خرٓ  ا نیبود   بدتر یخال گارمیبود و دوباره پاکت س 9 ساعت

    رمیبگ یمیچه تصم دیبا دونستمیما واقعا نمقابل انکار نبود  ا دادیبهم م رهیکه جسم دز

رو  یحق چیه یبعد تولد بچه ول یبمونه حت دیمن بخوام با یتا وقت نوشتمیقرار داد م یتو بند ها کاش

 ...   شدیم یعال کردمیم نکاروای اگه...  رهٓ  من و بچه ام نداره   ا یزندگ

بلند شدم . وقت قرص  یقرار دادمون اضافه کنم   با کالفگ یرو یبند به روش نیاالنم بتونم ا دیشا

 بود.    رهیدز

 بود .  دهیحال رو تخت خواب یغذاشو نخورده . ب دمیبهش سر بزنم که د رفتم

   شپزخونهٓ  تو اون حال کالفه تر شدم   برگشتم تو ا دنشید از

 !   کردمیم یچه غلط دیمن با یخدا

 بشم...    رهیلمس دز الیخیب تونمیبچه ام بشم ... من نم الیخیب تونمینم من

 وابسته شم ...    یخوام به کس ینم من

 ؟!   هیکار درست چ االن

 یبا خودم مشخص نبود . برا فمیش بردم . تکلبرا بٓ  ا وانیدرست کردم و با ل کیکوچ چیساندو هی

 شوکه شدم    رهیاز دز شتریبدون فکر برگشتم و راجب بچه بهش گـفتم خودم ب یوقت نیهم

 سم ... بچه من از توئه ؟    -اش از درد جمع شد    افهیر تخت نشست که ق عیسر انقدر

 گـفت    دی. مکث منو که د دادمیم دیبا یسوالو  چ نی... حاال جواب ا یلعنت اوه

   ؟ رهٓ  ؟ ا یخوایبچه از توئه ... درسته ؟ تو اونو نم نیا -

 گـفتم    عیکردمو سر اخم

    یخواستیبچه رو نم نیکه ا یتو بود نی... ا خوامشی... اون بچه منه و منم م هیچه حرف نیا -

 هاشو با دستاش فشار داد و با نفس نفس گـفت    قهیشق
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    دٓ  ا ینم ادمی یچی... چرا ه کشهیم ریسرم ت -

   یداروتو بخور  یبخور تا بتون کمیگذاشتم رو پاش و گـفتم  بشقابو

 دادم بوٓ  و قرص و ا یبخورم   بشقابو گذاشتم رو پاتخت یزیچ تونمیقرصمو بده ... االن نمفقط  -

    دستش

 چندتا لقمه بخور    یباشه ... پس بهتر شد -

    رونیکنه از اتاق زدم ب رمیغافل گ گهیبا سوال د نکهیو قبل از ا عیگـفتمو سر نویا

 ... خودتو جمع و جور کن ...    یسم مکند گهیگند د هی

 .    یبهش برس دیو چطور با یخوایم یچ یدونستیم شهیهم تو

 باش .    یاالنم همونطور پس

 ساعتم نگاه کردم.    به

 فرصت داشتم    زهیتا اومدن ال کساعتی حدود

 داریخوابش ببره ، هرچند اگه ب گهید کساعتیتا  خورهیکه م یبا قرص رهیباشم دز دواریام تونمیم

 :    رهیدز   ستیباشه هم برام مهم ن

فرار  یخطرناک زیانگار داشت از چ رونیاز اتاق رفت ب ی. سم طور دمکشی دراز خوردمو بوٓ  و ا قرص

 رفتارش برام قابل درک نبود .      کردیم

ام و  یمن ک گهی... چرا درست به من نم خواستمیباردارم ... از سم ... اون گـفت من بچه رو نم من

 ؟   هیچ هیقض

 در حال انفجار بود .    گهیفکر کردم سرم د انقدر

 شدم    داریخوابم برد اما با سوزش معده ام ب یک دمینفهم
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اتاق نظرمو  رونیاز ب یـیکه سم درست کرد بخورم که صدا یجیلقمه از ساندو هیرو تخت تا  نشستم

 بود ...   غیج ی... صداشدم قیجلب کرد   دق

 زنونه ... اما نه از درد ... از لذت    غیج

 یبلند شدمو به سمت در رفتم   راه رفتن تو اون حالت برام سخت بود   مخصوصا که عصا یبه سخت 

 ...    شدنمی باورم   کردم باز اتاقمو در رومٓ  هم نداشتم   ا ی

 شد...    خیزن بود   بدنم  هی یناله ها یصدا

 از ترسم بود    شتریبه دونستنم ب لیاما م   نمیبینم یخوب زیچ رونیاون ب دونمیم 

 صحنه رو به روم خشک شدم    دنیرفتم   با د یـیرایبه سمت پذ واریرفتمو به کمک د رونیاتاق ب از

دختر لخت روش بود   کمرش تو دست سم بود که نوازش وار باال و  هیرو کاناپه نشسته بود و  سم

 ...   دیکش ریظهر از جلو چشمم گذشت   سرم ت یصحنه ها   کردیم نشیپائ

 :    سم

 زنگ اومد    یصدا 11سر ساعت  تیدر

 زهیباز کردم   ال زهیال یراحت درو باز برا الیمطمئن شدم خوابه با خ یرو چک کردم و وقت رهیدز اول

 از هانا با مهارت تر بود  

رو کاناپه . خودش شروع  نمیام و نرم هولم داد عقب تا بش نهیاومد با عشوه دستشو گذاشت رو س تا

 تو بغلم بود.    امبی خودم به تا و لباسش کردن باز رومٓ  کرد به ا

 یکیخواستم بچرخم روش تا راحت تر ادامه بدم که حس کردم تو تار دمویلختشو دست کش تن

    دمیرو د رهیسر برگردوندم و دز   دمید یزیراهرو چ

به من نگاه کرد و چشم هاش  یلحظه ا یسرشو گرفت    برا گهیبود و با دست د وارهیدستش به د هی

 از وجود منم سقوط کرد   من چکار کردم...   کهیت هیانگار  نیرو زم رهیبسته شد  با افتادن دز

 :   رهیدز
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    دمیند یزیچ گهیشد   د اهیشد که چشم هام س دیشد یسرم به حد درد

 کنار رفت    یها یاهسی رومٓ  ا رومٓ  ا

 مرور شد    نیاتفاقان از لحظه افتادنم رو زم گشتیکه به عقب بر م لمیف هی مثل

 تو ذهنم جا گرفت    یچ همه

    کردم باز هام چشم وحشت با   ماندآ  که تو شکممه ... رفتن ا ی... سم.. . قرار داد ... بچه ا رهی... دز من

 یزیاتاق خودم بود   اتاق خودم تو خونه سم   چ   نمیاتاق چند بار پلک زدم تا تونستم بب یکیتار تو

    کردیم ینیرو شکمم سنگ

بود و دستش رو من  دهیکنارم خواب   دمیکه رو شکمم بود سر چرخوندم و سم رو د یدست دنید با

 بود   

 از رو تنم برداشتم و کنار گذاشتم    دستشو

شد و نشست    داریکارم ب نیاون حرکت انقدر پر رو باشه که به من دست بزنه   از ا بعد تونهیم چطور

 ... حالت چطوره ؟  سخت نشستم رو تخت    رهیدز  -

 ؟   یمگه برات مهمه سم مکند -

که  دمیاتاق د یکیاومده   تو تار ادمی یبفهمه همه چ خواستمیبا تمسخر گـفتم م لویو فام اسم

 ابروهاشو باال انداخت   

 حافظه ات برگشته ؟   -

    رونیاز اتاق من برو ب -

 به اخم شد    لیرو صورتش تبد شوک

 بخش حافظه ات بر نگشته ؟   نیخونه منه نکنه ا نجایا -

 گـفت    یبا پوزخند   یکه رو کاناپه مشغولش بود یهمون شیبرو پ -
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تمام    میمنتظر نظر تو هستم ؟  تو سکوت به هم نگاه کرد ی. نکنه فکر کرد رمیمن هرجا بخوام م -

 گـفتم    تیوجودم پر از نفرت شده بود   با عصبان

 تنها باشم ؟   یذاریم ایبدم ؟  سی؟ مثل ظهر بهت سرو یخوایم یحق با توئه ... حاال ازم چ -

در  دنیکوب یه سمت در رفت   صداچشم هاش چند برابر شد   بلند شدو ب تیحرفم عصبان نیا با

 سم:     یلعنت به تو سم مکند   دیچیتواتاق پ

 نبود    یاما انگار برام کاف   دیچیتو کل خونه پ رهیدر اتاق دز یصدا

 .    واریپرت کردم سمت د دویکه به دستم رس یزیچ نیرفتم و اول ی یرایسمت پذ به

تو خونه پخش شدن ... درست مثل روح من   خودمو پرت کردم رو کاناپه    یگلدون دکور یها کهیت

 و بغلش کردم    دمیدوئ رهیرو چطور فرستادم بره   فقط به سمت دز زهیال دومینفم

. دکـتر  ترسونیحماقت . اما کار از کار گذشته بود   زنگ زدم به دکـتر پ نیبودم از ا مونیپش

    مونیخانوادگ

 زد و رفت    یتتقوی مپولٓ  فقط از ضعفه   بهش ا رهیحال دز نیدشو رسوندو گـفت اوقت شب خو اون

 خوابم برد    یک دمینفهم دمویدراز کش کنارش

 دیمنو تو اون حال د یپس چرا وقت ستیبرام مهم ن زهیمن بود. اگه د یها یکه پر از دو دل یخواب هی

 داغون شدم !   

 بهم گـفت مگه برات مهمه حالم بدتر شد    رهیدز یطوفان بد برپا بود و وقت هیوجودم  تو

بهم دستور  یباهاش دعوا کنم ! اما خشمم رو با اون حرفا شعله ور کرد   متنفرم کس خواستمینم اصال

 کنه .   فیتکل نییمن تع یبخواد تو زندگ یبده ! کس

 اون جوابو بهش دادم   نیهم یبرا

 از مرور اتفاقات درد گرفته بود    سرم
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 بود ..   یبرداشتم . اما پاکـتش خال گارمویس زیاز رو م کالفه

    رهیاز دست دز ایبودم  یاز دست خودم عصبان دونمینم

قبول کنم    خواستمیکردم ناراحتم  اما نم رهیکه در حق دز ینامرد نیبخاطر ا دونستمیته وجدانم م ته

 به دسته کاناپه و بلند شدم   دمیکوب

تو رو از  یزیچ چیبه هدفت   نذار ه دنیابزاره برا رس هیدختر فقط  نی... ا ای... به خودت ب یمکند سم

 هدفت دور کنه   شروع کردم به قدم زدن تو اتاق   

 بده    سیوبه من سر دیو بره   طبق اون با ارهیبرام بچه ب دیبا رهیقرار داد دارم و طبق اون دز هی من

 از من داشته باشه .    دینبا یانتظار عاطف چیاون ه طبق

 االن حق با من بود ناراحت شم    پس

افکارم به سمت  نیام بزنه   با ا نهیاالن اگه ازش س س بخوام حق نداره دست رد به س نطوریهم و

 اتاقش رفتم   

 در اتاقشو باز کردم      هیاش چ فهیبدونه کجاست و وظ دیبا

باز کردم    راهنمویپ یزدمو دکمه ها یرو تخت نشسته بود و شوکه به من نگاه کرد   پوزخند داریب

 شد و گـفت    تیبه عصبان لینگاه شوکه اش تبد

 سم ؟   یخوایم یچ -

 ...   خوامیاز قرار دادمون نم یشتریب زیمسلما چ -

 :   رهیدز

 خوردم    چیلقمه اس ساندو هیهامو پاک کردمو به زور  اشک

 روح و مغرور باشه ...    یموجود ب هیبچه ظلم کنم هرچقدر هم پدرش  نیدر حق ا تونمینم
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و  یاحساس کیکوچ یاون لحظه ها یرو دیاشتباه من بود ... نبا نیداشتم و ا یشتریسم انتظار ب از

و بس ... صحنه  خوادیبچه م هیکه از من  هیروح ی... سم همون مرد ب کردمیمحبت هاش حساب باز م

کرده ... اما بدتر ... چون سم  انتیرو داشتم که شوه رش خ ی. حس زن شدیکاناپه از ذهنم پاک نم یرو

 مال من نبود   

 افکار خالص شم.    نیتکون دادم تا از شر ا سرمو

 سم مال من باشه ...    خوامیمن نم 

باز شد    هویافکار بودم که در اتاق  نیدور شد   تو هم دیفقط با یاحساس یمرد مغرور و ب نیچن از

 تیباز کرد   قلبم دوباره رو دور تند افتاد اما با عصبان راهنشویپ ینگاهمون گرع خورد که دکمه ها

 سم ؟   یخوایم یچ  -گـفتم   

 که رو لبش نشست هم زمان داغ و نگرانم کرد   اومد سمتمو گـفت    یلبخند

 ...   خوامیاز قرار دادمون نم یشتریب زیمسلما چ -

 ؟   هیمنظورت چ -

   ؟یهنوز متوجه نشد  -پرت کرد گوشه اتاقو شلوارشو باز کرد    راهنشویپ

 رو تختو مماس تنم شد    اومد

    یجبران کن دبای...   شد باز که پات تلٓ  ... اما ا رمیگیبهت سخت نم نباریبخاطر پات ا -

    دیگـفتو لبمو بوس نویا

 نکردم که از لبم جدا شد    یهمراه باهاش

 ...    یکنیم یفقط منو عصبان ینکن ی... همراه رهیدز یبود یتو دختر عاقل -

 اخم نگاهش کردم و گـفتم    با

 ؟   یبش ینونیم نمیمگه بد تر از ا -
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بود    یاحساس چیه یابروهاش گر افتاد   نگاهش حاال کامال ب نیتر شد و ب رهیکردم چشم هاش ت حس

 پس بذار نشونت بدم     -گـفت    یعصب یبا صدا

 .    دیکش نیروم کنار رفت . مثل ظهر دمرم کردو شورتمو پائ از

 بکشم    غینتونستم ج یانگشتشو پشتم فرو کرد که از درد نفسم رفت   حت متیبدون مال نباریا

 :   سم

 .  کشهیداره درد م رهیدز دونستمیم

 ض شده بود   بدنش از درد منقب تمام

بار هم نگـفت تمومش کنم   هی یاما حت   گرفتیبود و با هر حرکت من لبشو گاز م سیهاش خ چشم

 کجاست    گاهشیبفهمه جا خواستمیکردم   م یسرش خال تمویخواهش نکرد ادامه ندم   تمام عصبان

 گهیکجاست   تا د گاهتیجا یتا بفهم   ههیبار تنب نیبگه بسه و منم با داد بهش بگم ا خواستیم دلم

 .    یبه من دستور ند

 هاشو هم با بالشت خفه کنه    غیج کردیم یسع یحت اما

 نکهیبدون توجه به ا   دیکارم طول کش شهیازهم شتریب یلیکه   امروز داشتم خ یـیرابطه ها بخاطر

 کارمو تموم کردمو خودمو روش رها کردم   هیاون تو چه حال

    رمیتو اون حال موندم تا نفس بگ کمی   شهیم تیوزن من اذ ریبرام مهم نبود ز یحت

 کنار خودم .   دمی. بازوشو گرفتمو کش دمیرو تخت دراز کش دمویچرخ

. به صورتش نگاه کردم که چشم هاشو بسته بود . نگاهمو ازش  دیکنارم دراز کش یحرف چیه بدون

 گرفتم .   

 تموم شده بود .   میانرژ حسابی خرٓ  رابطه ا نیا اخسته بودم . ب یلیاحساسش مهم نبود . خ برام
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هنوز تو همون حالت  رهیشدم   دز داریب 7. طبق عادت  دمیخواب یـیایخواب و رو چیشب بدون ه اون

 بود    دهیخواب

 بودم .    شهیباشم که هم دمیٓ  همون ا دیچکار کنم . با دیبا دمیبودم . بالخره فهم یخودم راض از

 :   رهیدز

 چشم هامو باز کردم .    دمیدر اتاقم رو که شن یصدا

حتما دوش  دیشده بود . با بیو با درد پام ترک کردیبودم . پشتم به شدت درد م داریشب ب تمام

به حمام رسوندم   پام هم به شدت  یکردم  خودمو به سخت می پاک بدنم از رو سم ثارٓ  ا گرفتمویم

    کردیدرد م

 کردمیبا سم حس م شبدی رابطه بخاطر اما کنم باز پامو تلٓ  ا دیدکـتر گـفت نبا نکهیوجود ا ب

دوش رو باز کردم    رشی کردمو باز سخت به تلوٓ  ا یچسب ها نیهم ی. برا شمینم زیتم ینجوریا

 ؟    رهیدز یکردیفکر م یچ   ختمیدستم به پشتم خورد ناخداگاه اشک ر یوقت

 داشت    شدینم یشتریازش انتظار ب بندهیتولد بچه اش قرار داد م یکه برا یمرد

خودمو خشک کردم و به    سمیسر پا وا تونستمیاز درد پام نم گهیکردم که د هیدو گر ریز انقدر

    بستم دوباره تلوٓ  ا یسخت

 خوردمیم یزیچ دینداشتم اما با لمی   شپزخونهٓ  رفتم سمت ا واریو با کمک د دمیچیدورم پ یا حوله

 روش سم ماجرا داشت   دوباره اشکام راه افتاد    شبیافتاد که د یکه ضعف نرم   نگاهم به کاناپه ا

 ادامه بدم    ینجوریا تونستمینم

 ...   ماندآ  تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به ا   کردمیرو تموم م هیقض نیا دیکردم ... با اشتباه

 کنم   سم:    داینجات پ یبدبخت نیبتونه کمکم کنه از ا دی... شا گمیم قتویحق بهش

 با نگهبان جلو در ...   یبود از اول صبح با همه دعوا کردم . حت یمزخرف روز
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 میرو گوش رهینداشتم اما لقمه اول رو که خوردم شماره دز لمی.  وردٓ  برام نهار ا میظهر منش کینزد

 افتاد . خواستم رد تماس کنم . اما نتونستم . 

    رهیدز شنومیم  -جواب دادم    نیهم یحالش بد شده باشه . برا دمیترسیم

 ام ... سم... سالم     -پشت تلفن گـفت    شیشگیهم دیبا همون ترد باز

 بگو    عیکارتو سر -

 قرار دادو فسخ  کنم.    نیا خوامیسم... من م  -بود و گـفت    دیصداش کامال بدن ترد نباریکردو ا مکث

 ؟   یچکار کن  -   دمیپرس منیه یگـفت برا یچ رهیدز دمیکردم درست نشن حس

 ...    یبرم سم مکند خوامیقرار دادمون رو تموم کنم ... من م -

    دمیخند یو عصب بلند

 :   رهیدز   ندیخانم ما یکنینم یکار نینه تو چن -

بار  هیکردم . انگار  فیرو تعر چی همه ماندآ  ا برای.  شدم رومٓ  بار بعد از مدت ها ا نیاول یبرا

 از رو دوشم برداشته شد    نیسنگ

داد.  یخوب شنهادپی بهم ماندآ  چکار کنم که ا دیبا طیشرا نیو ا یپول یب نیبا ا دونستمیواقعا نم اما

 کارم باهام دعوا کرد    ننیبخاطر ا تونستیهرچند قبلش تا م

من توان حفاظت هر  کردمیقبول م دیو دردسر بندازم . اما با سختی تو مانداروٓ  نداشتم ا دوست

 دوتامون رو ندارم .  

دست سم  ریکه مادرش منم ز یبذارم بچه ا تونستمیبچه تو شکمم بود ... نم هیکه حاال  مخصوصا

 بمونه    یمکند

 بستم .   یم دیقرار داد جد یبا سم مکند دبای و بود ماندآ  با ا حق
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سمت من و بچه تو شکمم  گهیکه اونم د یبه شرط امیسمتش نم گهیکنه من د نیکه تضم یداد قرار

 ...    ادین

 نیکوئ شیپ تونستمیهم م یبدم . تا مدت مویگـفت انقدر پس انداز داره که بتونم خودم بده ماندآ  ا

 .    رمیکنم و کار کنم تا دوباره پول جمع کنم و خونه بگ یزندگ

   ندیخانم ما یکنینم یکار نیتو چن  -سم پشت تلفن داد زد    ینقص بود اما وقت یخوب و ب یچ همه

 تمام وجودم سرد شد...   

د که بو یحرف گهیاز نفوذش استفاده کنه و منو نابود کنه   اما د تونستیبود ... م یمرد قدرتمند سم

 کردم محکم باشم و گـفتم    یسع نیهم یزده شده بود . برا

 سم ... انگار از اول وجود نداشتم ...  بنمیم دیقرار داد جد هیمن باهات  -

 ...   دمیهم بهت م موی... نه من و نه بچه تو شکمم ... تمام بده ینیبیمنو نم گهیو د رمیم

 که تمام شد ساکت شدم تا سم جواب بده .    حرفم

 گـفت    یفوق عصب یسم ؟  با صدا  -شد و مجبور شدم بگم   یطوالن سکوت

 ...   میکنیصحبت م رهیخونه دز امیم -

کن سم   صداش  میتنظ دویقرار داد جد   -که صداش تو دلم انداخت اما گـفتم    یوجود ترس با

 واقعا بدنمو لرزوند    نباریا

    میکنیصحبت م امی... شب م رهیبه من دستور نده دز -

 قیکردن نفس عم یگذاشتم رو اوپن   سع لویقطع کرد .با دستاش لرزون موبا شویگـفتو گوش نویا

خودمو به اتاق رسوندمو رو تخت  یبه سخت   دیرسیهام نم هری به هوا انگار اما شم رومٓ  بگشم تا ا

 بود ... سم ... لعنت به تو ...    یحمله عصب هیمثل    دمیدراز کش

 :   سم

 کن سم!    میتنظ دیفکر کرده ... قرار داد جد یدختر چ نی... ا زیرو م دمیکوب لمویموبا تیعصبان با
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 ...     رونیشه و هر وقت خواست بره ب یباز نیوارد ا تونهیکرده م فکر

 نداره!   یراه برگشت یباز نی... ا ندیخانم ما نه

از شرکت  یادار میبه همه حمله کردم   قبل از تموم شدن تا یگرگ زخم هیمثل  یوقت کار انیپا تا

 هیوارث و تولدش با رابطه سالم  هیقض نیمطمئن شدم ا گهیبودم   واقعا د یعصب یخارج شدم   حساب

 من.    یحماقت محض بود برا

کس قبل نه از غذا تو خونه شدمو درو محکم پشت سرم بستم تا اعالم حضور کنم   بر ع وارد

 به سمت اتاقش رفتم      یـیرایتو پذ رهیبود نه از دز خبری شپزخونهٓ  ا

پاش بود   با ورودم بر  جلوی مادهٓ  ا فشیاتاقش باز بود و خودش رو تخت نشسته بود   چمدون و ک در

به سمتش  تی؟  با عصبان مکنی صحبت هم با رامشٓ  تو ا شهمی  -   گـفت رومٓ  نگشت سمتم و ا

   دمبه سمتش رفتمو بازوشو گرفتم  بلندش کردمو تو صورتش داد ز تیرفتمو بازوشو گرفتم  با عصبان

 ...   ینذاشت رامشیٓ  من ا ینه ... تو برا  -

برم تا به  خوامیم نیهم یبرا  -هاشو جمع کردو بازومو گرفت تا تعادلشو حفظ کنه و گـفت    چشم

 هلش دادم رو تخت      برسی رامشٓ  ا

    رهیدز یریجا نم چیتو ه -

    گـفت رومٓ  ا بازم   بود رومٓ  من اون ا تیوجود عصبان با

 ...   میباش ... ما فقط عذاب هم یسم... منطق -

 گـفتو ساکت شد   نویا

 رو به روش شروع کردم به قدم زدن    کالفه

نه ... تو  زدیم ادیو پس ذهنم روح خسته ام فر شدی... حرفش تو سرم تکرار م میفقط عذاب هم ما

 ...    منی رامشٓ  ا

 دادم    رونیبرگشتم سمتش و نفسمو با حرص ب کالفه
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 ...    خوندمی... از تو چشم هاش مدهیترس دونستمیم

 ...    مونهیتا ابد تو ذهنم م دونمیکه م یـیها چشم

    گـفت رومٓ  ا رهیدز   کردمیم یچه غلط دیمن با یخدا

 ...     ادیکه سمتت هم ن بندمیم یکه بخوا یبچه ؟ من باهات هر قرارداد نی؟ ا یهست ینگران چ -

 کالفه تو موهام بردم و داد زدم    دستمو

 یو هر جا خواست یدی... بچه منو م یبمون دبای خرشمٓ  ... تا ارهیدز یکه توش پا گذاشت هیزیچ نیا -

 سر تکون داد      یریم

به عشق و محبت  ازیکنم ... اون بچه ن یتو رها نم شیبچه معصوم رو پ هیمن  چوقتی... ه چوقتیه -

 که فقط دنبال رابطه با زن هاست    یو عاطفه  داره ... نه پرستار و پدر

   

   

 پوزخند بهش نگاه کردم و گـفتم    با

 با تاسف لبخند زد و سر تکون داد      یرو راه انداخت یمسخره باز نیا زهیپس بخاطر اون شب و ال -

برام مهمه ... مگه رابطه  یرابطه ات برا کس یکن ی... چرا فکر م یسم ... سم ... تو چرا انقدر مغرور -

 ما از رو عشق بوده که من برام مهم باشه ؟  فقط نگاهش کردم .   

    نیفقط بخاطر هم یعاطف یبودم از رابطه ها متنفر

انجام بدن    ویخوایکه ازشون م کاری دمٓ  مثل ا توننیزن ها نم نیها ! چرا ا یسر درگم دعوا ها و نیهم

 با داد گـفتم   

بلند شد و رفت سمت  یبرو   به سخت یخواست ی؟ بمون و بچمو بده و بعد هر گور هیپس دردت چ -

    فشیک
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 بندمی... قرار دادم م دمیم ی... خسارت هم بخوا دمی... تمام پولتم پس م دمیبچه رو به تو نم نیمن ا -

 نیکه برات ا گهیزن د هی؟ برو دنبال  یخوایم یچ گهی... تو د میایسمتت ن ستویبچه از تو ن نیکه ا

    فتبرداشت   لنگان به سمت در ر فشویگـفتو ک نارویکارو کنه ... همون صحرا  ا

 رونیدر اتاقشو از ب   رونیبه سمت در رفتم از اتاقش زدم ب   دمیاز دستش کش فویگرفتمو ک بازوشو

 ...   رهیدز یرینم یـیجا چیتو ه  -قفل کردمو داد زدم   

 داد زد    دویبه در کوب محکم

    یکن یمنو زندان یتونیسم ... تو نم -

گـفتمو به سمت  نویا   یمونیم نجایا یایکه سر عقل ن یکنم اما تا وقت تیزندان خوامیمنم نم -

 رفتم    ی یرایپذ

    دیچیو ضرباتش به در تو خونه پ رهیدز یصدا

 نتیاز تو کاب یسکیو یبطر هیگم شه    رهیدز یرو روشن کردم و صداشو بلند کردم تا صدا ونیتلوز

    کرد رومٓ  درد روحمو ا کمیسوزش گلوم تا تو معده ام    دمیسر کش وانیبرداشتمو بدون ل

  

 دیچیصداش تو سرم پ    کردیصحرا افتاد که داشت با عشوه مصاحبه م ریو تصو ونیزیرو تلو نگاهم

 کهگـفت   

  نیمن هست که اونو تو ا زیدوست عز هیجشن در اصل تولد  نیا -

 تنها هم شاد باشن   گزارشگر گـفت    یبچه ها نیما ا یتا در کنار شاد کنمیبرگزار م پرورشگاه

 !  هیسم مکند قایٓ  تولد ا نی... فکر کنم قبال گـفته بود یخوباوه ... چه فکر  -

 ؟   درسته

 و گـفت    دیبا عشوه خند صحرا

 ...   ذارنیباشه اما رسانه ها نم زیسوپرا خواستیبله ، دلم م -
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 هم صداش قطع شده بود    رهیخاموش کردم   دز ونویزیبرداشتمو تلو کنترلو

 حرف هارو و تو شوک خبر بود .    نیبود ا دهیاونم شن دیشا

 ...    لمیرو برداشتمو زنگ زدم به وک تلفن

 خبرو پخش کرده    نیا ونیزیکه صحرا تو تلو کردهیم یتا االن چه غلط ستیاحمق معلوم ن مردک

 :   رهیدز

 یشد و برگشتم رو تخت نشستم . صدا شتریکنه . درد پام ب ینداشتم سم منو تو اتاق زندان انتظار

    شدیم دهینا مفهموم شن ونیزیتلو

 گوش هام فعال شد.    دمیصحرا با اون لهجه دو رگه اش رو شن شنایٓ  ا یصدا یوقت اما

 خاموش شد .    ونیزیشوک حرف هاش بودم که تلو تو

 سم که اصال واضح نبود.    دادیداد و ب یهم صدا بعد

بود که  فمیتو ک لمیکه باهاش مثل خودش رفتار کنه   موبا خورهیدختر مثل صحرا م هیبدرد سم  واقعا

 کنم   داپی شدنم زادٓ  ا یبرا یراه هی دیکالفه بودم ! با   رونیسم از اتاق برد ب

 کهدر اتاقم باز شد    شه رومٓ  خوردم تا پام ا وانلی تو بٓ  با ته مونده ا مویرو پاتخت مسکن

 !  ؟ شدم رو به رو رومٓ  سم ا هیسمت در و با  برگشتم

    رهیدارم برات دز شنهادیپ هی  -زد و گـفت    ینبود . لبخند ینیشبیمرد اصال قابل پ نیا

 ؟ سم ؟!   شنهادیپ 

 شنوم    یم  -نگاهش کردم    قیزدمو دق نهیبه س دستامو

 سم:    

 صحرا بود !    دیجد یباز نیا پس
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 کنم...    دایحضور پ یمنو مجبور کنه که تو اون مهمون یعموم دادیرو هیبا  خواستیم

 به هدفش برسه    ذارمینبود   اما کور خونده ... نم یریو کار خ هیریخ چیصحرا اهل ه وگرنه

از  یکار برهیم شیکار هارو داره پ هیریصحبت کردم و گـفت چون صحرا به اسم جشن خ لمیوک با

 بود .    یراه قانون هیدستش ساخته نبود و دنبال 

 که تو سرم بودو بهش گـفتم    یفکر

به عکس  اجی. فقط احتدهیرو انجام م یمکث قبول کرد و گـفت کار درست کردن مدارک جعل یکم با

 فرستادم براش    میداره که همون لحظه مدارکشو از تو گوش رهیدز

    رهیکردن دز یفقط مونده بود راض  حاال

 یجد یلیدارم برات   خ شنهادیپ هی   -گـفتم   شیسوال یشدم و رو به چشم ها رهیاتاق دز وارد

 گـفت   

    شنومیم -

    یایهست ... تو با من به عنوان همراهم م یمهمان هی -

 در عوضش ؟   -

   کنمیبرات جهنم نم ویزندگ نیدر عوضش من ا  -سمتش رفتم و چونه اش رو تو دستم گرفتم    به

    دیزد و سرشو عقب کش یپوزخند

 رونیاومدن منو از سرت ب یفکر مهمان ایکنم ...  یخودم زندگ یتا برا یکنیدر عوضش منو ول م ای -

 کن  

    یریو بعد م ید یکن ... تو اون بچه رو به من م رونیفکر رفتنو از سرت ب -

  یخوایوارث م هی! تو  یخوایشو ... تو بچه نم داری... ب یسم ... سم مکند -
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حرفش و پوزخند  نیاز ا  ؟ی؟ بهش فکر کرد یاومده چکار کن ایبچه تازه به دن هیبا  یخوای... واقعا م

 گـفتم    ستادمویشدم   رو به روش ا یمغرورانش عصبان

 ...    یریبگ میتا تصم یسه روز... فقط سه روز وقت دا ر -

 رو لب هاش   خوردیسر م یاما نگاه من ه   دیتو چشم هام چره نگاهش

 ...   رهیفقط سه روز دز -

 هم تو اون اتاق نموندم    گهیلحظه د هیگـفتمو  نویا

که منو به سمتش  مونهیمثل سم م کشهیتوش نفس م رهیکه ز ی یاون اتاق مسموم بود ... هوا یهوا

 کشونه    یم

 :    رهیاتاقشو قفل کردمو کالفه شروع کردم به قدم زدن   دز در

 .   سوختیسم م یبرا دلم

اما انقدر مغرور و بد رفتار بد    گرانویدرک کنه نه احساس د تونهیکه نه احساس خودشو م یمرد یبرا

 انقدر خسته بودم که زود خوابم برد      دادینم یبه کس یکه فرصت دلسوز

 االن نگران شده ... چون قرار بود بهش خبر بدم.    مانداۀ دونستمیم

 داخل. نشستم رو تخت .    ومدین یشدم   اما کس داریاتاق ب باز شدن در یصدا با

 در بود    نیپائ یصبحانه ا ینیس

 نگه داره ؟!    نجایمنو ا خوادیشده ... م وانهیمن ... واقعا سم د یخدا

 گرسنه بودم.    یلینخورده بودم و خ یدرست حساب یهم غذا روزیشدمو صبحانه رو برداشتم . د بلند

 .   شمیم وانهیکنه واقعا د دایادامه پ طیشرا نیدنبالم ... چون اگه ا ادبی ماندآ  ا دوارمیام
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پنجره سرگرم کنم. اما زمان  رونیکه داشتم و نگاه کردن به ب یکردم خودمو با کـتاب یروز سع تمام

.  دمیدر خونه رو شن یاما هنوز هوا روشن بود   بالخره دم غروب صدا دمی. چند بار خواب گذشتینم

 به در اتاقمو داد زدم    دمیمحکم کوب

 جواب داد    یا بهیغر یاما صدا   یلعنت رونیب نجایاز ا اریسم ... منو ب -

 جواب داد    یزنونه و مسن یصدا 

مرد  نیپشت در نشستم   ا دیکردن خونه اومدم   نا ام زیتم یخانم ... من برا ستنین یمکند قایٓ  ا -

 است    وانهید

 نیبچه ام رو به چن ستمیحاضر ن چوقتیکنه ؟  ه یاومدن بچه زندان ایتا به دن نجایمنو ا خوادیم واقعا

 بدم    یا وانهیمرد د

 سم:     

   شدیم روزیهر روز بد تر از د انگار

 از سهام دار ها هم بحثم شد    یکیاز بس مزخرف بود که عالوه بر کارمندا با  امروز

    شدیداشت منفجر م سرم

 نقشه ام کار کردم    نیتمام رو ا کسالی من

شد . کامال مردد شده  نای خرٓ  مناسب انتخاب کردم . اخالق و رفتارشو چک کردم   اما ا یدایکاند

 بودم   

 بد نبود    رهیدز شنهادیپ دیشا

 به فکر وارث نباشم.    گهیبره و د بفرستمش

هم ندارم .  یزیچ چیه یبرا ینگران ی... جا هیریخ هیبه  رسهیو بعد مرگم حداقل م هیریچک خ هی

    ستی! نه نه ... الزم ن رمیاالن پرستار بگ نیاز هم تونمیهم م یریوقت پ یبرا
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 نیرو خودم تموم کنم ... واقعا ا یهمه چ تونمیلذت نبردم م یاز زندگ گهید یمثل استفان وقت منم

 برگشتم سمت شهر    مویدادم به صندل هیکار بود   تک نیبهتر

 به افکارم زدم .   یبرام لذت بخشه ؟پوزخند یاالن زندگ مگه

 ...   شهیو نم ستیمن واقعا لذت بخش نبود و ن یبرا چوقتیه یزندگ نیا

لذت بهم  کردومی رومٓ  منو ا یلحظه ا یشدمو به سمت خونه رفتم . فقط س ک.س بود که برا بلند

    دادیم

 .    دادمیانگار اونم داشتم از دست م رهی... هرچند با وجود دز یلحظه ا یبرا اونم

چطور به خونه  دمیبهتره بذارم بره ... کمک کنه صحرا رو از سرم باز کنمو بعد بذارم بره ...  نفهم دیشا

    دمیرس

کردن خونه اومدن . به سمت  زیتم یکه برا دمیگاز فهم یور مادهٓ  ا یو ظرف غدا زیخونه تم دنید با

 ؟  بلند داد زدم    ی... اومد یسم ... سم مکند  -اومد    رهیدز یاتاق خودم رفتم که صدا

    یدلتنگم شد دونمی... م زمعزی رهٓ  ا -

 رهیدز ریاما ذهنم درگ خواستیرفتم سمت اتاقم تا لباسمو عوض کنم   دلم دوش گرفتن م دمویخند

    شپزخونهٓ  و رفتم تو ابود   لباسمو عوض کردم 

شروع به خوردن کردم  بعد از شام خودم  یـیخودم برداشتمو تنها یکه رو گاز بود برا یایالزان از

به سمت اتاقش رفتم   در اتاقشو باز کردمو وارد شدم   رو تخت  ینیس هیهم برداتم و با  رهیدز یبرا

 رو رو تخت گذاشتم که گـفت    ینیکالفه نشسته بود   س

 الازم داشته باشم    یزیچ دیاتاق شا نیمن تو ا یکنیتو فکر نم -

 گـفتم    الیخ یب

 خواستم برگردم سمت در که گـفت      میکنیفعال شامتو بخور بعد صحبت م -

    زنمینم یزیمن لب به چ میتا صحبت نکن -
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 بودم شده رومٓ  گرفته بودم انگار ا مویتصم نیباال انداختمو نشستم رو مبل کنار پنجره . حاال که ا ابرو

 گـفتم    نیهم برای. 

 ؟ با اون بچه ؟  سر تکون داد    یبر یخوایبه حرص خوردن نداره . تو م یلزوم -

 و قبلش    میببند دیقرار داد جد دی... با بچه تو شکمت ... فقط با یبر ذارمیخوبه ... من م -

 ؟   یچ  -گـفت    عیهاش دوباره رنگ گرفتو سر چشم

...  یبر یهر جا خواست دمیشر صحرارو کامل کم کنم ... بعدش بهت اجازه م یکمکم کن دیقبلش با -

 ...    ینباش تیزندگ یکه نگران جا خرمیخونه هم م هیبرات  یحت

 شوکه به من نگاه کرد   با بوهت لب زد    قهیچند دق رهیدز

 من برم ؟   یدیاجازه م -

 و پاهامو رو هم انداختم    تکون دادم سر

    یدختره رو کم کن نیاول شر ا دی... اما با یبر ذارممی...  رهٓ  ا -

حرفو زد که  نیانقدر با ذوق ا   کنمیالزم باشه م یشرش رو کم کنم ... هر کار ی؟ چطور یچطور -

 لبخند زدم .   

 بلند شدمو رفتم سمتش      کنهنمی که کار چه دمآ  ا یبا زندگ زهیانگ

مدت  هی...  میعاشق و معشوق یکنیو وانمود م هیریبه اون جشن خ یای... با من م ستین یکار سخت -

بر  یتونیشد تو م الیخیصحرا ب یو وقت میشیظاهر م ی یخبرنگار ها دوتا یها هیبعدش هم تو حاش

   ی

    کننیمنو ول نم گهیافته رو رسانه ها ... د یاما سم ... اسمم ب -

    کنهیحل م ویتو ظاهرت همه چ رییمقدار تغ هیو  یمدرک جعل هی...  رهینگران نباش دز -
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 :   رهیدز

اما  امیواقعا ممکنه من کنار سم تو رسانه ها ب   کردمیم نیسم رو سبک و سنگ یذهنم حرف ها تو

    دمیپرس عی؟  سر یکرد   اما چهره چ یجعل شدیم لویشناخته نشم   اسم و فام

 هست ؟   یک هیریجشن خ نیا -

    گهیسه هفته د -

 ...   کشهیطول م یلیاوه ... خ -

    یمدت با من باش هی دیتازه بعدش هم با -

 طول بکشه شکمم...   ادیاما سم ... اگه ز -

 جمله ام رو چطور تموم کنم که خود سم گـفت    دونستمینم

    ادیبه چشم ب ادیز یفکر نکنم تا سه ماهگ -

 دو ماه و ...   شهیماه گذشته ... تا مراسم م هیاما االن  -

 و بدون فکر کردن گـفتم    عیبده   سر نوینه ؟ جواب ا ای رهیدز یکن یباهام همکار یخوایم

  -و گـفت   ستادیسم رو به روم ا   میبندیم یک دوی... فقط ... فقط قرار داد جد خوامیمسلمه که م -

 فردا ... چطوره ؟    نیهم

 زد و گـفت    یطرفه ا هیتکون دادم خوبه که لبخند  سر

بشم    دهیشروع اونجا د یاست ... فکر کنم خوب باشه برا هیافتتاح کیجشن کوچ هی هفته خرٓ  ا -

 به پام اشاره کردم و گـفتم   

 پا ؟   نیبا ا -

 ...   شهمی خوب هفته خرٓ  تا ا -
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. به دستش نگاه کردم و دوباره به صورتش نگاه  راهنمیپ یگـفت و دستش نشست رو دکمه ها نویا

 ؟    یکنیم یچکار دار  -کردم که همچنان لبخند رو لبش بود   

 خوام   ی، همچنان قرار داد قبل پا برجاست و ... من ... االن  س.ک س م دیقرار داد جد تا

 و به دروغ لب زدم    رومٓ  ا

 ...    "خسته ام سم یلیمن خاما  -

 و گـفت    دیهام کش نهیکامل باز کرد و دستشو رو س راهنمویپ

 سو وارد رومٓ  انگشتاشو ا   یبخواب یتونیو م شممی رومٓ  زود ا یکن ی... همراه زمینداره عز یبیع -

... چطور  یاوردیوقته تو لباس هامو برام در ن یلیخ  -ن ام کرد و با نوازش سر انگشتاش گـفت    تی

 ...    یکارو بکن نیامشب برام ا

 ستادهیچون من نشسته بودم و اون ا   ستادیو منتظر ا دیسر تکون دادم . تو گلو خند دمویمک لبمو

 بود اول کمربند شلوارشو باز کردم .

 رو کرد پرت وردوٓ  ا رونیاز تنش ب راهنشویافتاد خودش پ نیشلوا رش که کامل باز شد و رو زم کمر

 .   نزمی

 بکشم .    نی... منتظر بود تا شو ر تش رو پائ کشوتحری ثارٓ  ا دمیدیم

 تو سرشه    یچ دونستمیم انگار

 از پاش که گـفت    دمیکش نیکمرشو گرفتمو پائ رومٓ  ا

  زمیعز یاز اون دهن کوچولوت هم استفاده کن کمیامشب  چطوره

 

    دادم قورت دهنمو بٓ  گاز گرفتمو ا لبمو

زدو  یروح ینبود ... لبخند ب یاما خبر   نمیتو صورتش بب یاز شوخ یعالئم دیکردم تا شا نگاهش

   گرفت قرار روم به رو   وردٓ  ا رونیلباس هاشو ب یباق
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 سم:       دیام رو نوازش کردو دستشو تو موهام فرو کرد  با دستش سرمو به سمت خودش کش گونه

من لذت  یدختر برا نیاز ته گلوم بلند شد   ا یقعمی هٓ  ا اریاخت یلب هاشو که حس کردم ب یداغ

 کامله ... همه حرکاتش برام پر از لذت و خواستنه...   

ازش لذت ببرم   هر دو دستموتو موهاش فرو کردمو  تونمیتا م خواستمیکه قرار بود زودتر بره م حاال

 نبود    یبرام کافو داغش مثل بهش بود   اما  کیشروع به حرکت دادن سرش کردم   دهن کوچ

محکم به خودم فشار دادم که به زور ازم جدا شد و نفس گرفت   چند با سرفه کرد تا حالش جا  سرشو

    ادیب

لخت   -شه گـفتم    تیکمتر اذ نکهیا یکنم اما تو اوج لذت دست خودم نبود   برا تشیاذ خواستمینم

 روت    امیشو  دراز بکش ب

شکمش به نظرم نا    کردیتاب ترم م یتاب بودم و حرکاتش ب ی. ب ت شدلخ رومٓ  تکون داد و ا سر

رو به روش    دیوسط تخت دراز کش دویمحسوس بزرگـتر شده بود   خودشو رو تخت عقب کش

 گـفتم    ستادمویا

 پاهاتو باز کن    -

بود ... هر  یجا به جا کرد و لبشو به دندون گرفت   صحنه لذت بخش سختی به رو اش بسته تلٓ  ا یپا

    کردم اشاره رومٓ  لذت بخش بود   ا رهیبا دز یزیچ

 پات    نیحاال دستتو ببر ب -

 ...   یسم چ -

 ادامه بده و گـفتم    نذاشتم

 ...    رهیکه گـفتمو انجام بده دز یکار

 پاش    نیدستشو برد ب یبا دلخور 

 گـفت    یپر التماس صدای با   کن مادهٓ  من خودتو ا یخوبه... حاال برا -
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    ام مادهٓ  ا -

    تر مادهٓ  ا -

 گـفتمو به دستش اشاره کردم    نویا

 منو وردٓ  به وجد ا یحالتش حساب نیا دندی  داد حرکت دستشو رومٓ  هاشو به هم فشار دادو ا چشم

   . 

 راست برم سر اصل مطلب    هیداشت . دوست نداشتم  تیتو رابطه برام جذاب یتنوع و سر گرم شهیهم

خودم ادامه  گهید  -. دستاش ثابت شد که گـفتم    دمیشکمشو بوس نیرو تخت رفتمو پائ مروٓ  ا

    دمیم

شد تو اتاق    بیترک غشجی و هٓ  ا یکه به هوا حرکت اولو زدم   صدا دیکش یول کردو نفس راحت لبشو

 شدم روش    زیخ میسالمشو بلند کردمو ن یپا

 

من اول  برای اما   خطه خرٓ  ا دادیحرکاتمو ادامه دادم   ناخوناش تو تنم نشون م دمویداغ بوس لبشو

 راه بود   

 :   رهیدز  

 چقدر گذشت...    دونمینم

سم رو حس کردم لب هامو که از فشار دندونام سر شده بودو رها کردمو دستم از  یداغ یوقت فقط

    دیکش قیخودشو روم انداخت و نفس عم   نیبازوهاش سر خورد پائ

    دیچیحرکت درد تو تنم پ نیازم جدا شد که با ا رومٓ  ا

 کندو رو شکم من گذاشت    یچند برگ دستمال کاغذ یاز رو پا تخت دویدراز کش کنارم

 کن    زیخودتو تم   -



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  243:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

رو شکمم گذاشتم که دستمو بلند کردمو  یجون نداشتم بخوام دستمال هارو بردارم . به سخت اصال

حرکـتش لبمو گاز گرفتم که دستش  نیاز درد ا   دیپام کش نیخودش اونارو برداشتو با شدت ب

 کنه ؟!   ی! سم معذرت خواه انتظاری چه   داد ادامه نخواستو معذرت اما   شد رومٓ  ا

 کارو هم نداشتم    نیا یتو خودم جمع شم   اما نا خواستیم دلم

 شدم بهش    رهیو روشن اتاق خ کیزود خوابش برد   تو تار یلیخ دویکنارم دراز کش سم

 و جا افتاده بود    پیمرد خوش ت هی رونینداشت   از ب یتناسب چیه بشیجذاب سم با اخالق عج چهره

 تورو درک کنه .    یرو بلرزونه و ازش انتظار داشته باش یدل هر زن تونستیکه م یمرد

 بود    یا گهید زیاخالق و رفتارش چ اما

    شدینم یدلم راض دمیدیبودم قبول کرد من برم ... اما تا اون قرار دادو نم خوشحال

 ام رو حس کردم    نهیس ریدستش ز ینیهاش شب سنگ مهیفکر ها خوابم برد . ن نیهم با

    دیحس کردم موهامو بوس یحت

 بود اما .... فقط تو خواب...    گهدی دمٓ  ا هیسم تو خواب  انگار

 شدم.    داریبا تکون تخت ب صبح

 بود    یحس خوب زادیٓ  و در اتاقو باز گذاشت   حس ا رونیاتاق رفت ب از

زنگ زدم به  لمیموبا فویبه ک دنیشدم   با رس داریب یو ظهر از زور گرسنگ یاز خستگ دمیظهر خواب تا

    گـفت ماندآ  بندم ا دیگـفتم قراره با سم قرار داد جد یدادم   وقت دوجدی خبر و ماندآ  ا

    یخودت و در صورت فسخ قرار داد بذار یبا یحق و حقوق هیحواست باشه که حتما  نباریا رهیدز -

    دهیاجازه رو نم نیاما سم بهم ا -

 فرصتو از دست نده...    نیداره ... پس ا ازی... اون بهت ن ری... خودتو دست کم نگ رهیدز دهیم -

 کنم    دایپ زهانگی شد باعث ماندآ  با ا صحبتم
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    رمیخودم و بچه ام بگ یبرا یبتونم حق و حقوق دیبا من

تو خونه  زادیٓ  درست کردم   از ا یخودم خوراک مرغ تنور یرو تا شب تو خونه گشتم و برا اون

 که سم اومد    بردمیلذت م یجساب

 سم:     

    داشتم رومٓ  ا یروز کار هیاز چند روز بالخره  بعد

 بهش اشاره کرد    میمنش یبود که حت بیکار انقدر عج نیدعوام نشد و ا یکس با

رفته زودتر تونستم برم سمت خونه    شیعوض شده   کار ها خوب پ یزیبهش رو ندادم فکر نکنه چ اما

 نبود    رهیاز دز یاز صبح خبر

راحت  المیتو خونه مشغوله خ دمید یهارو چک کردم   وقت نیبهش زنگ نزدم و در عوض دورب اما

    خواستیقهوه داغ م هیهامو پر کرد   چقدر دلم  هیشد   در خونه رو که باز کردم عطر قهوه ر

 گـفت   لبخند زدمو جوابشو ندادم    کوتاهی سالم و من سمت برگشت شپزخونهٓ  از تو ا رهیدز

 بود    ونیزیبرگشتم جلو تلو یسمت اتاقم رفتم و لباسمو عوض کدم   وقت به

 شدم    یلحظه عصبان هی   ستیقهوه ن یقور دمیکه د زمیخودم قهوه بر یبرا خواستم

 رو شسته    یکرده و قور یکردم قهوه رو خال فکر

لم دادم  گهدی سمت کاناپا رو   شدم ؤومٓ  قهوه ا یدوتا فنجون و قور دنیافتاد و با د زینگاهم رو م اما

 گـفت    رهیکه دز

    یگرم کن دیبرات شام گذاشتم فقط با -

لم دادم و طعم  رهیبدون پر کردن فنجون دز   ختمیفنجون قهوه ر هیخودم  یازش گرفتم و برا نگاهمو

 دوباره گـفت    رهیتلخ قهوه رو مزه کردم   دز

 ؟   کردی مادهٓ  ا دویقرار داد جد -
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نه ... امروز سرم شلوغ بود   مکث کرد و   -شم    رهیخ ونیزیاز قهوه ام خوردمو به تلو گهیلب د هی

    دپرسی دوباره و نگرفت رومٓ  اما انگار دلش ا   ختیخودش قهوه ر یبرا

 ؟   یکن می مادهٓ  ا یک -

 ؟   یفردا اگه برسم ... چرا انقدر عجله دار -

 بهش کردم و گـفتم    ینگاه میخودمو بدونم   ن فیتکل خوامیم -

نامفهومه بگو مشخص کنم   متوجه منظورم شد و نگاهشو گرفت    شییمشخصه.. . اگه جا فتیتکل -

 نزد    یحرف گهید

 از تموم شدن اخبار رفت اتاقش   منم غذامو گرم کردم و خوردم    بعد

بعد از شام خواستم بودن غذارو کامل حس کرد .  یطعم خونگ شدیخوب بود . م رهیدستپخت دز واقعا

 برم اتاق خودم   

 ...   اوردیکه رد شدم دلم طاقت ن رهیاز جلو در اتاق دز اما

 هم رو تخت اون باشه    یخواب عاد دادمیم حیبه رابطه نداشتم اما ترج یازین نکهیوجود ا با

 :   رهیاز دستم راحت باشه   دز تونهیفکر کنه م خواستمینم

 یدیقرار داد جد چیپنج روز گذشته   اما هنوز ه میکنیکه سم بهم گـفت قرار دادو عوض م یروز از

   دیکشیم ریرفته بود اما هنو ز ت نیدکـتر تا پامو چک کنن  دردش از ب میامروز قرار بود بر   اوردهین

ه رد و بدل ده تا کلم دیچند روز شا نیکل ا   میبود که سم در نظر داشت با هم بر یمهمان هیفردا 

    میهر روز رابطه داشت بایاما تقر   میکرد

 نبود    یخبر ششیاز خشونت چند روز پ گهدی و بود شده رومٓ  ا لیمثل اوا خوشبختانه

    بردیبا نوازش موهام خوابم م گرفتویشب ها منو تو بغلش م اکـثر

    میزدینم یحرف چیه هرچند
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 کنار هم بودنمون مثل عادت شده بود    نیانگار ا اما

بهم نشون  یکلمه ا کی یبا جواب ها ای دادیجواب نم ایبزنم سم  یحرف کردمیم یاگه سع یحت من

 مهم نبود    گهیقصد ادامه حرفامونو نداره   برام د دادیم

 موم شه و برم   ت خوامیارتباط سالم با سم داشته باشم   اما االن فقط م هی خواستیمدت ئلم م هی دیشا

 کردمیم یاست جدا شم   هرچقدر سع گهید یایدن هیلمسش که انگار  نیو از دست خودشو ا برم

هم انکار لذتش ممکن نبود   بلند شدمو لباسمو عوض  شدیخشن م یوقت یلذت نبرم   حت تونستمینم

 بهم انداخت و گـفت    یکردم که سم اومد   نگاه

 ؟   میبر -

 رفت    خچالیسر تکون دادو به سمت    میبخور بعد بر وانیل هی...  خچالهیدرست کردم تو  مونادیل -

 مثل دوتا هم خونه     میدیدیم ونیزیو بعد از شام تلو میخوردیشب بود با هم شام م دو

    دیپر کردو کامل سر کش یوانیسم ل   میتفاوت که س ک س هم داشت نیا با

 سم:      میسمتمو کمک کرد با هم به سمت در بر اومد

    بودم رومٓ  ا منم و بود شده رومٓ  ا اوضاع

    کنه حفظ رامشوٓ  ا نیا تونهینم رهیدز دونستمیم اما

 !   کردنمی درست شوبٓ  ا هی شهیهم دیخصلت زن ها بود که با نیا

    کنه باز تلوٓ  ا تونهینشون داد م رهیدز یعکس از پا خوشبختانه

 .   ارهیهم ن یدکـتر گـفت دراز مدت رو پاش نمونه ،حرکت و فشار ناگهان فقط

    میفردارو بر یمهمان میتونستیحساب م نیا با

 براش درست کردم    لیبا اسم الکساندار م یمدرک جعل هی.  کردمیبه عواقب کارم فکر نم گهید

 هماهنگ کردم و لباس هم سفارش دادم    رهیدز شگررایٓ  ا یزدم برا زنگ
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 فردارو مرور کردم    یمربوط به مهمون یذهنم کار ها تو

که  یشگررایٓ  از کالرا ا   ادیشده باشه تا خوب تو رسانه ها به چشم ب یزیهمه برنامه ر خواستمیم

هم  که دوستاش یو رو کنه . طور ریرو ز رهیهماهنگ کرده بودم خواستم چهره دز رهیدز یبرا

 نشناسنش   

 یگاریتو جا س گارمویس   تونهیهم م نباریا دونستمیازش کمک گرفته ب.دم و م میگر یبرا قبال

 خونه عوض شده    یخاموش کردمو بلند شدم   پنجره رو باز گذاشتم تا هوا

اعتراض  یگرفته بود به جا ادیرفت اتاقشو درو بست   بالخره  کشمیم گاریدارم س دید یوقت رهیدز

 کارشو بکنه   به سمت اتاقش رفتمو درو باز کردم   خسته بودم   

 ژهیبرنامه و هیفردا شب  خواستمیکنم   مخصوصا که م دارشیب ومدیاما دلم ن خواستیس ک س م دلم

    میداشته باش

 وردمٓ  ا رونیشه   لباس هامو ب شتریگرفتم خودمو کنترل کنم که لذت فرداشب ب میتصم نیهم یبرا

   دمکشی دراز کنارش تخت رو و

 سمت خودم    دمیرو کش رهیبودم   دز دهیتو اتاق خودم نخواب شدیهفته م هی درست

 رام شدنش    نیاومد از ا یبه سمتم اومد و تو بغلم جا به جا شد   خوشم م عیسر ی یخ

 ام و پاشو گذاشت رو پام   درست همونطور که دوست داشتم    نهیگذاشت رو س دستشو

 رهیشدم   دز داریصبح قبل از زنگ ساعتم ب   دمیخوابیراحت م رهیبدون سکس هم کنار دز یحت

 کامل رو من بود    بایتقر

    گـفتم شدمو بلند تخت رو از   کرد نگاهم لودٓ  از رو خودم کنارش دادم که خواب ا دمویصدا خند یب

تو  دکشی منو بالشت و داد تکون سر   باش مادهٓ  خونه ... ا امیم 5... منم  انیم شترایٓ  ا یدهه برا  -

 بغلش   

 قرار داد بود    هی نیسخت خودمو کنترل کردم تا خم نشم و نبوسمش    ا یلیخ
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 ممنوع    یعاشقانه و احساس یهدف مشخص   پس رفتار ها هی یقرار داد و رابطه برا هی

 :   رهیتا تو اتاق خودم حاضر شم   دز رونیفکر از اتاقش زدم ب نیا با

تا  گهید یمثل روزا خواستیبا اکراه از رو تخت بلند شدم   دلم م دمیخونه رو که شن یدر اصل یصدا

 ده بخوابم  

    باشه مادهٓ  تا موهام ا گرفتمیاومد بهتر بود زودتر دوش م یده م شگررایٓ  اگه ا اما

    شدیاون بهم اضافه نم یخوشحال بودم   حداقل خستگ دیبدون رابطه خواب شهیسم د نکهیا از

 به لخت وردموٓ  ا رونیخوب بود   لباس خوابموب یلیخ نیو ا رفتممی راه تلٓ  چند وقت بدون ا بعد

    بود مدهٓ  ا رونینگاه کردم   شکمم نا محسوس ب مرخمیحمام به ن نهیٓ  ا تو   رفتم حمام سمت

 داشتم قابل توجه بود    یکه کامال شکم صاف یمن یبرا

 دوش گرفتمو برگشتم    عیباشه   سر یمربوط به باردار کردیشک نم یزن مسلما کس کیبه عنوان  اما

که قرار بود شب بپوشمو  یهنوز لباس   دمیباز گذاشتم تا زودتر خشک شه و لباس پوش موهامو

   ادیکه قرار بود ب یشگررایٓ  بودن   استرس داشتم بخاطر ا اوردهین

که اونم  شگاهرایٓ  موهام رفته بودم ا یکوتاه یو فقط برا کردمیابرو و صورتمو خودم مرتب م شهیهم

 نده ...    رمییتغ ادیز دوارمینگاه کردم .ام نهیٓ  بود   به صورتم تو ا شیسال پ 4مربوط به 

 زنگ در اومد   موهام نسبتا خشک شده بود .    یصبحانه خوردم که صدا تازه

 در نگاه کردم    یو از چشم دمیتوشون ک یدست

 بودن!    ستادهیپسر ا هیسه تا دختر و  رونینفر باشه اما اون ب هیفقط  کردمیم فکر

 برداشتمو به سم زنگ زدم  لویباشن اما دو دل بودم . موبا شگررایٓ  ا خوردیم پشونیچهره ئو ت از

 جواب داد و گـفت    لشویبا زنگ اول موبا 

    رهیشده دز یزیچ -
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 سالم سم ...االن در زدن    -

    شگرتهرایٓ  خب باز کن درو ... کالرا ا -

 ؟!   شگرنرایٓ  همشون ا یپسر پشت در هستن! مطمئن هیسم،سه تا دختر و  -

 کالفه گـفت    سم

    عیهستن ... درو باز کن سر اراشی؟ اونا دست ادیکالرا تنها ب یخوایپس م -

 ... فعال    یاوک -

    ستادمیقطع کردم   در باز کردم و کنار ا یبدون خداحافظ نیهم یلحن سم ناراحت شدم برا نیا از

 که از همه مسن تر بود گـفت    یچهارتا سر تا پامو نگاه کردن و دختر هر

 ...   میاومد لیخانم الکساندرا م شرایٓ  ا یما برا -

به خودم اومدم و  عیمنه   سر یو تقلب دیاسم جد نیرفته بود ا ادمیلحظه از  هی!  لیم الکساندار

    دیبله خودم هستم بفرمائ  -گـفتم   

 تا وارد شن    ستادمینگاهم کردن   کنار ا دیهر چهارتا گرد شد و با ترد یها چشم

 اومدن تو و خونه رو بر انداز کردن   همون دختر گـفت    مردد

هم متخصص رنگ مو  دیویمن و د یارایرتا دستو ما یلیهام ام نیشما و ا شگررایٓ  من کالرا هستم ا -

 ؟   میکارمون رو شروع کن مینی.... کجا بش

 شما خوشبختم    شنائیٓ  کالرا همه بهم لبخند زدن و منم با لبخند گـفتم از ا یمعرف با

 به اتاقم اشاره کردم و گـفتم    مردد

 اونجاست    شممرایٓ  ا زیو م نهیٓ  اتاقم اونجاست ... ا -

    می... برخوبه  -
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کردو  یکالرا صورتمو بررس   دنیچ شمؤایٓ  ا زیهاشون رو رو تخت و م لهیو وس میهم وارد اتاق شد با

 گـفت   

 ، ابر وهاتم که انگار تا حاال دست نخوردن    یوکس الزم دار هی -

   

 گـفت    هیکرد  رو به بق یهم دستم رو گرفتو بررس یلیام

    کورپدی و  -   گـفت مارتا و وردمٓ  ا رونی؟  پاهامو از تو کـفش ب یبشه! پاهات چ دیبا کوریمان -

 تیالیها لیو چندتا فو یکوتاه هی  -   دیموهامودست کش دیویهاج و واج مونده بودم که د نشونیب

 گـفتم    عیالزم داره   سر

 و گـفت    دیستشو تو موهام کش دیویکوتاه شه   د یلیموهام خ خوامینم -

 بلندم    ینباش ... من خودم عاشق موهانگران  -

 ...    زمیعز یرو صندل نیخب بش  -کرد بهش و به من با لبخند گـفت    یحرکـتش کالرا اخم نیا با

 گـفتو شروع کردن   اولش خوب بود    نویا

 کم کم کالفه و خسته شدم    اما

همه دست  هویواقعا کالفه شده بودم که    دیدو بار سرم رو شست و سشوا کش دیدئو نکهیا مخصوصا

 بود    ستادیکه تو چهار پوب در ا دمیسم رو د نهیٓ  از تو ا   دنیاز کار کش

بس دخترا سر و صدا داشتن اصال متوجه اومدن سم نشده بودم   همه بهش سالم کردن و اون در  از

 با من چشم تو چشمم شد   سم:    نهیٓ  تو ا کردیکه با کالرا صحبت م یحال

 رو نشناختم    رهینگاه اول دز تو

 لهیشده بود و چشم هاش حاال مثل دوتا ت لیزن جذاب تبد هیبه  فیدختر بچه ضع هیاز  صورتش

 کلرا به خودم اومدم که گـفت    یبا صدا   دیدرخشیم بیٓ  ا
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موهاش اما   -هم گـفت    دیویصورتش تموم نشده   د ششرایٓ  کار بود سم ... هنوز ا یلیخ -

    خرشهٓ  ا

 هر دو سر تکون دادم و گـفتم    به

 گـفتم    رهیاون ها رو به دز دتائی با  ؟ است مادهٓ  ا گهیساعت د 1خوبه تا  -

 ...   هییرایلباست هم تو پذ -

رو نگاه کنم   اما  رهیاومدم   دوست داشتم بمونم و دز رونیبهم سر تکون داد و از اتاق ب نهیٓ  تو ا از

 از کنترل خارج شه  دوش گرفتمو حاضر شدم    یزیچ خواستمینم

 هیداخل اتاق   پشت سرش رفتم و تک برهیرو م رهیداره لباس دز دیوید دمیرفتم که د رونیاتاق ب از

 :   رهیدادم به چهارچوب در   دز

 تموم شد.    بالخره

 .   نمیبب نهیٓ  از دورم کنار رفتن و تونستم خودمو کامل تو ا هیو بق کالرا

 یچشم دود هیو سا رهیابروهامو برداشته بود و انگار کل مدل صورتم عوض شده بود   رژ گونه ت کالرا

   دادینشون م شتریکه برام زده بود سنمو انگار ب

 موهام رو باز و حالت دار درست کرده بود    نیاز موهامو پشت سرم مدل داده بود و پائ یبخش دیوید

سر تکون دادم بهش چون حق با اون    ادیبه صورتت م رهیت شرایٓ  چهره ات کم سنه ا یلیخ چون

 گـفت    دیویبود و خودمو نشناخته بودم   د

    ارمیمن لباستو م -

 من نبودن.   یرو جمع کردن   به ناخون هام نگاه کردم که انگار دستا لشونیسر تکن دادن و وسا هیبق

 الک هم نزده بودم    یکه تا حاال حت یمن
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گردن بود و از پشت ... تا  ریاش  از جلو تا ز قهیبود که  یمشک راهنیپ هی.  وردٓ  اومد و لباسمو ا دیوید

 کمر باز بود ...   

 ...   بایخانم ز یبذار کمکت کنم بپوش  -گـفت   لباسو رو تخت گذاشت و رو به من  دیوید

 گـفتم    عیسر

 کالرا رفت سمت لباس و گـفت      تونمیخودم م ینه مرس -

    دیچیسم تو اتاق پ یبگم صدا یزیمن چ نکهیقبل از ا   یخودت بپوش یبخوا شهیموهات خراب م -

 ...    کنمیخودم بهش کمک م -

 گـفت    عیبه سمت سم   کرالرا سر ستادنیو صاف ا دنیدوبا ره دست لز کار کش همه

 تموم شده    نجای... پس کار ما ا یاوک -

به من زد    یقبل رفتن چشمک کوتاه ئیویو د لیشروع کردن به جمع کردن وسا هیحرفش بق نیا با

 داشتم بهش   سم رو به کالرا گـفت    یحس بد   دیچیکارش دلم پ نیاز ا

 ... صورت حسابو برام بفرست    یکل یمرس -

 با لبخند گـفت    اونم

    می... خوشحال شد کنمیخواهش م -

خوش  یدر اومد   کت و شلوار مشک یاتاقو نگاه کرد تا صدا رونیو ب ستادیرفتن اونا سم جلو در ا با

 اش باز بود    غهیاما دور  نشی. پاپ دیبود و بلوز سف دهیپوش یفرم

که اومد نگاهشو از اون سمت گرفت و به من نگاه مرد   سر تا پامو برانداز کرد و  یدر خروج یصدا

 اومد سمتم و گـفت   

 بده خانم الکساندرا...    صیبتونه تورو تشخ حتی هم ماندآ  ا گهیخوبه ... فکر نکنم د -

 تکون دادم و گـفتم    سر
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    دوارمی... ام رهٓ  ا -

که تنم بود کرد . نگاهش اما به  ینخ راهنیپ یز کردن دکمه هاشروع به با ستادویرو به روم ا سم

    گـفت رومٓ  بود . ا رهیمن خ یچشم ها

 خبرنگار اونجا منتظرمونن ...    یکه کل فیح -

    دیداد و دستشو رو تنم کش نیاز سر شونه هام پائ راهنمویپ

 شد و کنار گوشم گـفت    خم

 وگرنه تا صبح برات برنامه داشتم   لبخند زدم و گـفتم    -

 اما خبرنگارا منتظرمونن    -

... انگار  دیکشیرو شکمم دست م ینجوریبار بود ا نیاول ی... برا دیدستشو رو شکمم کش دویخند

 ازم فاصله گرفت و گـفت    هویبود که تو دلمه ... اما  یبچه ا یلمس من نبود بلکه برا یبرا

 دارم...    یا ژهیدرسته ... اما ... منم برات برنامه و -

 ؟   یچ -

باز کرد   کمر شلوارمو باز کردمو لخت  پشویاز رو تخت برداشتو ز راهنویجواب دادن به سوالم پ بدون

 باسنم باز بود    یپهلوش بود  و پشتش تا باال راهنیپ پیز   دمیپوش راهنویشدم . به سمتش رفتم پ

 به خودم نگاه کردم   نهیٓ  برام ببنده . تو ا پوی بردم تا زباال دستمو

   امیتر به نظر ب دهیبلند لباس و قد بلندش باعث شده بود الغر تر و کش یها نستیٓ  ا

 و گـفتم    ستادیکنارم ا سم

 ببندم ؟   ونتویپاپ -

 ...   لمی خانم بله  -   زد لب رومٓ  زد . ا یتیو لبخند رضا دیسر تا پام چرخ نگاهش

 برگشتم سمتش    دمویخند رومٓ  ا
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    میشد رهیبراش بستم و دوباره تو چشم هم خ ونشویپاپ

 نگـفتم .   یزیبگه ... اما سکوت کرد ... منم چ یزیچ خوادیم کردمیم حس

 از کنارم  رد شد و گـفت    سم

 کنار کاناپه است ...    هیرائیکـفش هات هم تو پذ -

 رفت    رونیگـفتو از اتاق ب نویا

 نیهم برای.  بزنم بهم رامشوٓ  ا نیا خواستمیداشتم ... سر در گم بودم با سم...  اما نم یبیعج حس

 دهیرو کمر لختم کش یکه حس کردم دست دمیرفتم . کـفش هامو پوش ییراینزدمو به سمت پذ یحرف

 موهاتو بده کنار     -که سم گـفت    ستادمیشد   صاف ا

 کمرمو گرفتو گـفت   برگردم سمتش که  خواستم

    رهیدز شهیم ریداره د -

 بهم داد    یمشک کیکوچ فیک هیبا دقت دوتا گوشواره رو برام انداخت و  یلیکنار دادم که خ موهامو

 ؟   میبر -

کت خز  هی ینزدم و سر تکون دادم   از رو جا لباس ی. اما حرف دمیدیداشتم گوشواره ها رو م دوست

    کنمیفکر م  -گـفتم    دمویخند   یشد لیحاال تکم  -برداشت و رو شونه ام انداخت   

سکوت  نمونیب ریتمام طول مس   میبه سمتم گرفت . بازوشو گرفتمو با هم از خونه خارج شد دستشو

 بود   

 و بشناسن...    ننینداشتم که نگران باشم منو بب یا خانواده

 شدن تو وجودم بود ...    دهید نیبازم ترس از ا اما

 رو به رو شدن با خبرنگار ها    مخصوصا

 به سم گـفتم    رومٓ  ا
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 بگم ؟    یچ مشدی شنآ  کجا ا دنیاگه پرس -

 !   نی! خوشمون اومد ! هم متیدی! د یکردیمن کار م یتو برا یگیفقط م -

 ترمز کرد    نیکه تموم شد ماش حرفش

 راننده   بود ورٓ  شده بودم افتادم   هنوزم مثل اون شب دلهره ا نیموزیل نیکه سوار ا یشب نیاول ادی

 شم    ادهیشد و کمک کرد پ ادهیشد و درو برامون باز کرد   سم اول پ ادهپی

 دورمون ازدحام شد    یکه تو چشم بهم زدن ستادمیا تازه

    گـفت رومٓ  خبر نگار ها راه باز کنن   سم ا نیکردن از ب یسم رو گرفتمو دوتا محافظ سع بازو

 شلوغ تر از انتظارمه    -

 بازو سم رو محکم تر گرفتم    -داده بود    یبد جهیبهم سرگ نایها و نور فلش دورب سوال

   

خانم با شما  نیا دنیپرسیرو به خبرنگار ها که پشت سر هم م ستادویسم ا میدیپله ها که رس یباال به

 دوست دختر من هستن    لیخانم الکساندرا م  -داره گـفت   یچه نسبت

 که تو جونم بود مشخص نشه    وجشتی ام چهره از و باشم رومٓ  رو کرده بودم تا ا میسع تمام

 !   نشدی شنآ  چند وقته با هم ا   دنیکرد و همه پشت سر هم پرس رییتغ هویخبر نگرا ها  سوال

 !   هیچ یدوست نیاز ا قصدتون

 !   لیخانم م نیباردار هست شما

 !   نیدیرو د گهیهمد کجا

 دستشو دور کمرم حلقه کردوگـفت    سم

    میبرس مونیما به مهمون نی... حاال اگه اجازه بد مهستی شنآ  ماهه که ما با هم ا 5از  شتریب  -
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وارد سالن    میرد شد تیجمع نیو از ب دمیکش یکرد به سمت داخل   نفس راحت تمیگـفتو هدا نویا

که داد رو گرفتو تو  یدادم   سم شماره ا لیرو به مسئول لباس تحو فمیو کت و ک میبزرگ مراسم شد

 یلیسالن خ   میرفت تیکت سم بود   با هم به سمت جمع بیمنم تو ج لیگذاشت   موبا بشیج

 نبود    بزرگش

قرار داشت که مرد و زن با  دیصف یها یبلند و صندل دیسف یها یزیگرد با روم یها زیرتا دور م دو

 نشسته بودن ...    کیش یلباس ها

باند  هیبود   و گوشه سالن  یسخنران یبرا یبونیقرار داشت که روش تر النیوسط  یکیکوچ سن

 یست رو به رو یبود   چند تا دختر هم با لباس ها یمکالی هنگٓ  در حال نواختن و خوندن ا یقیموس

    مینیبودم منو سم تنها بش دوارامی   بودن هنگٓ  با ا یدر حال رقص گروه یقیسن و کنار باند موس

 بلند گـفت    یکس میبرس یخال زیم هیبه  نکهیقبل از ا اما

 ...    یسم مکند  -

    میو به سمت صدا برگشت میستادیحرف هر دو ا نیا با

گـفت و با لبخند بلند  یلب لعنت ریبلند شد و دست تکون  داد   سم ز زیم هیاز پشت  یرد مسن م

 جواب داد   

 ادوارد ...    -

 نشسته بود   زیدو طرفش دور م گهیکه با دو تا دختر د میهم به سمت اون مرد مسن رفت با

 ها جوون بودن و به ما نگاه کردن    دختر

 دوست دخترم   الکساندرا ...   -کرد   یسم بدون توجه به اونا با ادوارد دست داد و منو معرف اما

دستشو به سمت من گرفت   سالم کردم و باهاش دست  یو با لبخند متعجب دیادوارد باال پر یابروها

تا  دیمن عقب کش یبرا یاز حد فشار داد  سم بدون توجه به اون دخترا صندل شیدادم که دستمو ب

 و خودش نشست   ادوارد گـفت    نمیبش



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  257:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ؟  بعد به دو طرفش اشاره کرد و گـفت    یدید دمویجد یسم ... دختر ها یراست -

 و سانتا...    یلیام -

 زدن و سم فقط سر تکون داد  رو به ادوارد گـفت    یدو به سم لبخند بزرگ هر

 ؟   وردیٓ  ا یها چه بالئ یسر قبل -

حرف  نیحرف گوش کن نبودن ... ردشون کردم  با ا  -خوشحال ادوارد تو هم رفت و گـفت    افهیق

 سم رو به من گـفت      دیاون و سم چرخ نیادوارد نگاهم ب

    دیحرفش ادوارد و دخترا خند نیبا ا   دهیسرپناهو پناه م یب ی... دختر ها رهیادوارد تو کار خ -

 که  سم خم شد و کنار گوشم گـفت    هیچ هیبودن قض اوردهیبدم اومد . اما واقعا سر در ن یلیخ

حرفش شوکه شدم ...سم دستشو رو پام  نیخرفت هستن   با ا ریاحمق اون پ یجنس یبرده ها اونا

 از دخترا افتاد   یکیشورت  ینیپاتو بب ریاال ز نیهم  -نوازش وار حرکت داد و گـفت   

 جا به جا کردم    یو کم زیو بلند م دیسف یز  یپام نگاه کردم و روم نیحرف سم به پائ نیا با

    دنشیپامون بود   حالم بد شد از د نیشورت المباال قرمز پائ هی

 رهیسرمو بلند کردم که جلب توجه نکنه   اما با ادوارد چشم تو چشم شدم   انگار تمام مدت خ عیسر

 به من بود   

چشم هاشو بست و  یلیام   دیکش یلیام نهیزد و با کمال وقاحت دستشو رو س یدا ر  یمعن لبخند

 اوووم گـفت   

 ۱۴دختر  هیدر حد    فیبودن   با اندام فوق العاده ظر دینقش و سف زیر یبیدوتا دختر به طرز عج هر

    ظیصورت غل شی رآ  ساله   و ا

 نیبه گردنشون وصل بود   با ا یگردنبند چرم هیاومد  هر دو  یکه اول از همه به چشم م یر  طو

 ت   حرکت ادوار سم گـف
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و  دیحرفش ادوارد بلند خند نیمثل دفعه قبل بشه  با ا یخوایاست ادوارد ... تو که نم هیریخ نجایا -

 سم ...    یکرد یر  وٓ  ادایخوب شد   -گـفت  

 رو به دخترا گـفت   بعد

هر دو با لبخند بلند شدن و پشت سر ادوارد راه افتادن      میبرنامه دار انیم هیخوشگال ...  نیبلند ش -

    دمیبا رفتن اونا به سم نگاه کردم و پرس

 برنامه ؟    انیم -

 جفتشونو بده ...    بیرفته ترت  -پامو فشار داد    نیو از قصد ب دیرو رون پام کش دستشو

 ؟    نجایا -

 ...   شهیم ییهر جا  -بهم زد    یچشمک

 کرد   شتریحرف فشار دستشو ب نیا با

 دستش گذاشتم و گـفتم    یدستمو رو 

 سم ؟   یکنیچکار م -

 فشار داد و گـفت   شتریانگشتشو  ب دویخند

از حرکت دستش کالفه    می... اون وقت االن سرگرم تر بود دادمیکوتاه برات سفارش م راهنیپ دیبا -

 گـفتم    تیشده بودم   با عصبان

    ننیحال بب نیتو رو در ا شهیخودت بد م برویٓ  ا ی... برا شناسهینم نجایا یمنو که کس -

تو دستش داد   نفسم رفتو از درد چشم هامو  یحرفم صورتش تو هم رفت و رون پامو فشار بد نیا با

 بستم   دستشو برداشت و گـفت   

گـفت  یجمله رو طور نای   بخوره لطمه برومٓ  که به ا کنمیم یمن کار یاگه فکر کن یاحمق یلیخ -

 به جونم افتاد . انگار تو حرفش خط و نشون بود .    یکه ترس بد
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 حدسمو اثبات کرد   شیبعد جمله

بفهمه    یکس نکهیبدون ا یس. ک س داشته باش یعموم یدر فضا یچطور دمیم ادیامشب بهت  -

 گـفتم    عیسر

 به انجامش ندارم    یلی... چون مطمئن باش تما رمیبگ ادیرو  یزیچ نیمن دوست ندارم چن -

 و خم شد کنار گوشم گـفت    دیخند بلند

... چون من عاشق سک س تو  یانجامش بد دی... شک نکن با یبا من قرار داد دار یاما تا وقت -

 خطرناکم   تو ذهنم داد زدم    تیموقع

روز  هیجمله رو نگم ... اما بالخره  نیا بلند ا... به اجبار لب هامو فشار دادم ت یاحمق هیچون تو  رهٓ  ا

 قایلذت بردن نداره و دق یها برا یمسخره باز نیبه ا ازیکه با عشق باشه ن ی... رابطه ا گمیبهش م

 رو دوست داشت ...    ینه کس شیبود   اون تو زندگ نیمشکل سم هم

 داشت    یبهش حس یکس نه

 ...   کردیپر م بیروابط عج نیرو با ا یخال عاطف نیا نیهم یبرا

   جهینت یو ب دهیفا یبود   ب دهیفا یسم ب یبود که تمام تالش ها نیا تیواقع اما

 .  کردنیبودن که سم رو فقط گرسنه تر و خسته تر م یزود گذر یلذت ها نایا تیدر نها چون

 ی... تو بالخره از غارت اومد یاوه ... سم مکند  -شکسته شد    یا گهید یمسن ینگاهمون با صدا پل

    میهر دو به پشت سرمون برگشت   رونیب

بلند  عیپشت سرمون بود   سم سر گاردیبا عصا و دوتا باد یو جا افتاده ا کیمرد فوق العاده ش ریپ

 شد و منم هم بلند شدم   

 هکـتور ...    -

 و بغل کردن   هکـتور با خنده به بازو سم زد و گـفت    گهریدست دادن همد یگـفتو به جا نویا سم
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    یکنیخفه م رمردویپ نیا داری...  پسر رومٓ  ا -

 بودم    دهیند یمدل نی. تا حاال سم رو ا دیازش جدا شد و خند سم

 ذوق گـفت    با

 ؟    رمردیپ کاگویش یاومد یک -

زنده  شدمیم دیداشتم نا ام گهی... د نمتیبچه جون ... منتظر بودم بالخره بب نجامیساله ا هیمن  -

    یباش

 ؟   یچرا بهم زنگ نزد -

    ادیبدم م یاز تکنولوژ یدونیم -

لبخند    دمید بایخانم ز هی نجایا نمیبذار بب  -گـفتو دستشو گذاشت رو بازو سم و اونو کنار زد    نویا

 زدمو دستمو به سمتش بردم   

 ... دز ... ام ... الکساندرا هستم ...    سالم

 فشرد و گـفت    یاشتباهم اخم کرد   هکـتور دستمو به گرم نیبخاطر ا عیسر سم

 و گـفت    دی؟  سم خند یباشم تو نامزد سم باش دواریام شهیخوشبختم دخترم ... م -

 ؟   یداریسر من بر نم اوه هکـتور ... تو دست از -

 حال گـفت    نیدر هم   نهیتا هکـتور بش دیکنارش رو عقب کش یصندل هیگـفتو  نویا سم

 الکساندرا دوست دختر منه...    -

 رفت و گـفت    یبه سمت صندل هکـتور

 هست    یدواریام یدوستت دختر... هم پس جا -

 یحس کرد یاگه روز  -رفتار هکـتور لبخند زدم که به من نگاه کرد و گـفت    نیاختار از ا یب

خبر به من بده ... خودم با حلقه  هیفقط  کنی تحکل عمرت خرٓ  احساسو تا ا یخرس  نیا یتونیم
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 گاردیباد   نمیو سم به من اشاره کرد بش میدیحرفش هر سه خند نیدر خونه ات   از ا فرستمشیم

 ادوارد و دوست دختر هاش نبود    یجا برا گهیحساب د نیهکـتور هم نشستن و با ا یها

 گشتن    یاگه اونا برم البته

 های دمٓ  ا یایفکر کردن بهش   اما دن یبود حت یحس بد یلیمرد با دوتا دختر جوون   خ ریپ هی واقعا

هکـتور رو به من  یفرق داشت   هکـتور و سم گرم صحبت راجب کار شدن و بعد از مدت یلیپولدار خ

    دیپرس

داد به  هیو تک دیشده  سم خند یبرام تکرار گهیخب دخترم حاال تو از خودت بگو ... سم د -

سم بود    زندگی تو خاص دمٓ  ا هیهکـتور مسلما    دمیدیم ینجوریبار بود اونو ا نیواقعا اول   شیصندل

 جواب بدم که سم گـفت    یچ دیبا دونستمینم

 نه...    گهی... البته االن د کردیالکساندرا تو شرکت من کار م -

 چرا ؟   -

بهتره  دهید بسیٓ  تصادف نسبتا نگران کننده داشت و پاش ا هیدادم خونه باشه چون  حیفعال ترج -

 زا   با لبخند جواب دادم   رو نیا یخوبه پس خانم خونه هست  -استراحت کنه   

 ...  بایتقر -

 من نشست    یپا یزرویم ریلحظه دست سم ز نیهم

 ؟    هیچ التتیتحص  -   دیزد   هکـتور دوباره پرس یدار ینگاهش کردم که لبخندمعن یسوال

 کنه    یحرفشو عمل خواستینامرد حاال م   دیپام کش نیپام به سمت ب یدستشو از رو سم

 هکـتور گـفتم    یکه سم گـفته بود برا یزیطبق چ التمتحصی از و باشه رومٓ  کردم صدام ا یسع

. هکـتور راجب  شدیکارش م الیخیو نه سم ب داشتیمن برم دنینه هکـتور دست از سوال پرس اما

سم وارد عمل شد و  نیهم ی... برا کردیسوال هاش داشت کارو سخت م گهی... د دیخانواده ام پرس

 گـفت   
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 و گـفت    دیهکـتور بلند خند   یمخ دوست دختر منو بزن یخوایم کنمیهکـتور ... چرا دارم حس م -

... بهم حق بده ذوق کنم بعد از اونهمه  یرو انتخاب کرد بایدختر ز هیتو  یخب بالخره بعد از عمر -

 ترسناک    یدختر ها

 داد     یدیپام فشار شد نیانگشتشو ب دویتو گلو خند سم

ام خوب بوده   هکـتور به من  قهیسل شهیمن هم  -ازم بلند نشه . سم گـفت    ی یتا صدا ذمیگز لب

 چشمک زد و گـفت   

 شوخه...    یلیخ ی... سم گاه رینگ شیجد -

کم  هوی سالن نور.   شه بلند همٓ  خنده ا یاگه لب باز کمک  به جا دمیترسیصدا لبخند زدم چون م یب

 سن روشن شد    یشد و چراغ ها

بلندم کرد   دستمو گذاشتم رو دستشو با  راهنیفرصت استفاده کرد و شروع به باال دادن پ نیاز ا سم

 اما خم شد و کنار گوشم گـفت      هیچشم هام بهش گـفتم کاف

 هنوز شروع نشده ...   -

ظ تر باشم . سم جلو دامنو باال دادو دستشو محفو دیو بلند فرو بردم تا شا دیسف یزیرو م ریز پاهامو

    دیرو رونم کش

 زیبودم   اما چ کردیم یکه سخنران یبه سن و مرد رهیاز کنار شو ر تم رد کرد . خ طنتیبا ش انگشتشو

 .   دمیفهمینم ی

 سم بود    یتمام حواسم متمرکز حرکت انگشت ها 

لبمو گاز گرفتم و چشم هامو بهم    کردیقسمت بدنمو لمس م نیکه با مهارت حساس تر ییها انگشت

 فشار دادم   

 هینظرت چ  -کرده بود و حفظ خودم سخت شده بود   سم کنار گوشم گـفت    رییتغ دنمیکش نفس

    سیسرو یبر
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د و دامنمو مرتب کرد   ورٓ  ا رونیدامنم ب رینگاهش کردم که دستشو از ز یهامو باز کردم و سوال چشم

 رو کرد به هکـتور و گـفت   

 کنم ...    یالکساندرا رو همراه سیمن تا سرو  -

 شدو منم همراهش بلند شدم    بلند

    نیبا هکـتور چشم تو چشم بشم سرمو انداختم پائ نکهیبا اخم به سم نگاه کرد و من قبل از ا هکـتور

 که ادوارد و دختر ها رفته بودن راه افتادم    یاش به سمتباه گرفتمو وردوٓ  سم که به سمتم ا دست

سم مهم نبود ...  یچه خبره   اما انگار برا دونهیکه االن م شناسهیهکـتور انقدر سم رو م دونستمیم

 میشد یوارد راهروئ   دیرسیمرحله م نیبه ا یمهم تر از خواسته اش نبود   اونم وقت یچیاون ه یبرا

 که چندتا در داشت   

از در هارو چک کرد که  یکیدر ها نوشته شده بود   سم  یو بانوان رو انقایٓ  توالت ا نویدر م یکی

 قفل بود   

بازه منو هول داد داخل   خودش هم وارد شد و درو قفل کرد   انتظار  دید یرو چک کرد و وقت یبعد

 رو نداشتم    یفضاد نیچن دنید

توالت  و دوش هم  هیمبل قرمز رو به رو در  .  هیمجلل ...  نهیٓ  و ا یـیب زرگ با رو شو یفضا هی

 ها   سم به مبل اشاره کرد و گـفت    نهیٓ  سمت مقابل ا

 خم شو رو اون    -

 گرفتو باال داد   راهنمویپ نیدسته مبلو گرفتم و خم شدم .اومد پشتمو خودشو بهم مماس کرد   پائ هی

 گـفت     دویگرفتو باال داد  دستشو رو تنم کش موراهنیپ نیپائ

 ... زبونتو موش خورده    رهیدز هیچ -

 هٓ  تا ا رمیجواب دادن بهش لبمو گاز بگ یکه مجبور شدم به جا دیپاک کش نیزمان دستشو ب هم

 .    دیکش نیشورتمو پائ دوخندی. نکشم
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    ؟ رهٓ  ا...  نشنوم هتوٓ  ا یصدا یخوایم -

پامو نوازش کردو بلند . زانومو  هیشد تو چشم هام ...  رهیبه صورتش نگاه کردم . اونم خ نهیٓ  تو ا از

 گذاشت رو مبلو گـفت   

 شدم    رهیخ نهیٓ  تو ا رمونیحرفش به تصو نیدرست شده   با ا یـیبایز مرخیچه ن نیبب -

 یا روزمندانهیلخت بودم و اون پشتم در حال نوازش....  به صورتش نگاه کردم    لبخند کج و پ مهین

    دیزد و کمر شلوارشو باز کرد ... بدن چشم برداشتن از چشم هام خودشو به پشنم مال

هوا ضرب اولو  یشدم  که کمرمو محکم گرفتو ب رهیبه حرکـتش خ دمویکارش نگاهمو ازش دزد نیا با

 زد   

شد   بهم فرصت نداد و با شدت کارشو ادامه  بیگـفتم که با خنده خفه سم ترک بلندی هٓ  ا ناخداگاه

 نگاهش کردم    نهیٓ  داد   خمار از تو ا

نفس  نکهیبه پشتم زدو خودشو ازم جدا کرد . اما قبل از ا یلذت خالص بود . ضربه محکم صورتش

 دوباره وارد کرد    رمیبگ

 ابل کنترل نبود...   ق همٓ  ا یتر از دفعه قبل ادامه داد . صدا دیتو دستش فشار داد و سد کمرمو

بودم اما سم  دهرسی خط خرٓ  به ا   زدیتو حال خودم نبودم ... تمام تنم داغ شده بود و نبض م گهید

 نشده بود   سم:    یهنوز راض

 یداغ یبلند شدم ... اما وقت یچ یبرا فهمهیجلو هکـتور بلند شم ... چون مطمئن بودم م خواستمینم

 قابل کنترل نبودم .  گهیرو حس کردم د رهیدز

 شدم .    رهیخ مرخمونیبه ن نهیٓ  تو ا دوباره

 ...    رهینم ادمی چوقتیصحنه ه نیبود ... ا یعال

 ازش...   شدمینم ریس
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 خروٓ  بود   حرکت ا نیدلنش یلیکه به گوش من خ یغیشده بود   ج غیج هیشب رهیدز یصدا گهید

با دستمال  عیخودمو ازش جدا کردم   سر دمیکش قعمی نفس   شم رومٓ  ا تا موندم حال اون تو زدمو

 با و رومٓ  ا یلینشه   شورتشو باال دادمو خودمو مرتب کردم   خ فیکردم تا لباسش کـث زشیتم

 رو گرفت    یرفت   چون دوباره صندل جیبلند شد   اما انگار سرش گ یاز رو صندل یگخست

    ؟یخوب -

 قطره اشک رو صورتش بود   فقط لب زد    هیشده بود و چشم هشا خمار بود   رد  دیسف صورتش

 نه    -

 .  ادیحالت جا ب کمی نیبش -

 بهش بودم    رهیدادبه مبل   چشم هاشو بست  خ هتکی سرشو نشستو رومٓ  حرفم ا انی با

 یبایخانم ز نیا کردمیواقعا فکر م کردیکه تو فروشگاه من کار م هیمیتیدختر  رهیدز دونستمینم گه

 داشت    ییبایاز تجار بزرگه   نه تنها ظاهر ز یکیرو به روم دختر 

 ازدواج کنم ...   خواستمیم یبود   اگه روز تیهم کامال با متانت و شخص رفتارش

 ...  رهیدز مسلما

 به خودم اومدم    هوی

  -کنم   با اخم صداش کردم    یحماقت ها نم نیا ریخودمو درگ چوقتی... من هیافکار احمقانه ا چه

    میپاشو بر گهیبسه د

 هاشو خمار باز کرد و نگاهم کرد    چشم

 ...   ستادیبلند شدو ا یکردم که به سخت شتریاخم صورتمو ب اما

 صورتش اشاره کردم و گـفتم    به

 خودتو مرتب کن    -
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 موهاش و صورتشو مرتب کرد و اومد سمتم      نهی ٓ  ت سمت اتکون دادو برگش سر

   ومدهیمشخص بود هنوز حالش جا ن   میبه سمتش گرفتم که بازومو محکم گرفتو راه افتاد دستمو

 بود    نیریبرام ش نیهم

    نهیکمکش کردم بش مویدیرس زمونیم به

زدمو برگشتم سمت  یپوزخند   دیخوابیو م زیرو م ذاشتیسرشو م رهیدز شدیاگه م دونستمیم

 هکـتور ؟   یخوب  -هکـتور که با اخمش رو به رو شدم  

    یتو بهت ر  -

    رهیدز یدستمو گذاشتم رو پا دمویخند

    معالی من رهٓ  ا -

 نگاه کرد و با تاسف سر تکون داد    رهیر به دز هکـتو

 

 فرق کنه ؟   یکینیا دیگـفتم شا  -منم اخم کردم که گـفت    نباریا

 فرق کنه ؟    یچ -

    یدیکه به رابطه ات م یارزش  -تعارف گـفت    یو ب یجد یلیخ

س ک س  نجایا سینداره چون تو سر و یلیدل چیبگم ه خواستیکردم و نگاهش کردم. دلم م سکوت

نشده  اتیحد تا حاال با هکـتور وارد جزئ نیارزش بودن رابطه من باشه   اما در ا یب شیمعن میداشت

 بودم   هکـتو ر به وسط سالن اشاره کرد و گـفت   

 ...   یمثل ادوارد ش یکیتو هم  تیدر نها ترسمیم -

لب  ریز   دمیکه اشاره کرد نگاه کردم و ادوارد رو با دوست دخترهاش در حال رقص د ی یجا به

 گـفتم   
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 ...   هیعوض هیاون  -

 ...   کنهیفکر نم یر  نطویخودش ا اما

 بود   نیهکـتور برام سنگ حرف

 بود که منم مثل ادواردم...    نیمنظورش ا دونمیم

راجب من  نیا هیبق رونیفکرو راجب خودم نکنم   اما از ب نیخودم ا دیبه من بفهمونه شا خواستیم

    ننیبیو منو هم مثل ادوارد م کننیفکر م ینطوریا

 ...   یاخالق اریمع چیمرد زن باز بدون ه هی

 نکردم    نکارویا چوقتیشد   اما من ه دهیدر حال سکس د یرسم یمهمون هیکه دو بار تو  یکس

 یجا یبرا ذارمیاصل کارو م شهیاما هم   کنمیو شروع م کینوازش و تح ر یرسم طیدرسته تو مح هم

 ...   یخصوص

    ستمیمثل ادوارد ن من

بر  یزچی و کرد تشکر رومٓ  گرفت   اون ا رهیبه طرف دز نویفود و شامپا نگریف ینیاومد و س گارسون

 نداشت   

 گذاشتم .    رهیدز یبرا ی یمربا ینیریش هیخودم برداشتم و  یبرا نیشامپا هی من

 دارهیبرنم نیشامپا کهوقتی بلده معاشرت دابٓ  و انقدر ا خورهیمشروب نم یبخاطر باردار دونستمیم

گـفت   سر تکون  یلب مرس ریبه من کرد و ز یکار نگاه نیبر نداره   با ا یزیدوم هم چ ینیاز س

 گرفتم که هکـتور گـفت    نیلب از شامپا هیدادمو 

 با لبخند گـفت    رهیدز  ؟یبرند هاست الکساندرا ... چرا امتحان نکرد نیاز بهتر یکی نیشامپا نیا -

 یجواب خوب و گازدار نخورم . یالکل یدنیمعده ام حساس شده دکـتر گـفت فعال نوش هیچند روز -

 ؟   خوبی  -   کردم نوازش بازوشو رومٓ  گـفتمو ا نفریٓ  زکاوتش ا نیداده بود . به ا
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 ...    یمرس -

 ...   هیحس کردم واقع رهیرمق دز یجلو هکـتور بود   اما لبخند ب شینما یبرا شتریحرکـتم ب نیا

 سن اعالم کرد    سخنران

   میمراسم اهدارو شروع کن هیریرقص خ هیبهتره با  خب

 

 سالن بودم    یرقص با خانم ها یمرد ها برا شنهاداتیمنتظر پ مویدادم به صندل هیتک

به سخنران و بعد سخنران اسم اونو  دادیشرکت کنه اسمشو االن م خواستیکه م یزن ایدختر  هر

 ...    کردیپول م یمبلغ شنهادیباهاش برقصه پ خواستیم یهر مرد گـفتویم

    کردمیمراسم شرکت نم نیتو ا چوقتیبود   ه هیریو تمام پول مال خ دیرقصیمبلغ م نیبا باال تر زن

از  شدیم نویحالش بهتر شده بود و ا رهیمشخص باشه  دز هیریدوست نداشتم مبلغ کمکم به خ چون

 شلوغ دادن اسم ها که گذشت سخران شروع به خوندن اسم ها کرد      دینوع نشستنش فهم

    شدیشروع م یمتیق شنهادیپ قیو  بعد از تشو رفتیسن م یهر اسم اون شخص رو با

 مراسم بودم   رو به هکـتور گـفتم    نیمسن دنبال ا یمجرد و خانم ها یدختر ها اکـثرا

    یاز اون دخترا برقص یکیچطوره تو هم با  

 به شونه ام زد و گـفت    هکـتور

سخنران تو سرم  یبا من رقابت کنن  خواستم جوابشو بدم که صدا دنیبرا رقص دیاون دخترا با -

    لیخانم الکساندرا م  -   دیچیپ

هکـتور هم جلب توجه کرد   متعجب نگاهش کردم که با ترس  یبرا دیکش رهیکه از شوک دز ینیه

 کار من نبوده سم...     -گـفت   

 گـفتم    کالفه
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 ران تکرار کرد   شده   سخن ی... حتما اشتباه دونمیم -

رقض با  یهزار دالر برا  -؟   ادوارد که همون جلو بود بلند گـفت    ی ی... کجا لیخانم الکساندرا م -

 ...   دیسخنران تو گلو خند   بایبانو ز نیا

 ر و داره    شنهادیپ نیباال تر ومدهیما هنوز ن یداینا پ یبانو

 کار ادوارد بود    دونستمیم

 همه متوجه ما شدن   سخنران گـفت    رهیبا نگاه ادوارد به دز   دیفهم شدیاز لبخند رو لب هاش م اونو

 کن    یکار هیسم ...   -با ترس گـفت    رهیدز   نریٓ  ا ینم فیخانم الکساندرا تشر -

گـفت و اونم  یزیسن اشاره کرد و اون متوجه شد   تو گوش سخنران چ نیاز مسئول یکیبه  سم

 اما ادوارد گـفت      یسر اسم بعد میریشده خب م یاشتباه ایگو  -اعالم کرد   

    لیبا خانم الکساندرا م دنیرقص یبرا دمی... من دو هزار دالر م شهیتو کمک کردن که اشتباه نم -

 بودن   رهیهمه منتظر جواب دز   کردیدرست م یبزرگ یزری بروٓ  مرد خرفت داشت ا ریپ

 سم   هکـتور گـفت     -سرد دستمو گرفتو گـفت    یدستا با

 ...   هیریخ یبرا ستین یمبلغ کم میبرو الکساندرا ...  ا -

 دورمون بلند شدو سخنران گـفت    همهمه

 سن ...    یرو انیهستن ب لیاگه ما کنمیخواهش م لیاز خانم م -

 هزارتا   صدسی  -   گـفتم بلند منم   شد بلند رومٓ  ا رهیبه من زد و دز یهیلبخند کر ادوارد

 ادوارد تو هم رفت و گـفت    افهیق

 پونصد  هزارتا    -
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دستمو  رهیکردم تا سن . دز یرو همراه رهیسالن پر از همهمه شد . بلند شدمو دز شنهادیپ نیا با

که  رهیرو بگ رهیادوارد اومد سمت ما تا دست دز  بردمشیمحکم گرفت انگار داشتم به سمت قتلگاه م

 دالر ...    ونیلیم کیبلند گـفتم   

 لحظه سکوت و بعد همهمه تو سالن بلند شد    هیمن  متیق شنهادیپ با

 ادوارد.  بعد نفر سراغ بره کردم اشاره سخنران به و رفتم رقص مادهٓ  ا یبه سمت زوج ها رهیدز همراه

  -. اما سخنران رو بهش گـفت    ستادیکنار ا یگاه کرد و بعد با پوزخندن من به هنگ لحظه چند

 ادوارد با اعتماد به نفسگـفت      نیاقدام کن یبعد یرقص با بانو یچطوره شما برا

 چرا که نه...    -

    گـفت رومٓ  و ا دیکش ینگاه کردم   نفس راحت رهیتوجه به بحث اونا به دز بدون

 دالر ؟  لبخند زدمو گـفتم    ونیلیم کیسم ... اما ...  یمرس -

 است   چشم هاش گرد شد و شوکه گـفت    هیریمن به خ شهینصف مبلغ کمک هم نیا -

 ...   یاوه ... ام ... بازم مرس -

 تکون دادم فقط و به رو به رو نگاه کردم    سر

 

    هیفکر کنه خبر خاص رهیدز خواستمینم

 که مال منه دست بزنه    یزیمبلغ هم بدم اما نذارم ادوارد به چ نیحاضر بودم دوبرابر ا اما

 هاشو با من داشته...    نیتمام اول رهیکه دز مخصوصا

 .  میشروع به رقص کرد رهیبا دز رونوبی اومدم افکارم از هنگٓ  پخش شدن ا با

رقص، تو چشم  سن یخوب تو بغلم قرار گرفته بود   تو نور کم سو و رنگ رهیبودو دز رومیٓ  ا هنگٓ  ا

 ازم متنفره    کنمیحس م یگاه   گذرهیم یبدونم تو سرش چ خواستیشد   دلم م رهیهام خ
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هم ... مثل  ی... گاه رونیاز روح من بکشه ب ویزیچ خوادیچشم هاش پر از سواله ... انگار م یگاه اما

 االن ... چشم هاش انگار...   

 ...    انگار

.  کردیم ریبود اما نگاهش و لبخند کمرنگ رو لبش قلبمو تسخ سخت برام وردنشمٓ  به زبون ا یحت

 نگاهمو ازش گرفتم   

 انگار محبت داشت ...   نگاهش

 انداخت    نیسرشو پائ  خواستمینم نویاز محبت و من ا شتریب یحت

 کارم    نیعذاب وجدان گرفتم بخاطر ا کمی

. فقط بخاطر حفظ  دمیرو بوس رهیدز یحفظ ظاهر موها یکه رو ما زوم کرده برا ینیدورب دنید با

 ظاهر...   

    چرا من تحمل اما   بود نشده تموم هنگٓ  ا هنوز

 ...    بود زردهٓ  چمه فقط کالفه بودم ... قلبم انگار ا دونستمینم

    مینیبش میبهتره بر  -گـفتم    رهیگوش دز کنار

 دوباره رو ما بود    نیسر تکون داد. دورب رومٓ  ا

 گونه اش گـفتم    دنیبه خودم فشار دادمو با بوس کمرشو

    یرو ماست ... وانمود کن خسته شد نیدورب -

 مینیخسته شدم سم ... بش  -ام گذاشت و چند لحظه بعد لب زد    نهسی رو سرشو رومٓ  حرفم ا نیا با

 ؟   
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کرده بود.  ی. فکر خوب میرفت زمونیبه سمت م تیجمع نبی از رومٓ  . امیستادینوازش کردمو ا پشتشو

و  میدیرس زیرو هم گرفته   به م رهیلب زدن دز دونستمیرو صورتش بود و م قایدق نیچون دورب

 ...   یخوب حالشو گرفت  -زد    یهکـتور لبخند گنده ا

 گـفتم    دمویخند

 و گـفت    دیاز رو جنازه ام رد شه که به دوست دخترم دست بزنه   هکـتور خند دیبا -

 له شده...    بایعال تو بغل اون بانو زف -

خانم مسن و  هیادوارد بغل  نیدیسمت سن رقص و با د میهر دو برگشت رهیحرفش منو دز نیا با

 نگاه کردم که با لبخند نگاهم کرد .    رهیبه دز   میدیفوقلعاده چاق هر دو خند

پاک  رهیکرد ؟  از حالت چهره من لبخند از رو لب دز یبود ؟ چرا انقدر سر در گمم م یلبخند واقع نیا

تو صورتم خوند که لبخندش پاک شد و نگاهشو ازم گرفت   واقعا دوباره داشتم  یچ دونمیشد   نم

    شدمیم جیگ

شام سرو شد نگاه  یوقت یبهش توجه نکردمو خودمو با صحبت با هکـتور سرگرم کردم   حت گهید

که  یکم یبود و غذا یخال مهیفقط گذرابه بشقابش که ن   دارهیبرم داره یچ رهیدز نمینکردم بب

 لحظه نگاه کردم    هیبود  دهیکش

 بازم سرمو با هکـتور گرم کردم    اما

    رمردیپ یریزود م یبازم دار  -مراسم تموم شد و هکـتور زودتر از همه بلند شد    بالخره

 برگشت    رهیگـفتو رو به دز نویموندم سم   هکـتور ا نجایکردم ا نگیاالن هم دوپ نیمن تا هم -

با احترام بلند شدو  رهیکه سم رو امشب تمام مدت ازت گرفته بودم   دز دیخب دخترم ... ببخش -

 دست داد   

 خوشحال شدم   هکـتور لبخند زد و رو به من گـفت    تونشنائیٓ  . از ا کنمیخواهش م -

 وگـفت    رهیبهد رو کرد به دز   شدی دوست زندهٓ  خانم برا هیبالخره تو با  -
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 رو وردوٓ  ا رونیب یکارت بشیبا ارزش بود   از ج یلیمن خ یبا شما هم برا یـشنایٓ  ممنونم بانو ... ا -

 گرفت    رهدزی به

ازش بر  یبتونه کمک دیکه شا رمردیپ هی... اما به عنوان  رمیفکر کنم پ یلیبه عنوان دوست که خ -

 کرد    تتیبوفالو اذ نیدر دسترسم ... مخصوصا اگه ا شهی... من هم یداشت ازی... اگه بهم ن ادیب

 ممنونم از لطفتون...     -کارتو از هکـتور گرفت و گـفت    دوخندی رومٓ  ا رهیدز

بار بود انقدر به دوست دختر من توجه داشت . درسته تا االن  نیحرکت هکـتور بودم .اول شوکه

 خوشش اومده   رهیهکـتور نبودن و مشخص بود از ادب و رفتار دز لیباب م چکدومیه

 من شد و گـفت    یکنه   هکـتور متوجه نگاه سوال تیرو حما رهیبخواد دز ینطوریانتظار نداشتم ا اما

    زنهیلبخند م یصورتش درست شبه خواهر مرحوممه ... مخصوصا وقت -

 ؟    یلیاوه ... ها -

 رهیمنم به دز نیهم یشد   برا ینگاه کرد اما صورتش سوال رهین داد و دوباره به دزسر تکو هکـتور

 خواهرتون ؟!    -  دپرسی رومٓ  نگاه کردم که مبهوت و شوکه بود ...  ا

 گـفت    نیغمگ یسر تکون داد و با چشم ها هکـتور

 ...    میتصادف از دستش داد هیتو  شیسال پ یلخی...  رهٓ  ا -

    دیکش یو خسته ا قیگـفتو نفس عم نویا

 متاسفم...    یلیخ -

شب دراز  نیخب بهتره برم و شما رو با ا  -رو داد و رو به من گـفت    رهیبا لبخند جواب دز هکـتور

 تنها بذارم ...  

 :   رهیدز



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  274:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

تو پروزشگاه  یاشره کرده بود .  وقت گهینفر د هیبه شباهت من با  یبار بود کس نی... اول زدیتند م قلبم

هم باشم ... من کجا و خواهر هکـتور  یمنطق دیاما با یرد پا از خانوادت هیدنبال  ایتو همه دن یبزرگش

 کجا ؟!  

مادر  هیمثل من از  یکی   شهینم یازش پرورشگاه یبچه و وارث چیه رهیممی پولدار دمٓ  ا هی یوقت

 بچه اش رو نگه داره ...    ستین یکس چیکسه که بعد مرگش ه یبدبخت و ب

 هویهستم که  یو من دختره ژنده پوشش ستین یواقع یایدن نجایلحظه احساس کردم ا هی یبرا اما

 ...   شهیملکه م

 بود    بیعج یلیامشب سم خ   میهکـتور دوباره نشست بارفتن

وجود  دونمی. م شدیمن م یبود و لحظه بعد انگار دشمن خون شهیمرد عاشق پ هیلحظه مثل  هی

پول دو برابر قرارداد ما بود و سم  نیدالر ؟ ا ونیلیم کی... اما  ستین یلیدل یاطرافمون ب ینایدورب

 کوتاه کردن دست ادوارد از من...    یبهتر بود بگم برا ایرقص با من داد ...  هی یاونو برا

...  میبهتره ما هم کم کم بر  -سم به خودم اومدم که دستش دوباره رو پام نشست و  گـفت    یصدا با

 ...   میمراسم گرفتار ش انیپا کیتو ازدحام و تراف خوامینم

درد داشتم . دست سم  کمی میکه داشت ی. هنوز بخاطر رابطه خشن میرتکون دادم و با هم بلند شد س

از لحجه  شدیراحت م یلیخ نویصحرا بود و ا یصدا  میدیشن یـشنایٓ  ا یدور کمرم نشست که صدا

 ...    یسم مکند  -داد  با عشوه گـفت    صیتشخ شیعرب

 گـفت    لکسیر یلیسمت صداش .سم خ میبرگشت هردو

    دمیمهمونا ند ستیاوه ... صحرا ... اسمتو تو ل -

بود و پشت سرش بسته  دهیتر شد   موهاشو کش رهیت تیحرف سم صورت بنزه صحرا از عصبان نیا با

 بود .   

 یگردنش همخون یبود که با طالها دهیپوش یـیداشت و لباس براق طال یا رهیو ت طیغل شرایٓ  ا

 داشت.  در جواب سم گـفت   
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به  یتابلوئ هیحرفو با کنا نیصحرا ا   شبشناسی خوب کنم فکر...  نابلٓ  ا یدیبا همراهم اومدم ...  ل -

 زد و گـفت    یسم زد   سم پوزخند

    یازش شناخت داشته باش ی... اما فکر نکنم تو به اندازه کاف شناسمشمی خوب من...  رهٓ  ا -

 گـفت    هویشد و بالخره نگاهش از سم افتاد رو من   با پوزخند  قیو دق زیصح را ر یها چشم

تفاوت نگاهش کردم که سم  یکردن  ب ترشیاالنم روزنامه ها ت نی! هم یدالر ونیلیم کیدختر  -

 گـفت   

 !   ی... مخصوصا نسبت به دختر پروتز هیخوب تریت -

تر بشه   نگاهشو از من بر نداشت اما خطاب به  یاز حرف سم که باعث شد صحرا عصب دمیخند رومٓ  ا

 رد و گـفت   بودمش   سم منو به بغلش فش دهی؟ تا حاال ند یکرد داشیاز کجا پ نویا  -سم گـفت   

 ...    زمیعز میبهتره بر -

 که صحرا دوباره گـفت   میگـفتو به سمت خرج رفت نویا سم

 سم ؟ انقدر ناتوان...    یکنیاز من فرار م یدار -

 سم ساکت شد    یعصب یجمله اش با صدا ادامه

 من تنگ شده    یاون رو ینشم صحرا ... نکنه دلت برا یعصبان کنمیم یدارم سع -

 برگردم سمتش    خواستمیو نم دمیدینم صحرارو

 یحرف چیکه از ما دور شد   سم بدون ه دمیمحکمش با کـفش پاشنه بلندشو شن یقدم ها یصدا اما

 راه افتاد   

 بود    یاز حد عاد شیدستش رو کمرم ب فشار

 میگارد کمک کردن از پله ها بر یو دور تا دورمون پر از خبر نگار شد   دوتا باد میسالن خارج شد از

 از رابطمون ...    یدر پـ یبود   سواالت پـ شتریازدحام دورمون از موقع ورودمون هم ب   نیپائ
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 فقط دوست دخترش ؟!   ایمن نامزد سم هستم  نکهیا از

 چرا اجازه نداد ادوارد با من برقصه    نکهیا از

 ها گـفت    نیبا اخم رو به دورب   ستادیسخت شده بود ،  وسط پله ها سم ا نشونیاز ب عبور

 بهش دست بزنه  یهست که اجازه ندم کس یرابطه من با الکساندرا در حد -

    دمیهم حق دخالت نم یچکسی...به ه

محکم  نویو سم در ماش میهر دو سوار شد   میکرد یط نویتا ماش ریمس هیبق تیگـفتو با عصبان ونویا

    دیکوب

 برگشت سمت من    دویکش قیعم نفس

 !   یرو ند چکدومیافتن ... حواست باشه جواب ه یخبرنگار ها دنبال مصاحبه با تو م نیفردا تمام ا -

 تکون دادمو گـفتم    سر

 من که تمام مدت خونه هستم ...    -

که اونم لبخند زد .  دمخندی رومٓ  ا   ذارمنمی راحت دموٓ  توالت هم ا یتو یحت ریاونارو دست کم نگ -

 رو پام    نیبش ایب  -جا به جا شد و گـفت    نیماش یرو صندل

 هیاما چون مطمئن نبودم سم هدفش چ ستمین گهیرابطه د هی مادهٓ  بگم ا خواستیواقعا دلم م نکهیا با

وسط پاش   دستشو رو  نمبشی کرد کمک و گرفت بازومو خودشم  شدم بلند رومٓ  سکوت کردم و ا

 ...   یخوشگل شد یامشب حساب  -و گـفت    دیکمر لختم کش

 گـفتم    ناخداگاه

 خوشگل تر از صحرا    -

 کرد    زیکرد و چشم هاشو ر یحرفم ابروهاش باال افتاد و متعجب نگاهم کرد   مکـث نیا با
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 دونمیواقعا نم  -؟  سر تکون دادم و صادقانه گـفتم    یچرا برات مهمه که از صحرا خوشگل تر باش -

 گـفت    راهنمویکمرم برد داخل پ یبه زبونم اومد   دستشو از رو هوی.. 

 ...    هی... اون لوند و سکس ستیخوشگل نبوده و ن چوقتیصحرا ه -

کنار دادمو خودمو به جلو خم کردم که لبشو گذاشت  رونبی رومٓ  حرکت دستش پشتم نفسم ا از

 گوشمو گـفت   

 ...  یاسباب باز  هی... مثل  خورنیمثل صحرا ... فقط بدرد رابطه م یافراد -

 ...    یسرگرم یبرا

 . چشم هامو بستمو گـفتم    دیو تبدار کنار گوشمو بوس داغ

 ؟   خورنیمثل من بدرد چه م یافراد -

 هاش از صورتم به سمت گردنم رفت و گـفت    بوسه

 ...    دونمینم -

 بترکی همٓ  و ا غیکارش نذاشت ادامه بدم بحثو   نفسم رفت و ج نیپشتم فشار داد و با ا انگشتشو

 ...   رهیدز نیو گـفت   کمرتو بده پائ یرو به روئ یها یو دمرم کرد رو صندل دیشد تو گلو خند

 داد باال    راهنمویپ

    میخونه ا کیسم ... االن نزد -

    دیکش نیگـفتو شورتمو پائ نویفقط ... اصل کارمون باشه تو خونه   ا کنممی ات مادهٓ  ا کمی -

    دیفشار انگشتشو داشتم و درد شد انتظار

 ...   شد بلند همٓ  ا یزبونش ...  صدا یپام برد و با داغ نیسرشو ب اما

 :   سم

 ؟ !    خورنیم یمثل من به چه درد یافراد
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 ... پس ذهنم جوابشو داشتم ...    شدیتو سرم تکرار م رهیدز سوال

 ...    ارمشیبهش فکر کنمو به زبون ب خواستمینم اما

    دمیطرف باسنشو گرفتمو از هم کش دو

زن نکرده بودم   اما االن با  هی یکارو برا نیا نیتوماش چوقتیداشت   ه دیجد یهوس ها رهیبا دز دلم

    بردمیلذت م یحساب رهیدز

 کینزد دمیفهم نیماش دنیچپی با   منو وردٓ  ا یسر ذوق م حسابی زبونم حرکت با هشٓ  ا یصدا

رو  رهیچک کردم   صاف نشستم سر جام و شو ر ت دز ابونویخ نیسرمو بلند کردمو موقع   میخونه ا

 و برگشت سمتم    صندلی رو نشست رومٓ  باال دادم  ا

 یچه فکر احمقانه ا نیحالت چشم هاش بود   عاشق! ا نیهاش خمار شده بود و من عاشق ا چشم

 بود...   

 ازش گرفتم  و گـفتم    نگاهمو

    میش ادهیپ دیمرتب باش االن با  -

 ادهیو هر دو پ نگیتو پارک دیچیپ نیماش   دیخودشو مرتب کرد و موهاشو دست کش یحرف بدون

 بازومو گرفت    رهدزی زدمو رو سانسورٓ  دکمه ا   میشد

 رهیدز نبارینگاهمون گره خورد که ا   دمیدر د نهیٓ  ا تو دوباره صورتشو شد بسته که سانسورٓ  ا در

 انداخت    نیپل نگاهو شکست و سرشو پائ

 و تر کرد    دیصورتشو نگاه کردم . لبشو مک قیدق 

 حرکت چرخوندمش تو بغلم.    هیبلند کرد و دوباره به من نگاه کرد که تو  سرشو

 .   سانسوٓ  ا وارهیبه د میدیتا رس میعقب عقب رفت دمویلبشو بوس 

 یو دستاشو دور گردنم انداخت   دست هاشو گرفتمو بردم باال دیاونم گرسنه بود چون لبمو بوس انگار

 سرش   لبشو ول کردمو رفتم سراغ کردنش   



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  279:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

    نشدم جدا ازش اما   اومد سانسورٓ  زنگ ا یکه صدا دیبا مک من از گردنش کش یقیعم هٓ  ا

 شدم تو چشم هاشو گـفتم    رهیخ   دمکشی عقب سرمو شدو باز سانسورٓ  ا در

 بدم    بتویترت نجایهم خوامیقدم مونده اما من م 4تا در اتاق فقط  -

 زد و گـفت    یطونیش لبخند

 باهات مخالفت کنم ...    دینبا دونمیسم ... م -

   گـفت و کرد سانسوراشارهٓ  چشمش به گوشه سقف ا با

 دمویفردا عکس ک و ن لختمون تو رسانه ها منتشر شه   از حرفش بلند خند خوادیاما واقعا دلم نم -

 . اما گـفتم    میازش جدا شدم هرچند خودمم قصد نداشتم اونجا ادامه بد

که  میکنم   بازومو گرفتو به سمت در خونه ام رفت هتیتنب دی... هممم... با یپس با من مخالفت کرد -

 ب داد  جوا

 ...    یکن قمیتشو دیشدم سم.. االن با هی؟! من تاز تنب هیتنب -

 بپرسم چرا ؟   شهی؟ م قیتشو -

بودم و  یخب چون همراه خوب -گذاشت . برگشت سمتم    یو کت خزشو رو جا لباس میشد وارد

 نکردم !   یخرابکار

 چونه ام گرفتمو متفکر نگاهش کردم    ریز دستمو

 ؟    رهیدز ستیات ن فهیوظ نیکنم ؟ هممم ... مگه ا قتیتشو یبود یخوبچون همراه  -

 و گـفت    رونیچرخوند برام و نفسشو کالفه فوت کرد ب چشم

زد  یحرفو کامالجد نیا   یخوش بگذرون شتریب قیتو تشو دیسم ... شا یدوست دار هیتو فقط تنب -

منتظر جوابمو بمونه به سمت اتاق خواب خودش  نکهیبدون ا   دیفهم شدیاز حالت صورتش م نویو ا

 خوش بگذره ؟  متوجه منظورش نشده بودم    شتریب قیتو تشو دیرفت   شا
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 قی! تو تشو کردمیفکر م رهیبه حرف دز کردمیکه لباسمو عوض م یسمت اتاق خودم رفتم و در حال به

 خوش بگذره ؟!   شتریب

نشسته بود و موهاشو باز  نهیٓ  با لباس خواب جلو ا   رهیرفتم سمت اتاق دز دمویشلوارک پوش هی فقط

 ؟   هیچ قیتشو یبرا شنهادتیتو پ  -نگاهمون قفل شد که گـفتم    نهیٓ  از تو ا   کردیم

 بهم نگاه کرد و گـفت    میمستق دویچرخ یشده بود . رو صندل ریشد تو چشم هام . انگار غافل گ قیدق

 نیچن دنین همه کاره باشم تو س.ک س   اصال انتظار شناجازه بده امشب م قیبه عنوان تشو -

 و گـفت    دینداشتم   از تعجب تو چهره ام خند رهیاز دز یشنهادیپ

 ؟   یچرا انقدر تعجب کرد -

دختر اجازه نداده  چی. تا حاال به ه کردمیحس م رهیپشنهاد دز نیا یو شوق برا جانیه هیدلم  تو

 بودم همه کاره باشه...   

 سمتش رفتم و گرفتم    به

 نداشتم !    شنهادویپ نیازت انتظار ا -

 ؟    هیخوبه ... حاال نظرت چ -

به نظرم ... چرا امتحانش   -و گـفتم    دمیچیطره از موهاشو دور انگشتم پ هی ستادمویبه روش ا رو

 ...    مینکن

 :   رهیدز

بهش اون جوابو دادم و  نیهم یکالفه بودم ... برا یرفتار سم ... ازش حساب رییاز اونهمه تغ بعد

    دیازم پرس قیو راجب تشو دمشیتو قاب در د یبرگشتم اتاقم ... اما وقت

 کردم !    یعمل کردمویکه مدت ها بود راجب سم فکر م یزیچ یترس و دو دل بدون

 !   هیچ یبهش نشون بدم مشکلش تو زندگ خواستمیم
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 !   هیخال شیتو زندگ یچ یبفهمه جا خواستمیم

بهش  ازشونی مورد رامشٓ  رابطه دو طرفه باشه ... تمام اون ا هیفرصت بود تا بفهمه اگه  نیبهتر امشب

 ...     ستین دنیبه خشونت  درد کش ازین گهی! اونوقت د دهیم

به  رهیفرصتو از دست بدم . سم خ نیا خواستمیدرد داشتم ... اما نم یبخاطر رابطه قبل نکهیوجود ا با

 بود...    ستادهیمن ا

که  یزن عاشقم و  اگه کس هیشب تظاهر کنم ... تظاهر کنم  هی تونمی... اما م ستمیعاشقش ن درسته

 عاشقته باهات رابطه بر قرار کنه ... چقدر متفاوته...   

 لخت سم    نهیبلند شدمو دستمو گذاشتم رو س یاز صندل رومٓ  ا

 دادم هولش دستم حرکت با و  کرد گرد عقب تخت سمت به  رومٓ  ا رومٓ  وارد کردم که ا یکم فشار

 .    تخت رو

بهش  رهیسرخ اتاق خ یبرق اتاقو خاموش کردمو هالوژن سرخ سقفو روشن کردم . تو فضا برگشتم

    رسرشینگاه کردمو به سمتش رفتم   به تاج تخت لم داد و دستشو گذاشت ز

 شونه ام    نپائی دادم خابمو لباس بند رومٓ  و ا ستادمیرو لبش بود رو به روش ا یمنتظر لبخند

 رومٓ  بود نگهش داشتم و ا نیکه بندش نصفه پائ یهام بود اما تو همون حال نهیمنتظر رو س نگاهش

 ...   وردمٓ  ا رونبی پام از تمو شور

 ...    نهیبینم یزیچ دونستمینگاهش اوفتاد به پاهام ... اما م یفور

 تنش قرا گرفتم .   یرو تختو چهار دست و پا مماس بدنش رو رفتم

لباس خوابم در حرکت بود   رو به رو صورتش مکس کردم و نرم  یباال یچشم هام و باز نیب نگاهش

دستشو گرفتمو گـفتم    عیدستش نشسترو رون پام تا نوازش وار به باال   اما سر هیکه  دمیلبشو بوس

 .   امشب من همه کاره ام..  -

 لمست کنم؟   تونمینم یعنی -
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 نوچ ...    -

تر کنه  قی... اما تا خواست بوسه رو عمدمیگـفتمو دستشو کنار گذاشتم .  دوباره لبشو نرم بوس نویا

... دستشو دوباره بلند کرد ... اما خودش جلو خودشو گرفتو رو  دمیترو بوس نیاز لبش جدا شدم و پائ

 تنم نذاشت .  

    دمیو بعد هم شکمشو بوس نهیاومدمو رو س نیگردنش پائ از

پر ازهو  یشد . سم با صدا دایبود که لباس خوابم رو کمرم جمع شد و با سن لختم پ یبدنم طور حالت

 گـفت    یس

 حداقل لباستو درست کن اگه قراره بهت دست نزنم...    -

 تو همون حال ادامه دادم    دمویگلو خند تو

 داد.    رونیدادم که نفسشو با فشار ب نیشلوارکشو پائ کمر

تو گلو گـفت که باعث شد  ای مردونه هٓ  ا بود مادهٓ  ک شده و ا یتحر  یلمس بدنش که حساب با

از پشتم داشته باشه ... هم زمان  یتا وئو بهتر دمیبزنم . از روش کنار رفتمو چرخ یلبخند گنده ا

 .   دمیبردمو زبونمو رو تنش کش نیسرمم پائ

    گـفت و گرفت دستش تو پامو رون.  بود بلند و واضح کامال هشٓ  ا یصدا نباریا 

 روم ...   نیبش ای... ب گهیبسه د -

 یبا صدا نباریازش دور کردم تا نتونه تنمو لمس کنه و  بدون توجه به حرفش ادامه دادم ا خودمو

 گـفت .    یشاک

 حست کنم...    خوامی... م ای... ب رهیبسه دز -

 بلند کردمو نگاهش کردم    سرمو
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شد و اومد روم    زیخ میحرکت ن هیامشب من همه کارم و من کارم تازه شروع شده   تو  یگـفت -

نه ام رو تو دستش فشار داد و کنار گوشم گـفت    یپام جا به جا شد   س نیباال داد و ب مویلباس خوا

    هیامشب کاف یبرا  -

 پر اتاقو همٓ  و ا دیچیاز نوع سم تو وجودم پ یگـفتم حرکت اولو زد . داغ و بدون مالحظه . لذت نویا

 .    کرد

 به سم نشون بدم و ثابت کنم...    ویزیچ تونمیم کردمیم فکر

 ...    کردمیکه فکر م هیزیقابل کنترل تر از چ ریغ یلیاون خ اما

 لباش کرد ...   ریتو تنش فرو کردمو لب هامو اس ناخونامو

 :   سم

 دمیدراز کش رهدزی رو زدمو خروٓ  بود . حرکت ا نیتکون تخت و تماس بدن هامون برام دل نش یصدا

   . 

بره  شیحد اجازه نداده بودم پ نیتا ا یبه کس چوقتیکنه ... من ه تیانقدر بتونه منو اذ کردمینم فکر

 بود.    یادیبراش ز نجامیادامه بده ... اما تا هم خواستیم دونمی... م

شلوارک من هنوز پام بود و لباس خواب اونم تنش    دمیخودمو از روش بلند کردمو کنارش دراز کش 

 ...    بردمیقدرت دست من بود لذت م نکهیبود   دوست داشتم ... از ا

و  دیرخحال تو تخت چ یاونم قدرت داشته باشه   ب یکوتاه قیدقا یبازم بهش اجازه بدم برا ذیشا اما

 به پهلو به سمتم شد   

    کنمیم قتیبازم تشو -

 گـفت   شدیم دهیکه سخت شن ییصدا با

 گـفتم    دمویبود   بلند خند هیتنب هیشب نمیاما ا -

    ی ریبگ ادیکنم تا فرقشونو  هتیبار واقعا تنب هیپس بهتره  -
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    ستمین یریادگیاهل  یلی... من خ یهممم ... نه مرس -

تنش بخوابم . اما  یتو بغلم و با گرما ادیبگم ب خواستیگـفتو ت ملحفه خودشو جمع کرد . دلم م نویا

 حماقت کنم...    خواستمینم

 شد ... به نظرم خوش بگذره ...    فیح  -رو تخت جا به ج شدمو گـفتم    منم

 :   رهیدز

 شدم    داریب دیکنار کش رمیتکون سم که خودشو از ز با

من بلند شد. بدون توجه بهش  ریبودم ! اما االن کاهل سم از ز دهیبود جدا از سم خواب ادمیکه  یجائ تا

رو خودش  یکنترل چیمرد ه نیشدم . ا دیواقعا ازش نا ام شبیتو خودم جمع شدمو خوابم برد   د

شه و منو بتونم  ماش تمو هیصحرا زودتر قض دوارمیداشته باشم .  فقط ام دیمنم بهش ام دینداره   نبا

 برم .   

 ...    رومٓ  مرد متفاوت و ا هیباشه و خودشو کنترل کنه ...  کرمانتی بتونه که شم شنآ  ا یو با مرد برم

 بود .    12شدم ساعت  داریکه ب نباریافکار خوابم برد و ا نیهم با

رو هم روشن  ونیزیدرست کنم و هم زمان تلو یاز شستن دست و روم رفتم نهار و صبحانه ترکب بعد

 کردم   

 زدن .    یحرف ی یجا شبیاز د نمیبب خواستمیاخبار افتادم . م ادی هویکردم که  نیها رو باال پائ شبکه

 یادزی کار هنوز...  شپزخونهٓ  کردم . برگشتم سمت ا ادیاز کانال هارو انتخاب کردمو صداشو ز یکی

    ونیزیاسم سم باعث شد برگردم سمت تلو دنینکرده بودم که شن

در مراسم  دیجد یمعروف با دختر اردریلیم یمور ... سم مکند ایجول هیلیدر مراسم خ شبید  -

 دیبا یفرانسو یاز تاجر ها یکیها دختر  یاز خبرگزار یکه به گـفته برخ یکرد. بانوئ دایحضور پ

 باشه ...   

 صفحه اومد    یمنو سم رو یخبر بودم که عکس ها نی؟ شوکه ا یتاجر فرانسو هی دختر
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 که کنار سم بود من بودم...    یکس شدینم باورم

 بودم بهتر بود    دهید نهیٓ  که تو ا یزیچ از

با  یـیصحنه ها نیچن شدیعاشقانه بود ...  باورم نم یاز همه مهم تر ... تمام عکس ها مثل صحنه ها و

 سم با من بود    یچند مورد مال دعوا دونستمی... هرجند م میسم داشت

 .   میدیرقصیوسط سن م یمخصوصا وقت  دادیجدال عاشقانه و داغ نشون م هیتو عکس مثل  اما

 گزارشگر گوش دادم که گـفت   یرو کاناپه و به صدا نشستم

 ...  کنهیم یتجرد خداحافظ یایهم داره از دن یسم مکند رسهیبه نظر م  -

 کرد ...  نهیدالر هز ونیلیم کیبا دوست دخترش  دنیرقص یبرا شبید اون

 که تا حاال سابقه نداشته ...   یزیچ

برگردم  یباز نیبتونم بعد از ا دوارمیپا گذاشته بودم ... ام یدادم ... تو عجب باز هیبه کاناپه تک سرمو

 سم:      یعاد یبه زندگ

 گذشت .    یم یقبل هیریهفته از مراسم خ کی

 یو از صحرا خبر شدیاز مجله ها هنوز چاپ م یلیبهتر بگم الکساندرا تو خ ای رهیمنو دز یها عکس

 نبود   

 پا بر جا بود    زشیسوپرا یهمچنان تدارکات مهمان اما

 تر شده .    بایردم از دفعه اول هم ز کینگاه کردم . حس م رهیبه دز نهیٓ  تو ا دوباره

 یاز سهامدارا یکیو الکس ...   نایسالگرد ازدواج ن نیمراسم رقص بود به مناسبت دهم هی امشب

 شرکت ...   

 .    میبش دهیبود تا دوباره د یمراسم فرصت خوب نیا
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براش انتخاب کرده بودم با ست جواهراتش  رهیدز یهم رنگ چشم ها یشمیسبز  راهنیامشب پ یبرا

 شکمم بزرگ شده    کنمیحس م  -شد و رو به من گـفت    مرخین نهیٓ  تو ا رهی. دز

 کم    یلخی...  رهٓ  ا  -گـفتم    دمویشده بود رو د جادیا هیکه تو اون ناح یکیکوچ قوس

 .    دیلبختد بزرگ زد و دستشو رو شکمش کش هی

 شد ...  میحسود هوی

 نداشتم.    یحس نیتا حاال چن 

 موجود زنده اون توئه که مال منم هست.    هیبار حسکردم  نیاول یبرا اما

 شد ؟  به دروغ گـفتم    یچ دمومیسم ... پس قرار داد جد  -به سمتم اومد و گـفت    دویچرخ رهیدز

 کنه!    میتنظ لمیدادم وک -

 وقته گذشته ...    یلیخ -

 هم نکن    یبا من بحث الک میبر ایقرار داد ... ب نیسر ا نهیاول از همه بش ستین کاریاون ب -

 ناراحت شده . اما برام مهم نبود    دونستمیگـفتمو دستشو گرفتم  و با خودم به سمت در بردم   م نویا

 فکر نکرده بودم و ننوشته بودمش ...    دیبه قرار داد جد اصال

 کارو نداشتم ...    نیهم اصال قصد ا فعال

 د .   خوب بو رهیدر حال حاضر اوضاع من و دز 

من  لیم یسکس با هیبعد از    میخوردیاومدم با هم شام م یخونه بود و من شبا م رهیطول روز دز در

 بودم    یراض یزندگ نیاز ا   دمیخوابیم رهیتو اتاق دز

 .   رفتیم شیپ لمیجشن قبل تو تمام رسانه ها عکس ما چاپ شده بود و اوضاع داشت باب م از

 :   رهیدز   ذاشتیم رهیبدم و خراب کنم   البته اگه دز رییرو تغ یزیداشت االن چ یلیچه دل 
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 کردم با سم مدارا کنم    یمدت سع تمام

ماه از صحبتمون  کی کنزدی...  باشم رومٓ  من ا ذاشتیکاراش نم نی... خودش با ا ذاشتینم اما

 نبود    یگذشته بود و از قرار داد خبر

 ساکت بمونم .    دیبود تا به من بفهمونه با رهیخ رونیبا اخم به ب ریمدت تو مس تمام

شم که کـفشم  ادهپی خواستم   وردنٓ  شد و دوباره تمام خبرنگار ها هجوم ا ادهیسم پ نیترمز ماش با

 از پام جدا شد   

گلوله و  کیاز صداس شل  دیچیگلوله تو فضا پ کیشل یشم  صدا ادهیکـفشمو دوباره بپوشم و پ تا

پخش شد   از  شهیخورد و خون رو ش نیماش شهیگلوله به    ختیقلبم ر نیماش شهیاصابتش به ش

 ترس زبونم بند اومده بود   

 بود درو بست و قفل کرد.    یکه دستش خون یدر حال نیخودشو پرت کرد داخل ماش سم

... شما  یمکند قایٓ  ا   -داد   نیپائ نمونویمحافط ب شهیش یسوار شد و با نگران عیهم سر راننده

 ؟    نیخوب

 ...    لیدن مارستانبی سمت به برو...  رهٓ  ا  -

 رو باال داد    شهیاطاعت کردو ش راننده

ضد گلوله گنجره  شهیبود   گلوله تو ش خونی و بود شده پاره رنجٓ  بند اومده بود . کت سم از ا زبونم

 کرده بود    ریگ

از کجا  یددی...  تام  -   کرد گرفتن شماره به شروع وردوٓ  ا رونیب لشویبا دست سالمش موبا سم

 داره ...     یزیشد ؟...  محافظ برام بفرست ... دستم پاره شده... گلوله از کنارش رد شد اما خونر کیشل

 نگاه کردم    دیچکیکه از دست سم م یخون به

 شد   سم:    اهیس ایسم به من نگاه کنه دن نکهیو قبل از ا دیچیپ دلم

 و سر و صدا نکرد    دینکش غیج رهیبودم دز خوشحال
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 بوده .    شتریب یلیکه بهش وارد شد خ یشوک دمیاز حال رفت فهم یوقت اما

 .    دمیچیباز کردمو دور دستم پ کواتمو

شه که گلوله پوشت  ادهیشدن مکث کردو من دست دراز کردم تا کمکش کنم پ ادهیموقع پ رهیدز

 دستمو پاره کرد.  

 شد...    یم کیتر شل ریچند لحظه د فقط

 من...    یبود... خدا رهیدست من ... سر دز یجا 

 رو کرده بود ...   رهیقصد کشتن دز یکس شدیباورم نم 

 ...   شدیم هیبخ دیبا دونستمیدستم بد نبود اما م اوضاع

حالمو  شینیرشی.  خوردم ازش وردموٓ  ا رونیب یدست هیخنک  یدنینوش هی یصندل نیب خچالی از

 بهتر کرد   

 .   ختمیازش تو دهنش ر کمیگرفتمو  رهیجلو لب دز ویبطر سر

 ...   وردمشٓ  ا یبهوش م دیاون به من برسه ... من با نکهیا یجا

 ی. سرفه کوتاه ختمیلب هاش ر نیب یشتریباز شدو مقدار ب کمیتر شد دهنش  یدنیکه با نوش لبش

 با ترس برگشت سمتمو گـفت    هویکرد و چشم هاشو باز کرد   

 ...   یخورد ریدستت. .. دستت سم... ت -

 به دستم اشاره کردمو گـفتم      دیکش قیهر دو دست شکمشو گرفت و نفس عم با

... فقط دوباره از حال نرو   شرمنده لبشو گاز گرفتو  ستین یزینترس ... از کنارش رد شده... چ -

 گـفت   

 شدن من بود    ادهیدرست قبل از پسم ...  دمیترس یلیخ -

 ...   یهدفشون تو بده باش زنممی حدس...  رهٓ  ا -
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  -دادم و گـفتم    هیتک یسمو به صندل نیهم یشده بود   برا نیخون رفته از بدنم سرم سنگ زانیم از

 :   رهیدز   رهیبرام باز کن دز گهید نیریش تیشر هی

 بود    دهیپر یرنگ و روش حساب سم

    مارستانیبه ب میدیکه براش باز کردمو خورد که رس یشربت

خون سم جمع  نیرفت و دو نفر انگار اونجا منتظر ما بودن   کـف ماش ژهیو یبه سمت ورود راننده

 شه    ادهیبه کمک سم اومدن تا پ   دیچیپیم دنشیشده بود و دلم با د

 شدم و همراهش رفتم    ادهیپ گهیاز سمت د منم

برو خونه    با اخم  لیتو با دن  -چرخدار نشوندن که رو به من گـفت    یضعف رو صندلرو بخاظر  سم

 ...    مونمینه ... م  -جواب دادم   

منو بخواد برگردونه   درسته ازش خوشم  دنیبهش نگاه نکردم تا با اخم و خط و نشون کش گهید

 ...   ستمیاحساس ن ی... اما من که مثل اون ب ادینم

که دوتا دکـتر وا رد شدن    ستادمیمنم کنارش ا   دیاتاق بردن و رو تخت دراز کش هیرو به  سم

و  دیچیزخم دستش دوباره دلم پ دنیبا د   دیبر راهنشویپ نستیٓ  ا و وردٓ  ا رونیپرستار کت سمو ب

 نشستم   دکـتر رو به من گـفت    یرو صندل

 اما سم زودتر از من جواب داد     نیمنتظر بمون رونیشما ب نیخوایم -

 خودم باشه .    شیاون بود ... پ ینه ... سو قصد برا -

 به زخمم نگاه نکن ...     -گـفتو دست سالمشو به سمتم دراز کرد . دستشو گرفتم که گـفت    نویا

 انداختم    نیتکون دادمو سرمو پائ سر

نگـفت .  کار  یزیرد دستمو فشار داد اما چکرد سم از د هیدکـتر زخمشو شستشو داد و بخ یوقت

 شه    میپانسمان تمون شد و به سم سرم وصل کردن تا فشارش تنظ
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 هی.  دنیوارد شدن و در رابطه با حادثه ازمون سوال پرس سیرفتن دکـتر دوتا مامور پل رونیب با

 جل در اتاق ما گذاشتن و خودشون رفتن.    تیحفظ امن ینگهبانو برا

 رو به من گـفت    سم

 کـتم بده ...    بیاز ج لمویموبا -

 بهش دادم .    لویشدمو موبا بلند

 تو حالت خوبه ؟    -چک کرد و شماره گرفت . رو به من گـفت    شویگوش سم

 که اون سمت بود شد .    کسی با صحبت مشغول که ؤهٓ  تکون دادم ا سر

نشسته بود   سم مشغول صحبت بود که  شیشونیبود و عرق سرد رو پ دهیو روش هنوز پر رنگ

 تیو اون با عصبان رهیجلوشو بگ کردیم یکه نگهبان داشت سع یهکـتور از در اتاق وارد شد . در حال

 المچدرشم بچه ... برو اون ور و مزاحم من نشو   با ورود هکـتور بلند شدمو س یمن جا  -   گـفتیم

 شد    رهیسم خ کردم   اونم با محبت بهم سالم کردو به

 !    وردیٓ  به سر خودت ا یچ -

 قطع کردو گـفت    لشویموبا سم

 ؟    یهکـتور ... تو از کجا با خبر شد -

 مارستانیشد جلو ب ادهیعکس خودمو سم در حال پ دنیبه سمت سم گرفت و با د لشویموبا هکـتور

 فکر منو تکرار کرد    قایپخش شد...  سم دق عیسر نجوریاخبار ا یشوکه شدم . ک

 مخابره شد ؟    عیاخبار انقدر سر یک -

بوده ...  یمیحساب قد هیتصو هی... همه جا نوشتن  یکنیکه فکر م یزیتر از اون چ عیسر یلیخ -

 باشه ؟   یکار ک یزنیحدس م

 پدر و مادرم ...    ایصحرا ...  -
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 ؟ اونا چرا ؟    یچ -

 ستنیهم جز اونا از حضور الکساندرا کنار من ناراحت ن یکس چیچون هدف سو قصد من نبودم ... ه -

   ... 

 سم ؟   ی... مطمئن هیخبر بزرگ نیا -

 شک ندارم ...    -

 یادی... خون ز یمکند قایٓ  ا  -لحظه دکـتر اومد داخل وفشار سم رو دوباره گرفت و  گـفت    نیهم

ه ... و اگه ممکنه همراهاتون اتاقو خلوت ش قیبهتون خون تزر نیازتون رفته ... امشب بهتره بمون

 کنن...  

 گـفت   عیبرم خونه   هکـتور سر تونمیمن خوبم ... م -

 سم ...    یمونینه ... تو م -

 و هکـتور به هم نگاه کردن که سم گـفت    سم

 تنها بذارمش خونه...    تونمیاستراحت کنه ... نم دیالکساندرا  با -

 گـفتم    عیسر   یمونیو تو تحت نظر م ادیبا من م بایخانم ز نیا -

 گـفت    یبه من توجه نگردن و سم شاگ چکدومی. اما ه مونمیسم م شیمن پ -

 هکـتور ...   -

 با اخم حرف سم  رو قطع کردو گـفت    هکـتور

 با من بحث نکن سم ...    -

 رو کرد به دکـتر و گـفت    بعد

 ...    مونهیشما م شیبچه نا خلف پ نیا -

 دخترم ...    میبر  -کرد به منو گـفت    رو



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  292:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

اخم نکنه  تونستیکه سم با اخم بهم اشاره کرد با هکـتور برم  م دیسم و هکـتور چرخ نیب نگاهم

 حداقل .   

 شده بود    یاالن بخاطر من زخم هرچند

 نها باشم   ت دمیترسیواقعا م یفقط سر تکون دادم و مخالفت نکردم   از طرف نیهم یبرا

    بود بخش رامشٓ  حضورش ا یبیبه طرز عج هکـتور

    گـفت رومٓ  کنارم هم قدم شد   هکـتور ا عیرفتم و محافظش سر رونیسکوت با هکـتور از اتاق ب تو

 داره اما روحش داغونه ...    یقلب مهربون -

اون سمت تر بود   تو سکوت به سمت  یزینگـفتم چون از نظرم روح سم از داغون هم چ یزیچ

 هکـتور گـفت      میریم میبه کدوم سمت دار دونستمیو سوار شدم   نم میهکـتور رفت نیماش

    یبردار یخوایم یا لهیخونه شما وس میاول بر ریتو مس -

اومد تو  گاردشی. همچنان ساکت بودم . هکـتور با من و باد میمردم و به سمت خونه رفت استقبال

 خونه که لباسمو عوض کردم .  

به  یبرداشتم . وقت لمیاز وسا کیکوچ فیک هی. دمیساده کوتاه پوش راهنیپ هیپاک کردم و  شمورایٓ  ا

 بگه ... اما سکوت کرد ...   یزیبه من شد . انگار خواست چ رهیبرگشتم هکـتور خ یرائیپذ

    میدیعمارت بزرگ رس هیباغ به  کیو از جاده بار میشد یساعت بعد وارد باغ بزرگ هی

 تو وجودم نشست     یاون ساختمون بزرگ وچند طبقه ترس بد دنید با

 شده بود    رید گهیسم . اما د شیپ موندمیم مارستانیشدم کاش تو ب مونیلحظه پش هی

 شدم    خکوبیسر جام م یورود یتابلو بزرگ رو به رو دنیهکـتور وارد عمارت شدم و با د با

 برگشت سمتم و گـفت    یبا لبخند مهربون هکـتور

 شباهت شوکه شدم ...    نهمهی... از ا دمتیامشب د شرایٓ  بدون ا یخواهر مرحوممه ... وقت -
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 ...   دمیبگم ... اما صدام رو نشن یزیزدم چ لب

 اون زن بودم ...   هیاز اندازه شب شیب من

 به عکس و العمل من بود و گـفت    رهیهمچنان خ هکـتور

 ...   یبد یان ا ید شزمایٓ  ا هی...  خوامی... اما من ازت م گمیم ونیشدم و هز ریمن پ یفکر کن دیشا -

 من ؟    -

 که گـفت    میسمت پله ها اشاره کرد و با هم از پله ها باال رفت به

 چیو رو کردم. اما ه ریبود که تمام مدارکـتو ز رتیبا سم چنان ذهنم درگ دنتیاون شب بعد از د -

 نکردم...    دایپ یارتباط

 از اتاق هارو باز کرد و رو به من گـفت    یکی در

 ؟    یهست لیتو واقعا الکساندرا م -

 بدم.    یچه جواب دونستمی. نم ستادمیجام خشک ا سر

 خوشحال کنم    یخودمو الک خواستمینم

 اریاخت یثروت و قدرت   اما لب هام ب نیبا ا یزاده هکـتور باشم ! مردنداشت من خواهر  امکان

 گـفت   

که به شدت  یدر حال ینویال التیتو ا ای مزرعه کنار 1995 گوستٓ  ا 27هستم ...  ندیما رهیمن دز -

 شدم ...   اشک هام راه افتاد و ادامه دادم    دایبود پ یبودم و بدنم زخم دهید بسیٓ  ا

شده  بود  یلباسمگلدوز یبردن ...  رو کاگویسال داشتم ... منو به پرورشگاه ش 2حدود اون زمان  -

 گذاشتن ...    میابیغ میق یاز رو لموی... نام فام رهیاسممو گذاشتن دز نیهم ی... برا رهیدز

    وردٓ  ا رونیپولشو ب فیک بشویهکـتور اشک جمع شد و سر تکون داد   دست برد تو ج یچشم ها تو
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... عکسو گرفتمو  دیلرزیو به سمتم گرفت  . دستام م دیکش رونیاز داخلش ب یمیعکس قد هی

 ...   زدم لب رومٓ  چشمام از اشک تار شد ... ا

 ... منم...    نیا -

شدم  رهینمناک هکـتور خ یبود به چشم ها یکیکه ازم گرفتن  یعکس نیمدل موهام هم با اول یحت

 که گـفت   

 کیفکرشو م ینشد ...  اما ک دایخواهرم تو کانال افتاد و جسد دخترش هرگز پ نیمن ... ماش یخدا -

 نجاتت داده باشه  ...    نیبا پرت کردن تو از داخل ماش یلیرد ... ها

 شد    ریمن سراز یهکـتور با اشک ها یها اشک

 لرزون ادامه داد   یلب ها با

 بود  ...   یک میدینفهم چوقتیکه ه یکرده بود ...  کس یرو دست کار یلیها نینفر ترمز ماش هی -

 بود ؟   یاسم اون بچه چ -

 کرده بود ...    ی... مادرم اسمشو رو تمام لباس هاش گلدوز رهیدز -

 گـفتو دستشو به سمت من دراز کرد    نویا هکـتور

 ؟!   رهیبغلت کنم ؟ دز یدیاجازه م -

 بود ...    یتشابه اسم هیفقط  نیبود ؟ ! نه ... ا یواقع

 هکـتور منتظر جوابم نموند و بغلم کرد  اول شوکه بودم   اما

 قتیحق یزیچ نیباور کنم چن تونستمهنوزنمی   کردم بغلش منم و شد بٓ  ا کمیبعد از چند لحظه  اما

هنوز تو  میبود   اما عکس بچگ یمسخره باز هیهمش  دیشا   دمیدیداشتم خواب م دیداشته باشه   شا

 دستم بود  

 دار ...    نیو چ دیلباس سف هیعکس از من با  هی
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 واقعا من خانواده دارم ...    یعنیاومد ...  یبند نم اشکام

 ...    ی... سم بود ... سم مکند دیک ذهنم رس یچز نیاول

 ...   ینیکه منو تو خونه ات بب ینیخوابشو بب یسم مکند گهیمن واقعا خواهر زاده هکـتور باشم ... د اگه

 سم:     

 کالفه بودم.    ختیاتفاقات برنامه هامو بهم ر نیا نکهیبودم . از ا کالفه

 کالفه بودم    ستین شمیپ رهیدز نکهیا از

بود برام  7صبح تا االن که  4شده بدم   از  داریصبح ب 4مسکن زودخوابم برده بود و  یدارو بخاطر

  گذشته بود   کسالی

    شدیپخش نم یزود نیباشه . هرچند خبر ها به ا یدیخبر جد دیچک کردم شا لمویموبا

و هکس  یانداز ری. عکس من لحظه ت میبود یخبر تریخالف انتظارم تو اخبار ساعت هفت صبح ت بر

   مارستانیلحظه ورود به ب رهیمنو دز

شدم  یرسانه ا تریمن ... ت یخارج شد هم بود   خدا مارستانیبا هکـتور از ب یوقت رهیعکس دز یحت

 دوباره...   

 افته    یاتفاق ب نیهم خواستمیم هرچند

 باشه !    رهیمرکز توجه دز خواستمیخوردن من ! م رینه با ت اما

 صحرا رو از خودم دور کنم   اسمش تو ذهنم گذشت و خودش از در وارد شد    خواستمیم

 شده ...    یسم ... سم چ  -اومد گـفت    یکه به سمتم م یو سرخ در حال یاشک یچشم ها با

 اخم به نگهبان جلو در اشاره کرد و گـفتم    با

    ستادیمن ا یقدم هیتو   صحرا شوکه و ناراحت  ادیزن ب نیاجازه داده ا یک -

 ... من واقعا نگراننم ...   یکنیکارو م نیسم ... چرا ا -
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 گـفتو به اطرافنگاه کرد    نویا

 !   ؟ییچرا تنها -

 جواب دادن به صحرا رو به نگهبان گـفتم    بدون

 استراحت کنم    خوامی... م نیلطفا . در اتاق منم ببند نیکن یراهنمائ رونیخانم رو به ب نیا -

 رفت    رونیب تیاطاعت کرد اما صحرا نذاشت بهش دست بزنه و با عصبان عیسر نگهبان

... چدرم و  گذرنینم یچیبه اهدافشون از ه دنیرس یجماعت برا نیشک ندارم کار خودشه ... ا نم

 صحرا هر دوتا هدف مشترک داشتن ! سو استفاده از من و ثروتم ...   

رو گرفتم و بهش زنگ زدم    رهیدز لیمونده بود تا بتونن منو به دام بندازن   شماره موبا یلیخ اما

 صبح زود بود و احتماال خواب بود   

 جواب لودٓ  خواب ا یشده بود  چنتا زنگ خورد و با صدا شتریب رهیدز یبرا میصحرا نگران دنیبا د اما

 ؟   خوبی...  سم  -  داد

 رو به راهه اوضاعت ؟   نمیبب خواستمیسالم ... خوبم ... م -

 دکـتر مرخصت کرد ؟  اوهوم ... من خوبم ...  -

 نگران تو شدم    نیهم ی... اما صحرا اومد ... برا ومدهینه هنوز ن -

 که اومد اونجا ؟ االن اونجاست ؟   خواستیم ینگران من ؟! چ -

 دنبالت    امیهکـتور بمون تا خودم ب شی... پ رونینه ...به نگهبان گـفتم ببردش ب -

 دنبالت    میایگـفت بعد صبحانه م شبیدنبالت ... هکـتور د میایسم ... ما م -

 ...    ستیالزم ن -

 گـفتمو قطع کردم    نویا

 منو مرخص کنه...    ادیدکـتر م یپس ک  -کنار تختمو زدم و با ورود پرستار گـفتم    زنگ
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    یمکند قایٓ  ا انیدارن م -

 حرفش دکـتر وارد اتاق شد...    نیا با

 :   رهیدز

 ...   یمغرور ... چقدر خود را چقدر

 رفتم .    سیتاسف سر تکون دادم و به سمت سرو با

 ...    بردیخوابم نم یتا از سر در گم شبید

    میکنیو هم سم رو مرخص م میدیم یان ا ید شزمایٓ  هم ا مارستانیب میریگـفت صبح م هکـتور

 داشت .    یا گهیسم برنامه د ایگو اما

    نیرفتم به سمت طبقه پائ رونیجمع کردم . از اتاق ب لمویعوض کردمو وسا لباسمو

 شده بود    دهیصبحانه چ زیم یرائیچذ تو

 یخونه ها نیبود . چن زیغم انگ یلیبودن خ دهیکه چ یبزرگ صبحانه دو نفره ا یغذاخور زیاون م رو

 ...  دهمی دمٓ  به ا یـیواقعا احساس تنها یبزرگ

دخترم ... با لبخند سر  ایب  -کنارش اشاره کرد    یبود و با ورود من به صندل زنشستهیسر م هکـتور

 نشستم و گـفتم    زیم

 سم بهم زنگ زد    -

 اوه ... مرخص شده ؟   -

 و قهوه اش رو خورد و گـفت    دیدنبالم   هکـتور خند ادیشما بمونم خودش م شیگـفت پ -

 ...   شهیبزرگ م یبچه ک نی... ا دهیدستور م شهیمثل هم -

 و گـفتم    دمیکه تو ذهنم بود رو بالخره ازش پرس یسوال
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 ؟   نیبا سم دار یشما چه نسبت -

مستقل و  خواستیشده بود. م لیساله مغرور که تازه فارغ التحص 22پسر  هیبود ...  ارمیسم دست -

 خودشو بسازه...    یبدون پدر مادرش زندگ

لقمه از املتم گرفتم و خوردم که  هیاز قهوه اش خورد   منم  گهیجرعه د هیگـفت و  نویا هکـتور

 هکـتور ادامه داد   

رو متحول کرد ... مثل  یبشه و بعد ... بوم ... اون همه چ ارمدستی موزٓ  من قبول کردم به عنوان کارا -

 بدجنسه    یادیز یپسرم دوستش دارم ... هرچند گاه

 نگـفتم    یزیچو  دمیحرف هکـتور خند نیا از

 راجب قرار دادم با سم بهش بگم   اما واقعا نگران بودم    ومدهین یان ا یتا جواب د خواستمینم

 نسبت به من!    شهیم یعالقه و توجه هکـتور به سم ... برخوردش چ نهمهیا با

 که تو شکممه...    یقرار داد و بچه ا نیو ا من

 نگاهم کرد و گـفت   قیدق هکـتور

خودمو با بشقاب صبحانه ام سر   ن؟شدی شنآ  ا یسوال ازت دارم ... شما واقعا چطور هیحاال من  -

 بگم    نویا یان ا یبعد از جواب د نیاجازه بد  -گرم کردم و گـفتم   

 چرا ؟    -

 ...   نیندون قتویچون اگه من خواهر زاده شما نباشم ... بهتره حق -

 بود بهم    رهیگـفتمو نگاهش کردم که مشکوک خ نویا

    ینگ یقانون سمه ؟ که به کس هیباز  نمیا -

تو چه خواهر زاده من   -لبخن زدم و سر تکون دادم . هکـتو رهم  سر تکون دادو گـفت    رومٓ  ا

 شک نکن    نوی... ا یرو من حساب کن یتونیم کنهیم تتی... اگه سم داره اذ ی... چه نباش رهیدز یباش
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االن بهش  نیهم شدیلب تشکر کردم. کاش م ریشد رو غورت دادم و ز دایتو گلوم پ هویکه  یبغض

 اضطرابو استرسو تموم کنم .    نیبگم و ا

تموم کردم و با هکـتور  لی.  صبحانمو بدون م رهینم شیپ میخوایاونجور که ما م شهیهم اینه ... دن اما

 من بود ...   یزندگ یم براروز مه هیامروز    میبلند شد

 

 اگه واقعا من خواهر زاده اش باشم....      میو به سمت بمارستان رفت میشد نیهکـتور سوار ماش با

 !   کنهیسم چطور برخورد م واقعا

 سم:     

    رنیاز دستم بگ دینداد بهم تا عکس جد صیحالم خوب بود دکـتر اجازه ترخ نکهیوجود ا با

بود و تا االن من دو ساعت از روزو از دست داده بودم   کالفه رو تخت منتظر حاضر  یروز کار هی امروز

 اومد تو   با اخم بهش گـفتم    رهیشدن عکسم بودم که دز

جا  دنشیدنبالت   پشت سرش هکـتور اومد تو و با د امیتا ب یهکـتور بمون شیمگه نگـفتم پ -

 خوردم   

 رفت    ادتیسالم  یدرد دار یلیخ ایسم ... ضمنا ... گو ادیمن ازش خواستم ب -

    ختی... کالفه ام ... کل برنامه هام بهم ر سالم

    دیکش قیگـفتو نفس عم رومیٓ  سالم ا رهیدز

 کرد ؟   تتیزیدکـتر و  -کنار تخت نشست و هکـتور هم همراهش اومد و گـفت   یرو صندل اومد

و امروز  شبیبخاطر د یهکـتور ... مرس یبر گهید یتونیهستم ... تو م دستم عکس منتظر...  رهٓ  ا -

    یشد تیاذ ی... حساب

    شه مادهٓ  و منتظرم جوابش ا مارستانیاومدم ب شتریب یکار شخص هی ینکردم ... االنم برا یکار -
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 نگاه کرد    رهیگـفتو به دز نویا

 گـفتم    یزد   با کالفگ یهم نگاهش کرد و لبخند پر استرس رهیدز

 شد و هکـتور گـفت    رهیخ نیبه زم رهیافتاده ؟   دز ی؟ اتفاق هیچ هیقض -

 دکـترت کجاست و واقعا حالت چطوره  نمیفعال نه ... خب من بهتره برم بب -

 ؟   رهیدز یخواینم یزی. تو چ

.  با لبخند به هکـتور رهیشدم به دز رهیاز زبون هکـتور اخمام تو هم رفتو خ رهیاسم دز دنیشن با

 گـفت   

    ینه مرس -

 گـفتم    یبلند بایتقر یرفت و با صدا رونیاخمم جا خورد   هکـتور ب دنیبه من نگاه کردو با د بعد

 ؟   یلو داد ویشب فرستادمت اونجا و تو همه چ هیصدا زد ...  تیچرا هکـتور تورو به اسم اصل -

 نشستم رو تخت و گـفتم      ستین یکنیکه تو فکر م یزیاون چ هضیق...  سم باش رومٓ  ا -

 جا به جا شد و گـفت    شیمردد رو صندل رهیتا منم روشن شم ؟  دز یدینم حی؟ چرا توض هیپس چ -

 خودش بگه بهتره    ادیبذار هکـتور ب -

 چونه اش رو تو دستم گرفتم    نویتخت اومدم پائ از

 سم   گـفت دادو غورت دهنشو بٓ  ؟  ا ینیمنو بب یاون رو ی... دوست دار رهینکن دز یمنو عصبان -

   دونمنمی درست هنوز خودم من... 

 اش رو تو دستم فشار دادم که هکـتور با دکـتر وارد شد    چونه

 دکـتر که صدام زد ولش کردم    یشد م و بالخره با صدا رهیبا خشم به چشم هاش خ قهیدق چند

 گـفتم    تیمرتبه   برگشتم سمتشو با عصبان ی... همه چ نی... ام ... شما مرخص یمکند قایٓ  ا -
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برگه جوابمو ازش   نیکردیروزمو حروم م دیمورده ... فقط با یکارا ب نیمن که بهتون گـفتم ا -

سم ... چند   -و هکـتور پشت سرم اومدن که هکـتور گـفت    رهیگرفتمو به سمت در رفتم   دز

 لحظه صبر کن ...   

 :   رهیدز  

 باهاش تنها شم.    دمیترسیبود . م یعصبان یحساب سم

بهتره بهش نگم   هر سه تو سالن انتظار نشسته  ومدین یان ا یهکـتور گـفت تا جواب د یطرف از

 .   میبود

 .   ردکیسم با خشم به من نگاه م 

 .  ادیکه منتظره جوابش ب یزیصبر کنه تا چ کمیهکـتور ازش خواست  

بلند شد   با بلند شدن سم به  لشیموبا یشدم به دستام که صدا رهیو خ دمیاز سم دزد نگاهمو

 هکـتور نگاه کردم و گـفتم   

    شهیتر م ی؟ اون هر لحظه داره عصبان میرفتیبهتر نبود من و سم م -

    نیگـفتم بمون نیهم یاگه جوابش مثبت بود ... تورو با خودم ببرم ... برامنتظرم  -

 نگران سم نباش     -و گـفت    دیهکور خند   یسم فوق عصبان هیو  مونمیباشه من م یاما اگه منف -

 لحظه سم اومد و گـفت    نیهم

 االن برم شرکت ...     نیهم دیهکـتور... من با -

 ... تو برو ...    مونهیمن م شیپ رهینداره ... دز یبیع -

بگه هکـتور  یزیچ نکهیو با اکراه سر تکون داد اما قبل از ا دیمنو هکـتور چرخ نینگاهش ب سم

 گـفت   

 خونه   رسونمشیتموم شد خودم م کارم



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  302:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 سر تکون داد و با اخم به من نگاه کرد و گـفت    سم

 در دسترس باشه    لتیموبا -

 و گـفت    دیگـفتم و به رفتن سم نگاه کردم   هکـتور تو گلو خند یچشم

 ارتباط برقرار کنه    خوادیکه م یـیها زیچطور با چ دونهی... نم هینجوریهم شهیسم هم -

 ...  هیا گهید زیو اصل ماجرا چ خوادیبه هکـتور بگم اون منو نم خواستمیم

 صبور بودم   سم:    دیفعال با اما

به هکـتور گـفته  یچ دونستمیرو کم داشتم   نم رهیدز یفقط همن پنهان کار یاز اون شب کذائ بعد

 ...   هیچ هیاز هکـتور بپرسم قض دادیو غرورم هم اجازه نم

 رهیو قبل از رفتن به دز سیاداره پل رفتمیم دیکار هام مرتب شد ... با کمیچهار شده بود  که  ساعت

 زنگ زدم . اما جواب نداد   کالفه شماره هکـتور رو گرفتم که زودجواب داد   

 

 کجاست ؟   رهیهکـتور... دز  -   دمیبودمکه بدون سالم کردن پرس یعصب انقدر

 منه ...    شیپ -

 بهش ؟   یبد یگوش یتونی... م دهیجواب نم لشویچرا موبا -

 حالش بهتر شد بهت زنگ بزنه    گمیشده االن ... بهش م یاحساسات کمی...  یلیها ادبودیسر  میاومد -

 ؟ اونجا چرا ؟   یلیها ادبودی -

هکـتور جوابمو نداد  یهکـتور هم متفاوت بود   وقت یشده بود ! هرچند صدا یاحساسات رهیچرا دز و

    دمیدوباره پرس

 ؟   هیچ هیهکـتور ... قض -

    گـفت رومٓ  و ا دیکش قینفس عم هکـتور
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 خواهر زاده منه ...   رهیبودم ... دز یان ا ید شزمایٓ  صبح منتظر جواب ا -

 ...   دمیشن صداشو

شد .  ی؟ باو رم نم گـفتیداشت م ی؟ هکـتور !  چ رهیخواهر زاده ؟ دز   دمیحرفشو نفهم یمعن اما

 کردم و گـفتم    یخنده عصب

 هکـتور ؟    یکنیم یبا من شوخ یدار -

 امروز ثابت کرد ...    یان ا ید شزمایٓ  ا نوی... ا هیلیدختر ها رهینه ... دز -

 امکان نداره ... چطور ممکنه ؟!   -

    یک رد دایکه اونو پ ونمیدست روزگار سم ... سرنوشت ... من واقعا به تو مد -

 و گـفتم    میدادم به صندل هیبودم از اتفاقات تک هنگ

 ...   شتونیپ امی... االن م نمشیبب دیبا -

    میهم صحبت کن یبست رهیکه با دز یراجب اون قرار داد دیخونه ات ... با میاینه ... بروخونه ... ما م -

 ...   ستادیلحظه خون تو رگ هام ا هیحرفش  از

 داد زدم    یعصبان اریاخت یب   دونهیدادمون ... هکـتور راجبش م قرار

 راجب اون قرار داد به تو گـفته    یبه چه حق -

 ...   یزنیراجب خواهر زاده من حرف م داری االن تو...  سم رومٓ  ا -

 حرف هکـتور جا خوردم   اما حق با اون بود...    از

 ...   ستیکه تو ذهنمه ن ی یحاال اون دختر تنها رهیدز 

 االن ... خواهر زاده هکـتور ...    اون

 .  کاستمریٓ  سرشماس ا یها اردریلیاز م یکی
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 ...   یسم مکند یدار یسم ... تو چه شانس افتضاح یدار یشانس چه

 گـفتم    رومٓ  ا

 یبه کس دیکه توش ذکر شده اون نبا یدارم ... قرار داد یقرار داد رسم هی رهیهکـتور ... من با دز -

 قرار داد بگه    نیراجب ا

 ...  شتیخونه پ میایم نجای... بعد از ا ستیسم... اما اون برده تو ن دونمیم -

    میکنیصحبت م کامل

 ...   رسوندمیزودتر خودمو به خونه م دیگـفتمو قطع کردم . با یا باشه

 :   رهیدز

 هامو پاک کردم و بلند شدم    اشک

 باشه   یواقع شدیاومد باورم نم شزمایٓ  هکـتور با جواب ا یوقت

    دارمیب شدینم باورم

 !   نمیبیدارم خواب م کردمیم فکر

   شدیو رو م ریز مزندگی چقدر!  سم به!  ماندآ  اومد... به بچه تو شکمم فکر کردم   به ا یبند نم اشکام

    میچقدر تو اون حال بود دونمیهکـتور بغلم کرد و نم

 هکـتور گـفتم . از قرار داد تا بچه تو شکمم.    یسخت بود . همه ماجرا رو برا باورش

 .  میریبگ میمادرم و بعد تصم ادبودیسر  امیداد ب شنهادیپ ـتورهک

 کردم !   یبهش فکر م شهیکه هم یمادر

 نجاتم داده...    ی... با سخت فهممیرهام کرده ... اما حاال م کردمیم فکر

 بود .    یشدم   غرق شدن تو گذشته کاف نیسمت هکـتور روفتم و سوار ماش به
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بستم که  نویو مرحله اول رو به رو شدن با سم بود   در ماش گرفتمیم میتصم ندهیٓ  ا یبرا دیبا حاال

 هکـتور گـفت   

 ...   میریبگ میراجب بچه ات تصم دی... اول از همه با رهیخب دز -

    گـفتم روکٓ  داشتم براش ... ا یمیحرف هکـتور دستمو رو شکمم گذاشتم   بچه ام ... چه تصم نیا با

 دارم    خوام نگهش یمن م -

 گـفتم    عیبدون اون ؟  سر ای... اما با حضور سم ؟  دونمیم -

... که االن هم  خواستیوارث م هیبه من و بچه ام نداره ... اون فقط  یاحساس چیبدون سم ... اون ه -

 !   خوادینم گهید

 ؟   هیمنظورت چ  -حرفم هکـتور مشکوک نگاهم کرد و گـفت    نیا با

.. . من به سم کمک کنم از شر صحرا راحت شه ... میببند دیما قرار بود قرار داد جدخب راستش ...  -

    میکن یخودمون زندگ یاونم منو بچه ام رو ول کنه تا برا

 ابروهاش باال تر رفت و گـفت    هکـتور

 ؟    نیبست دیاالن قرار داد جد -

    ندازهیکنه ... اما عقب م مشینه ... سم دو هفته است قرار بود تنظ -

 نیکه مال اونه به ا یزی... از چ یکنم ... اما فکر نکنم سم مکند دتینا ام خوامیخب دخترم ... نم -

 مثل بچه !   یزیها بگذره ... مخصوصا چ یراحت

 زد    خیحرف هکـتور قلبم  نیا با

 احساس مثل خودش    یب هیکنه به  لشیو تبد رهیبچم رو ازم بگ ذارمینم چوقتینه ... من ه -

 شد و گـفت    نیهکـتور غمگ یها چشم

 است ...  دهید بسیٓ  روح خسته و ا هیراجب سم نگو ... اون  ینجوریا -
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 پسر بچه تنهاست ...    هی درونش

 انداختم .    نیشرمنده شدمو سرمو پائ کمی

سم با من چکار کرده   هکـتور  نیدونیشما نم  -گـفتم    کردمیم یکه با دستم باز یدر حال رومٓ  ا

 دستمو گرفت و گـفت   

 بدون اجازه ات بهت دست بزنه ...    ذارمینم گهیحدس بزنم ... مطمئن باش د تونمی... اما مدونمینم -

 جلو ساختمون سم....  میدیمتوجه شدم رس نیترمز ماش با

موضوع رو حل  نیدوستانه با سم ا میبتون دوارمیرو به رو شدن با سم استرس داشتم . ام یبرا واقعا

 .   میکن

 سم:     

 وقت گذاشتم.    سیترمز فقط تو اداره پل هیحد  در

سرعت به سمت خونه  نیشتریدادم  با ب شتریب یرو امضا کردم و درخواست بررس تیشکا برگه

 حرکت کردم   

 لحظه منو خشک کرد    هیخونه  یخونه شدم  حجم خال وارد

 خواهر زاده گم شده هکـتور باشه !   دیکردم با دایکه من پ یدختر نیا قای... چرا ...پرا دق یلعنت

 !   هیچه شانس مزخرف نیا

زنگ اومد   از  یپرت کردم رو کاناپه و کرواتمو باز کردم   تازه رو کاناپه ولو شده بودم که صدا کـتمو

 بودن !   رهینگاه کردم . هکـتور و دز یچشم

 بره...    رهیدز ذارمیشخص بود ... من نمم ممیتصم

    ستادمیباز کردم و کنار ا درو
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سر تکون دادم  هر دو وارد شدن و به سمت  رهیهکـتور مودبانه سالم کردم اما فقط در جواب دز به

 هکـتور ؟   یدار لیم یزیچ  -کاناپه ها رفتن . نشستم و گـفتم   

 گـفتم    رهیحرفش رو به دز نیخنک اگه ممکنه   با ا یدنینوش هی -

 ؟   یاریبرا هممون ب شهیم -

نکرده . با  رییتغ یزیمن چ یبهش بفهمونم ، برا خواستمیرفتارم م نیتکون داد و بلند شد . با ا سر

 هکـتور گـفت    رهیرفتن دز

 ستیکه معامله ن یزندگ زی! همه چ یببند یبا کس یقرار داد نیچن میسم ... من ازت انتظار نداشت -

 پسر جون   

 وارث داشتن من بود ...  یراه برا نیبهتر نی... ا یشناسیهکـتور تو منو م -

 !   یریرو از من نگ رهیهنوز هم هست ... اگه تو دز البته

دور کردن صحرا ...  یبرا رهیدز یهمکار ی. در ازا نیاما اون گـفت شما قرار بود قرار دادو عوض کن -

   یبچه رو ول کنتو هم اونو 

 جا به جا شدم و گـفتم    میصندل رو

 فکرو داشتم ... اما هنوز مطمئن نبودم .   نای رهٓ  ا -

 گهیو بچه بود.  روز د رهیول کردن دز ممیروز تصم هیرو گـفتم ... من واقعا سر در گم بودم .  تیواقع

 روز هم ...نگه داشتن هر دو...    هیو نگه داشتن بچه و ...  زهیول کردن د

بگه که با  یزیقدغن   هکـتور خواست چ دیجد های حماقت.  کردم پاک سرم از خروٓ  فکر ا عیسر

 ساکت شد    رهیاومدن دز

 و هکـتور بالخره گـفت    مخوردی سه هر رومٓ  درست کرده بود رو ا رهیکه دز یخنک مونادیل

  نی... دوست دارم تو صلح با هم باش نیمن هست یشما هر دو مثل بچه ها -
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 ؟   هیادامه چ یبرا متونیبچه وسطه که مال هر دو شماست ... تصم هی ی... االن پا

 گـفت    عیسر رهیدز

صحرا دور شه... بعد هم با بچه از  کنمی. من کمک م میادامه بد دمونیطبق قرار داد جد میتونیما م -

   رونیب رمیسم م یزندگ

 دادم به کاناپه و گـفتم    هیتک

 !   میرو دار یالبته ما هنوز همون قرار داد قبل -

   میداشته باش دیکه قرار داد جد میاما ما با هم توافق کرد -

 !   خوامی. .. االن نظرمم عوض شده ... من بچه ام رو ممینبست دیقرار داد جد میتوافق کرد -

بود ؟  خواستم جواب بدم  یفسخ قرار دادمون چ طیشرا  -لب هاشو به هم فشار داد و گـفت    رهیدز

 که هکـتور گـفت   

 سم ؟    یاریقرار دادو م -

 هکـتور قائل بودم گـفتم    یکه برا یتمام احترام با

هکـتور به وضوح ناراحت شد و    ننیبیاونو م نیو طرف لیو فقط  وک هیقرار داد خصوص هی نینه ... ا -

 گـفت    رهیرو به دز

 بردار    ازتویمورد ن لی... وسا میکنیاقدام م لتیوک قیدخترم ... فردا از طر میپس بهتره بر -

 سر تکون دادو بلند شد.   رهیحرف هکـتور دز نیا با

 بلند شدم و گـفتم    عیسر منم

 ر پا برجاست ...   قرار داد هنو نی! ا مونهیمن م شیپ رهیدز -

 در جواب هکـتور گـفتم      میرو دوستانه حل کن هیسم ... اجازه بده قض -

 !    نیرو نشون بد تتونیندارم ... شمام با احترام به قرار دادمون حسن ن یمن االن دشمن -
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 و گـفت    دیمنو هکـتور چرخ نینگاش ب رهیدز

 قرار داد قراره تموم شه ... پس اجازه بده از االن برم    نیسم ... ا -

 ...  یبر یتونینه ... هر وقت تموم شد م -

 هم بلند شدو گـفت    هکـتور

 صحبت کنم ؟   یخصوص رهیبا دز شهیم -

 دیبرن. اما از هکـتور بع ی یتو نبودم دوتا دمیترسیاکراه سر تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم . م با

 :   رهیدز   یحرکـت نیبود چن

 خونم به جوش اومده بود    تیعصبان از

 بلند شدم و گـفتم    عیمنم سر

 قرار داد هنور پا برجاست ...    نی! ا مونهیمن م شیپ رهیدز -

 در جواب هکـتور گـفتم      میرو دوستانه حل کن هیسم ... اجازه بده قض -

 !    نیرو نشون بد تتونیاحترام به قرار دادمون حسن نندارم ... شمام با  یمن االن دشمن -

 و گـفت    دیمنو هکـتور چرخ نینگاش ب رهیدز

 قرار داد قراره تموم شه ... پس اجازه بده از االن برم    نیسم. .. ا -

 ...  یبر یتونینه ... هر وقت تموم شد م -

 هم بلند شدو گـفت    هکـتور

 صحبت کنم ؟   یخصوص رهیبا دز شهیم -

 دیبرن. اما از هکـتور بع ی یتو نبودم دوتا دمیترسیاکراه سر تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم . م با

 :   رهیدز   یحرکـت نیبود چن
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 خونم به جوش اومده بود    تیعصبان از

 .   گـفتیداشت زور م سم

 !   دیقرار داد جد یبرا میتوافق کرد ما

 نه!   گـفتیم حاال

 بمونم!   نجایا گهید هیثان هیحاضر نبودم  

 رفتن سم هکـتور گـفت    با

    یبست یقرار داد خصوص هیبکشه ... مخصوصا اگه  یکار به لجباز یبذار دیتو نبا رهیدز -

 داشتم  یبد طیشرا یلیبستم ... من اونموقع خ یچه قرار داد دونمیمن نم -

 بود ...    نی... تنها راه نجاتم هم

پسر بچه است که  هی... سم االن مثل  کنمیصحبت م لیوک هیامشب با  نیدخترم ... من هم دونمیم -

و  بندهیاز رو م روی... اون شمش ینمون نجای... اگه امشب ا رهیبگ شویاسباب باز یبذاره کس خوادینم

 خودشه    لیکه واقعا بر خالف م کنهیم یـیمسلما کار ها

 ؟    هیمنظورتون چ -

 قبول کنه ... بهت وابسته شده ...   خوادی... اما نم رهیدز خوادیتورو م اون

 به هکـتور نگاه کردم .    رهیخ

 منو بخواد؟!   یساده و دل خوش بود ! سم ؟! سم مکند چقدر

 مبل رابطه داشت !    نیخونه ... رو هم نیتو هم گهید یکه با وجود من با دخترا یکس

 بخواد ؟!    منو

 منو عذاب بده ...    خوادیاون فقط منه ...  -
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    گـفت دادو تکون سر رومٓ  ا هکـتور

 ...   دهیعذاب م انشویخودش و اطراف نیهم یاحساساتشو بفهمه... برا ستیاون بلد ن -

 تاسف سر تکون دادم و گـفتم    با

 ...    دمیکه من ازش د یزیبهش... ام چ نیهست نیخوشب یلیشما خ -

 جمله ام با حرف هکـتور ساکت شد    ادامه

 گـفتم   ام ... نه ...    عی؟  ناخداگاه سر رهیدز یداشت یو روح یجسم هتنبی ؟ داده زارتٓ  ا -

 گـفتم .    نویچرا ا دونمینم

 سم هر دو کارو کرده بود .    تیدر واقع اما

 تو خونه !   گهیزن د هی، حضور  یو روح جسمی زارٓ  ا شهیخشن م رابطه

 سم !   زمیٓ  ا ریتحق ایحرف ه اون

 بگم   هکـتور نگران سر تکون داد و گـفت    ناروای نتونستم اما...  بود زارٓ  و همه ا همه

... اگه  ای، ب یکن یسم رو راض یزبون ی! اگه تونست مونمیمنتظرت م گهیساعت د میتا ن نیمن پائ -

   لیدفتر وک میدنبالت بر امیبمون و صبح م یمجبور شد

 سر تکون دادم و رفتن هکـتور به سمت در رو نگاه کردم .    ینگران با

 رو لبش نشست   یلبخند مغرورانه ا دنمیبا د   ی یرایاومد توپذ عیدر سم سر یصدا با

    یپس بالخره عقلت کار کرد و موند -

 منتظرمه که برم ... البته با توافق تو...    نینه کامال ... هکـتور پائ -

 برات برنامه دارم    یو من حاال حساب میبره ... دو شبه با هم نبود بهتره
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 تاسف سر تکون دادم و گـفتم    با

وجود نداره ...  یمال ازیاون ن گهی... اما د یکار کرد نیمجبور به ا میمال ازیسم ... تو منو بخاطر ن -

 ؟  اخم هاش تو هم روفتو اومد سمتم   کمرمو گرفتو گـفت    گمیم یچ یفهمیم

 وجود نداره ... اما اون قرار داد که هست    یمال ازیاون ن -

 خواستن من...    نیو ا  -دلم گـفت   ریعقب برم اما منو به خودش فشار داد و با حسش ز خواستم

 اش تا هولش بدم   اما تو بغلش قفلم کرد و تو گوشم گـفت    نهیگذاشتم تخت س دستمو

    یشیحس کنم تو هم از لمسم داغ م تونمیو خواستن تو...  انکارش نکن ... م -

 هولش دادم و عقب رفتم    محکم

جسمم  ریسم ! اما قلبم نه ! روحم نه ! من مثل تو اس دهمی جواب تو به جسمم...  رهٓ  ا...  رهٓ  ا -

 ...    ستمین

 زده بهم نگاه کرد    بهت

 نداشت بترسم   عقب تر رفتم و ادامه دادم    یلیدل گهیاما د   دمید یرو صورتش م تویعصبان ثارٓ  ا

جسممو با  ازین دمیم حیقرار داد مسخر بدم ... ترج نیبخاطر پول تن به ا ستمیحاال که مجبور ن -

    سمتم اومد سم   نده زارٓ  رفع کنم که جسم و روحمو ا یکس

که بازومو  میبود دهنرسی سانسورٓ  با سرعت به سمت در رفتم و از خونه اش خارج شدم   هنوز به ا اما

    یبر ذارمینم   -گرفت   

 سمت خونه   دستمو با شتاب ازش جدا کردمو داد زدم    دیگـفتو منو با خودش کش نویا

 ی... رو به رو ستادیخشک ا   یبهم تجاوز کن یکه بخوا یانقدر پست باش نکهیبرم ... مگه ا یذاریم -

 هم ...  

    رفتم سانسورٓ  به سمت ا دمویکش قیعم نفس
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    ادینبودم دنبالم ن مطمئن

نگاه کرد و دکمه  رهیبه سمت سم   تو چشمام خ دمچرخی شدم سوار و شد باز سانسورٓ  در ا یوقت اما

 گراند رو زدم ...  

 بود...    ستادهیبسته شد و سم همچنان ا در

 سم:     

 ...   یبهم تجاوز کن یکه بخوا یانقدر پست باش نکهیبرم ... مگه ا یذاریم

 یجسممو با کس ازین دمیم حیقرار داد مسخر بدم ... ترج نیبخاطر پول تن به ا ستمیکه مجبور ن حاال

 .   نده زارٓ  رفع کنم که جسم و روحمو ا

 ...   ستمیجسمم ن ریسم ! اما قلبم نه ! روحم نه ! من مثل تو اس دهمی جواب تو به جسمم...  رهٓ  ... ا رهٓ  ا

 بودم    ستادهیچقدر تو اون حال ا دونمینم   شدیتو سرم اکو م رهیدز یها حرف

 به خودم اومدم و برگشتم سمت خونه!    لمیموبا یصدا با

 گذاشت رفت   رهیدز

کرد و  ینافرمان نکهی... به خاطر ا رهیدز یبودم ... نه به خاطر حرف ها یساده و راحت ... عصبان یلیخ

 برنامه ام رو بهم زد ...  

 مشت چرند بود...    هیتمام حرفاش  وگرنه

 ...   ستمیجسم و روحم ن ری... من اتفاقا اس ستمیبنده جسمم ن من

قطع کردمو ولو شدم رو مبل    لمی؟  بدون جواب دادن موبافکر کرده بود ! که برام مهمه  یخودش چ با

 ...   ختهیر رهیمن مثل دز یبرا

 ...   میکرد عصبان ینافرمان نکهیاز ا فقط

 ...   نیهم فقط
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 بلند شد.    لمیموبا یصدا دوباره

 رو به رو ....   واریبه د دمشیگرفتمشو کوب اریاخن یب

 حالم دست خودم نبود...    گهید

 ...   یسکی... جام و زی... م وانی... ل گلدون

    دمیکوب واریتو د دویکه به دستم رس یزیهرچ

 ...   شدیخورد م یزیخورد شدن هر کدوم انگار از درون من چ با

 نیب ی یجنگ تنها هیجنگ بود    دونیاومد   به اطراف نگاه کردم   خونه مثل م یباال نم گهید نفسم

 حال رو کاناپه افتادم   داد زدم    یخودمو خودم   ب

 ؟! رفت ... شرش کم ... به درک...    هیسم ؟! دردت چ هیدردت چ -

 :   رهیدز

چرا نگاه بهت  دونمیفکر نکنم   اما نم یزیکردم به چ یدادم و سع هیتک یسرمو به صندل نیماش تو

 هکـتور س رمو بلند کردم    صدای با   بود اعصابم رو سم خرٓ  زده ا

 ؟   رهیحالت خوبه دز -

 ...   رمیبگ لموی... فقط ناراحتم نشد وسا یخوبم ... مرس -

 .   میکرد یرو تو سکوت ط ریمس یسر تکون داد و باق هکـتور

 خونه من بود...    گهیشدم که حاال د یعمارت وارد

 ردم.    کمی صحبت ماندآ  با هکـتور راجب ا دی...  اما قبلش با گـفتممی ماندآ  به ا دیبا

 فقط بخوابم .    یحرف چیدادم بدون ه حیود و ترج یسخت شب

 رفتم    نیشدم و پائ داریمن با سم بود   خسته تر از قبل ب یکه تماما پر از رابطه ها یخواب
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 لبخند شد   با لبخند جوابشو دادم و نشستم    دنمیبود و با د زیسر م روزیمثل د هکـتور

 ام خوردم    وهبمیٓ  لب از ا هی؟  با سر گـفتم نه و  یدیچشم هات گود افتاده! خوب نخواب ریچقدر ز -

به همراه نسخه قرار دادتو  لتیخونه و وسا میبر ستیسم ن یصحبت کردم ... به نظرم وقت لتیبا وک -

    میریبگ

 ...   هیفکر خوب -

سکوت رو شکستم و رو به هکـتور  ریصبحانه خوردم و حاضر شدم   تو مس عیسر میتصم نیا با

 گـفتم   

 باهاتو ن صحبت کنم    مزندگی تو مهم دمٓ  ا هیراجب  دیبا -

 مرد ؟   هی  -   دیبهم نگاه کرد و پرس یحرفم سوال نیا با

    گـفتم رومٓ  و ا دمیخند

 کامال خارج شه ...   یاونم به زود دوارمیشد سم بود ... که ام میکه وارد زندگ ینه ... نه ... تنها مرد -

 و گـفت    دیخند هکـتور

 ؟   یپس ک -

 ...   ماندآ  ... ا مونهیم کمیباهاش بزرگ شدم . مثل خواهر کوچ یکه از بچگ یدوست.. . کس هی -

 :   سم

 بودم    داریخاموش کردم و رفتم به سمت در   کل شب ب یگاریتو جا س گارمویس نخریٓ  ا

رو اعصابمه ... کـتمو برداشتمو از خونه زدم  یناراحتم . چ یاز چ دمیفهمیبود که نم نیا مشکلم

    رونیب

 .   یکه همه برنامه هامو بهم زد رهیبه تو دز لعنت

 زنگ زد    لمیبودم شرکت که وک دهیرس تازه
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 ! اما خب حق داشت ...    رهیدز یافتاده باشه دنبال کار ها عینداشتم هکـتور انقدر سر انتظار

انقدر محبت و توجه  یا بهیغر هیکه  یـیسم ! هکـتور که به تو یفهمیخواهر زاده اش بود ! م رهیدز

 داشت ... حاال...   

    کنهیبهش توجه م یا گهیاز هر کس د شتریداره ! مسلما ب یخواهر زاده واقع هی حاال

 در زد و وارد شد    میدادم چشم هامو بستم   منش هیتک میصندل به

    نداری جلسه 9 ساعت...  وردمٓ  رو براتون ا ی... صورت جلسه قبل یمکند قایٓ  ا -

 کنسلش کن!    -

 اما    -

...  شماره یشه از همه چ یذهنم خال خواستیکردم . دلم م رونشیداد جوابشو دادم و از اتاق ب با

 رو گرفتم ...    لیگابر

    خوامیسه تا دختر دست نخورده ات رو م  -رو گرفتم ...تا جواب داد گـفتم    لیگابر شماره

 ؟ سه تا دست نخورده ؟    هیخبر ؟یسالم سم ... خوب -

 ... امشب...    خوامیخودم م ی... برا ستین خبری...  رهٓ  ا -

 ...    یعالو  یدونه هم دست نخورده ندارم ... اما سه تا مورد دارم حرفه ا هیراستش فعال  -

 بارشون باشه ... بدون تجربه...   نی... او لیدست نخورده باشه گابر خوامیم -

 و گـفت    دیبلند خند لیگابر

از  نکهی! مگه ا گهید ستنیتجربه ن یدست نخورده هام ب ی! حت شهینم دایپ گهید زایچ نیسم ... ا -

 دادم .    رونیبرات چند تا دختر بفرستم   کالفه نفسمو با حرص ب رستانیدب

 خودم ...    یدست نخورده بود . ناب ناب... فقط برا رهیدز
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باشه همون هارو بفرست ...   -شه و به اجبار گـفتم    یافکار از ذهنم خال نیتکون دادم تا ا سرمو

دختر چطور گند  هینظافت خونه    یزنگ زدم برا لیشب خونه من باشن   بعد تماس با گابر 9ساعت 

 :   رهیمن   دز یزد به زندگ

صحنه رو به رومون خشک شدم    دنیلحظه با د هیتو در چرخوندم و در خونه رو باز کردم    دویکل

 بود .    دهیتو خونه چرخ یزیچ هیانگار 

پسر خودشو نابود  نیا   -ـفت   از کنارم رد شد و وارد خونه شد . به اط راف نگاه کردو گ هکـتور

 ...   فهمهینم شویفهمه   با هکـتور موافق بودم ... سم درد واقع نمی خودشو درد خرٓ  ... اما ا کنهیم

 سر برسه .    هویسم  دمیترسیسمت اتاقم رفتم . م به

 برداشتم و قرار دادو هم گرفتم.    لمویوسا تمام

 بهشه    رهیبرداشته و خ نویزم یرو یاز قاب عکس ها یکیهکـتو ر  دمیکه د رونیاومدم ب لمیوسا با

مرد  هیشدم .   تو عکس  رهیو به عکس خ ستادمیحاال به اون عکس توجه نکرده بودم   کنارش ا تا

 بود کنار سم   هکـتور گـفت    پیجوون و خوش ت

 به سم بود ...     یروح بودن در دو بدن ... مرگ استفان ضربه بد کیمثل  -

 بود ؟   یاستفان ؟ ک -

 کرد  یروز تو دفتر کارش خود کش هیوابسته بودن ...  یلیبرادر سم ... خ -

  ... 

 اوه چه درد ناک...    -

 . براش سخت بود ...   ومدهیاتفاق کنار ن نی... سم هنوز با ا یلیخ -

 گذاشت و رو کرد به من    زیقاب عکسو رو م هکـتور

 ؟   یبرداشت لتویوسا همه -
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 .     میتکون دادم و با هم به سمت در رفت سر

 بود .    بیهکـتور برام عج حرف

 وابسته بشه .    یکس ای یزیسم به چ کردمینم فکر

 ...    دیچیتو دلم پ یکه حس کردم درد بد مشدی سانسورٓ  ا سوار

    کنم حفظ رو تعادلم تا گرفتم سانسورٓ  ا وارهیبه د دستمو

 ازم گرفت و گـفت    فمویمتوجه شد و ک هکـتور

 دخترم ؟   یخوب -

 گـفتم    ی. به سختشدیم شتریانگار هر لحظه ب درد

 نه    -

 :   سم

 .    شدمیم وونهیروز با داد و دعوا گذشت . داشتم د کل

 که مال من بود رو نگرفته بود .   یزیچ ینجوریتا حاال ا یکس

خونه . تمام  دمیبود که رس 9 کیفراموشش کنم   نزد خواستمی... چون م رمیپسش بگ خواستمینم اما

 یچطور زندگ رهیقبل از دز   یخونه مرتب بود   کـتمو انداختم رو دسته مبل و ولو شدم رو صندل

 ؟!   کردمیم

 و کامال طبق برنامه!    یو عال خوب

دخترا اومدن    یعنی نیبلند شد و ازنگ در  یصدا   یو عاد یبرگردم به همون روال عال دیبا دوباره

 نگاه کردم    یبود... از چشم گذرونی خوش وقت.  رفتم در سمت به شدمو بلند رومٓ  ا

هلو ها هستن   درو باز  نیا یوقت خوادیرو م رهیدز یتا دختر فوق خوشگل پشت در بودن   ک سه

 تو ...   انیبهشون اشاره کردم ب یکردمو با لبخند
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 :   رهیدز

 چشم هامو باز کردم    سخت

 باز شد    دمدی تا زدم پلک چندبار   بود سانسورٓ  بود درد تو ا ادمیکه  یزیچ نخریٓ  ا

 شدم    رهیروشن روش خ یسقف و المپ ها به

 .   دیفهم شدیتو هوا م یالکل و ماده ضدعفون یاز بو نویو ا میبود مارستانیب

 گـفت    دنمیاومد داخل و با د هکـتور

    ینصف جون کرد رمردوی... تو که من پ ی... بالخره بهوش اومد رهیاوه دز -

 اومد گـفتم    یم رونیکه از ته چاه ب یـیلبحند زدمو با صدا سخت

 شد.    یچ هوی دمینفهم -

 ...    یخورینفر هم غذا نم هیاما اندازه  یضعف دخترم ... تو االن دو نفر -

 توجه سرم تو دستم شدم .  رو تخت که دستم سوخت و م نمیبش خواستم

 زنگ کنار تختمو زد و گـفت    هکـتور

خونه اما تو از ظهر بهوش  میبر میتونیم ی.... گـفت بهوش اومد دارهیسرمتو برم ادیاالن پرستار م -

 دادم    رونبی رو هوا هٓ  با ا دمویکش گینفس عم   یخسته بود یلیخ ای... گو یومدین

 نشد ؟   ی... از سم خبر یلی... خ یلیخ -

 دادم  لیگرفتم و به وک فتی... اما من قرار دادو از داخل ک یچینه ... ه -

    شه رومٓ  تموم شه تا اعصابت ا هیقض نیزودتر ا خوامی... م

 چطور ازت تشکر کنم    دونمیممنونم هکـتور ... نم -

 ...   یمنه دخترم ... تو مثل دختر خودم فهیوظ نیا -
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 :   سم

 ...  مادهٓ  نقص ... ماهر و ا ی. برنزه و ب دمیلختشون کش یرو بدن ها دستمو

 از لباسم داشتن    کهیت هیدر باز کردن  یکدوم سع هر

 خودشو خم ک رد و هم زمان پشتشم به من کرد    یکیکه  دیلذت نگاهم رو بندشون چرخ با

 و اون شب که...    رهیدز ادیلحظه منو برد به  هیحرکـتش  نیا

 امشب قرار بود فقط لذت ببرم...      رونیتکون دادم تا فکرش بره ب سرمو

 :   رهیدز

 پر تالطمه...    یشب بودم   چقدر زندگ اهسی سمونٓ  به ا رهیخ نیپنجره ماش از

 که متعلق به خانواده من باشه!    نمیبش نیموزیل هیتو  کردمیفکر نم چوقتیه

 داشته باشه!    یخوب یخانواده داشته باشم چه برسه که بخواد انقدر وضع مال کردمیفکر نم چوقتیه

 .    میساختمون سم رد شد یاز رو به رو درست

بندو  یب دوارمیسر گرمه ... ام گهیدختره د هیاالن تو چه حاله ؟ شک ندارم با  یعنی...  یمکند سم

 نباشه ...   یارث یاحساس یو ب یبار

    شم شنآ  مرد مناسب ا هیبا  یبه زود دوارمیام

 بدم ...    لیخانواده سالم و کامل تشک هیپدر بچه ام باشه و  یکه بتونه جا یکس

 شهازیهم یوبرا رهی؟  اگه سم بچه ام رو بگ یهکـتور موفق نشه چ لیسرم پر از سوال بود! اگه وک تو

 رو کردم به هکـتور و گـفتم     ؟یمن جداش کنه چ

 !   رهیگیم شهیهم یموفق نشه ! سم بچه ام رو برا لمیاگه وک -

 کنه!    یحل م ویپول همه چ ایدن نیبهش فکر نکن دخترم ... تو ا -
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 کردن من...    تیاذ یاما سم برا -

 نذاشت ادامه بدم و گـفت    هکـتور

مدت  نیتو ا دونمی... حاضرم باهات شرط ببندم ... م رهیدز خورهیزود سرش به سنگ م ای ریاون د -

مرد خشن و  هیجنتلمن در تقابل  هی...  یشد تشیشخص ی... تو هم متوجه دو گانگ یکه باهاش بود

 منم متوجه شدم    قادقی.  دادم تکون سر رومٓ  احساس   ا یب

  

 کرد..   یم یقاط یبود ، اما وقت یواقعا با محبت و دوست داشتن یگاه سم

 کرد ...    یم یکه قاط یاز وقت امان

    دیهکـتور به خودم اومدم که پرس یصدا با

   هیحتما ... به من حق بده بگم سم قابل دوست داشتن و دلسوز یددی رو سم رومٓ  ا یتو اون رو -

 تکون دادم و گـفتم    یسر

زد و هر دو به شهر  یهکـتور لبخند   سوزهی... اما ... واقعا منم دلم براش م دونمیدوست داشتنو نم -

 سم:      میشد رهیتو سکوت خ

    دیچیدختر سوم هم تو خونه پ غیج یکردم و صدا شتریبود ... سرعتمو ب دهیفا یب

 حال کنارش افتاده بودن    یب گهید یدوتا

 نبودم ...   یتمام بدنم خسته بود هنوز راض نکهیبا وجود ا اما

 بودم !   دهیبه اوج نرس هنوز

 بود ...    وحشتناک

 نبود...    یکاف یچیه

 ها    ینوازش ها و عشق باز نیلخت ... ا یبدن ها نیا
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    شهیکامل نبود ... احساس کردم قلبم داره از شدت ضربان منفجر م یچیه

 رو تصور کردم .    رهیو نرم دز دیدختر برنزه بدن سف نیا یهامو بستمو جا چشم

 ...    رمهیخودمه که ز رهیدز نیکردم تصور کنم ا یسع دمویبسته دستمو رو کمرش کش یچشم ها با

 جون خودمو رو اون دختر انداختم    یاتفاق افتاد ... رها شدمو خسته و ب بالخره

عرق بود ... چشم هامو به زور باز کردمو خودمو تو  سیکرد و ساکت شد . تمام بدنم خسته و خ یا ناله

 ...    یو ناچار یخواب از خستگ هیداشتم    اجیدخترا جا کردم   فقط به خواب احت نیب یخال یفضا

   

 کرد    یمنو ول نم رهیانگار تو خواب هم دز اما

 زد و گـفت    یبه من شد   پوزخند رهیخ ستادویکه تو چهار چوب در ا دمیخواب د تو

... تو  یفهمیکنن ... بالخره م تیراض توننی... باز نم یعالمو هم دور خودت جمع کن یتمام دختر ها  -

 ... نه من ...    یبرده من شد

هم بودن   لخت به سمت  یحال رو یشدمو رو تخت نشستم   دخترا هنوز خواب و ب داریوحشت ب با

 اونجاست    کردمیرفتم و در اتاقو باز کردم   واقعا فکر م رهیاتاق دز

 دمی... تازه فهم یرو پاتخت لشیو وسا رهیدز فیک یخال یجا ... یدر کمد باز و کمد خال ددنیبا  اما

    دمیرو تختش دراز کش اریاخت یبرده   ب لشوینبودم اومده ووسا یوقت

شدم   نکنه  رهیغرق شدمو به سقف خ رهیتمام تخت خوابش پر بود از عطر تنش   تو عطر دز انگار

 ام کرده ...    وونهیواقعا د

 امشبو مرور کردم . سه تا دختر ... سه تا دختر وارد و لوند...   اتفاقات

 ...    شم رومٓ  رو تصور کنم تا ا رهیبازم مجبور شدم دز اما

    وردمٓ  بود به سر خودم ا یـیچه بال نیا
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مونده  یشدم   دست بردم و قاب عکس باق یتخت و پا تخت نیب یزیو متوجه چ دمیتخت چرخ رو

    بود ماندآ  و ا رهدزی عکس   وردمٓ  ا رونیرو ب نیاون ب

    کردم نگاه رامششٓ  خنده ساده و صورت پر از ا به

 ...    ی... از من خوشبخت تر بود یو بدبخت یپول یتو اون ب تو

به سمت  دمویکوب واریشدن   قاب عکسو به د یلحظه عصبان هیبدنم تو  یتک تک سلول ها انگار

    گرفتمیم یدوش طوالن هی دیاتاقم رفتم   با

 دخترو بسوزونه و محو کنه ...   نیا ادی که داغ بٓ  دوش ا هی

 :    رهیدز

چون با هکـتور  دونمیم   دمیبار بود امشب خواب سم رو د نیدوم نی. ا دمیاز خواب پر دوباره

که با سم داشتمو  یو کم نیریش یفقط چرا تکرار لحظه ها   نمیبیراجبش حرف زدم خوابشو م

 و چرا    یاز چ دنستمیاحساس عذاب وجدان داشتم  اما نم   دمیدیم

از اندازه بزرگ بود    شیخونه ب نیشدم   ا رهیشدمو از پنجره بزرگ اتاقم به باغ رو به رومون خ بلند

 تنهام    یلیخ کردمیکه حس م یطور

فراموش  دیرو نبا یاصل یچکاپ ها ایقضا نیدکـتر ... سر ا رفتمیم دی. بادمیشکمم دست کش رو

 .    کردمیم

 چکاپ رو توش نوشته بود.   یافتادم که دکـتر قرار بعد یکارت ادی

 فردا بود    یکردم و چک کردم   برا داشیاتاق پ یکیتار تو

 اومد .    ادمی که وردمٓ  ا یشانس چه

کنه ...من عمرا بچه ام رو بدم دستش    یسم هر کار   دمیفکر به بچه و قرار فردا دوباره دراز کش با

 باز فکرش اومد تو سرم ...    یلعنت
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واقعا ارزش فکر  یکه هست یـیوالیبهت فکر کرد   اما ه شدیم بودی دمٓ  ... کاش حداقل ا یمکند سم

 کردن نداره ...  

 :   سم

 شدم    داریب لمیموبا یصدا با

بدون جواب دادن قطع کردم  ویگوش   دیترکیبود . سرم همچنان داشت م میشب زندگ نیبدتر شبید

چشممو باز کردم و به صفحه اش نگاه کردم   هشت صبح کدوم  هی. اما دوباره و سه باره زنگ خورد   

    زدیبود داشت زنگ م یناشناس یعوض

 روع به صحبت کرد   ش یضبط شده ا یگـفتم. صدا بدی الو لودٓ  دورگه خواب ا یدادم و با صدا جواب

باشد . لطفا سر  یم نیشما با دکـتر کوئ تیزیقرار و وریٓ  ادای یتماس صرفا برا نیبا سالم . ا -

 ...  دیکن دایساعت مشخص شده در مطب حضور پ

 بود    یکدوم احمق گهید نیهنگ کرده بود ... دکـتر کوئ مغزم

   

 ذهنم روشن شد و رو تخت نشستم ...   یانگار چراغ ها هوی

 بود    رهی... امروز نوبت چکاپ دز رهیدز

 ...   دمیبا عجله بلند شدمو لباس پوش یچ یبدونم چرا و برا نکهیا بدون

 لحظه مکث کردم    هی نهیٓ  ا جلو

... چرا  یخوایم یگیروز م هی...  یخوایبچه رو نم یگیروز م هی؟  یسم مکند یکنیم یچکار دار -

بال رو سر من  نیا رهیشدم   دز رهیخ نهیٓ  خودم توا ری؟  به تصو یریقاطع بگ میتصم هی یتونینم

 ...    وردهٓ  ا

    کرد نابود اون رو لٓ  ا دهینقشه ا هی
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کنن !  زندگی عمر خرٓ  هکـتور خوشحال تا ا شیداغون شده بذارم با بچه بره و پ میکه زندگ حاال

 شم؟!   وونهید ادشیبا  نجایاونوقت من بدون وارث ا

بره گم و  دیهم با رهی... طبق قرار داد ... دز رمیگی... من بچه ام رو م ستین یروش سم مکند نی... ا نه

 فکر کرواتمو بستمو به سمت در رفتم .    نیگور شه با ا

 به خودم اومدم ... سه تا دختر هنوز تو اتاق مهمون من بودن ...   هوی

 نبود...   ادمیها  یلعنت

 کردم    داریسمت اتاق مهمون رفتم و با دادم هر سه تارو ب به

 ...    نیبخواب نیخوایکه سر شب خوابتون برد ... البد االنم تا لنگ ظهر م شبی... د نیپاش -

...  یچیبرام نداشتن ... ه یتیجذاب چینگاه کردم   ه شدنمی بلند رومٓ  لختشون که ا یبدن ها به

 پوزخند زدم ...   

 من...    شیکنم که خودش هم برگرده پ یدکاری... با رمیگیم رهینه تنها بچه ام رو از دز من

 تو سرم روشن شد ...   چراغی   کن گوش حرف و برده و رومٓ  مثل قبل ... ا اونم

 چکار کنم ...   دیبا دونمی... م دونمی... م رهٓ  ا

 :   رهیدز

 هکـتور راجب نوبت چکاپ ام گـفتم    به

  

 ...  امیکردم خودم تنها ب شیراض میهمراه یوجود اصرارش برا با

طرف   از حال رفتم  هیقرار دادم با سم  ینداشتم انقدر هکـتور رو تو دردسر بندازم   کار ها دوست

    گهدی طرف از سانسورٓ  توا

    کردمیم یازش پرستار دیبود که من با یاالن تو سن اون
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مسائل من شد   راننده منو رسوند و گـفت  ریخواهر زاده اش هستم درگ دیکه فهم یاز روز اول یول

    مونهیمنتظر م

اسمم رو گـفتمو  یبه منش   شدمیرفتم . با هر قدم نگران تر م کینیشدمو به سمت کل ادهیپ

    زدم رو دوم طبقه دکمه و شدم سانسورٓ  کرد به طبقه باال   سوار ا میراهنمائ

 سم بود ...   دمیکه د یزیچ ناولی و شد باز دوم طبقه تو سانسورٓ  ا در

دکمه طبقه اول رو  دیبا   کردیانتظار مغرورانه نشسته بود و به من نگاه م یرو صندل یمکند سم

    نبود من کار وردنٓ  اما کم ا   گشتمیو برم زدمیم

 نگاه کردم    یاصل یتوجه بهش نگاهمازش رد شد و به منش بدون

 به سم نگاه کرد و گـفت    یسمتش رفتم و اسممو گـفتم   منش به

داخل . تشکر  نیشما بر رونیاومدن ب یقبل ماریب نیگذاشتن ... منتظر بمون ستیبله اسمتونو تو ل -

اومد و من بلند  رونیب یقبل ضیکردم حضورشو انکار کنم . مر یکردم و با فاصله از سم نشستم   سع

 نگاهش کردم و گـفتم    یجد ستادمویشدم تا برم که سم هم همراهم اومد   ا

 داخل    رمیمن تنها م -

لب  ریرو ما بود  و سم  ز ی.. نگاه منشدکشی خودش با و گرفت رومٓ  بازومو ا یلبخند مغرورانه ا با

 زمزمه کرد   

بچه  نیفعال اون قرار داد پا برجاست و منم پدر ا... رهیدز یریبگ میکه تو تصم ستین یزیچ نیا -

 باش    یهستم ... پس منطق

 کرد ؟   دایپ تیبچه برات جذاب نیا هویچرا  -

 یک ور خوند یبود ... ول نیرو اعصابم ... نقشه ات هم هم یبچه بود ... اما تورفت نیاز اول هدفم ا -

... سم واقعا  گـفتیداشت م یشوکه بودم . چ سم ی...  از حرف ها گذرمی... من از وارثم نم زمیعز

   گـفتم رومٓ  ... ا زدیو توهم م کردیخودش فکر م یمشکل داشت ...برا
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حماقت  دنیکه تو شکممه... با د ینبود... اما با حس بچه ا یزیچ نیاز اول چن چوقتیمن هدفم ه -

 بچه ام رو بدم دست تو ...    تونمینم دمیتو ... فهم یها

    یکردیقبال فکرشو م دیبا  -زد و گـفت    یپوزخند سم

 سمتش که گـفت    میباعث شد برگرد یمنش یصدا

 بعدو بفرستم    ماریداخل ب نیریاگه نم -

به سمت در رفتو در اتاق دکـتر رو باز کرد   به اجبار پشت سرش  یبدون جواب دادن به منش سم

 رفتم...   

 :    سم

که  کیقلب کوچ هیبچه من بود ...  نیا شدیمن ... باورم نم یبودم ... خدا رهیخ توریبه مان شوکه

    دیاشک هاشو پاک کرد و پرس توریبه مان رهینگاه کردم که خ رهی...  به دز دیتپیم

 ؟    هیعیطب یپس همه چ -

و از  نیباش ریگیرو پ دمیکه بهتون م یدیجد یـیغذا می... فقط رژ نیندار یمشکل چیبله ... ه -

از رو تخت بلند شدو لباسشو مرتب کرد   دکـتر رو به  رهیدز   نیاجتناب کن ادیاسترس و تحرک ز

 من گـفت   

... در  یمکند قایٓ  ا نیجوابشو به دفترم فکس کن هیخانم نوشتم ... کاف یبرا شزمایٓ  ا یسر هی -

مربوطه رو از دکـتر گرفتم   رو  یتشکر کردم و برگه ها   میذاریدوباره م تیزیو کیصورت لزوم تار

    میو با هم از مطب خارج شد میاشاره کردم بر رهیبه دز

 گـفت    رهیرو زدم که دز شگاهزمایٓ  و دکمه طبقه ا مرفتی سانسورٓ  سمت ا به

 ...   ستیبه اومدن تو ن یسم ... لزوم  رمیخودم م -
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از  شگاهزمایٓ  تو طبقه ا   یشیم تیخودت کمتر اذ ینجوری... ا رهیدز یایبهتره با من کنار ب -

  -بود که مخصر نوشته بود    لمیخورد .   شماره وک لمیموبا جیکه زنگ مس مشدی خارج سانسورٓ  ا

 :   رهیدز   دیدفتر من باش 5امروز ساعت 

 با سم حرف نزدم   اما اون به لحظه هم ازم دور نشد    شزمایٓ  تمام مدت ا درسته

که از پس بچه بخواد  ستین ی... وگرنه اون مرد هیهمش از لجباز دونستمیدستش کالفه بودم ... م از

 ...    رهیناپذ یریسم س یوحش یهاش برسه ... خو یبه خوشگذرون دی... اون با ادیبر ب

 ...    رسونمتیمن م  -و سم گـفت    میرفت نیتو سکوت باهم پائ شگاهزمایٓ  از ا بعد

 راننده منتظرمه ...    -

 خونه هکـتور    رسونمتیخونه من ... بعد م میریبره ... اول مبهش بگو  -

 سم    امیجا نم چیمن با تو ه -

 گـفتمو پا تند کردمو از ساختمون خارج شدم .    نویا

 سم بازومو گرفتو چرخوند سمت خودش    اما

 افرادمون منو تو بغلش گرفت و گـفت    یتوجه به شلوغ بدون

 ...    باشی مادهٓ  برام ا دیوقت بخوام تو با طبق اون قرار داد من هر -

 گـفتم    تیاش گذاشتم و هولش دادم   اما ازم جدا نشد و با عصبان نهیتخت س دستمو

    شهیتموم م گهیاون قرار داد تا چند رو ز د -

 ...    شهیفعال که نشده ... تا من نخوام هم نم -

 گـفتم    تیفاصله افتاد   با عصبان نمونیحرف دستاشو شل کرد و ب نیا با

؟ برات مهم  یخونه ات ؟ به زور باهام رابطه برقرار کن یمنو به زور ببر یخوایسم ؟ م یخوایم یچ -

 طرف مقابلت تورو نخواد ؟   ستیمن نخوام ؟ برات مهم ن تینس
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 زد و چونه ام رو تو دستش گرفت و گـفت    یپوزخند

 ...  ینبود یتو رابطه هامون ناراض چوقتیتو ه ادمهیکه من  ی یتا جا -

 کیاالن هم مطمئنم تحر  نیهم یجسمت با من همراه بود ... حت شهی... اما هم گهیم گهید زیچ زبونت

   یشد

 و گـفتم    دمخندی رومٓ  من بودم که بهش پوزخند زدم و هولش دادم عقب   ا نباریا

همراه تو باشه ... اونوقته که  دی... روح هم با ستین یجسم فق کاف یفهمیروز م هیسم ... بالخره  -

 رو پر کرد و گـفت    نمونیکامله   اومد سمتم و فاصله ب یهمه چ

 ؟  سر تکون دادم وگـفتم    یمنکرش بش یخوایپر از لذتت ؟ م ی؟ ناله ها  ادتهیشب اولمون  -

بود که واقعا عاشق هم  یبارم با کس نی... اما شک ندارم اگه اول مشمین یچینه سم ... من منکر ه -

 بهتر بود...    یمسلما صد برابر همه چ میبود

 بگه    یزیچ خواستیفقط نگاهم کرد   انگار م رهیحرفم خ نیا با

 رفتم که پشت سرم اومد و گـفت    نیفرصت استفاده کردمو دوباره به سمت ماش از

 ...  یایبا من ب دینون با... طبق اون قرار داد و قا رهیدز یایتو با من م -

 بهش نگاه کنم جواب دادم   نکهیا بدون

    یکه بهم زور بگ ستمیاون دختر بدبخت ن گهیسم ... من د امینم -

رو با تو به اجبار انجام ندادم ... االنم بهت فرصت  یکار چی؟ من ه گـفتمیاوه ... جدا ؟ بهت زور م -

سن بازداشت نشه   با  نیکه تو ا یهکـتور انقدر ارزش قائل هست ی...چون فکر کردم برا یایدادم ب

 کنه ...    یکاربا هکـتور  تونهی... اون نم فهیکـث یباز هی نیا دونستمیاخم برگشتم سمتش   م

 جواب نگاهم گـفت    در

  یبکن شهیم یهر کار بخوا شهیتو م یچون هکـتور دائ ی؟ فکر کرد هیچ -



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  330:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 تیتو ازش شکا دنیسقغف خونه اون که طبق قانون من به جرم دزد ریز یبر هی... کاف زمینه عز ؟

 کنم...   

 !  یکنیکارو نم نیتو ا -

...  یاونجا بمون یخوایتا هر وقت م دمینه ... اجازه م یکن میو راض یاینه ... اگه با زبون خوش باهام ب -

 ...    یاما خب ... اگه بر

   

   

 رو پر کرد و زمزمه کرد    نمونیب فاصله

 شک نکن تا شب نشده ... هکـتور بازداشته ...   -

 شدم و گـفتم    رهیاخم بهش خ با

زد و چونه ام رو  ی؟  پو زخند یبه خواسته ات برس یخوایم دیکه با تهد یشد فیانقدر ضع یاز ک -

 تو دستش گرفت و گـفت  

 رهٓ  . ا دمیکش قینفس عم   گذرمینم یزیچ چیبه هدفم از ه دمی... من برا رس رهیدز یمنو نشناخت -

 ...    یسم مکند زدمیحدس م دبای... 

 که منتظرم بود و گـفتم    ینیبود که تو ذهن من بود   رو کردم به سمت ماش یزیتر از چ یعوض

که  یزیزد ... چ گهیپوزخند د هی   گردمیتا خونه ات ... کارت تموم شد هم برم امیخودم م نیباماش -

 تا خونه هکـتور ...   رسونمتی... خودمم م برمتیخودم م  -کرد و گـفت   شتریمنو ب تیعصبان

 گـفتو منتظر من نموند    نویا

شد   براش به اجبار  ادهیرفت و درش رو باز کرد   با راننده صحبت کرد و راننده پ نیسمت ماش به

 .   شدیدست تکون دادم و اونم سر تکون داد، سوار شد و رفت ... از درون داشتم منفجر م
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رو لبش بود ... با سر بهم اشاره کرد  روزمندانهینامرد بود ... برگشت سمتمو همن لبخند پ یلیخ سم

 ...    نشیبرم سمت ماش

 یبرا یاومد   به اندازه کاف یبر م یاز سم هر کار اما شک نداشتم   کنمیدارم حماقت م کردمیم حس

 هکـتور دردسر بودم   

 هکـتور نگاه کنم .    یتو چشم ها یبا چه روئ گهیکارو هم بکنه ... د نیبخواد سم ا حاال

 گـفت    دمیمحکم به سمت سم رفتم .  کنارش که رس یقدم ها با

 ...     یمنو ببر یخوامی من دادن زارٓ  ا یفقط برا دونمی... من که م یدختر دور و برت دار نهمهیتو ا -

شد . کنارش نشستم و درو بستم که بدون صبر بلندم کردو نشوند رو پاش  نیو سوار ماش دیخند بلند

 و گـفت   

 ...   نخوای نو اگه... بدم زارتٓ  ا خوامیمن نم -

چقدر  نیخود اخم نکن... بب یانقدر ب  -و گـفت    دیاخم نگاهش کردم که دستشو رو پام کش با

 . ..   یخودتم داغ

 کرد...    شتریو فشار دستشو ب دیپاک خودمو جمع کردم   اما دوباره خند نیحس دستش ب از

 :   سم

از بدنش  نوای...  است مادهٓ  ا دونستممی   کنم بٓ  رو ا رهیدز خیکردم تا  یسع ریطول مس تمام

 ...    دمیفهمیم

    شدیرام نم اما

 کرده بود...    صیحر شتریکارش منو ب نیو ا کردیخالف دفعات قبل ... هنوز داشت مقاومت م بر

که باز کرده بودم بست و از رو  راهنشویدوتا دکمه پ عیسر رهیدز نیو با ترمز ماش میبود دهیرس گهید

 پام کنار رفت   
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 نره ...    ادتیاون   -که دور مچ پاش بود اشاره کردم و گـفتم    رشیلباس ز به

...  یکرد یکار درست  -گذاشت که گـفتم   فشیهمون اخم رو صورتش لباسشو برداشت و تو ک با

 .   میشد ادهیو با هم پ دمیدوباره خند خوردیحرص م نکهیاز ا   یندار یازیچون باال هم بهش ن

    خوردیو بازم باعث شد لبخند بزنم   از هر لبخند من حرص م ستادای ازم فاصله با سانسورٓ  ا تو

 تا بره تو   وارد که شد گـفتم    ستادمیواحدمو باز کردم و کنار ا در

 نرفته که کجاست ؟   ادتی...  امیبرو اتاقم تا ب  -

ت ساع 4فقط  لمیبود و تا جلسه با وک کیداد و به سمت اتاق رفت . ساعت  رونیبا حرص ب نفسشو

 وقت داشتم   

و  ختمیخودم ر یبرا یسکیشات و هیکم بود    یلیبودم خ رهیکه گرسنه تن دز یمن یساعت برا 4

 .    دمیسر کش یخال

دادم و لم دادم رو  هیبود   دوتا بالشتو به تاج تخت تک ستادهیکنار پنجره ا رهیسمت اتاقم رفتم . دز به

 خوب ... حاال برام لخت شو...   -برگشت سمتم و گـفتم    رهیتخت   دز

 زد و به سمتم اومد    یحرفم لبخند نیا با

 سم ؟    یخواینم یا گهید زیچ -

 ...    یاما شک دارم بلند باش یدادیلپ دنس هم برام انجام م هیدوست داشتم  -

 همون لبخندو زد و رو تخت نشست    بازم

منو  ینا وارد نی... اما جالبه که تو هم ستمیکار ها بلند ن نیاون دخترا از انه متاسفانه من مثل  -

 زدم و گـفتم    ی... مگه نه سم ؟  پوزخند یدوست دار

 کرد باز رامشٓ  با ا راهنشویپ یدکمه ها   گهیبحث د هیبحثه ... نگذشتن از حقت  هیدوست داشتن  -

    گـفت و
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رابطه با  نکهی... نه ا یاز حقت بگذر یخواستیچون نم نجایا وردیٓ  االن منو ا یبگ یخوایم یعنی -

 ...   یمنو دوست داشته باش

... اونا وارد ترم هستن  ی... همونطور که خودت گـفت یندار هیبا بق یفرق چیمن ه ی... تو برا قایدق -

 ...    یستیکه تو ن

 انداخت    نیاز رو شونه هاش پائ راهنشویپ

 با پوست روشنش داشت    ینیریکه تضاد ش دینگاهمو به خودش کش شیمشک ریاون لباس ز دوباره

 رو تخت بلند شد و دکمه پشت دامنشو باز کرد و گـفت    از

 ...    شمینم ری... ازت س یگـفتیکنار گوشم م ی یشب ها هی ادمهی خهٓ  چه جالب ... ا -

 رو سرم ...   ختنیر خی بٓ  حرفش انگار ا نیا با

 :   رهیدز

 ...    ومدهیکه به قول هکـتور ... هنوز با خودش کنار ن ی... مرد مغرور و خودخواه یمکند سم

 حرفمو بفهمم ...    ریتاث تونستمیحالت صورتش م از

شک ندارم که  نویا گهیبراش جذاب نبودم ...اما د یلیمن خ دیکنه . شا یباز لمیمن ف ینبود برا الزم

رو پاش نشسته  یوقت نی... مخصوصا که تو ماش ستیاصرارش به اومدن من فقط گرفتن حقش ن لیدل

 بست ...    یبودم از تماس بدنم با لذت چشم هاشو م

 ...   نمیهارو نب زیچ نیاحمق نبودم که ا من

 ...    بده زارمٓ  رابطه ا نیبا ا خواستیم درسته

 اون بود ...    یصد در صد لذت خودشم در پـ اما

 یکیرو شکمم که حاال قوس کوچ یبه تنم بود دست رهیکه سم خ یانداختم و در حال نیپائ دامنو

 و گـفتم    دمیداشت کش
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خودشو جمع و جور کرد و    ادیب شیبچه ام پ یبرا یمشکل خوامیتو باشم ... نم یبهتره من رو -

 گـفت   

 بچه من!    -

 ...   روش رفتم رومٓ  زدمو ا پوزخند

 و گـفت    دینرم رو تنم کش دستشو

 ...   یستین یخاص زیچ چیمن ه ی... تو برا رهیدلتو خوش نکن دز خودیب -

 شده بود گـفتم    دایاز کجا پ دونمیکه نم یاعتماد به نفس با

 فکر نکن من برام حرف و فکر تو مهمه ...    خودیتو ب -

 و گـفتم    دمیکنه اما سرمو عقب کش قیکه خواست بوسه رو عم دمینرم بوس لبشو

 اعتقاد دارم...    نمیبیکه م یهرچند من به شواهد -

 یزیباعث شد چ میمتوجه منظور من نشده   اما بوسه بعد دونستمیشد . م قیهاش روم دق چشم

 نگه...  

    ستمیباز کردم . من مثل سم ن راهنشویپ یدکمه ها دمشیبوسیطور که م نیکمرش نشستم و هم رو

 خودم رو راست باشم    شیپ تونمیم من

    بردمیلذت م یرابطه با سم هرچند اجبار نیمن از ا رهٓ  ا

اومد . لمسش برام لذت بخش بود اما تا به خود سم و رفتارش فکر  یسم بدم م تیاز شخص اما

 ...    شدمیازش زده م کردمیم

 کمر شلوارشو باز کردم    دمویکه کامل باز شد دستمو رو تنش کش راهنشیپ یها دکمه

 از دستش در رفت    دونستمیگـفت که م یـیتو گلو هٓ  ا
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 یدنبال من نیهم ی... برا یبریسم ... تو لذت م یکنیم یاز من مخف ویبهش بگم ... چ خواستیم دلم

 که تو سرم بود رو خراب کنم    یحرف نقشه ا نیبا گـفتن ا خواستمی... اما نم

    دمیشلوارشو کامل باز کردمو دستمو رو تنش کش کمر

و اومد  دیرون داد و دوباره همه کنترلش شکست چرخ یب نیتماس دستم با بدنش نفسشو سنگ از

 روم .  

 بهم نداد.  فقط کنارش داد  و حرکت اولشو زد    رموزی لباس وردنٓ  ا رونیفرصت ب یحت 

 نبرد تن به تن ...    هینبرد بود...  هی نی. ا میدیکش یقعمی هٓ  هر دو ا نباریا

 و حرکاتشو شروع کرد   سم:    ادیستون کرد تا به شکمم فشار ن دستشو

 ...    رهی... لعنت به تو دز یلعنت

 تنش ...    یبهش بود بدنش . ناله هاش ... لمسش ...گرما مثل

    انداختم کنارش خودمو زدمو خروٓ  شدن بود   حرکت ا ریقابل س ریغ ی یجادو بیترک هی انگار

 کنترلمو از دست دادم .    دیدستشو رو تنم کش ی. اما وقت ارمیبه شکمش فشار ب خواستمینم

    زدمی نفس نفس و بود قبل حال تو هنوز که سمتش برگشتم شد رومٓ  کها دنمیکش نفس

خسته بودم و بعد از چند روز  یلیتونستم ملحفه رو بدم رو هر دومون و چشم هامو ببندم   خ فقط

 شست ...    مویکه بالخره خستگ ایخواب بدون رو هی  بود شده رها و زادٓ  بالخره ذهنم ا

 شدم    داریب لمیزنگ موبا یصدا با

رو تخت نشستم .  به ساعت نگاه کردم  یعصب رهیدز یخال یجا دنیهامو به زور باز کردم و با د چشم

 قرارمون زنگ زده بود .    وریٓ  ا ادی یبرا لمیوک یجواب دادم  منش یبا کالفگ ویکه چهار بود . گوش

 یاز لباس ها ی. خبر  دمیپوش راهنمویو بلند شدم و شلوارمو مرتب کردم و پ امیگـفتم م تیعصبان با

 نبود .    رهیدز
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صبحانه که در حال خوردن اسنک بود شوکه شدم   با اخم  زیسر م دنشیرفتم و با د یرائیسمت پذ به

 نگاهم کرد و گـفت   

 .  یصدات کردم جواب نداد ی... هرچیزنده باش کردمیداشتم شک م گهید -

 راحت شد اما با همون اخم گـفتم    المینرفته بود خ نکهیا از

جلسه دارم  5... ساعت میبر ایب  -راحت شد اما با همون اخم گـفتم    المینرفته بود خ نکهیا از

    گـفت رومٓ  برداشت . ا فشویشه   چشم چرخوند برام و ک رمید خوامینم

    نجامینکه من عاشق موندن ا -

 ؟   یکردمی ناله و هٓ  که خوب ا شیساعت پ هی  -به باسنش زدم و گـفتم    یضربه ا ناخداگاه

 زدم بهش اما بحثو ادامه ندادم    یپوزخند   دمینشن گهید زچی تو هٓ  ا یمن که جز صدا -

 چیتا خونه هکـتور ه   میحرف طرف مقابل درسته ساکت شد میدونستیدو نفر که هر دو م مثل

 رومٓ  ا شتیٓ  با ور رفتن باهاش ا خواستمیهم با فاصله از من نشسته بود   نم رهیدز   مینزد یحرف

 .   کنم ور شعله دوباره شدمو

 دنبالت    امیفردا شب م  -گـفتم    رهیشدن دز ادهپی قبل   نبودم رومٓ  ا یلیاالنم خ نیهم هرچند

 بهم انداخت و گـفت    ینگاه

 ...   ارهیات تا فردا شب دووم ب دهیاگه ان قرار داد پوس -

 و به سمت عمارت رفت.    دیمحکم کوب نویشد . در ماش ادهیگـفتو پ نویا

 زدم به حرفش...   ی... پوزخند دهیداده پوس قرار

 ...   ستین یها شکستن یراحت نیبه ا یریکه توش اس یقرار داد دمینشون م بهت

 :   رهیدز
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واقعا  یسم ... سم لعنت   رمبگی رامشٓ  ا کمیانو باز کردم تا پر شه و و داغ بٓ  بدنم کوفته بود . ا تمام

 باشه .    یب رام کاف زایچ نینبودم که ا دمیٓ  هاش هم برام لذت بخش بود   اما من ا یباز یوحش یحت

که  ی یها زی، احساسات ، من عشق مخواستم ، چ تی... احترام ، درک ، انسان خواستمیاحترام م من

 .    شم رومٓ  ا تا سپردم وان بٓ  تو وجود سم وجود نداشت   چشم هامو بستم تنمو به ا

 رفتم.    نیپائ دمویشده بود که لباس پوش کیتار گهیچطور زمان گذشت اما هوا د دمینفهم

    شتیپ امیب خواستمی... دخترم ... م رهیدز  -گـفت    دنمیهکـتور تازه اومده بود. با د 

 افتاده ؟   یاتفاق -

    لتیبودم . البته با وک لشیسم و وک شیپ -

 یمن جلسه داره . با نگران لیبا وک دونستمیشد ... سم گـفت جلسه داره ... اما نم خیبدنم  تمام

    دمیپرس

 شد ؟   یچ -

سم حاضر به فسخ قرار داد   -و گـفت   نمیو خسته بود . بهم اشاره کرد بش نیمسنش غمگ صورت

 ...    ستین

 ؟   هیمنظورتون چ -

 گلومو داغ کرده بود . هکـتور ادامه داد   بغض

 یلیکه خ یامضا کرد یسفانه تو قرار دادقبول نکرد . متا یدر مرحله اول و صحبت توافق یعنی -

... نگران  کنهیم دایپ یراه هی... اون  هزرنگی دمٓ  من هم ا لیسفت و سخت به نفع سم هست . اما وک

 که ناخداگاه از چشمم فرار کرده بود رو پاک کردم و گـفتم    ینباش   اشک

 باشه ؟   یممکنه راه یعنی -

چطور سم از مشکالت تو  میبدون دیباهات صحبت کنه ... با خوادیم لمونیمسلما هست ... فردا وک -

 خبر داشته ...  
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 ؟   یچ یعنی -

تو و  وام دانشگاهت دست داشته . البته  یمال ازین هیقض نیسم تو ا کنهی، فکر م لمونی، وک کین -

قرار  نیا میتونی... م میکن دایپ کیربط هرچند کوچ هیحدس و گمانه ... اما اگه درست باشه و نایهمه ا

    میدادو بهم بزن

 حرف هکـتور گرم شد ...    نیبا ا قلبم

 ممکن بود از شر سم خالص شم ... اونم با بچه ام ...    یعنی

 :   سم

 دمٓ  هکـتور ا لی. وک دادیرو م رهیدز یکه هنوز بو ی. تخت دمیاومدم خونه و رو تخت دراز کش خسته

نبسته بودم   مطمئن بودم امکان نداره بتونه قرار دادمونو بهم  یبود . اما منم قرار داد راحت زرنگی

 بود...   یکنارم م دیاالنم با نی... همگذرمینم رهیبزنه ... من از دز

 شدم    داریافکار خوابم برد و صبح طبق عادت ب نیهم با

 است .    رهیو رابطه با دز دنیقبول کنم اثر د خواستمیتر بودم . نم رومٓ  ا

 رفت   شپی خوب کارام و گذشت رامشٓ  گرفتم و رفتم شرکت کل روز تو ا عیدوش سر هی

 اومد    یداشت سر عقل م دیشا   رهیشد نه از دز یخبر لمیاز وک نه

رو  لیگابر یخونه مثل پتک تو سرم خورد   حوصله دخترا یخال یبرگشتم خونه انگار فضا یوقت شب

 روشن کردم    ونویزیو تلو دمیهم نداشتم   رو کاناپه دراز کش

 افتادم...    اوردیشبا م رهیکه دز یـیقهوه ها ادیبه جعبه شکالت افتاد و  چشمم

 خونه ...    یبرا گرفتمیکارگر م هی دیبا

 زد ...    یبهم م مویخصوص یخب اونوقت فضا اما

    شدمیداشتم کالفه م دوباره
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 قهوه درست کردم    هیخودم  یشدمو برا بلند

 ...    شهیخونه هم پر م نیاونوقت ا   رمیبراش پرستار بگ دیبا ادیب ایبچه ام به دن یوقت

 :  رهیپرستار سر گرم کردم   دز گهیٓ  ا یرو کاناپه و خودمو با بررس برگشتم

 .    گذرهیسه روز از قرار من و سم م درست

 نشده بود    یاونارو گـفتم   اما هنوز ازش خبر یو تماس ناگهان میوام دانشجو یماجرا لمیوک یبرا

 ...    طوفانه از قبل رامشٓ  مثل ا دونستمیبابت خوشحال بودم   اما م نینبود و از ا یسم هم خبر از

چه اوغات  تونهیم ادیب ایبچه ام به دن یکه وقت کردمیفکر م نیو به ا زدمیباغ پشت عمارت قدم م تو

 داشته باشه ...    نجایرو ا یخوش

 نهیبه س نهیبرگشتم پشتم که با سم س عیرو حس کردم   سر یا هیکنار شمشاد ها رد شدم که سا از

 شدم   

 خوردم و خواستم عقب برم که دستش دور کمرم نشستو منو به خودش فشار داد.   هول

 با پوزخند گـفت    

    ره؟یدلت برام تنگ شده بود دز -

... اما خواب لمس تنم  دمیدیبود هر شب خواب سم رو م نیا تیسم ؟ واقع یبرا تنگ شده بود ؟ دلم

 قدم عقب رفتم    عیسم مغرور و خودخواه   با اخم محکم هولش دادم تا ازش جدا شم و  نی... اونم نه ا

 ؟   نجایا یاومد دونهی؟ هکـتور م یکنیچکار م نجایا -

 یکه بهش اجازه دادم تو تو خونه اش باش نینداره بدونه ... هم یلیاومدم دنبال تو ... هکـتور دل -

 توف کنم تو صورت سم    خواستیبهش   دلم م هیلطف بزرگ یتو قرار داد با من یوقت

 ؟!   کردیم دیهکـتور رو تهد ینجوریهکـتور انقدر سم رو دوست داشت و اون ا واقعا

 ... نه هکـتور رو ...    کردیم دیمنو تهد البته
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 ترسوندن من بود !    یهمه برا دیشا

 !   کردیکارو باهاش نم نیسم هم هکـتور رو قلبن دوست داشت و ا دیشا

 به سمتم اومد و من عقب رفتم    سم

 رو پر کرد   خودشو بهم فشار داد و گـفت    نمونیبلند باغ خورد و سم فاصله ب یبه شمشاد ها پشتم

  .  خوامیمن هر شب تورو تو اتاقم م -

 فکرشم نکن پا بذارم تو خونه ات    گهید -

 و گـفت    دیتو دستش جمع کردو باال داد   دستشو رو پام کش راهنمویزد و گوشه پ یکج لبخند

 ئه ... جدا ؟    -

 سرم برد . کنار گوشم گـفت    یحرص دستشو از خودم جدا کردم که هر دو دستمو گرفتو باال با

 ...   رهیعمل نکنه دز فشوظای به دمٓ  ا ستیدرست ن -

    خوامیمن اون قرار داد مسخره رو نم -

 ...    یکردیبهش فکر م یبا پول من بد تویوام دانشجوئ نکهیقبل از ا دیبا -

 و گـفت    دیدوباره رو پام کش گشویدستش هر دوتا مچ دستمو گرفو دست د هی با

تو  قهیگـفتو چند دق نویا   یای... پس بهتره باهام راه ب رسمیم خوامیکه م یزیمن به چ یدونیتو م -

 بهش اجازه بدم   تونستمینم گهید نباریشد   ا رهیسکوت بهم خ

 ادیرو  ینیریبدنش خاطرات ش یو گرما کردیلمس دستش داشت چشم هامو گرم م نکهیوجور ا با

و ولم کرد   با تمام  دیچیاز درد به خودش پ   دمیمحکم با زانو پام به وسط پاش کوب   کردیم وریٓ  ا

 به پشت سرم هم نگاه نکردم    یحت   دمیسرعت به سمت عمارت دوئ

دست زدن به منو  گهی... د یو منو داشته باش یکن نیبهم توه یتونی. نم یتموم شد سم مکند گهید

 ...   ینیتو خواب بب دیفقط با
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 دستش بهم برسه    دمیترسیارت شدم   اما هنوز هم مپله ها با سرعت باال رفتم و وارد عم از

 دخترم ؟   ی... خوب رهیدز  -هکـتور ثابتم کرد    یکه صدا دمیبه سمت پله ها دوئ نیهم یبرا

بغلش کردم   شوکه شد اما اونم بغلم کرد و  اریاخت یبئدن هکـتور برگشتم سمتش و ب یخوشحال از

    گـفت رومٓ  ا

 ؟   یزنیدلم ...چراانقدر نفس نفس م زعزی رومٓ  ا یه -

 دنبالم ؟   ادیب ترسمیمن سم رو زدم تا ولم کنه ... م -

 ؟   نجاستیسم؟ مگه ا -

    کنهیم تیمن شکا دنیتو باغ اومد سراغم ... گـفت باهاش نرم از شما به جرم دزد -

 و ازش جدا شدم . با لبخند گـفت    دخندی رومٓ  هکـتور ا -

 خونه خودته ...   نجایو ا یبکنه ... تو برادر زاده من تونهینم یکار چیه -

 بخاطر اون قرار داد...   -

    ینیبب یتونی... ننوشته خانوادتو نم کنهیاون مشخص م تویتو قرار داد نوشته محل زندگ -

دارم برات ...  یخوب یتازه من خبر ها  -نشستم که هکـتور گـفت    لیو رو م دمیکش یراحت نفس

 گـفت ؟   یچ  -   دمیزده ام دوباره جون گرفتو پرس  خیزنگ زد   بدن  لمونیوک

وام  هیسم تو قض  -شد و بالخره گـفت    کسالیکرد که برام اندازه  یمکث کوتاه هکـتور

دردسر  نی؟  سم خودش منو تو ا گـفتیم یدخالت کرده   شوکه نگاهش کرد ... چ تیدانشجوئ

 ؟    یانداخت ؟  سم مکند

 پست باشه....    تونهینفر م هیمن   چقدر  ی... قرار داد ... خدا نهی... کمک هز وام

 گـفت    هکـتور

 ...   میقرار دادو لغو کن نیاساس ا میتونیحاال با دخالت سم ما م -
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 سر تکون دادم    فقط

 ...    ارهیتمام ع یهعوضی یبزنم   سم مکند یتر از اون بودم که حرف شوکه

 نبرده ...   یبوئ تیکه از انسان یخودخواه ... کس مغرور هی

 شه ؟    یقرار داد لغو م یک  -و گـفتم    دمیرو شکمم کش دستمو

    میذار یو خودش جلسه م لشیفردا با ووک -

 ...   امیب دیمنم با -

 ...   ی... بهتر تو نباش میدار شرویبا سم پ یبد یمسلما دعوا -

    وگـفتم کنم رومٓ  بود رو ا دهیکه تو وجودم شعله کش یکردم تنفر یتکون دادم و سع سر

   ره؟یبچه رو ازم بگ تونهیم ؟یبچه چ -

به توافق  شیسر سرپرست دیطبق قرار داد نه ... اما بر اساس قانون ... سم پدر بچه است و شما با -

    نیبرس

 ازم دور شه ...   شهیهم یبرا شدیشد ... کاش م خیتنم س یموها

 هرگز اسمشم نشنوم...    گهید شدیم کاش

 :   سم

 و رو شد   داد زدم    ریقهوه ز یکه فنجون ها ی... جور زیرو م دمیکوب محکم

 شماست...    یواه لیها دال نیموضوع به قرار داد ... تمام ا نینداره ا یربط چیه -

 با تاسف سر تکون داد و گـفت    هکـتور

 یبنداز یمال ازی... اونو تو ن یکن یباز ینجوریدختر ا هی یانتظار نداشتم با زندگسم ... من واقعا ازت  -

بلند شدمو  تیبا عصبان   یببند یقرارداد ظالمانه ا نیباهاش چن یپول ... بخوا شنهادیو بعد با پ

 گـفتم   
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بهش  شیوام د انشجوئ وریٓ  ادایبود ... من فقط با  رهیدز یقرار داد من مال قبل از بده شنهادیپ -

 ...   دهیرو داره از دست م یفهموندم چه فرصت

 قدم زدم وادامه دادم    کالفه

من نجاتش دادم ...  سقف  کرد؟یم یزندگ یتو چه خراب شده ا رهیدز یدونی... تو م یدونیاصال تو م -

 یو بفهم ینی... اصال من باعث شدم تو اونو بب رونیب دمشی... من کش شدیداشت رو سرش خراب م

 خواهر زاده اته ... 

 ؟    شیریازم بگ یخوایم حاال

... به خودتون یمکند قایٓ  ا رومٓ  ا  -گـفت    لمیوک نباریکه ا زیرو م دمیشدمو با مشت کوب خم

 با حرص نگاهش کردم و گـفتم      نیمسلط باش

 ... انتظار دستمزد نداشته باش ازم ...    یقرار دادو لغو کن نیاگه ا -

 ...   رونینشدم و از اتاق زدم ب یحرف کس منتظر

 رو افشا کنه ...   رهیوام دز هیهکـتور بتونه قض لیوک کردمیفکرشم نم اصال

 خوب بود ...    یچ همه

 نقص بود...    یدادم ب قرار

 بودم براش...    یعال هیتنب هیبهم زد تو فکر  رهیدز روزیکه د یضربه ا بعد

 نره ...   ادشیکه تا عمر داره  یزیچ

 غلط کردن...      شهیقرار داد لغو م نیا گنیاالن بهم م اونوقت

 همشون ...    

 هکـتور...   یحت

 شدمو پام گذاشتم رو گاز    نمیماش سوار
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 ... اون مال منه ...   رنیرو از من بگ رهیذارم دز ینم

   

   

 سرعت به سمت خونه هکـتور راه افتادم    به

 بره...    ذارمینم گهیخونه و د برمشیز با خودم مطور شده امرو هر

 ؟    رهیدز یکجائ  -توجه به نگهبان وارد خونه هکـتور شدم و داد زدم    بدون

 پله ها رفتم باال و دونه دونه اتاق هارو چک کردم   نگهبان پشت سرم اومدو گـفت    از

 ...   دیصبر کن کنمی... خواهش م یمکند قایٓ  ا -

 سمتش و داد زدم    برگشتم

صبح  شونی... ا ستنین  -دستاشو تکون داد و گـفت    ستادویکجاست ؟ اون دختر کجاست؟  ا -

 رفتن!   

 ...   نگو دروغ من به  -   زدم داد. بود دروغ... رهٓ  ... ا گـفتینگاهش کردم . داشت دروغ م شوکه

هکـتور  قایٓ  صبح ا  -اتاق هارو گشتم   نگهبان پشت سرم اومد و دوباره گـفت    یگـفتمو باق نویا

 ... هنوز هم بر نگشتن!    رونیرو با خودشون بردن ب شونیا

 رومٓ  هکـتور باعث شد برگردم سمتش که ا ی؟   صدا گـفتیداشت م یدادم . چ رونینفسمو ب کالفه

    گـفت

برخورد  ینجوریا یتو بخوا زدمی... چون حدس م ستیشهر هم ن نیتو ا ی... حت ستین نجایا رهیدز -

 ...   یکن

    کردمیحس م مویشونینبض پ تیعصبان از

 به سمتش رفتم و خواستم داد بزنم که هکـتور محکم تو گوشم زد و گـفت    یعصبان
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 پسر بچه.   هیمرد برخورد کن ... نه  هی... مثل  یمرد هی تو...  سم باش دمٓ  ا -

 نگاهش کردم که دوباره گـفت    شوکه

 من بهت بگم !  یدونی؟ اگه نم یچ یبرا ی؟ فکر کرد یخوایرو م رهیدز -

 یبفهم یخوای... نم یقبول کن یخوایکه نم ی... اما انقدر مغرور یخوایون دخترو ما رامشتٓ  ا یبرا

 ...    یکه بهش وابسته شد یباور کن یخواینم ینداره ... حت یطرفه معن کی رامشٓ  ا

    کردیهکـتور رو درک نم یحرف ها مغزم

؟   یدختر معمول هی؟ به  یبرده بود ؟ اما کجا ؟ باور کنم بهش وابسته شدم ؟  من ؟ سم مکند رهیدز

 داد زدم   

 ...    شیریازم بگ یتونیچرند نگو هکـتور ... اون بچه من تو شکمشه ... نم -

 رفتم   هکـتور پشت سرم گـفت    یجواب هکـتور نشدمو به سمت خروج منتظر

 توجه کن...    تیهم که شده به اون قلب لعنت کباری ی... برایرو داشته باش یبا اجبار کس یتونینم -

 شدم    نمیو سوار ماش رونیخونه اش زدم ب از

 بکنن ...   یغلط چیه توننیو نا هم نم کنمیبخوام م یهر کار من

 کنه ...  یریگیرو پ ندیما رهیش خواستم دزراه زنگ زدم به کارگذارم و از تو

 هکـتور اونو کجا برده ...   کنمیمشخص م من

 که تعلق داره   تو خونه من و تو اتاق من...    یردونم به جائ گیو برش م کنمیم داشیجور شده پ هر

 هر شب کنار من بخوابه...  کنار من...    دیبا رهیدز

 :   رهیدز

 ...   کاگویساحل ش کینزد کیکوچ رهیجز هی ، بٓ  بزرگ کنار ا یالیو هیشدم .  رهیخ کیتار یایدر به
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 ...    نجایفرستاد ا لیهکـتور منو با تمام وسا صبح

 تمیامن یبمونم ... اما برا نجایا دیبا یتا ک ستیدکـتر ...  هکـتور گـفت مشخص ن هیچندتا خدمه و  با

 باشم...    نجایبهتره ا

 که منتظرم بود ...    یمبهم ندهیٓ  بودم ... نگران ا نگران

 جواب دادم که گـفت    عی.هکـتور بود. سر رونیب دیمنو از افکارم کش لمیزنگ موبا یصدا

 برات دارم    یسالم دخترم... خبر خوب -

 سالم ... قرار داد لغو شد ؟   -

    زادیٓ  بله ...کامال لغو شد و تو االن ا -

 ... اما چرا ...  شدی... باورم نم یقرار داد چهی بدون...  بودم زادٓ  ا گهید من

 تو وجودم خوشحال نبود ؟   یزیچ چرا

 یباهام کار گهیسم قبول کرد؟ د  -به هکـتور گـفتم    یبا خوشحال بیتوجه به اون حس عج بدون

 و گـفت    دخندی رومٓ  نداره ؟  هکـتور ا

  گشتیبود و دنبال تو م نجایا شیپ کساعتی.   شهیاون هنوز باورش نم -

 رو لبم نشست .    یلبخند   ادیکنار ب تیتا سم بتونه با واقع ی... فکر کنم بهته فعال همونجا بمون

 لغو شد ... واقعا خوشحال بودم ...    دیبالیکه بهش م یسم کم شد ... قرار داد یرو نکهیا از

بدوئه  یچ یبه خودم اومدم . برا هوی  کنمی... اما من نگاهتم نم یدنبال من سم مکند یبدوئ دیبا حاال

 کنهیم یسع هیقض نیافته دنبال بچه اش و مسلما با ا ی... االن مستمیدنبال من ... اون براش من مهم ن

    دمیپرس نگرانی با و رومٓ  عذابم بده. ا

   شش؟ی؟ نکنه بخاطر اون مجبورم کنه ...برگردم پ شهیم یاالن بچه چ -

 انجام بده .    تونهینم یکار قانون چیاومدن بچه ات سم ه اینه دخترم ... تا زمان به دن -
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 ؟   تونهیاومدنش م ایبعد به دن -

 کار به اونجا بکشه    میذاری... اما ما نم رهیقانونا اونو ازت بگ تونهی... م یسالگ 2متاسفانه بعد از  -

 ...    رهیچه امرو ازم بگ تونهیقانونا م ی! سم بعد دو سالگ تونهیگلومو پر کرد ... م بغض

هکـتور منو  یداشته باشن ... صدا یراه فرار هی دیبا ینی... همه قوان کردمیم یکار دیمن ... با یخدا

    دیکش رونیاز افکارم ب

 کار به اونجا بکشه...    ذارمی.. . من نمیفکر کن هیقض نیفعال به ا ستی... الزم ن رهیدز -

    دمپرسی رومٓ  قورت دادم و ا بغضمو

 ؟   یچطور -

 اعتماد کنه ... مگه تااالن سر حرفام نبودم ؟  سم:   رمردیپ نیبه ا -

 اطرافم نگاه کردم .    به

 سالم هم تو خونه نمونده بود ...    لهیوس هی

 شکسته بودم ...    نباریرو هم ا ونیزیتلو یحت

 نشده بود...    یهنوز ح رصم خال اما

 نبارای گرفتمو کـتمو...  کنن روممٓ  که ا خواستمیم ی... امشب دوتا دختر وحش لیزدم به گابر زنگ

 ...   لیخودم رفتم به شرکت گابر

 روممٓ  ا دیکه شا یزیرو کنار گذاشته بودم   اما امشب تنها چ لیگابر یباز یوقت بود اتاق ها یلیخ

 بود ...   نیهم کردمی

 رابطه خشن...    هی...  یوحش ی... دخترا مشروب

 :   رهیدز
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و  گرفتیبودم   هکـتور هر روز تماس م نجایو من همچنان ا گذشتیاز لغو شدن قرار داد م سروز

    دادیاز سم بهم نم یخبر  دیپرسیحالمو م

 نیا یبائیکه نگران نشم . سکوت و ز گـفتینم یزیهکـتور چ ایازش نبود  یواقعا خبر دونستمینم

    بود کرده روم ٓ  روحمو ا رهیجز

 ازم نباشه...    یرد چیاما هکـتور گـفته بود فعال بهتره ه کردممی صحبت ماندآ  داشتم با ا دوست

 ...   یخواب تکرار هی... هر شب  دمیدیها خواب سم رو م شب

 رابطمون ...    نیاول خواب

نبودم که راحت فراموش  یداشت عذاب وجدان بهم بده ... اما من کس یاز وجودم سع یبخش هی انگار

 ...   ستمیکنم ... من احمق ن

 :   سم

    نیجون ولو شدم رو زم یتمام از رو تخت بلند شدمو ب یکرخت با

 شدم    رهیبود خ دایاتاقم پ یکه از پنجره قد یدیدادم به تختم و به طلوع خورش هیتک

 ی... مشروب ... رابطه ... مشروب ... خشونت ... نه شرکت رفتم و نه غذا نهیچند روزه حالم ا دونمینم

 خوردم   درست شدم مثل بعد مرگ استفان ...   یدرست حساب

 کـثافت...    نهمهی... من موندم و ا یو راحت شد ی... رفت ی... عوض استفان

 ...    . به اطرافم نگا کردم رفتمیبهتر بود منم م دیشا

بنشونم ...  اهیاون دخترو به خاک س نکهیا ی! به جا مکندی سم!  من ؟ وردمٓ  به سر خودم ا یچ

 شدم ... چقدر احمقم ...   ینجوریخودم ا

 ...   کنمیم مونیکارش پش نیرو از ا رهیفکر بلند شدمو به سمت حمام رفتم   من دز نیا با

 شه    اهیکه شب و روزش س کنمیم یو کار کنمیم داشیپ
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 هم سردمغزم بٓ  از حد تنم خنک شه   انگار با ا شیب گرمای دادم اجازه و کردم باز سردو بٓ  ا دوش

 قرار داد بستم    هی من   شد باز

 استفاده کردم...    شیاز وام دانشجوئ رهیاجبار دز یقرار داد که برا هی

 مقصر بودم ...    من

 ...   کردمیم نجاویاز اول فکر ا دیبا

 یافته   اما تا وقت یبرسم ... از سرم م میدختر کنم   به زندگ نیوقتمو حرم ا نکهیا یبهتره به جا االنم

 ...    میبه زندگ زنمیبخام دنبالش باشم   گند م

 ...    ادیب ایکه به دن بچه

 منه ...    یقانون وارث

 ...    ستیهم مهم ن رهیدز

 ...   میبرگردم به زندگ دیباشم ... با یمنطق دی... با هیافک نیو حاال دارم ... هم خواستمیوارث م هی من

 افکار دوش گرفتمو رفتم شرکت...    نیا با

 بهتر بود ...    ینجوریقسمت باشه ؟  ا نیبود که ا میلیمن باب م یزندگ یکجا

 که هستم عوض شم ...   یزیاز چ خوامینم من

   

 ماه بعد ....    کی

 :   رهیدز

 شدم که دکـتر گـفت    رهیخ یسونوگراف توریمون به

 دختره...    هی... بچتون  گمیم کیتبر  -

 دختر کوچولو...    هیدختر ..  هیتا بلند شم    زکردیاز چشم هام راه افتاد و دکـتر شکممو تم اشک
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 رو تخت که هکـتور بهم لبخند زد...    نشستم

...  یچینبود   ه یخبر چیماه گذشته از سم ه کی خونه   تو میمرتب کردم و با هکـتور برگشت لباسمو

مونده بود  یلیکامال تو چشم بود   اما هنوز خ گهیناراحت   شکمم د ایخوشحال باشم  دیبا دونستمینم

 تا تولد بچه   

 شد.    خیلحظه قلبم از ترس  هیپارک بود    دیجد نیماش هیعمارت  یجلو میدیخونه که رس کینزد

 گـفت    هکـتور

 ...    نجایشده که اومده ا ی... چ لمونهیوک نیماش  -

 سم:     

 بودم    کوکی دمٓ  ا مثل

 ... غذا ... کار ...    یداری... ب خواب

 از کار ...    ریغ ی... نه حرف ی... نه لبخند ی... نه رابطه ا نیهم

    دمیدیرو م رهیدز ریروز تو خونه انگار تصو هر

به حمام  یوقت   اوردیقهوه م کردمیرو روشن م ونیزیتل یوقت   کردیدعوام م دمیکشیم گاریس یوقت

 اومد...    یم رونیازش ب کردمینگاه م

    کردمیبهش توجه نم گهیشده بودم   اما د وونهید انگار

تماس گرفتن  کینیکنه و دست از سرم بر نداره  از کل یکنارم زندگ الشیعادت کرده بودم خ انگـتار

 قرار مالقات با دکـتر داره .   رهیکردن دز وریٓ  ا ادیو 

 به من مربوط نبود...    گهید اما

 به من مربوط نبود    رهیاون دز زیچ چیه گهید

 شم    الیخ یبچه   نتونستم ب تیجنس صیتشخ یگـفت سونوگراف یمنش یوقت یول
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 کنه برام    میتنظ یزنگ زدم تا درخواست لمیبه وک نیهم یخودم برم سمت اونا . برا خواستمینم

 بود که   نیاطالعات بچه ام قرار بده   فقط هدفم ا انیاالن منو در جر نیدرخواست که از هم هی

 داد   شنهادیپ لمیوک 

... قانون  نیحضور داشته باش ندیخانم ما یها تیزیتو و نیتونیشما م یاز نظر قانون یمکند قایٓ  ا  -

 نه...    گـفتمیم دیکنم ؟  با میدرخواست تنظ هیبراتون  نیخوای... م دهیحقو به شما م نیا

 بود ...   یکاف شدیتو خونه ازم دور نم رهیدز ادی نکهیهم

 ؟!   نمشیبب کباری یبخوام ماه حاال

 ...   شمیبله ... ممنون م  -که گـفتم    دمیاما صدامو شن   خوامی... نه ... من نم نه

به  رهیکرد   من موندم مبهوت خ یقبول کرد و خداحافظ لمیجواب ناخداگاه خودم شوکه بودم . وک از

 نقطه نا معلوم...    هی

 ...   شفتهٓ  ذهن ا نیو ا یزندگ نی؟ با ا کردمیم دیبا چکار

 :   رهیدز

 فکر کردم    لیوک یو به حرف ها دمیتختم دراز کش یرو

 کنه ...   دایسم بود که حضور پ یحق انون نیا

 بودمش   تو ذهنم صورتش تجسم کردم .   دهیند شدیماه م کی

 من ؟   هیشب ای؟  شهیاون م هیدخترم شب یعنی...  پیمرد جا افتاده و خوشت ت هی

 دکـتر فکر کردم    یتو بالشت فرو کردم و به قرار بعد سرمو

 یکیبا  یحت دیخوش گذرونده ... شا یمدت حساب نیبه رو شدن با سم ... بعد از دو ماه ... البد تو ا رو

 ...   ادیاز دوست دختر هاش ب

 ازش ننوشته بودن ...    یرسانه ا چیاز صحرا هم نبود ... تو ه یخبر
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 ازش نبود...    یخبر نیهم ی... برا میمنو سم با هم هست کردیهنوز فکر م دیشا

 .   ..کنهیذوق م یلیخ ستمیبا سم ن گهیبفهمه من د مسلما

 و چشم هامو بستم    دمینداشت   به پهلو دراز کش یفکر خونم به جوش اومد . اما به من ربط نیا با

 االن کنارشه...    ی... ک مونهیبا سم م ینداشت ک یمن ربط به

 و ...   خوابهیرو اون تخت کنار سم م یبرام مهم نبود ک اصال

 کالفه نشستم رو تخت      کنهیرو نوازش م یسم ... دستاش ک یدستا و

 کن    رونیرو از سرت ب ی... اون عوض رهیدز

 مشخص شد   گاهشیسم رو تو سرم مرور کردم   حاال جا های ذارٓ  زشت و ا یرفتار ها تمام

 بذارم احساسات منو گمراه کنن    دینبا   دمیدوباره دراز کش دمویکش قیعم نفس

 نبود    ینوع ترحم و بخشش چیققابل ه تشیخودشو نشون داده و شخص سم

 ...   دمیهامو بستم و خواب چشم

    دمیپرا دوباره خواب سم رو د دونمینم اما

 شد    رهیبهم خ نهیٓ  بار که پشتم قرار گرفت و تو ا نیاول

دوباره تو سرم  شیانگار صدا   نهیٓ  هر دومون تو ا ریو باز کرد و تصو کمیتون های دکمه ؤومٓ  ا یوقت

    شدیتکرار م

 ...   شدیصحنه ها و نوازش ها از ذهنم پاک نم نی... چرا ا یلعنت

   

 بعد:    کماهی

 :   سم
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 مرده متحرک رو داشتم    هیحال  درست

انقدر  شدیمن ... باورم نم ی... خدارهیدز دنی. به امروز و د کردمیگذشته به امروز فکر م کماهی کل

 باشم ...    فیبدبخت و ضع

نخواستم  اینتونستم نگاه کنم ... نتونست دست بزنم ... نتونستم  یدختر چیکل دو ماه گذشته به ه تو

 نداشتم ...    یا زهیانگ چیه دمی! شا دونمی! نم

 کردم زود نرسم    یشدم   سع ادهینگه داشت و پ کینیجلو کل نویماش راننده

 و شد باز سانسورٓ  نشستم که در ا ینبود . تازه رو صندل رهیاز دز یخبر دمیبه بخش رس یوقت اما

... نگاهم از چشم هاش سر خورد رو شدیباورم نم دمیدیکه م یزیو هکـتور وارد شدن . چ رهدزی

 شعله ور شد    هوی تنش لمس جنون   شد شوبٓ  ا وجودم تمام...  اش مدهٓ  بدنش و شکم بر ا

 تر شده بود و چشم هاش ...    یهاش که حاال پفک لب

 بود ...    یکهکشان لهیدختر دو تا ت نیا یمن چشم ها یخدا

 سالم سم ...     -هکـتور به خودم اومدم و بلند شدم    یصدا با

 گـفتم...    یتکون دادم و سالم نا مفهوم سر

    میبهسمت اتاق دکـتر رفت یمنش یهم مثل من سالم کرد و با صدا رهیدز

 :   رهیدز  

 سم منو شوکه کرد    صورت

 الغر شده    کردمیچشم هاش گود افتاده بود و صورتش فوق العاده خسته بود   حس م ریز

 نگاهش مثل قبل داغ رو تنم حرکت کرد    اما

    کردیانگار شعله درون منو هم روشن م میکه مثل قد ینگاه

 دم و دست ندادم   فقط بهش سالم کر   رونیب امیکردم از فکرش ب یسع اما



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  354:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 با لمس کردنش حال خودمو بدتر کنم    خواستمینم

الغر شده بود   حتما با همون دختر ها شب  نجوریبود که ا یدو ماه چنان سر گرم دختر باز نیا البد

 چشم هاش گود افتاده    ریبود که ز داریها تا صبح ب

و بلوزمو کنار دادم   نگاه سم رو تنم  دمیدکـتر از افکارم جدا شدم   طبق حرفش دراز کش یصدا با

    کردیم تمیاذ

که توش بودم منو نجات داد  دکـتر  یشتیٓ  حالمو بهتر کرد و از ا کمی یدستگاه سونو گراف یسرما

 گـفت   

 و سالمه...    حیخب دختر کوچولو ما صح  -

 دختر ؟     -کرد که با بهت گـفت    زیشوکه سم منو سوپرا یصدا

 سمت سم و لبمو گاز گرفته بودم    برگشتم

 رو به سم اطالعا بدم    یهمه اتفاقات مربوط به باردار دیگـفت با لیوک نکهیوجود ا با

 بچه بگم   سم نگاهش با من گره خورد   تیاصال تو ذهنم نبود راجب جنس اما

 رو داشتم    شیعصبان یاخم و چشم ها انتظار

نگاه من و  نیو پل ب دیرو لبش مواجه شدم   دکـتر چرخ یحسوسمتعجبو لبخند نا م یبا چشم ها اما

 سم رو پوشوند   با لبخند گـفت   

 .    نیدختر کوچولو باش هیمنتظر   دیبله ... با  -

 :    سم

قلبشو که دکـتر  یدختر کوچولو ... صدا هیدختر ...  هی...  هی شدی... باورم نم شدیمن ... باورم نم یخئا

 کردم ...  یگذاشت احساس خفگ

 شدم .   رهیخ تورینشستم و به مون یرو صندل ناخداگاه
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 گرفتم ...    میوارث تصم کی یبرا یوقت

 یدخرت کوچولو با دست ها هیبپچه نبود    هیگرفتم.... اصال توذهنم  میوارث تصم هی یبرا قایدق

 ...   رهیدز هیشب ی یو چشم ها فیظر

 اومد    یلباسم روباز کردم و کرواتمو شل کردم   نفسم واقعا باال نم قهی دکمه

نشست و شروع کرد به  رهیدز   گهیم یدکـتر چ دمیشنیبودم و درست نم توریبه مان رهیخ فقط

 صحبت با دکـتر ...   

 ؟!   شدیم رهیدز هیدختر شب نیا یعنیشدم بهش ...  رهیخ

 هکـتور به خودم اومدم که گـفت   یصدا با

 ... ممنون دکـتر    میبر تونسمیپس م -

زودتر  دیسم ... من با  -گـفت    رهیکه دز میبلند شدمو تشکر کردم . با هم خارج شد عیسر منم

 اما اصال تو ذهنم نبود .    گـفتمیبچه بهت م تیراجب جنس

 ؟   شهیاون م هیدخترمون شب کردمیو فکر م دیچرخیتونستم سر تکون بدم . نگاهم  تو صورتش م فقط

   

 ...   میبا هم صحبت کن دیبا   -شدم    ریجمله خودم غافل گ با

 ؟  هکـتور گـفت    یچ یبرا  -سر تکون داد و گـفت    یهم شوکه نگاهم کرد و سوال رهیحرفم دز از

   کننیهمه دارن نگاهتون م نجای... ا نیصحبت کن نیو تو ماش نیپائ میبهتره بر -

    مرفتی سانسورٓ  و به سمت ا میدو سر تکون داد هر

 پراکنده بود.   یبگم . تو سرم همه چ یچ رهیبه دز خوامیم دونستمینم واقعا

 رو به هکـتور گـفتم    میدیکه رس نیپائ به
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دوست  ینگاه کرد و گـفت چ رهیالبته   هکـتور به دز یاگه اجازه بد رسونمیرو خودم م رهیمن دز -

 :   رهیدخترم ؟  دز یدار

 ...    دیهکـتور و سم چرخ نینگاهم ب مردد

 دوست دارم ؟ که با سم برم ؟    یچ

 هی یدلش برا ی؟ نه ... دلم تنگ نشده بود ... ک یبه خودم اومدم . چ هویبراش تنگ شد بود .... دلم

 یو با هکـتور برگردم   سم حساب مینه ... اگه ممکنه صحبت کن  -گـفتم    عی. سر شهیتنگ م یروان

زد  یلبخند ـتورصحبت کنم گـفتم   هک ریتو مس نکهیا یفقط برا  -گـفت    نباریتو ذوقش خورد و ا

 و گـفت   

 ...    نیصحبت کن ری... تو مس رهیدز ستین یفکر بد -

سم شدمو  نیکه سوار ماش یبار نیحس اول  میرفت نیاشاجبار سر تکون دادم و با سم به سمت م به

 داشتم   درو برام باز کرد تا سوار شم و خودش هم سوار شد ...   

 زن حامله ...   هیدختر بودم و االن  هیبار من  لنیاو فقط

 نشستو رو به راننده گـفت    سم

 ...    رومٓ  به سمت خونه هکـتور برو ... اما ا -

 خودمون و راننده رو باال داد و رو کرد به من ....   نیب شهیشروع به حرکت کرد و سم ش نیماش

 خودمون و راننده رو باال داد و رو کرد به من ....   نیب شهیشروع به حرکت کرد و سم ش نیماش

 چطور بگم ...    دیبا دونمینم -

 چقدر فرق داشت ...    دمشیبار که د نی... با اول دیتو صورتش چرخ نگاهم

داشت   با حرف سم به خودم اومدم که گـفت    گهیاخالق د هیهنوز خوشبو بود ... کاش سم  عطرش

 خونه من...    یبرگرد خوامیم  -
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 گـفتم    شوکه

 ؟   یچ -

فکر کرده بود راجب من   خواست حرفشو تکرار کنه  یحرفش ... چ نیداشتم جر ا یزیهر چ انتظار

 گـفتم    تیانکه با عصب

اون  گهیمن د یباور کن یتونی؟ که من تا ابد قراره برده تو باشم ؟ چرا نم یفکر کرد یسم ... تو چ -

 سم بازومو گرفتو گـفت      ستمیدختر بدبخت ن

 نکردم ... حرف من واضحه ...    یفکر چی... من ه رهدزی رومٓ  ا...  رومٓ  ا -

 و ادامه داد   دیتو صو رتم چرخ نگاهش

... تاتولد بچه  یکن یو با من زندگ یبرگرد گمیتو خونه ام ... من م یمثل قبل برگرد گمیمن نم -

 ...    یقرار داد چی... اما بدون ه یخودم باش شیدوست دارم پ

 کنم ؟!    یاون زندگ شیپ دیتا تولد بچه چرا با   گهیم یچ دمیفهمینگاهش کردم . نم یسوال

 ؟!   رهیبچه رو ازم بگ خوادیم بعدش

 تکون دادم و گـفتم    ریبهت  با

 ...   دمیبچه رو بهت نم نینه سم ... نه ... من ا -

 باال انداخت و گـفت    ابروهاشو

    رمیازت بچه رو بگ خوامیمن نگـفتم م -

؟ از من  یچ ی! خب برا؟یقرار داد چیخونه ات باشم ؟ تا تولد بچه ؟ اونم بدون ه یخوایپس چرا م -

 ؟   یخوایم یچ

    یدوره کنار خودم باش نیتو ا خوامی... فقط م یچیه -

 با تو رابطه داشت باشم    گهید خوامیمن نم -
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 نگاهم کرد    قیحرفم سم دق نیا با

 دستشو بذاره رو پامو ... پامو باز کنه ...   خوادیم میبگه ... حس کردم مثل قد یزیچ خواستیم انگار

 قای. چون دق دمیکه من به رابطه باهاش جواب م ارهیدوباره بدن خودمو شاهد ب خوادیکردم م حس

 زد و بدون دست زدن بهم گـفت    یاما لبخند کمرنگ   کردیم انتیبدنم داشت بهم خ

 ...    یمن باش شی... من گـفتم پ میمن نگـفتم با هم رابطه داشته باش -

 نگاهش کردم و گـفتم    قیدق

 ه ازت دارم ... باورش برام سخته ...   ک یطبق شناخت -

 داد و گـفت    رونیو نفسشو ب دیخند خسته

 اخم هام تو هم رفت که سم ادامه داد      کنمیبچه رو ول نم نیکه من ا یشک ندار دونمی... م رهیدز -

کلمه دختر من  دنیهمونقدر که بچه تو شکمت دختر تو هست ... دختر منم هست   قلبم با شن -

 ... هم از ترس هم از ذوق ...   دیلرز

دخترمونو از تو  خوامیمن نم  -شده بود . سم ادامه اد    نیسنگ دنمیداشتم و نفس کش یحس متضاد 

 .  یریاونو از من هم بگ ذارمی... اما نم رمیبگ

 بکشم تا هوا بهم برسه و گـفتم    قی! دخترمون ... مجبور شدم نفس عم دخترمون

 نکن    ی... با من باز یخوایم یسم ... درست بگو چ -

 هم دوتا مثل...  مدتٓ  تو رفت و ا یتیمحدود چیکن ... بدون ه ی... با من زندگ رهیحرفم واضحه د ز -

 ...    خونه

 باور کنم دفت فقط بودن کنار من بخاطر بچه است ؟   یعنیمثل دوتا هم خونه ؟  -

 تکون داد و دوباره کمرنگ لبخند زد که گـفتم    سر
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خونه شما مشغول عشق و حال  یو هر جا ادیزن م هیکه هر شب  یتو خونه ا تونمیاما من نم -

 کنم.    یزندگ نیهست

 حرفم اخم هاش تو هم رفت و گـفت    نیا با

 بود!    کباریاون اتفاق فقط  -

بار بود تو  نیکه اول یبگ یخوایتو بود ... نم یشگی... اون اتفاق از عادت هم دمیرو من د کبارشی -

    یکردیعمرت تجربه اش م

 تر شد و گـفت    طیهاش غل اخم

باشه  یزیچ کنمیو فکر نم هیهر انسان یواقع ازین نی. ا ستمیشرمنده ن یمن بخاطر رابطه ام با کس -

   یمنو بخاطرش محکوم کن یکه بخوا

حرف نگاهمو ازش  نیبا من فرق داره  با ا تونی... بله ... فراموش کرده بودم شما اصول اخالقاوه  -

 شدم که گـفت    رهیخ رونیگرفتمو به ب

 !   ارهیبه خونه ب شویجنس کیکس حق نداره شر چیکه ه میقرار بذار هی میتونیم -

 زدم و گـفتم    پوزخند

؟ نه سم  یکن تیرو رعا هیقض نیکه بدون قرار داد ا ستین نیا تتیبازم قرار داد؟ تو اخالق و شخص -

 قرار داده !   تی؟ تو همه زندگ

 یسم بعد مکـث   میشده بود کیبه عمارت هکـتور نزد   نمیکه حالت صورتشو بب کردمینم نگاهش

 گـفت   

 با اخم بهش نگاه کردم و گـفتم     یکن یباهام همکار ی؟ حاضر هست هیچ تینظر نهائ -

 ؟    یکنینکنم فالن م یکه اگه همکار یکن دمیباز تهد یخوای؟ نکنه م یچ یکنم برا یهمکار -
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 ی. .. کیسم ... سم مکند  -در نشست و گـفتم    ریدستم رو دستگ عیترمز کرد و من سر نیماش

؟  درو باز کردمو با  شهینم بتینس یجز اجبار همکار یزیچ چیه دیبا تهد یریبگ ادی یخوایم

 شد و محکم گـفت    ادهیشدم   سم هم پ ادهیپ ستیعصبان

 نزدم  دیاز تهد ی... من حرف یکنیاشتباه فکر م یکه دار یتوئ نیا نجایا -

پدرشو حذف  یتونی... تو که نم ادیم ایکه به دن ای بچه رامشٓ  ا یبرا ی... همکار ی... گـفتم همکار

 ...    یکن

 دادم    رونیبا حرص ب نفسمو

خوب  رهیدز یبرا تیعصبان  -که هکـتور گـفت    یمادرشو حذف کن یتونیبگم تو هم نم خواستمیم

    نشدی رومٓ  ا یوقت نی... بهتره ادامه بحثتون رو بذار ستین

 مردد سر تکون داد و با اخم نگاهشو ازم گرفت   سم

 ر دوباره گـفت    هکـتو

 ...   میکنیتر م ی... من و سم هم لب رهیداخل ... تو استراحت کن دز میبر نیایب -

از  گهیداخل خونه ... دوست داشتم بره .. ب ره و انقدر دور شه که د ادینداشتم سم با ما ب دوست

 ...   دیچیپیکه تو سرم م شیذهنم هم خارج شه ... خودش و لمسش و اون عطر لعنت

    به احترام هکـتور سر تکون دادم و به سمت خونه رفتم   سم: اما

 بودم    رهیخ رهیرفتن دز به

انقدر  ادینم ادمی. اما چرا ... چرا انقدر از من متنفر بود ؟! من  نمینفرتشو تو چشم هاش بب تونستمیم

 شنهادیاز پ   میباشه . با هکـتور به سمت عمارت رفت دهیحد تنفر رس نیزجرش داده باشم که به ا

 هکـتور استقبال کردم   

بهت نداره سم  یدیام چیه رهیدز  -وم گـفت   رٓ  دوست نداشتم تنها برگردم خونه . هکـتور ا واقعا

 دادم و گـفتم    رونینفسمو خسته ب  یکرد تیاذ یلی... تو اونو خ
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 نکردم زجرش بدم    یسع چوقتیبفهمم ... من ه لشویلید تونمینم کنمیفکر م یهرچ -

 و گـفت    دخندی رومٓ  وارد شد و منم پشت سرش ارد شدم . ا هکـتور

 ...  دیحرفت واقعا خنده داره سم ... تو از روز اول با دروغ اونو مجبور به امضا قرار داد کرد نیا -

رو  لهیقبلش ؟ هدف وس کردیم یکجا زندگ یدونیبهتر شد ... م شیمجبورش کردم ... اما زندگ -

 هکـتور    یقبول دار گهیکه د نویبخاطر منه ...ا نجاستی... االن اگه ا کنهیم حیتوج

 و گـفت    ختیر یسکیو هکـتور دوتا شات و میبار نشست زیدو کنار م هر

خوب  یتا حدود ونتونیم یخوای... االن اگه م دادی زارٓ  تو با دروغ ... تو با اجبار ... اونو ا گمیمن م -

 ...  یدست از اجبار بردار دیشه ... با

 ...    نیایدوبا ره با هم کنار ب نیبتون ینجوریا دیشا حداقل

 برگرده ...  خوامی... م خوامیرو م رهیدادم ... من دز هیتک یبه صندل سرمو

هکـتور از افکارم  یبخاطرش خودمو عوض کنم   با صدا خوامیبود ... نم نیتمام عمر روشم هم اما

 که گـفت    رونیاومدم ب

واقعا  دونمی... من دوست دا رم کمکت کنم ... اما نم یمونیمن مثل پسرم م یبرا یدونیسم ... تو م -

 ...   هیهدفت چ

برگرده خونه من  رهیدز خوامیم  -. اما گـفتم   دونمیبود که واقعا خودمم نم نیسوال هکـتور ا جواب

   ادیم ایمدت کنار من باشه تا چه به دن نیتو ا خوامیبراش... فقط م یتیقرار داد و محدود چی... بدون ه

 بدون رابطه ؟    -

؟! کالفه  شمیاز نظر اونا من تو رابطه خالصه م یعنی...  زدیرو م رهیحرف دز قایهکـتور هم دق چرا

 گـفتم   

 کنار خودم باشه ...    خوامیاز رابطه نزدم ... فقط گـفتم م یمن حرف -

 نگاهم کرد و با دقت سر تکون داد و گـفت    متفکرهکـتور
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که با هم  نیندار یخوب ونهیهم که م یایم یو وقت ی؟ تو صبح تا شب سر کار یچ یخب باشه برا -

 زدمو گـفتم    نهی؟  دستمو به س یچ ی... کنار تو باشه برا نیوقت بگذرون

 ایدرسته ... اما فعال که به دن  -است بچه هر دو ماست ...    رهیکه تو شکمه دز یبالخره اون بچه ا -

    ومدهین

؟! همون  کنهیچکار م نجایمگه ا رهیتحت نظر خودم هم باشه . دز یاز االن همه چ خوامیمن م -

داشته  یباردار یورزش ها یبرا یمرب تونهیخونه من داشته باشه ... م تونهیداره م نجایکه ا یتیفعال

 یروز هر تونهیکه بخواد ... م ی... هر امکاناتشیغذائ میدرست کردن رژ یباشه ... خدمتکار برا

  یتو خونه خودم  زندگ خوامی... اما من م نهیتورو بب ادیخواست ب

 کنه ...    یخونه من زندگ دیبا خوادیبچه رو م نی... چون ... بعد از تولد بچه ... اون اگه ا کنه

 گـفت    دویکش قینفس عم هکـتور

بره ... مخصوصا بعد تولد بچه که طبق قانون  شیپ یخوایسم ... فکر نکنم برنامه ها اونجور که تو م -

 ...    ی... توافق خوامیم نویمن نگـفتم طبق قانون ... من گـفتم ا  -   یتا دو سالگ مونهیمادر م شیبچه پ

 باهات توافق کنه ؟   دیبا رهیچرا دز -

بچه  گـفتیبچه رو از من جدا کنه ... خودش م تونهیبچه ام هکـتور ... اون که نم نیچون من پدر ا -

 داره    ازیبه خانواده و پدر و مادر ن

بدون فکر    یازدواج کن رهیبا دز یخوایم یعنی  -جمله ام هکـتور ابرو باال انداخت و گـفت    نیا با

 گـفتم    عیسر

 به ازدواجه ...    یازیننه ... ابدا...   چه  -

 نگاهم کرد و گـفت    قیدق هکـتور

که  یازدواج داره و مسلما مرد یبرا یادیز یو جوونه ... اون فرصت ها بایدختر ز هی رهیسم ... دز -

    شهیدخترتون م یهم برا یبشه ... پدرخوب رهیعاشق دز
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 اومد...    یهر جمله هکـتور ... خونم به جوش م با

... تمام  دمینم یاجازه ا نیچن چوقتی... عاشقش بشه ! پدر بچه من بشه !  ه رهیبا دز گهیمرد د هی

 ...    شدیبار هاشو با من تجربه کرد تو سرم مرور م نیاول رهیکه دز یلحظات

 دیبا خوادیاگه بچه رو م رهیدز  -بهم فشرده گـفتم    یدختر مال منه ... مال من ... با دندونا نی! ا نه

    گـفت رومٓ  گـفتمو بلند شدم که هکـتور ا نویکنه   ا رونیزدواجو از سرش بفکر ا

...  یگرفت ادیدرسو  نی... فکر کنم ا یبا اجبار و از راه خودت برس یبه همه چ یتون یسم ... تو نم -

خودش بخواد   مکث کردم و تو  نکهی! مگه ا شهی... هرگز به اجبار مال تو نم ستیمال تو ن یکس یوقت

 شدم    رهیسکوت به هکـتور خ

 از من متنفره ...    رهیدز -

 کنه ...    رییتغ تونهیم ی...  هر کس دهیکه ازت د یبخاطر رفتار -

 . هکـتور دوباره گـفت    خوامیم یلحظه چ نیواقعا در ا ایبگم  یچ نمدونستم

باهات  ادیکنم که ب ی... فکر کنم بتونم کاریعوض ش یحاضر رهیبخاطر دز یدیفکراتو بکن ... اگه د -

 هم خونه شه   

 . اما هکـتور دوباره گـفت    دمیلحظه حس کردم اشتباه شن هی

 یکرد زندانی درونت که رومٓ  اون سم ا دی... شا میفرصت دوباره بد هیمن فقط دوست دارم به تو  -

...  یکه بفهم ی... اما فقط در صورت یتو وجودته رو کنار بذار شهیکه هم یخشم نیو ا کنی زادٓ  رو ا

 رو بخواد...   یخودش همه چ لیاون با م دی... بلکه با یکن ریرو اس رهیدز یتونینم گهید

 چیفکر کردن ! من بخاطر ه ی... فرصت دوباره ... درمورد من چ شدیهکـتور تو سرم تکرار م یحرفا

 ...    شمیعوض نم یکس

 ...    تینس یخاص زیکه چ رهیدز
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شدم . من از راه خودم  نیرفتم و سوار ماش یبدم به سمت در خروج یبه هکـتور جواب نکهیا بدون

 ...   خوانیکه اونا م یزی... نه چ شمیوارد م

 :   رهیدز

 که سم رفت ...    دمیپشت پنجره اتاقم د از

    دمیباهاش صحبت کنم   خسته رو تخت دراز کش خواستمیبهتر ... اصال نم چه

 بودن مثل زهر بود .   ششیپ ادیرو من داشت . ز یم رد اثر بد نیا

 کردم بخوابم .    یچشم هامو بستمو سع   رهیاجازه بدم جسم و روحمو دوباره تو دستش بگ خواستمینم

لمسش  یرکت دستش رو تنم ... داغافتادم   ح میداشت نیکه با سم تو ماش یخواب رابطه ا نباریا اما

شدم . لعنت به تو سم ... توخواب هم دست از سر من بر  داریب دیشد کیو تحر ی... با حس داغ

 .    رمی..  به سمت حمام داخل اتاقم رفتم تا دوش بگیدارینم

 راحت بودم ...    دمشیدیسم بود ... تا نم دنیبخاطر د نایا همه

 ...    رفتینم رونیقبال هم از تو خواب هام ب هرچند

 :   سم

 کردم    یز یتا خونه تو سرم برنامه ر ریمس تمام

رو مجبور کنم طبق برنامه من کار کنن .  رهیهکـتور و دز یکردم تا چطور دایو راه پ دمیکش نقشه

 ...   ادیبا من راه ب دیمجبورش کنم زجر بکشه ... زجر بکشه و بفهمه با رمویبگ رهیبچه رو از دز

    ستادمیهمه نقشه هام به باد رفت   درو بستم و خشک ا یبا ورودم به اون خونه خال اما

... خواستنش ... نخواستنش ... واقعا حق با هکـتور بود  رهیشده دز می؟! همه زندگ کنمیچکار م دارم

 اختم ...   با خودمم روشن نبود   کالفه خودمو رو کاناپه اند فمی... من تکل
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روز انداخته  نیدختر به ا هی... اعتراف کن  وردیٓ  ... اعتراف کن ... اعتراف کن کم ا یسم مکند  -

 به افکار خودم سر تکون دادم!      یندار یقدرت چیتو ه نباریتورو ... اعتراف کن ا

 کنترلش کنم    تونمیکه من نم یزندگ نی... گند بزنه به ا رهٓ  ا

عاشقم  ستی... مثل قبل تو خونه ام . برام مهم ن خوامیم نجایرو ا رهی... من دز دیتو خونه چرخ نگاهم

 ازم متنفر بشه    ایبشه 

 ...   یمرد چیهم بهش دست بزنه ... ه یمرد چیه دمی... اجازه نم خوامی... بچه ام رو م خوامیاونو م من

 رفت ...   یهکـتور تو سرم رژه م یها حرف

 ...   یازدواج کنه چ گهیبا کس د رهیدز اگه

 :   رهیدز

راجب سم  دونستمیباهام صحبت کنه   م خوادیهکـتور گـفت م میکه خورد یاز شام مختصر بعد

 نشستم هکـتور گـفت    یهست   وقت

نظرش  ریخونش تا تولد بچه ز یتو بر خوایم گـفتی. اون م رهیمن امروز با سم صحبت کردم دز -

    نمیبیکار نم نیا یبرا یلیمن دل  -   یباش

 سر تکون داد و گـفت    هکـتور

حل  یـیرو دوتا شیمسئله سر پرست دیبا ادیب ایبه دن ی... وقت ادیم ایبچه بالخره به دن نیدخترم ... ا -

 داره    ازیبچه به پدر و مادر ن یگـفت تو خودت گـفت ی... سم م نیکن

 گوش دادم که گـفت    قیتکون دادم و دق سر

 ...   یو فرصت ازدواج دار یهمون قدر که تو جوون هست -

 و قاطع گـفتم    عیسر

 ازدواج کنم ...    خوامیمن نم -
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خانواده کامل  هی؟ اگه اون ازدواج کنه ... اگه بخواد با بچتون  ی... اما سم چ یتو نخوا دیدرسته شا -

 ؟   ی... بهش فکر کرد یبده تا دادگاه بچه رو بده به اون چ لیتشک

 بود ... هکـتور ادامه داد    یشد منظور هکـتور چ خی تنم

 یکنیکه فکر م یزیهر چ ایقرار داد  هیبا  یتونی. اگه م نیایبا هم کنار ب نیکن ی.سع نهیحرف من ا -

طرف بازنده است...  هیجنگ  هیتو  شهی...  هم یایکن باهاش کنار ب ی... سع ینگه دار ی.سم رو راض

ارتباطمو  نیخوامی  -   کردم زمزمه رومٓ  تازه متوجه منظور هکـتور شدم . ا  نیدنبال جنگ نباش

 کنم ؟  سر تکون داد و گـفت    زمیٓ  مسالمت ا

اونو رام کنم . تو االن مادر بچه اش  یتا حدود تونمیداره . اما من م یخاص یدونم سم اخالق ها یم -

 ...   یبنشون یحرفاتو به کرس یتونیو م ستیمثل قبل سخت ن گهی... مطمئن باش اون د یهست

 من در برابر سم ...    فیتو وجودم خوشحال بود. همون بخش ضع یزیسر تکون دادم . چ مردد

 :   سم

 وقت بود س راع دختر هام نرفت بودم    یلیخ   کردنمی روممٓ  ا گاریو س یسکیشب بود . و 3 ساعت

 رومٓ  تا ا خوادیخودشو م یبودم که فقط اسباب باز ی... مثل بچه ا خواستمینم یچی... ه خاستمینم

 برداشتمو شروع به نوشتن کردم .    زمیاز رو م کاغذی.  شه

 ...    کنمیقرار داد تعهد م نی... طبق ا ی... سم مکند من

که حاضر بودم بهش بدم    یزی... هر چ خواستمیم رهیکه از دز یزیتو سرم بود نوشتم ... هر چ یچ هر

 خوابم برد    زیانقدر نوشتم که رو م

به کاغذم نگاه کردم و نوشته هامو  لیشدم . بدون جواب دادن به موبا داریب لمیموبا یبا صدا صبح

ام روز  نیبلند شدمو به سمت شرکت رفتم . هم نوشته بودم . یتو مست یمرور کردم . قرار داد خوب

 هکـتور .    یبرا فرستمیم نویا

 کنه ...    شیراض تونهیبشه   اما هکـتور گـفت م یراض رهیچند شک دارم دز هر
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 :   رهیدز

 که کارپرداز هکـتور با نامه اومد و نامه رو کنار هکـتور گذاشت    میناهار بود زیم سر

 نگـفت .    یزیانداخت و چ ینگاه هکوتر

 چرا .    مدونستمنی اما.  بود شده شوبٓ  ا درونم

   

 نهارمون تموم شد هکـتور گـفت    نکهیبعد از ا بالخره

 ربط به تو نباشه...    ی... فکر کنم ب دهینامه از طرف سم رس -

 لب گـفت    ریانداخت و ز یاجمال یگـفتو نامه رو باز کرد . نگاه نویا

 برات فرستاده...    دیقرار داد جد هیهممم  -

 به نفع توئه ...    یلیخ نباریاما ا  -شد... نه ... قرار داد نه ... هکـتور بهم نگاه کرد و گـفت    خی قلبم

 ؟ به نفع من ؟    یچ -

 .   دیشروع کرد به خوندن قرار داد جد هکـتور

 سائل مربوط به بچه باهاش مشارکت کنم.   هم خونه سم باشم و تو م خواستیکه از من م یزیچ

 .    میتو کار هم دخالت نکن یا گهید نهیزم چیاما تو ه 

 برم.    خواممی جا هر بودم زادٓ  ا من

 راه نده ...    یرو تو زندگ یزن چیه شدی.. . سم هم متعهد م گهیمرد د هیمعاشرت کنم ! جز  یبا هرکس 

    کنه وردهٓ  من دارم برا یازیهر ن شدیمتعهد م سم

 برا بچه کم نذارم .    یزیچ چیعوض من هم از ه در

 ...   خوندیو م خوندیو م خوندیم هکـتور
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 بود...  دوباره خونه سم ...    زیچ هیتو سر من فقط  اما

 قابل تحملش ...    ریتنها شدن با سم ... دوباره اون عطر مردونه اش ... دوباره اون غرور غ دوباره

 دخترم ؟   هینظرت چ  -نش تموم شد و رو کرد به من   خوند هکـتور

 سم:     

فرستادم تمرکز نداشتم . منتظر تماساز طرف  رهیدز یکردم و برا میتنظ دویصبح که قرار داد جد از

 قبول...    ایرد کنه  ای کهیاونا بودم   تماس

 .   شدمیم وونهیبرزخ د نیتو ا داشتم

    دیچیهکـتور تو گوشم پ یجواب دادم و صدا عیتلفن شرکـتم زنگ خورد ... سر بالخره

    دیچیهکـتور تو گوشم پ یجواب دادم و صدا عیتلفن شرکـتم زنگ خورد ... سر بالخره

    دیبه دستمون رس یکه فرستاد یسالم سم...  قرار داد -

 ؟   هیسالم ... نظرتون چ -

 ...    ستیموافق ن رهیدز -

 که هکـتور گـفت    ختری فرو وارٓ  مثل ا دمیحرف هکـتور تمام ام نیا با

 ...   خوادیقرار داد م نیرو ا یاصالحات رهیدز -

 گـفتم    عیسر

 تا منم نظرمو بگم    نیو برام بفرست سهیرو قرار داد بنو راتوی... تغ ستین یمشکل -

 قبول کردو قطع کرد .    هکـتور

 مطمئن نبودم . اما بالخره بعد مدت ها ...  ممیتصم یهنوز از درست درسته
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 یکه بهش تعلق داره حس بهتر یرو برگردونم به جائ رهیممکنه بتونم دز نکهیبودم ... از ا یراض

 داشتم .  

 اون روز چطور گذشت ...    دمیفهم

 نشد    یاز هکـتور خبر اما

 کالفه شده بودم .    گهی... د گذشتیساعت م 24تماسمون  از

 خودم زنگ بزنم    خواستمینم اما

 اومد داخل و گـفت    یبا نامه ا میاز شرکت برم خونه که منش خواستمیم گهید

 .   دهینامه االن براتون رس نیا -

 ی یها زیکه خودم فرستاده بودم بود . با خودکار قرمز بهش چ یاز گرفتمو باز کردم . قرار داد عیسر

 ...    کنهیتعهد بده منو مجبور به رابطه نم دیه بود   سم بااضاف کرد

 ...    رهیگیتعهد بده ... بعد تولد بچه اونو از من نم دیبا سم

 کنه ...    ینم یبودن منو مجبور به کار یو تک را یتعهد بده ... با خودخواه دیبا سم

... چه زود پر رو  زیرو م دمیقرار دادو کوب تیبودم . با عصبان یر وان ماریب هیمن ... انگار من  یخدا

 شده بود...   

  

 نبود ...  یهم خبر نی... اما همچ خواستمشیم درسته

 رو برداشتم و به هکـتور زنگ زدم. تا جواب داد گـفتم    تلفن

 به منه!   نیتوه نای... استیاصالحات ن یکه اضافه کرد یـینایهکـتور... ا -

 باشه !   نیتوه دمیند یزیسم ؟ من چ هیمنظورت چ -
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! سم تعهد کنه منو فالن نکنه !  رهی؟ سم تعهد کنه رابطه نخواد ! سم تعهد کنه بچه رو نگ یدیند -

 توش واضح بود    یبدم ؟ قرار داد من همه چ یـیتعهد ها نیکه چن میروان ماریب هیمگه من 

 !    ی... پس چرا بهم بر خورده و ناراحت یم بدکار هارو انجا نیا ستیسم .. تو که قرار ن قایدق -

 !   نینوشت ینجوریچرا ا گمی. اما م کنمیکارهارو نم نیمسلمه من ا -

 !   ینوشت ینجوریهارو ا زیچ یلیهم تو خ تیتو قرار داد قبل خب

 !   دیجد زیچ هیقرار داد  نیاما ا -

 سکوت کرد و گـفت    هکـتور

تو  یخوای! م سهیبنو ینجوریبا تو باعث شده ا رهیدز یسم ... اما خب تجربه قبل یگیم یچ فهممیم -

 و گـفتم    دمیکش قیاصالحات مد نظرتو اعمال کن وبفرست  کالفه نفس عم

 کوتاه اومدم ...  یلی... اما هکـتور ... من خ کنمیکارو م نیباشه ... هم -

 است     رهینوبت دز حاال

 قرار داد فکر کرده...    نیه اومده که کال به امطمئن باش اونم کوتا -

 :   رهیدز

 دونستمی. مکردیکه نگرانم م یزیهکـتور قرار دادو خوندم و نظرمو نوشتم . هر چ یحرف ها بخاطر

 !    کنهیسم قبول نم

 .    کنمی. مثل خودش باهاش برخورد م خورمیمردو نم نیمن گول ا نباریا گهیبرام مهم نبود ! چون د اما

 کرده بود رو باز کردم و شروع کردم به خوندن .    میکه سم بعد اصالحات من تنظ یدیداد جد قرار

 رشییکه من گـفته بودمو وارد کرده بود . اما به زبون خودش . خودکار قرمز رو گرفتم تا تغ یموارد

 سرم و گـفت    یبدم که هکـتور اومد باال

 . سرنوشت دخترته ...  .. رهینگاهش کن دز یبدون لجباز -
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قرار داد  هیرو گرفتم  داشتم  بیٓ  گذاشتم و خودکار ا نیحرف هکـتور خودکار قرمزمو پائ نیا با

 .    کردمیبا سم امضا م دیجد

 کس و مجبور نبودم    یمن ان دختر ب نباریا اما

 اومدم .    یاز پسش برم دیبا نباریهم سطحش بودم . ا حاال

 :   سم

 .    دیکه فرستاده بودم رس یداد قرار

 رهیدز یفقط امضا دمدی تعجب کمال در   کنم بازش رامشٓ  ا با و باشم رومٓ  کردم که ا یسع یلیخ

 خورده !   نشیپائ

 .    شدیمن . اون قبول کرد . باورم نم یخدا

بودم که به بعدش فکر نکرده بودم . اون  رهیکردن دز یراض ری. انقدر در گ کردمیچکار م دیبا حاال

 خونه من .    ادیب دیشده و با یاالن راض

 .   میکردیشروع م دویقرار داد جد نیا یدنبالش ؟! ک رفتمیم یک

فرستادم تا  لمیازش گرفتم . نسخه اصلو به وک یقرار دادو امضا کردم و دوتا نسخه کپـ نیپائ خودمم

 ثبت کنه .   

 ؟   یدیسم ... قرار دادو د  -نگ نزده بودم که خودش زنگ زد و گـفت   به هکـتور ز هنوز

    یبعد یکار ها یبله امضا کردم و فرستادم برا -

 نباروی... اگه ا دهیبهت نم یا گهیرو خراب نکن . مطمئن باش فرصت د یزیچ نباریا کنمیخواهش م -

 ...   یهم خراب کن

 که گـفت    گهیبه من م نارویبتوپم به هکـتور که چرا ا خواستم

 جمع کنه ...    لشویوسا دی... امروز با ای... لطفا فردا ب رهیدنبال دز یایب یاگه خواست -
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 گـفتم و قطع کردم .    یناخداگاه تندتر زد . باشه ا قلبم

 شب تا صبح تو خونه قدم زدم .    تمام

 فرق داره .   یخونه است ... اما همه چ نیدوباره تو ا رهیفردا شب دز از

 تمام هدفم اون قرار داد نبود .    دونستمیته دلم م   دمیاتاقشو باز کردم و رو تختش دراز کش در

 .    رهیبگ یرادینتونه از من ا رهیدز نباریکه ا کردمیرفتار م یطور دیبا اما

 داره .    لی. اون خودش هم به من م کردمیبهش ثابت م دیبا

 مون افتادم .   رابطه ها ادیفکر  نیا با

 تو ذهنم کامل شد    ی...   نقشه اشهی... خودش و بدنش ... هم دادیبه لمس من جواب م شهیهم رهیدز

 سمتم ...    ادیب رهیکه دز کنمیم یکار نباریا من

 منو بخواد ...    اون

 :   رهیبه هر دو خواسته ام برسم   دز تونمیم ینجوریا رهٓ  ا

 جمع کرده بودم    لمویوسا تمام

 تر از دفعه قبل باشم.    یقو دی. با رفتمیبار بود به اون خونه م نیدوم نیا

  -هکـتور اومد تو و گـفت      دیرو تخت نشستم که در اتاقمو زدن   بلند شدمو گـفتم بفرمائ منتظر

 .    زمیسم اومده دنبالت عز

 .    یمرس -

 ت   بردارم . که هکـتور گـف فمویک خواستم

 بلند نکن .    یزی... تو چ نیپائ ارنی... برات م ستیالزم ن -

 .    میرفت نیگرفتم و با هم پائ مویدست فیحرفش ک نیا با
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 اومد.    یهم م نجایتا ا یعطرش حت بوی.  بود مادهٓ  ا شهیتر از هم کیش سم

 بود .    داریبه چشم خر شیبه سر تا پام انداخت . نگاهش مثل هم ینگاه

 اخم بهش سالم کردم که با لبخند جوابمو داد .    با

 گـفت    هکـتور

تازه روزانه ؟  سم  یهایدرست کردن غذا یبرا گرفتی شپزٓ  ... ا زنمیسر م رهیبه دز امیمن هر روز م -

 جواب داد    عیسر

برج هم  نیغذا درست کنه و به خونه برسه . با باشگاه پائ ادیهماهنگ کردم هر صبح ب یبله ... با دن -

 .    نیهر وقت خواست بره پائ یرو ادهیپ یبرا تونهیم رهیصحبت کردم دز

 ...    نیخبرم نذار یخوبه ... ب -

و چمدونم رو  فی.  خدمتکار هکـتور ک میرفت رونیو تو سکوت  با هم از در ب میدو سر تکون داد هر

 سم گذاشت . هکـتور رو بغل کردم و تو گوشم گـفت    نماشی تو وردوٓ  ا

    یبه من خبر بد هیکاف یشیم تیاذ یدار یهر وقت حس کرد -

 سر تکون دادم و گـفتم    رومٓ  ا

 هکـتور    یمرس -

حرف هکـتور ازش  نیبا ا   یبه هدفت برس یشی... من مطمئنم موفق م رهیدز یهست یقو یلیتو خ -

 جدا شدم .   

بود هدفم کامال مشخص نبود   هکـتور با سم دست داد و  نیبه هدفم برسم . فقط مشکلم ا دیبا من

 .    میهر دو سوار شد

 ...   میدیرسیکش اومده بود و نم ریانگار مس   میکرد یرو ط ریفاصله ازش نشستم و تو سکوت مس با

 :   سم
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 به خونم .    برمیرو دارم م رهیبالخره دز شدینم باورم

واقعا  رهیبرگشت دز شیچند روز پ نیبود . هما هم یادیبه خواسته ام راه ز دنیهنوز تا رس هرچند

 ممکن بود.    ریغ

 ینداره . اما وقت یدل خوش ادیز دادیکه االن کنارم نشسته. درسته اخم رو صورتش نشون م یدر حال 

 امتحان کنه.    دویقرار داد جد نای تا است مادهٓ  ا یعنیموافقت کرد 

 رو گرفتم و به راننده گـفتم بره.    رهی. خودم چمدون دز میشد ادهیو پ میدیبالخره رس 

شکمش کامال به  نکهای با.  کردم اندازش بر دوباره سانسورٓ  ا نهیٓ  . تو ا مشدی سانسورٓ  هم سوار ا با

 زن حامله رابطه ...    هیجذاب تر شده بود   تا حاال با  کلشیاومد اما ه یچشم م

 خوش نکن    یزیدلتو به چ خودیپس ب راهی اول هنوز...  سم باش رومٓ  سرمو تکون دادم . ا عیسر

 و گـفتم    میهم وارد خونه شد با

    یکه دوست دار یا گهیهر اتاقد ای یباش تیمیتو اتاق قد یتونیم -

 همون اتاق خوبه...    -

نشست  رهیبراش بردم و دز لشویگـفتو به سمت اون اتاق رفت .  وسا نویجمله گـفت ... هم هی بالخره

 رو تخت که گـفتم   

 بهم بگو    یدار اجیاحت یزیبه چ ای یدار یبرم شرکت . اگه کار دیمن با -

 ...    یچیفعال ه -

 تکون دادم و از اتاقش خارج شدم . سر

بود انقدر باهام خشک نبود که االن  نجایبه اجبار ا یوقت ی. حت میاز انتظارم دور شده بود شتریب 

 باشه!    یبرگشت ستمیمطمئن ن   کردیبرخورد م

 :   رهیدز
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 تو کمد مرتب کردم.   لمویرفتن سم بلند شدمو وسا با

و  دمید ونیزیتلو کمیخوردم    یبود رو گرم کردم و کم خچالیکه تو  یجاتیو سبز کیاست خوراک

 .    دمیبعد هم خواب

 تو خونه زدم.   ینبود . چرخ یشدم هنوز از سم خبر داریب یوقت

 اومدخونه .    یم دیعصر بود و قاعدتا االن با 7 ساعت

 .    نمیبب ونیزیداشتم بازم تلو دوست

 حوصله رو به رو شدن با سم رو نداشتم .    اما

 مو زد   در اومد و پشت سرش در اتاق یپتو که صدا ریبرگشتم تو اتاقم و کز کردم ز نیهم یبرا

جواب ندادم در اتاقو باز کرد و اومد تو   چشم هامو بسته  یداخل   وقت ادینرم اون م رونیمن ب یلعنت

 بودم مثال خوابم   

 ؟   ی... خوب رهیدز  -از روم کنار داد و گـفت    کمینشست رو تختو پتو  سم

 چشممو به زور باز کردم گـفتم    هی

 ...    رهٓ  بخوابم ... ا یاگه بذار  -

کارش بودم . واقعا براش  نیشوکه ا   رونیاز اتاقم رفت ب گهیزد و بلند شد . بدون حرف د یلبخند

 مهمه من خوب باشم ؟  

 که بابت دور کردن دست ادوار از من خرج کرده بود افتادم .    یاون مراسم رقص و پول ادی

 همه رو از ذهنم دور کردم    عیسر اما

 .    رهیبه عالقه اون به من نداره . احمق نشو دز یربطکل سم با ادوارد  کل

 کردم بخوابم .    یسع دوباره

 گرسنه ام شده بود . به اجبار بلند شدم و ژاکـتمو تنم کردم .    اما
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 نبود .    یرائیاز سم تو پذ ی. خبر رونیاتاق رفتم ب از

 گل کرد و به سمت اتاقش رفتم    میچرا فضول دونمینم

 که  ساکت ساکت بود .    سادمیپشت در اتاقش گوش ئا از

 ؟   رهیشده دز یزیچ  -   ستادمیلحظه در اتاقش باز شدو خشک زده ا نیخواستم برم که هم 

    دیگـفتو نگاهش رو من چرخ نویا

 نگاهمو از تنش گرفتم و گـفتم    عیحوله دور کمرش بود   سر هیاز حمام اومده بود و فقط  تازه

دروغ دردسر  نی؟  بخاطر ا یخوریتو هم م نمیخودم غذا گرم کنم . گـفتم بپرسم بب یبرا خوامیم -

 خودم من...  کن استراحت تو البته...  حتما...  رهٓ  ا  -به خودم فرستادم که سم گـفت    یساز لعنت

 برا هر دومون    کنممی گرم

بده با همون حوله به سمت  دنیبه خودش زحمت لباس پوش یذره ا نکهیگـفتو بدون ا نویا

    رفت شپزخونهٓ  ا

خودت هم بود  شنهادی! تازه پ کنی تحملش شام خرٓ  تا ا دی. حاال با رهیاز دست گل امشبت دز نمیا

 .    نیکه با هم غذا بخور

 رفتم و رو کاناپه نشستم    یرائیسمت پذ به

 زد    یبهم انداخت و چشمک ینگاه سم

 گـفتم    عیمتوجه نگاهم رو تنش شده بود . سر یلعنت

 و گـفت    دیبمونم   خند نجایا تونمیمن نم گهید ی. اگه سرما بخور یبپوش یزیهوا سرد شده بهتر چ -

اگه من سرما خوردم به  مکهیهم بخواب شیپ ستی... دوما که منو تو قرار ن خورمیاوال که من سرما نم -

 گرفتم و گـفتم    تو بدم   با اخم نگاهمو ازش

 که    شهیکنار هم منتقل نم دنیفقط با خواب روسیو -
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 .   شهیو بغل کردن هم منتقل م دنیبله با بوس -

 حوصله گـفتم    یشده . ب طونیش یلیسم خ ای.  دمیم یمن همش سوت ایمن امروز  یخدا

 سم ... غذا گرم نشد ؟ من گرسنه امه ...    -

 .    است مادهٓ  ... شام ا یاریب فیتشر یتونیم -

    رفتم شپزخونهٓ  شدمو خسته به سمت ا بلند

 جاتیو سبز کیاز است کمیبود و خودش نشسته بود   منم  نشستم و  دهیصبحانه شام رو چ زیم رو

 داغ نشده بودن اما بد هم نبود .    یلیخ   دمیخودم کش یبرا

 از غذا خوردم  کمی وم رٓ  . منم ا خوردیشروع به خوردن کرد و با اشتها م سم

غذا بخورم . بخاطر بزرگ  تونستمیراحت نم گهی. چند وقت بود د ادینفسم سخت باال م کردمی. حس م

 .    رودٓ  ا یشدن بچه بود که معده ام فشار م

 حالت خوبه ؟     -که سم گـفت    دمیکش قیدادم و نفس عم هیتک یصندل به

 راحت غذا بخورم .    تونمی... نم ادمی فشار ام معده به...  رهٓ  ا -

 سمت من و گـفت    دیکش شویصندل

 با اخم نگاهش کردم و گـفتم      دمی... من بهت غذا م یبده به صندل هیتو تک -

 ...    تونمینه ... خودم م -

 بدون توه بهمن چنگالمو برداشت و گـفت    اما

 .    یراحت تر غذا خورد ینجوریا دی. ضرر که نداره ... شا رهیدز میبذار امتحان کن -

سبز رو به سمت دهنم گرفت و به اجبار دهنمو باز کردمو خوردم. واقعا راحت تر بود تا  ایلوب کهیت هی

 شدم .    یکه خودم رو بشقاب خم م یوقت

 و بعد از چنتا لقمه گـفتم    اوردیبه روز خودم ن اما
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 ...   شهیسم ... غذات سرد م هیکاف -

 بود .    بیعج یلیلبخند که برام خ هیزد .  لبخند

جا داره تا  یلیهنوز خ  -و گـفت    دکشی ام مدهٓ  برا شکم رو رومٓ  نبود . دستشو ا شهیهم مثل

 بزرگ شه ...   

 منم لبخند زدم و سم بلند شد .    اریاخت یداغ بود . ب شهیمثل هم دستش

 سکوت ادامه شامش رو خورد و منم چندتا لقمه خوردم .    تو

 زودتر بلند شدم و تشکر کردم    اما

 کردم تا حالم بهتر شه.    قینفس عم نیحالم خوب نبود . رفتم رو کاناپه لم دادم و تمر واقعا

 و گـفت    شمیاومد پ وهیظرف م هیبا  سم

نه ؟   با  ینخورد وهیامروز م  -و گـفت    شمیاومد پ وهیظرف م هیو با  دیشلوارک پوش هیبالخره  سم

 ـفتم نه...   سر گ

 .    رمیگیپوست م وهیبگذره بعد برات م کمی ستیخوب ن وهیبعد غذا م -

 سم بود ؟   سم:    دیجد لمیف نیا یعنینگاهش کردم .  رهیتکون دادم و خ سر

 رفتارو از خودم نداشتم    نیبرام جالب بود . هرچند خودمم انتظار ا رهیشوکه دز نگاه

 شتریرو لبم و ب نشستیلبخند م شدیو بدون زور رام م کردیمتعجب بهم نگاه م رهیهر بار که دز اما

 ادامه بدم .    شدمیم قیتشو

 رو تو دهنش گذاشتم و گـفتم    وهیم کهیت نخریٓ  ا

 با اخم نگاهم کرد و گـفت      کنمیبگو من کمکت م یریدوش بگ یهر وقت خواست -

 .    امیبر ن میشخص یندم که از پس کار ها نیسم . هنوز انقدر سنگ تونمیخودم م -

 .    گمیخودم م الیخ یراحت ی. برا زمیعز دونمیم -
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 هاشو بهم فشار داد و سر تکون داد .    لب

 دارم .  یا گهیحس کنهمنظور د ایحواسم باشه نذارم مشکوک شه  دیبا

 .    رهینسبت به من قرار بگ یندارم دوباره تو حالت دفاع دوست

 ونویزیگـفت   با رفتنش منم تلو ریبلند شد و شب بخ رهیکه دز میدید ونیزیبا هم تلو گهید کمی

 بود .    یخوب شرفتیروز اول پ یخاموش کردم و رفتم بخوابم   به نظرم برا

    ----سه روز بعد   ----

 از شرکت خارج شدم .    7معمول ساعت  طبق

 وهیم ای. بعد از شام دسر  میکردیصحبت م کمی.  میخوردیچند روز خوب گذشته بود. با هم شام م نیا

 و بعد هم خواب .   

 اچهیکنار در میبا هم بر خواستمیبود و م لی. فردا تعط میشدیتر م یمیصم دینبود . با یکاف نیا اما

 دمیرس ی. وقت گهید حاتیو تفر دیخر کمیبعدش  دی. شا میبخور رونیو بعد هم نهار رو ب یرو ادهیپ

 اومد.    می حمامش از بٓ  ا یتو اتاقش نبود . اما صدا رهیخونه دز

 .   گرفتیچند روز همش من نبودم دوش م نیا

 اتاقم.    رفتمیم دیبا

 به در زدم و در حمام رو باز کردم    یدر حمام تو دستمه . تقه ا رهیدستگ دمیاما به خودم اومدم ود 

    کردم بغلش و بستم بوٓ  ا عیشد   سر خیهوش از ترس تمام بدنم  یکـف حمام ب رهیدز دنید با

 و خون نبود ...    یاز کبود یپاش رو چک کردم . اثر نیبود . . شکمشو ب یخون شیشونیپ گوشه

 دکـتر .    بردمشیم دیبا اما

 .    کنه مادهٓ  ا نویتخت گذاشتمش و زنگ زدم به راننده تا ماش رو
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بلندش کردم و به سمت    دمیچیتنش کردم و ملحفه رو دورش پ یهاش رو به سخت راهنیاز پ یکی

 .   نره حمام من بدون بودم گـفته بهش   بردم سانسورٓ  ا

 گوش نکرد .    اما

 ...   یبچه افتاده باشه چ ایخودش  یبرا یاتفاق اگه

 باز کرد برام .  نویشد و در ماش ادهیپ دیام که منو تو اون حال د راننده

 گذاشتم و خودم رو به روش نشستم .    یر رو صندل رهیدز

 :   رهیدز

 شدم    داریب یسردرد بد با

سرم  ی.  سم و هکـتور باال نمیبود . چند بار پلک زدم تا بالخره تونستم خوب بب دیجا سرد و سف همه

    گـفت رومٓ  نوازش کرد و ا مویشونیبودن . سم پ

 ؟    ینیبی... منو م رهیدز -

    گـفت هکـتور که رهٓ  پلک گـفتم ا با

 .   ادیبه دکـتر بگم ب رمیمن م -

رفت  جیکه سرم گ رمیدوش بگ ومدهیاز جلو چشمم رد شد . خواستم تا سم ن لمیمثل ف یهمه چ هوی

 دخترم ....     -شد . با ترس گـفتم    اهیهمه جا س هویو 

    دیبوس مویشونیخم شد و پ سم

 ...   رهینگران نباش ... نگران نباش دز -

اسکن سرش  نیصبر کن  -کرد و گـفت    نهیورود دکـتر سم ازم دور شد و دکـتر چشم هامو معا با

 نباشه   سم و هکـتور سر تکون داد و دکـتر خارج شد .    یزیچ دوارمی. ام نمیرو هم بب

    گـفت سم به رو هکـتور که شد رومٓ  ا المیو از حس تکون دخترم خ دمیرو شکمم کش دستمو
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 بشه .   ینجوریرو نفرستادم اونجا که ا رهیمن دز -

 من خونه نبودم ...    -

 به مننگاه کرد و گـفت    هکـتور

 ...    رهیحمام دز یرینم یـیتنها یوقت گهید -

 شده بود    یچ یاگه به شکم افتاده بود یدونیم

 ...    خوامیمعذرت م  -کردمو اشکام از صورتم راه افتاد . سر تکون دادم و گـفتم    بغض

 :   سم

 .    شد رومٓ  رو به راهه قلبم ا یو گـفت همه چ دیرو د رهیدکـتر اسکن مغز دز یوقت

 چند ساعت برام مثل مرگ بود .    نیا

 ازنی هم سرش زخم خوشبختانه   خونه وردمٓ  رو ا رهیو دز میکرد یبا هکـتور خداحافظ مارستانیب تو

 نداشت   اما بازو و سرش کبود شده بود .    هیبه بخ

 درست کردم    بیموز و س یاسموت هی براش شپزخونهٓ  کردم رو تختش دراز بکشه و رفتم تو ا کمکش

 بود    داریب مهیبرگشتم اتاقش ن یوقت

 رو خورد و چندتا بالشت پشتش گذاشته بود و گـفتم    یاز اسموت یاصرار من مقدار به

 ؟    یبخواب یشینم تیاذ ینجوریا -

 بخوابم .   تونمیفقط م ینجوریچند شبه ا -

برو بخواب   -گـفت    رهینشستم که دز ینرفتم   رو مبل کنار صندل رونیاتاقو خاموش کردم اما ب برق

 سم ... من خوبم ...   

    ادیبم نم... فعال خوا رمیم -



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  382:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 از حضورم تو اتاقش معذب شده .    دونستمیم

    کردیبهم عادت م دیکم کم با اما

نکرد  رونمیکه از اتاقش ب نیبرم کنارش بخوابم . اما فکر کنم هم دادیم شنهادیبهم پ خواستیم دلم

 .    هیلیخ

بودم رو  ختهیکه ر ینه   اما برنامه ا ایرفتن داره  رونیکه افتاده دل و دماغ ب یبا اتفاق دونستمینم

 بهش گـفتم   

... نظرت  اچهیدور در یرو ادهیپ میرستوران رزرو کرده بودم . گـفتم قبلش هم بر هیفردا نهار  یبرا -

 ...   یایب ینخوا دمیاتفاق بهت حق م نی؟ با ا هیچ

 فکر کردو گـفت    کمی

    میریبگ میحالم چطوره تصم نمیخوبه ... براز صبح بب یلیخ اچهیدور در یرو ادهیپ -

    دیخواب رهیکم کم دز   میگـفتمو هر دو سکوت کرد یا باشه

بود .  ختهیدختر روان منو بهم ر نیبودم . نه دل رفتن داشتم نه توان موندن .   ا داریمن همچنان ب اما

 داریاتاقش ب سسروی بٓ  ا یزودتر از من بلند شدو با صدا رهیدز   دمیرو همون کاناپه تا صبح خواب

 شدم   رفتم اتاقم و دوش گرفتم .   

 بود    دهیصبحانه رو چ زیم رهیبرگشتم دز یوقت

 .    یرو ادهیپ میگـفت دوست دا ره بر رهیو دز میگـفت یمختصر صبحانه

 خوب بود .    دیشروع جد نیا یبود و برا یـیدوتا تیفعال هیشدم . بالخره  خوشحال

 به خودم جرئت دادم و مماس تنش نشستم .    میشد نیسوار ماش یوقت

    دیخودشو عقب نکش یلیجا به جا شد اما خ کمی
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 یبدون لجباز نباریو ا رهیخواستم بازومو بگ رهی. از دز میرفتیهم تو سکوت کنار هم راه م اچهیدر کنار

 بود .    دهیخودش هم از اتفاق حمام ترس دیقبول کرد . شا

 رو ما بود .   زدنیبه هر دومون لبخند م رهیشکم دز دنیکه با د یمدت نگاه مردم تمام

 .   کردیهم ناراحتم م دادیم بهمینگاه ها هم حس خوب نیا

 افکارم توجه نکنم .    نیکردم به ا یسع اما

 .    نیتو ماش میزود خسته شد و برگشت رهیدز

    میکه اکـثرش تو سکوت گذشت داشت یـدوتای رومٓ  نهار ا هیو  میمن رفت یشنهادیرستوران پ به

 حرف مشترک ما سکوت بود.    یـیجورا هی.  شدمینم تیاذ گذشتیتو سکوت م رهیبا دز نکهیا از

    دیخر میبر کمیبچه مشخص شده  تیدادم حاال که جنس شنهادیاز نهار بهش پ بعد

زد که قلبم دوباره گرم  یتو چشم هاش نشست و لبخند بزرگ یمیاز مدت ها همون برق و ذوق قد بعد

 شد .   

با ذوق لباس هارو نگاه  رهیو دز میشدیو درشت بچه رد م زیر یلباس ها یقفسه ها نیاز ب یوقت

 داشتم    یبیکنم حس عج دیتا تائ دادیو به من نشون م کردیم

 که برام قابل درک نبود .    یجور خوشحال هی

 کردم .    رهدزی به دادن نشون و لباس انتخاب به شروع منم شدو بٓ  منم ا خیکم  کم

 ...  ی یسه تا دیخر نیداشتم از ا ی. حس خوبمیباش نیمهم نبود ممکنه االن تو لنز چندتا دورب برام

 :   رهیدز

دو شب بود سم رو مبل تو اتاق من    گرفتمیحتما دوش م دیاتفاق حمام دو روز گذشته بود و من با از

 نداشتم .    یقصد نیرو تخت . اما من چن ادیمنتظر من بهش بگم ب دونستمی. م دیخوابیم
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االن درست وسط ترمشه .  درسته بعد از  دونستمیکمکم کنه ! اما م تونستمی و بود ماندآ  ا کاش

. اما نه در حد رابطه  میتر شده بود یمیبا هم صم میدیبا نمک خر یلباس ها یاون روز که کل دیخر

 ...   یمیقد یها

 که سم اومد و با لبخند سالم کرد .    رفتمیتو خونه راه م کالفه

   دیبودنمو بروز ندم و با لبخند جوابشو دادم  که پرس یکردم عصب یسع

 ؟    یسادی؟ چرا وا رهیشده دز یزیچ -

    نشستم... یلیراه برم ... امروز خ کمیگـفتم  -

 کـتشو رو دسته مبل گذاشت و گـفت    سم

کم  میکالفگ کمی دی؟   استقبال کردم . چون شا یهوا بخور کمی؟  یقدم بزن نیپائ میبر یخوایم -

 .   میرفت نیپائ دوتائی و وردٓ  من سم پالتم  رو برام ا دیبا تائ  شدیم

 .   میشدیبرج م نیورزش پائ نیبار بود وارد زم نیاول

 .    نداشتم رو مادهٓ  چمن و ا یفضا نیا انتظار

و تو  میبود . بازو سم رو گرفت فیو هوا لط گرفتیم یشتریشدن هوا شدت ب کیشب با تار یها چراغ

 که سم گـفت    میسکوت قدم زد

 ؟    یاسم دخترمون فکر کرد یبرا -

 لحظه مکث کنم .  هیکلمه از زبون سم باعث شد  نیا دنی... شن دخترمون

 نوازش کرد و گـفت    رومٓ  دستمو ا سم

 روش ؟   یاسم مادروتو بذار یدوست دار -

 ...    دارم دوست...  رهٓ  ؟ ا یلیها -

 ...   یلی... مثل خود ها هیاسم قشنگ -



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  385:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

امشب دوش  دیمن با  -که بالخره جرئت کردم و گـفتم    میزدمو با هم تو سکوت ادامه داد لبخند

 ...    رمیبگ

 ...   گذرهیم یلیخ میکه با هم دوش گرفت یبار نخریٓ  ... از ا کنمیباال کمکت م میرفت -

 رو گـفت که تو سرم بود ...    یزیچ قایدق

 مرور شد تو سرم ...    قای... دق میکه با هم حمام بود یبار نخریٓ  ا

 نی؟   ا رهیدز کردمیم تتیاذ یلیمن خ  -شدمم که گـفت    دهیکش رونیسم از افکارم ب یصدا با

 کرده بود    رمیسوالش غافل گ

 های اخالق تو...  سم...  من  -   گـفتم رومٓ  بگم . سم منتظر جواب بود و ا یچ دونسمینم نیهم یبرا

 ...    یدار یسخت

 و گـفت   دیخند رومٓ  ا

 ...    میدار یسخت اتی... ما همه در نوع خودمون خصوص دونمیم -

که همه داشته باشن . دورمون که تموم  ستین یزیسم چ یها یبا سم بود . اما خب ... خودخواه حق

 ...    رهیدز کنممی مادهٓ  حمام اتاق خودمو ا  -باال و سم گـفت    میشد برگشت

پاک شن  خواستمیکه م یمخالفت من نشد و به سمت اتاقش رفت    حمام اتاق سم ... خاطرات منتظر

   ... 

 ؟   سم:    کردمیچکار م نجایپس ا خواستمیپاک شن ؟   اگه م خواستمیواقعا ؟ واقعا م اما

    کردمیخودمو کنترل م دیساخته بودمو خراب کنم   با نجایکه تا ا یزیچ خواستمینم

 .  نشدم لخت کامل اما.  وردمٓ  ا رونبی هامو لباس و کردم پر داغ بٓ  از ا وانو

 بود   حوله اش دستش بود و اومد تو.    ستادهیرو حس کردم که جلو در ا رهیدز نگاه
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 یکاف گرفتمیدوش م هیوان الزم نبود . فقط   -و گـفت    کشیتن یکرد به باز کردن دکمه ها شروع

 بود .   

 .    میمن که وقت دارم ... چرا استفاده نکن -

بزرگ شده بود وناخداگاه نوازش وار دستمو  یگـفتمو کمکش کردم تا لخت شه. شکمش حساب نیا

 .   دمیروش کش

 .    دمیو کـتفشو بوس ستادمیا پشتش

 انقدر بزرگ شده    شهیباورم نم -

    شهنمی باورم منم...  رهٓ  ا  -اومد گـفت    یم رونیکه از چاه ب یــیبا صدا رهیدز

کنم که جاش نبود، دستشو گرفتم و کمک کردم داخل وان  یکار دست خودم بدم و کار نکهیا قبل

 .    نهیبش

 رو پوشوند . رو بهش گـفتم    رهیپر از کـف شده بود و کل بدن دز وان

 ...    یراحت باش رونیب رمیکن من م لکسیر کمیتو  -

 :   رهیدز   رونینظرم عوض شه رفتم ب نکهیهاش متعجب شد اما قبل ا چشم

حالشو حس  دیبدنشو پشتم حس کردمو رو شکمم دست کش ی! وقت مشدی!!! باورم ن رونیرفت ب سم

 کردم .   

با  رونبی بره و کنه کنترل خودشو بتونه نداشتم انتظار واقعا...  است مادهٓ  چقدر داغ و ا دونستمیم

 ....  میبمونه و مثل قد یکردم ... نکنه دوستداشت یـیحس تنها هویرفتنش 

 تکون دادم و افکارمو کنار زدم .    سر

 باز با سم رابطه داشته باشم .    خوامیبمونه . من نم خوامیمن نم نه

 .    دمهٓ  هم االن خوب شده باشه . سم همون ا هرچقدر
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 چرا انقدر روم اثر داشت .    ی... لعنت دیکه بوس یگذاشتم رو کـتفم . جائ دستمو

نبود ... در باز شد و  یاما انگار شدن   رونیب امبی حالش و حس از و شم رومٓ  ا یهامو بستم تا کم چشم

 سم دوباره اومد تو   

 کمیبه دستم داد . تشکر کردمو  وانویپرتقال تو دستش پشتم رو لبه وان نشست و ل بٓ  ا وانیل هی با

    ؟یبشتر تو وان بمون یدوست دار  -ازش خوردم که گـفت   

 نداره    یبیاگه ع -

 ...    امیم ی... فقط بدون من بلند نشو ... من تو اتاقم ... صدام کننه  -

 ...    یشیم تیاذ یسم ... دار یمرس -

.  شهمی سرد داره بٓ  تو وان موندم که حسکردم ا گهید کمی...  رونیزد و از حمام رفت ب یچشمک

   کردم صدا رو سم رومٓ  اول ا

 اومد تو حمام و کمک ک رد بلند شم .    عیجواب نداد بلند تر صداش کردم که سر یوقت

    تنم شستن به کرد شروع کردو باز رو بٓ  ا دوش

تر رفت و من  نپائی سم دست.  شد تر گرم هم دوش بٓ  حرکت دستش رو شونه هام بدنم از ا با

 حمام دو نفره اشتباه محض بود    نیا دمیفهم

 و تو گوشم گـفت    دیکه نا خداگاه از گلوم خارج شد سم از پشت بهم چسب رومیٓ  ا هٓ  ا با

 ...   رهیدلم برات تنگ شده بود دز -

اعتراف کنم ...  نکهیدادمو لبمو گاز گرفتم   قبل از ا هیاش تک نهیخودم نبود ... سرم رو به س دست

 منم دلم تنگ شده بود ...   

 یشستن ...  برا ینه برا نباریرو تمام بدنم کرد   اما ا شد و شروع به حرکت شتریدستاش ب فشار

 ...   شترینوازش و حس ب
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 :   سم

 عوض شد .    یرفت همه چ نیدستم از شونه هاش پائ ی. اما وقت رفتمیم شیداشتم پ خوب

 خودمو کنترل کنم    تونستمی. نم کردیام م وونهید بدنش

 گـفت و باعث شد همه کنترلمو از دست بدم .    رومیٓ  ا هٓ  ا یوقت مخصوصا

 .    دمیو دستمو پشتش کش دمیگردنشو بوس پشت

 دمبوسی رو گوشش کنار   کرد صدا اسممو رومٓ  ا دویبهش فشردم که دستش رو ص ورتم کش خودمو

 و گـفتم   

 ...  رمیجلو خودمو بگ تونمینم گهی... د میادامه بد گهیلحظه د هی... اگه  رهیدز -

 . دمیچیپ زهیحوله رو بداشتم و دور د عسری.  بستم رو بٓ  ا ریگـفتمو ش نویا 

 خمار بود و با شوک نگاهم کرد که گـفتم    هنوز

 نکردم ...    یکار لتیخالف م نکهیقبل از ا رونیب یبهتره بر -

 ...    کردم باز سردو بٓ  از حمام خارج شد   دوش ا عیلحظه شوکه نگاهم کرد اما عد شر چند

 :   رهیدز

 لحظه فقط خواستن سم بود!   نیمن االن تو ا لی؟ م لمیم خالف

 خودمو لو بدم و اعتراف کنم .    نکهیقبل از ا رونیاز حمام رفتم ب عیسر

 !    رهیتونست جلو خودشو بگ اون

 بود    اردیاما تمام تنم داغ شده بود و حس هام ب   یخودتو کنترل کن یاگه نتون رهیبه تو دز لعنت

 کنم اما سم ادامه بده .    یلحظه حاضر بودم هر کار نیتو ا قایدق

 که سم تونست خودشو کنترل کنه   با شوک رو تخت اتاقم نشستم .    یزیچ
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 دستت رو تنه ...    یوقت شمیسم ... چرا انقدر احمق م یمن چکار کرد با

 ...   گـفتمینم یزی... من که چ کردیمن ... اگه سم تموم نم یخدا

 شد    یاز اول شروع م یهمه چ اونوقت

ها و سم ادامه داد... حس سم تو  یکرد . من دستمو زدم به کاش دایادامه پ یلحظه تو سرم همه چ هی

 ذهنم مرور شد ...   

 بره ...   رونیتکون دادم تا از سرم ب سر

 ...   یبا سم رابطه داشته باش دینبا گهی... تو د رهیدز نه

 ... اما  کنمیاشتباه رو دوبار تکرار نم نیا

  

 که گـفتم ...   یـهای هٓ  بهش نگاه کنم! اونم بعد از اون ا یحاال دوباره چطور 

 نگاهم کرد    رهیخ شرتیشلوارک و ت هیبا حوله نشسته بودم که در اتاقم باز شدو سم با  هنوز

 ؟   یچرا هنوز لخت -

 گـفتم    عیاز خجالت . سر شدممی بٓ  ا خواستیم دلم

    ادینشستم حالم جا ب کمی -

 قایفکر کرده ...  و دق گهید زیچ دادیکه رو لب سم نشست نشون م یفشارم بود. اما لبخند منظور

 بود .    دهیدرست هم فهم

    یبذار کمکت کنم لباس بپوش  -تو و به سمت کمد لباس هام رفت و گـفت    اومد

 .    تونمیخودم م -

برام برداشت و اومد سمتم . لبخند از لبش پاک  ریدست لباس ز هیو  راهنیپ هیه به من بدون توج اما

 برام گرفت تا بپوشم   رمویپام نشست و لباس ز نی. پائ شدینم
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 هیحوله ام و لباسمو باال داد   حوله رو ازم گرفت و  رزی رفت دستش که شدم بلند رومٓ  کرد و ا پام

 لحظه نگاهش دوباره داغ شد   سم:   

 بودم    یراض رمیتونستم جلو خودمو بگ نکهیبرام مثل مرگ بود اما از ا ریرفتن دز نکهیوجود ا با

خودش شروع کننده  ذاشتمیم دیبا نباریاونم مثل من داغ شده بود و منتظر ادامه بود   اما ا دونستمیم

 ...   خوادیبهش ثابت کنم اونم منو م خواستمیباشه   م

    دیکش نجایچطور کار به ا دونمنمی اما   بزنم سر بهش خواستم و دم مادهشٓ  ا عیحمام سر بعد

 رو از تنش کنار زدم و نگاهم رو باال تنه اش ثابت شد   دوباره کل وجودم داغ شد    حوله

 شدیلباسشو بپوشه . واقعا باورم نم ینگاهمو گرفتمو کمک کردم باق عیسر دمویکش قیعم نفس

نشون  رهیتن دز ینا منظم و گرما یو ادامه ندم ... اما نفس ها نمیو لمس نکنم ... بب نمیتونستم بب

 شدم   کیبه هدفم نزد دادیم

 .    کنم مادهٓ  شام رو ا رممی  -   گـفتم رومٓ  انداختم و ا رهیبرافروخته دز یبه گونه ها ینگاه

 :   رهیدز

اما بدن من هنوز اون حمامو فراموش نکرده بود   سم که از سر    گذشتیحمام دو نفرمون دو روز م از

    میخوردیاومد با هم شام م یکار م

بچه  تیو ترب نیکه راجب رشد جن ی یو منم از کـتاب ها گـفتیسم از کارش برام م دایجد

 .   گـفتمیبراش م خوندمیم

که من  یه سم و اون انقدر راحت خودشو کنترل کنه . در حالبرگردم خون کردمیفکر نم چوقتیه

 باشم    شتیٓ  انقدر تو ا

 لمس سم تنگ شد بود.    یشدم که دلم برا یاز خودم متنفر م یگاه

 اخالق خوبش بمونه ...  نیاگه بخواد سم با هم کردمیفکر م یگاه اما

 فکر کرد.    یبهش جد شهیم
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 خونه.   ومدین شههمی مثل سم اما   کنم مادهٓ  شام رو ا زیگرفتم خودم زودتر م میتصم امشب

 گرفتم بهش زنگ بزنم    میتصم نیهم یاومد گذشته بود   برا یم شهیکه هم یمیاز تا قهیدق چهل

 برداشتم و منتظر موندم تا جواب بده    لوینداشتم به سم زنگ بزنم . موبا عادت

    دیچیپ لیموبا ستوبی و هنگٓ  ا یوصل شد و صدا تماس

 ...    رهیالو ... دز -

 ردی شدم نگران.  سالم  -   گـفتم رومٓ  ا.  بود شده گم دخترا قهقهه و هنگٓ  ا یسم تو صدا یصدا

    یکرد

 شام نگاه کردم    زی؟  فقط گـفتم نه و قطع کردم . به م یالزم دار یزی... چ خوامیم رترید یکی -

سم  شهی! مگه م یدختر بود . تو نگرانش شد ی. اون االن تو بار و وسط کل یتو چقدر احمق رهیدز

 به شام نداشتم.    لیم گهیمرد هوس باز عوض شه ؟  د هی یمکند

 به سمت اتاق خواب رفتم    زیدست زدن به م بدون

  

 .    کردم بخوابم یو سع دمیروتخت دراز کش   گردیاتاقمو قفل کردم چون شک ندارم سم مست برم در

 :   سم

  میقرار داشت یمالک هتل گراند ندهیبا نما یقرار داد جد هی یامضا یبرا

  . 

 مردک احمق تو بار هتل مست کرده بود.    اما

 رو ازش نداشتم    یتیمسئول یب نهمهی. اما انتظار ا شمیرو به رو م ادمیٓ  با چه جور دونستمیقبل م از

 فیضع یروز افتاده . از مرد ها نیبه ا نیهمسرش ترکش کرده و بخاطر هم یبار گـفت تازگ مسئول

 متنفرم   
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 بود ...اما بالخره تونستم برگردونمش ...    ی... درسته مدت کوتاه رهیخودم افتادم بعد رفتن دز ادی

 بود قرار دادو بستم و بلند شدم .    یهر سخت به

 یفرستادم برن . خودم هم به سمت خونه راه افتادم . وقت لمویو وک اریشب شده بود و دست 9 ساعت

 شام اول خوشحال شدم .    زمی و روشن شپزخونهٓ  برق ا دنیبا د دمیرس

و  رهیرفتم اتاق دز مینخورده نگران شدم   مستق یزیهم چ رهیغذا ها سرد شده و دز دمید یوقت اما

 در زدم   

 کردم درو باز کنم . اما در اتاقش قفل بود .    ینداد سع جواب

 نکردم.    دایرفتارش پ یبرا یلی؟ تو ذهنم اتفاقات رو مرور کردم . اما دل چرا

 قطع کرد .    هویزنگ زد هم من بد صحبت نکردم. اما  یوقت

    خوبم من...  سم بخواب برو  -   گـفت لودٓ  خواب ا یدر زدم و صداش کردم که با صدا دوباره

    یچرا درو قفل کرد -

 راحت ترم ...   ینجوریا -

 فکر کرده که درو قفل کرده .    یبود . چ نیسنگ یلیبرام خ حرفش

تمام اتاق  دکی یها دیکل رهیرو برداشتم. از قبل اومدن دز رهیاتاق دز دکی دیاتاقم و کل برگشتم

 هارو برداشته بودم .   

 شوکه نشست رو تخت .    دنمیاتاقشو باز کردم و با د در

 روشن کردن برق اتاقش به سمتش رفتم و کـفتم    بدون

 .    دمیدیرو م ی؟   تو برق چشم هاش ترس و نگران یچرا با در قفل راحت تر یبگ شهیم -

 چرا ؟!   دمیفهمینم اما
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م . اما اون حاضر بود من طبق قولم بهش دست نزده بود یوقت یبود ... حت یاوک یصبح که همه چ تا

 حرکـتو قابل درک نبود.    نیا هوی

 گـفت   رومٓ  ا

 سم ...    یتو مست -

 دادم و گـفتم    رونی؟   خم شدمو تو صورتش نفسمو ب یدیرس جهینت نیبه ا یمست ؟ چطور -

   یبا هتل گراند دمونیقرار داد جد ی؟ من تا االن جلسه بودم برا دمیالکل م یمن بو -

 کرد و حق به جانب گـفت    اخم

 ؟    ادیو خنده دخترا م غیج یتو جلساتتون صدا دایجد -

    هیمتوجه شدم منظورش چ تازه

قهر کرده  نیهم ی... برا یاطراف فکر کرده بود من تو بارم و در حال خوشگذرون یاز سر و صدا پس

 بود   

 خم شدم روش و باعث شدم عقب بره و گـفتم    شتریب

من در حال  شهینم یلیدل نی. اما ا میو قرار دادو امضا کرد میما تو بار هتل نشست درسته -

 بوده باشم    یخوشگذرون

ام تا هولم بده عقب که  نهیلحظه چشم هاش گرد شد اما دوباره اخم کردو دستشو گذاشت رو س هی

 ایپاشو ب  -برگردم سمتش گـفتم    نکهیعقب رفتم . بدون ا عخودمیو سر دمیرو بوس شینینوک ب

 .   میبا هم بخور کنمیشامو گرم م

 جوابش نموندم و برگشتم اتاقم تا لباسمو عوض کنم.    منتظر

 .    شمیتر م کیهر لحظه به هدفم نزد کردمیم حس
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اگه  دونستمیچشم هاشو ناخداگاه بست و م رهی، دز دمیبوس شوینیخم شدمو نوک ب یوقت مخصوصا

 قدم شه...    شیتا خودش پ کنمیکرد.   اما انقدر مقاومت م یمخالفت نم دمیبوسیلبشو م

 .    شپزخونهٓ  عوض کردمو برگشتم ا لباسمو

 نزد .    یحرف چهی اما   نشست شپزخونهٓ  ا یاومد و رو صندل رهیگرم کردن غذا شدم که دز مشغول

    زیرو م دمینگـفتم و شام رو چ یزیچ منم

 و بهش اشاره کردم شروع کنه که بالخره گـفت    نشستم

 یبرا یو خطر ی... من نگران بودم مست برگرد یباش یدر چه حال ایبار  یتو بر ستیمن برام مهم ن -

 بهش انداختم و گـفتم    ینگاه   یبچه باش

 که مست نبودم ...    یدی... د رهیشامتو بخور دز -

 .    دیخودش غذا کش یهاشو به هم فشار داد و با اخم برا لب

رفتارت ناراحت  نیاز ا یبه من حق بد دیبا  -شروع کردم به خوردن و بعد از چند لحظه گـفتم    منم

 بشم .   

 برام چشم چرخوند    بایکرد و تقر نگاهم

 از حرکـتش خنده ام گرفت.   بایبشم تقر یعصبان نکهیا یبه جا نباریا

 و گـفتم    میدادم به صندل هیتک

    یقبول کن یخوایاشتباهاتم رو قبول کنم و معذرت بخوام . اونوقت خودت نم یخوایتو از من م -

 نکردم    یسم ... من اشتباه یپر روئ یلیتو خ  -و گـفت    یداد به صندل هیهاش باز شد و تک اخم

    گـفت رومٓ  داد و ا رونیشو خسته بنفس   ی... تو منو بد قضاوت کرد رهدزی... ٓ  ا ٓ  ا -

 ...    خوامیباشه ... معذرت م -

 ...    کنمیزدم و گـفتم ، خوبه قبول م لبخند
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 هم با لبخند سر تکون داد و مشغول ادامه شامش شد .    رهیدز

 :   رهیدز

 یصبح زود پا شدم و از گشنگ نیهم یبرا دمیزود خواب یلیخنده دارم با سم خ شتیٓ  بعد از ا شبید

 .    شپزخونهٓ  اومدم تو ا

خوردم به سمت اتاق خوابش  یزیچ نکهیگل کرد و بعد ا میسم هنوز خوابه . دوباره فضول دونستمیم

 رفتم   

 یاونم هر شب و هر صبح م   دهیچطور خواب نمیبب خواستمیفقط م دی... شا خواستمیم یچ دونمینم

 پس منم حق داشتم نگاهش کنم      کردیاومد اتاقم و منو چک م

    ستادمیاتاقش باز بود و تو درگاه در ا در

خود  شهیبود   خصوص عضالتش مثل هم دهیبود و دمر خواب دایملحفه ها پ نیتنه لخت سم از ب باال

 .    کردیم ینمائ

 .    دمیاتاق با سم خواب نیتو ا نجایمنم ا یشب ها چه

 سر سم هستم    یباال دمیبه خودم اومدم و د هوی

    شد بلند لودشٓ  خواب ا یکه صدا رونیشه برگردم ب داریب نکهیقبل از ا خواستم

 بدم .    شنهادیبهت بغلمو پ تونمیم برهیاگه خوابت نم -

 گـفتم    عیسر

    اریدر ب دیجد یشکر الیبسته سر هی نتیکاب یب رام از باال یشد داریهر وقت ب -

 و برگشت سمتم .    دیگلو خند تو

وقت  نیباور کنم ا یخوایم یعنی  -و گـفت    نمیرو تخت تا کنارش بش دکشی رمٓ  گرفتو منو ا دستمو

اعتراف کنم  خواستمیبهونه ام خنده دار بود   اما نم یلیخ دونستمی؟  خودمم م یاومد نیا یصبح برا
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 دیکش شکمماومدم   سم دستشو رو  یچ یبرا دونستمیاومدم   چون واقعا خودمم نم گهید زیچ یبرا

 و گـفت   

 نگاهش کردم و گـفتم    یسوال   شمیاومد پ نیهم یبابا تنگ شده برا یدخمل بابا دلش برا دونمیم -

 .    یسم ؟ هنوز انگار خواب یخوب -

 کنارش    دیتخت جا به جا شد و منو کش رو

 بذار دخترم بغلم بخوابه    نیبش کمینداشته باش ...  یکار یشما به  روابط پدر و دختر -

    دیکه نشسته بودم سرشو کنار شکمم گذاشت و دستشو رو شکمم کش نجوریهم

  

   رهیز نیکوچولو ا هی شهیباورم نم  -برد و گـفت   کمیتون ریتنم داغ شد که سم دستشو ز تمام

    دیبلوزمو باال داد و شکممو بوس

 سم نشست    یلبخند زدم و دستم تو موها ناخداگاه

 تو وجودم نشست    بیعج یدلتنگ هیاتاق و خاطراتش که  نیاثر دم صبح بود با ا دونمینم

 و گـفت    دیدستشو رو شکمم کش سم

گـفتم نگاهم کرد   موهاشو دست  نویا   رهیدلم برات تنگ شده بود دز یچندوقت که نبود نیا -

 و گـفتم    دمیکش

 من ؟    یبرا -

 نارم نشست   تکون داد و ک سر

بهت   -شکممو نوازش کرد و گـفت    گهیپشت سرم گذاشت و منو بغل کرد   با دست د دستشو

 عادت کردم تو خونه ...    یلیخ

 ابراز احساسات سم هم مدل خودش و با غرور بود     یحت
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خونه نه  ی. هر جادادیمنو م بیترت گرفتیم میخونه تصم یهر جا نکهیتو خونه عادت کرده ! به ا بهم

 ...    خواستیکه م ی... هر جائ

 فکر ناخداگاه گـفتم    نیا با

    کردمیخاطراتمون رو مرور م ادیمنم ز -

 ؟   یجدا ؟ چه خاطرات -

 سوال رو نداشتم و گـفتم    نیا انتظار

... البته منظورم شناخت  میشناسیرو نم گهی... اما اندازه چند روز هم همد میما چند ماه کنار هم بود -

 کرد و گـفت    یموهام باز نیدستش که دورم بود با پائ   ستیتو رختخواب ن

 یبرا یلیتو رختخواب هم به هم شناخت ندارن ... ما خ یاما حت کننیم یها سالها با هم زندگ یلیخ -

 .    میشناخت وقت دار

 پشت کمرم حرکت کرد و گـفت    طنتینگاهش کردم که دستش با ش یسوال

 شناخت دارم ...    یلیتازه من خارج از رختخواب هم ازت خ -

نگم که سم کنار  یزیلبمو گاز گرفتم چ   دیقسمت حساس رو کمرمو دست کش قایگـفتو دق نویا

 گوشم گـفت   

چشم هات  یشیم یعصبان ی، وقت یدوست دار ی، چه رنگ یدوست دار یـیچه غذا دونمیمن م -

 ...    یکنینگاه م یچطور یگیدروغ م ی، وقت شهیم یچطور

 و گـفت    دیگوشمو بوس نیپائ

 بازم بگم ؟   یخوایم -

 بردم پشتم و دستشو از خودم جدا کردم و گـفتم    دستمو
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 شهیهم یدوست دارم برا یکنینگاهم م یچطور ای...  ادیبدم م تیمن از چه رفتار ها یدونیاما تو نم -

 ...   ایازت دور شم ... 

 که بلند شدم و گـفتم    کردیسم متعجب نگاهم م حاال

 سر کار    یبر دبای کم کم کنم فکر...  کنم مادهٓ  صبحانه رو ا رمی... من م هیبق الیخیب -

    شپزخونهٓ  گـفتم و رفتم تو ا نویا

 من سم رو بذارم و برم .    نباریبودم که تونستم ا یخودم راض از

شدم . هرچند که االنم رام  یمطمئن بودم از لمس دستش رام م موندمیم گهید قهیدق هیاگه  هرچند

 بودم...   

 افکارم غرق بودم و در حال درست کردن قهوه بودم که سم از پشت بغلم کرد    تو

 به خودم اومدم.    عیهول خوردم اما سر اول

 شده بدن منم داغ شد    کیچقدر تحر دادیکه نشون م یزیتنش و چ یحسش پشتم ، داغ از

 زود ...    یلی... خ رهیدز فهممیهم م نارویا  -شکممو نوازش کرد و کنا گوشم گـفت    سم

 خچالی سمت رفت شدو جدا ازم من هٓ  ا نیگـفتم . اما با هم رومیٓ  ا هٓ  و ناخداگاه ا دیرو بوس گردنم

 یکرد و خودشو ب یم کی.  اما از قصد منو تحر  کردیبود . به بهونه بچه منو بغل م یبود . کارش نامرد

 .    دادیمنظور نشون م یگناه و ب

از  الیباهاش برخورد کنم . دوباره اومد پشتم و به بهونه برداشتم سر یچطور دیبا دونستمینم اما

 لمسم کرد   نتیطبقه باال کاب

 دادم و برگشتم سمتش    رونیکالفه ب نفسمو

 برگشتن سمتش انتخاب نکردم .    یرو برا یوقت خوب اما
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ابروش رو باال داد و بدون جدا  هیکنج لب سم نشست    یو لبخند کج میمماس هم شد قایدق چون

 ؟    ی... بهم فضا بد شهیم  -؟    رهیدز یخوایم یزیشدن از من گـفت   چ

 باال برد و گـفت    میبه حالت تسل دستاشو

 من االن چکار کردم ؟    -

 یدیاما خودت چسب  -و ازم فاصله گرفت و گـفت    دخندی رومٓ  امون اشاره کردم که سم ابدن ه به

 به من ها.   

 شد .    یجد هویاخم همچنان نگاهش کردم که  با

 ر و گونه ام گذاشت و گـفت    دستششو

باشم و لمست نکنم   گونه ام رو نوازش کرد و  کیسخته بهت انقدر زد یلیمن خ ی... برا رهیدز -

    کنمیاما بخاطر خواست تو دارم خودمو کنترل م  -نگاهش افتاد رو لبم و گـفت   

نامنظم شد. خم شد و بدون چشم برداشتن از لبم لب  دنمیهمچنان قفل لبم بود . نفس کش نگاهش

 زد   

 طعم لب هات ... تنگ شده ...    ی... چقدر ... دلم برا یدونیتوم -

    گـفت لبم مماس خرشوٓ  ا کلمه

سرعت  هی شپزخونهٓ  لحظه ازم جدا شدو از ا هیلبشو حس کنم اما تو  یهامو بستمو تا گرما چشم

 ...    یخارج شد   زانوهام شل شد و نشستم رو صندل

 فتمیم دی... با ستیمعلوم ن فمیتکل گهیبا خودمم د ی. حت کنهیم وونهیمن ... سم داره منو د یخدا

 هکـتور ...    شیپ

 .    شدمیچند روز از سم دور م دیبا

 بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم    عیسر
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سم اومد تو قاب در . مثل  قهیبرداشتم   بعد چمد دق یضرور یبرداشتم و لباس ها کیکوچ فیک هی

 ؟    یکنیم یچکار دار  -من کالفه بود  

 هکـتور ... دلم براش تنگ شده ...   شیپ یمنو ببر شهیم -

 نگاهم کرد و گـفت    قیدق

 ؟   یکنیاز من فرار م یدار ایهکـتور تنگ شده  یواقعا دلت برا -

 از تو فرار کنم ؟    دیفرار ؟ چرا با -

 کردمیکه داشتم از خودمم فرار م کردمیگـفتم . چون نه تنها داشتم از سم فرار م یکالفه و عصب نیا

   . 

 داد و گـفت    هیزد و به قاب در تک نهیبه س دستشو

 بودم...    یعصب یحساب گهید   یومدی؟ تو با خودت کنار ن رهیدز هیمشکلت چ یدونیم -

 گـفتم    تیبرداشتم و به سمت در رفتم و با عصبان فویک

 ...    رمی... خودم م یبریاگه منو نم -

 تیتو بغلش و دستش رو کمرم نشست . با عصبان دیاز کنارش رد شم منو کش نکهیقبل از ا اما

 خواستم هولش بدم عقب که کنار گوشم خمار گـفت ...   

 ...    زمیعز برمتیخودم م -

 از دستم گرفت و به سمت اتاقش رفت و گـفت    فمویک

 تا لباس بپوشم ...    نیبش -

حرکاتش از قصد و  نیهمه ا دونمی... م دونمیکنم ... مبه قاب در گرفتم تا تعادلمو حفظ  دستمو

 خوب هم تونسته ...    یلیکنه ... خ تیمنو اذ خوادیمنظوره ... م

 :   سم
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    گذرهیهکـتور م شیرو بردم پ رهیکه دز یروز از روز دو

دارم به هدفم  کردمی... اما حس م شیدور نیا یخودمم سخت بود کنترل خودم ... حت یبرا درسته

 .    شمیم کینزد

 که گـفتم مخالفت کرد .    شبی...  چون د رهیدنبال دز امیهکـتور نگـفته بودم دارم م به

 و وارد شدم .    دمیبود که به خونه هکـتور رس 3حدود  ساعت

 ...    یکنیچکار م نجایسم ا  -بلند شد    یسوال دنمینشسته بود و با د منیتو نش هکـتور

 ... کجاست ؟   رهیاومدم دنبال دز -

 ... اما فکر نکنم فعال بخواد برگرده.    دهیتو اتاقش خواب -

 سمت پله ها رفتم و گـفتم    به

 ...   کنمیبذار خودم باهاش صحبت م -

 پشت سرم گـفت    هکـتور

 که دوست نداره   برگشتم سمت هکـتور و گـفتم    یسم ... لطفا مجبورش نکن به کار -

زد و سر تکون  یهکـتور لبخند کمرنگ   خوادیم یقبول کنه واقعا چ خوامینگران نباش ... من فقط م -

 .    زدم در رومٓ  رفتم و ا رهیداد   به سمت اتاق دز

 اتاقشو باز کردمو رفتم تو    در

و  دمیدستمو رو کمر و شکمش کش   دمیو گونه اش رو بوس دمیبود . کنارش دراز کش دهیپهلو خواب به

    دمیگوشش رو بوس نیپائ

 ...    رهیدز -

 هممم ... سم ...     -لب زد    یداریخواب و ب تو

 جونم ...    -
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 تاپش بردم و شکمشو لمس کردم    ریز دستمو

 دلم برات تنگ شده بود ...    -

    گـفت رومٓ  رو دستم گذاشتو ا دستشو

 سم ... منم ...    -

 بو کردمو گـفتم    گردنشو

 برگشت سمتم و گـفت    یداریعطر تنت تنگ شده بود   تو خواب و ب یچقدر دلم برا -

 لبشو رومٓ  خودمو کنت رل کردم نخندم و ا   یمثل خواب هام مهربون بود شهیهم شدیم یچ -

    دمبوسی

بار بعد مدت ها ضربان قلبم باال  نیاول یو رو شد و برا ریکل وجودم ز هویگرمش  یبا لمس لب ها اما

 رفت   

 کرد    همراهی باهام موهامو تو برد دستشو رومٓ  ا رهیدز

اما تمام وجودم داغ و سر کش    ستیخواب ن فهمهیکنترلمو از دست بدم م یاگه ذره ا دونستمیم

 ...   خواستنمی رومٓ  بوسه ا هیشده بود و 

 رومیٓ  ا هٓ  گاز گرفتمو ودستمو از شکمش باال تر بردم  با لمس دستم ا نشوپائی لب رومٓ  ا یلیخ

 گهیاگه ادامه بدم د  -ترم کرد   سخت از لبش جدا شدم و کنار گوشش گـفتم    وونهیگـفت و د

 سم ...    خوامتیم  -ازت دست بکشم   نفس داغشو کنار گردنم حس کردم که لب زد    تونمینم

 ؟    یمطمئن  -گـفتم    یمحکم تر یبا صدا نباریو ا دمیگوشش رو بوس کنار

 ...    رهٓ  ا  -

 .   کردم بوسه غرق نرم نرم تنشو و کردم خم سرمو و داد باال رومٓ  ا کشویتون دستم

 جذاب تر شده بود .    میکرده بود و برا رییتغ یبدنش بخاطر باردار 
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 تو دستش و رومشٓ  ا های هٓ  ا   کردمیکامل کنار دادم و با دست ها و لب هام بدنشو فتح م لباسشو

 لذت بخش بود .    مبرای موهام

 بودم    تابیکامال ب گهیتر بردم   د نیاز شکمش پائ دستمو

 گـفت    بلندی هٓ  شکمش قرار داشت رو  باز کردم که از لمس دستم ا ریکمر شلوارش که کامال ز رومٓ  ا

 سم ؟    -صدام کرد    سوالی و رومٓ  تر شد و ا اریخودش هوش یصدا با

 جونم    -

    گـفت رومٓ  نگاهش کردم که شوچه چندبار پلک زد و ا -

 من خوابم ؟   -

 ...    یکنیبا من صحبت م ی... چون دار زمیفکر نکنم عز -

 بلند کرد    یتا حدود سرشو

  -د   پ اش قرار داشت افتاد و شوکه نگاهم کر نیلختش و دستم که درست ب مهیبه بدن ن نگاهش

 سم ؟   یکنیچکار م یدار

 ...    رهیدز یخودت ازم خواست -

 من خواب بودم!    -

 دستمو بردارم گـفتم    ایتکون بخورم  نکهیا بدون

 دستمو بردارم گـفتم    ایتکون بخورم  نکهیا بدون

 ...    رهیدز یخودت ازم خواست -

 خودم ؟ من خواب بودم سم ...    -

 پاش تکون دادم و گـفتم    نیجمع کنه که دستمو ب کشویکرد تون یسع نوگـفتویا
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 .  دمیادامه بدم ... من چندبار ازت پرس یدلت تنگ شده ... گـفت یتو گـفت -

 دستتو بردار سم ...    -داد    رونیحرکت دستم لبشو گاز گرفت و نفسشو سخت ب با

 ؟   یمطمئن -

 مکث کرد و چشم هاشو بهم فشار داد  کلمه به کلمه گـفت    یلحظه ا یبرا

    ریسم ... دستتو بردار و از من فاصله بگ -

 .    دمیکش رونیاما از قصد دستمو از داخل شل وارش ب رومٓ  ا

 .    دمیفهمیفشار دندوناش رو لبش حالشو م از

 گـفتم    یحالت ناراحت به

 یوسطش بگ شمیم تیاذ گهیبرم د شتریحد ب نیبهت گـفتم از ا. ..  رهیدز دمیمن چندبار ازت پرس -

 ادامه بده ...    ینه ... اما تو گـفت

 مشغول مرتب شدن لباسش شد و گـفت      دیهاشو باز کرد و خودشو رو تخت باال کش چشم

 من خواب بودم سم ...    -

 :   رهی... درسته ؟  دز ینیبیخواب م یدار ی... تو فکر کرد یتو خواب نبود -

 حق با سم بود    متاسفانه

 هنوز خوابم    کردمیشدم   اما فکر م داریهمون لحظه که پشتم قرار گرفت و نوازشم کرد ب از

 که انگار خودمو گول زدم خوابم و باورم شده بود خوابم.    خواستیدلم لمسش رو م انقدر

 شدم ...    اریپ ام بود که کامل هوش نیبا حرکت دستش ب اما

 بود .    یبود ... اما باز هم قبل از ضرر اصل رید هرچند

 و ناراحت گـفت   یشاک سم
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 و ناراحت گـفت    یشاک سم

 نه ؟  کالفه نشستم رو تخت و گـفتم    تی... تو واقع یخوای؟ تو منو تو خواب م رهیدرسته دز -

 بخواد .   بیعج یها زیتو خواب چ هتونی... هر کس م تهیفرض کن درست باشه ... مهم واقع -

 ؟    بیعج یها زیچ -

 گـفت    دویخند یعاد یلیخ نکهی...  خنده اش رفت رو اعصابم با ا دیگـفتو خند نویا سم

نذاشت مخالفت کنم و از    یدیهکـتور رو د یخونه ... به اندازه کاف میگردیمنتظرتم ... برم نیپائ -

 رفت   بدنم هنوز داغ بود و نبض داشت .    رونیاتاقم ب

 خونه...    میسم گـفت بر نکهیکنم . نه بخاطر ا هیگر خواستیم دلم

 شدم...    اریموقع هوش یکنم چون ب هیگر خواستی! دلم م نه

 .    دادمیبه خوابم ادامه م کاش

 حالم بهتر بود ...    دی. اونوقت شا دادمیادامه م میاراد ریتظاهر غ به

 بحث با سم رو نداشتم .    حوصله

 سم.   شیبرگردم پ خواستیبازم رو راست باشم ... دلم م خواستمیاگه م اما

 شم ... ناخواگاه بغض کردم.    یاون دواره تالش کنه ... تالش کنه ... تالش کنه تا من راض خواستیم دلم

مرد مغرور و بدون احساسو  نی؟! ا ی؟  سم مکند یخوای... تو واقعا سم رو م رهیدز یکن یم یدار چکار

   ... 

فکرو کنار زدم  و کالفه  نیداغ بود ... انگار پر از احساس ناب خواستن بود   ا یلیبوسه هاش خ اما

 بلند شدم .  

 اولم برگشتن به خونه سم اشتباه بود .   از
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افکار  نیدل شده . با ا من مردد و دو نیاش ا جهیو االن نت کنهیام م وونهی... د کنهیمنومسموم م سم

 .    نیپائ رممی ها پله از دارم سم با رفتن مادهٓ  ا میدیسر گرم بودم که به خودم اومدم د

 متفاوت درونم با هم تو جنگ بودن . عقل و احساس ...  رهیدوتا دز انگار

 و روح ...   جسم

سم برگشت سمتم و سر تاپامو نگاه کرد   نگاهشو ازم گرفت و رو به  دمیپله ها که رس نیبه پائ 

 فعال    میریما م  -هکـتور گـفت   

 کردم و پشت سر سم رفتم    یبا لبخند سر تکون داد که منم باهاش خداحافظ هکـتور

    میو حرکت کرد مینشست نیماش تو

 .  کنهیلمسم نم نکهیزد نه بهم دست زد . کالفه بودم از ا ینه حرف سم

 رهیخ رونیکالفه بودم از خودم . از سم . از احساسم   به ب   خواستمیلمسش رو م نکهیبودم از ا کالفه

من بودم که  نیا   کردیکه سم اصرار م ی. انگار تمام دفعات شدیبره   اما نم رونیشدم تا سم از ذهنم ب

    شدیبهم لطف م

 ابطه هامون باشه   دوست داشتم سم مجبورم کنه   من دوست داشتم سم شروع کننده ر انگار

و کنترل  یبه خود دار یوقت  کردیم یخوددار گهی... اما سم د خواستیکه انگار االن هم دلم م یزیچ

 و من نتونم...    تونهیدلم گرفت   چرا اون م شتریسم فکر کردم ب

 :   سم

رو  رفتیداشت م خودشیمبارزه ب نیناراحت بودم ... وقتش بود اعتراف کنه   اما ا رهیاز دز واقعا

 اعصابم .   

    میبه سمت خونه رفت یحرف چیرو گرفتم و بدون ه فشیک میدیبه خونه رس یوقت

 رفتم    رونیگذاشتم تو اتاقش و ب لشویوسا
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. در حمامو  رهیتمامم با دز مهیداشتم . مخصوصا با اون کار ن ازنی شدن رومٓ  ا برای سرد بٓ  دوش ا هی

اومد    رهیدز یبه در خورد . اول فکر کردم توهمه اما صدا ای تقه که وردمٓ  ا رونیبستم و لباس هامو ب

 !   زنهیداره در واحدو م یکیسم ..   -

 ؟    یچ -

  

به نگاهش  عینگاهم کرد .  بدنم سر رهیگـفت و خ رومیٓ  ا نیمن لخت ه دنیحمامو باز کرد و با د در

 عکس العمل نشون داد. 

 ام زدم و بدون توجه به نظر بدنم گـفتم   نهیهمونجا بود . دستمو به س قایدق نگاهش

 ؟    رهیشده دز یچ -

 به خودش اومد و با خجالت نگاهشو گرفت و گـفت    هوی

 ...   ناسممشیمرده که ن هینفر پشت دره ... پشت در خونه ...  هی -

 سمت لباسم رفتم و گـفتم    به

    شیدیانگار تازه د یریگینگاهتو م یطور -

 رفت    عیسر یحرف چیحرفم صورتش سرخ شد . اما بدون ه از

بود . درو  ویموقع مزاحم شده . نگهبان پاس نیا هیک نمیو به سمت در رفتم بب دمیشلوارمو پوش فقط

 باز کردم که سالم کرد و گـفت   

باال ... اما گـفتم شما  انیخودشون ب دبای داشتن اصرار...  وردنٓ  براتون ا یخانم هیبسته رو  نیا -

 ها رو .    بهیورود غر نیمحدود کرد

 تشکر کردم و بسته رو گرفتم .    ازش

 رهیاسم صحرا پوزخند زدم   بسته رو انداختم رو مبل که دز دنیرو بسته رو نگاه کردم و با د نوشته

 بود ؟   یک  -   دیپرس
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 بسته فرستاده   هی... صحرا اومده بود... راش نداد...   ینگهبان الب -

 اومدن باال    یقبال که م -

   انیوجه ن چی... صحرا و پدر مادرم به ه ادین یبدون هماهنگ چکسیاالن گـفتم جز تو و هکـتور ه -

 ؟    یکنیبازش نم  -   دیزد و سر تکون داد. به سمت بسته اومد و پرس یلبخند

 رو مبل و بسته رو باز کنم    نمیباعث شد بش رهیدز یبرگردم تو حمام . اما کنجکاو خواستمیم

. دادیاز پاهاش بهم م ینیدلنش یبود که نما ینشستنش طور هیبا فاصله از من نشست . اما  زاو رهیدز

 نگاهش رو شلوارم منه .    دمیبه صورتش نگاه کردم و د

 زدم و بسته رو باز کردم .    لبخند

با هم رابطه داشته باشن و تعارف  خوانیبار م نیاول یشده بود مثل دو نفر که برا رهیمن و دز هیقض

 نداشتم...    یتعارف چیدارن... هرچند من ه

 نامه بود    هیعکس و  یبسته کل داخل

هارو نه تنها  یلیکه بودم . خ یـیمن بود با تمام دختر ها ی. همه عکس ها زیهارو گذاشتم رو م عکس

بود باال  دهینگاه کردم که ابروهاش پر رهیاومد ... اسمشون هم تو ذهنم نبود . به دز ینم ادمی افشونیق

 و گـفت    دخندی رومٓ  تو فرستاده   ا یبرا نارویفکر کنم صحرا ا  -و گـفتم   

 ناراحت شم   کمیفکر کنم بهتره  -

 چرا ؟   -

کرده ... دلم سوخت ... واقعا چطور  دایعکس رو پ نهمهیزحمت افتاده تا ا یلیالبد صحرت خ -

 ...    باشی دمٓ  ا نهمهیبا ا یتونست

 باال  انداختم . به شلوارم اشاره کردم و گـفتم    شونه

 بود    شونیا یزحمتش پا شتریب -
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 چشم چرخوند اما لبخند زد و گـفت    رهیحرفم دز نیا با

 تنوع طلب هستن    یلیخ شونیا -

 نکرده بود ...    دایهم نداشت ...  فرد مورد نظرو پ یریخب تقص -

 حرفم توجه نکرد و گـفت    نیبه ا رهیدز

 ؟    هیاون نامه چ -

 پاکت رو بلند خوندم    یرو نوشته

وست نامه رو بده به اون د نیا ی... اما اگه جرئتشو دار یسم مکند رسهیبه دست تو م نیا دونمیم -

 ... یدختر ساده لوحت ... اگه هم جرئتشو ندار

 تا به دستش برسه...    فرستمی... من انقدر مزمینباش عز نگران

 و گـفت    دیخند   شیفقط بلند بخون شهیم  -گرفتم و گـفتم    رهیرو به سمت دز نامه

 گـفتم و نامه رو باز کردم    یبه خودت   باشه ا دمیافتخار خوندنشو م ینه مرس -

کمکت کنم ... چون از چهره  خوامیکرده ... اما م داتیاز کجا پ دونمی... نم هیچ تیاسم واقع دونمینم -

 ...   یتو دام افتاد داستیات پ

 و ادامه ناه رو خوندم    میدو با لبخند به هم نگاه کرد هر

تمام  یچرا سم جذب تو شده؟ چون با دختر ها یدونیبه تو و عکس هات نگاه کردم . م یلیمن خ -

 ...    یعکس ها فرق دار نیا

 نگاه کردم و گـفتم    رهیدز به

 ...    یستین سهی... تو اصال با اون ها قابل مقا گهیراست م نویا -

 رو بخون سم    هیبق  -لبخند و گـفت    با
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که  یزیسمت چ گردهیسم برم یزودنداره و به  یدووم تیجذاب نی... اما ا گهیاش م هیخب بق -

 مثل منه...   یکی.  دیپسندیم شهیهم

 گـفتم    رهیرو به دز دوباره

 ...    رمیهم صحرا باشه من سمتش نم نیمونده رو زم یباهاش مخالفم ... اگه تنها دختر باق نویا -

 و ادامه دادم   دمیخند   یبعد نظراتتو بد بخونی خرٓ  تا ا شهیسم ... م -

هات ... باسنت  نهی... س کنی رومٓ  که سم رو ا یندار تواندامی نوشته هآ  ... خب کجا بودم ... اچشم  -

 .   ستیمرد اقوا کننده ن کی یبرا چکدومی... لب هات ... حرکات بدنت ... ه

 انداختم که چشم چرخوند و گـفت    رهیبه دز ینگاه

 با نظر صحرا متفاوته    شونینظر ا یبگ یخوایم دونمیم -

 کرده بود.   امیگـفتو به شلوارم اشاره کرد که به نشانه اعتراض ق نویا

 خنده سر تکون دادم و ادامه نامه رو خوندم    با

 ...  یکننده و اقوا گر کن کینامه خودتو تحر نیبعد ا یریبگ میتصم دیشا -

که  یا گهید زی... چ زمیتالش نکن عز ادیز متنفره ... پس یعمل یبهت بگم سم از دختر ها دیبا اما

 ...    یکنیم یزندگ یدار یروان ماریب هیکه ... تو با  نهیبگم ا خوامیم

 حرفش و گـفتم    نیچرخوندم به ا چشم

    گـفت رومٓ  و ا دیبلند تر خند رهیدز   هیروان ماریب نیفقط چرا خودش انقدر دنبال ا دونمینم -

 داشته باشه .    تونهیکه کنار تو م هیدنبال پول و قدرت -

 کردم و ادامه دادم    دیرو تائ رهیدز حرف

 مثل اون دارم .  یسرکش یمن به سم عادت کردم ... چون خودم هم خو -
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باز رابطه داشت  5با من تا صبح  یسم گاه یدنیداره ... م ازیمثل خودش ن یمثل تو به مرد یدختر اما

 ...    شه رومٓ  تا ا

 کنار گذاشتم و گـفتم    رو نامه

 نامه رو از دستم گرفتو گـفت    رهیدز   اوردی. سه با رو به زور دووم م گهیداره چرت م گهید -

 شب ...  هیبار تو  5خوندنت ... تازه جالب شد ... خب  نیبا ا نمیبده بب -

    یباش بدیثبت رکورد با دنبال

 رو خوند    یزدم و نگاهش کردم که باق نهیبه س دست

هم  اری... فکر کنم ما س ی... چه از خود راضیاریکه من مطمئنم تو همون دفعه اول کم م یدر حال -

 ... نه سم ؟   میداشت

تو از پس سم  دونمیمن م  -بهش زدم که ادامه نامه رو خوند و گـفت    یتکون دادمو چشمک سر

  یتیتو دنبال پول و امن دونمی... من میایبرنم

 ...    کنمیم یمناسب معرف یدایکاند هیبهت  نیهم یبرا... 

 گـفتو اخم کرد    نویا

 ....    کنهیم شکشی... انگار اسب داره پ کنهیم یهم بهم معرف دیچقدر پر روئه ... کاند -

 و ادامه داد    دیحرفم خند نیاز ا رهیکنم   دز ستیسر به ن دیرو با یک نمیبخون بب -

 تونمی. م پسندهیمدل تو رو م یکه کال دختر ها ی. کس دهیعکست رو د میمیقد یاز دوستا یکی -

 زارتٓ  . نه مثل سم ا یشیم نیتعم یو جنس یو از نظر مال یدار یخوب یبهت قول بدم باهاش زن دگ

 خوامیم اقعا... من و کنهیم یخواه و خشنه ... نه تورو وادار به کار ادهی. نه مثل اون تو رابطه ز دهمی

گـفتم و بهت راهو نشون دادم .  قویباشه ... فقط حقا داینامه ام هدفم پ نیکمکت کنم . فکر کنم از ا

 ... دوستت ... صحرا ...    یکنیانتخاب م ویچ یریبگ میتصم دیکه با یتوئ نیا

 و با حرص گـفت    زینامه رو پرت کرد رو م رهیدز
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 ... چه برسه به دوست ...    یستیدشمنم هم ن یدوستت صحرا ... تو حت -

 گـفت    یبهش بودم و سوال رهیمن نگاه کرد که خ به

 گـفت    یبهش بودم و سوال رهیمن نگاه کرد که خ به

     یبود چندشی دمٓ  ا نیچطور با چن -

 نیهم ی... برا کردیحرف زدن استفاده م ریغ یا گهید یکار ها یبا من بود از دهنش برا یخب وقت -

 ازش نداشتم    یشناخت

که  یتو بغلم  درست نشست جائ دمشیخواست بلند شه که دستشو گرفتم و کش تیعصبان با

    خواستمیم

 نذار به هدفش برسه     -زدم و سر جاش نگهش داشتم و گـفتم    یبلند شده که چشمک خواست

 هدفش؟   -

به  چوقتیاون ه  -ـفت   داد و گ رونیناراحت کردن تو و دور کردنت از من   نفسشو خسته ب -

 ...    رسهیهدفش نم

االن تو ناراحت  نیاما هم  -دامنش بردم و گـفتم   رزی تا رومٓ  ا دمویلختش کش یرو پاها دستمو

 ...    یب ر یو خواست یشد

    گـفت رومٓ  گذاشت رو دستمو ا دستشو

 ادامه نده سم    کنمیخواهش م -

االن  نیمن هم یدونیتو م  -. تو گوشش گـفتم   دمیگردنش بردم و نرم گردنشو بوس یتو گود سرمو

 ادامه ندم ... مثل دفعات قبل ...    تونمیم

 و گـفتم    دمیگوشش کش ریز زبونمو

 ؟    یدار یتو اتاقت ... حس خوب یو برگرد یاز بغلم جدا ش ی... وقت یاما مطمئن -
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امشب تا  ی یتنها یمطمئن  -نگـفت . سکوتش باعث شد دوباره بگم    یزیدادوچ رونیداغ ب نفسشو

 .   ینیبی... منو تو خوابت نم یصبح بخواب

 نگـفت    یزیگاز گرفت و چ لبشو

دادم به  هتکی.  وردمٓ  ا رونیدامنش ب ریو از ز دمیپاش کش ی. دستمو رودمیگلوش رو بوس ریز نرم

    گـفتم و دادم تکون سر رومٓ  که سرشو چرخوند و نگاهم کرد   ا یصندل

 با خودته   میتصم گهی... د یاالن حس کن نیهم یتونیموضع من مشخصه ... حالمم که م -

 شد   رهیدهنشو قورت داد و به لب هام خ بٓ  ا

 منتظر حرکت منه    زدمیحدس م 

 از جانب من باشه    یاصرار خواستمینم نباریمن اصرار و اجبار کنم   اما ا خوادیم شهیهم مثل هم دیشا

 حس دو طرفه است ...    نیخودش شروع کننده باشه تا به خودش ثابت کنم ا خواستمیم

 خم شدم و مماس لبش گـفتم    دوباره

 :   رهیدز   یاالن بر نیهم یتونی... م یخوایاگه نم -

 برم ؟   ای؟ بمونم  خواستمیم یقرار داده بود   چ یبد تیمنو تو موقع سم

    کردیبمونم ... بمونم و سم رو کامل حس کنم   اما مغزم قبول نم خواستمیبا تمام وجود م مسلمه

 ..    یشیم رینه ... نه ... دوباره اس دیکشیم ادیفر مدام

 ...  یفرق داره ... تو قبلش سمو وابسته کرد نباریا گـفتیاحساسم م اما

لحظه  ی.  چشم هامو بستم و برانیرابطه هم سطح نی...  حاال تو ایستین یمیقد ریاون اس گهید حاال

 با قلبم فکر کردم    یا

 زدم    یبردم و نرم رو لبش بوسه ا نیلب هابخودمو سم رو از ب نیفاصله ب متریلیم چند

    گـفتم رومٓ  و ا دمیرو صورتش کش دستمو
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 حس کردم لبخند زد    -

 گرسنه لب هامو شکار کرد    یلیبهم فرصت نداد  و خ اما

 .   دیکش نیم رو پائ ریدامنم وهم زمان با نوازش پام لباس ز ریبرد ز دستشو

 دور تند    یافتاده بود رو یهمه چ انگار

تر شد و دست هام با عجله افتادن به جون فتح تن سم   چقدر دلم براش تنگ شده  دیشد بوسمون

 بود   

 چکار کنه    دیبا دونستیدستاش که با مهارت م یلمس بدنش ... برا ی... برا دنشیبوس یبرا

 پام حرکت داد و از لبم جدا شد   کنار گوشم گـفت    نیب دستشو

   نجا؟یهم یتحمل شد یمثل من ب ایاتاق خواب  میبر -

 ...  گهید یبعد فکر کنم   چه برسه به اتاق خواب و کار ها هیثان هیبه  تونستمینم

    نجایهم  -شلوارشو باز کردم  و لب زدم    کمر

خودم بلند  کمیتلف کنه منو چرخوند رو خودش   پاهامو دو طرفش گذاشتم و  نکهوقتویبدون ا سم

 از شر شلوارش راحت شدو کمرمو گرفت    ازیکردم   در حد ن

خودش نشوند و  سم منو رو   یاحساس یبود نه از نوازش ها خبری ؤمشٓ  مدت ... نه از ا نهمهیا بعد

 .    دیچیکمرمو فشار داد   نفسم رفت و صدام تو اتاق پ

 و وصال ...    یو لذت و دلتنگ درد

 .    میبود   چند لحظه هر دو مکث کرد یشده بود و ذهنم خال دیحس هام تشد همه

لحظه  نیچقدر منتظر ا  -گـفت    کردیکه شروع به تکون دادنم م یو در حال دیگلومو بوس ریز سم

 بودم...   

 ...   شهی... مثل هم میگـفتو مثل قد نویا سم



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  415:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 به اجبار بود ...    دیکه به اجبار بود حرکاتشو با قدرت شروع کرد  شا یمثل تمام اون لحظات 

    خواستمیبود که من م یاجبار اما

 خواست قضاوتم کنه    یو مثل االن دلتنگشون شده بودم   عقلم م بردمیلذت م چون

    دادیاجازه رو بهش نم نیحرکات سم و دستاش ا اما

 .   نشستیسم تو ذهنم م یلذت تو وجودم پر شده بود که فقط نوازش ها انقدر

 باال تر برد   بدنمو تو دستش گرفتو فشرد    دویلختم کش یرو پاها دستشو

 گردنو کـتفم شد ...    دنیزمان مشغول بوس هم

 سم:      کردیغرق لذتم م نجوریا یلذت نبرد ... وقت شدیم چطور

    دمیبالخره بهش رس شدیخواب بود . باورم نم مثل

 :   سم

 بالخره خودش خواست    رهیدز شدیباورم نم   دمیبالخره بهش رس شدیخواب بود . باورم نم مثل

اما    میشد یکیشکستو خواستنشو اعتراف کرد   بعد مدت ها دوباره با هم  شیطلسم دور نیا بالخره

 فرق داشت    یلیخ نباریا

 بود    رهیکامل دز تیو رضا لیبا م نباریا

 خودش هم اندازه من خواست    نباریبگه من مجبورش کردم ... من خواستم ... ا تونستینم نباریا

 شد.    ریازش س شدیازش ... مگه م شدمینم ریس

بدم   اما هر لحظه  رییحالتمونو تغ دمیترسیتر کنم   م دیشد نیبخاطر بچه حرکاتمو از ا دمیترسیم

 تو گوشش گـفتم      شدیتر م دیشد ازمیانگار ن

کرد و به  یخودمو کنترل کنم.   نفسشو تو گردنم خال تونمینم گهی... من د رهیدردت گرفت بگو دز -

 :   رهیبلند تر شد   دز رهیدز یحرکاتمو تند تر کردم و صدا   دیجواب گردنمو بوس یجا
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    مبودی حال همون در همچنان اما   شد رومٓ  هر دومون ا دنیگذشت تا نفس کش یلیخ

 دوست نداشتم جدا شم.      میشدیاما جدا نم میلخت تو بغل هم گره خورده بود مهیدو ن هر

و  دیدارم   سم نرم دستشو رو شکمم کش ارویحس دن نیو بهتر امیدن یجا نیبهتر کردمیم حس

 گـفت   

 دختر بابا چطوره    -

 داشتم    یبعجی حس   وردٓ  جمله بغض و لبخند هم زمان بهم هجوم ا هی نیبابا ! با هم دختره

 .    خورد گره نگاهمون و گرفتم فاصله ازش رومٓ  ا 

 و گـفت    دیچونه ام رو بوس سم

 قبلمو جبران کنم    یرو تخت که کم کار میحاال بر -

 و گـفت    دیچونه ام رو بوس سم

قبلمو جبران کنم   متوجه منظورش نشدم . اما سم کمکم کرد بلند  یرو تخت که کم کار میحاال بر -

 شم .   

 قدم بردارمو تو بغلش بلندم کرد   با ترس گـفتم    نذاشت

 سم...    -

 نترس ... حواسم به هر دوتاتون هست   منو به سمت اتاق خواب برد و رو تخت گذاشت    -

 لباس هام .   باقی وردنٓ  ا رونیزد و شروع کرد به ب یطونیش ندلبخ

 سم...دوباره ؟    -

 ...    هیا گهید زیمن چ فهیبه خودت داره ... االن وظ ی...  بستگ دونمینم گهیاونو د -

... بوسه ها و  نیکرد   از کنار گوشم ... تا پائ دنمیروماما وزنشو روم قرار نداد و شروع به بوس اومد

 سم دوباره خمارم کرد...   ینوازش ها
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 که ازش متنفر بودم ...   ی... مرد هیسم مکند نیا شدینم اورمی

 ...   رامشمٓ  اما االن انقدر تو بغلش در حال لذت و ا   نمشیبب ستمیحاضر ن گهیکه گـفتم د یمرد

 :   سم

 یبیقرار داشت و حس عج نمونیتو بغلم جا به جا شد و پاشو گذاشت رو پام   شکمش درست ب رهیدز

 ...    مینفر 3االن  نکهی... ا شدیباورم نم  دادیبهم م

 و رو شده بود    ریز میزندگ

 و خوشحال ...    یبودم . راض یراض یاما حساب   رفتیداشت م خواستمیکه من م یخالف جهت کال

که قبل از رابطه جا مونده بود  ی یتمام نوازش ها خواستمیتخت م روی وردمٓ  رو ا رهیدز نکهیاز ا بعد

 کنم ...    یرو تالف

 شد ...    شقدمیبود که پ رهیدز نیهم ا نباریو ا دیدوباره کارمون به رابطه کش اما

   دمینوازش کردم و دستمو رو کمر و پهلوش کش موهاشو

کردم  یام زد   چشم هامو بستم و سع نهیس یرو یگـفتو بوسه ا هیٓ  ا دارینوازش دستم خواب و ب با

 بخوابم   چقدر باورش سخت بود  

 اتفاقات خواب نبوده باشه!   نیهمه ا شمیم داریصبح که ب دوارمیام

 :  رهیدز

 شدم    دارینوازش موهام ب با

خواب نبوده   من دوباره با سم  شبیافتاده بود تو اتاق و سرم رو بازو سم بود   پس اتفاقات د فتابٓ  ا

 تو ذهنم مرور شد    یهمه چ   دمیخواب

 !  شهیم یچ دونستمیداشتم   اما االن نم شبیخواب تو عمرم رو د نیبهتر
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سم کجاست   سم  یمن تو زندگ گاهی! جا رهیم شیپ یبه بعد رابطه من و سم به چه سمت نجایا از

 و گـفت    دیبوس مویشونیپ

 

که  دمیکش قینکنم   نفس عم دارتیخودمو کنترل کردم از خواب ب یلی... خ یشد داریبالخره ب -

 رومٓ  ا   دادیم یبیبهم حس عج شهیهام پر شد   عطر مردونه و خاص سم هم هیعطر تنش تو ر

    گـفتم و تخت رو نشستم

 شد؟   رتید -

 است ...    کشنبهیامروز  -

 گـفت   طنتیروم   با ش دیتو بغلش و چرخ دیکردم که منو کش نگاهش

نکنم   خودشو روم حرکت داد و باعث شد حالشو بخندم    دارتیب نیخودمو کنترل کردم تا با ا -

 همزمان هم لبخند زدمو گـفتم   

 اول صبحانه بخورم    دیبمونه چون بچه ام گرسنه است و با دمنتظریبا شونیا -

 ...   خورمیبحانه بخور ... منم تو رو مصورت و گردنم و گـفت   تو ص دنیکرد به بوس شروع

 و کنار روم از دادم هولش روم ٓ  ا   شدیقدم م شیسم بود که داشت پ نیبالخره ا شبیاز دو بار د بعد

 زد و از روم بلند شد    یچشمک   کنی مادهٓ  که صبحانه رو تو ا شرطی به  -   گـفتم

 ... من همه کارو کردم   سم:    سیسرو یچشم ... تا تو بر -

منم قهوه ام رو خوردم و    خوردیکه براش درست کرده بودمو م یتو بغلم نشسته بود و لقمه ا رهیدز

    ریپراهن من تنش بود   منم فقط لباس ز هیفقط    دمیدستمو رو پاهاش کش

 گـفتم    دمویکنار گوشش رو بوس   میاز زندگ کردمیرو تو ذهنم تجسم نم یصحنه ا نیچن چوقتیه

 نون نه ...    یو بهم داد که گـفتم   نه ... رو دینون تست مال یبرام رو کمی   خوادیدلم شکالت م -

 رو باز کردم و  قاشق شکالتو گرفتم .    راهنمینگاهم کرد که دوتا دکمه پ یسوال
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نگاهم کرد و  یبه تنش   با اخم مصنوع دمیاز شکالت مال کمیاش و  نهیس یکنار دادم از رو راهنمویپ

 گـفت   

    شمیکه نوچ م ینجوریا -

    شورمتینگران نباش خودم م -

 سم ...    -

 فرو شکالت ظرف تو انگشتمو   شدم شکالتا خوردن مشغول چون شد هٓ  به ا لیجمله اش تبد ادامه

 کرد .    یام م وونهید یلب هاش حساب داغی   برم هاش لب سمت به کردمو

 بغلم بلندش کردم و گـفتم    تو

 ...  ریظرف شکالتو بگ -

 و گـفت    یخند زینگاهم کرد و ظرف شکالتو گرفت که به سمت اتاق بردمش   ر شوکه

   یکردم انقدر شکالت دوست داشته باش ینم فکر

 و گـفت    یخند زیر

خت و ظرف شکالتو ازش گرفتم  گذاشتمش رو ت  یکردم انقدر شکالت دوست داشته باش یفکر نم -

 ...   یدیتازه کجاشو د  -و گـفتم    دمیدستمو رو پاهاش کش

 :   رهیدز

 عصر بود و ما کل روز مثل دوتا گرسنه تو بغل هم و در حال...    6ساعت  شدینم باورم

 کردی... همه شکسته بود   سم با سر انگشتاش کمرمو نوازش م ماتمی... تصم نمیمن ... تمام قوان یخدا

 دیاش رو رو بازوم کش گهیداشتم   دست د ازیبهش ن یلیکه خ یگرم خواب   شدیو چشم هام گرم تر م

 ؟   رهیدز یکنیفکر م یبه چ  -و گـفت   

 ...   زایچ یلیبه خ -
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 رو بگو    یکی

 

    ادیخوابم م یلیخ نکهیبه ا -

 و گـفت    دیو مو هامو بوس دیگلو خند تو

 رو بگو    گهید یکی -

 بره    شیپ ینجوریا یهمه چ کردمیمن اصال فکر نم نکهیبه ا -

 ؟    یاالن ناراحت -

    ندهیٓ  ... از ا ترسمیاالن نه ... اما م -

 ...    رهیم شیخوب پ ینترس ... همه چ  -و منو بهخودش فشرد    دیموهامو بوس دوباره

 ...    دوارمیام -

 و باز سم نوازشش ر شروع کرد .    میدو سکوت کرد هر

حس کردم سم از کنارم بلند  یداربی و خواب تو   برد خوابم رومٓ  ا رومٓ  هام کم کم گرم شد و ا چشم

 شد   اما نا نداشتم تکون بخورم   

انگار دوباره تجربه اش  یداریو توخواب و ب شدیو امروز تو سرم مرور م شبیداغ د یلحظه ها تمام

   کردمیم

وقته اما گـفتم  رید  -نشست رو تخت و گـفت    ینیشدم   سم با س داریب میشونیپ یرو  یبوسه ا با

    یحتما گرسنه شد

 ضعف دلم و کردم نگاه بود وردهٓ  که سم ا یـیغذا ینیزور بلند شدم و رو تخت نشستم . به س به

    رفت

 گرسنه ام بود .    یلیخ -
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 وان ؟    -   ی... پس تا وان پر شه بهتره شامتو بخور خوبه

 ملحفه هارو هم عوض کنم.   دیتا صبح ... با ینوچ بخواب یفکر نکنم بخوا -

    موردیٓ  ا گهیسر تن همد ی یبا سم بود . به کل فراموش کرده بودم چه بال حق

 کردم به خوردن غذا و گـفتم    شروع

   میریدوش بگ هیپس فقط  -

 یلیدوباره برگشته...  اونم خ یمن سم مکند یبه من زد و به سمت حمام رفت   اوه خدا یچشمک سم

 تر از قبل   سم:    یقو

 گذشت ...    یـیایهفته رو دو

 تو بغلم    رهیشب با دز مهیها کار عصر ها تا ن روز

    کردیم نمما ک حاتیاز تفر یزیچ چیاما ه شدیوجود شکمش که روز به روز بزرگـتر م با

اون نامه هارو  گهیصحرا دوبار د   کردمیم دایرو پ رهیدز یو کم خطر تر برا دیجد یروش ها یحت

 نوشت    رهیبار در جوابش دز نخریٓ  فرستاد و ا

 هیبخاطر عکس ها ... اما لطفا دفعه بعد  نطوریو هم یداشته باش یکنیم یکه سع یاز محبت یمرس -

 شده .    یتکرار نایبفرست چون ا دیجد یسر

 یبه نظرم بهتره باردار  -گـفتم    رهیو رو شب موقع شام به دز دیبه ذهنم رس یفکر هینامه  نیا بعد

 .    میتو رو اعالم کن

 سم ؟    هیمنظورت چ -

    میشیبچه دار م میدار میرسانه ها اعالم کن تو

    دیمتعجب نگاهم کردو پرس رهیحرفم دز نیا با

 ؟   میمارو کن نیچرا ا -
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   یمن یو تو تو زندگ شمیبشه ... دوست دارم همه بدوننمن دارم پدر م یچون رسم -

 شده ؟   یزیچ  -   دمیشد به غذاش و سکوت کرد که پرس رهیخ رهیدز

 به من نگاه کنه جواب داد   نکهیا بدون

 تو هستم !    یزندگ یبدونم من کجا خواستمیراستش سم ... م -

 ؟   هیمنظورت چ -

 نگاه کرد و گـفت    بالخرهبهمن

 یخوای! درسته ؟ خب میشیپدر م یدار یاعالم کن یخوایدارم ... م یگاهیچه جا تیمن تو زندگ -

 متوجه منظورش شدم .      یشیپدر م یدار یبا ک یبگ

    شهیبهش بدم خوشحال م یچه جواب دونستمینم اما

 نامزدم.    ای نهیخودشو دوست دختر من بب رهیمن فرق نداشت دز یبرا نبودیا تیواقع

 بود    یکه کنار من بمونه برام کاف نیهم

 مردد گـفتم   نیهم یکدوم جواب رو دوست داره . برا رهیدونستم دز ینم اما

   ؟یدوست دار یخودت چ -

 گـفت    یانداخت و بعد از مکـث نیسرشو پائ دوباره

 ...   یباشه ... نا دوباره دروغ و قرار داد یواقع یگیکه م یزیمن دوست دارم هر چ -

 .    هیمن چ یتو زندگ رهیدز تیواقع دونستمینداشتم ... چون واقعا خودم هم نم یجواب

اومدم بعد جواب  یاول با خودم کنار م دینگـفتم   با یزینگاهم کرد بهش سر تکون دادم اما چ یوقت

    دادمیم

اعالم  یبود برا یو وقت خوب شدیبرگذار م یبه زود هیریخ هی.  مینزد یحرف گهیشب تا صبح د اون

   رهیدز یخبر باردار
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 شیبرم پ رهیبار قرار بود با دز نخریٓ  هم وقت گرفتم   ا یاون مراسم رو رزرو کردم و از وند صبح

 ...    یوند

 نشد ...    اما

 روو از خودم دور کنم .    رهیکنم ودز دایپ یبار قرار بود کمکم کنه تا بتونم راه نخریٓ  ا

 رو نگه دارم .    رهیکه چطور دز رمیکمک بگ یاز وند خواستمیاالن  ! االن م اما

 و وارد شدم .    دمیرس یافکار به دفتر وند نیشدم . با ا وونهید کنهیفکر م یوند حتما

 ...    یتنهائ نمیبی... اما م یایب رهیسم ... قرار بود با دز یپس بالخره اومد -

 و گـفتم    نشستم

 چند وقت افتاد    نیا یادیکرده ... اتفاقات ز رییتغ یلیخ یراستش همه چ -

 ...    شنومیهممم خوبه ... م -

 نگاهم کرد و گـفت    قیدق یاومدم .   وند گهیموضوع د هی ینبود ... االن برا یراستش اتفاقات جالب -

 کمکت کنم!    تونمیگذشته نم یشده و چ یندونم چسم ... بازم الزمه بگم ! من تا  -

 دادم و گـفتم    هیتک میدادم. به صندل رونیب نفسمو

نگاهم کرد و  قیدق یتا حاال بهت گـفتمو بذار کنار   وند یعوض شده ... هرچ ی... همه چ یوند -

 نشدم که گـفت    للبخندشیزد   متوجه دل یلبخند مغرورانه ا

 رومٓ  متعجب بهش نگاه کردم که ا   یخوایاون دختر رو م یدیو فهم یاومد پس بالخره سر عقل -

 و گـفت    دخندی

... اون تورو وابسته خودش کرده ... البته بهتره  یخوایسم ... تو اون دختر رو م ریمنو دست کم نگ -

 بگم عاشق خودش...   

    یمن عاشق نشدم وند -
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    شهیو لبخند از رو لبت پاک نم زنهیمنه که چشم ها برق م دنی... از د دونمیبله بله ... م -

   

 باشم!   فیضع خواستمی. من نمدادیبهم م یحس بد یوند یحرف ها نیا

    گـفتم رومٓ  کردم به خودم مسلط باشم   ا یگـفتم و سع قیعم نفس

    دمیچون به هدفم رس -

 مگه هدفت رفتن اون نبود ؟   -

 از هکـتور خواهرزاده اون خعٓ  برنامه ام عوض شد ... خواستم برگرده و بمونه ... ااول چرا...  بعد  -

 !   اومده در بٓ  ا

 !  ؟یرابطه دار یمیقد اردریلیاوه ... پس االن تو با دختر م -

 گـفت    شویداد به صندل هیتک یلبخند زدم و سر تکون دادم   وند مغرورانه

 از من ؟    یخوایم یچ یبگ شهیم یقیشده ... دق یچ یدیکه نم حیخب ... توض -

من  یتو زندگ یگاهیچه جا دیازم پرس رهی... اما دز میبا هم داشت یشب خوب شبیچرا که نه ... ما د -

 داشته باشه ...    یگاهیدوست داره چه جا دمیداره .... من ازش پرس

 گـفت ؟   یو اون چ -

 یباشه و دروغ یهست واقع یداشته باشه ... فقط مهمه هرچ یگاهیچه جا ستیمهم ن یگـفت برا -

 نباشه   

 ؟   یگـفت یبود ... تو چ یجواب عاقالنه ا -

ر از دست ندم    رهیدوباره بهم نخوره ودز یبدم که همه چ یچه جواب یکه بهم بگ نجامیخب من ا -

 و گـفت    دیبلند خند یوند

 ...   دمیم یمرخص کماهی زهی... من به خودم جا شی دمٓ  تو ا یروز هی... اگه  یسم مکند -
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 و گـفتم    دمیخند رومٓ  ا

 ...    یبر یبه مرخص یتونیاالن هم م نیتو هم -

 :::::::::   رهیدز

 تو خونه نرمش کردم .    کمیبود برام .  رومیٓ  ا روز

 خوردم    صبحانه

 درست کرد   کیاومد و بام است کردیکه نهار درست م یخانم

 اومد برام تنوع بود    یم نکهیاما هم   زدیبا من حرف نم درسته

 بگم   اما جواب نداد    وچی همه براش و کنم صحبت باهاش تا ماندآ  زدم به ا  زنگ

    دمیهکـتور زنگ زدمو احوالشو پرس به

 ...   دخندی رومٓ  گـفتم خوبه ا یو وقت دیاز رابطه ام با سم پرس اونم

 چرا و چطور ...   دونمیاز من خبر داره   اما نم شتریب زهایچ یلیهکـتور از خ کردمیحس م همش

. مردد تلفن رو برداشتم و شماره سم رو گرفتم .  گذشتیشده بود و انگار زمان نم 5ساعت  تازه

 شده ؟   یزی... چ زمیسالم عز  -چندتا زنگ خورد تا بالخره جواب داد و گـفت   

    گـفتم مردد و رومٓ  جواب دادن سم   ا نجوریبود ا بی... سالم ... عج زمی... عز اوه

... امروز انگاز زمان  یایم یک نمینشده ! فقط خواستم بب ی زیاگه مزاحم شدم . چ دیسالم ... ببخش -

 .   گذرهینم

 و گـفت    دخندی رومٓ  ا سم

    میبا هم قدم بزن نیلباس بپوش پائ یخوایخونه ام ... م گهید قهیتو راهم ..و ده دق -

    دمیلباس پوش عیکردم و سر استقبال



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  426:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

    دمیرو از پشت سرم شن یمرد صدای که بودم سانسورٓ  رفتم و منتظر ا رونیواحد ب از

 ...   یتوئ یسم مکند زمیٓ  پس دختر اسرار ا -

 برگشتم به پشت سرم    نگران

 سم بود    یبرا یطبقه اختصلص نیا کردمیپشت سرم بود   فکر م یپوش کیقد بلند و ش مرد

اوه ... سم داره پدر   -در اشتباه بودم . به سمتم اومد و نگاهش رو شکمم افتاد و گـفت    ایگو اما

 ؟   شهیم

 شما ؟   -

 ؟    یشناسیمنو نم -

که مجبور شدم عقب برم  با عقب رفتن من اونم با من اومد  یسر گـفتم نه که جلو تر اومد . در حد با

 زد و گـفت    پوزخندی   سانسورٓ  که خوردم به در ا

بودن    یهر جور خوشگذرون هیسم همه پا ی... دخترا ادمهیکه  ی؟ تا جائ یکنیفرار م یچرا دار قایدق -

    شد باز سانسورٓ  لحظه در ا نیتو هم

و قلبمو  دیچیهام پ هیعطر مردونه سم تو ر یز پشت بغلم کرد   بوا یافتم که کس یبود ب کینزد

    کرد رومٓ  ا

راهرو رفت.  سم نگاهم کرد و  گهیبه من و سم راهشو کج کرد و به سمت د یروبه روم با پوزخند مرد

 ؟ تام چکار داشت ؟   یخوب  -گـفت   

 تام ؟    -

 هست ؟   یتام ک  -اما از سم جدا نشدم و کـفتم    ستادمیا صاف

 چطور ؟   -

 گـفت    یکردم تام چ فیو براش تعر زد رو سانسورٓ  ا نیدکمه پائ سم
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 مدت ساکت بود    تمام

 طبقه است ...    نیا گهیتام تنها ساکن د  -سکوتش کالفه شده بودم که بالخره گـفت    نیا از

 ...   مینجائیخودمون فقط ا کردمیفکر م -

حرفش صحت  نیچقدر ا نمیبب دیمربوط به تامه ... با نجایا گهی... اما واحد د ستینه ... اون اکسرا ن -

 داشته   

 ؟   یچه حرف -

 بودن !   یمن اهل خوشگذرون یدخترا نکهیا -

 داره سم ...    یچه فرق -

 به تفکر شد ...    لیبا اخم نگاهم کرد . اما اخمش تبد بهو

 هاشو فشار داد و سر تکون داد .    لب

 هیریمراسم خ هی...  یراست  -که سم گـفت    میو باهم خارج شد دیرس نیبه طبقه پائ سانشورٓ  ا

کنه  یبچه دار شدنشو رسانه ا خوادیکه گـفت م شبیاز  د   میشرکت کن ی یدوتا خوامیاست که م

 برنامه بودم    نیمنتظر ا

 ؟   یشیپدر م یدار یاعالم کن یخوایم  -. مردد گـفتم    عیانتظار نداشتم انقدر سر اما

راجبم باشه ... چون  عهیاز مجالت هست ... دوست ندارم شا یلیتو خ عاتشیاالن شا نهمی...  رهٓ  ا -

 ؟   یعاتیچه شا  -  کننیها سو استفاده م یلیخ ینجوریا

و مادر بچه   شمیبشم و من  بگم دارم پدر م دهید یدوتائ هیریما تو خ یوقت نهی... مهم ا ستیمهم ن -

 !   شهیحل م یهمه چ گهی... د یام توئ

 !   شهی. حل ممیهم شروع به قدم زدن کرد با

 من نه    یسم حل شه ! اما برا یبرا دیشا
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 .    مبدی چطورادامه قراره ندهٓ  در ا   دونمیسم و نه م یدارم تو زندگ یگاهیاالن چه جا دونمینه م من

 حرفو مطرح کنم ...   نیدوباره ا دادیغرورم اجازه نم اما

 :   سم

 بهم داد.   یخوب یراهکار ها یشب بعد ق رارم با وند اون

    هیریشب مراسم خ تونستمیم رفتیم شیهمه برنامه هام خوب پ اگه

 هدفم برسم.    به

 موقع نگرانم کرده بود   نیاما حضور تام ا   یدردسر چیها بدون ه نیجلو دورب اونم

 سر اون باشه .    ریتام ز یها نحرفیتو سرش داشته باشه و همه ا یصحرا نقشه ا دمیترسیم

گـفتم  لمیاون روز به وک یبودم . االن وقت از دست رفتن تالشم نبود   فردا کیبه هدفم نزد یلیخ

 رهیانتخاب لباس دز   دادمیسفارش م زیچندتا چ دیبا هیریروز خ یرابطه تام با صحرا رو چک کنه   برا

 بود    هیریگه خیالزم بودم   سه روز د یها یو خودم هم مهم بود   اون روز تا شب در حال هماهنگ

بذارم  خواستمینم گهیتر رو انتخاب نکرده بودم   واقعا د کینزد دادیرو هیبودم چرا  مونیپش کمی

راجب لباس گـفتم   ازش  رهیبرگشتم خونه به دز یبرنامه ام رو خراب کنه   شب وقت یزیبا چ یکس

    باشه مادهٓ  فردا ا یخواستم برا

    باشه مادهٓ  فردا ا یخواستم برا ازش

 هیریروز خ یمناسبشو برا شرایٓ  مالقاتش که لباس و ا انیم شگررایٓ  ا هیدوتا طراح لباس و  چون

 انتخاب کنه   مشکوک شده بود   

 نبود    یعاد هیریخ هی نیتدارکات نداشت   اما ا نهمهیا یعاد هیریخ هیداشت ...  حقم

نزده  یراجبش حرف چکسیه   میدیخوابیهم م شیدوباره پ رهیبعد اون ماراتون س ک س منو دز از

 بود   
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اتاق من   نه اون گـفت من بهتره برم اتاق خودم   فقط هر دو با هم به سمت  ایگـفتم ب رهیمن به دز نه

    میاتاق خواب من رفت

 :   رهیبوده    دز ینجوریو از اول ا شهی... انگار هم هیعیطب یلیکه خ یزیچ مثل

 برام مشکوک بود    کمیسم  رفتار

سم رو به رو شم . اصال  یقبل   یاز دوست دختر ها ینباشه و بازم با کل یعاد هیریخ هی دمیترسیم

نخوام   اون شب تو بغل  یدیچز جد گهیکه د میدردسر داشت یحوصله اونارو نداشتم   به اندازه کاف

    بردیسم خوابم نم

 داشتم    یبیعج ینگران هی   دهیمنظم سم مشخص بود خواب یها دنیاز نفس کش اما

 سم رو کمرم نشست    یرو تخت و خواستم ب رم سمت پنجره که دست ها نشستم

 ؟   یداریپس چرا ب -

    برهیخوابم نم -

 چرا ؟    -

 خمارش نگاه کردم    یسمتش و به چشم ها برگشتم

 کردم ؟   دارتی... ب دونمینم -

 ...    رهیبودم ... دلم برات تنگ شده دز دارینه منم خواب و ب -

 ...    شتمیمن که پ -

 از کمرم رو باسنم رفت و شروع به نوازشم کرد    دستش

    گـفت رومٓ  دستاش نگاه کردم که ا به

 لمست تنگ شده    یدلم برا -

    منم  -   گـفتم رومٓ  کرد که ا رمیخودم غافل گ یصدا
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دستاش باال تر رفت و نفسم داغ شد .    دیباال داد و دستشو رو پام کش راهنموپی رومٓ  حرفم ا نیا با

 ...   رهیدز شمیپ ابی  -   گـفت خمار رومٓ  ا

لب هامو  نیرشی و رومٓ  باال داد   هم زمان هم ا راهنمویکنارش و نرم نرم با نوازش دستش پ برگشتم

 چشم هام خمار خواب و لذت شده بود      دیبوسیم

 رومٓ  نگران شدم و ا کمیگردنم کرد    دنیچرخوند به پشت و شروع به نوازش پشتم و بوس منو

 از پش...   یخوامی...  سم  -   گـفتم

 ادامه بدم و گـفت    نذاشت

 تازه متوجه هدفش شدم      ادیکه به شکمت فشار ن میطرف ادامه بد نیاز ا خوامینه ... فقط م -

 ... سم انقدر نگران من و بچه باشه ...    مشدین باورم

 :   سم

 قابل کنترل بشم    رینبود انقدر غ قرار

و به  دمیدستمو رو کمر و پاش کش   دمیرو د رهیکه چشم هامو بستم خواب لمس دز یاز لحظه ا اما

به پهلو  نیهم یبشه   برا بشسیٓ  قابل کنترلم باعث ا ریغ یخو نیا خواستمیم فشردمش   نمخود

    گـفت رومٓ  ا رهیدز   دمیچرخوندمش و پشتش دراز کش

تحمل  من تموم شده بود   خودمو پشتش قرار دادم و  گهیلمست کنم   اما د خوادیمنم دلم م -

 ...    یریگیخودته کنترلمو ازم م ریتقص  -که تو گوشش گـفتم    دیکش یخفه ا غیحرکت اولو زدم   ج

 به سمت باال بردم   راهنشیپ ریز دستمو

 :   رهینوازش بدنش حرکاتمو شروع کردم   دز با

    زدیبدن هامون تند م نبض
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خسته و خمار از خواب شده بودم    یمنو به خودش فشرد   حساب دویکش قیکنار گوشم نفس عم سم

و چند لحظه تو سکوت  دکشی دراز کنارم   خودش شمت چرخوند منو و شد جدا ازم رومٓ  سم ا

 ؟    یخوب  -و گـفت    دیگذشت   برگشت سمتم و گونه ام رو بوس

 همممم ...    -

 ...    یبخواب یتونیحاال م -

 و گـفتم    دمیگلو خند تو

 اوهومممم    -

   داریب ایدختر بابا خوابه   -و گـفت    دیرو شکمم کش دستشو

 ...    خورهی... داره تکون م گهید یکرد دارشیب -

 بود    دهیخواب ادیخوبه ... امروز ز  -و گـفت    دیصورتمو بوس دوباره

 ... دختر بابا ...  دیچرخینگـفتم . فقط تو سرم جمله سم م یزیو چ دمیخند

 بابا...    دختر

که از کنارم بلند  یشدم   سمم در حال داریبوسه داغ رو لبم ب هیسم خوابم برد و صبح با  ینوازش ها با

 گـفت    شدیم

 .   شتیپ انی... دخترا ساعت ده م یش داریزوده ب یلی... هنوز خ رهیتو بخواب دز -

بودم که با  دهینخواب یلیبهش سر تکون دادمو دوباره چشم هامو بستم . هنوز خ یداریخواب و ب تو

 رو برداشتم   سم بود که گـفت    یشدم   به زور نشستم رو تخت و گوش داریب لمیزنگ موبا

 ...    یاونجان ... بهتره صبحانه بخور گهیربع د هی... دخترا تا  رهیدز -

 بودم   یبد تینگاه کردم . تو وضع نهیٓ  به ا شوکه

 رفتم    سیبه سمت سرو عیسر
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. اما وقت دوش  دمیس ک س با سم رو م یبو کردمیمرتب کردم . حس م کردم و موهامو کارامو

 گرفتن نبود   

 و تازه چند جرعه خورده بودم که در خونه رو زدن ...   هتمری خودم برا پرتقال بٓ  ا وانیل ی

 :   سم

 رفت    شیبرنامه هام خوب پ همه

هم هماهنگ کرده بودن ... فردا  رهیو لباس دز شگررایٓ  ا...  بود شده مادهٓ  تدارکات به موقع ا تمام

 بزرگه    یروزیپ هی مادهٓ  که ا یداشتم   مثل کس یبود و حس خوب هیریشب خ

 نبود ...   یو مال یشغل تیمن تو پور و موفق یروزیپ نباریا اما

 حسم متفاوت بود ...    نیهم یبرا

    دمیبود که به خونه رس 7حدود  شهیبره   مثل هم شیخوب پ یبودم همه چ دواریام فقط

 راست به سمت اتاق خواب رفتم    هینبود و  ی یرایتو پذ رهیدز

 ... اما...    دنیخواب یزود بود برا یلیپتو بود   خ ریبود و کامال ز دهیپشت رو تخت خواب به

 و وردمٓ  ا نرویسر و صدا لباس هامو ب یب   کردمیرد نم رهیبودن با دز یرو برا یفرصت چیمن ه اما

 کرد    خیکل تنم  هوی   دمیپتو دستمو رو بدنش کش رزی رفتم رومٓ  ا   شدم ت خ ل کامال

 کنار زدم و داد زدم    تیبا عصبان پتو

 ...    یکنیم یچه غلط نجایتو ا -

 و با لبخند نگاهم کرد    دیلخت رو تختم چرخ صحرا

   ادیب ادتیمنو  عیانتظار نداشتم انقدر سر -

 گـفتم    دمیپوشیکه لباس م یتخت بلند شدم و درحال از

 کجاست ؟   رهی... دز رونیکمشو از خونه من ب -
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عادت  رهیو نرم دز فیدستام به پوست لط گهی... د ستین رهیدز دمیهمون لمس اول تنش فقم از

 داشت ...   

 گـفت   ذاشتیم شمیکه اندامشو در معرض نما یبا شهو ت به بدنم نگاه کرد و  در حال صحرا

 ...    یخوشگذرون یرفته واخد بغل دیکجاست ... من که اومدم نبود ... شا دونمینم -

دوتا مامور بفرست   -زنگ زدم و گـفتم    یگهبانن به و وردمٓ  ا رونیب لمویتوجه به صحرا موبا بدون

و  دینفر بدون اجازه وارد خونه من شده  صحرا بلند خند هیهم زنگ بزن ...  سیباال ... به اداره پل

 گـفت   

 دارم   با نفرت نگاهش کردم و گـفتم   دیمن بدون اجازه وارد نشدم سم ... من کل -

که اونم به جرمت اضافه  یباش دهیدزد دمویجد یها دیکل نکهیدر رو عوض کردم ... مگه ا دیمن کل -

    شهیم

 ها عوض شده ...    دیکل دیفهمیاستفاده نکرده ... وگرنه م دشیاز کل دونستمیهاش گرد شد. م چشم

 داد زدم    تیعصبان با

 شده باشه ...    تیبه حالت اذ یکجاست صحرا... وا رهیدز -

 رو تو هستم   جلوی مادهٓ  ؟ من حاضر و ا یشد وونهیچکار سم ؟ د یخوایاونو م -

 من گذاشت و گـفت    دیخودش کنار زد  خودشو کامل در معرض د یگـفت و ملحفه رو از رو نویا

زدم و به سمتش رفتم .  یپوزخند   یشدیکه ساعت ها مشغول بدنش م یمنم سم ... صحرا ... کس -

 گردنشو تو دستم فشار دادم    هویکه چشم هاشو با عشوه بست   دمیدستمو نوازش وار رو گردنش کش

 که گـفتم    رهیکرد نفس بگ یسع وحشت چشم هاشو باز کزد و با

 کجاست ...    رهیاون دوران گذشت صحرا ... حاال دز -
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که پرتش کردم رو تخت و  شدی... صورتش کبود داشت م رهیکرد نفس بگ یگرفت و به زور سع دستمو

 نفس گرفت   داد زدم   

 خفه ات کنم صحرا ...    ای یگیکجاست ... م رهیدز -

نگهبان ها باز کردم و با اونا  یدر رو برا   کردیزنگ در ساختمون اومد و صحرا همچنان سرفه م یصدا

نگهبان ها ملحفه رو رو تنش  دنیصحرا همچنان لخت رو تخت بود و با د  میبه سمت اتاق خواب اومد

 ...   دیکش

 :   رهیدز

 بود ...    کیچشم هامو باز کردم   همه جا تار یسر درد بد با

 کجام .    دونستمیمن

 مونده خاطراتم رو مرور کردم   ته

 و کبود   با ترس درو براش باز کردم که بهم حمله کرد ...    یدر رو زدن ... صحرا بود با صورت خون زنگ

 بودم   با پام به اطراف ضربه زدم    کیتنگ و تار یجا هیکردم تکون بخورم اما تو  یسع

   دمیکش  غیو ج شمیحس کردم دارم خفه م هوی

 سم...     -

 :   سم

 ...    دی...  صحرا لباس پوشدیرس سیپل بالخره

 کجاست ...    رهیدز زدیحرف نم اما

 ...   کردمیم کهیت کهی... اگه مامورا نبودن االن صحرار و ت شدمیم وونهید داشتم

 غیج یاز صحرا و دوتا در حال کشتن خونه بودن که صدا ی یدر حال بازجو ی یرایتو پذ سیپل دوتا

 بود که اسممو صدا کرد ...   رهیدز یصدا   دمیشن یفیخف
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 ...   دمیکه به سمت اتاق نظافت و انبار دوئ میساکت شد همه

 نبود ...    رهیاز دز یاتاق شدم اما خبر وارد

 کمد رو به رو رو خواستم باز کنم اما قفل بود ...   در

 بلند گـفتم    نباریو ا دیکش غیدوباره ج رهیدز

 ...   باش رومٓ  ... ا زمیعز امیدارم م -

 پشت سرم اومدن که داد زدم    سیپل یاطراف نگله کردم ... قفل در کمد نبود ... دوتا از مامورا به

 تو کمده ... اما در قفله...     -پشت سرم اومدن که داد زدم   سیپل یاز مامورا دوتا

 کنار قربان ...    نیرب -

 جلوش رو گرفتم و گـفتم    عیگـفت و خواست به در ضربه بزنه که سر نویاز مامورا ا یکی

 ... ز ن باردار اون توئه ...   یکنیچکار م -

    میدرو باز کن دیبا نیبا ا  -کنارمون اشاره کرد و گـفت    یط لهیبه م همکارش

 حرکت درو باز کرد    هیدوتا در قرار داد و با  نیبه زور ب کشویرو برداشت و سر بار لهیم

 بود...    یخون شیشونیبود . پ یکـف کمد تو حالت بد رهیدز

 سم ....     -   دیو نال رهینور رو بگ یجلو چشمش قرار داد تا جلو دستشو

رو تو بغلم گرفتمو بلندش کردم  رهیدز   نکنی خبر مبوالنسٓ  لطفا ا  -گـفتم    سیپل یبه مامورا رو

 سم ... بچه ام ...     -که زار زد   

 :   رهیدز

 بسیٓ  که از ترس زده بودم گلوم ا یغیبخاطر ج   سوختیدردم بهتر شده بود . اما هنوز گلوم م سر

 بود ...    دهید
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 دکـتر وارد اتاق شد و گـفت      کردیکنارم نشسته بود و موهامو نوازش م سم

 بسیٓ  ا ی... کوچولوتون هم حالش خوبه ... برا نیمرخص ش نیتونی... م تینس یخوشبختانه مشکل -

 .   نیگلوتون دارو نوشتم که مصرف کن

 و گرفته بود     یشدم و به سم نگاه کردم   اما اون هنوز عصبان خوشحال

 زد . بلند شد و گـفت    یجواب نگاهم لبخند کمرنگ در

 ... تا برگردم تکون نخور    مریداروهاتو بگ رمیم -

بود . اما من  یرو صحرا در رو باز کردم عصبان نکهیبخاطر ا دونمی. مدمیگـفتمو دراز کش یا باشه

پشت در که کمک  خونی دمٓ  ا هی دنیمن بود با د یجا ینداشتم ... اون گولم زد  هر کس یریتقص

    کنهیدرو باز م خوادیم

در رو براش  دی... نبا یبه نگهبان ایبه اون    زدمیبهش زنگ م دیسم هم حق داره  من با دونستمیم اما

 سم برگشت و کمکم کرد بلند شم      کردمیباز م

 سم ؟   ناراحتی ازم  -   گـفتم رومٓ  . ا میو سوار شد میرفت نیسکوت به سمت ماش تو

 .. .   رهیدز یلی... خ یلیخ -

 و در رو باز کردم    رهیمیلحظه فکر کردم داره م هیاشتباه کردم ... واقعا  دونمیم -

 داد زد   شدیکه هر لحظه بلند تر م ی یو صدا تیبا عصبان سم

 ...   تونستیم یدونی... م ارهیسر تو بچه ب یـیچه بال تونستیم یاون روان یدونی... م رهیمن دز یخدا -

 .    دیباریداشت م اریاخت یکه ب میاشک یشد به چشم ها رهیساکت شد و خ هوی

 دور کمرم انداخت و گـفت    دستشو

 گذشت ... ری... به خ یبهش فکر کن گهید خوادیبغلم ... اصال نم ایب -

    ستیمهم ن گهید
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کردم خودمو  یافته برگشت بو وجودم . اما سع یکه ممکن بود ب یسم واقعا ترس از اتفاق یحرف ها با

 ...   یروان یمواظب باشم ... دور و بر سم ... پر بودن از احمق ها شتریب یلیخ دبای من...  کنم رومٓ  ا

 پشتمو نوازش کرد و گـفت    سم

 من...    یزنگ خطر بود برا هی نیخونه ... ا یبرا رمیمحافظ بگ هی دیبا -

 ؟    شهیم یاالن صحرا چ -

 برنگرده ...   چوقتیه دوارمیو ام شهیخراج م کامریٓ  از ا -

 ما نشه...    کینزد گهید دوارمیخوبه ... منم ام -

 :   سم

 رابطه نداشته باشم   رهیخودمو کنترل کردم تا با دز یلیشب خ تمام

   

   

که  یجسمش استراحت کنه   اما بخاطر فشار عصب دیبا دونستمیکه بهش اومده بود م یفشار بخاطر

 داشتم.   ازیروم بود بهش ن

 ...   شدم مادهٓ  ام کنه از تخت بلند شدم و ا وونهید رهیتن دز یگرما نکهیاز ا قبل صبح

    گـفتم که سمتم برگشت لودٓ  خواب ا رهیدز

    انیم شگرهارایٓ  ا 3...  ساعت  باشی مادهٓ  ا دیبا 7ساعت  یبرا -

 بکنن ؟   دیچقدر زود ... مگه چکار با -

 ...    یخودمو برسونم که تنها نباش کنمیم یساعتو گـفتن ... من سع نیخودشون ا دونمینم -

 تو بغلش و گـفت    دیو بالشت منو کش دیچرخ

 راحت تره    المیخ ی... تو باش یمرس -
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 یب دونستمیحرکـتش توجه کردم . چون م نیبفهمه به ا خواستمیدوست داشتم . اما نم حرکـتشو

 ...   حساسه احساساتشو بروز نده  یلیکارو کرده و خ نیا اریاخت

 کنم...    داریاحساساتشو ب خواستمیامشب م اما

 :   رهیرو گونه اش کاشتم و راه افتادم   دز یا بوسه

 شدم    ینجوری. چرا ا دمیکش قیسم رو نفس عم بالشت

احساس و مغرور باشه ... چرا عشق انقدر  یب تونهیچقدر م دونمیم نکهیعاشقش شدم ... با وجود ا چرا

 احمقه ...  

 عشق انقدر کوره ...    چرا

 سم هستم...    یزندگ یکجا دونمیمن نم   دمیکش قیعطر تنشو نفس عم دوباره

 بهش وابسته شدم...    نجوریاونوقت ا 

 حس نبودم ...  یقرار داد بود من بهش ب هی یاون موقع که همه چ یحت

 ورژن مهربون سم رو به رو هستم ... کار از قبل هم سخت تر شده    نیکه بدون قرار داد و با ا حاال

 کردم بخوابم .    یتو بالشت سم فرو کردمو سع صورتمو

 ساده نبود ...    چوقتیمن ه یزندگ

 انتظار داشته باشم تو عشق هم ساده باشه    دینبا پس

 شدم    داریبود که ب 11 بایانتظار داشته باشم تو عشق هم ساده باشه   ساعت تقر دینبا پس

منو  ششپزخونهپیٓ  اومد تو ا میشد و خواستم نهار بخورم که سم اومد   مستق 2زود ساعت  یلیخ

 پس    دمیبه موقع رس  -   دیگونه ام رو بوس

    موقع به درست  -   گـفتم و وردمٓ  ا رونیسم ب یبرا نتیاز کاب گهیبشقاب د هی

 خانواده رو داشتم    هیگذاشتم و سم رفت تا لباسشو عوض کنه   حس  زیم گهیسمت د بشقابو
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 کوچولو تو شکمم    نی... سم ... و ا من

    نشست و اومد سم که وردمٓ  ا رونیغذارو از تو فر ب 

 که گذاشتم تو دهنم حس کردم بچه تکون خورد    یلقمه ا نینشستم و اول من

 ...   سم...  خورد تکون  -   گـفتم رومٓ  به سم نگاه کردم که نگران سر تکون داد . ا شوکه

 شده ؟   یچ  -  شمیبلند شد و اومد پ شیشوکه از رو صندل سم

 دادو با لبخند گـفت    رونیبچه ...  تکون خورد ... سم ... تکونشو حس کردم   سم نفسشو راحت ب -

 ...   یکنی... دکـتر گـفت کم کم تکونشو حس میتو که منو ترسوند رهیمن دز یخدا -

بود ...  یبیبود ... حس عج یشد و سم خم شد دستشو گذاشت رو شکمم   حس خوب سیهام خ چشم

 اومد   سم لبخند زد و منو بلند کرد نشوند تو بغلش و گـفت    یاشک هام بند نم

 بگه بابا بغلم کن ...   خواستیم -

 به سمت دهنم گرفت و گـفت    یوردمو سر تکون دادم که سم لقمه اخ بغضمو

 باهات کار دارم   یکل شگرارایٓ  حاال بخور که قبل اومدن ا -

 نگاهش کردم که چشمک زد و شروع به نوازش پام کرد .   یرو خوردم و سوال لقمه

 حدس زدم ...  منظورشو

 سم ...    انیم گهیساعت د میاونا حدودا ن  -گـفتم    نیهم یبرا میبرس کردمیفکر نم اما

 و گـفتم    دمیزود تموم شه   خند دمینگران نباش منم قول م -

 اتفاقا من دوست ندارم زود تموم شه    -

و وسط  یزود تموم کن یاما نگرانم نتون  -گـفتم    عیو سر دیتعجب کردم که سم خند میپر روئ نیا از

 و گـفت    نیداد پائ رمویدامنم و لباس ز ریپشت در   دستشو برد ز انیکار ب
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خودمو به زور کنترل کردم بهت دست نزنم  شبیاگه الزم بشه پشت در بمونن هم بهتره بمونن ... د -

 ...  ی... اگه االنم نذار

 تر رفت    نیو پائ دیبوس گردنمو

 پام فعال شد و ادامه داد    نیزمان دستش ب هم

 تو مراسم ...    دمی... شا دمیکار دستت م نیاونوقت تو ماش -

 داغ تر شدم    میکه داشت یو مراسم نیخاطرات ماش وریٓ  ا ادی با

و به  دمیمشغول شد   رو پاش چرخ حسابی و کرد باز لباسمم که گـفتم هٓ  حرکت دست سم ا از

 سمتش نشستم   

 ازیو باسنمو تو دستش فشرد . کمر شلوارشو  دیبه بدنم داشت . پامو دست کش یبهتر یدسترس حاال

    گـفت رومٓ  کرد و ا

 ...   نیبش یخودت هر وقت خواست -

 ...    خواستمیجمله اش با حرکـتم نا تموم موند   هر وقت خواستم؟ من درست االن م ادامه

 کار نبودن...    یسم ب یاما بازم دست ها   میبا هم داشت یشتریخاطر شکمم فاصلع ب به

 :   سم

نکنه   چون اگه دکـتر بگه رابطه  جادیا یدخترم مشکل یپشت سر هم برا یرابطه ها نیا دوارمیام

    شمیم ریمطمئنم تا تولد بچه ده سال پ   نینداشته باش

 تمشویباشه و لمسش نکرد. کمرشو گرفتمو ر شتیپ شدیدست نزد ... چطور م رهیبه دز شدیم چطور

 کردم.   میتنظ

    مبدی ادامه رومٓ  ا نجوریو دوست داشتم هم کدیگوشمو نوازش م رهدزی رومٓ  ا یصدا

 رو از رو خودم بلند کردم و تو گوشش گـفتم    رهینمونده بود   دز ینگاهم به ساعت افتاد و وقت اما
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 و پشتش قرار گرفتم ...   نتیدستشو گذاشت رو هب   میزود تمومش کن دیبا زمیعز دیببخش -

 :   رهیدز

 زود تمومش کنه ...    تونهیسم نم دونستمیم

 در ...    صدای با شد همراه سم خرٓ  ا حرکت

    میو با وجود در زدن اونا هر دو فقت تو همون حال ثابت شده بود میزد یدو نفس نفس م هر

 ازم جدا شد    دویسم گردنمو بوس بالخره

 برداشت و گمک کرد بپوشم   لباس خودشو هم مرتب کرد و گـفت    نیهامو از رو زم لباس

و نفس گرفتم و  زیمنتظر بمونن  نشستم پشت م گمیبرو اتاق دراز بکش ... من م  یخوایتو اگه م -

خوبم ... در رو   -گـفتم     نیهم ی... برا دمیبرم دراز بکشم خواب دونستمیواقعا خمار خواب بودم و م

 باز کن ...   

 :   سم

 نگاه کردم    رهیام رو کنار گذاشتم و به دز روزنامه

دست و پاش بودن خوابش برده بود    یکه دخترا در حال درست کردن ناخون ها یمبل در حال رو

 روزنامه ام    یلبخند زدمو و برگشتم رو

 بمونه...   ینطوریهم یزندگ خواستمیم یاطالع ثانو تا

 .   بود مادهٓ  ا رهیکردن و ساعت هنوز هفت نشده بود که دز دارشیب رهیدز یدرست کردن موها یبرا

 کردن لباسشو بپوشه و رفتن    کمکش

 .   دمیپوشیلباس م دیچشم ازش بردارم اما با تونسمینم

   

   



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  442:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 گـفت    طنتیبا ش رهیدز 

 ...  نیتو ماش میدار یسفر طوالن کنمیفکر م یکنیکه تو منو نگاه م نجوریا -

 و گـفتم    دمیاش رو بوس گونه

 ...    گذرهیم یکه نتونم به تو دست بزنم طوالن یهر وقت -

    میشد نیو سوار ماش میرفت نیبا هم پائ   رهیدز شیحاضر شدم و برگشتم پ عیسر

 کردم فاصلمون رو حفظ کنم    یتو دستم بود اما سع رهیدست دز نیماش تو

 کنمیسم ... چرا حس م  -چشم دوخته بودم که گـفت    ابونیو به خ کردمیدستشو نوازش م یرو

 ؟   یمشکوک

 مشکوک  ؟ چرا ؟   -

 ...   یستین شهی... مثل هم دونمینم -

 باال انداختم و گـفتم    شونه

 ...    دونمینم -

 نگاهم کرد که دوباره خم شدم    قیمشکوک و دق رهیدز

    میدادم به صندل هیدادم . اما ازش جدا شدم  و تکو بوسه رو تا کنار لبش ادامه  دمیاش رو بوس گونه

    یگـفتم مشکوک یدید -

 ؟   دمتیچرا؟ چون بوس -

 و گـفتم    دمیدوباره خند   یبدنمو لمس نکرد یدیمنو بوس ینه ...  چون وقت -

 نشده    یراض دونستمیم   میدستمو ازت بردارم و االنه که برس تونمیچون اگه لمست کنم نم -
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و   میدی. بال خره رس کردممی مادهٓ  که داشتم ا یبرنامه ا یبود . داشتم خودمو برا رهیحق با دز اما

    میشد ادهیپ

    وردنٓ  همه به سمتمو هجوم ا رهیشکم دز دنینگارا با د خبر

 چیبدون جواب دادن به ه   دنیپرسیکنن و همه سوال م جادیا نمونیکردن فاصله ب یها سع محافظ

 همه جذاب باشه    یانقدر برا کردمنمی فکر  -   گـفت رومٓ  ا رهیو دز میکدوم وارد سالن شد

    یدیتازه کجاشو د -

 باز مشکوک نگاهم کرد و گـفت    رهیحرفم دز نیا با

 تو سرته سم    یزیچ هیتو  -

 صحنه هم شکار شد    نیا دادینشون م خوردیکه م یـیو فالش ها دمیگونه اش رو بوس فقط

 با ذوق گـفت    رهیکه هکـتور نشسته بود   دز یزیرفتم سمت م میو مستق میسالن شد وارد

 هکـتور ... اوه چقدر دلم برات تنگ شده بود ...    -

 رو بغل کرد .   رهیبلند شد و دز هکـتور

 دخترم ...    -

 و کم کم مراسم شروع شد    مینشست همه

 گـفتم    رهیکه مراسم رقص شروع شد و رو به دز میهکـتور گرم صحبت بود با

 ؟   یدیافتخار م -

 جالب باشه برقصم   هکـتور با خنده گـفت    طمیشرا نیفکر نکنم با ا -

   یبرقص دیاتفاقا االن با -

هم سر تکون داد و بلند  رهیبه من زد. با لبخند ازش تشکر کردم و بلند شدم   دز یگـفتو چشمک نویا

 شد   
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زود برگشتم تا  یلیخ   میکرد دنرقصی به شروع هنگٓ  ا میمال تمیو با ر میسالن قرار گرفت وسط

 خسته نشه ...    رهیدز

 کمک تموم شد و کم کم همه در حال برگشت بودن .   یو مراسم اهدا شام

 وقت مراسم خرٓ  ا شهیهم   میو هکـتور از سالن خارج شد رهیکه با دز شدیخلوت داشت م گهید

 مصاحبه ها بود .   یبرا خوبی

که هماهنگ کرده بودن   گزارشگر ها به سمتمون اومدن و  یمیساعتم نگاه کردم ... درست سر تا به

    دیپرس یکی

 رهیو رو به دز ستادمیبا لبخند ا   نیکن یخانم رو به رسانه ها معرف نیا نیخوای... نم یمکند قایٓ  ا -

 خانم دوست دختر من بودن اما ...    نیا  -گـفتم   

   

    وردمٓ  ا رونیب بمیشوکه نگاهم کرد که زانو زدم جلوش و حلقه رو از ج رهیجمله ام دز نیا با

و اسممو صدا کرد    دیکش یخفه ا غیتو چشم هاش جمع شد و دستشو گرفت جلو دهنش ج اشک

؟  پلک زد و اشک هاش  ندیما رهیدز یکنیبا من ازدواج م  -جعبه حلقه رو باز کردم و گـفتم   

 شد مکث کرد...    ریسراز

 گذشت    کسالیکه انگار  یمکـث

 ...    یبله ... بله سم مکند  -بغض سر تکون دادو دستشو از جلو لبش کنار برد و گـفت   با

 رو ترکوندن    یرنگ یکه هماهنگ کرده بودم فشفشه ها و بمب ها یگروه رهیدزگـفتن بله  با

همه نوشته بود اون بله  یبودن و رو رهیقلب که هم رنگ لباس دز یکه  با بادکنک ها ی یدختر ها 

 لرزون گرفت و گذاشت دستش    یحلقه رو با دستا رهیداد دور تا دور مارو گ رفتن   دز

قله بزرگ رو فتح کردم   پس  هی کردمیکه بلند شدمو بغلش کردم   احساس مشد تا منو ببوسه  خم

 بود ...     یحق با وند
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 رو به خبر نگار گـفتم      میو از هم جدا شد گرفتنیم لمیها عکس و ف نیدورب

 همسر منه ...    گهیخانم دوست دختر من بودن اما ... از االن د نیا -

و از هکـتور  میرفت نایاشک هاشو پاک کرد و هکـتور هردومونو بغل کرد   با هم به سمت ماش رهیدز

فکر  چوقتیسم ... سم ه  -دوباره منو بغل کرد    رهیو دز میشد نیسوار ماش رهیبا دز   میجدا شد

 ...    کردمینم

 جدا شدم و گـفتم    ازش

 و گـفت    دیو دستشو رو شکمش کش دی؟  خند یبه سالمت میبزن نیشامپا هی. ... یخب خانم مکند -

    زنممی چرتقال بٓ  من ا -

   دمیحرفش خم شدم و لبشو بوس نیا با

 :   رهیرو دوست داشتم   دز رییتغ نیوقت بود عوض شده بود   اما ا یلیمن خ یزندگ

 شدم    رهیحلقه تو دستم خ به

 دورش داشت    زیر نینگ یهم رنگ چشم هام بود و کل نشیداشتم ... نگ دوستش

 ...    یاما دوست داشتن فیظر

برام  گذشتویاز درخواست ازدواج سم م کماهیصبحانه اومد و کنارم رو تخت نشست    ینیبا س سم

    یبود   اصال انتظار نداشتم سم ... سم مکند ایمثل رو

ما اون  یروزنامه ها پره از عکس ها تریج بده   هنوز تبزرگ ... بخواد به من درخواست ازدوا یبو یپل

 شب...   

 کننده سم    ریبرنامه غافلگ از

 من و سم    دنیکه با بادکنک پشتمون ظاهر شدن و از لحظه بوس ی یدخترا از

 و رو به سم گـفتم    دمیرو شکمم کش یدست   شدمینم ریعکس ها س دنید از
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    یایباهام ب یمستون امروز نوبت دکـتر دارم سم ... -

 چ را تا االن نرفتم شرکت    یفکر کرد یپـ -

 مگه ساعت چنده ؟   -

 .   دمیشده و خند 11متوجه شدم ساعت  تازه

از صحرا خبر دادن  روزید  -رو به دستم داد و خودش از قهوه اش خورد و گـفت    وهبمیٓ  ا وانیل سم

 بهم   

 شده ؟    یچ -

    گردهیتموم شده داره برم کامریٓ  ورودش به ا تیممنوع -

 انقدر زود ؟   -

    کننیم یبا پول ه رکار -

 نشه ...    داشیسمت ما پ دوارمیام -

حواستو جمع کن  شتریگذاشتم . اما تو هم ب دیچندتا محافظ جد نیهم یبرا نمیمنم نگران هم -

 ...    رهیدز

ام  وهبمیٓ  به سمت لبم گرفت و لقمه رو خوردم   با سر به حرفش باشه گـفتم و ازا کیلقمه پنک هی

 دادبه تاج تخت و گـفت    هیدوباره برگرده   سم تک ستین دیخوردم   واقعا از صحرا بع

چشم هام گرد شد و به سم نگاه کردم      یلیبعد تولد ها ای میریرو االن بگ مونیبه نظرت عروس -

 زد و گـفت    یلبخند گنده ا

 اونم تو مراسم باشه ...    تونهیبهتره نه ... م میریبگ یلیبا ها -

 کردم چشم هام از اشک تار شد    حس

 چند ماه قبله ؟  سم:    یواقعا همون سم مکند نیمن ... ا یخدا
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   زدمیقدم م مارستانیتو راهرو ب بااسترس

 یمثل دفعات قبل درد ها کردمیشد و صدام کرد   فکر م داریبا درد ب رهیدو شب بود که دز ساعت

    مانهیاش کرد گـفت وقت زا نهیاما تا دکـتر معا   هیعاد

    نبودم مادهٓ  ا اصال

    شدیم وونهی. داشتم از استرس د شدیباورم نم اصال

که  یکیراهرو   مثل بچه کوچ گهیهکـتور که اسممو صدا کرد باعث شد برگردم سمت د یصدا

 هکـتور گـفت      هیگر ریبغلش کردمو زدم ز نهیبیپدرشو م

    یختیبه خودت مسلط باش سم ... چرا انقدر بهم ر -

اومد   با لبخند   رونیب کیتخت کوچ هیباز شد و پرستار با  مانیبگم در اتاق زا یزیخواستم چ تا

 گـفت   

    رونیب ارنیانتقال م ی... خانومتون هم االن برا یمکند قایٓ  دختر کوچولو شما ا نمیا -

 دختر کوچولوم قلبم داغ شد ...    دنیلرزون به سمت تخت رفتم   با د یقدم ها با

 کوچولو    یلیسالم ها  -هامو پاک کردم و خم شدم   اشک

 :   رهیدز

بود   ما حاال واقعا  ایشدم   مثل خواب و رو رهیتو بغلش بود خ یلیو ها زدیسم که کنار پنجره قدم م به

 ...    کیو کوچ یخانواده واقع هی   میخانواده بود هی

 . تو گوشم گـفت    دیبهم زد و کنارم دراز کش چشمکی   گذاشت تختش رو رومٓ  رو ا یلیاومد و ها سم

اوهوم   -و گـفتم    دمبوسی لبشو رمٓ  برگشتم سمتشو ا  یدیم زهیاگه بخوابمش بهم جا یگـفت -

 ؟   یات دوست دار زهیجا یبرا ی...چ

 ام رو نوازش کرد   تو گوشم گـفت    نهیلباسم داخل برد و س قهی ینوازش کرد و دستشو از باز گردنمو
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 مسلمه تو رو ...    -

 سم قرار گرفتم    یو رو دمیچرخ

 نیسخت گذشته بود و ا یلیسم بهش خ میگردیم دیکه با ی یدو ماه گذشته بخاطر مراعات ها تو

 و گـفتم    دمیکـتفشو بوس   کردیاستفاده م یروزها از هر فرصت

 ...    یمکند قایٓ  شمام ا اریمن در اخت -

 بعد:    کسالی

 ادهیبا هم پ میرفتیرو تو کاالسکه اش گذاشتم و از ساختمون خارج شدم   هر روز دو ساعت م یلیها

نوشت حتما با محافظ  شهیروزانه   اونم مثل هم یرو ادهیپ میریم میدادم ما دار امیبه سم پ   یرو

 نبود    یخبر چیوقت بود از ضحرا ه یلیخ نکهیبا ا   نیبر

 گاردیطبق معمول باد   میکن یما راحت زندگ ذاشتنمی اش دوباره زارٓ  ترس برگشتنش و ا اما

   میدیهمراهم اومد و به پارک رس

 نشستم که    اچهیکنار در یها یاز صندل یکی یکردم و رو یرو ط اچهیدر دور

   

    گـفت من به رو و وردٓ  ا رونیب یما نشست   نقشه ا یاومد رو به رو یمسن خانم

شاپ ؟  بلند شدم و به سمتش رفتم    یبرم هپـ دینقشه چطور با نیا یاز رو یبهم بگ شهیدخترم م  -

    دمدی اشتباه کردم فکر اول   وردٓ  ا رونیب نکشیقابل ع فشیاز داخل ک

 شده بود    ریتا به چشم هام اعتماد کنم د اما

 رو اش اصلحه خواست محافظم   گرفت من سمت به و وردٓ  ا رونیب یاصلحه ا نکیقاب ع یجا به

 افتاد    نیاومد و محافظم رو زم یریت یکه صدا ارهیب رونبی

 اومده بود    ریت یکه صدا یسمت جائ برگشتم

 وقت رفتنه    گهید  -با اصلحه به سمتمون اومد و با پوزخند گـفت    یگنده ا مرد
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    دیچیتو سرم پ یـشنایٓ  خنده زنونه و ا یشد  صدا اهیس ایاز پشت به سرم خورد و دن یمحکم ضربه

    دمینفهم یزیچ گهید اما

 سم:     

همسر و   -بدون در زدن اومد تو   با اخم نگاهش کردم که با ناله گـفت    میجلسه بودم که منش وسط

   کنمیدارم چکار م دمینفهم   ختنیرو سرم ر خی بٓ  سطل ا هیانگار    دنیدخترتون رو تو پارک دزد

 و داد زدم    رونیاز جلسه زدم ب

 خبر داده ؟   یک  -

 من ... تو روز روشن ... وسط پارک ...   یاشاره کرد و خشک شدم   خدا وارید یرو ونیزیبه تلو میمنش

 گرفتن...    لمیمردم ف   دنیکردن و زن و دخترمو دزد کیمحافظم شل به

 به کمکشون نرفته...    یکس اما

    دیچیتو کل وجودم پ خشم

 کردم    دادیرسوندم   چقدر داد و ب شیچطور خودمو به اداره پل دمینفهم

 نجورای رو رومٓ  بار بود هکـتور ا نیاول یبد تر از من داشت  برا تیبود و وضع دهیهم رس تورهکـ

    کنم رومشٓ  ک ردم ا یسع نیهم یسکـته کنه   برا دمیبود که ترس یانقدر عصبان   دمیدیم یعصبان

داشتم کار  دیو من تاک مباشی ربا دمٓ  منتظر تماس ا دیبا گـفتنیم سیپل سیپرونده و رئ کاراگاه

 صحراست...   

 و پست باشه...    یانقدر عوض تونهیصحرا م فقط

 کرده بود    یکیدوباره با پدر و مادرم دست به  دیشا

 :   رهیدز  

 شدم .    داریب یسر درد بد با
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 سرم شکسته بود    انگار

اما همه جا  پلک زدم یکه دور سرم بودو حس کردم   به سخت یدرد پشت سرمو لمس کردم و باند با

 ....    یلیها  -گـفتم    غیبود   تازه انگار ذهنم فعال شد و با ج اهیس

 کردم از جام بلند شدم   یجواب نداد   سع ی... اما کس دیچیتو اتاق پ صدام

من کجا بودم ...    کردیعادت نم یکیکه روش بودم بسته بود   چشم هام به تار یکمرم به تخت اما

 دخترم کجا بود ...   

 سم:     

    شدمیم وونهیتماس نگرفته بود   داشتم د یچکسیگذشته بود   اما ه رهیدز دنیساعت از دزد 12

   

 گـفتم    یبود   با درموندگ یابیو دستگاه رد  سیخونمون پر از پل تو

 گـفتم  اما کاراگاه نذاشته بود    نویار تا حاال ابهش زنگ بزنم   ده ب دیکار صحراست ... مطمئنم ... با -

 گـفت    تیصحرا رو گرفتم   کاراگاه با عصبان یمیبرداشتم و شماره قد لمویبدون توجه بهش موبا نباریا

 ...   نیروشن کن ابویبذار رو بلندگو ... پرا رد -

 به من...    ی... بالخره برگشت زمیسم ... عز  -زدم که صحرا جواب داد    مویدکمه بلند گو گوش کالفه

 کجاست ؟   ریدز -

 و گـفت    دیو با عشوه خند رومٓ  ا

 ...    یمن افتاد ادیتو بالخره  نهی... مهم ا ستین گهید نهیداره ؟ مهم ا یچه فرق -

 ...  یاریسرش ب یـی؟ اگه بال یچکار کرد رهی؟ با دز یـیکجا -

 وسط حرفم و گـفت    دیپر

 ...   یقدرت دست منه مکند نباری... ا ینکن دیبهتره تهد -
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 نگهش دار ...     -خواستم داد بزنم که کاراگاه دستاش باال برد و لب زد    تیعصبان با

 و گـفت    دیخند زی؟  ر یخوایم یاز من چ  -کنترل کردم و گـفتم    خودمو

 ...    خوامینم یزی... من از تو چ زمیعز یچیه -

 ؟   یاونارو گرفت یچ یپس برا -

 حرفو بهت زده ؟   به دروغ گـفتم    نیا یرو نگرفتم ... ک یمن کس -

 .   دنتیها د لمیتو ف -

فکر به ذهنم  نیاز کجا ا دونمیبود و دوتا مرد ... اما نم رزنیپ هیها  لمیشد و مکث کرد . تو ف ساکت

 ...    یگمی دروغ  -  گـفت رومٓ  . صحرا ا دیرس

 با دست اشاره کرد ادامه بده و گـفتم    کاراگاه

 دشمن که دارم . به نظرت چرا به تو زنگ زدم.    نهمهیا نیچرا به تو زنگ زدم . ب یکنیپس فکر م -

 ...   یحرف چیقطع کرد   بدون ه ویگوش هوی

 کاراگاه با وحشت نگاه کردم که گـفت    به

 ... کار خودشه ... از شوک قطع کرد ...    یحق با تو بود مکند -

 و گـفت    هیکرد به بق رو

 ؟   نیردشو زد -

    میمحدوده رو گرفت -

هاشو  ی... گوش ارهیصحرا رو در ب نیاطالعات ا یکیمحاصره کنه منطقه رو ... نیبفرست مویخوبه ... ت -

 ...   نیکن یابیرد 

 به جنب و جوش افتادن    همه
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 ... چقدر گـفتم کار صحراست ...   طیه شرازدم ب پوزخند

 اجازه ندادن زنگ بزنم بهش    یحت اما

 :   رهیدز

 بود    ومدهیکس ن چیبودم درد گرفته بود   اما ه دهیکه کش یــیها غیاز ج گلوم

 بازگردن نداشت .    یبرا یقفل چیکه منو به تخت بسته بود لمس کردم   انگار ه یدستم تختو کمربند با

 یزدن به جائ غیج نجاای با  کنم تمرکز و باشم رومٓ  کردم ا یسع   شدیکردم بازش کنم اما نم تقال

 اومدم    یم رونیکمربند ب نیاز ا دیبا   دمیرسینم

    دمیبکشم   اما رد نمش نیکردم خودمو پائ یرو دادم تو و سع شکمم

    شدمیمعکوس رو انتخاب کردم   اما باز هم رد نم جهت

   

   

 درد ناک بود .    شدمیجا به جا م یکمربند به بدنم وقت فشار

    شدیانگار پوست تنم داشت پاره م   دمیبا تمام قدرتم خودمو باال کش   کردمیم یکار هی دیبا اما

 .  گرفتمیو از درد لبمو گاز م دمیکشی. خودمو به زور م شدممی زادٓ  ا دیبا اما

 سم:     

 زنگ زدم به صحرا .    دوباره

 که منطقه رو محاره کرده بودن بود    یمینداد . کاراگاه در حال صحبت با ت جواب

    دیکرد و رو به من پرس قطع

 همسرتون نبود ؟   ایهمراه دختر  یابیرد -

 که بهتون گـفتم    لینه ... جر همون موبا -
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 کنم   بلند شدمو گـفتم    یمنطقه رو بررس رمیکردن ... من م داینقطه مشکوک پ هی -

    امیمنم با شما م -

خونه ...  مونمیمن م  -هکـتور زودتر از من جواب داد     رنیممکنه با خونه تماس بگ نیشما بمون -

 سم تو برو   تشکر کردم و با کاراگاه همراه شدم   

 :   رهیدز  

 که بشم زادٓ  نمونده بود تا ا یزیچ گهی. د دمیرم کشکم نیبود اون کمربند محکمو به پائ یهر سخت با

    شد باز اتاق در

 یداشت  -داد زد    یمردونه و ضمخت یوارد شده چشم هامو کور کرد و جلو چشممو گرفتم   صدا نور

 ...    یکردیم یچه غلط

    نیکمربندو از دورم باز کرد و منو پرت کرد رو زم   نمیکردم صورتشو بب یسمتمو به زور سع اومد

    دیچیبرخورد کرد و درد تو تنم دوباره پ نیمحکم با زم سرم

 نکشتمت ...    نجایخفه شو تا هم  -ولم کن که داد زد    دمیکش غیج   دیگرفتو با خودش کش بازومو

    دمیکش غیج   دیلحظه به گوشم رس هی یلیها هیگر یصدا

 ...    یدخترم ... دخترم...  ولم کن عوض  -

 و از اونجا دور کرد ....   دیکش شتریب دستمو

 سم:     

بود   دور تا  یشده ا بیو تخر یمیمحله قد   میدیکه محاصره کرده بودن رس یکاراگاه به خونه ا با

کاراگاه    شدیرد م نیماش هی یخلوت بود و هر از گاه ابونیمخروبه بود   خ یدور اون اطراف کارگاه ها

تقاطع رفتم    متبه س یروشن کردم و با کالفگ گارمویتجسس وارد شن   س میت میصبر کن دیگـفت با

    کننیهکمش دارن وقت رو تلف م کردمیحس م
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 یکیلحظه تو تار کی یاومد   برا رونیاز گاراژش ب ینیشدم به کارگاه مخروبه رو به رو که ماش رهیخ

    دمید نیرو تو ماش رهیکارگاه حس کردم صورت دز

داد    نیسمت ماش دمیپرت کردم و دوئ گارویس   شدینم دهید یزیچ گهیاومد د رونیکه ب نیماش اما

 زدم   

 ... اونجان...    اونجان

 :   رهیدز  

    نیدهنمو چسب زد و هولم دادتو ماش یعوض اون

 اومد و سوار شد    نیتو بغلش به سمت ماش یلیکه صحرا با ها کردمیهمچنان تقال م اما

    نیخم کرد و اون نگهبان هم به زور سرمو هول داد پائ سرشو

   

 به سرم خورد  سم :    یگاز داد و دوباره ضربه محکم راننده

سرعت گاز با تمام  انیها ب رویصبر کنم تا ن گـفتیشدمو بدون توجه به داد کاراگاه که م نیماش سوار

 دادم   

 صبر کن    گـفتیو دختر من اونجا بودن اونوقت به من م زن

    یتو جاده بزرگراه جنوب دیچیپ اهیس نیکه اون ماش دمدی خرٓ  و لحظه ا ابونیتو خ دمیچیپ

 بشم.    یممکنه زندان یحت ای  شمیم مهیمهم نبود بخاطر سرعتم جر برام

 رسوندم    نیبودن   گاز دادم و خودمو به اون ماش یلیو ها رهیکه مهم بود دز یزیچ تنها

جلوشو  دیبود با یقیتا سرعتشو کم کنم   به هر طر دمیکه به پهلوش کوب رهیکرد ازم سبقت بگ یسع 

    گرفتمیم

 نگاه کنم .    نهیٓ  فرصت نبود از ا یاز پشت سرمون اومد   حت سیپل یها نیماش رژیٓ  ا یصدا
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 کرد    یتالشم ادامه دادم اما اونم تالف به

 باهاشون چکار کنم.    دونستمینبودم م یلیو ها رهینگران جون دز اگه

 پشت سرمون از بلنگو ها گـفت    سیپل نیماش

 نیحرف ماش نی... بزن کنار  با ا نیبزرگراه ندار نیاز ا یراه خروج چیبزرگراه محاصره شده . ه  -

 بود چپ کنه .    کیکنار جاده   بخاطر سرعتش نزد یتو راه خاک دیچیپ یناگهان اهیس

 رو رد کردم .    یانقدر سرعت داشتم که اون خروج منم

حد  نخریٓ  و به سمتش رفتم   پامو رو پدال گاز تا ا یخاک ریکردمو از کنار جاده انداختم تو مس ترمز

 نیماش یبه جلو دمیو رو به رو من قرار گرفتن   با تمام قدرت کوب دیچیاونا پ یفشار دادم   جاده فرع

 :   رهیشد   دز اهیباز شد و همه جا س نمیماش یهوا سهیو سمت راننده   ک

 درد چشم هامو باز کردم . درد ... درد ... درد ... کم رم . سرم . دست و پام . انگار خورد شده بودم    با

  -متوجه باز شدن چشم هام شدو نگران بلند شد      دمیکنار تخت د پلک زدم و هکـتور رو چندبار

 زنگ کنار تختمو زد . با درد گـفتم      ی... دخترم ... بهوش اومد رهیدز

 کجاست ؟   یلی... ها یلیها -

 و گـفت    دیخم شد و سرمو بوس هکـتور

 شده ... اما خطر رد شده ... تو بخش کودکانه...    یاون خوبه ... زخم -

 ...   نمشیبب خوامیم -

 .   گمیبهش م ادیاالن دکـتر ب -

 سم ... سم کجاست ؟   -

سم  یمن ... نه ... نگو هکـتور برا یخدا  -از اشک گرفت    یساکت شد و چشم هاش رد هکـتور

 افتاده !   یاتفاق
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 ... تو اتاق عمله    ستیهنوز مشخص ن -

من ...  یبالخره کار خودشو کرد ... سم ... خدا فیدختر کـث نیراه گلومو بست . صحرا ... ا بغض

    ری... سم رو ازم نگ کنمیخواهش م

 یبرا  میکردیم یزندگ میتازه داشت   میدیچشیرو م یطعم خوشبخت می... تازه داشت شدینم باورم

   میکردیم یزیبرنامه ر مونیعروس

 ...    کنمی... سم رو برام حفظ کن... خواهش م ایخدا

 هفته بعد:    کیسرم    یشد که بالخره دکـتر اومد باال یبه هق هق خفه ا لیهام تبد اشک

قطره اشکم رو  هیاومد    ی. نفسم باال نم کردیو بلند شدم   قلبم درد م دمیسم رو بوس یشونیپ

 .    دیروح سم چک یصورت ب

 بود .    نجایاما اون هنوز ا   میمرخص شد یلیهفته بود سم تو کما بود ! من و ها کی

 لب گـفتم    ریز هیسم قو دونمینداشت ... اما من م یدیام دکـتر

 دمی... مگه نه ...  خم شدم و نرم لبشو بوس یستین عادی دمٓ  ا هی... تو  یهست یمگه نه سم ... تو قو -

 . کنار گوشش گـفتم   

 ...   ستین یزیزخم ها چ نیا شناسمیکه من م یسم مکند یبرا -

 برم    ششیاومد از پ ینم دلم

از چشمم رو صورت سم  یاتاق منتظرم بودن   دوباره اشک رونیو هکـتور ب یلیها نکهیوجود ا با

 تا چشم سم   دیچشمش و غلت یدرست پا   دیچک

 وارد شدن . هکـتور گـفت    یلیدر اتاق باز شد و هکـتور و  ها 

 .    میایبخوابه ... دوباره م کمیخونه  برمیرو م یلیمن ها یبمون یاگه دوست دار -

 ...  مبری که کن بوس رو بابا  -   گـفت رومٓ  بغض سر تکون دادم اکا هکـتور اومد سمت سم و ا با
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 سم کردم    کیرو از بغل هکـتور گرفتم و نزد یلیها

 .    زدیم کیو گونه سم رو م گرفتیعادت داشت صورت سم رو تو دستش م شهیهم

 کرد    سیکار رو کرد و اشک چشم هامو خ نیهم هم نباریا

 از سم جداش کنم که لج کرد و نق زد   سم:    خواستم

 یدستمو تو مو ها تونستمیجواب بدم   نم تنستمی... اما نم کردمیحس م وی... همه چ دمیدیرو م همه

رو گذشت رو صورتم   حس کردم وجودم  یلیها یفر کنم و داغ بوسه اش رو جواب بدم   وقت رهیدز

 گرم شد   

 مثل مادرش ...    ی یکوچولو من ... با چشم ها دختر

 خودش کرد...    ریکه دلمو تو لحظه اول ذوب کرد و منو مثل مادرش اس ی یها چشم

 ...    دیگونه ام رو مک شهیهم مثل

 یو نا توان یحسش کنم ... حس بدبخت خواستمیبغلش کنم ... م خواستمیمن ... با تمام وجود م یخدا

 رو ازم جدا کنه ...   یلیکرد ها یسع رهدزی   وردٓ  ا یداشت از پا درم م

    کنمی... خواهش م نه

 صورتم ونگ داشت و نق زد ... انگار حس منو حس کرد    یلیها

 :   رهیدز

 شد ...    سیسم خ یرو از سم جدا کنم که احساس کردم پلک ها یلیکردم ها یسع دوباره

 ... حتما از اون بود ...   دیاشک خودم افتادم که رو پلکش چک ادی

 خشک شدم...    دیچک یاز گوشه چشم سم اشک یوقت اما

 اشک سم بود .    نیا

 ول کردم که دوباره باباشو بغل کرد .   اریاخت یرو ب یلیه



 اه خاموش رعنام                                           ی رمان های ناب                 مرکز تخصص

 

  458:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

    زدم لب رومٓ  ا   دمیرو بوس شیشونپی شدمو خم رومٓ  سم رو تو دستم گرفتم و ا دست

 خونه ...    میتا با هم بر میمونیسم ... ما م میریجا نم چیما ه -

 داشت    یکردم دست سم تو دستم لرزش حس

 سم ش وکه س رمو بلند ک ردم    یصدا دنیهامو بستم ... که با شن چشم

 ره ...   ید ز -

 من ...   یسم ... خدا  -و ر اومد سمت سم و با ش وک گـفت    هکـت

باز سم نگاه ک  مهیخسته و ن یتا  دکـتر  ر و خبر کنه   به چشم ها دینموندو به سمت در دوئ منتظر

شک  ایاشک چشم هامو تار ک رده بود ... خدا   دیاز  ر و ص و رت سم جدا شد و خند یلیردم   ها

 رت ...   

 بعد :   سال کی

 :   سم

 چک ک ردم ...    ویهمه چ نهی ٓ  ر و م رتب ک ردم   تو ا  ونمیو پاپ دمیکش قیعم نفس

 چند وقت گذشته تو ذهنم م ر ور شد   در اتاقم باز شد و هکـت و ر اومد تو    اتفاقات

 ر ون ...  یب یایکه نم یشد نهی ٓ  ... نکنه عاشق خودت تو ا یسم مکند -

 کن ...    عجله

 و با عجله به سمتش  رفتم    دمیخند

 مگه مهمونا اومدن ؟   -

    ام شونه و ر  زد  وم ر  ٓ  و سم ا میهم به سمت سالن  رفت با

 گـفت    یمحبت پد رانه ا با
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و  دینگاهش ک ردم که خند یسوال   نیهم ساخته شد یشما دوتا ب را دونستمیم شهیمن هم -

 ره :   یرم   د ز ایب ر و تو سالن تا من ملکه هاتو ب  -گـفت   

 و  در سمت به وم ر  ٓ  ا وم ر  ٓ  ر و تو دستم گ رفتم   ا  یلیز و هکـت و ر  ر و گ رفتم و دست ها با

 .   دیر وز  رس  نیبالخ ره ا شدیبا و رم نم   میسالن  رفت رودی

 خوامیم گـفتمیاما من م   میر یرستان م راسم بگ مایاص رار داشت بعد از م رخص شدنش از ب سم

 ب ز رگ تر شه !   یلیها

 شممی سالن رد وا رم دا مده ٓ  شکم بر ا هیک ردن و  یدر حال تات یلیشد که االن با ها یو ر  نجیا و

   ... 

 ...   میرس یم و رد نظر من نم طیبه ش را چوقتیاگه االنم عقب بندا زم ه دونستمیم چون

    میام ر و خ و ردم و وا رد سالن شد خنده

 سمت سم    دیسم دستمو ول ک رد و دوئ دنیبا د یلیها

 بابا ...    -

 کنم    ینتونستم لبخندمو مخف گهید

 عکاس ها همه جا ر و پر ک رده بود ...    نیو د و رب تیاب راز احساسات جمع یصدا

 بغلش بود دستمو گ رفت    یلیکه ها یک رد و سم در حال یسم هم راه شیو ر منو تا پ هکـت

رد . سم  ر  کیپد رشو ول نم یلیره اما طبق معمول ها یر و از بغل سم بگ  یلیو ر خواست ها هکـت

 گـفت    شیو به کش

 پدر ...    نیش ر وع کن -

 مشتاق سم قلبم از عشق و گ رما پر شد .   یصحنه و چشم ها نیا دنید از

 .   فتهیب یاتفاقات نیردم ق را ره چن کیفکر نم چوقتیه
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 ...    دهیب راش د یچه خواب یزن دگ  دونهیکس نم چیه اما

 ها در انتظا رمون باشه ...   یدر پس تمام سخت ینیر یش یر و زها  دیشا

 >>>>> انیپا<<<<<


