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 نام خدا...  به

تاج    بدون خوندن انفجار   یرمان با انفجار تاج مرتبط هست ول   نیا   -توجه
م و جد   دشی بخون   دیتون ی هم  متفاوت  ا  دهی. چون موضوع  از    یو خالصه 

  ستی از لطف ن  ی. البته خوندن انفجار تاج هم خال  شهی انفجار تاج قرار داده م
... 
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 :  مقدمه

 ...  یرا نا تمام تمام کرد ز ی همه چ  تو

تمام    مهیحال اصل کار را ن  یول یرها کن  مهی را ن یکه کار  یمتنفر بود نیا  از 
 ...  ی گذاشت

 ...  نم یب  یم  مه ینصفه ن یها  ایمنم که هر شب رو  نیا  و 

 شود ...   ی م  شتر ی عشق هر روز ب  ن یا   یمن نصف شده ول   ی در زندگ  ز ی چ  همه 

 ؟  یکن   یتو هم به من فکر م  ایآ 

 سوزم ی آتش م ن یفقط منم که در ا نی ا ای

کشد    یپس از سوازندن و خاکستر شدنم دوباره مرا به اتش م  یکه حت   یاتش
... 

 سرد است ...  یکردم شعله آب   یفکر م شهی هم

 زده بود...   خیدرست است از درون قلبت  یسرد نبود  تو

 ... یخوب سوزاندن را بلد بود  یول

 ...یمرا به فنا داد  خوب 

 ماند  یدهم ... عشقمان نا تمام نم  ی را به تو قول م  نیا  یول

 *** 
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هوش شد ...به هر حال من از    یپرش رو سر نگهبان ...مرد گنده ب  کی  با
 بودم ...! ده یرو سرش پر   یارتفاع شش متر

وارد    عیاروم و سر   ی لیداشتم ... خ   یپام بر م  یکه با انگشت ها  یی قدم ها  با
م ... جون   ! بودا  عمارت  هم  عمارت   ... ...    یعمارت شدم  مراسم  برا  داد 

 ...  هیبابه چه مراسم نجا ی دونسته ا ی زدم ... انگار قاسم م یپوزخند

 !  ی سمت راست ... چه در مجلل یسمت راهرو  دمیچ یپله ها باال رفتم و پ  از 

از    می مستق  می ش  یاز پنجره وارد نم   مین یاروم در رو باز کردم ... بله ما ا   ی لیخ
 داخل ...  م ی ریدر م 

که من االن عالوه بر خودش شاهد    هی عوض   نقدر ی ... عمار نگفته بود ا  یلعنت 
 هم باشم ...  گه یدو دختر د

  ی چه غلط   دیشدم ... االن با   م ی تخت قا  نییپا   عی شون ... سر  یکیغلط زدن    با
کنم   یم   ینقشه بهتر دارم ... کار  هینه    ایکنم ... هر سه شون رو بکشم ؟؟  

 ...  زدم و   یاونا متهم بشن ...پوزخند

 *** 

تلخ که از زهر مار بد تر بود    یبالکن گرفتم و با لبخند  یرو به نرده ها دستم 
..به اسمون .. به خونه ها و اپارتمان   ی آب  یایشدم به در  رهیبه رو به رو خ 

دب  یها  ... نم  چی...ه   یاطراف  فکر  دب   هیکردم   یوقت  بشم    یروز ساکن 
  یبشم .. ول  ار شهر موندگ ن یهمه مدت تو ا  ن یکردم ا  یوقت فکر نم  چ ی...ه

  یکنه که ازشون فرار م  یرو به رو م   ییزا یکه تو رو با چ   هی ز یچ  ر یشدم ...تقد 
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هنوز منو نشناخته   ر یتقد   نیا   ی...ول   یکن   یتصورش رو هم نم   یو حت  ی کن
کنم ..و حاال    یم   فم یحر  یکم کردن رو   یبرا  یهستم که هر کار  ی..من کس 

شکست   یچطور  رو خودم ساختم    یکه برا   یو سرنوشت شوم  یزندگ   نیا
خود ساخته رو شکست بدم؟؟اروم به سمت در    ف یحر  ن یبدم ؟؟ چطور ا

 هی دب  یاز اسمون خراش ها  یکی پنت هوس تو    هی.. خونم    دمیبالکن چرخ
افته که طراح    ی م  یبه روز  ادمی.  هی.. واحد بزرگ ومدرن   اس یکه رو به در

بود ...    شی م پی دو سال و ن  با ی.. تقر   نهی ونه رو بباومده بود خ   ون ی دکوراس
 بود:   نیکه بهش گفتم ا   یتنها جمله ا

 باشه .  یو خاکستر  یخوام دکور تماما مشک  یم

استفاده کنه جواب من نه بود    اهیگل و گ  ای از رنگ    یاصرار کرد کم  هرچه
  امی عشقم رو کشتم کل دن  یاز وقت   نم ی بب  یرو رنگ  ایتونم بدون اون دن  ینم
..    امیگرفتم ..دن  یرنگ شده انگار کور رنگ   یب اخرش همرنگ چشمام شد 
هنوز    م ی و ن  ل دو سا  نی... انگار روزگارم رخت عزا به تن کرده و بعد از ا   اه یس

کشم هم قلبم درد    ینفس م  یوقت  ی حت  دمیکش  یقیداغ داره ...نفس عم
خودش رو   ونه ید ه یمثل   ادشیبا  و  تپه یکه چرا هنوز بدون اون م   رهیگ   یم

از درد و خونر  دیشا  کوبهیبه زندان تنم م    هیبا    ره یتموم کنه و بم   یزیکه 
دفعه    ه یخونه برگشتم که    ی ا  شه یترسناک به سمت پنجره تمام ش  یصدا

از پنجره باز وارد خونه شد و به سمتم    دیسف   ز یچ   هی  ییباال   یلیبا سرعت خ 
دستم اومد ..با لبخند    یاومد ... دستم راستم رو به جلو دراز کردم که رو 

تنها همراه دو سال    شونیرو سرش رو با دست چپم نوازش کردم ا   یکج 
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  مه ی به ان  ادم یز  القهکه به خاطر ع  دیماده سف   ن یشاه  هی ..ی... سوف  رمه یاخ
پرنده خوشگلم پر هاش    نیگذاشتم .. ا   یسوف  قلعه متحرک هاول اسمش رو 

موها رو    دهیسف  یسوف   ی مثل  اسمش  بود  نر    ی م  گهید   یچ  هی ..اگه 
...اومد رو شونه  کی کوچ   یگذاشتم..اروم از رو دستم با راه رفتن و پرش ها

کس باورش    چی.. ه  د یگلوم مال  ر یراستم نشست و سرش رو به گردنم و ز
طور با محبت رفتار    ن یبا من ا   یو خطرناک   ی پرنده شکار  ن یشد همچ   ی نم

ا ..پرنده  نفر رو زخم  یکنه  تا حاال چند  بار  به    یکه چند  ..البته بگم  کرده 
  یمثبت در کنار منه منف  ی.. ول  هیخودش دختر خوب یخاطر من بوده ..سوف

دادم .. گوشت خام    ا و بهش غذ  میسمت اشپز خونه رفت  ه ی اروم    ی منف  شهیم
خواد اماده خور    ی.. دلش نم   ادیخوشش م   شتر یاز شکار زنده ب   یسوف  ی.. ول 

روند    ن یاز ا  ن یشاه  ه یالشخورا هستن که اماده خورن ..    نیباشه .. چون ا 
به    یاومدن و سوف  رون ی... از آشپزخانه ب ی...مخصوصا سوف  اد یخوشش نم
رو برداشتم و    نم یماش  چیو سو   ی مخصوصش پرواز کرد منم گوش  یسمت جا

تمومم رو تموم کنم... البته اگه دوباره    مه ی کار ن  دیرفتم... با  یبه سمت خروج 
که اون قدر    نهیا   یدب   ی ها  یاز خوب   یک ی شدم    ن یساز مخالف نزنه  سوار ماش

  یک ی   یبشن ول  رهیکامارو برنگردن و بهت خ  هیپولدار وجود داره که به خاطر  
دنبالت   افته یم  سیباال باشه پل   ی لیخنت اگه  یکه سرعت ماش   نهی ا  اشی از بد

رنگ وارد    ییطال  ی اهن  ی!! از در ورود  هین یالمبرگ  سی پل  ن یکه ماش  ی در حال
به رنگ    نقدر ی دونم چرا عرب ها ا  یشدم ... نم  ییطال  دی عمارت بزرگ و سف

تو    ییباشه تا خون طال  ییعالقه دارن .. هر چقدر هم خونه ات طال   ییطال
شدم و به سمت پله ها پا تند کردم    ادهی پ  ن یماش   …از یرزشا  ی رگات نباشه ب
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باز عمارت رفتم   شهی رو پرت کردم تو بغل هارون و به سمت در هم  چ یو سو
قاسم    شهیبه سمت سالن بزرگ رفتم .. مثل هم  ی... و بعد از گذر از ورود

کنارش رو دسته مبل نشسته بود ... قاسم    ایکتوری که و   یبود در حال   نجایا
و    ی مرد س  هی نبود اون    ر ی و پ  ی کی خ  خ یش  ه یرخالف تصور  ب  یول   د عرب بو

  ک یاسپرت و ش  یلباس ها  شهی بود که هم  یجو گندم  یخورده ساله با مو ها
 ی اش بود .. البته برا  ی معمول  افه یکه مکمل ق  یا  ده یبه تن داشت و بدن ورز

  ی پارت  هیبه خاطر    شدی م  دهیاکثر دختر ها جذاب د  دیبود به د  ی من معمول
 ... پول! به سمت شون رفتم یعن یخوشگل تره   ز یه از هرچ ک  خوشگل

قاسم    یزود تر متوجه ام شد و همون طور که دستاش رو شونه ها  ایکتور یو 
  ن یاون قدر ا  یدارم ول  یحال   نیهمچ  دنشی.. من هم با د   دیکش   یبود پوف

ب برام  نم   یدختر  توجه خرجش  مستق  یارزشه که   .. رو  م ی کنم  و   ی رفتم 
و لهجه خالصش    ی کاناپه روبرو شون نشستم...که قاسم با همون زبون عرب

 : تگف

 ؟؟؟  یچطور

 نگاه کردن به چشماش شروع کردم  بدون 

 اومدم ...  ی چ ی برا نهی .. مهم استیمهم ن   حالم 

 زد و گفت یپوزخند

 . یاومد یشگ ی بحث درباره موضوع هم ی که مثل روز روشنه برا  نیا 

 دم و گفتمتکون دا دییرو به تا  سرم
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 ن یافر 

 چرخوند و بهش گفت  ای کتوریرو به سمت و چشماش 

 چند لحظه مارو تنها بزار...  هی

نثار من کرد و از رو دسته مبل بلند شد و  خواست بره   ی هم اخم  ایکتور یو 
 که گفتم : 

 ...  ادیکه ازم بدت م  ستیمهم ن   نیا  ایکتور یو 

  -پوزخند به سمتم برگشت که ادامه دادم با

 ... ستنین  قهیهمه که خوش سل چون 

کردم هر لحظه ممکنه با چشماش دارم    یکرد که حس م   ینگام م   یجور
 سالن رفت   ینداشت بده با حرص به سمت خروج یچون جواب  یبزنه ول

 ؟ یبر یخوای چرا م-

 گفت   نوی بهم بود ا ره یکه خ  یدر حال قاسم 

  یفرق  چیقاتل ه   هیبا    گهی.. د  نیتوان ندارم .. منو بب   گهی. د+چون خسته ام .
 کنم به کشتن ادم ها عادت کردم ..  یندارم .. دارم حس م

مسخره رو انجام    ی کار ها  ن یا  ست یبهت گفتم الزم ن   لی من که همون اوا-
 تا کل ثروتم رو به پا...   یلب تر کن هیکاف  یبد

 قفل شده گفتم یدستم رو باال اوردم و با دندون ها عیسر
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 ... یموضوع حرف نزن  نی در مورد ا گهیقرار شد د 

 رو تکون داد و گفت  سرش

 اماده اس ..  مایهواپ  ط یو بل   پاسپورت

اروم    ن یو به خاطر هم  ست ین   لیدل  ی دونستم سکوتش ب   ی سکوت کرد م  و 
   -مثل خودش گفتم 

 خب؟؟

 .  یمامورت رو تموم کن ن یرکه اخ  یبر  یتونیم  ی وقت  یول-

 اخم نگاش کردم و گفتم با

 اخر نبود ؟ تیکشتن ابوالحسن مامور   مگه

... اتفاقا  ستیکشتن ن  تیمامور  نیازش بود ... نترس ا  یبخش   هینه اون  -
 ... شهی به خودت هم مربوط م ت یمامور  نیا

 خالص شم ...  خوامی +بگو ... فقط م

 رفت گفت  یجاش بلند شد و همون طور که به سمت راه پله م از 

 میموضوع دار  نیبحث سر ا   ی.. بعدا هم وقت برا ادهی ز فرصت

 پله پنجم به سمتم برگشت   یرو  از 

 ؟  ی مونیم  نجای ا شام
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  ی نم   گهیبگه د  یزی که اگه نخواد چ  نهیاخالق گند قاسم ا  هیجام بلند شدم    از 
مدت کوتاه رو هم    ن یکنم ا  یالک  ی سع  پس چرا  ی زبونش بکش  ر یاز ز  یتون 

  -بهش نگاه کردم گفتم شهی کنم باالخره تموم م  یتحمل م

 تونم ...نوش جون    یامشب نم نه

  ی اصرار برگشت و به راهش ادامه داد منم به سمت خروج  یب  شه یهم   مثل
 ...  اره یبرام ب نگ یرو از تو پارک   ن یرفتم و منتظر موندم تا هارون ماش

 *** 

  ومد ی م  رونیکه از دهنش ب   یبه عمار نگاه کردم ... هر کلمه ا یظیاخم غل  با
و   ارمی تر شدن من ... اخرش هم نتونستم طاقت ب  یش یشد با ات  یم  یمساو 

  ک یرو بلند کردم و رو سرام  ز یرو م  یا  شه یبا داد از جام بلند شدم و گلدون ش 
عمار با    دش  میتقس  یو نا مساو   یها پرت کردم که به هزار قسمت مساو 

ق هم  افهیهمون  خ  یشگ ی خونسرد  چ   رهیبهم  و  به    ی زیشد  اخم  با  نگفت 
 سمتش برگشتم و گفتم: 

 ؟  هیچ  ف یمردابه قبول ... تکل  نیاز ا   م ی تنها راه خالص  نیا  اگه

 از جاش بلند شد و گفت 

 بهم خبر بده ... یاروم که شد رم یم  من

   -رو گرفتم و گفتم  بازوش 

 االن بگو.  نی هم
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 رو برات مشخص کنه .. ف یعمارت تا تکل یایقاسم گفت ب -

 حرص گفتم با

 مشخص بشه ..  یعوض  ن یا ف یتکل  دیبا   م ی ریاالن م نی هم

  ی از رو   یو من با همون کفش پاشنه بلند مشک  م ی به سمت در حرکت کرد  و 
خورده ها رد شدم...خاک تو سر دل ساده من... چقدر ساده و زود    شهیش

و   ا ی؟؟هان ؟حاال ب  یرو نکرده بود  نجاشیوقت فکر ا  چی احمق ... ه   ی باور
 ی کرد   ر ینداره ... تو مثل خر تو گل گ   نی جز ا  یا  جهی نت  یتماشا کن.زود باور 

ه  از در خونه ک  خندهینداشتت م   شیداره به ر   یمخصوصا اون عوض   هیو بق
  ی زیپرواز کرد و رو شونم نشست منم چ  عی سر  یسوف  شدمیداشتم خارج م 

و به    م ی شد  شیبود با عمار سوار بوگات  ر ی بهش نگفتم اونقدر که ذهنم درگ
  اده یپ  نیشبا عجله زود تر از عمار از ما  یلیخ  م ی دیکه رس  ن یهم   م یعمارت رفت 

ورود در  سمت  به  و  رو   یشدم  روش که  روبه  تند کردم  چرم   ی پا  مبل 
  -و باالخره دهنم باز شد  ستادم ی اش نشسته بود ا یشگ ی هم

 ؟  گهیم  ی چ عمار 

 گرونش گرفت و بهم نگاه کرد   یاز صفحه گوش  یرو با خونسرد سرش

 راه خالصت ...  نم یا  یخواستی راه خالص م 

   -اخم گفتم  با

 بهم بده ..  گه ید ت یمامور  ه یخوام.  ینم من
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مگه نه    انیبود .. اهان ... ک یاس ..اسمش چ  سهیها راه خالصت اون پلتن-
 ؟

   شی سال پ  م ی و در اخر منو کشوند به دو و ن  شد یاکو م  یتو سرم ه   انیک  اسم 

 *** 

با من    شگر ی آرا  نیدونم ا  یبودم نم  دنیدر حال زجر کش   شگر یدست ارا   ر یز
با حرص بهش   کشهی مو هام رو م  یطور   ن یداره که ا  یا  یچه پدر کشتگ 

 دم یتوپ 

 االن تمومش کن نیهم   ایموهام رو درست کن    عیسر  ای -

 پر عشوه و مسخرش گفت:   یصدا با

 تمومه  گهی د قهی.. پنج دق ی.. چقدر کم طاقت  اوا

االناس که برسه   6:43نگاه کردم ... ساعت    ی نگفتم و به ساعت گوش   یزیچ
و    دمینکرده حاال خوبه لباسم و پوش  یغلط   چیمزخرف هنوز ه  شگر یآرا  نیو ا 

 بره یتو دستم و یکرده و گرنه کالم پس معرکه بود...گوش  شیصورتم رو ارا 
پ قسمت  تو  و  وارد کردم  رو  رمزش  اروم   ... دخت  امی رفت  رفتم    رههاش 

 کرده:   وش یس  م ی چ ی عوض

 *جانا* 

  ق یپوستم رفت و تو خونم تزر  ر ی امپول ز  هی مثل    شی زدم که تلخ  یپوزخند
 شد



 

 
14

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

   -رو باز کردم ام یپ

 .  رسمیم  گهید قهی. من ده دق سالم

.. فقط    ی... اصال هرچ   ستیهم دل تو دلم ن  د یدونم شا  یگرفت... نم  دلم 
درش    اتینشونه از ح   چیوقته ه  یلیکه خ   ی... قلب  کنهیقلبم درد م   دونمیم

که با رفتنم از    یدنم ... قلبوجود نداشته االن دوباره شروع کرده به عذاب دا
دل ساده    یخاکش کردم حاال با برگشتنم دوباره برگشته سر جاش ... ا  ران یا

ز  نبند چون  دل  بودن  موندگار  ن   اد یبه  ارا   ستمیموندگار  از کارش    شگر ی... 
 و گفت  دیدست کش

 خانم کم طاقت بالخره تموم شد .  د ییبفرما -

 رو سرم کردم .  یجام بلند شدم و بدون نگاه کردن به خودم چادر گل گل  از 

 نگاه کنم ؟؟  نهی به انعکاسم تو ا  دیاز خودم متنفرم چرا با  یوقت

ول   شگر یآرا نگاهم کرد  فکر م   یزی چ   یبا تعجب  .. حتما  االن    ینگفت  کرد 
که تو    یکنم ... تشکر واسه اون همه پول   یازش تشکر م  یو کل  کنمیذوق م 

زنگ    یکه بهم داد ...با صدا  یهمه عذاب  نیهم ا  دیشا  ایگذاشتم    سشیک
  بهنفر رو کشته بودم حاال    ن یکه تا حاال چند   ی.. من   ختی دلم ر  شگاه یآرا

 سابق ام کجا رفته ؟؟   یترسم... اون نترس  یم  نجور ی زنگ در ا ه یخاطر 

حرکت کردم    شگاهی حرف به سمت در آرا  یکه ب بزنه    یخواست حرف  شگر ی ارا 
بودم    ده یخارج شدم چادر رو اونقدر جلو کش   شگاهی توجه بهش از در آرا  یو ب 
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فقط کت و شلوار و    دمیدر رس   یبه جلو  یکه اصال صورتم معلوم نباشه وقت
 ی .. ول  نم یصورتش رو بب  شهی که نم  فیبود ... ح  دایپ  شی کفش سرمه ا

  انیاز من خوب بهش ساخته ... ک   یدرشت تر شده ... انگار دور   کلشیه
همون روز هم خودم    یدلم رو بسوزون   ینجوریروز قراره ا   هی دونستم یاگه م 
دختر    چ یکشتم تا تو فکر ه  یهم تو رو م   نمیکشتم تا انقدر عذاب نب  یرو م 
  لت زدن دسته ک  ی کاش به جا  یکنه... ا  وتیکه *جانا * س   ینباش  یا  گهید

کردم    یکار رو م   نی خودم ا   یقانون   ر یکردنت و فرار غ  هوشی ت گردنت و بپش
توقف کردم    کشی نزد  یی جا   ه ی...به سمتش رفتم و    میتا کمتر عذاب بکش 

لو نره فقط سرم رو    تم یهو  نکهیا  یسالم کرد برا  ی..اروم با لحن ناشناخته ا
باز کرد   م رفت و در رو برا  نی به سمت ماش ی تکون دادم اون هم بدون حرف

... 

تا در   زدمیجا م  ی اون دختره عوض یحتما خودم رو جا دی شد .. با  می حسود
خان ... بدون حرف    ان یک   یکرد  یکارا نم   نی قبال از ا  ادمهی ...    ی رو برام باز کن

چند سال    نی بستم ... من احمقم که بعد از اسوار شدم ... و در رو    یو تشکر
هنوز حلقه ات رو نگه داشتم ...من احمقم که حلقه رو به گردنم انداختم تا  

حماقت هام رو تو    ی خوای م  ی قلبم باشه ... تا ک  کیازت نزد  میادگار یتنها  
 ؟؟هان ؟؟ انیک  یسرم بکوب

عوض    انی. کبنز ..   ه ی عوض شده ...    نی شد و حرکت کرد ... ماش  ن یماش  سوار 
نم   ... ول  یشده   ... اندازه  چه  تا  مست    یدونم  عطر  همون  هنوز  عطرش 

 ...  یلعنت  هیاز راه به در کردن دوبارم کاف یکنندس ... تو فقط عطرت برا
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  هیتا خودم رو نباختم و بغضم رو همراه    دمیکش   نییرو پا  ن یماش  شه یش
 فرستادم ...  نییپا  ق ینفس عم

 :  د یچیپ   نیتو ماش  صداش

 شده سما؟؟  یزیچ-

  ی ب  یکن یتکون دادم ... پس سما صداش م   نینگفتم و سرم رو به طرف  یزیچ
 دوباره گفت :  ی معرفت...ول

...  خودت بهم   یدونستیم  د یرو با نیا  ی ول  دمی؟حق بهت م ی سما دلخور -
 ...  یموضوع کنار اومد  نیبا ا  ی گفت

مه ؟هان  مه  یییلی برات خ   شی هم مهر سکوت به لبم زدم ... پس دلخور  باز 
 ی داشتم برا اومدن ول  یدلخور باشه ؟ اول احساس بد  دی با  ی چ  یبرا  ی؟ ول

  دمی... تا حاال من عذاب کش  ی کنم حقته ... حقته عذاب بکش  یحاال که فکر م
در رو    دوباره و اون    م ی دیخان ... باالخره رس   انیاز حاال به بعد نوبت تو ک

  اده یپ   نیاز ماش   سم یخب   مهی نشدم ن  ادیپ  نیمن از ماش  نبار ی ا  ی برام باز کرد ول
رو    دمید   ی... هر چند چادر جلو  دیرس  ی دست و کل به گوش م  یشد...صدا

 دعوتن ...  ی مهمون   نیتو ا  یادیافراد ز د یفهم شدی م  یگرفته بود ول

رفت   به رو   م یسمت سالن  نفره سف   ی و کنار هم    یمجلس   یی طال  دی مبل دو 
نم  م ی نشست رو  عقد  سفره  و کامل  درست  ا  دم ید  ی ...  و    نه یمخصوصا 

...ول  رو  مجلل  یشمعدون  با   ی سفره   ... م  ی سوف  دیبود  ا   ی رو    نجا یاوردم 
 ...  یواس خرابکار دادی...حال م 
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دفعه دو جفت کفش زنونه روبروم    هیلبم نشست که    یرو   یثی خب  لبخند
 ...  یبادمجون  یک یو اون   اهی س ی کیمتوقف شد  

 ...  نی دخترم انشاءهلل خوشبخت بش  ی+وا

  ییهمش بازجو  یتو برخورد اول خوب با من تا نکرد   ادمهیبود.    انیک  مامان
 ؟؟؟؟؟  یکن   یکرده دخترم صداش م  کار یسما خانم برات چ  نیبود ... حاال ا 

 هم اومد :  گهی اون زن د یصدا

 داره زبونش رو موش خورده ...  جان ی اونقدر ه بچم

اومد اگه درست گفته    انی خواهر ک  یبار صدا   نی که ا  دنی با هم اروم خند   و 
 ا یم یباشم ک 

 کنن    یتا عقد رو جار  نیمامان ... بابا گفت عاقد اومده ... اگه اماده هست  

 گفت   انیک   مامان

 ...  ر ی دستمال رو بگ نیگوشه ا   ایبگو ... اماده هستن .. بعد هم ب  بهش

از دور شدنش    ی اومد که حاک  ی تق تق کفشش م   ی همون طور که صدا  ا یم یک
 بود داد زد 

 قند بسابم ...   خوامی من م  مامان

 با خنده گفت  انیک

 .. قندم بساب  باشه
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  ی باش  دهیفهم  دیتا االن با  گه ید  یول   نجای ا  ی ستی زدم ... سما ن یاروم  پوزخند
پارچه    هیکس باهاش باشه ...بالخره همه اروم شدن...   چیدم ه یاجازه نم

 ...  ی  سرمون گرفتن و عاقد با بسم هلل شروع کرد به خوندن سوره اباال

...سوره نساء دوباره   میقران رو از سفره برداشت و با هم بازش کرد   انیک
هر چه    خوام ینقاب شرورم رو رو صورتم گذاشتم ... دل تو دلم نبود ... م 

 مجلس مزخرف رو خاتمه بدم ...اخوند شروع کرد  ن یتر ا  عیسر

شما را   دیده   یبه بنده وکالت م  ایا  قی مکرمه سرکار خانم سما صد  زهیدوش
. .. چهارده شاخه نبات ... پنج شاخه گل رز.  م یجلد قرآن کر  کی...  هی با مهر

 اورم یجهان بخش در ب  ان یک  یبه عقد دائم آقا ی... و دوازده سکه بهار ازاد

 داد بلند شم داد بزنم ی قلقلکم م دا یحس شد هی

 کمه   یل یاقا خ 

 از زنا گفت  یک یبه جاش   یول

 نه یرفته گل بچ  عروس 

  قایاست اون وقت دقکج  ستی االن معلوم ن  چارهیزدم عروس ب  یخند  پوز 
چه گل  ی م وقت  نه یبچ   ی خواد  مطمعنا  ن   نید یفهم  ی ؟    ی م   ستشیعروس 

  ی...بعد هم خبر م   کیشی و من اومدم به جاش ک  نهیرفته گل بچ   نیفهم
 گل از بلوار گرفته ... خخخ   دن یعروس رو هنگام چ  یرسه شهر دار
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سما   نبار ی ا  یوار همون متن رو تکرار کرد ول   یبار دوم هم اخوند طوط   یبرا
و عاقد    د ی... خخ و باالخره موعود فرا رس  چاره ی... ب   اره یرو فرستادن گالب ب 
 دهنش رو باز کرد 

 ...یمحترمه مکرمه سرکار خانم سما صد  زهیدوش 

کلت رو حس کردم از جام بلند شدم    ی و وقت  دم یرو پشت کمرم کش  دستم
 م افتاد و داد زدم : سر  یاز رو  د یکه چادر سف

 ستمین  قیحاج اقا ...من سما صد   نم یبب سای وا

قهقهه هام کلت    ون یزدم و م   یقهقهه ا  انیسکوت و تعجب اطراف  ونی م  و 
که انعکاس بهت   نهی اوردم و تو سفره عقد گرفتم و اول ازهمه آ   رون یرو ب 
گلوله زن ها با    نی اول  یگلوله شکستم با صدا  هیبا    دادیرو نشون م  انیزده ک 

گلوله    هباش  از یرفتن فکر نکنم ن   رونیب  یاز خروج  ادیز  یو سر و صدا   غیج
 ان یبه سمت ک  یترسو حروم کنم با لبخند بدجنس  ت یجمع  نیا   یدوم رو برا

 بهت زده برگشتم و گفتم

نم  زمیعز   سالم ول  ی...دلم  بدم  از دست  رو  عقدت  با    یخواست  منو  انگار 
   یعروست اشتباه گرفت

اومد و با اخم از جاش بلند شد   رونیباالخره از بهت ب  انی زدم ک یقهه اقه و 
 و گفت 

حاال    یرو خراب کرد  م ی بار با رفتنت زندگ  هی؟    یهست   یتو چه موجود  صحرا
 ؟؟یقراره دست از سرم بردار ی با اومدنت ... ک
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   -کردم و گفتم   زونی به خودم گرفتم و لبام رو او  یمحزون  افهیق

 ... یش یخوشحال م   دنم یکردم از د  فکر 

 کردم و گفتم    یرو جد افم ی چهره دادم و ق ر ییتغ   عیسر  یل یخ بعد

 می نی همو نب  گهی وارم د د یکارمون با هم تموم شد ام  سهی آقا پل خب

دو   عی سر  و  پشت سرمون  پنجره  رس  دمییبه سمت  پنجره که    دم یو کناره 
 گفتم

 ی با یبا

بود چون من خودم رو پرت کردم    ر ید  یل یخ  یول   دیکه به سمتم دو  دمید  و 
عمار    یفرار  ی فرود اومدم که صندل  یجسم نرم   یرو   ی...ول  رونی از پنجره ب

اف کر کننده    ک یت  ه یرو بست و با    یبود ..عمار بهد از پرش من  سقف فرار 
   -گفتم   یبه فارس کردمی حرکت کرد همون طور که به روبه رو نگاه م

 ی انی پا تی از مامور  نم یا خب

 دست فرمون رو گرفته بود گفت  هی همون طور که با   عمار 

 تو داشبورده ت یجعل ی زای: پاسپورت و و

رو نگاه    ما ی هواپ  طی به همراه بل  یو پاسپورت جعل   زای رو باز کردم و و   داشبورد 
 پوزخند زدم  دمیجد  ت یکردم به هو

 بزرگمهر  سارا
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 د یچ یصداش تو گوشم پ   که

 نمت ینب  گهی موقع د  چیوارم ه د یو ام ی هست  یکه رفتن   تو

 تعجب نگاش کردم که ادامه داد با

 رو من حساب کن   یهر وقت کمک خواست  یول

 زدم و گفتم  یلبخند

 کار رو کن ...   نیتو هم هم  

  ی خواب  یشب م   یدب   ینکرده بود ... ول  یرییکرد تهران تغ  شتر یسرعت رو ب   و 
...پرواز  شنیعوض شده ...برج ها هم که مثل قارچ سبز م   یش یصبح بلند م 

 شدم  یاماده م   دیاالن با  نیساعت پنج صبح بود من هم از هم   یبرا  مایهواپ

بده. االن زود    ر ییکه قرار بود چهرم رو تغ   م ی رفت  یموریری با عمار به خونه گ  
 .  م ی کن  دیهم استراحت که با کمی  یکردن ول   م یر یبود واس گ

 صدی خونه س   هیبه خونه انداختم. ..    یاجمال   ینگاه   م یشد ادهیکه پ   یفرار  از 
  ی بنفش   یکردم که موها  شگر ی به مرد ارا  ی... نگاه   یمحله معمول   هیتو    یمتر

  یترنسه ... لبخند  ه یکرده بود ... از دور معلومه    غهی داشت و سورتش سه ت
جلوه دادن    ترانهدر دخ  یکه سع  یی زدم ... و به سمتش رفتم. .. که با صدا

 گفت  یداشت به فارس 

 سالم 

 براش تکون دادم و گفتم یسر



 

 
22

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 ؟؟  یدار یکاف

 گفت  یتعجب نگام کرد و بعد از مکث با

 داخل ...  دیا ی.. اره .. ب اره

 خودش زود تر داخل رفت ..عمار اومد کنارم و گفت  و 

صداش   ر ی بش  دیهاش س  ه ی... همسا   که ینکن کارش درجه   نگاه   افشیبه ق  
 ...  کننیم

 اخم گفتم :  با

رو - از  رو  ادم ها  نم  افهیق  یمن  ا  یقضاوت  م نویکنم  ...  یدونیکه خودت 
 ؟؟؟  رهیبش دیاسمش س

 باال انداخت و گفت: ییزد و ابرو   یلبخند

 کنن ...   یصداش م   ینجوریا

 ؟؟  ه یاها ... پس اسمش چ-

 کنن  یهم صداش م   دی... سع ده ی+سع

  ی پرسم چ   یگفتم و به سمت داخل خونه رفتم ... اصال از خودش م   یا  باشه
مثل اکثر    یبود با دکور کرم قهوه ا  یخونه معمول   ه یصداش کنم ...خونش  

...خودش تو اشپز خونه بود و داشت قهوه جوش رو راه   یران یا  یخونه ها
 عمار ...   رهیشتم رو جزاوپن نشستم و سرم رو گذا  ی انداخت ...رو صندل یم
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پشمالو    ز ی چ  هیدفعه    هیرفت و روش نشست که    یهم به سمت مبل راحت
پام رو بلند کردم ... که چشمم خورد به سگ    عیرو کنار پام حس کردم سر

برش داشتم ... هنوز چند روز    نیرنگ ... با لبخند از رو زم   یپشمالو خاکستر
دور ا   ینم   مونی از  و  ت  نقدر یگذره  براش  هدلم  اصال   ... شده    ونیح   ر نگ 
  ن یشاه   یمن ازادش کردم ... جا  ی...ول  فتم یم  یسوف  ادی  نمی بیم   یایخونگ 

که من    یکنه ... کار  یتو اسمون ها پادشاه   دیبا  ی... سوف  ستی تو قفس ن
 انجام بدم  ننتونستم ی زم یرو 

  *Jack  *بود و اسمش رو    ی همون طور که نگاهم به قالده سگ خاکستر
 کردم گفتم   ینگاه م

 صدات کنم ؟  یچ

   -اواز ر یدفعه با اون صدا زد ز  هی  که

بهتر  یچ از گل  ... تو که  ...    زم یعز   ی بد بود  ی ... کاشک  یصدا کنم تو رو 
 ... یبر ادم یاز  شد یم

 و گفتم  دمیاواز خوندنش خند به

 ؟  ی اریواسش آهنگ م گمی کلمه م  هی  یگوگل  مگه

 لبخند گفت:  با

کنن    یهم صدام م  د یهستم بچه ها سع  ده یعادته ... در ضمن سع  هی   نیا
 صدام کن ...   ی.تو هر جور راحت 
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 دستش رو جلوم گرفت .. دستم رو تو دستش گذاشتم و گفتم و 

 ..  ی ش ینم  تیاذ رانی.. تو ا ده یسع

لبخند    نیدرد رو پشت ا  یزد. .. قشنگ معلوم بود کل  ی ا  یمصنوع  لبخند
 سد اشکش رو گرفته. ..  یپنهون کرده و جلو 

 کرد ؟؟؟  شهیم  کار ی+چ

 ؟  یبه بچه ها بسپارم ببرنت دب  تونمی م  یاگه بخوا-

ب  ا  ی+ممنون درسته گاه و  من تازه    یزنن ول   یزخم م   یگاه به هر بهونه 
 .. دل بکنم. نجایتونم از ا   یعادت کردم و نم

   -تکون دادم و گفتم  نییرو به باال و پا  سرم

 رو از سر ترحم نگفتم... با  نیمن ا   یبدون  خوام یم  ی... ول  یجور راحت هر 

 ...  یموفق بش   یل یخ ی تون ی کنم اونجا م  یفکر م دمیکه ازت د  ییکارا 

 گذاشت گفت   یطور که فنجون قهوه رو جلوم م  همون

 کنم. ...  یفکر م  شنهادتیممنون .. به پ 

  د یگذاشتم و بجاش فنجون سف  نییرو تکون دادم و سگ پشمالو رو پا  سرم
 :  دیچی قهوه رو برداشتم که دوباره صداش پ

 تونم نگم ...   ینم ی زنم ول ی حرف رو م ن یکه ا  دیببخش

   -زدم و گفتم   یلبخند
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 باش ..  راحت

  یی ا ه  ف ی... با تعر   یقدر مهربون باش   ن یخوره ا  ی ات نم  افهی+ خب .. به ق
 مادر فوالد زره بودم  ه یمنتظر   دم یهم که ازت شن

 چطور باشم ؟؟ خوره ی م  افم یپس به ق-

 دختر شرور و ...ضد مرد هی+

 خنده و گفتم ر ی ز زدم

 ... یرو خوب اومد یاخر

هام فرستادم  اونقدر از    هیآرامش بخش قهوه رو به ر   ی بعد از خنده بو  و 
م ارامش  م   گرفتم ی بوش  فکر  هرلحظه    یکه  ارامش  کردم  فرط  از  ممکنه 

خواب رو از    یارامش بخش   ز ی چ  ن یشه همچ  ی بشم و اصال باورم نم   هوش یب
  ی کن  یکه فکر م  یز یاون چ  شهی... هم   عتهیهشدار طب  هی  نیسرت بپرونه ...ا 

 ...رهیگی ارامشه ... ارامش رو ازت م دخو

کردم و بلند شدم فنجون رو بشورم    دهیاز سع  یاز خوردن قهوه تشکر  بعد
سوال بره ...بعدش رفتم حمام    ر ی عزت نفسم ز  ادیکه نگذاشت ... خوشم نم 

بهت   یچشما  ادیهمش   یمزخرف عروس رو پاک کردم ... ول  شیو اون ارا
تقر  فتادمیم   انیزده ک بود که سع   بای...ساعت  ...    دهی دو صبح  شروع کرد 

 پسر  هی بش برده بود ... عمار هم که از همون اول رو مبل خوا   مار ع
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واقعا    یسال از من بزرگ تر بود ول   کی بود که     ی رانیا-ی چهره لبنان  خوش
داشت و قدش صد   یی خرما ی و مو ها  ی شی م ی کارش درست بود ...چشما

  ی لش م   یهم لباسا  شهیداشت ... هم  یالغر و عضالن  کلیه   یو نود بود ول 
  ی عالوه بر عرب   نیو به خاطر هم   یرانی بود و پدرش ا  ی ... مادرش لبنان  دیپوش 
 هم تسلط داره ...  ی سی کرد و به انگل  یصحبت م  یرون فارس   یلیخ

مختلف دور و ورم    ی ها  ل یروم خم شد و شروع کرد ... انقدر وسا   ده یسع
  ی دونم اسمشون چ  ینم   ی...حت  زدیم  رونیبود که چشمام داشت از حدقه ب

گذاشت. ... بعد شروع کرد به ور رفتن    ینز مشکهست. .. اول از همه برام ل
  صورتم   میسرم بعد شروع کرد به گر   یو قرار دادنش رو  یقهوه ا   س یبا کاله گ 

...   زهیراه برم بر  دمی ترس یرو صورتم کار کرده بود م   ی شی ... اونقدر مواد ارا
به ساعت    یگردنم بشکه نگاه   شی نیترسم اخرش از سنگ   یاز اون گذشته م

 کردم... دوساعت گذشته بود ... اروم گفتم

 ؟  شهیتموم م  یک   دهیسع   

 . شهی کردنش بعد کال تموم م  کسیبزنم واسه ف  یاسپر  هیتمومه فقط    گهی+د

 ... ابروم بره  زهیراه برم بر   ترسمیمن م گم یم-

 گفت   باخنده

...دست هم    ی برخورد نکن  یی... فقط حواست باشه به جا  یخواد بترس   ی نم
 به صورتت نزن ... 

   -که  نی گفتم و اون بعد از گفتن ا  یاروم  باشه
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 نفس نکش ..  ه یو دهنت رو ببند و برا چند ثان  چشما 

 ...  د یرو رو صورتم پاش یا یاسپر

  ن یهم دور صورتم رو با دست باد زدم تا ا  کم یطور که منتظر بودم    همون
بلند شدم    ی از رو صندل  ال یخ یب   ده یبره  با بلند شو گفتن سع  ع یبدش سر   یبو

اش    یی خرما   یعمار همون طور که صورتش رو شسته بود و و از لبه مو ها
 گفت:  دیچک یقطره اب م 

 ... پول رو حواله کردم  دیخوب بود سع  کارت

 بود گفت : لشیهمون طور که نگاهش به صفحه موبا  دیسع

 دم ید اره

 رو کرد به من و با قهقه گفت  عمار 

 یزشت شد ی لیخ  ییخدا -

   -دمیدندونام غر یاز ال نی سنگ  میچهرم به خاطر گر  ر ییتغ  بدون 

 بابا ..  خفه

 اورد گفت ی در م بشیرو از ج  چ یهم همون طور که سو  عمار 

رو ببرم    یدختره کول   نیا   دیتر با   ع یکه من هر چه سر  م ی... زود باش بر  باشه
 ...  یدب



 

 
28

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

دختر که دوازده    هی شده    ی راض  انیهم هست... موندم چطور ک  ی کول  پس
کنن ؟؟؟ درسته    یبا هم خاله باز   خوانی؟؟م   رهیسال ازش کوچک تره رو بگ

 واسه شوهر کردنش ؟؟  ستی زود ن کمی  ی دختره نوزده سالشه ول

  ن یمزخرف شدم و پشت سر عمار راه افتادم ... قبل از ا  یفکر ها   ن یا  ال یخ یب
کردم ... عمار هم    یدست دادم و خداحافظ  دهیبشم با سع   نیکه سوار ماش

 ی اکه ساعت چهار و خورده  م یمردم ازار   دونمیزد ... م  یبراش بوق خداحافظ
 کنم ...  حیرو توج  مونی خواهم مردم ازار  یو نم  میزن یبوق م 

رس  ی وقت فرودگاه  با هم    م ی دیبه  و همون جا  داد  عمار چمدونم رو دستم 
شده بود ...وارد فرودگاه شدم ... چشمام از    رشیچون د  م ی کرد  یخداحافظ
  دم یجد  افهیق  نیرو مطمئنم ... و با ا   نی قرمز شده ا  یخواب   یو ب  یخستگ 

  ره اعالم پرواز ها کردم و شما   یبه تابلو  یترسناک شدم نگاه  یمطمئنا کل 
 یصندا  ینداشت ... از نشستن رو  ر یکردم ...خدا را شکر تاخ  دایپروازم رو پ 

چک کردن پاسپورت و    یرفتم که برا  ی..به سمت صف   ادیانتظار بدم م   یها
  خواد ی حوصله... دلم م  ی ب  دایو ... بود ... صف نسبتا شلوغ بود و من شد  زا یو 
کردم ...    یم  کنده صف بزرگ رو پرا  نی اوردنش ا   رون یکلت داشتم و با ب  هی
  م یتر راه افتادن کارم و خستگ   ع یخود خواهم که به خاطر سر  یل یخ  دونمیم

...ول   یفکر  ن یهمچ م   یدارم  ا   شهیچه  ما  صف    گهی د   م ی نیکرد  ...بالخره 
  .. کرد  حرکت  حرفا  ه یمسخره  که  بودن  سرم  پشت  چندش    یزوج 

منفجر    و اگه کلت داشتم ... مخشون ر   ییعشقوالنشون بد رو مخم بود .. خدا
  طون یپسر بچه ش   ه یخونواده چند نفره بود که    هیکردم ... جلو تر از من    یم
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ا  و  اونقدر گر  ن یداشتن  از دماغش دوتا    هیپسر بچه چندش  کرده بود که 
چندش   یل یبود ... خالصه خ  یجار  گهی ابشار و از چشماش دو تا ابشار د

  یرو سرش خال   یک ی  نیباشه عقده ا   نطور یهم هم  انیو را   نای بود... اگه بچه ت
بهتر بودن ...بالخره نوبت من شد ... مدارک    یل یبه نسبت خ  هی...بق   کنمیم

رو برداشت    زایمامور گذاشتم ... اون هم پاسپورت و و  ی رو روبهرو   ط یو بل 
  یاسترس گرفته بودم ول  م ک ینگاه به عکس ...  هیکرد   ینگاه به من م  هی... 

 ... بالخره مدارک رو بهم برگردوند وگفت:  اوردمیخودم ن یبه رو 

   دیداشته باش ی سفر خوب  د ییبفرما

اون هم با چندش نگاه    ختم ی ر  یم   فم ی رو تو ک   لم یهمون طور که من وسا   و 
  ی کردم ... با لبخند کج  دایهمدرد پ  هیکرد ... باالخره    یبه زوج پشت سرم م

  لیبه راهم ادامه دادم و بعد از گشتن خودم و چمدونم ..چمدونم رو تحو
که شدم دو تا    مایشدم ...وارد هواپ  یراه   ما یبه سمت هواپ  فم یدادم و با ک

 هی کرد کنار    دایرو پ   می مهماندار خوشگل بهم خوش امد گفتن...رفتم و صندل
مخصوصش گذاشتم و با رد شدن    یال تو جارو با  ف یو کنار پنجره ... ک  رزنیپ

 نگاه کردم ...  رون یکنارش نشستم و به ب  الیخ یغرغرو ... ب  رزنیاز پ 

..   تم یشم ... از خودم .. هو   یکنم ... دوباره دارم دور م   یدارم فرار م   دوباره
 عشقم ..کشورم ... خاکم  

 

 * سما
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ق ام ...چقدر دلم  اخم بهش نگاه کردم ... من چقدر ساده ام ... چقدر احم   با
  ی خواد بلند شم و بزنم تو صورتش درسته دوازده سال ازم بزگتره ... ول یم
که دوماه من رو سر کار گذاشته و    ستی ن  ی ؟؟؟؟ حق کس   ست ی حقش ن  نیا

  ی سرو دوست داشته و خواهد داشت؟؟ مگه جرم ک   گهید  یک ی  گهی حاال م
از خودش    خواد ی دلم م  ست؟ی ن  ی ک یکشه    یکه م  یبرابر با کس  شکنهیکه دل م 

  فمی... اما ح ارهیجرائم سر در م  نی.. بهتر از ا  ستی ن  سی بپرسم ... مگه پل 
  ی و بازش کردم .. ول  ن یدهنم رو خسته کنم  برگشتم سمت در ماش  ادیم

  ی بهم نم  ومراسم ر   ن یکنم و ا  یشدنم گفتم :باهات ازدواج م  ادهیقبل از پ
نم  برا   یزنم  خونوادت  یابرو   یخواد  و  ابرو یبترس   خودت  منم    ی...چون 

 کنم .   یکار رو م   نی خانوادم مهمه ا

 شدم و ادامه دادم  ل یبه سمتش ما ی کم  اروم

 ..ی... تو به فکر من و خانوادم نبود انیک  ینکرد ی تو خوب کار ی ول 

د  بدون  بودم که    یا   گه یحرف  اعصابم خورد  اونقدر  رفتم  به سمت خونه 
رو تخت    یک   دمیبه اتاقم رفتم و اونقدر فکرم مشغول بود که نفهم   میمستق 

  ان یو کوسن زرد رو تو بغلم گرفتم...درسته عاشق و دل باخته ک  دمیدراز کش
اون   ادیکرده ...    یباشه دخترم ... اون با احساساتم باز   یهر چ   ینبودم ول

واسه  ا  ییروزا  من   ... بود  خانواده جهان بخش  از خاستگار  بعد  فتادم که 
 گفت یمامان همش م   یکردم ول  یمون مخالفت م   یاختالف سن
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و خوش برو رو هست هم    پی... هم خوش ت   ادینم  رتی گ   ن یبهتر از ا  گهید
  رت یگ   ن یبهتر از ا  گهی از دستت بره د  نی ان ... اگه ا  ی خونواده با وقار و خوب

 ...  ادینم

  گفت یزدم مامان م ی تا ساز مخالف م و 

 ؟؟؟ ینازی م  تی؟؟ به چ ینگاه کرد نه یحاال به خودت تو ا تا

... اون    د ید  یکه من رو بزرگ کرده بود پسر مردم رو بهتر از من م   یمامان
دارم ...اون قدر رو مخم کار کرد تا باالخره خسته    یچه توقع  بهی وقت از غر
مامان   ی هر شب به خاطر حرف ها  یخواستش شدم ... ول   م ی شدم و تسل

  ونداد .. چ ی م حی کردم چون اون پسر مردم رو به دختر خودش ترج   هیگر
 کرد ... چون اون من رو  یاون غرور من رو هر روز خورد م

 کرد ...   یو کم عقل خطاب م  بچه

نداشتم .. فردا عقدمه ... دوباره    ختنی حوصله اشک ر  ی رفته بود ول گ  دلم 
 که دوستم نداره ... چرا من   یکس  شیپ  رم یم

 چ یه  ی.. ول  هیکره خاک  ن یادم تو ا  اردی لیکسم ... شش م   یتنها و ب   نقدر یا
 عدالته خدا...   نی... ا  ده ینم ت یکس بهم اهم

ها    ز یخورده ر  نی هم   دیهام رفتم ... با   ل یجام بلند شدم و به سمت وسا  از 
 کردم ...   نهیبه انعکاسم تو ا  یرو جمع کنم ... نگاه
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خودم از خودم    یدختر افسرده که از خودش متنفره ... وقت   هیجز    نم یبی م  یچ
 دارم ...  هیاز بق  یچه انتظار  ادیبدم م 

... اعتماد به نفسم    نمی ب  ی خودم رو چهل برابر زشت تر و چاق تر م  شهی هم
 مغرورم ...  نایچهل برابر ا ی خط فقر. .. ول  ر یز

 کنن ...   یتونن باهام شوخ ی هم نم ل یفام ی که پسر ها  یجور

خوبه    م ی هم دارم ... مثال نقاش  یخوب   کمی م ی خودم که بگذر  یها یبد  نی ا  از 
 تار یگرفتم و گ  یو مدرکم رو تو پونزده سالگ 

خوندم و    ینداد ادامه بدم و من رشته تجرب   مامانم اجازه  ی ... ول   زنمیم  هم
 هم خوبه   یکنکور رو هم خراب کردم .. تجرب

 ...  گس ی د یچ ه یتو خون من    یول

... ابرنگ  یقلمو ... مداد رنگ  یسر و ته شدم و هرچ   یب  یفکر ها   نیا  الیخ یب
 جعبه  ه یبود رو تو  ی نقاش ل یو کال وسا

 گذاشتم

 باالخره تموم شد.... یول  د یطول کش کمی

...    ه یمن چ  ر ی تقد  ا ی . .. خدادمیبه سمت تخت رفتم و روش دراز کش  اروم 
 ی زنن ول  یکه همه ازش حرف م   هیچ  ر یتقد  نیا

 ؟  نمشیب  ینم من
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 ***** 

 حرص نگاه مامان کردم ..  با

 !ی ش ی... تو حاال حاال ها اماده نم  رمیمامان من خودم م -

 گشت گفت:     یم  یزیهمون طور که دنبال چ   مامان

 گلسر رو کجا گذاشتم. ..   نیدونم ا ینم  یوا

نزد- راهش که  رفتم  من  وقت گ   رم یم  ادهی پ   که یمامان  هم که  تو    رت ی.. 
 ... ان یمامان ک   شی پ ی بر دی... با   ومدهین

خودت    دیغر نزن . در ضمن جواب بابات رو هم با   ی برو ... ول  یبر  یخوای+م
 یبد

 نداره...  یبابا که مشکل -

 و لباس رو که تو کاورش بود رو برداشتم  لی وسا

 دم یرو پوش دمی سف ی کفش کتون  و 

 پی اکثرا اسپرت دخترونه بود ... اونقدر اعتماد به نفس نداشتم که ت  پامیت
 مورد عالقه ام رو بپوشم ...   یها و لباس ها

 زدم   رونیاز خونه ب یبلند یسمت در پا تند کردم و با خدا حافظ به

  نیاز ا   یسر سفره عقد جواب نه بدم ول   گهیحس بهم م   هیراه افتادم ...    و 
 نه بلند و قاطع ...  هیجرئت ها ندارم..... کاش جرئت نه گفتن داشتم ... 
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  مرو ی کردم ... چقدر حال به هم زن ..... جانا ... هر که گوش  م ی به گوش  ینگاه 
حرف    ن یهم  یدونن مامانم برا  یدختره کشته مردشه ... نم   گهی حتما م  نه یبب

 کرده ...   وی اسمش رو س  ینجوریها ا 

 د یچی جلوم پ یمشک   ن یماش  هیدفعه   هی

  راننده نگاه کردم و خواستم بدون توجه بهش از کنار   یدود  شهیاخم به ش  با
 باز شد و سه تا مرد گنده  نی رد شم که در ماش 

 شدن و به سمتم اومدن     اده یپ

 الف بچه با حرص گفتم:   ه یعدالت سه تا گنده بک به  بابا

 کنار...   دیمرگتونه بر چه

 د یو دستم رو کش   دیقدم بهم رس  ه یبا  شونی کی  که

چنان    هیتو خونم پمپاژ شد که در عرض چند صدم ثان   یدفعه چ  هیدونم    ینم
 زدم که گوش خودم هم درد گرفت و ی غیج

هم به کمکش    گهیاون دوتا غول تشن د  ی ول  ییرها   یکردم به تقال   شروع
 اومدن 

 دهنم رو گرفته بود  یکی  حاال

 پام رو  یکی

 دستم رو ی کی  و 
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راه    ن یو ماش کردن ...    نم ینداشت و سوار ماش  یا  دهیتقال کردم فا  ی چ  هر 
 افتاد ... 

شون که کنارم نشست بود دهنم رو بست اونقدر محکم که    ی کیدفعه    هی
 فکر کنم جاش کبود بشه و بعد دستم رو دستبند 

 زدن  ر یو پاهام رو هم زنج   زدن

 واسه دست و پا زدن نداشتم ی جون چیه  گهید

 تونستم جم بخورم   ینم یدوتا غول گنده نشونده بودنم و حت نیب

از اون دزدا که    یکی نگه داشت و    ابون یخ   هیکنار    قهیبعد از چند دق  راننده 
 من   یها  ل یجلو کنار راننده نشسته بود با وسا

از اون غولتشن ها دست کرد    یکیعقب اومد    یشد و به سمت صندل  ادهیپ
 رفت    یرو به دستش داد ... اون هم بعد از گرفتن گوش  م ی و گوش  بم یتو ج 

پارچه    که یمنو به خاطر دوتا ت   ی عنی ؟    خوادی م  ی ؟؟لباسام رو برا چ  ی چ  یعن ی
 ....  دنیدزد

 به راه افتاد ...  ن یدوباره ماش و 

 ؟؟؟  رمهیتقد ن یرو صدا زدم .. ا ر یتقد  شبی د ایخدا

که    یخفه شد ...داداون پارچه محکم رو دهنم    نیکه ب  یزدم ...داد  داد
 ت یدادم شکا ی... ول  ه ییرها یکردن برا  یدزدا فکر م 
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 . .. چرا من ؟ یشگ یخدا بود .. و سوال هم  از 

شد    سی دهنم کامل خ  یکه دستمال رو   دیشد .. اونقدر شد  ر یهام سراز   اشک
... 

 دونم چقدر گذشته؟ ؟؟  ینم

 دونم کجام ؟؟  ینم

 دونم مقصدم کجاست ؟؟  ینم

 ؟؟؟ هی چ  ندمی دونم ا ینم

همه بفهمن من    ینابوده ... وقت   م ی زندگ  نکهیدونم ... ا   ی رو م  ز یچ  هی  فقط
  ییابرو  چیه  گهیشدم ... د  دهیبفهمن من دزد  یتو عقد شرکت نکردم ... وقت

 مونه   ینم

 شم ی اگه برگردم که گمون نکنم ...  تا اخر عمر رونده م  یحت

تکه داده   ن یماش  یجون به صندل   ی کرد .. و ب  یدرد م  ادیز   هی از گر  چشمام 
 نگه  نیدفعه ماش ه یمرده ... که  هی بودم .. مثل 

  گشون ید  یک یام کرد و    ادهیپ   نیو از ماش   دیاز دزدا دستم رو کش   یک یو    داشت
 حرف ی زد و چون عرب  یحرف م  یبا گوش 

 دمیجز ال .. ال .. ازش نفهم یزیچ  زدیم

 می بود  کیو کوچ  یمی خونه قد هی داخل
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 پر از اشغال و کارتون و خرت و پرت بدرد نخور بود  که

بستم بازانو و    یاز کارتن ها حل داد که به خاطر پاها  یک ی رو به سمت    من
 ....  ن یستی ها ..مگه ادم ن یشدم ... عوض   نیکف دستم پخش زم

 ****** 

 خبر دار شدن  بتم ی که تا حاال همه از غ  دیشد فهم یم  اهی آسمان کامال س از 

 کنن ؟؟؟  یراجبم م ییچه فکرا یعن ی

نداشته باشه ... من ابروم    تیکه حرف مردم برام اهم   ستم ی ن  یدختر  من
 جمله  نیبا ا  یکی برام مهمه .... من از کوچ یلیخ

 *... گمی م  یشدم ...* مردم چ بزرگ

 توجه باشم یتونم به حرف مردم ب   ینم

 خاطر حرف مردم چه کار ها که نکردم ... چه آرزو ها که نکشتم ...  به

ندارم ...    یچی ه  گهی.... حاال دیخدا ... که همش رو به باد داد  یمرس  یول
 ...  دن یمنو دزد  یچ یدونم برا  ی نم یحت

 نیو هم مرتبطه    انیبودن ک   سی ماجرا به پل  نیحدس دارم ... ا   هیفقط    و 
 دونم چقدر درسته ...  یحدس هم نم

 داشته باشه... یماجرا به تو ربط   نیاگه ا  ان یبه حالت ک  یوا

 گذشت  یم  یگذشت ول   ی کند م   یل یخ زمان
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 کنن ...   ی هم بهم توجه نم  رم یاگه بخوام بم  یها حت   یعوض  اون 

  یکردم ...و اروم چشما  رونیرو از سرم ب  الی کارتن تکه دادم .. و فکر و خ  به
 که از   ییخستم رو رو هم گذاشتم.... چشما

 که به خواب رفت  دینکش  قهیبه چند دق ی خستگ فرط

 ****** 

 دم یبازوم از خواب پر یشدن ناگهان دهیکش   با

کشه و   یمرد گنده داره دستم رو م  هی   دم یبه اطراف نگاه کردم که د  ج یگ  و 
 دفعه رو کولش انداخت هی

  ی ا  دهیفا   یهستم با حرص داد زدم ول   ی اومد تو چه مخمصه ا  ادمی   تازه 
 نداشت

 از سرم افتاده بود و کش مو هام شل شده بود  شالم 

به    دن یحرکت دوتا دستم رو بلند کردم و شروع کردم با ارنجم کوب  هی  تو
 کمر مرد گنده ... 

و کمرش رو تو دستش گرفت و بعد    ن یدفعه من رو انداخت رو زم  کی  که
 که باز هم فقط ال هاش رو  یاز چند تا کلمه عرب 

 به پهلوم   دیبه سمتم برگشت و با پاش کوب تی با عصبان دمیفهم

 د یچ یتو کل وجودم پ درد
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  ی دردش م  ی نجوریضربه من ا   ه یمونه اون وقت با    یم   لی مثل گور  لجن
 ره یگ

 خونه رفت ی و به سمت خروج د یر بازوم رو کشبا نیحرص ا  با

هم   دم ید  ینم   ی کیرو درست تو تار  افشیپسر جون و قد بلند که ق  هی  رونیب
 تکه  یا  ینی دلف یبه فرار نهی بود و دست به س

 بود  داده

حرکت من رو بلند کرد    ه یو با    ون ی کام  هیسمت    د یمن رو کش  کر یغول پ  مرد
 و در رو روم بست  ون ی و پرت کرد پشت کام

من ادمم    نیست یکثافت.....شما ادم ن  یدرد تو خودم جمع شدم ... وحش   با
 ..  رهیگی دردم م

بعد از اون شروع کردن به گذاشتن کارتون جلوم اونقدر کارتن گذاشتن که   
 ...  دمید ی رو نم رونی ب گهید

 رفت  یضعف م  دلم 

 نخورده بودم   یزیچ   مهیمن بعد از ناهار نصف و ن   یساعت چند ولدونم    ینم

 ناهار عمرم بشه  نیبه اخر  ل یدونستم اون ناهار قراره تبد یم  اگه

 خودم  یرو با عشق م همش

 شدن  ی اشکام جار دوباره
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م  درسته زبون  م  ی ول  زنهیمامانم زخم  رو  مامانم  االن    یتنها دوستمه من 
 خوام 

  شه یخواد مثل هم   یرو هم سر نکردم ... م شب    هیبدون مامانم    ی حت  من
 پاش بود تا من رو پاش دراز بکشم و اونقدر قلت 

 بشه  ی که عاص  بخورم

 کجا ؟   یمتوجه شدم که راه افتادن ... ول  ون یتکون خوردن کام  با

 ... ی زندگ نی.... لعنت به ا لعنت

 ******* 

 اومد  ون یدر کام  یصدا قهیمتوقف شد و بعد از چند دق  ونیکام 

 دونم چقدر گذشته بود  ینم  ی خشک شده بود و حت یحرکت یبدنم از ب  کل

که چشمم    یرو به روم برداشته شد به خاطر نور  یچند تا از کارتن ها  یوقت
 زد دستم رو جلو چشمم گذاشتم و همون  ی رو م

  ی که داشت کارتن ها رو بر م   یکه چشمام رو تنگ کرده بودم به کس  طور 
 داشت نگاه کردم 

که پشت سرش بود    یادیاز همون مرد گنده ها بود که به خاطر نور ز   ی کی
اله  ی و ملکوت   یصحنه نوران   ی لیخ   ن یا   ی ..... ول  یشده بود... انگار فرشته 

 دونم خدا رو بشناسن ....  ی م  د یکثافت ها بع
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  ون یکام   رونیبا خودش به ببه سمتم اومد و بازوم رو گرفت و من رو    مرد
 د یکش

 می ابونیتو ب دمید  م یاومد رونیبه ب   یوقت

 جا شن و ماسه بود  همه

 خورد  یبه چشم نم  یا گه ید یخرابه ... اباد هیبه جز   و 

 وحشتناک!!!!!!!!!! چقدر 

 پسره به سمت مون اومد  اون 

 دشی کامل د  شدیم  حاال

 کردم   شی بودم وارس رهیطور که با اخم بهش خ  همون

دزد جذاب    کیبه عنوان    یادی... ز   ییخرما   یبا موها  یش یپسر چشم م   هی
 بود

بار به خودم لعنت    نیهزارم  یگفت که من برا  یزیرو به مرد گنده چ  پسره
 فه یانقدر ضع  میفرستادم که چرا عرب

  میخوبه)به لطف کالس زبان ( ... سه برابرش عرب   م ی ا  ی سی قدر که انگل   همون 
 فه یضع

 گنده دست دهنم رو باز کرد   مرد

 حرص گفتم با
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 .  یدستت بشکنه عوض -

   -حرف زدم یعرب  کمی با تالش  و 

 انَت بقره ؟  هل

 زد  یپوزخند پسره

 ؟  یبگ  نو ی ا یچقد زور زد-

 ش کردم بلده من انقدر تال  یکه فارس  نیتعجب به پسره نگاه کردم ... ا  با

 کردم و مرد گنده حاال دست و پام رو هم باز کرده بود  یاخم نگاش م  با

 دست به اب ...  یبر یوقت دار قهیده دق-

 ... چون ... یدر بر یکه بخوا   یستیاونقدر احمق ن  مطمئنم 

 اش رو از پشت کمرش در اورد و ادامه داد  یمشک   کلت

 کنم  یساقتت م   ایاون وقت از دن  -

 زدم و گفتم مثل خودش یپوزخند

 ی ... بالخره اومدلیوقته منتظرتم ...عزرائ ی لی... من خ ی اوه چه عال -

  -گفتم  یرو از هم باز کردم و جد دستام

 باش تمومش کن  زود
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نبود که    ی زیمرگ چ  یهمه جرئت رو از کجا اورده بودم ول   نی دونم ا  ینم
خودکش فکر  اتفاقا   .... فرار کنم  جدا   یازش  پذ  ییازم  حاال که   رهینا   ...

 رم...  یاومده با آغوش باز به استقبالش م  شیفرصتش پ 

 زد و گفت یپوزخند

 کشمت ..   ی درد م  ی ب یچه مشتاق ... فکر کرد -

 د یو تا عمق و جودم لرز  دم یبهم انداخت که منظورش رو فهم  ینگاه ترسناک   و 

چندش مرد گنده رو پس زدم و بار اخم به سمت خرابه ها رفتم و    دست
 شون  ی کیاب تو دست  یوسط راه برگشتم و بطر

 و رفتم دم یکش  رو 

جن زدم رو درست   ی از اتمام کار دست و صورتم رو شستم و مو ها  بعد
  شیکجاست ... خوب   ستی که معلوم ن  م ی محکم پشت سرم بستم..... روسر 

   فتادهیکشم ن  نهیا

  ه یکه موهاش رو مثل سربازا زده بود    یسمتشون رفتم که مرد گنده ابه   
 گفت بخور………   یبه سمتم گرفت و به عرب  چ یساندو 

 ...   دمیکلمه فهم  هیخوشحال شدم باالخره   چقدر 

رو   شیک یمخ  شد یبهش زدم ... کاش م   یاز دستش گرفتمش و لبخند اروم 
 زد ازادم کنه ... 
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کردم و با پا کفش هام رو در    زونینشستم و پاهام رو او   ونیپشت کام   اروم 
 اوردم 

 ... پاهام له شد.....شیاخ

 بهم زل زده بود گفت:  یهمون طور که با خونسرد  پسره

 ...  میباش ... وقت ندار زود

 نگاه کردم و مثل خودش گفتم بهش

 من وقت دارم ...  ی تو وقت ندار -

 .... یشی وقت شناس م یگشنه موند   یوقت-

 بود بحث رو عوض کردم و گفتم چیطور که نگاهم به ساندو  ونهم 

 شدم ؟  دهیدزد  ی به چه جرم -

 شدم  ره یزدم و بهش خ  سی سوس چی به ساندو   یگاز  و 

 بدم....   ح یبخوام برات توض نم یب  ینم  یلیدل-

 زدم گفتم  یگاز م  چیطور که دوباره به ساندو  همون

 هم خوشحاله که من  ی لیبگم اون االن خ  دیبا انهیاگه به خاطر ک  -

 شدم ...  دهیدزد

 در به در دنبالته ...  نهی چه جالب پس به خاطر هم-
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 +پس به خاطر اونه ... به  خاطر عذاب وجدانش دنبالمه ....

 با اخم بهش زل زدم و ادامه دادم :  بعد

خودش رو    نی ... بر  ن یمن دار  کار یچ  ن یاصال شما که باهاش مشکل دار  
 ...  نیبدزد

  -با غرغر ادامه دادم و 

 پس بدم ... خاک تو سر بد شانسم د یهمه رو من با یها یبد جور 

زد که مرد گنده کچل به سمتم اومد و خواست    یحرف  یزد و به عرب  یپوزخند
 گفتم :   عی کنه که سر  رمیدوباره قل و زنج 

 ن یدست بند بزن  هیاز یخورم در نرم .. چه ن   یکن ... صبر کن .. قسم م  صبر 

 خونسرد گفت: یلیخ  پسره

 چقدر حرفت سنده  یوا

 دستام رو ببنده   ادیبا سرش اشاره کرد که گنده بک ب  و 

دستم    عیمرد گرفتم اون هم سر   یو دستام رو جلو  دمیکفشم رو پوش  عیسر
 با چسب دهنم رو بست   نبار یو پام رو بست و ا

... دوباره همه  دیو دوباره کارتن ها رو رو به روم چ   ون یداد داخل کام   هولم 
 غم زدم ...  یشد مثل زندگ  کیجا تار 
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 *  صحرا

 

رو برداشتم    س یاز توالت ها رفتم ... کاله گ  یکی زنانه شدم و به    سی سرو   وارد
برام گذاشته بود صورتم رو پاک کردم و لنز هام    ده یکه سع   ییها   لیو با وسا 

ام نبود من االن تو فرانسه    افهیبه پنهون کردن ق  یازین  گه یرو برداشتم... د
  یرو سازمانده   کراشاون قدر تو شک هست که نتونه ف  انیام . مطمئنم ک

 کنه تا فرانسه ...   بیکه بخواد منو تعق  نی کنه چه برسه به ا 

رفتم دست و صورتم رو شستم و   ییتوالت خارج شدم و به سمت روشو   از 
 ... رونیزدم ب با دستمال خشک کردم و دوباره  

زرد کنار    یها  یبه دست از فرودگاه خارج شدم و رفتم سمت تاکس  چمدون
ها شدم و راننده هم بعد از گذاشتن چمدونم    یاز تاکس  یک ی... سوار    ابونیخ
 تو 

 عقب اومد سوار شد   صندق

  شیحرف حرکت کرد . خوب  یمد نظرم رو به راننده دادم و اون هم ب   ادرس
 مسلط هستن .   یس یهمه به انگل  نجای ا یها  رانیبود تاکس نیا

  س یکجا؟ .. پار  یشدم .. تهران کجا؟ ... دب   رهی خ  سیپار  یها  ابونیخ  به
 متفاوت ...  یا یکجا؟... سه تا دن 

 پشت چراغ قرمز نگه داشت...   یتاکس
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 کاِر....   یتهران پر دست فروشه و بچه ها  یها  ابونیخ

 لوکس و اسپرِت....  یها  نیپر ماش ی دب یها  ابونیخ

 فرانسه پر عشاق دست تو دست....  یها  ابونی خ و 

 ؟؟؟ یپخش کرد یرو خدا چطور عدالت

 هتل رفتم .....  ی و بعد از حساب کردن به الب  دمیبه هتل رس  باالخره 

اتاق شدم    ی خستگ   با از    ک یاتاق خوشگل و ش   ه یوارد  ... چمدون رو  بود 
 خدمتگزار گرفتم و با دادن انعام بهش ازش تشکر 

کرد و رفت . در اتاق رو بستم و به سمت تخت    یو اون هم  تشکر  کردم
 رفتم . 

 دارم  یاتاق رنگ هیباره که   نی اول یکنم بعد از دوسال و خورده ا  فکر 

که تو بالکن بود روح ادم رو نوازش    ید یرز سف  یسمت بالکن رفتم گل ها  به
 کرد .    یم

 کرد .   یبهم دهن کج م  فلیبرج ا   یول

م  همه  عشقشون  م  ی ول  س یپار   انیبا  ازار  عشقمو  م  دمی من    نجا یا  ام ی و 
 ... حیتفر

 دادم و به سمت حمام رفتم رون ی رو اه مانند ب  نفسم
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شد خاطره    ی تا راحت بخوابم... کاش م   رم یدوش بگ   هی   د یاز خواب با  قبل
 اب دوش جا بزارم .  ر ی مدت رو هم ز نی ا یها

 **** 

 ی تم رو رو زنگ گذاشتم در با صدابه خونه رو به روم کردم و دس  ینگاه 
 باز شد  یک یت

از چهار پله    یکردن ورود  یگل به دست وارد خونه شدم و پس از ط  اروم
 دفعه تو بغلش ه یباال رفتم که در روم باز شد و 

 شدم ...  د یکش

 خنده گفتم با

 نا یمنم دلم برات تنگ شده بود... ت -

 کرد...   یشد... اشک هاش رو پاک م ی همون طور که ازم جدا م نا یت

 خنده نگاش کردم گفتم با

 ؟؟؟  ی کنیم  هیچرا گر  ونهید -

 لبخند گفت:  با

 شوقه  اشک

 از جلوم کنار رفت و گفت   عیسر  و 

 .  م ی داخل ...دو ساعت دم در  ای ... ب ای: ب
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 گذاشتم  رهیخونه شدم و گل رو رو جز وارد

 ی داشت . خونه چندان بزرگ  دیسف   -بود و دکور کرم    ی میگرم و صم   خونشون
 گرفته بود  یواریرو کاغذ د وارش ی عشق در و د ی نبود ول

 سمتش برگشتم و گفتم به

 و بچه کجان ؟؟   انیرا -

 و گفت:   دیخند

بچه قشقرق    یسر کاره ... بچه نه و اقا سام ... اگه بفهمه بهش گفت  انیرا
 .  کنه ی به پا م

   -خنده گفتم  با

. صدا کن ما هم   شهی م  شیمرد  یمتر از دو سالشه اون وقت ادعاک  فسقل
 .  م ی نی اقا رو بب نیا

 گوشه خونه داد زد :  کیزد و رو به راه پله بار  یلبخند نا یت

 ... م ی مهمون دار  ایسام مامان ب  -

  هیکه    دمیاز طبقه باال اومد به سمت راه پله چرخ  ییکوچولو  یپاها  یصدا
 با مزه ... یلی خ یچشم اب  یپسر مو فرفر

. فکر کنم قد هر پله نصف قد    ن ییپا  ومدی نشست و م  ی رو پله ها م   اروم 
 خودش بود . 
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االن    ن یکوچولو بود . من از هم  یادیکوچولوش واسه گام برداشتن ز  یها  پا
 ضعف کردم .   دشیتپل و سف یگاز گرفتن پاها  یبرا

  ن ییپا   فته یب پله ها   نی بچه از ا  ی گینم  -کردم و گفتم   نایبه ت یحرص نگاه   با
 .  یکن   یم  یبچه مادر ن یا یبرا ی. چطور

گفته من    یتره ... بعدشم ک   یاز من حرفه ا  ی فسقل  نی باخنده گفت:ا  نا یت
دوست داره و حرف من   یلیرو خ   انیرا   نجاستی؟ مشکل ا  م ی براش مادر بد

 . اره یرو به حساب نم 

 نگاه کردم ....   یازش گرفتم و به سام تپل چشم

که من عشقم رو فداش کردم    هیهمون بچه ا   ن یرفتم سمت پله ها ... ا  اروم 
 جلو چشمم اومد ...  انیک  افهیلحظه ق هی... 

حرکت تو بغل گرفتمش    هیزدم و به سمتش پا تند کردم و تو    یتلخ  لبخند
 قلبم حس شد   ی خال یکه جا  دمیکش   یق یو نفس عم

 دم یبون اورد که نفهمبه ز  یتو بغلم دست و پا زد و  کلمات نا مفهوم  اروم 

   -و کنار پاش زانو زدم و گفتم   نیگذاشتمش زم   اروم

 ؟؟؟ میمن ک   یدونیم

 گفت  نایتکون داد که ت  ن یرو به طرف سرش

 خاله ان بهشون سالم کن ..  شونی سام .. مامان .. ا  -
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 بهم زل زد و گفت:  شیانوس یاق یمامانش چشم گرفت و با اون چشما  از 

 اله )سالم خاله ( تام

 لبخند گفتم با

 زم یسالم عز -

هاش رو تحمل کنم و لپش رو    یخوشمزگ  نینتونستم ا   ن یاز ا  شتر ی ب  گهید
 .  دم یبوس

خودش توپر تر شده    نایرو مبل نشستم. .. ت  نای جام بلند شدم و با تعارف ت  از 
 کرده بود   ییبود و موهاش رو طال

 طور باشه   نیباطنا هم هموارم   دیخوبه .... ام  شونی که زندگ  ظاهرا

 با قهوه اومد کنارم نشست و با لبخند گفت  نا یت

 بدون ما ؟  گذشتیخوش م  یدب -

   -زدم یکج   لبخند

 (   یا ی.. عجب خوش گذرون  تی) پر قتل و جنا یی عال

 ؟  یدیرس  یک-

 +صبح. .. 

 اخم نگام کرد و گفت :  با

 ؟  یدنبالت ؟ االن هتل گرفت م ی ای ب یچرا نگفت -
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 +اره 

 ...  یمون ی م نجا ی هم  م ی اری م  م یری هات رو م  ل یوسا-

 +نه بابا .. 

 دیحرفم پر  وسط 

  م ی ندازی ... سام رو هم م  یگرد  سیپار  م ی خوب بر  خوامی... م   ار ینه ن   گهید  -
 می ریم ی.. مجرد انیگردن را

 سر کار؟؟؟  دیریمن م   یپس به جا-

 دمی چرخ ان یرا  یلبخند به سمت صدا با

بلند تر شده بود و کت و   ششینکرده بود فقط ر یرییتغ چیقبل بود ه  مثل
 چرم دستش بود فیشلوار پوش ک 

 لبخند از جام بلند شدم که به سمتم اومد و با لبخند بهم دست داد و گفت   با

 ی خوش اومد -

 کردم ...   تشکر 

عجله    نشست که سام با عجله) حاال مثال  نا یمبل کنار ت   ی هم اروم رو   اون 
... چه    ان یبود مثل بچه پنگوئن ( خودش رو پرت کرد تو بغل را  ی اش چ

  ده یم   یکه رنگ خوش بخت   یجلوم شکل گرفته .... قاب  یقاب سه نفره قشنگ 
... 
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 گفت :  انی رو به را نا یت

 ما رو هم خبر نکرده تازه هتل هم گرفته ...  ده یصحرا امروز صبح رس ان یرا

ش  ان یرا سام  طور که  م  طون یهمون  خنده    ی رو  از  سام  و  هوا  انداخت 
 بست گفت :  یچشماش رو م 

  ی اشکال نداره من و صحرا بعد از شام م  ی... واقعا که ... ول   یکار زشت  چه
 ...  میاری م  م ی کن  یهاش رو جمع م  لیوسا میر

   -گفتم   عیسر

 خوام مزاحمتون بشم.....  ی .. من هتل راحتم ... نم  ان یرا  ممنون 

 سام رو کنارش نشوند و گفت :  ان یرا

   میتو راحت  یما هم جلو  یست ی ن مزاحم 

 حلقه کرد و ادامه داد :  نایدستش رو دور کمر ت و 

 بحثش جداس .....  نیا  یمعذب نجای اگه تو ا یول

 شده گفت :  ز یر  یبا چشم ها نا یت

اون وقت خانم    نمشی ب  ی کرده معذب باشه .... بعد از چند سال دارم م  غلط
 تو هتل سر کنه ...   خوادی م  بانهیغر

   -خنده گفتم  با

 بود ؟  یها چ   یریاون تماس تصو پس
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 لبخند گفت:  با

 تونستم بغلت کنم ...   یکه نم  یریتماس تصو  تو

 زدم و با موندن موافقت کردم    یلبخند

 کنه .....   ر ییخونواده تغ  ن یا شی پ  م ی که رو ح  دیشا

 

 ***  سما

 

حس بود و کوفته ... پاهام تاول زده   یکردن ... کل بدنم ب   ادمیپ ونی کام  از 
 اونقدر که تو کفش بوده ... 

 . .. ستی ن  سای پل ای از خانوادم   یخبر چ یدو روز ه نیا  تو

 ؟؟؟ گرده یدنبالم م  ی کس  اصال

که    یجور  دیخشن کش  یل یبه سمت ما اومد و بازوم رو خ  ییمو خرما   پسر 
 ی ح ی تفر ی و به سمت کشت ن یبود بخورم زم کینزد

 دیکش   یرفت و من رو پشت سرش م  یا

 شناختم گفتم یکه از خودم م   ییصدا  نیدرد مند تر  با

 اروم ... بازوم کنده شد  -

  -دیو تو صورتم غر  دیحرکت من رو از بازوم باال کش هیتو   که
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 کنده بشه   خوامی م

 بعد محکم تر بازوم رو گرفت و راه افتاد.....  و 

 شده ...  ینا شناخته ا ز یچ  رحم 

حرکت   ه یپشت سرمون  اومدن تو    گاردایباد  می که شد  یح یتفر ی کشت  سوار 
 افتادم و گونه برجسته ام  قیمن رو هل داد که گوشه قا

 ناله نداشتم .  یبرا  یی نا  ی.....ول یبه بدنه کشت  خورد

کردم چهل    یوز خسته و شکسته شده بودم که حس مدو ر   نیاون قدر تو ا 
 سال به عمرم اضافه شده ... 

 منتظرته ...   نای تازه اولشه ... صبر کن ... بد تر از ا  نیخانم ا سما

  یبود اروم به بدنه  کشت   ادی ز  یل یشروع به حرکت کرد و سرعتش خ  ملوان
ودم ... اصال  بودم و غذا نخورده ب   ده یتکه دادم ..دو روز بود که درست نخواب 

 ام االن چقدر افتضاح شده ...   افهیتونم حدس بزنم ق  ینم

جلوم ظاهر    گاردای گوشه خودم رو جمع کرده بودم که دوتا از باد  هی  اروم 
  ی بودن نم  ستاده یبود و پشت به غروب ا   ی کی شدن .... چون هوا رو به تار

 ...  نم یاشون رو بب  افهیتونستم ق

رو به لبم    وانیتو دستش بود نشست و ل   ی اب  وانیکه ل   یشون در حال  ی کی
 کرد ...   کینزد
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  مین یتو ب  ی دنیبد نوش   ی بو  دنیچی بردم که با پ  کیفکر اب بودن سرم رو نزد  با
مرد دستش رو پشت سرم گذاشت و    یسرم رو با چندش عقب بردم ... ول 

رو    یزهر مار  نیخواد ا  یم   یچ   یدونم برا  یرو به لبم چسبوند .... م   وانیل
 کور خونده ...    یوردم بده ول به خ

به پام زد که دهنم باز شد و    یبود لگد محکم  ستادهی که ا  یحرکت اون  هی تو
 تو دهنم رفت ...  ی دنیاز نوش  یمقدار

م  یصدا  با ل   می دیبه سمتش چرخ  ی شی پسر چشم  فاصله   وان ی و  دهنم  از 
فاصله    ن یها شروع کرد حرف زدن منم تو ا   گارد ی گرفت ... با اخم رو به باد

 تو دهنم بود .....  شیهنوز تلخ  یتلخ رو تف کردم .. ول  ع یاون ما 

  چاره ی هم همه زورشون به من ب  نا ی... ا  دیبازوم رو گرفت و کش   یعصب  پسره
 !!!  کشهیزورش رو به رخ من م  رسهی ... هر که م  ده یرس

 از درها رو باز کرد ...من رو برد داخل ...   یک یرفت و    یی سمت راهرو به

 نگاه کردم ...  کیاخم به اتاق خواب ش  با

   -اخم به سمتش برگشتم و گفتم  با

 .....  ی ول یمنو نجات داد  یفکر کردم تو اومد من

 حوصله رو تخت لم داد و گفت :  ی حرفم منو پرت کرد گوشه اتاق و ب  ون ی م

که  به    یدار  یدونم تو چ  یاخه نم   ات کنن ...   کهیت  کهیذاشتم ت  یم   دیبا
 ....   ینازی خودت م
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 گردنش رو ماساژ داد و ادامه داد :  پشت

 نکن ...   ی باف الیتو بغلمه ... پس خ   یبهشت  یهر وقت اراده کنم حور  من

 نبود پس جوابش رو تو دلم دادم :   یازش اعتبار چون 

 جوالن بده .  طانیتو بغل ش ادینم یبهشت  یحور

 تکه دادم ....  وار ی خودم رو جمع و جور کردم و به د نی رو زم از 

شد   ینم  دهیازش شن یحرف چیه  یول  دیدراز کش دمیشا د یاونم گرفت خواب  
 ...  نمشی تونستم بب  یو نم

  دونم یو فقط م  م یکرد  یحرکت م   ادیدونم چند مدت با همون سرعت ز  ینم
 راه خوابم برد    نیب

 شدم دار یاز خواب ب ید یشد یتکون ها با

 که چشمام رو باز کردم   نی مه

 دم یو از جا پر دم یصورتم د  یرو جلو صورتش

 کرد .   یمثل دار کوب داشت قلبم رو سوراخ م  ی چ هی

به    ی اسکله چوب  هی   قیو با هم از طر  دیدوباره بازوم رو گرفت و کش   پسره
 می دیساحل رس 

 عمارت بزرگ بود  هیمال    یانگار ساحل اختصاص که

 دونم کجام ....   ی نم یحت
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باد   ایشن و ماسه و در   فقط ا  اهیغولتشن ِ س  یگاردا ی...   ... پسر    ن یپوش 
 ی م  یو عبوس ... عمارت بزرگ روبه روم بهم دهن کج  ی عصب   یشی چشم م
 کنن ..... 

واسه    یزیچ  نکه یگفتم ... نه ا  ینم   یچ ی شدم و ه  یم   دهیسرش کش  پشت
 زدم  یگفتن نداشته باشم ... با دل پرم دم نم

  می راه رو گذشت کیو از اونجا از    م یو وارد عمارت شد  م یها گذشت گاردیباد از 
داخلش استفاده    یی که رنگ طال  یبزرگ با دکور  ی ل یسالن خ  ه یبه    مید یتا رس

 ... بلکه طالس!!!! ستی ن یی حتم دارم فقط رنگ طال یشده بود... ول

مبل    یود که رو ب  ی مرد  زونیزن بودن .. و زنه او  هیسالن دوتا مرد و    تو
 چرم نشسته بود . 

ها رو دوتا    ر ی دستم رو ول کرد و هول داد سمتشون که به خاطره زنج  پسره
 ... نیزانوم افتادم زم 

بود از جام بلند شدم    یا  ی به هر سخت  ن یبه خاطر هم  ادی خفت بدم م  نی ا  از 
 ...  سادمی و لرزونم وا فی ضع  یو رو دوتا پا

  ی م   یحرف زدن. ... چند کلمه ا  یه عرببهم پوزخند زدن و شروع کردن ب  که
که رو مبل    ی...با حرف مرد  دمینرس  یا  جه ینت   چیدر کل به ه   یول  دمیفهم

 دفعه همشون به سمتم برگشتن و نگام کردن ...  ه یچرم نشسته بود 

   -گفتم   یفارس به
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 ؟  چطونه

 زد و گفت:  یتکه داده بود پوزخند وار ی که حاال کنارم به د  پسره

 فروشنت ...  ی م  ز یاحتماال به عنوان کن  یدار یا یمعمول  افهیق

  -تعجب به سمتش برگشتم و داد زدم با

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نه

معن   کلش به  ق  ی رو  به  و  انداخت  باال  رو  ابرو هاش  و  داد  تکون    افهیاره 
 مبهوت من لبخند زد

  -که رو مبل چرم بود داد زد  یدفعه مرد هی  که

 ... جاسب

 ده اومد داخل سالن مرد گن هی  و 

 سمت پسره برگشتم و گفتم عیسر

 تو رو خدا کمکم کن... نذار منو بفروشن. -

  لم یتحو  یپوزخند  ی رحم   ی اون با ب  یول   ختم ی التماسم رو تو چشمام ر  تمام
 دادو رو ازم گرفت ....

   -گفتم   یس ینشدم و رو به مرده کردم  و به انگل  د ینا ام ی ول 

 ... منو نفروش خورمی ... صبر کن ... من به دردت م صبرکن

 ابروش رو باال انداخت و گفت  هیزد و   یلبخند مرده
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 ... یخوریمنو نخندون .. تو به چه دردم م  -

 اشاره کرد که منو ببره   گاردیبه مرد باد و 

  یخودم رو تموم شده م   گهیددیبه سمتم اومد و بازوم رو گرفت و کش   مرده
 راه   نیب ه هدفعی دونستم که 

 رو جار زدم   دم یام نیسمتش برگشم و اخر  به

 بخونم...  تونم ی : من م

 ابروش رو باال انداخت و با پوزخند گفت:  هی  مرده

 حاال شد...  -

 گنده بک اشاره کرد بره کنار ...   گاردی به باد رو 

 ..  دیکوب   یم   نم یزدم و قلبم تو س  ینفس م  نفس

 ی ن یب ی د مب یخب بخون ... اگه سر کارم گذاشته باش-

 تمام وجودم رو فرا گرفت ... اروم گفتم  استرس

 ... خوام یم  تار ی گ  هی -

 و نفس گرفتن .   دنیزمان خر   یکم  یتنها راه بود برا  نیا

 اشاره کرد و گفت  گارداشیاز باد یکی به  رو 

 ...  ار یب  تار یبرو گ  -
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 شعور بود ...  یکرد اون پسر ب  یکه با پوزخند نگام م   یتنها کس و 

روبه روم قرار گرفت و مرده اشاره کرد    ی ا  یمشک  تار یگ  قهیاز چند دق  بعد
 دست و پام رو باز کنن 

بردم و گرفتمش   تار ی لرزونم رو به سمت گ  یاز باز شدن دست وپام دستا  بعد
 گرونه   یلی... ازش معلوم بود خ

به    ره یخ از مبل ها نشستم .... پنج جفت چشم    یک یبه دست اروم رو   تار یگ
 تارم یاستاد گ یبود که فقط چند بار جلو ی من

رو    ی خوانندگ  دیبزرگ شدن ق  رانیبودم و به خاطر دختر بودن و تو ا   خونده 
 صدام مثل فرشته   گفتیزده بودم .... استادم م 

کنن ... چون تنها مخاطبم استادم    یفکر م  ی چ  ه یدونم بق  ینم   ی ... ول  هاس
 بوده 

داد و پوزخند اون مرد رو به    یبد  ی... که صدا   دمیرو رو تار ها کش  دستم 
 می خونسرد تر باشم ... زندگ دی همراه داشت ... با 

رو کوک کردم و دوباره شروع کردم به زدن    تار ی بستس ... گ  ق یدقا  نیا   به
 ..... زامر یخدا ب ونیتنتاس  کس یاز ا یمی اهنگ قد هی

 شروع کردم به خوندن   رو 

 ....baby i don't understand this 
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بود که دلم اروم شد    ی اهنگ انقدر احساسات  ن یا   ی استرس داشتم ول  اولش
 اومد و به   رونیخستم ب  یو ارامش از چشما 

 ...  دیچک تار ی رو گ ی اشک صورت 

ه  برداشتم ومضطرب ب  تار یگ  یها  م یاهنگ تموم شد ...دستم رو س   باالخره 
 مرد نگاه کردم ...   یچشما

 کردن ...فکر کنم با تعجب ...  ینگاهم م  یجور ه ی همشون

بود که من متعجب    نجایخنده... ا   ر یدفعه زد ز  هیکه رو مبل چرم بود    یمرد
 شدم ... 

 گفت   یلبخند کج با

کردم صدات انقدر خوب باشه ... خوب بود ... من معموال غافل    یفکر نم  -
  یکرد   رمیتو غافل گ ی شم ...ول ینم  ر یگ

 مشغول حرف زدن شدن ...  ی به دختر کنار دستش کرد و به عرب رو 

  ی به سمتم برگشت و با لبخند مسخره اش که معلوم بود نقشه ها  دختره
 برام داره گفت: یشوم 

 بخون   گهی اهنگ د هی

اهنگ تموم    ی رو از ادل خوندم ... وقت  some one like youبار  اهنگ    نیا
 شد .  
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من فقط   -جرئت به خرج دادم و بااسترس گفتم   یکه تموم شد کم   اهنگ
 ینه مرد  نمی بشه .... نه بفروش  نیتضم   تم ی که امن  خونم ی براتون م  یدر حال
 بشه ...  کیبهم نزد

  ی س یو به انگل   ی شی م مسکوت برگشت سمت پسر چش   قهیبعد از چند دق  مرد
  ن ی... حواست بهش باشه ...ا   مونهیتو م  شیگفت: عمار ببرش خونت ... پ 

 .....  دمونهیالماس جد ان ینامزد ک 

 ... نهی !!!!!!!! پس اسمش اعمار 

 خواست داد بزنم :  یم  دلم 

رو کد   انیک   رمیخودم م   نی... به خدا اگه ولم کن انم یگفته من نامزد ک  یک  
 .  ارم یبسته براتون م 

 که گلوم خشک شده بود .....  فی چه ح  یول

 با اخم گفت:  عمار 

   ستم ی بلد ن ی نداره... در ضمن بچه دار یتونم ... به من ربط  ینم من

  ا ی  ییشعور بچه تو  ی ب  رهیبه ما افکند .... بره بم   ی با پوزخند گوشه چشم  و 
 من ... نامرد خائن وطن فروش ...  

 رو به عمار گفت :   تین با عصبا مرد

 مونهی تو م شی ... پ ار ی حرف رو حرفم ن -
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 من ؟   شی +چرا پ

تو    شی اس پ  گه ید   ی تر از جاها  ی تی... و اپارتمانت امن   ی چون هم زبونش   -
 ستین  یمنم اعتبار ی گاردایراحت تره  و به باد  المی باشه خ

سر دادن که من تنم    یحرف خودش و افرادش خنده ترسناک  نیدر اخر ا   و 
 رو زلزله زد 

بگه که    یزیباشم با حرص اومد چ  ششی بود که قراره من پ  یکه عصب   عمار 
مرده دستش رو باال اوردو بهش اجازه نداد ... عمار هم با غضب به سمت  

حرکت دستم رو    ه یمنه بخت برگشته برگشت و به سمتم پا تند کرد... تو  
  تار یکشه نکنه فکر کرده کش تنبونه ( گ   یچرا همش دستم رو م  ن ی) ا  د یکش
 رو

  یخارج م  یگذاشتم و پشتش حرکت کردم همون طور که از در ورود  نیزم
 ی چی اش و سو ی شلوار مشک  بیدست کرد تو ج م یشد

که    یمتی گرون ق  نی اون همه ماش   نیاورد و دکمه باز کردنش رو زد که ب   در 
 شورلت اسپرت چراغاش روشن و ه یبود  اطیتو ح 

  با یرو باز کرد و تقر  نیو در ماش   دیکش  نیشد من رو به سمت ماش   خاموش
 ..... و در رو محکم روم بست نیپرتم کرد داخل ماش 

 . ... یعصب  ِی وحش ن یکنه با ا  ر ی... خدا به خ
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ها   کیالست  غیج  یاف راه افتاد. ... صدا   کیت   هیهم نشست و با    خودش
 .. هنوز تو گوشمه .

که با    یچشمم افتاد به برج ..... برج   می دور شد  ی از عمارت بزرگ کم  ی وقت
 ام!!!!!!! ی من تو دب  یعن ی...   فه یانگار رو سرم خراب شد .... برج خل دنشید

 د یکش  یم  ییال نا یماش  نی روند و از ب یم  ابونیسرعت تو خ  با

صندل  منم  به  ترس  عذاب   دمیچسب   یاز  تا کمتر  بودم  بسته  رو  و چشمام 
 بکشم. ... 

 کشه ...   یاخرش من رو م نیا

  ه یچقدر االن عصب  دونمیکنم .. م  یاعتراض  ایبزنم    یکردم حرف  ینم   جرعت
  ... 

و ناراحت باشم . نا    ی عصب   د یشعور من با  ی بهش بگه خوب ب  ست ین   ی کی
 !!! و قرار بود به عنوان کزت فروخته شم یبهم کمک نکرد یسالمت 

نگه داشت. ... و چون من کمر بند نبسته بودم    نیدفعه ماش  هی  یاز مدت  بعد
دستم رو به داشبورد گرفتم و سرم نخورد به    ی با شتاب به جلو پرت شدم ول

...حاال خوبه مرده گفت ازم خوب مراقبت کنه وگرنه تا االن مفقوداالثر  شهیش
 شده بودم ..... 

 مفقود االثرم!  خانوادم ی االن هم برا نیهم   البته
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.  دیچی پ  نیدادش تو ماش   یدفعه صدا  هیرو اروم باز کردم. ... که    چشمام 
... 

 ...  ن ییگمشو پا-

بازو    ی شدم که دوباره بازوم رو گرفت. ... اخرش ب  ادهیپ   نیترس از ماش   با
 شم یم

 بکنش راحت باش ...!!!!!!!!! ا یب  اصال

 بلند بود....  یل یبرج خ   هی روبروم 

در    یزد رو طبقه اخر و وقت  م ی سوار شد  یو وقت  م ی سمت اسانسور برج رفت  به
  ب ی اسانسور دست به ج  وارهیآسانسور بسته شد بازوم رو ول کرد .....به د

 تو هم بود   دیتکه داد ...اخماش هم شد

 شدم ...  ره یحرف به کف اسانسور خ  یاروم و ب منم 

رس   دیطول کش   کمی نظر  مورد  به طبقه  باز شد ...    م ی دیتا  آسانسور که  در 
 و اروم گفتم دم یکه خودم رو کنار کش  رهی دوباره بازوم رو خواست بگ

 ام یم  خودم

نگاهم کرد که سر  یبا چشما  و    عیوحشتناکش  باز کردم  رو  آسانسور  در 
 ...  رون یب  دمیپر

به سمت تنها در اون طبقه رفتم و جلوش توقف کردم ... به عقب برگشتم    و 
 ...  نشیتو س  کجاست که رفتم   نم یبب
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عقب رفتم که خوردم به در ... اروم دستش رو گذاشت رو در و    کمی   اروم 
 سرش رو به سمتم خم کرد که چشمام رو محکم بستم ... 

دفعه در باز شد و به سمت عقب    هی اومد و    یکیت  یصدا  هیاز چند ثان  بعد
 پرت شدم ... 

اوخ  پشتم و  اخ   ... شد  صاف  پوزخند  یفکر کنم  بهم  و    ی کردم که  زد 
 گفت:خودتو جمع کن ... 

نوع اسکنره که با اسکن    هیدر    یچشم   دم یجام با درد بلند شدم و تازه فهم  از 
 چشم عمار باز شده ... دستش رو پشت کمرم 

 و هولم داد سمت راهرو  گذاشت

و    یاز اب   یی ها  تهی ا تونالداشت ب  ی کیبود که دکور مدرن و ش   ی بزرگ  اپارتمان 
 ...  ی و توس دیسف

 و در رو باز کرد ...   دیچ یپ  یدیدر سف یداد جلو یطور که هولم م همون

دفعه دوباره    هی...    دیو سف  یا  روزهیکرم و ف   یرنگ   بیاتاق مهمان با ترک  هی
 د یدر سف هی و برد سمت   دیمن رو با خودش کش

به   گهید باز کرد و من رو هل داد داخلش  ..در رو  برد  اتاق  داخل همون 
 سمتش برگشتم و متعجب نگاهش کردم که گفت 

 ی دیم  دهیرگندیس  یکن .. بو  حموم

 در رو روم بست  .....  و 
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 دم ...  ی اره بو لجن م یبغلم رو بو کردم وا ر ی تعجب ز با

 م .... شروع کردم به در اوردن لباس هام و به سمت دوش رفت اروم 

  وار ید  هی بود فقط دور حمومش    یکیو حمومش    شیبهداشت  سی سرو   نجایا
 شده بود  دهیکش   یا  شهیش

پ  هیاز    بعد با وسواس شستن خودم حوله رو دور خودم  و    دم یچی ساعت 
 رون ی ب ی.... سرک  دمیحوله سر  رو رو سرم کش

 .... خداورا شکر نبودش  دمیکش

 اتاق رفتم ...  اومدم و به سمت تخت بزرگ وسط رون یب اروم 

 ؟؟؟ یگرد  یم  ی دنبال کس-

  لکسیر  یل یخ  غم یتوجه به ج  ی زدم که ب  ی غیصداش قلبم منفجر شد و ج   با
 کرد  م ی همون طور که به چهار چوب در تکه داد بود وارس

   -حرف هاست با اخم گفتم  ن یپرو تر از ا  دمید  یوقت

 ؟؟  رونیب  یریچرا نم ست یلباس تنم ن  ین یب ی نم مگه

 پرت شد تو صورتم که با دست گرفتمش ....  ی چ هیدفعه   هی  که

 ...  یلباس بمون ی بهت ندمش ب گفتی م  طونهیبرات لباس اوردم .... ش -

مردونه   یبا شلوار ورزش   شرتی ت هی.... به لباس ها نگاه کردم    رون یرفت ب  و 
.... 
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برام بلند و بزرگ    ی لیخ  ی طور ول   نیو شلوار رو هم هم   دم یرو پوش  شرت یت
 ... بود 

دو روز   ن یو محکم بندش رو بستم .... تو ا  دمیحد کش  نی رو به باالتر  شلوار 
 چشمام گود افتاده.....   ر یالغر شدم و ز 

که    رونیرفتم ب  یبه خاطر گشنگ   ینفله ام کنه ... ول  رونیبرم ب  دمیترس  یم
  پویلباشه و داره با فندک ز  نیخاموش ب   گار یلش رو مبل لم داده و س   دمید
 کنه   یم  یباز

اشپز    رهی اومدم و به سمت جز  رونیراهرو ب   وار ی و با ترس از پشت د  اروم 
داشت فندک    یحرفه ا  یل یبود که خ  ششینگام هنوز پ   یخونه رفتم ....ول

دفعه در فندک رو بست و بهم    ه یچرخوند ... که    یروشن رو تو دستش م 
 نگاه کرد. ... 

  -رت دادم وبا ترس گفتمدهنم رو قو  اب

 گشنمه 

ز  هی با تعجب نگاش م  ر ی دفعه زد  و    یخنده  اورد  باال  کردم که سرش رو 
 ده یپر رون یکه موقع خنده از لباش ب  گار یفندک و س 

گذاشت .... از جاش بلند شد و به سمت اشپز خونه اومد  ...    ز یرو رو م   بود
   -شدم گفتم   یمنم همون طور که وارد اشپزخونه م

 ؟  یدیخند  ی چ از 
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 ...  یدیفهم  یم  ی انداخت ینگاه م  ه ی نه یاگه تو آ  -

ورچ  لبام ا  دم یرو  مهم   ... درک  به  اصال  خ  نه ی...  روحم    الم یاالن  و  راحته 
داره .. من که مضحکه کل عالمم ....تو هم   ز یکن   هینسبت به    شتر ی ارامش ب

 ...  ی بخند شاد ش

غذا  ه ی  خچال یتو    از  و رو جز  ی مشت  اورد  در  و کنسرو   و    د یچ  ره یسرد 
 اپن نشست ...  یطوس  ی ها ی از صندل ی کیخودش رو  

 کرد گفت  یها رو باز م  ی از قوط یک یطور که داشت  همون

 ...  یمنتظر دعوت نامه ا -

ها بود اروم    یستم همون طور که نگاهم به قوطرفتم و جلوش نش  عیسر
   -گفتم 

 ؟  یخور یسرد م یغذا  شهی هم

که داخلش قاشق گذاشته    یا  یو قوط  so so یرو تکون داد به معن   دستش
 سرد رو روبهروم گذاشت ..و گفت :  چیبودبه همراه ساندو

 ؟  یبلد ی+ اشپز

 اره -

 میخور  یگرم م  یبه بعد غذا ن ی+خوبه . پس از ا

 بود که گفتم:  ختهیترسم ر  انگار 



 

 
71

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 نه برا تو ..  ی بلدم غذا بپزم ول -

 خشنش که روشن تر شده بود نگام کرد و گفت: یچشما با

 ؟؟  ی گفت  ی+چ

 جواب دادم:  پررو 

 پزم ؟؟؟ ی گفته من برا تو غذا م  یگفتم ک-

کنسرو بود چشاش رو به سمتم چرخوند    یطور که چشمش به قوط  همون 
 وحشتناک نگام کرد   یلی و خ

 ..... گهی م  بم ی+ کلت تو ج 

قشنگ زد کنفم کرد ... بدون حرف با حرص غذام رو خوردم. ... فقط   یعن ی
 یی طعم ها  نیاز مزخرف تر  ی کیبگم    د ی.....و با   رمی نم  یخوردم که از گشنگ 

 ...  دم یبود که چش

اونا    ی عنی...    د یچشمم کش  یرو جلو  یخوشمزه مامان پرده اشک   یغذا ها  ادی
  یقرص ها  رهی نم  ادش ی؟ مامانم    کنهی م  کار یاالن تو چه حالن ... بابا داره چ

 فشارش رو بخوره ؟ 

.     نم یبش   نجایا   نیاز ا   شتر یتونستم ب   ی نم   گه یکرد .د  یداشت خفم م  بغض 
  د یسرم که به بالشت رس  حرف از جا بلند شدم و  به سمت اتاق رفتم  ....   یب

 کردن .   دنیاشکام ناخداگاه شروع به بار

 *****..... 
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 و داد زدم ....   دمیرو سرم کش   شتر یپتو رو ب  ید یشد یتکون ها با

 رم یانقدر بخوابم بم نیبزار  ن یولم کن-

 تخت .....   نییشد که پرت شدم پا  دهیدفعه چنان دستم کش هی  که

کنند ام    دار یسمت ب   دم یطور که دستم رو به سرم گرفته بودم چرخ  همون 
 دم یبود ...اروم غر سادیباال سرم وا نهی ... عمار خان دست به س

 قرار بدم  تیاالن حقته روحت رو مورد عنا  -

 بلند شدم ...  ن یاروم از رو زم و 

 ببرمت کار دارم خودم ...  دیزود باش با  -

از    قهی.... بعد از پنج دق  رونیاونم رفت برفتم و    یبهداشت  سیسمت سرو   به
بود که    ده یپوش   یمشک   شرت یت  ه یبا    ی شلوار مشک  ه یاتاق خارج شدم عمار  

 روش طرح جوکر بود با حرص گفتم

 ؟؟؟  امیب دیلباسا با  ن یمن با ا -

 و خونسرد گفت  الی خ یب

 فت یاره .. راه ب  -

   -بهش کردم و گفتم  یاخم

 ؟؟؟؟؟؟یچ  صبحانه

 گفت زد و   یپوزخند
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 ی : االن وقته ناهاره خرس قطب

 و بعد   م ی.... اول سوار آسانسور شد رونیو برد ب  دی... و دستم رو کش  

   دنیپسره جذاب د  نیادم من داغون رو با ا  ی ... شانس خر من کل ن یماش

 شدم ....  ادهیدستور عمار پ به

 کجاست؟   نجای+ ا

 شگاه یارا -

 ؟ یچ  ی+ خب برا

 اخم به سمتم برگشت و گفت:  با

 ی اماده بش د یبا یشب اجرا دار نکهیا یبرا

 گفتم  غی ج با

 ؟؟  یچ -

 فت ی…راه ب  یکوفته برنج -

 هل داد .... شگاه یو من رو تا داخل ارا 

 زنونه ....   شگاهی تو ارا یخارجه اشکال نداره بر نجایا

 یچی ه  حرف زدن که  یاز دختر ها کرد و شروع کرد به عرب  یکی رو به    عمار 
که سر کالست    یعرب  یگرام  ر یخوام خانم فرهمند دب   ی... معذرت م  دمینفهم

دادم و    ی م  دیسف  ا یکردم    یم  یقهوه ا  ای خواب بودم و همه امتحان ها رو  
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خواه معذرت  …حاال که  شدم  پاس  تقلب  م  یبا  بختِک    ن یا   شهیکردم 
 از روم برداشته شه ....  ی شانسبد

شد ...   رهیدستش رو گرفتم که به دستم خ   ع یبرگشت سمت در که سر   عمار 
   -دستم رو برداشتم و گفتم 

 ؟یریم  کجا 

   -دیحرص تو صورتم غر با

 ؟؟؟... هان ؟؟؟؟  رم یاز تو اجازه بگ دیدارم ... با ی کار و زندگ  منم 

هم من رو    شگر ینگفت که رفت و دختر آرا   یزیانداختم و چ   ن ییرو پا  سرم
 زر یکرد .... اول از همه کل بدنم رو ل   یم  ییراهنما

خفن و    ی...چقدر سختم بود .. بعدش صورتم رو برداشتن و ابرو ها  کردن
 به   از ی وقت ن چی ابرو ها ه ن یکلفتم رو.... به لطف ا

!!!!! بعد از    رنیابرو بگ  وندی ازم پ  انیروز ب   هیابرو نداشتم ... فکر کنم    مداد
 مخالفتم شروع کردن به نک  یاون با وجود کل

خواست مو هام رو رنگ کنم ....    یو رنگ کردن موهام .... دلم نم   یریگ
 ؟؟؟  هیچه کار  ن یاخه ا

کردن چقدر بغض کردم .... مو هام    یر یکه از موهام نک گ  یسه سانت  یبرا
 موهام   شهیو ر  یخاکستر یخ یرو مش کرده بودن 
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و    کور یانت رنگ نکرده بودن .. بعدش هم شروع کردن به مان تا پنج س  رو 
 مختلف و ماسک گذاشتن رو ی کور و کار ها  یپد

  یبود اصال .... فقط ه   یدونم چ   یکردن که نم  یم  ییکارا   هیو ...    پوستم 
 اونور سالن ... سالن  دادنیور پاس م  نیمن رو از ا 

 ماشاءهلل سالن بوداااا ....  هم

  ی کرد ول  یشد و شکمم بد قار و قور م   یم  کیتار  کم کم هوا داشت  گهید
 رو گشونید ی کیموهام بود و    ر ی شون درگ  یکی

داشت    یبلوند  یکه موها   شگر ی ارا  یاز دختر ها   ی کیکرد ...    یکار م   صورتم 
 اومد و گفت: 

 دنبالش.....  اومدن

 کرد گفت  یکه رو صورتم کار م  یشگریارا

 ادیبگو االن م  -

لباس تو    هیشون من رو برد سمت اتاق پرو و    یک یاز جا بلندم کردن و    و 
 گفت    یسی کاور داد دستم و به انگل

 بپوش ....  نویا -

لباسه    نیخدا ا  ایرو گرفتم و رفتم داخل اتاق پرو لباس رو در اوردم ....    لباس
 .....  ده یکه همه دار و ندارم رو به فنا م  نیاخه ا
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  ی باز  قه یداشت و    کیکه دو بند بار  یلباس شب بلند درخشان سرمه ا  هی
 کمرم با   یداشت و پشت کمرش هم باز بود تا وسطا

اومدم و همون طور که نگاهم به لباس مزخرف    رونیاز اتاق پرو ب  اعتراض
   -بود گفتم 

 بپوشم   نویا عمرا 

اخمام رو تو هم    دم ید  ب یبه رو به رو نگاه کردم که عمار رو دست به ج  و 
   -و گفتم   دمیکش

 دامن دار...  یو ی ما ای  یلباس مجلس  دیگی م  نی.. اصال شما به ا ه؟ی چ نیا

 گفت   یخونسرد با

 شده ...  ر ی برو بپوش د -

 پوشم ...   ینم -

 قدم به سمتم برداشت:  ه یاخم  با

 پوشونم ی+ برات م 

زدم و رفتم تو اتاق پرو و درش رو قفل کردم .. مشتش    غی م که ج اومد سمت   و 
 و گفت دیرو به در کوب 

 .... ومدم ی بپوش تا ن -
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که به خاطرت    انی گرفت ... چقدر بدبختم من ... خدا لعنتت کنه ک  بغضم 
.....    نیی پا  اوردیدن ... اگه بابام بود االن فک عمار رو م  یعذابم م   نقدر یا
به گور ببرم    د یرو با  دنشونید  ی فکر کنم آرزو   گه یدکه    ف ی... ح   فی ح  ی ول

..... 

  نه ی شد به خودم تو ا  یروم نم   ی... حت   دمیکلنجار پوش   یرو بعد از کل   لباس
  ی بودم ... از دلقک   ده ینپوش   یباز  نینگاه کنم ... من تو خونه هم لباس به ا

... از خود    ومدی ساخته بودن بدم م  ی دب  یدار ها  هیما  یکه واسه سرگرم
 ....  ادیدلقکم بدم م 

رو به رو    یشی دفعه در اتاق پرو با شدت باز شد که با دو جفت چشم م  هی
وقت  و  نگاهم کرد  پوش   دید  یشدم  رو  داد……    هی  دمیلباس  باال  رو  ابروش 

و ناراحت بودم که چشمم رو ازش گرفتم و کنار زدمش و به    ی اونقدر عصب
 کردم.....   یرم رو حس م رفتم ...  اومدنش پشت س ی سمت خروج

 حرف حرکت کرد ...   یو ب میبود شد  یمازارات ه یکه حاال   نشی سوار ماش 

که تا حاال حفظشون کرده بودم تک تک    ییدر عذاب بود ... ارزش ها   قلبم 
کردم چه بزرگ چه    یم   ر ییو من داشتم تغ  د یکش  یداشت جلو چشمم پر م 

  رم یمن م  ی که بگ  نهی مسئله مثل ا  نی ....هر چهقدر هم پاک باشم اکیکوچ 
اثر هر چند    ی غرقش نشم ول  د یشو . شا  ینم   س یخ   رونیب   ایم   ی تو اب و وقت

 ....  زارهیرو م کشیوچ ک

 ..... م یدیرس   یک  دمیبودم که نفهم ر یدرگ اونقدر 
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 زدم   یشدم ... پوزخند ادهیکه ترمز کرد پ  نیماش

 و  دمیت کمرم خودم رو جلو کش به پوس یبرخورد دست  با

 :  دمیبه عمار توپ  ی عصبان

 دست نزن   بهم 

نبودم    نجا ی بود االن ا  دهیمنو ندزد  شونی جلو تر از اون حرکت کردم.....اگه ا   و 
 همه دشمن بجنگم .   نی با ا دی همشون دشمن و من تک وتنها با  نایا

و    ییبخت ازما  یها   ز یبود ... پر م   گهید  ی ایدن  ه یکه شدم    نوی... وارد کاز  
 ؟؟  نی دونستم چ ینم یکه حت   یی ها   یمختلف و باز ی و بار ها ارد یلیب

 فت یراه ب -

به    می دیو رس  میباال رفت  ییو از پله ها  م ی کنار گوشم بود ... راه افتاد  صداش
فضا برام حال به هم    نیو قرمز بود ...چقدر ا   یکه نور چراغاش اب   یطبقه ا
 زنه..... 

در حال پخش بود ... عمار    یک یهمه جا رو پر کرده بود و موز  گار یس   یبو
که همون    یزیبه م  م ید یرس  نکهیرفت و من پشت سرش تا ا  یجلوم راه م 

 مرد مرموز پشتش نشسته بود و دختره کنار دستش

 عمار گفت  

 اوردمش....  -
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 مرد و دختره به سمتم برگشتن   که

 زد و گفت  یا  ی لبخند حرص مرده

... دست  یا  قهیخوش سل  سی هم خوشگله .... چه پل  یک ی  نیا  نم یب ینه م  -
 خوش صدام هست....  یعالوه بر خوشگل  ن یها ...ا  نیرو بهتر   زارهیم

  یب  ی.. مگه چند نفر مثل من رو بد بخت کرده سوالها  ی ک ی  ن یا  یچ   یعن ی
 .....  دیجوابم با حرفش از سرم پر 

 سمت دختر کنارش و گفت  برگشت

 ببرش رو سن   ایکتوریو  -

 از جاش بلند شد و گفت یبا لبخند ایکتور ی همون و  ای  دختره

 زم یباشه عز  -

 کرد به من و گفت:  رو 

 ا یب  دنبالم 

بود .. به لباس    دهیکه پوش  یشد ... با لباس  یبا عشوه مثل مدل ها راه  و 
 وار شدم ... من رو به سمت سن برد و گفت   دیخودم ام

م  یاهنگ  - موس   ی بخون  یخوا ی که  با گروه  خوب    ی قیرو   ... هماهنگ کن 
 .  ادیسرت م یی چه بال  یحدس بزن یتون ی بخون وگرنه م

 از کنارم رد شد و رفت ..  و 
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سن قرار گرفتم    یگروه نوازنده اهنگ رو هماهنگ کردم و با استرس رو  با
 کردن به   ینگاهم نم یادید ز.... خدارا شکر افرا

دراوردم و    شیفلز  ه یرو ازپا  کروفون ی از استرسم کم شد م   کم ی  نی هم  خاطر 
 خواننده معروف  هیتو دستم گرفتم ... سما فکر کن  

... فکر کن روبروت هوادار هاتن نه مردم    نوی کاز  هی.... نه خواننده    یشد
 پولدار ... تصور کن ....  

گروه    دمیکش   یقیعم  نفس به  اهنگ  و  کردم     suger andاشاره 
brownies...) )dharia   از 

رو نگاه    یی خوندم چشمام هر جا  ی کردم ... تمام مدت که اهنگ م  شروع
 اول یها هی... تو همون ثان  هیکرد جز چشم بق  یم

بر م  متوجه ول  یشدم که مردم سرشون رو به سمتم  توجه    یب   یگردونن 
 تر تموم بشه  عی هر چه سر  دیادامه دادم با 

از سن حرکت کردم و پشت   رونیوقفه به سمت ب  یباالخره تموم شد و ب  و 
 تکه دادم. حالم خوب نبود ... اصال. ..   وار یبه د

 ....  دم یرو شونم خودم رو کنار کش یحس دست کس  با

 ... قاسم کارت داره  رون یب  م ی بر دیبا-

تکو  عمار  رو  ... سرم  اس  منظورش همون مرده  ....حتما  با  بود  و  دادم  ن 
 گرفته دنبالش رفتم ...   افهی همون ق
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 قاسم گفت  مید یکه رس  ز ی م به

  یخون ی و دوتا اهنگ م  نجای ا  یایکه هر شب م  نهیبه بعد برنامت ا  نیاز ا  -
 ؟؟  یدیبه کارت ندارم .... فهم ی... من هم در عوض کار

 رو تکون دادم که گفت  سرم

 !!  دمینشن -

 +بله

 به عمار کرد و گفت: رو 

 صبح عمارت باش ...  فردا

 سر تکون داد و گفت  عمار 

 یبا -

خروج   و  سمت  خوب    یبه  اصال  حالم  پشت سرش………  هم  من  و  رفت 
 نبود.... 

 روند  ی با سرعت م شهی مثل هم  م یکه شد   نیماش  سوار 

سر   هیوار    انهیدستام رو بغل کردم .... موهام تاز   ن یخاطر سقف باز ماش  به
 در  ی من سع یخوردن .... ول  ی شونم و صورتم م 

دفعه باد کم شد اروم چشمام رو باز کردم   ه یکردنشون نداشتم ..... که    مهار 
 سقف رو بسته ....  دم یکه د
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راپنزل    یجمله تو مغزم در گردش بود ) به برج برگشت   هی نگه داشت    ی وقت
 ( موهام بلند بود   دهیبر س یگ

  یشاهزاده ا  چیکمند نبودم..... و ه  سوی گ  یول  دیرس  یکمرم م  یتا وسطا  و 
 با جادوگر دیمن نبود .... من تنها با  ار یتو د 

 ...  بجنگم 

....رو   یب  م ی خونه که شد  وارد تعجب کردم  ....که  اتاقم  تو  رفتم    ی حرف 
 رنگارنگ....   یهاو باکسها  کیتخت پر بود از پالست

 ی که برام گرفته بود نگاه کردم ... کل   یل یبه سمت تخت رفتم و به وسا  اروم
 ن یاست  ایلباس تو خونه که تاپ و شرتک بود  

... کفش    شیباز ... لوازم ارا   ی شب و مجلس  یبا شلوار اسپرت ... لباسا  کوتاه 
گاه  ... با تعجب به لباس ها ن  گهیلباس د  یپاشنه بلند و اسپرت و کل   یها
 به چهار چوب در تکه داده ....  دمیکه د  دمیکردم به سمت در چرخ  یم

 خونسرد گفت یلی خ و 

 ست ی تشکر الزم ن 

 اخم گفتم با

 ؟ یدونستی منو از کجا م  ز یسا

 از رو لباسات  -
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 کرده بود. ...!!!   یمنو وارس ی در اومد .... اون لباسا شاخام

  یکنه . جور  یارک  نی؟ اون حق نداره همچ   ی چ  یعن یبودم    ی عصب  یلیخ
 ندارم .  ی میحر  چیکه من ه  کنهی رفتار م

 پوشم ... ...   یلباسا رو نم ن ی+من ا

 گفت:   یث یو خب  طونیلبخند ش  با

مشکل    ابونیتو خ   یندارم ول   ی.... من مشکل   ؟؟یلخت بگرد  یخوای م  یعن ی
 داره ..... 

حرکت به سمتش رفتم و دستم رو بردم باال تا بزنمش که    هیحرص تو    با
 مچم رو گرفت و دوباره بهم پوزخند زد

 ..... از پوزخنداش متنفرم ....  

 (  یقد کوتاه  ی عنی ....)  ی تالش کن ستیرسه الزم ن  یدستت بهم نم زه یر -

   -پوزخند گفتم  با

 گفته کوتاهم ؟؟؟   یقدم صد و شصت و هفته ک من

خودش    یبدون توجه بهش به سمت اتاقش رفتم تا لباس بردارم ... لباسا  و 
 ...  دونمیپارچه م  که یرو بهتر از اون چند ت

 حرکت کمرم رو تو دستش گرفت و گفت  هی  تو

 ....  ستی ن ی راه خروج یهشدار بهت بدم .... وارد اون اتاق شد  هیبزار   -
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 دم یکش   یقی عم رو رو هم گذاشتم و نفس   چشمام 

 تونم اونا رو بپوشم ....  یمن نم  ار یپس برو برام لباس ب -

 ... یتنته و اصال هم مشکل ندار شی کی االن -

 کمرم رو ول کرد و ازم گذشت و رفت تو اتاقش. ...   و 

خواد نفس نکشم ... قلبم رو نگه دارم ...    یتو راهرو نشستم .... دلم م   منم 
 دردم رو داد بزنم .... و بدنم رو بسوزونم ..... 

. و قبل از شستن    دمیو شلوار ها رو پوش  شرتیاز  ت   یک یاتاقم رفتم و    به
 ...!!!!!! ستمای شدم ... اگه به خودم برسم بد ن رهی خ نه یصورتم به ا

چشمام خماره    کم یدرسته    ه یجی خل  شی باب ارا   دم یو کش  یگربه ا  یچشما
 غلبه  نمیی باز هم نقطه قوت صورتمه ... لب پا  یول

ب  ک یکوچ یکم  شییباال   ی ول  هیا و پوستم کامل  لک    ی تره دماغم متوسط 
 بزرگ و برجستم  یگونه ها  ستیبد هم ن  یول   ستین

هم بود رو    یوندی پ  شی کلفتم که تا چند سال پ  یابرو ها  ی مامانم رفته ول  رو 
 ی ل یخ شگر ی االن به لطف ارا  یبابام رفته…….... ول 

برداشتم و صورتم رو با اب و صابون   یفتگ یشده .... دست از خودش   خوشگل 
 شستم. ... حوصله حمام ندارم .... 

.  دمیتخت و رو تخت دراز کش  نییپا   ختم یحرکت ر   هیها رو با    کیپالست  تمام
.. 
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هم    ان یندارم ... ک  یمن بهش اعتماد  ی ولبهم نداره ..    یبهم گفته کار   قاسم 
 ببندم و هر چه  دیبه خودم ام د ی... با چیکه ه

 هوش شدم  یفکرا ب نیکنم ..... و با هم   دای پ  یتر راه فرار زود

 ********..... 

رفتم. ...    رونی چشمام رو باز کردم و بعد از شستن دست و صورتم ب  اروم 
 کنم  یارک  هی  دی... با  دمیکش  یهم کال گرسنگ روز ید

 )عمار( نمردم .... ن یا شیپ  تا

به سمت اشپز خونه رفتم .. لباسم    رونیب  رفتیتوجه بهش که داشت م  بدون
 ه یجذب بود با  یکش   یکوتاه اب   نیآست  هی

 .... با خونه ست کرده بودم!!! یتوس  یورزش  شلوار 

مشغول    کیبرش ک  ه یکه رفته منم بعد از خوردن    دادیشدن در نشون م   بسته
 ل یوسا  یواسه جا   یشدم تا مشکل  نتایکنکاو کاب

شدم و زرشک پلو با مرغ پختم    یباشم و بعد از اون مشغول آشپز  نداشته
 پلو مرغ ...   شهی..... البته زرشک پلو بدون حضور زرشک !!! پس م 

زد منم زدم    یرف مح   ینشستم. .. همش هم عرب  ونی تلوز  یاز اون جلو  بعد
 شدم .....   رهیخ  ونیز یو به صفحه بزرگ تلو شی شبکه برنامه کودک

  یمطمئنم چهارصد سالم هم بشه باز مثل بچه ها محو برنامه کودک م  من
 شم پاهام رو رو مبل گذاشتم و بدون پلک زدن 
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  هیچ   هیبدون زبان هم قض   فهمه یادم م   نه یا  شی تماشا شدم ... خوب  مشغول 
.... 

 ؟؟  ینی بیبرنامه کودک م -

 اومد ؟؟ یک  نیسمتش برنگشتم.... ا به

 + اشکال داره؟ 

 کوچولو   ین ینه ن-

 و سرش رو با تأسف تکون داد و رفت 

ها   الیخی ب  منم  و مشغول    یبره   .. رفتم  آشپزخانه  به سمت  و  ناقال شدم 
 دو بود ...  بای غذا شدم ... ساعت تقر  دنیکش

  یو رو صندل   دمیداخل آشپزخونه چ   یی مدرن فلز   ز یغذا ها رو رو م   ظرف
 نشستم که روبه روم نشست ....  یا شهیشفاف ش

جا    هیتوجه بهش مشغول خوردن غذا شدم ...    یقدر گشنم بود که ب  اون
 تو  ی ول  یبجو دیو دو بار با   یخوندم هر لقمه رو س

 ...  دمیزمان من سفره رو جمع کردم و به چرت بعد از ظهرم رس اون 

 شه غذا خوشمزه شده بود.... از خود نبا  فی تعر

 دزدتش یازت نم یاروم بخور ... کس -

 دهن پر اداش رو دراوردم و گفت:  با
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 رمیمی تو م  شی پ  یاخرش از گشنگ دمیرس جه ینت  ن یبه ا من

  -و گفتم  دم یرو شکمم کش ی ....و دست 

 شه ی داره کوچولو م ده یبچم غذا نرس به

 به تعجب گفت:   ختهی تأسف آم با

 مارستان یت  فرستنم ی م  شم یم  ی اخرش از دست تو روان منم 

 دهن پر گفتم با

 ..  یاون که هست -

 گفت:   تند

 تو چشمتا ... پرو نشو   کنم ی چنگالو م-

 نتونستم جوابش رو ندم   ی ول دم یترس  کمی  درسته

 .... ی+خودت شروع کرد

  ر یغذام تموم شده بود و س   بایتوجه بهش از جام بلند شدم چون تقر  ی ب  و 
 ... بودم 

  لیپر وسا  شیک یبودم که چهارتا اتاق داره که    ده یبزرگ بود و د   یل یخ  خونه 
 بزرگه ....  یسونا  ه یکه از سالن راه داره   یو و تو بالکن بزرگ   هیورزش 

رو مبل لم دادم که عمار هم از جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت    اروم 
 قفله اتاق ....عماره...  شهی و هم  دمیخونه رو که ند یتنها جا
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...    ی تصور کنم چ   بزار  فکر کن رو در و    ا یتوشه... احتماال پر اسلحه است 
زدن و رو دست و پاهاشون    یگریخفنه که رژ ج  یپر عکس دخترا  وارشید

تو ها ـَ و از جام بلند شدم و به    دمی... به فکرم خند  هیا   دهیچیبزرگ و پ   یت
 اتاقم رفتم.....  

که فکر کنم چهار    یم ی مال  شیو بعد از ارا   دمیظهر دوباره لباس شب پوش   بعد
دعوا با عمار   ر یکردن خط چشم بودم و دوساعت گ  زونی فقط م  ر یساعت گ 

 میرفت نو ی به کاز  یدیخر  یرفت  هیچ  نایکه ا 

بود مناسب   ده یکه خر  ییبود لباسا  نجایمشکل ا   یبود ول   ی عمار عال  قهیسل
تالش من به زشت جلوه دادن    نا یباز بودن ... و بد تر از ا   دیمن نبود و شد 

دردسر    نی شدم و ا یخوشگل تر م  دمی پوش  یخودم بود و اون لباسا رو که م 
 یزیکن   تینعم   دیشا  گهیبهم م   یحس  هی ترسم ...  یکار م  نی ا   ندهی سازه..... از ا

 بود .   شتر یب

 به گفته قاسم دو تا اهنگ خوندم ...  نو ی تو کاز 

 ...   م ی از خوندن دوتا اهنگ من با عمار برگشت  بعد

 طور که خسته به اسانسور تکه داده بودم گفتم :  همون

 بساطه ؟؟؟ نی هر شب هم  یعن ی

رس   ب یبه ج  دست بالخره  و  داد  تکون  رو  وقت  ی... جلو  می دیسرش    ی در 
  ره یهمون جور که بهش خ   نهیاسکنر گرفت دست به س  یو جلوچشمش ر 
 بودم گفتم
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 خارج از خونه شد؟ ؟؟ ا یوارد  شه ینم  یاگه تو نباش  یعن ی -

 نوچ -

 نگاهش کردم و گفتم متفکر 

 ارم؟ یچشمت رو در ب دیچه بد پس هر وقت خواستم در برم با -

 زد و گفت: یپوزخند

 گشاد بشه تا قفل باز بشه   ایتنگ   د یچشمم با مردمک

   -مبل لم دادم و گفتم   رو 

 ه یامتحانش مجان ارمیمن چشتو در م حاال

و تو صورتم   دم یحرکت کنارم نشست که با عقب رفتنم به مبل چسب  هی  تو
 گفت 

 ... هیامتحانش مجان  یاگه زنده بمون -

 گلوم رو قورت دادم که بلند شد و رفت تو اتاقش  اب

  ن یبهش بزنم چه برسه به ا یلیس  هیتونم  ینم  یحت من   گهیخدا راست م  ای
   ارم یکه چشمش رو در ب

***************** 

 

 تو شکمم عمق فاجعه رو درک کردم ....   یدرد بد با
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 رفتم  ییسمت دست شو  به

 ن یهم  یعن ی  یشانس  بد

 ششی شدم برم پ ی با خودم کلنجار رفتم تا بالخره راض یلیخ

. رون یو رفتم ب  دم یو کالهش رو رو سرم کش   دم یپوش   یهود  ه یرو تاپم    اروم 
 کلنجار وارد اتاق شدم و اروم گفتم:    ی... تو اتاق ورزشش بود با کل

 ....  عمار 

بود و داشت   ده یشلوارک بکس پوش  هی طرح تتو و    ی که رکاب  یدر حال  عمار 
دستا  سهیبه ک با  پ  ییبکس  م   چیباند  به سمتم   یشده ضربه  اروم   ... زد 

 ه پخش رو قطع کرد و گفت برگشت. .. دستگا

 ؟؟  هیچ -

 گفتم :  نییپا یسر با

 .یا یلحظه ب ه ی شهیم

نه و من مجبور شدم برم سمتش ....    ی عنی... ابروش رو باال انداخت که   
 رو از سرم برداشت و گفت:  یکاله هود  دمیبهش که رس

 .....یخواد خودتو خفه کن ینم  دمید ادی اون موها رو ز  من

و بندش رو جمع کردم که فقط    دمیسماجت کاله رو دوباره رو سرم کش   با
 راحت ترم ...  دنشیبدون د  ینجوریلبام معلوم بود ا 
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 ...  خوامی م  یچ ه یمن -

 ؟؟  ی+به من چ 

 ه یتو رو خدا .... ضرور-

 ؟  ی+چ

 ام .... چطور بگم ....-

 .یبگ  یخوای +انگار نم

 د یسشد به گوشم ر   یپاش که داشت دور م  ی بعد صدا و 

دو   یبند هود  ع یسر و  برداشتم  رو صورتم  از  رو  و کاله  ازاد کردم    دمیرو 
 گفتم  عیدنبالش… جلوش رو گرفتم و سر 

 .. خوامی )...( م 

 به کمر رو صورتم خم شد و گفت: دست

 ...!!! االن

 ادامه داد:   تی که با عصبان   دمیرو به دندون کش  لبم 

  یزیچ   نیاز فروشگاه چن   برسم که بخوام  ی روز به درجه ا  هیکردم    ینم   فکر 
 بخرم... 

 در اومد... یصدا ی با حرص ازم گذشت و رفت ..بعد از مدت و 

 بود که رفته ...  ن یاز ا یدر حاک  کیت  یصدا
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با نبات فراوان    یزعفران  ییخودم چا  ی به سمت اشپز خونه رفتم و برا  اروم 
 نشستم....  یاماده کردم و با درد رو صندل 

 خورد بود .. سرم رو رو یلیکنم خ   یخورد بود ... اصالح م اعصابم

 ... زونی گذاشتم و دستام او   رهیجز

 .... ایب-

به چشماش نگاه نکردم    یچشمام رو باز کردم و سرم رو بلند کردم ول   اروم
 که ادامه داد

 ..... دمیکارتن خر   هی نی ته به خاطر همدونستم چقدر الزم ینم -

خنده..... خودش هم خندش  ر یکارتن تو دستش نا خدا گاه زدم ز   دنیبا د  
به سمت اتاقم رفتم و    دمشیکه خودم به زور شن  یگرفت بعد از تشکر خجل

 دم…بعله… ینباتم رو بخورم که د  یی لباسم برگشتم تا چا  ضیبعد از تعو 

!!! چه تو حس هم  کنه ی ه منظره شهر نگاه منبات به دست داره ب  یی اقا چا  
 یبرا  ی.... حت   رمشیگناه داشت برم ازش بگ   ینبات من ....ول  ییرفته با چا 

واسه خودم    گهید یکی تشکر هم که شده .... اروم رفتم سمت اشپزخونه که  
 اماده کنم

 و پر زعفرونه ؟؟   نهیر یچرا انقدر ش یی چا  نیا -

 + چون برا خودم بود ... 

 رو رو اپن گذاشت و گفت   ییچا
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 چقدر هوا گرم شد  یوا -

 نگفتم...  یز یو چ  دمیخند اروم 

 

 

 روز بعد * *   42

 

 سماااااا... -

 رون یاتاق رفتم ب  از 

 ؟؟؟؟ هی+چ

 تنگ شده نگاهم کرد و گفت یچشما با

 ؟؟؟ی منو برداشت  یها شرت ی تو دوباره ت -

 اخم گفتم با

 من برم بردارم ؟؟؟ مونه ی تو باز ممگه در اتاق  -

 .....  شهی برگردونده نم گهی د شه یلباس شسته م  یپس چرا هرچ-

 جواب دادم :  ییندارم ...با پرو یبهونه ا نیبرا ا  ییخدا

 خودته  ر ی..... تقص یدی+ بهت گفتم لباس برام بخر نخر 
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 به کمر گفت : دست

 ...  یدیو نپوش   دمیکه برات خر  ییلباسا  شتر یتو که نصف ب -

 لباس؟؟؟ یگ ی+تو به اونا م

 اخم گفت:   با

 . م یبرو اماده شو بر  رسم یبعدا حسابت رو م حاال

 شد ی بهم دست داده بود مانع م شبی که از د   یبد حس

 عمار ..  -

 هاااا -

 بگم زهر مار و ها  گهی م  طونهیش

 اون عمارت.....  امی ب خوامی من سرما خوردم .... نم یبگ  شه ی+نم

 برو بپوش حرف نزن .... -

 امیب  خوامی +اه .... نم

 د یسمتم و بازوم رو گرفت و کش  اومد 

 مگه دست خودته ؟؟؟-

 هلم داد سمت اتاق ....و در اتاق رو روم بست .   و 



 

 
95

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

و بلند   یدامن مشک   هیکه    دمیبنفش رو پوش  -یحرص لباس شب مشک  با
 اشت. و براق روروش د  یتنه پولک مین  هیداشت و  

 بود   یداشت و به صورت مربع کی نداشت و دو بند بار  ن یتنه است م ی ن 

  ی معلوم نباشه ... کفش ها  ی زیکه از کمرم چ  دمیرو اونقدر باال کش  دامن
 ....  دمیرو هم پوش  میمشک 

و ورزش به اجبار عمار   یی اشتها  یکم کرده بودم از ب  لویمدت شش ک  نیا  تو
به کمک عمار    بایگرفته بودم ...و تقر  ادی کردن رو هم    شی ..... ارا  ایکتور یو و

  ادی   یعرب   کمی مدرسه بود    ر یسختگ   یبد جنس و اخمو   ی که مثل معلم ها
همش    ت مد  ن یخوندم ... تو ا  ی هم م  ی اهنگ عرب  دیگرفته بودم چون با

..... که هر بار عمار م   یاهنگ عرب   هی  ن یهم در حال تمر   دش یشن  یبودم 
  ف ی با تمام حسادت هاش ازم تعر  ایکتور یو   یول   ی خون  ی افتضاح م  گفتیم
 کرد ....   یم

بهتر از قبل شده بود ... کمتر از دستم    ییییییی لیبا عمار خ  ونمی مدت م  ن یا  تو
  یم   یوقتا هم ازش مهربون   یزد ... و گاه   یشد و سرم غر م   یم   ی عصبان

 ...  دمید

  یساحل و شتر سوار  م ی که من حوصله ام سر رفته بود و رفت  شی هفته پ  مثل 
که عمار    فتم یاز رو شتر ب   دمیترس   ی زدم و م  یم  غی ... من همش ج  م ی کرد

هم با من سوار شد و اونقدر منو محکم بغل کرد که ترسم خورد شدن دنده 
 هام شده بود ... 
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و رژگونه    ر ل ی. کرم پودر. کانس  مر ی و بعد از زدن پرا  دمیخط چشم پهن کش  هی
 زدم و تمام ....  ره یت  ی رژ گلبه هی

کردم    زر یبدنم رو دوباره ل  روز یرو همون طور حالت دار باز گذاشتم ...د  موهام 
 نبود ..   الشیخ  ن یع  شگر یکه ارا   ی در حال دم ی... چقدر هم خجالت کش

 رون ی کردم و رفتم ب  نهیبه ا ینگاه 

به نام کت تن کرده    یزیچ  نمی بی باره م  ن یتعجب به عمار نگاه کردم. ... اول  با
... 

رو    ی کت تک مشک   هی ...ول  ده یپوش  ی و شلوار مشک  شرت یت   ه یکه    یبود. 
 اسپورت بود.  پشی هنوزم ت

رولکسش    ی سمت در رفتم و اون هم تکش رو از اپن گرفت و ساعت مچ  به
 رو بهم نشونداد و گفت 

 منتظرت بودم...   گهیساعت د ه ی.... یزود اومد -

  میو بعد سوار کامارو ش شد   م ی رو ندادم و سوار آسانسور شد  کشیت   جواب 
 و حرکت کرد ..... 

  م ی ر یتو عمارتش گرفته که م  ی مهمون  ه ی.. قاسم    نو ی کاز  م یرفت   ی نم  امشب 
سرعت   نیبه ا  گهیروند ... د  یم  یی با سرعت باال  شهی اونجا ...عمار مثل هم

 عادت کرده بودم .....  شیو رانندگ
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ا  دوباره به  لعنت   نی چشمم خورد  م  یعمارت  بهم  ازش  ...   خوره ی .... حالم 
  ی ادم ها  گاهیکه جا  نمشیبی م  یمن آشغالدون  یول  مونهیم   کیو ش   ییطال

  شمیبودنش م   ی متوجه عوض  شتر یکه هر روز ب   یمثل قاسمه..... کس  ی اشغال
  فش. اگه به حر   کنهی از دخترا رو بد بخت م  ی شتری که هر روز تعداد ب  ی. کس 

از افرادش     یکی همراه    یش یم   ای.    فروشهیبدنت رو م  یاعضا  ای  یهم گوش ند
  نی ا  اد یب  ن ییپا   طون یاگه قاسم از خر ش   ی . حت  اس یکتوریتر و  ی . از اون عوض

 بشه .   بیبه کارش ترغ شتر ی که ب  کنهیرو چنان وسوسه اش م  بای عجوزه ز

  می اهنگ رو تنظ  یج ی فضا رو پر کرده بود و د  یت ی.... نور ال  م ی عمارت شد  وارد
زن مشغول پخش   یبار بزرگ گوشه سالن بود و خدمتکار ها هی کرد ...   یم

 شد و به سمت مبل سه  ده یبودن .... دستم توسط عمار کش یدن ینوش

با    گارشی.... س  میو نشست   میگوشه سالن رفت  نفره و  رو رو لبش گذاشت 
 طرح اسکلتش روشنش کرد ... با حرص ازش فاصله  پویز  فندک

بوگرفتم از  پشت   گار ی س  ی..  رو  رو گذاشت  ... که دستش  و    یمتنفرم  مبل 
 من زد .....   ظیبه اخم غل یپوزخند

مختلف رو    یپر از جام ها  ین یجلوش خم شد و س  یخدمتکار مو بلوند  دختر 
 جلوش گرفتم .... 

 زرد بود برداشت ....  اتشیبلند که محتو  هیجام پا  ه ی اونم 

 رحم کنه امشب خدا

 ... از جام بلند شدم ...  
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 کجا ؟ -

 ....  ام ی+االن م

  ه یتو    یکه بعد از مدت  خوامیاز خدمتکارا رفتم و گفتم اب م   یکی سمت    به
 به سمتم گرفت. ...  ی ا شهی ش وانیل

دفعه    ه ی.... که    دمیرو اول بو کردم و بعد از مطمئن شدن سر کش  وانیل
 دور کمرم حلقه شد ...  ییدست ها 

 حرص گفتم :  با

 +عمار من .... 

 ه یداشت نگاه کردم و    ی اب  ی سال که چشما  ی تعجب به مرد حدود س   با
 گفتم  یس ی دفعه اخمام تو هم رفت ... به انگل

 ....نی انگار اشتباه گرفت -

فک هر که پوز خند   خواد ی زد ... دلم م  یکردم که پوزخند  ییادر ره ی سع و 
 رو جر بدم ..  زنه یم

 عمار اومد  یصدا

 . ... ستی مگه با تو ن  ی :ه 

پسره به سمتش برگشت    یوقت   یبه پسره نگاه کرد ... ول  ی ظیبا اخم غل  و 
 تعجب کرد 



 

 
99

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 کلفتش گفت   دای شد ی با صدا پسره

 به به عمار خان ... -

 چندشش رو به من دوخت و ادامه داد:   نگاه

 نبودن ....  ی کی  نیا  یبه جذاب  یقبل ی دختره چطوره ؟دخترا نیا -

 تکون نخورد ....  یذره ا  یاخم نگاش کردم و هلش دادم ول  با

 اورد و گفت  رونیدست من رو گرفت و از بغلش ب  عمار 

 نه! ی کی  نیا -

 با پوزخند گفت پسره

   ه؟یشدن  مگه

 با اخم گفت  عمار 

 مال منه نه قاسم ...  ی کی  نیا -

 که نداره   یزنم ضرر یحاال من با قاسم هم حرف م -

 بهم چشمک زد و رفت ...  و 

دست   هی ارزش شدم که من رو با پول  یخودم سوخت ... چقدر ب یبرا دلم 
و کفش    فی سنجش انسان پوله ؟ مگه من ک  ار یسنجن ... مگه مع   ی ساخته م

 اونم ...   ای نی لباسم که مال ا  ای
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پشت سرم و تو    وار ی حرکت عمار منو چسبوند به د  هیکه رفت  تو    پسره
   -دیصورتم غر 

 . ... یخور یاز تو بغل من جم نم گهید

و هولش    نشیدستم رو گذاشتم رو س  عی تر شد ... که سر  کیاروم بهم نزد   و 
 دادم وبا اخم گفتم

 بکش کنار ..  -

 رو مقابل صورتم گرفت و گفت  سرش

  ن یتنها موند ...من به خاطر خودت ا  شهی نم  نجای... ا  ادیمن برم پسره م   -
 کار رو کردم 

کتش رو گرفتم    قهی  عیحرکت سر  هی...و تو   دمیازم فاصله گرفت .... ترس  و 
بود ارومو    راهنشی پ  قهیم به  ... همون طور که نگا  دم یو به سمت خودم کش

   -با بغض گفتم 

 .... دیببخش

 گذاشتم و بغضم شکست ...   نشیرو رو س  م ی شونیتر شد  منم پ   کینزد  بهم 

رو کنم که چ   تونم ینم نم   شهی م   یتصورش  ....ول   خوامیو    ی هم تصور کنم 
 اون پسره هنوز جلو چشمامه....  س یحر  یچشما

 طور که دستش دور کمرم بود گفت: همون
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 ؟؟؟ یکنیم   هیگر   یبرا چ حاال

 مکث جواب دادم  با

 نگو   یچی کنم ه  هی.. بزار گری+ برا همه چ 

 نگفت ....  یزینکرد و چ  ی بار مخالفت نیاول   یبرا اونم 

... و من همه    م یبه قاسم نشست   کی نزد  ییو جا   م یرفت  قهیاز چند دق  بعد
 کرد .....   یهنوز داشت نگاهم م  بود که یا یترسم از پسر چشم اب

پخش شد .... سه تا دختر با لباس    یآهنگ عرب   هیچراغ ها کمتر شد و    نور 
بودن و    ره یحضار به اونا خ  شتر ی قرمز رو سن ظاهر شدن. .. ب  یعرب   یها
شو تو    پویحالشون دست خودشون نبودن و عمار هم داشت فندک ز  هیبق

کرد . مطمعنم از چشم    یبه دخترا نگاه م  یچرخوند و گه گاه   یدستش م 
  ر یبلکه اونقدر به قول خودش دختر دورشه چشم و دلش س   ست ی ش نیپاک 

 شده ..... 

و در کمال تعجب به عنوان کلفت به    ستادن یها صاف سر جاشون ا   دختر 
 گذاشته شدن ...   دهیمزا

نه    یهست .... وا  سرنوشت منم   نیکل وجودم رو برداشت. .... نکنه ا  ترس
 برم دیخوام فروخته بشم .... با  یمن نم

  گارد یبند شد....به سمت باد   ی.... از جام بلند شدم که بازوم تو دست کس 
 ی گنده برگشتم عمار با اخم نگاش کرد که به عرب
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  د ی منو با خودش کش  گارد ی گفت ... عمار هم سرش رو تکون داد و باد  یزیچ
 . قاسم برد ... ز ی و به سمت م

 اخم رو به روش قرار گرفتم با

 ....  یخوب بخون   ی لیخ  دیامشب با-

 گفتم:   تیاخم و عصبان با

 ...  رم ی... من رو سن نم یمنم بفروش  یخوای+م

 زد و گفت یپوزخند

.    فروشمتیم  یکن  یلجباز  ای  ی. ... اگه خراب کنیکن  یم   کار یچ   نم ی برو بب 
  ی دارم ... بعد هم عرب   ادی ز  ی رانیا  یها   ی بخون .. مشتر  ی اول اهنگ فارس

 ی س یو انگل

سن قرار گرفتم و به قاسم نگاه    یاشاره کرد منو ببره با اخم رو   گارد یبه باد   و 
اخماش    ن یکردم که نگاه به اخمام کرد و دو انگشت شصت و اشاره اش رو ب

 اخمات رو باز کن ....  ی عنی که   دش یگذاشت و کش

  هیپا   ی چوب  ی و رو صندلرو از رو سن برداشتم    ی مشک  تار ی توجه بهش گ  یب
ها تکون دادم ساز از قبل کوک شده بود   م ی س یبلند نشستم و دستام رو رو 

 پس شروع کردم : 

 خودمو داشتن .. اونم به تو باختم  هی.. ایاز دار دن من

 سوختم و ساختم ...  من
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 ....  ینی ...کاش منم بب ی ریبگ یو که دارم ... به باز یحس  یحق ندار تو

به    یچرا ...وا  گهی .... با من د  ینبود  یتو که اهل دور  -تر شد   فی لط  صدام
 ی...من ادم بد یمن بود  دیحالم که تنها ام

  چ یرو بلد نبودم .... من اصال ه  ایدن  نی کارم خرابه .... ا  یجا  هی...   ودمین
 کس نبودم

 از سارن یباز اهنگ

 رو خوندم  گه یدو اهنگ د بعد

رو س  دستم  از  برداشتم که ص  م ی رو  ول   یداها   .... اومد  زدن  من    یدست 
اس بازوم  دوباره  ..... که  شدم  خارج  سن  رو  از  و  نموندم  دست    ر یمنتظر 

   -دیغر  گاردیبود رو به باد ستادهیشد  . اما عمار که حاال کنارم ا گاردیباد

 کن   ولش

 بگه که عمار نگذاشت ....  یزیخواست چ  گاردیباد

 برمش... یخودم م -

 .... میمنتظر قاسم رفت   یدستم رو گرفت و به سمت چشما و 

حرکت دست   هینشست و تو   ی لش رو صندل ی لیعمار خ   م ی دیکه رس   ز یم  به
 کنار خودش نشوند .....   یو رو صندل  دیمنو کش 

 چرخوند گفت ی همون طور که جامش رو تو دستش م  قاسم 
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  یکنیم  یدلبر  یار..... خوب د  ی کن  دایروز انقدر خواهان پ   ه یکردم    یفکر نم  -
.. 

رو سن لبخند هم    ی کنم ؟ من حت  یم   ی تعجب نگاش کردم. .. من دلبر  با
 زنم ....!!!  ینم

 :دیچ ی نکره اش تو گوشم پ یدوباره صدا و 

 بدمت به ...  خوامی کار خودش رو کرد ... م  اتیدلبر-

 ....  دیعمار تو حرفش پر   ناگهان

 بزار ....مال منه قاسم.... دست رو اموال خودت   یکی  نی+ا

 سرکش عمار زل زد و گفت :  یبا پوزخن تو چشما قاسم 

 اموال تو هم مال منه..... -

 داد گفت :  یهمون طور که سرش رو تکون م   عمار 

 ... یسر من دار ر یخ  یکه دار  یاموال  شتر ی + نوچ نوچ .... ب

 ....  یمزدت رو گرفت   یکار کرد  -

  دهیکس به اون اندازه بهت پول نم  چی از اموال تو ... ه  ی م ی+نه به اندازه ن 
 مونه ....   ینم یحرف گه یحاال من دادم پس د ی که سما رو بخره ... ول

 و گفت   دم یکش  یپوف قاسم 

 ....  ی ... تو فقط نگهبانش ست یمال تو ن  یفروشمش ول  ینم -



 

 
105

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

  ی برم حس بد  دی با  ی ول  دیلرز   ینگفت ... دست و پام م   یزیعمار هم چ  و 
 دارم

 از جام بلند شدم که عمار با اخم نگاهم کرد  اروم 

 کجا ؟   -

 گفتم:   اروم

 خوام صورتم رو بشورم  یم-

صورتم عرق کرده بود و اصال حالم خوب نبود .سرش رو تکون داد که   کل
 برو ...  یعن ی

 تو راهرو ...  دم یجی از سالن خارج شدم و پ ییسمت دست شو رفتم 

  نینفر فرو رفتم ... اول  ه یشد و تو بغل    دهیناگهان کنار راهرو بازوم کش  که
بود با اخم سرم رو باال اورد که چشم تو چشمش شدم .....    ی حدسم چشم اب

 !!!!انیشاخام سبز شد .... ک

 لبخند گفت:  با

 ... ی خونیم  خوب 

  ی دهن خوشک شدم رو باز کردم انگار هنوز باورم نم   یکرده بودم ول   قفل
 رو به رومه : ان یک  شد

 ؟؟ یکرد   دامی...چطور پ  نجا ی ا یاومد چطور 



 

 
106

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 و گفت :  د یبه پشت سر کش یسرک

 میبر  دیفعال با دم یم  حیبعدا توض -

 عمار شد ناقوص مرگم   یرو تکون دادم که همون لحظه صدا سرم

   ؟یهست  ی تو ک ی + ه

  انیشد و  با ک  دهی دفعه دستم کش   هی تعجب به سمت عمار برگشتم که    با
 .....  دنیبه دو میروع کرد ش

متوقف نشد و قلب من تو دهنم    انی ک   یاومد .... ول   کی شل  یپشت صدا  از 
هم اسلحه اش رو در اورد و   انیو ک  م ی ستون بزرگ پناه گرفت ه یپشت   زد یم

 کرد ...   یانداز  ر یشروع به ت 

 نشستم. .....  نی رو رو گوشام گذاشتم و رو زم  دستام

...من    ایاز دن  ایخالصم کن    نجای از ا  ای کمکمون کن ... خسته شدم ...    ایخدا
 وضع خالص بشم ...    نی از ا دیبا

 کرد گفت:    یرو عوض م شیهمون طور که خشاب کلت مشک  انیک

 .....امی هر جور شده م  فتم ینم  ر ی ... من گ  یخارج بش   جا یهر جور شده از ا  دیبا

 ..... م ی ری... با هم م  ترسم ی +نه من م

  -زد ادد
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  رون یبرم ب   تونم یاالن هم م  نی .. من هم  میفتادین  ر یبرو تا هردو مون گ   گفتم 
 نکن ....  یبوده .... پس لجباز ی اگه تو رو با خودم نبرم کارم الک یول

 اشاره کرد و گفت یچشمش به پنجره ا با

 از اونجا برو ...  -

 خم ...   یبه سمت پنجره رفتم .. البته با کمر  دیرو تکون دادم  و با ترد   سرم

به حرفش    د ینبا  دی بشه ... شا  شیزیچ   ان یحس ترس داشتم ... نکنه ک   هی
 کردم ...   یگوش م 

ها رو کنار گذاشتم و به سمت پنجره بزرگ عمارت    ی دوگانگ  ن یتمام ا  ی ول
 رفتم ..... 

 باز کردم  عی رو سر پنجره 

 د یچی دور گردنم پ  یا یقو  یدست ها که

 ؟؟یخالص شد یفکر کرد-

 شدم .....  دهیکش   انیگلوم قرار گرفت و به سمت ک  ر ی ز کلتش

 گوشم داد زد   کینکره اش نزد   یبا اون صدا قاسم 

 کشم  ی.... اسلحه ات رو بنداز و گرنه دختره رو م   انیک  -

... 
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  ه یزندگ   نینبود مردن بهتر از ا   یشدم به قاسم اعتبار  رهی خ  انیترس به ک   با
 گفتم     عیسر  نیبه خاطر هم 

 بزنش ..  انی: نه ک

 د یچی قاسم تو گوشم پ یصدا

 خفه شو ... -

به سمتش    گاردایدستاش رو باال برد و اسلحه رو انداخت که باد   انیک  اما
جلو چشمام    شم یچند لحظه پ  دیرفتن و اسلحه رو سرش گذاشتن ...تمام ام 

 گار یس ک ی. مثل دود شد رفت هوا ..

 و داد زد   گاردایاز باد یک یمن رو هل داد تو بغل   قاسم 

 عمار ببرش ....  -

 به سمتم اومد که شروع کردم به دست و پا زدن ...  عمار 

 ...  ا ی... عوض نی+ ولم کن 

 که مقاومت کردم   دیبازوم رو کش  تیبا عصبان عمار 

 ام ینم  ییجا  چیولم کن ... من با تو ه -

 :  دیچی قاسم تو فضا پ یصدا

 نکردم ...  یخال  شی شونیگلوله وسط پ   هی ببرش تا  عمار 
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حرکت منو انداخت رو کولش و حرکت کرد.... مشت و لگد زدنام   هیتو    عمار 
نداشت. .... خاک تو سرم که الغر کردم .....من    ده یدادهام هم فا  ی و داد و ب 

 نتونه بغلم کنه   شدمی چاق م دیبا

 پرتم کرد  با یتقر  نیجلو ماش  یصندل   رو 

 رو بهش گفتم ه یگر  با

 خورم  یدردت نم  چیکنم بزار برم ... من به ه  یخواهش م -

 سوار شد عی و سر  دیدر رو روم کوب  ی ظیبا اخم غل 

 ...  د یپر  م ی قدم هی  ی... ازاد ختم ی ری... تو کل راه اشک م

 برج توقف کرد ...داد زدم یو جلو  دم یرس  یوقت

 گردم ...   یمن به اون زندان بر نم  -

که به در    یشد منم تا وقت  اد یپ  نیرو ازم گرفت و از ماش  ی اخم وحشتناک  با
باز کرد و    ی رو عصب   ن یکردم .... در ماش  بشی با چشم تعق  دیسمت من رس 
دستش    ه یدستش رو دهنم بود و    ه یکه پرت شدم تو بغلش    دیدستم رو کش 
 دور کمرم ... 

 داشت. ....؟  یا دهیمگه فا و پا زدن هام دست

 من رو ول کرد و گفت:   م ی خونه که شد وارد
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  یباش .. حاال هر چ  ارهیکه قاسم قراره سرت ب   ییاحمق .. منتظر بال   دختره 
 کن   هی خواد گر   یدلت م

 ... به سمتش حمله ور شدم و شروع کردم به زدنش ... 

  دمیرقص   ن یزد  ی... هر ساز   نی... خستم کرد  ا یکردم عوض  کارتونی من چ-
 ...  نی ....بسمه.. ولم کن

و به سمت اتاقم رفت و هولم داد که پرت شدم    دیحرکت دستم و کش  ه ی  تو 
 کرد گفت:   یکه در رو قفل م   ی..... موقع نیرو زم 

 بزن  غ ی جا ج نیات رو ندارم....هم  حوصله 

 اون انگار کر شده بود....   یول دمیسمت در رفتم و مشت و لگد بهش کوب   به

ا  ونیاونقدر ش   منم  تا  از    دمیدراز کش   نی خسته شدم و رو زم   نکه ی کردم  و 
 هوش شدم.....   یب  ادیز  هیگر

 شدم رو تخت بودم و در اتاق باز بود ....کار عماره...  دار یکه ب  صبح

 و سردرد از جام بلند شدم  ی حال ی رفته .... با ب ادیاحتمال ز  به

  ان یهم ک  رمیکردم ... حاال هم من اس  هی گر  یاونجا هم کل تو حموم و    رفتم 
 .....  ره یهم  االن اس  دم ی... تنها ام

...اونقدر به سرنوشت شوم و   دمیو دوباره رو تخت دراز کش  دم یپوش  لباس
بود که عمار اومد... تو چهار چوب    یک   دمینا معلومم فکر کردم که نفهم   ندهیا

   -در قرار گرفت و با اخم نگام کرد
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 غذا گرفتم ای شو ب بلند

 رو گرفتم و گفتم ...  ازش

 خورم.....  ینم-

 تمام داد زد   یرحم ی اخم و ب با

 ر یبم ی+به درک. .. پس از گشنگ 

 ....  رونیاز اتاق زد ب  و 

 تاوان پس بدم ؟  دیبا ینجور ی کردم که ا  کارتی...من چ  ایخدا

 

 *  صحرا

 

برامون پشتک م   با نگاه    یم  ییو هنرنما  زدیلبخند به سام که داشت  کرد 
 کردم. ... 

 گفت   نایو ت   م ی کارش تموم شد هر دوتا مون براش دست زد  یوقت

 ....  نمی بوس بده بب ه یبه مامان  ایب -

 قربون صدقه اش رفت ....  ی کل  نایو ت   نا یبغل ت دیپر  سام
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  یهر کار انیو را   نا یفهمم ... ت  یرو م یزندگ   یام معن  نجایکه ا  یمدت  نیا   تو
پ  یم از  من  تا  ب   م ییتنها   لهیکنن  اوا   امیدر  همون  خونه    هیاومدنم    ل ی... 

 همه جا رو نشونم داده بود ....   بایتقر  نا یکنارشون گرفتم ... و ت 

منم    کنهیم  یسی هم تو خونه برنامه نو  نایکنه و ت   یشرکت کار م  هیتو    انیرا
  ن یکنم... تو ا  یفکر م  ان یکنم .... و کمتر به ک   یم   نا یمدت کمک ت  نیتو ا 

با   نام ج   هی مدت  به  ت   کیپسر  البته  اشنا شدم  را   نا یهم    نیا  بیترت   ان یو 
  ی تونم به کس   ی نم  یعنی ذارم.....  یمحلش نم   یلی من خ  یرو دادن ول   ییاشنا
 فکر کنم...  انیجز ک

 ...  نستای بزارم ا رم یعکس خوشگل از ناخن هامون بگ ه ی ا یبلند شو ب-

 اومدم و گفتم رون یاز فکر ب نای ت  یصدا با

 ؟؟؟؟؟ ی+ ول کن حال دار 

 باال  ار یکنارم نشست و گفت ناخون هات رو ب   اومد

تا    ناخن هام رو باال اوردم و اون هم دستش رو کنار من گذاشت و چند 
 عکس گرفت 

..... و با بک کاور    ی ا  روزهیف  نا یمن بنفش ت   میناخن کاشته بود  نایاسرار ت  به
 ....  م ی هامون ست کرده بود  یگوش 

 تو دستم برگردوندمش ....  یلرزش گوش  با
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دو    نیازش نبود تو ا  یوفا شده بود خبر  یمدت ب  هیپسر    نیبود ...!!!! ا   عمار 
 زد ....   یزنگ م  لیهفته ...اوا 

 تماس رو وصل کردم و گفتم :   یبشاش   یصدا با

 سالم 

 اون خسته جواب داد  یول

 ؟  یسالم . خوب  -

 .... یستیانگار تو خوب ن  ی+خوبم ول 

 خبر برات دارم ...  ه ی. . ستیبحث خوب بودن من ن -

 ؟؟  ی+ چ

 رو گرفتن ...  ان یک-

 گفتم :   غی ج با

 ؟؟ چطور؟ ؟؟ یییییی چ

 ده که گرفتنش .... ب یگوشه ها. اروم تر ... اومده بود سما رو فرار-

 .... امیب  دی+ من با

 .... یبرگرد یتون   ینم  یبه راحت  ی ایاگه ب-

 ... خونم رو اماده کن ...  کشتشی هم قاسم م  امی +اگه ن
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   یندار یباشه کار-

 .. خداحافظی+ نه ..... ممنون که خبر داد

 خداحافظ-

سرعت    نیکردم به ا   یخورد بود ... فکر نم  دیجام بلند شدم اعصابم شد   از 
 اروم بازوم رو گرفت و گفت :  نای کنه ... ت  داشیپ

 شده ؟  یزیخوبه ؟ .... چ حالت

 ... یبرگردم دب دی+با

 چرا ؟؟؟-

  ان یداره ... ک  انیاز ک  یقاسم چه عقده ا  یدون  یرو گرفتن .... تو نم  انی+ک
 کنن ....   یو اعدام م  رن یگ یو داداشش رو م ده یمحموله داداشش رو لو م 

 ؟؟؟ یبا دشمن عشقت همدست شد  نیهم ی پس برا-

 دونستم ... عمار بهم گفت باهم مشکل دارن ...  ینم لی+اون اوا 

ا  یگوش  برداشتم و به صورت  با    دم یخر  یواسه دب  ط یبل   هی  ینترنتیرو   ...
  انیم شانس خوب ک بهتره بگ   ا یرفتم ... و خوشبختانه    یم   د یپرواز با  ن یاول

 امشب بود ....  ن ی... پرواز هم

  ی ... ول  یکن  ی فکر م  انیاالن فقط به ک  دونم یتونم منعت کنم چون م  ینم-
 ...  یفکر و ذکرش اون دختره باشه چ انی اگه ک
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 نرسم ر یوارم د د یزنده باشه ...ام خوام ی. .. فقط م ستی +برام مهم ن

 ********* 

 ... دیخوش امد  ی+به دب

با حال داغون رس  خوش ام  دم یامدم ؟؟؟ اصال  نشده    ر ی د  یل یوارم خ  د ی.. 
 باشه .... 

.... با    دمیرفتم که عمار رو د  ی فرودگاه چمدون به دست داشتم راه م  تو 
بود و دستاش رو بغل زده بود   ستادهی ا   یگوشه ا  یمربع    م ی فر  یآفتاب  نکیع
... 

هم   یاال رو به رو سمتش رفتم و اون هم تکه اش رو از ستون گرفت و ح   به
 ....  میقرار داشت 

 که اون گفت :   م یهم دست داد با

 ؟ یچطور-

 +بد .... حالش چطوره ؟ 

 مثل تو ... -

 . ... دم یکش  یپوف

 که خواسته بودم اماده اس؟ ؟   ییها ل ی+وسا
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  د یقاسم باهام کار داره... تو اون مدت تو با  شیپ  رم یاره ....امشب من م-
 ...  یایب

 االن هم اماده ام .... نی +من واسه هم

 ...   م یرفت شی رو تکون داد و با هم به سمت پورش سرمه ا سرش

کنه .... و   یخرج م   نیپولش رو بابت ماش   شتر ی ولخرجه و ب  شهیهم   مثل
 ی لیوقتا خ  یطور عشق سرعت ... گاه  نی هم

تا حاال    یول   ه یتصادفت حتم  ی کن  یکه فکر م   یکنه جور  یم   ی رانندگ  ترسناک
 ... تصادف نکرده .

   -گفتم   اروم

 شته؟؟؟؟؟؟ی پ  دختره

 اره.... -

 بهتر و خوشگل تر از منه؟  ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی+چجور 

 زد و گفت یپوزخند

 از همه خوشگل تره ....  یک   گهیکه م   یشد  یبرف دیاالن مثل مادر سف  -

 ...  ی+جواب منو ندار

 ...  هی لجباز  یول  ف ینه به اندازه تو ... دختر ضع  ی خوشگله ول-

 رو به سمتم گرفت... و ادامه داد : شیگوش 
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 صداش معرکه اس   یول-

و نسبتا    فی دختر ظر  ه یکردم ...    یرو پل  لمیرو از دستش گرفتم و ف   یگوش 
 و خوشگل   یگربه ا  ی قد بلند که چشما

پا  تار ی گ  یصندل   هیرو    داشت و  بود  نشسته  دست  سف   نیی به    دیموهاش 
 صداش  ی جذاب بود ... ول افشیبود ... ق  یخاکستر

 ...  شدی که ادم مسخش م  یسوز عمق داشت جور هی

 رو به سمتش گرفتم ..  ی حرص گوش با

 کشمش ...   یعاشقش باشه خودم م  انی+اگه ک

 ...  یبا من طرف  یدست بهش بزن-

 درشت نگاش کردم. ..!!!!!!!!!! یچشما با

 ؟؟؟  ی +عاشقش

 ...  ادیازش خوشم م یعاشق نه ول -

 ؟  ی+اون چ 

 مطمئنم با اتفاقات اون شب ازم متنفره ....   ی دونم ... ول ینم-

 خر شانس عمار عاشقش شده ... دختره

 رو بار کن ....  یو باقال  ار یخر ب حاال
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غمکدمه چرا دلم    نجا ی تنگ نشده بود ... ا  نجای خونه ... دلم واسه ا  دم یرس
 براش تنگ بشه ... 

 شدم که گفت  ادیپ

 م ی نی ب  ی تو خونس شب ساعت هشت اونجام ... احتماال همو نم  ی همه چ  -
... 

 رفت ...  یرو تکون دادم و اون هم با تک بوق سرم

... 

هنوز همونجور  یرو تو قفل چرخوندم ..... وارد خونه شدم ... همه چ دیکل
 ها غبار نشسته بود ...   لیبود ... فقط رو وسا 

بود ... اونقدر خسته بودم که حال نگاه کردنشون رو    نتیها رو کاب  لی وسا
 . .. دمینداشته باشم. ... اروم رو کاناپه دراز کش

 ************ 

  بم ی رو از ج  میگوش   عیبود سر  یک یهوا رو به تار   ی رو اروم باز کردم وا  چشمام 
 هفت  با یدرآوردم و چک کردم ... ساعت تقر

سم رو عوض کردم و طناب و  ها رفتم و لبا  لیبه سمت وسا   ع ی... سر   بود
 شوکر و دارت ها رو تو کمربند جا ساز کردم 

  ی کت بارون  هیتفنگ هام که روشون صدا خفه کن داشت رو برداشتم .....  و 
 و تو   رونیرفتم ب  عیو سر دم یپوش ی قهوه ا
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شدم ..... و با سرعت به سمت عمارت قاسم روندم    نم ی سوار ماش   نگی پارک
 پارک کردم .... و .... گوشه که تو چشم نباشه 

دق  منتظر  ده  حدود   ... ماش  قهیموندم.  عمارت شد کت   ن یبعد  وارد  عمار 
 رو از تنم در اوردم و کاله نوپو رو رو صورتم یبارون 

 ....  رونی زدم ب ن یو از ماش  دمیکش

  ع یروش کار نگذاشته بودن باال رفتم و سر  نیکه دورب  وار یاز د  یرو قسمت  از 
 از در  عی سر یل ی پرش رو دوتا پام نشستم ...خ ه یبا 

نگهبان  یپشت  و  داخل  ب  یرفتم  رو  بود  بهم  پشتش  و   هوشیکه  کردم 
 تو اتاق  ان یاز اتاقا .... عمار گفته بود ک  ی کیتو   دمشیکش

ول  یراهرو   اخر  رفتم  اتاق  سمت  به  عجله  با   .... راسته    دنیدبا    ی سمت 
 تو  دم یپر  عیشد سر ی که از در اتاق خارج م  ینگهبان 

شد اومد    ی نگهبان که داشت دور م  ی قدم ها  ی صدا  یاز اتاق ها وقت   یکی
 اروم از اتاق خارج شدم و قفل در رو شکوندم و

دست و    ی زخم  یکبود و بدن   یبا صورت  راهن یبدون پ  انی شدم. .. ک  واردش 
 شد  شی ر شیشده بود. ... دلم ر ر ی پاش زنج

شالق بهش زده بودن و رو زخمش    ا یپشت سرش. ... عوض  دم یدو   عیسر
 بودن .... ده ینمک پاش

 ی زخم بکار ای  ینی زخمامو بب یاومد-
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 چقدر خسته بود!!!!!!!!!! صداش

اب   عیسر اتاق بود رو برداشتم و همون طور که اروم رو   یسطل  که گوشه 
 و خون خشک شده روو نمک ها    ختم ی ر یکمرش م 

 کردم گفتم :   یرو با دست پاک م کمرش 

؟؟؟؟    ی دیبال ها رو به جون خر  نی.... دختره انقدر برات مهمه ا  یا  ونه ید
 قفل  ع ی.... اب تموم شد و سطل رو کنار گذاشتم و سر

   -رو با تفنگ شکوندم و گفتم  هاش

 ...  ومده ین  یتا کس میبر  دیکن هر چه زود تر با   عجله

 ت: اخم گف با

 ...  امیخانوادش .... م  شی سما رو برگردونم پ یکن یکمک م   اگه

 حرص گفتم با

من خودت رو هم به زور دارم نجات    ؟یشد  ونه ی؟د  یزاری برا من شرط م  -
 عماره... شیچه برسه به اون که پ   دمیم

 (   یکور خوند  ی)نجات دادنش برام مثل اب خوردنه ول 

 . امینم  ییجا  چیپس من ه-

 .  می+مثل دخترا خودتو لوس نکن بلند شو بر

 ....  کنم یم  میبرا ازاد  یفکر  هی پس خودم -
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 نشست  نیرو زم  و 

نشد    یکردم بلندش کنم ول  یسع  یلیسمتش رفتم و بازوش رو گرفتم و خ   به
 گفتم :   ی...با ناراحت

 می باشه ... حاال بلند شو بر یعاشقش نقدر ی+ اگه ا 

 ؟  ی قسم بخور دیبا-

 خورمی + باشه قسم م

 جاش بلند شد و گفت:   از 

 ها مقدم ترن ....  خانوم 

از در خارج شدم اون هم پشت    اطیحرص از کنارش رد شدم .... و با احت  با
 سرم اومد  

 ....گفتم :  مینشست ن یکه ماش  تو

 .. ...  م ی انقدر راحت فرار کرد شه ینم  باورم 

 ... خدا طرف حقه شهیخدا بخواد همون م  ی هرچ -

 نگفتم و راه افتادم. ..  یزیچ

 ....  ندازه ی م که یت  دمیکه اون دختره رو دزد  یداشت به من االن

 

 *  سما
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خوندن ... حالم اونقدر    یزدم و نم   یرو تو دستم گرفته بودم و فقط م   تار یگ
 خوب نبود که بتونم بخونم ... دو روز از 

  ان یدونم ک   ی زنم .. نم  ی نمبا عمار حرف هم    یغذام گذشته و حت   اعتصاب
 در چه حاله نکنه کشته باشنش .... 

رو کنار    تار ی ... و گ  دمیخودم رو کنار کش  عیحس دستش پشت کمرم سر   با
 گذاشتم خواستم از رو تخت بلند شم که بازوم رو

بود .. گفت:    رهیهمون طور که به بهم خ  م ی گرفت و رخ به رخ شد  محکم 
 ...  ی زدیکجا ... حاال م

 و بد خلق گفتم  دمیدستم رو کش اخم با

 برو کنار ...حوصله ات رو ندارم   -

حرکت من رو انداخت رو کولش.    ه یزد و تو    ی شد پوزخند  ره ی چشمام خ  به
... 

   -گفتم   غیکه به خودم اومدم با ج   هیشدم بعد از چند ثان  شوکه

  نی منو بزار زم  عمااار 

 جواب دادن ....   یاز ذره ا غ یدر یشروع کردم به دست و پا زدن ... ول  و 



 

 
123

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

کرد و پشه رو گرفته بود از تو راه رو    یپشه داشت کنار گوشش وزوز م   انگار 
 رفت سمت اتاقش. .... 

   -سبز شد. .. در اتاق رو باز کرد .... با داد گفتم  شاخام

 ؟؟ولم کن ....  ؟یکنی م  کار ی چ یدار عمار 

شروع کردم با مشت زدن به پشت کمرش که پرتم کرد رو تخت ... و    و 
 رو در آورد و گفت   شرتشیهمون طور که ت

 کنم ...   کار یچ  خوامی م  یفهمیاالن م -

 کن ....  لیرو تحل  تیموقع   نکهیقبل از ا و 

 

 کل *   یدانا

 

خورد بود ...همون    د ی. ... اعصابش شددیگندم گون رو تو بغلش کش   دختر 
  یشده بود باز هوشیکه از ضعف ب   چارهیرنگشده دختر ب   یطور که با مو ها

 مکالمش با قاسم افتاد ...  ادیکرد   یم

 بچه ها رو بفرستم سر وقت سما ..  خوامی م -

 با اخم گفت :  عمار 

 ؟؟  شیبکش   یخوای +مگه م
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 ...  خوامی م  هینه دختر به درد بخور -

 شد:  ده یهاش در هم کش  اخم 

 که !!!!  ی... ممکنه خود کش   شه یاون دختر سابق نم  گهید  ینجوریا

 با پوز خند گفت: قاسم 

 ؟  یا کارهیتو اونجا چ  پس

 ؟  یگرفت   یمی تصم  نیدفعه همچ کی+چرا 

 فت : کرد گ  یبرگ با روکش طال رو به هوا دود م  گار یطور که س  همون

. .. و سما هم حساب کار دستش  ستی دختر ن  ه ی  یپ   گهی د  ان یکار ک   نیبا ا-
دو نشونه .. به هر دوشون    ر یت  هیپره ...در کل با    یو فکر فرار از سرش م  ادیم

 .... میرس یو به هدفمون م  م ی زنی صدمه م

ها بهش    ی ذارم دست اون عوض  ی مشغول بود و با خودش گفت )نم  فکرش
 برسه ( 

 جواب داد: ی با مکث عمار 

 ....  کنم یکار رو م   نیخودم ا  ی ری+چرا راه دور م

 ...  سوزهینه تو دلت براش م-

 زد و گفت :  یخند ناباور پوز 

 کردم. ..   ییرفته من چه کارا ادت ی؟؟  ی+تو منو نشناخت
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 باش ... عکسش رو بفرست   -

حرکت   یسمت خروج   دستاش رو مشت کرد و از جاش بلند شد و به   عمار 
 کرد. . 

 :  دیچ ی قاسم تو گوشش پ  یدوباره صدا که

.. و گرنه ادم هام رو    یعکس واسم بفرست   هی  یتا ساعت دوازده وقت دار-
 فرستم.....  یم

   دیاعصاب خورد کن دست کش ی فکر ها از 

سال هم نداشت. ... از روز    ستی... هنوز ب  دیسر دختر رو بوس  یرو   اروم
فرق کرده بود ... الغر تر و خوشگل تر شده بود ..  ی بودش کل ده یکه د  یاول
 افسرده و پژمرده تر ...  یول

کار رو کنه ... ببخش    نیا  ی ا  گهیتونستم اجازه بدم جز خودم کس د ی+ نم
 به نفع تو هم بود   نی ا یکه انقدر خودخواهم .. ول 

...    یگرفت که صورت و قسمت   یسلف   هی از شونه هاش  دختر معلوم بود 
حذفش کرد تا عکس   عیخورد سر   نیس یقاسم فرستاد و وقت  یرو برا  یسلف

 رو کنار گذاشت. ...  یرو پخش نکنه و گوش

 سمتش نه باالجبار. ...  ادیخودش ب یدختر با پا خواستیم  دلش

 

 *  سما
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   دمیاز خواب پر    ی ه شده اشدن آب سرد رو سرم با حالت شوک خته ی ر با

!!!!!!!! با د  تو عمار که کنار وان حمام نشسته بود بدنم رو    دن یحمام بودم 
و   دم………هنوز یچی جمع کردم و دستام رو دور خودم پ اب رو شونه هام 

 شده بود سی ....لباسام خ ختی ر ی موهام م

  اومد و کمکم ولرم شد .... دستش رو شونم قرار گرفت  رون ی ب  یاز سرد  اب
   -دمیغر   تیو تو صورتش با عصبان   دمیکه خودم رو عقب کش

 دست نزن.  بهم 

 و گفت: د یکش  یپوف

 رونیب  ایحموم کن ب   ع ی... سر  رم یم  من

 زدم و گفتم  یلیدفعه محکم بهش س  هیبلند شه که   خواست

. چطور هنوز  یذاشتم عوض   یام وگرنه زندت نم   فی ضع  ی لیکه خ  فیح  -
کردم    ی... من بهت اعتماد کردم .... فکر م  یتو چشام نگاه کن  شه یروت م 

 خوره.  ی .....حالم ازت بهم م یتر  ونی... نگو از همه ح  یتو ادم نشونیب

... من تو    ه یبد  تی وضع  ی لیو نا خداگاه اشک تو چشمم جمع شد ... خ  
 بت ساخته بودم و حاال همون بت رو سرم اوار شده ...   هیذهنم ازش 

 ییدو انگشت اشاره و شصتش گرفت و با چشما   نیت صورتم رو ب حرک  هی  تو
 گفت   کردی که ترس رو القا م 
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بود    یمن م   یبه جا  شب ید  ی وحش  ی از اون گنده ها  یک ی  یدوست داشت  -
... 

 ترسناک تر شد  چشماش 

 کردن ....   یات م که یت  کهی اونا ت -

کل وجودم رو لرزوند. و اشکام شدت گرفت ...از خودم متنفرم که انقدر    ترس
تونم االن جوابش رو بدم ... صورتم   ی و ترسو ام اونقدر ترسو که نم  فی ضع

 ....   دمیکش  رونیدستاش ب  نیرو از ب 

 جاش بلند شد و رفت ...  از 

  واسم   یچ ی ه  گهیرو گرفته بود. ... د  بانمیکه گر   یدیمن موندم و درد جد  و 
 داره   ی بودنم چه ارزش گهی نمونده  ..... د

 کشنم ...   یاگه برگردوننم هم خانوا دم م االن

جست و جو برقش چشمم رو نوازش    هیبا ضعف از جام بلند شدم  و بعد از   
خ ... کاش  ا   یل یکرد  تر  ...ا   نیقبل  بودم  رو کرده  ...ت  یکار  رو    غی کاش 

 تعلل کنم دی. نبا برداشتم .... و دوباره تو وان بزرگ نشستم ..

 غی ت  عی شم .... کدوم دست بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اهان. .... سر  یمنصرف م   وگرنه
 ی ل یخ ی داشت ول  یادی. ... سوزش ز دم یرو رو دستم کش 

   ینا تمومت رو تموم کرد یتمومه...زندگ  گهی کشه سما .... د  ینم  طول
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  ی خون  گه ی. ....انگار ددیچک  یوان قرمز شده بود ... و خونم از تو دستم م   اب
 اخرشه  ی ندارم ... قطره ها

 به سمتش برنگشتم یدفعه در حموم باز شد... ول  هی

 خودش :   یاومد... و بعد صدا ی تندش م یقدم ها یصدا

 ؟ ه یچه کار ن یا ونه ید  دختره

مگه    شم یقتلت من م   ن ی.. بهتر..   نم یات رو بب  افهیق  ی خوام دم مرگ  ی +برو نم
 ...  یخواست یرو نم نینه ... مگه هم 

  ی و خواست از جا بلندم کنه که با ته مونده ها  دیحرکت دستم رو کش   هی   تو
 شد گفتم ی که داشت اروم اروم بسته م  ییجونم مقاومت کردم و با چشما 

 خورم ولم کن ……....  ی به دردتون نم گهی من د -

تو    از  و  استفاده کرد  سو  با    ه یضعفم  و  بلند کرد  دستش  دو  رو  حرکت 
 گفت:   یپوزخند

 ..... لیو قصد ندارم بدمت عزرائ یحاال ها مال من  حاال

حرکت کنم چه برسه جوابش رو    تونستمیجون بود که نم   یاونقدر ب   بدنم 
 بدم چشمام اروم بسته شد و...... 

 *************** 
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امونم   یتشنگ   یال باز کردن چشمام رو نداشتم ول ح  یو خستگ   ادیز  یتشنگ   از 
 و اروم چشمم رو باز کردم ...   دیرو بر 

  نی . ... پس هنوز نمردم .... لعنت به امارستانیاطراف نگاه کردم. ... ب  به
 شانس .... 

 ؟  یبهتر-

 ...  دمیبود چرخ سادهیبه دست وا  گار یکه کنار پنجره س   یسمت عمار به

 کشه ...   یم  گار یهم س   مارستانیب  تو

   -شد گفتم  یم  دهیکه به زور شن  ییصدا  با

 ؟  ی سوال رو بپرس نی ا  شهی متنفرم ..... چطور روت م  ازت

و   یاهیجام نشستم که جلو چشمام س   تو بستم  رو  اخم چشمام  با  رفت 
 دستم رو رو سرم گذاشتم. .. 

 :  دیچی صداش دوباره پ   و 

 دراز بکش ... -

توجه بهش چشمام رو باز کردم و سوزن ُسرم رو اروم از دستم جدا کردم    یب
کرد    یحس نشد ..... اون قدر تمام تنم درد م  ی....سوزشش تو دستم ذره ا

 ....  ادی سوزش به حساب ن نیکه ا 
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گوشاد    دیسف   راهنی پ  هیاز پراهن هاش برم بود    یکی هنوز نم داشت و    موهام
 پام   یتا رو 

 شتم که روبه روم ظاهر شد .... گذا   نیرو زم  پاهام

 ؟ یچرا سرم رو دراورد-

باهاش حرف نزنم راحت ترم ...مطمعنا   یاخم از جام بلند شدم. ... هرچ  با
.... تو فکر بودم    رهیگی... چون فرصت مردن رو عزم م   رمی تونم بم  ی نم  گهید

 ...  م ی بپوش بر  نو ی رو جلوم گرفت و گفت:ا  یکه لباس

 حرص دستش رو پس زدم و گفتم :  با

  ادیسرم ن   یی بال  یبود من براتون بخونم که همچ   نیرم ....قرار ا   ی م  خودم
 راحتم بزار ....   یرو هم ازم گرفت  میی حاال که تنها دارا

دفعه دستش اومد سمت لباسم .... با ترس    هیو    دیکش  یحوصله پوف  یب
 زدم و به عقب رفتم که پرت شدم رو تخت ....  ی غیج

رو رو تخت کنارم پرت کرد و برگشت سمت در اما قبل از خروجش    لباس
  ی و اگه نپوش   یداخل به نفعته لباست رو بپوش  امی م  گهی د  قهیگفت:پنج دق
 .... شهی به نفع من م

بودنم تو گلوم نشسته    فی بسته شدن در بغضم که به خاطر ضع  ی صدا  با
  راهن یپ   ه یبود رو با    یخون   شترش ی که ب  یدیسف   راهنیقورت دادم و پبود رو  

 بابونه عوض کردم ...  یدوبنده با طرح گل ها یبلند مشک 
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حرکت خمشد و    ه یحال رو تخت نشسته بودم ک به سمتم اومد و تو    یب
 بغلم کرد 

   -اومد گفتم  یخشکم در م  یکه از گلو  یجون  یب  یصدا با

 ... نیکن .... بزارم زم  ولم 

 . .. که با حرص گفت : نشی جونم اروم زدم تو س یبا مشت ب  و 

 ... لجباز ... یلجباز-

  هی... به خاطر بخ   کنهیچرا انقدر درد م  گم ی جونم افتاد رو پام م  یب  دست
 هاس .... 

  ی دندون ها  نیبگم که صدا ش از ب  ی زیخواستم چ  رونیافتاد سمت ب  راه
 قفل شدش اومد 

 کشمت ....   یشکل ممکن م  نیتر  عیه فج ب  یحرف بزن گه یکلمه د  هی -

 گفتم:    یاروم یعمار  ....با صدا  یتو منو نشناخت   یول

 .... اب بهم بده بعد بکش ... تشنم 

نگفت و وارد   یزیکشن .چ  یکردن نم   یمنو سالخ  نایکه ا  ینجوری ا  گوسفندم
 . ..  میشد مارستان یآسانسور ب 
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  نن ی.... چقدر مردم ظاهر ب   می زوج عاشق  ه یکرد    ی فکر م  دی د  ی که ما رو م  هر 
  دنید  ی زخم تازه من رو نم   ی ول  دنی دیکه بغل شدن من توسط عمار رو م 

... 

 ..... دنید  ی زار م رو نم افهیق

برگشت در    قهیگذاشت و رفت بعد از چند دق  نیماش  یمنو رو صندل   اروم 
 تو دستش بود. ... کی پالست  هیکه    یحال

  یرو باز کرد و به سمتم گرفت ول  یمعدن   تو پورش نشست و در اب   کنارم
چون دستم جون نداشت خودش به سمت لبام اورد… چند قلپ ازش خوردم  

 و اروم دستش رو پس زدم ... 

شده بود رو پشت گوشم زد و دستش رو رو گونم   شونی که دورم پر  موهام
 جون دستش رو پس زدم و با اخم ی با همون دست ب  عیکه سر   دیکش

   -دمیتوپ  بهش

 ..  ی زنی آخرت باشه بهم دست م عهدف

 زد و ابروش رو باال انداخت و گفت:  یپوزخند

 ...  یبکن یتون ینم  یکار  چیتو هم ه زنمیم دست

 دستش رو دور شونم انداخت .... نبار یا  و 
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بگ  خواستم  فاصله  و    رمی ازش  حلقه کرد  شونم  دور  رو  دستش  محکم  که 
ببرنت خونه قاسم و اونجا    انیشون ب  یکی گم یم یکن  یلجباز  ادیگفت:اگه ز

 ...   یمجبور

دفعه    هی....    ومدی از دستش بر م  یپسر هر کار  نیتو وجودم رخنه کرد ا  ترس
 بغضم شکست و اشکام گونه هام رو تر کرد 

 رو باال اوردم و سرم رو رو زانوم گذاشتم. ...  پاهام

  دی... منم با   یکنیم   دی... اخرشم تهد  ی کنیم  تم ی ... اذ  یکنی+تو باهام بد تا م 
 نکنم ...  یخفه شم و کار

 گفت   کردیم  یطور که با مو هام باز همون

و به حرفام    یباش  ی.... اگه دختر خوبدرکم کن    کم یمجبور بودم سما    من
 بهت ندارم ....  ی کار  یایو باهام راه ب ی نکن ی.. لجباز  ی گوش کن

 ... یساز ی.... هر چقدر هم من خوب باشم با من نم یهست   ی+تو پسر بد

 برات ...  ارمیبهشتو م یبهشت نرم ول  دیشا  م ی اره من پسر بد-

 ...  یکنی رو برام جهنم م نی +اشتباه نکن تو زم

 زد و گفت یپوزخند

 ...  یکن یباهام کلکل م  ینجور یا  ستی مثال االن حالت خوب ن -

 کردم گفتم :   یم  نیف ن یطور که ف همون
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 شه ی +جوابتو ندم حالم بدتر م

دستمال رو سمتم گرفت و چون برش نداشتم    هینگفت. ... و    یزیو چ   دیخند
 ل رو برداشتمرو داشبورد گذاشتش..... و من دستما

 استارت زد و راه افتاد ....  قهی .....بعد از چند دق

شد و در سمت منو باز کرد و خواست    اده یدر برج نگه داشت ... پ   یجلو
 گذاشتم  نشیبغلم کنه که دستم رو رو س

 ...ام ی ب تونم ی+خودم م 

 ..... اوردمی برات کفش ن-

 ار ی+خب برو ب

 تو چشمام زل زد و گفت  پوکر 

 گفتم. ...   یبهت چ  ت یدرمورد لجباز -

که    دمینگفتم فقط اروم دستم رو پس کش   یزیهاش افتادم و چ  دیتهد   ادی
ماش و  حت   ن یبغلم کرد  قفل کرد..  بغلش    یرو  از  نذاشت  هم  آسانسور  تو 

رفت تو اشپزخونه با تعجب   می... در خونه رو باز کرد و مستق   ام یب   رونیب
 و گفت:  یبگم که گذاشتم رو صندل یزیخواستم چ 

 ی رینم ی بدم بخور ی چ هی

 لب زدم:  اروم 
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 خورم ...  ی+نم

 و گفت  د یکش  یپوف

 دوباره شروع شد .... -

  لون یبود رو از نا  دهیخر   رونیظرف غذا که پر از کباب جگر و غلبه بود و از ب  و 
 کنارم نشست   یدراورد و گذاشت روبه روم و رو صندل 

   -گاه کردم و گفتم ظرف ن  اتیمحتو به

 ندا...  دوست

چشماش    یش یم   ه یهمون لحظه چنگال رو فرو کرد تو دهنم ... به عنب  که
 حوصله گفت:  یخون احاطه شده بود نگاه کردم که ب  ی که توسط رگ ها

 ...  بخور 

ول  یم   دلم  تف کنم  رو  همش  نکردم    ی نم  یخواست  مخالفت  چرا  دونم 
 بود ...  یبه خاطر گشنگ ییدرصدها ه ی دی…....شا 

   -نا خداگاه لب زدم دمیجو  ی طور که غذا رو م همون

 هم بخور ...   خودت

 سرش رو تکون داد و چنگال رو داخل دهنش گذاشت ...  اروم 

 دم یکه به زور عمار خوردم به اتاقم رفتم و رو تخت دراز کش  یاز ناهار بعد
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  ید ... من دختر قوش یرفته .... دوباره چشمام اشک دادی در نشون م یصدا
موضوع    نیحاال حاال ها با ا  تونم ی شم ... نم  ال یخی ب  تونمی. ... نم ستم ین  یا

 ...  امی کنار ب

 

 *  صحرا

 

  میبه سمت اسانسور برج رفت   نی شدم و بعد از پارک کردن ماش  نگی پارک  وارد
 گفتم :   م یهمون طور که منتظر آسانسور بود

 ؟ یدار درد

 چشمام نگاه کرد و گفت:  به

 . ... ستی ن یزیچ

 کردم و گفتم:   یاون درد رو پشت کمرم حس م   یمن به جا  یول

 ....   ستین  یزیچ  یگی م یدی+پشت کمرت رو ند

شد  یزیچ وارد  و  شد  باز  اسانسور  در  لحظه  همون  و    نیتو کاب   مینگفت 
 میو بعد از اون وارد خونه شد   م ینزد  یآسانسور حرف

اوردم  به سمت   ی بود رو در م  اهیلباس س  هی  رشی که زطور که لباسم    همون 
 رو اوردم  هیاول یاشپز خونه رفتم و جعبه کمک ها
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.... 

به زانو هاش    کیمبل نشسته بود و ارنجش رو نزد  ی سمتش رفتم که رو   به
 گذاشته بود .... 

 زخم خوب بود درآوردم  یکه برا  یو بانداژ و پماد  نیمبل نشستم و بتاد  رو 

کردم بعد پماد زدم و باانداژ    زشیدم و با پنبه پشت کمرشرو تمز   نیبتاد   اول
 ....و کارم تموم شد  دم یچی رو دورش پ

 سرش اومد ...   ییبال  ن یمن بود همچ ر یبزنم ... تقص  ی شد حرف  ی نم روم 

رو جمع کردم و دستام رو شستم و همون طور که تو اشپز خونه    لی وسا
 بودم گفتم

 ؟؟؟ یستیگرسنه ن   -

 ؟؟؟؟ یغذا بپز   یمگه بلد-

   -زدم و گفتم   یلبخند

 گرفتم ...   ادی یی زای چ هی

 دوست دارم بچشم .... -

 زدم و گفتم یمهربونه ...لبخند  هنوزم

 . ... کنم یاماده شد خبرت م  یبرو تو اتاق استراحت کن وقت -

 جاش بلند شد و رفت از 
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شد    کیاون ششل   جه ی خوشمزه بپزم ..... و در نت  ز یچ   هیگرفتم    م ی تصم  منم 
 و رفتم دم یرو چ  ز ی اماده بود .. م بای ... غذا تقر

که    شونیمهمان نبود به اتاق خودم نگاه کردم. ... ا  یاتاق تو اتاقها  سمت
 تو اتاق منه!!!!!!!!

و    به تو حموم عوض کردم  رو  هام  لباس  و  رفتم  اتاق  و    ه یسمت  شلوار 
 . ..... رونیو موهام رو بافتم و رفتم ب  دم یپوش یسرمه ا راهنیپ

....    ی من بود. .... همه چ  ر یبود .... مثل قبال .... تقص   دهی جذاب خواب یلیخ
 می کردم دوستم نداره و باز  یفکر م  یگفت من ولش کردم ... ول  یراست م 

پش   .... جا  مونمیداده  به  االن  وگرنه  موها  سمیوا  نکه یا   ی...  خوش    یو 
بود    شتشپرپ   یموها  ن یحالتش رو نگاه کنم .... تو بغلش بودم و دستم ب

..... 

به سمتش رفتم و گوشه تخت نشستم و اروم دستم رو به سمت بازوش    اروم
ببر    ی و حاال...با چشما  دیحرکت دستم رو کش  هیکنم که تو    دارشیدم تا 

 و اخماش تو هم بود .....  کردیقرمزش نگام م

که انگار پردازش کرد . اروم   هیکردم که بعد از چند ثان  یتعجب نگاش م   با
 شد و اروم از رفت و گفت: 

 .... دمیدی.. داشتم خواب م  ببخش

   -تعجب نگاش کردم و گفتم  با
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 ....  یدیدیم  یچه خواب یداشت مگه

 ....؟؟ یکرد  یم  کار ی چ نجاینبود ... تو ا یزیچ -

 گفتم  طونیو ش   دمیخند

 بکشمت ...   ومدمینترس ن  -

 نگفت اروم گفتم :  یزیو چ   دیخند

 یاتاق منه .... اشتباه اومد نجایا -

 بخوابم نجایخواستم ا  ی.... م  دونم ی+م

 گفتم  هینگفتم بعد از چند ثان  یزی کردم اما چ  تعجب

   میبر  ا یغذا آماده اس ب -

 از جام بلند شدم. .. و 

  -رو به روش نشستم و گفتم   دمیو من غذا کش  م یهم به آشپزخانه رفت  با
 ....  د ییبفرما

 داشت گفت  یطور که قاشق چنگال رو بر م  همون

  ن یبه ا  از ین   م ی خورد  یساده م   ز یچ  هی .....حاال  یپا اشپز شد  ه ی  نم ی بینه م   -
 همه زحمت نبود ...

 ساده اس  یغذا  هی  نم ی+خب ا
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نم - دختر  شه یباورم  همون  برا  یهست  ی تو  غر    ی که  کاهو  کردن  خرد 
 .... یزدیم

 خاطرات زدم و   یاور ادیاز به  ی نیر یش لبخند 

 نگفت ... یزیچ  گهینگفتم و غذام رو خوردم اونم د  یزیچ

تو سالن نشستم ساعت دو    ششی از جمع و جور کردن اشپزخونه رفتم پ  بعد
 شب بود ... !!!!!!!!!!!نگاش کردم و گفتم

 ؟  یبخواب  یخوا ینم -

 حال سما چطوره ؟   یبگ یخوا ینم -

 بهونه اوردم ....  ی گرفت ول  حرصم 

 ....  زنمی+ فردا به عمار زنگ م

 نکنه ؟؟؟ تشی؟اذ  هیعمار چطور پسر  نیا -

 ؟؟  یقدر به فکرش +چرا ان

 ...  دمیاول من پرس-

 کنه ... البته اگه دختره سر به سرش نذاره   ینم   تشی +نترس اذ

 سما لجبازه خدا کنم باهاش بسازه ... -

 ... ی+نوبت تو جواب بد 
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من به خونوادش قول دادم سالم برش گردونم ... به خاطر من دختره رو  -
 به فکرش باشم ؟  دی... نبا  دنیدزد

نگفتم و بلند شدم و به سمت راهرو اشاره کردم    یزیگفت. .. چ  یم   راست
 و گفتم

 اتاقت رو نشون بدم ...  ایب -

 جاش بلند شد. .... از 

 ********** 

 ر یصبح بخ-

 خند نگاش کردم. ... سمتش و با لب برگشتم 

 صبحانه امادس   ای.. ب  ر ی+صبح بخ

 زد و گفت   یلبخند

 ممنون  -

 نشست و گفت: ز یم  سر 

 چند دست لباس بخرم  هی  دیبا

از دستت    یکرد  تشونیاذ  ی لیکمکت .... فکر کنم خ   ومدنی ن  سا ی چرا پل  گم ی+م
 بودن ...  ر یس

 چشمام زل زد و گفت: به
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 شما استعفا دادم .... یزیکه به خاطر آبرور  من

واقعا استعفا داده ....من نابودش کردم ... از خودم    یعن یگرد شد ...    چشمام 
کنه    یکه بهش کردم رو فراموش نم  ییها  یوقت بد  چی ه  انیمتنفرم ... ک 

... 

. .. باعث  دمیکش   ی انداختم. ...ازش خجالت م  نیی نگفتم و سرم رو پا  یزیچ
 خانواده اون دختره بودم  شیپ  شی و شرمندگ   یکاریب

 چه خبر .... بچه شون حالش چطوره ؟  نای و ت  انی از را-

 نگاش کردم و گفتم یشرمندگ با

 خانوم شده ....   نا یمهربون شده ت  ی لیپدر خ  ه ی  ان یخوش بختن ... را  ی لیخ  -

 ادامه دادم   شونیاور  ادیلبخند از به  با

باورت   د یکنن شا  یف نم کار خال  گهی..... د  هی وتی بامزه و ک  یل یسام پسر خ  -
 کنن   یهم کمک م   ی رانی ا یبه پناه جو ها  ینشه ول

 دونم ازشون خبر دارم  یم-

  -تعجب نگاش کردم که ادامه داد با

 ....  س یکردم تو پار   داشونیپ پارسال 

 اخم گفتم :  با

 ؟  یکن  رشون یدستگ  ی+رفت
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  دشون یبهم نگفتن..... تهد  یزینه رفتم سراغ تو رو ازشون گرفتم. .. که چ -
ول و گفتم خودم    دمینگفتن من هم سام رو بوس   یزیباز هم چ   ی کردم… 

 ران ی کنم ... و دوباره برگشتم ا   یم  داشیپ

 گفتم :   یف یبغض ضع با

تا    یداد  م ی و باز  یفکر کردم گولم زد نای اومد سراغ من و ت  س یکه پل   ی+روز
 هنوز هم دوست داشتم  یوت ندم .... درسته قلبم شکست ول ل

 ؟  ی االن چ-

 +و خواهم داشت……... 

تو    یی_صحرا من همون موقع که حسم و بهت گفتم عاشقت بودم ... دو رو 
سه سال    با ی خبر از من اومده بودن. .. تو تقر  یب   سایکارم نبود ... اون پل

ا   ی هردومون رو نابود کرد  یزندگ  و تو    دمیکش   یعذاب م   ن رای.... من تو 
  نه کردم اگه تو خو  یفکر م   شه ی ……… به خونت نگاه کن ... من هم  نجایا
 خونت  ی... ول  دهیکال بنفشه و پر گل ارک   یداشته باش  یا

 بنفش شده ...  دهی پوشه بجاش اتاق من پر گل ارک اه یس

 شمی.... از جاش بلند شد و اومد پ  دیناخواسته رو گونم چک اشکام

 پام زانو زد و دوتا دستم رو گرفت   جلو

کنم .... اگه    یدوباره ازت خاستگار  خوامی +انگشتر تو گردنبندت رو بده ... م
 یندار  از ی بهش ن گهیبرمش چون د  یکنم اگه نه م   یبله بود دست م 
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نم پر  کرد و تعجب دو   یمخف   شهیرو نم  یچ یپسر ه   نینکردم.... از ا تعجب
 رو ....   راهنیپ  ر یحلقه ز ی شده .. حت

 حرکت بغلش کردم و گفتم هی  تو

....که بخوام   خوردی خواستمت انگشترت به چه دردم م   یاگه نم  ونهید  -
 چن سال نگهش دارم ...  نیا

 و گفت   دیخند

 ....  ی هست  یصحرا هنوز همونجور ی عجله دار  یلیخ -

 حرص گفتم با

 االن بهم بگو .... نیهم  ی خوای اگه نم -

 و گفت   دیخند

 خوامت ی من همه جوره م -

 گردنبند رو در آوردم و انگشتر رو دادم دستش ...   اروم

 رو کرد تو انگشتم و گفت  انگشتر 

 ی مبارکم باش -

 و گفتم  دمیخند

  م ی نداشته باش  یکار   یو مخف   م ی وقت بهم دروغ نگ  چی… ه   یچ  ه ی:فقط   
 چون اون از دروغ هم بد تره..... 
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 کرد. ..   دییون هم حرفم رو تاا 

ناهار   م ی کرد  دیخر یمسخره باز ی... و بعد از کل  دیخر   م ی از صبحانه رفت   بعد
 .....   م یخورد  رونی رو هم ب

رو    لشیدل  یکردم بهتر بود .. وقت   یکه فکر م   یزیاز اون چ  شی عرب  انیک
 ...  ادهی گفت به خاطر قران خوندن ز  دمیپرس

  ی ا  ی خونواده مذهب  ن یکه همچ  انیک   ختی ترس تو تنم ر   ه یلحظه    همون 
که من    یکنه .. در حال  یمنو به خونواده اش معرف  خوادیداره ... چطور م 

  شی پ  شیابرو ا   یکار شدن و ب  یهم ب  شیک یهاشم .    ی از بد بخت  یمصوب کل
 دوست و اشنا 

 شش بود بای .  ساعت تقر 

خودم بودم . لعنت به من که  تو    شتر ی من ب   یول  م ی زد  یقدم م  ایما کنار در   و 
 پشت سرم خرابه .  یرفتار کردم که تمام پل ها یجور

 اورد .   رونیرو شونم قرار گرفت که من رو از فکر ب دستش

 گفت:   ینگران  با

 ؟   یتو هم  نقدر ی شده ؟ چرا ا یزیچ

تو    م ی گفت به هم دروغ نگ  ی خودم که م  یصدا  یول   یچ یبگم ه   خواستم 
   -اروم گفتم  ن یذهنم اکو شد . به خاطر هم
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بگذاره .    ر یهم تاث  ندم یکه ممکنه تو ا  یندارم . گذشته ا  ی گذشته خوب  من
 خوان منو قبول کنن ؟   ی دونم خونوادت چطور م ینم

  -جواب داد یلبخند مهربون  با

.    ی خواد فکر کن  ینم   یچ ی؟ به ه   یکن  یخراب م  ی نجوری روزمون رو ا  چرا
  یفقط خوشبخت   ن یبه خاطر هم  دنی مدت عذاب منو د  ن ین تو ا خونواده م

... خوشبخت   یمنو م   .   ی رو م   شی که فقط من در کنار تو معن  یا  یخوان 
 فهمم .....  

 لبخند سرم رو تکون دادم و به حرفش اعتماد کردم ....  با

. چشمام    مینشست   گه یکنار همد   یمکتین   یو در اخر رو   میقدم زد   گه ی د  کمی
 .....  د یچی بود که صداش تو گوشم پ ایبه در

 ؟ ی زن  یپسره زنگ م  نیبه ا-

 لبخند جوابش رو دادم: با

 ... باشه ... شهی راحت م التی +اگه خ

 بوق برداشت .....  ن یرو درآوردم و زنگ زدم به عمار که بعد از دوم میگوش 

 بله-

 +سالم عمار 

 ؟ نیی کجا  دهیقاسم فهم ن؟یدار ی شده ... مشکل ی. چ  کیعل-
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 ...  کنهیم  کار ی +نه .. قاسم چ

 صحرا  ی چ هی قاسم هم دنبالشه ... فقط -

 ؟  ی+چ

رو بفرسته به سما دست    گارداشیاز باد  یکی   خواستیراستش .. قاسم م -
 کنه ..   یدراز

 بلند و شوکه گفتم :   یصدا با

 که؟   ینذاشت  خب

 کردم   نکارو یخودم ا  ی+ نه. ول 

 مانند گفتم غ یج  یصدا با

 چرا ؟  -

 کرد.   یبا تعجب نگام م  انیک

ها بهش دست    یتونستم اجازه بدم اون عوض   ی+چون مجبور بودم ... نم 
تا انجام نشه دست    گه یکه م   یکار  هی  یشناس   ی بزنن ..... قاسم رو هم که م

 داره .....  یبر نم 

 حرص گفتم :  با

 !!!!!نیحاال ازت متنفره ... آفر-
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اش کنن ... و بعدش   کهیت   کهی ت  ایاون وحش  ذاشتم یم مکرد  یم  کار یچ  ی گی+م
 موند !!!!  یبدم البته اگه زنده م شیجنتلمن دلدار یمثل پسرا

 و گفتم :  دم یکش  یپوف

 االن حالش چطوره ؟ -

 . .. ستی خوب ن ی... زندس ول  مارستان یبردمش ب  ی +بد ... رگش رو زد ول

 گفتم  عیو من سر  م ی گیم  ی چ نهی سرش رو اورد کنار گوشم که بب انیک

 عمار خوب بهش برس خداحافظ  -

 بده تماس رو قطع کردم. ...  یجواب  نکهیقبل از ا و 

 با اخم نگام کردو گفت:  انیک

 گفت ؟؟  یم  ی؟ چ یقطع کرد چرا

دلم واسش    چارهیبهش بگم ... دختر ب   ی دونم چ  ی چشمم رو گرفتم نم  ازش
 سوخت ....اروم گفتم : 

 بابا حالش خوبه!!! ی چی + ه

 رو گرفت و به سمت خودش چرخوند و گفت  زوم با

 و دروغ تو کار  می رو به هم بگ یتو چشمام نگاه کن ... قرار شد همه چ -

 ...رشیز  یزن یم  یاالن دار ن ی... هم نباشه

 چطور بهش بگم ... یگفت ول   یم  راست
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 گفتم  اروم

 ....  ی رو خرابتر نکن  یو همه چ   ی نکن یکار  یقول بد د یبا ی ول  گم یم -

 شده .... باشه بگو..  ی زیپس چ-

رو بر ضد    ی دادم ... همه چ  ح یرو توض  ه یدستش رو گرفتم و براش قض  اروم 
 عمار رو گرفتم. .. یقاسم کردم و هوادار

شد رگ گردنش متورم شده بود و    یتر م   یبه لحظه قرمز تر و عصبان   لحظه
 وحشتناک. .. افشیق

 سمت خودش. ...  دیرو گرفت و کش بازوم 

 بهش نداره ... من چطور به خونوادش بگم ... ؟؟؟   یکار  ی+مگه نگفت

 که من گفتم همش کنده شد !!!!!!!  یموهاش فرو برد جور   نیرو ب دستش

منه .... حساب قاسم    ر یلعنت به من ..... همش تقص   -ادامه داد  ت یعصبان  با
 .  رسم ...  یرو با هم م  ی و اون پسره عوض 

 کرد به من :   رو 

  یسما رو برگردونم... اون دختر تقاص ب   دیخونش ... با  یببر  دی.... منو با 
 ....  ده یرو داره پس م  شی گناه

 داشت!!!!!! ی ا دهیمگه فا یکردم به اروم کردنش ول   شروع
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 *  سما

 

  ی نشسته بودم نم  ون ی زینه شب بود و من رو مبل روبه رو تلو   بای تقر  ساعت
تلو ....درست    یالک  ی ول  دادینشون م   ی چ  ونیز یدونم  بهش زل زده بودم 

با زور چسب    یشده بود ول  کهیشده بودم که هزار ت  یمجسمه سفال  هیمثل  
 سرپاش کرده بودن....  

.... همون موقع  ادی افتادم  از ظهر  با حال بد هم  یبعد  جا نشسته    نی که 
بودم ((اروم اومد کنارم نشست و دستش رو رو کمرو گذاشت ... با خشم  

 نگفت ....  یزیچ یول د یکش  یدستش رو پس زدم که پوف

اندازه هندونه راه تنفسم رو بسته    یچ   هیبودم    رهیاخم به رو به روم خ  با
 نداشتم .   ختن ی اشک ر  یکرد که نا  یاونقدر چشمام درد م یبود ول 

  -دیچ یره پ دوبا صداش

 کنه ...   ی؟ مطمئنم حالت رو بهتر م   یزن  ی نم  تار یگ  چرا

؟    یگ یراست م  -جام بلند شدم و چشمام رو درشت کرده رو بهش گفتم   از 
 ؟   دیچرا به ذهن خودم نرس

 کندم ...   نیرو از رو زم  یمشک  تار یتند به سمت اتاقم رفتم و گ یقدم ها با

  یمثل ادم ها  یکه اومده بودم برگشتم به سالن و با حالت  یهمون حالت  با
   -مجنون گفتم 
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 زنم ....  یهم م  تار یگ

 ن ی..... ا   ن یبه زم  دمیرو از دسته بلندش گرفتم و کوب  تار یحرکت گ   هیتو    و 
  د یکه عمار اومد و کمرم رو کش   نیهم تکرار کردم ... تا ا   گه یکار رو چند بار د

 م دراورد .....نابود شده رو از دست  تار ی و گ

حرکت من رو از کمر    هیاون تو   یداد بهش مشت و لگد زدم ول  ی داد و ب با
 رو مبل پرت کرد ....   بای بدند کرد و تقر

بودم اروم و ترسناک گفت:.... تمومش    دهیکه تا حاال ازش ند  یتیعصبان   با
 ...  یی گاردایهمون باد  قیکن .... تو ال 

  شییخرما  ی به موها  ی چنگ  ه یبهش چشم دوختم ..... بعد از چند ثان  دهیترس
 پام زانو زد .   یزد و اروم شده به سمتم اومد..... جلو 

که نتونستم از شر دستاش خالص    یرو محکم تو دستش گرفت جور  دستام
 بشم و گفت: 

 کار رو به خاطر تو کردم ...   نیمن ا  یکردم ... ول   یاشتباه بزرگ  دونمیم

  -داد زدم تیعصبان با

سرم   ییبال   ن یانگار من التماست کردم همچ  یگ یم  یرو ببند ... جور  دهنت
 ...  یاریب

 انداخت و گفت:  ن ییرو پا سرش
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رو    ی کیبد و بد تر    ن یاز ب  ی... چون مثل من مجبور نبود  یکن  ینم  درک
 ...  ی انتخاب کن

ول کرد از جاش بلند شد و به سمت در رفت  و دستام رو    دیکش   یق یعم  نفس
 ))...... 

به دست کردم ...    گار ی به عمار س  یاومدم و نگاه  رون یباز شدن در از فکر ب  با
 متنفرم  گار ی از س

  کردمیخودش رو پرت کرد با اخم نگاش م   بایاومد و رو مبل کنارم تقر   اروم
 از جا بلند  عی که دستش اومد سمت صورتم سر

 مرم رو گرفت و پرتم کرد رو مبل و گفت:دفعه ک  هی که   شدم

   د یداشت ف یمادمازل ... تشر کجا 

 رو تو  شی مشک  گار یدود س و 

متفاوت    گارش یس  ی فوت کرد.... با چندش دود رو باد زدم گرچه بو صورتم 
ول  س  یبود  اخم  با  افتادم  سرفه  به  دستش کش  گار ی بازم  از  رو    دمیرو  و 

 خاموش کردم و غر زدم:   راهنشیپ

. حالم به هم    ی کنی م   ی کار  نی...بار اخرت باشه همچ   یکش یم  نو ی ا  ی چجور
 خورد .... 

 اورد و با پوزخند گفت: کتر یرو نزد  صورتش

 ...ی رو پر کن گار یس یجا  دی... حاال خودت با یکرد  یبد کار 
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 گفته خم شد و ...    یبفهمم چ   نکهی و قبل از ا 

تر شد  ...دستام  کی ت گردنش چنگ زدم که نزددفعه بود به پوس هی چون 
اون به کارش ادامه داد انگار جون    ی کرد ول  یشل شده بود و قلبم کار نم 

 نبود  یراه فرار چی... ه  دادمیم

تر  اد یاعت)  drag... )  یاز هر دراگ   تا حاال به جرم حمل مواد  یاور  ... چرا 
 نکردن ؟  رت ی گیدست

اومدم    رونیگذاشتم و بعد از چند لحظه که از شک ب  نشیدستم رو رو س   اروم
 تمام جسارتم رو جمع کردم .... تو چشمش زل زدم و گفتم: 

 بودن دست زد....  یهمه حرفه ا  نیا  یبرا دیبا-

 و شروع کردم به هول دادنش نشیزدم تو س  محکم 

 یشد  یانقدر حرفه ا  یحرفارو به چند نفر زد  نیا   ستی: برو کنار ... معلوم ن

 گفت   دیکش   یطور که تو گردنم نفس م ونهم 

کنن باهام حرف بزنن من حرف هام رو حروم   یجرئت نم  گهی د  یدختر ها  -
 کنم .   ینم

گفتم . دست    یسفتش که مچ دستم درد گرفت و اخ  نهیزدم تو س   محکمتر 
 گرفتم  گم یزخمم رو تو دست د

و    اروم  دستش گرفت  تو  رو  دستم   .... شد  عوض  جاهامون  و  زد  غلت 
 کنه ....   ی بدنت مخالفت م  ی ول  ی دور ش یخوای . خودت مایگفت:ب
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 و گفت  د یکرد و اروم رو زخمم رو بوس  یرو برس  دستم 

 شه ی باز م یمنو پس بزن   ادیاگه ز یزخمش باز نشده ول -

 با حرص گفتم 

 تو.... حاال هم ولم کن ...  ر ی همش تقص -

 باز کرد و گفت: دستش

 ...  د ییبفرما

 رفتم سمت اتاقم ...   عیشدم وسر  بلند

 ...لرزهی... به خدا گناه دارم ....دست و پام هنوز م   کنهیرو باهام م  نکارایا  چرا

ا   ی در متعجب شدم کس  یصدا  با نم   نیدر  تو    ی خونه رو   اروم رفتم  زد! 
 تو صورتش  یو باز کرده نکرده مشتراهرو که عمار در خونه ر 

 اومد  فرود

وارد خونه    انیهمون لحظه ک  دمیکش  ینی دهنم گرفتم و ه  یرو جلو  دستم 
 شد شوک پشت شوک  

 گفت  تیبا عصبان انیک

 ...   ی کنیم  یی غلطا  ن یکسه همچ  یدختر ب  نیا ی فکر کرد ی عوض -

و التماسش کرد    انیک  یجلو  دیدختره پر  هیخواست به سمت عمار بره که    و 
 ... من خشکم زده بود
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به سمتش    ی زل زده بود ول  انی.... عمار از جاش بلند شد و با خشم به ک
لحظه برگشت و تا چشمش به من    هی دختره رو کنار زد و تو    انینرفت ... ک 

 خورد به سمتم پا تند کرد ... 

 ....   م یبر  د یبا ا یسما ... ب -

 د یچی عمار تو خونه پ  یعصب  یصدا

 ...  رهیجا نم  چیا هسم -

 د یچ یپ  انیک   یعصبان یصدا

 .... یکن   ینم ن ییتو خفه شو ... تو تع -

 کنه   یم   نییکلتم تع   یول-

گرفت    انیدست کرد و کلتش رو از پشت کمرش در آورد ... و به سمت ک   و 
 دوباره عمار :  ی... قلبم تو دهنم بود ... و صدا

 ....  رون یببرش ب  صحرا

 داد زد   انیک

 میر  ینم  ییجا  : بدون سما

اومد    کیشل  یکه صدا  رهیو به سمتم قدم برداشت و خواست دستم رو بگ 
 نگاه کردم ....  ان یزدم و به ک  غ ی.... با ترس ج 

 ....  انی ک  شی پ  دیدو  عیهم سر   دختره
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 ...  رهیخطا نم رمیت  گه یانگشتت بهش بخوره د-

در    یخورده بود .... خدا را شکر عمار کله خر باز  انیک  یپا  یدرست جلو  ر یت
  یی هشدارش واقع   دمیترس  یبود بزنتش فقط هشدار داده بود ... م اوردهین

به سمت عمار رفتم و با دست لرزونم رو اسلحه اش گذاشتم    نیهم   یبشه برا
   -و گفتم 

 . .. نیی پا  ار یاسلحه ات و ب  عمار 

پشتم بهش بود و دستش  که    دیتو بغلش کش  ی حرکت من رو جور  ه ی  تو 
 بود دهیچی دور کمرم پ

 گفتم  یتو چشام جمع شده بود. ول  اشک

 برو من خوبم ...   انیک  -

 د یکه کنارش بود بازوش رو کش  یدختر و 

 رسم ...  ی گدار به آب زدم ..حساب  همشون رو م  یدنبالت ... ب  امیم-

عمار خ  تیعصبان  وبا م   رهی به  رو  بازوش  دختره که  زور  با  و     دیکش   یشد 
 ....  رونیبرگشتن ب

 که بسته شد عمار منو و به سمت خودش چرخوند ...گفت:   در 

 ....  ی براش بزن ت یبرات مهم بود که از آزاد انقدر 

   دمیدرد نال با
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 : اخ .. عمار کمرم... 

 رو برداشت و بعد از تکون دادن سرش به اتاقش رفت ...  دستش

بسته شد و مغزم    یپتو زار زدم تا چشمام از خستگ   ر یتاقم رفتم و زبه ا  منم 
 خاموش ..... 

 ***** 

رفتم و دست    یی شدم. ... به سمت دست شو  دار یاز خواب ب  ی سردرد بد  با
  نقدر یدونم چرا ا   ی کرد .....نم  یهنوز سرم درد م  ی و صورتم رو شستم ول

 کنه ....  یسرم درد م

  دا یآشپزخانه رفتم .... حاال قرص از کجا پ  به  وار یبا دست گرفتن به د  اروم
 کنم .... 

دست   ه ی  تو  ترس   ی لحظه  شد که  حلقه  قلبم    دم یدور کمرم  رو  رو  دستم  و 
 گذاشتم. .... 

 ؟ یگرد   یم  یدنبال چ-

 گرفتم و گفتم:   ینفس

 + قرص سردرد 

با    من و  برگردوند  به سمت خودش  رو کاب   ه یرو  و  بلند کرد   نت یحرکت 
 گذاشت. .... 
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 گفت   تیچشمام زل زد و با عصبان به

 ...  یکن  ینابودشون م  ستیچشات ن  فیح -

 درهمم رو پشت گوشم زد ....  یو مو ها   دمیرو رو صورتم کش دستش

 قدر حالم خوب نبود که بخوام دعواش کنم ....  اون 

  جه یاورد و بهم داد و دوباره بغلم کرد چون سرگ   وهیو برام قرص و ابم  رفت
نکردم ... به اتاقم برد رو تخت نشوندم و شونه   یو سردرد داشتم مخالفت 

 به دست پشت 

 نشست ... و اروم موهام رو شونه زد سرم

م  اومد  رولبام  رو  نرم کننده لب  و همون طور که  روم نشست  زد    ی روبه 
 ....  یگفت:مثل عروس مردگان شد

 ..... کردمیخمار و پف کرده نگاش م   ییباچشما هم   من

 کننده لب رو کنار گذاشت ………    نرم

 و گفتم :  دمیرو رو کناره لبش که زخم شده بود کش   دستم 

 ...  یاریدر م  نویا ی کردم تالف  یم  فکر 

 نه تون داد و گفت:   ی رو به معن سرش

 حقم بود...   نا یاز ا  شتر یب

   - چشماش نگاه کردم و گفتم  به
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 باهاش برم ؟؟؟؟   یچرا نذاشت پس

 حقم نبود...  یک ی ن یچون ا -

 کردم که گفت :   ینگاش م جیگ

 هات رو جمع کن. .   لی وسا  م ی بر نجا ی از ا دیبا-

 +کجا؟ چرا ؟ 

 رو جمع کن  التینپرس برو وسا -

 از جا بلند شد ....  و 

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 یخوای دنبالم ؟ م  ادیبار با اسلحه م  نی ا  انیک   یکن  یم   ؟فکر یترس  یم   ازش
پ  یخونه رو عوض کن  ول  دامونیکه   .... به چه دردت    ینکنن  ... من  چرا 

 ...  یدار یکه دست از سرم برنم  خورمی م

سرش رو خم کرد و صورتش االن مقابل صورتم بود ....   عی حرکت سر  ه ی  تو 
 گفت   یخنث یبا چشما

 ....  یدرمون باش  ی تونیو فقط خودت م   یی: دردم تو

 برگشت و رفت. ... و 

 کنه ....   م ی حال یک یفهمم ...  ی ؟؟؟بابا من نم یچ ی عنی ؟؟؟  گهیم  یچ  نیا

 که عمار بهم داده بود   یتو چمدون ختم یهام رو جمع کردم و ر   لی وسا
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  ی مشک  راهنیبا پ  ی شلوار ل  هیبهتر شده بودم ...    یکرد ول   یهنوز درد م  سرم
 تاره ونگوگ چاپ شده شب پر س یکه روش طرح نقاش

 ی تار منم ستاره بکش   یبرا شبا ی ایب یی ... ونگوگ کجا  دمیپوش بود

بندش نبستم ... حال ندارم خب    یام رو پام کردم ول  یال استار مشک  کفش
.. 

دفعه عمار مثل شبح    هیکه    دمیرو بافتم و چمدون رو گرفتم و کش   موهام 
 جلوم سبز شد 

مثل   ی کیبد    ی چون پسرا  شنیبد م   یفهمم چرا دخترا عاشق پسرا   ی م  حاال
 چشم شهیاونقدر جذابه نم  یعمار هستن .... لعنت

 برداشت ...   ازش

 بود دهیپوش یو شلوار مشک   شرتی نقاب دار با ت یمشک   کیکاله نا   هی

 رو دماغم و گفت: زد

 جوجه ...  یکنینگام م ینجوری ا چرا

کردم که    یدهنم رو قورت دادم که جلو پام زانو زد با تعجب نگاش م  اب
 شروع کرد به بستن بند کفشم ... 

داغون    ی االن به اندازه کاف  ن ی.... هم  یشل و پل ش  نیزم  یبخور  یخوایم-
 ا یاون دن یر یم  میمستق  گهید  ی.. اونجور یهست
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... 

 ..اومد.. یسرش م ییبال  ن ی+ داغون عمته ... البته اگه همچ

 اخم نگام کرد و گفت  با

 ...  رون یب کشمیاخرش زبونت رو از حلقومت م  -

 . ... دیچمدون رو از دستم کش و 

   -حرص گفتم  با

 کن   دیهم فقط تهد  تو

 ی ترسی تو هم که چقدر م -

 بکشم ...  یزار   ینم  یکش   ینه م نجاستی +باال تر از مرگه ... مشکل ا

 زد و گفت یپوزخند

 ...  یمونی م نجای بزنه ..... هم شتیات  طونیش  ایاون دن یبر  یخوای م -

   -خودش من گفتم  یاش رو با ادا  ادامه

 ... زنم یم  شتیات من

 و گفت  د یو کش  لپم 

 ل ی عزرائ  یگفتیقبال بهم م  یکوچولو .. ول   یچقد باهوش نیافر -

 شیاز جنس آت  ی طونیفرشته اس تو ش لی+عزرائ 
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 ...  م ی و سوار پورشش شد  م یگفت و رفت  یجالب  چه

خونه    ه ی...به خونه نگاه کردم ...    مید یخونه رس  هی بعد به    قهیده دق  حدود
باغ و گل    ایداره    ا ی برام مهم نبود ... که در  یلوکس و بزرگ ... ول  ییالی و 

 ستمی ن شیب یا  یداره ... من زندان 

طور   همون    دمیبزرگ د د یسگ سف هی دفعه   ه یشدم ....   اده یپ  ن ی... از ماش 
 د یدو  ی م  نیکرد به سمت ماش   یکه پارس م

…… با    نیپرش روم منو انداخت زم   ه یکردم که با    ی... با ترس نگاهش م
 شد  سی ترس چشمام رو بسته بودم که صورتم خ

 عمار اومد ...  یصدا نبار ی زدم که ا ی غیج

 ....  ار یدر ن  یباز دهی . ...دختر ندنجایا ا یپسر ...ب ا یوالکر ب-

از جام بلند شدم و با چندش به پوست صورتم    عیاز روم کنار رفت و سر   سگه
 دست زدم و گفتم

 زد ....  سی .. صورتمو ل یاَ  -

 و گفت   دیخند  عمار 

 دوست داره  -

  راهنشیو با پ  راهنشیگرفت و به سمتش رفتم. ... دست کردم تو پ  حرصم 
 صورتم رو پاک کردمو با غر غر گفتم  



 

 
163

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 : سگتم مثل خودته .... 

 ؟؟؟  ادیاز سگ بدت م-

 نه ....  ادین  کم ی+ اگه نزد

فاصله گرفت و رفت چمدون ها رو دراورد ..پشت سرش رفتم تا تو اتاق    ازم
 استراحت کنم و دست و صورتو رو بشورم. 

 داشت   یخنث  یاز رنگا  یبود و دوبلکس بود و دکور مدرن  ی کی بزرگ و ش  خونه

 حرص گفتم با

 .. رنگه .. ی چرا خونه هات انقدر ب -

 ؟؟؟؟؟ ی چ ی عنی-

 . ... یفهمیم  ی+نگاه کن

 دوست دارم  شتر یرو ب   یطور ن یا یدکرا-

 ..  یخی انقدرسرد و  نهی+به خاطر هم 

سمت   دیچمدون گرفت و من رو کش   ی حرکت دست من رو به جا  ه ی  تو 
 خودش

 گفته من سردم؟  یک-

 و با استرس نا خدا گاه گفتم:   دمیرو فهم منظورش

 غلط کردم حاال ولم کن ...   من
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 زد و دستم رو ول کرد    یخند پوز 

 هی زنم عمار    ی م  یتر از من حرکت کرد و منم نبالش رفتم ... هر حرف  جلو
 ....  فتمیکنه به غلط کردن ب  یم  یکار

 و گفت   ستادی اتاق ا  هیدر  یجلو

 خبرم کن. ی داشت یکارماله منه    یاتاق تو ... اتاق کنار نیا -

 چمدون رو تو اتاق گذاشت و رفت. .... و 

  ی . کرم و بژ .. اتاق خوشگلیاتاق بزرگ با دکور گلبه ا  هی اتاق شدم...    وارد
 بود و از همه بهتر بالکن داشت 

  رونی ب  یغذا درست کنم غذا ها  دیبخوابم ...با  دینبا  ی.رو تخت لم دادم ول
 ....  شه ینم  یخونگ  یمثل غذا ها

با    بعد ...لباسام رو    هیاز شستن دست و صورتم به صورت وسواس گونه 
عوض کردم... و    یشلوار سرمه ا   هی و    ی سرمه ا  دیسف   یکوتاه راهراه  نیاست

 عمار اومد....   نیاف بلند ماش  کی ت  یکه همون لحظه صدا  نیی رفتم پا

* 

  ز ی تم   بی خورش بادمجون خوشمزه درست کردم .... خونه عج  هیناهار    یبرا
و من تنها غذا خوردم و به سگه    ومد ی ناهار ن  ی پر بود ... عمار برا  خچال ی  و 

 هم غذا دادم.. 
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هم    ی رفتم پشت سرم بود هرچ   ی سگه هم که ول کنم نبود هر جا م  نیا
 نداشت.  دهیزدم....فا یبهش م  بیرفتم و نه یچشم غره براش م 

ز   اطیتو ح  رون یب  رفتم ب  ر یو  او   دی درخت  مد  مجنون رو چمن نشستم که 
با مظلوم و  و    تی کنارم رو چمن نشست  اشاره کردم  لبخند  با  نگاهم کرد 

زد با حرص نگاش کردم    سم یتو بغلم و دوباره ل  دیدستام رو باز کردم که پر
 و گفتم

 تکرار نش....   گهی.... د  یزد سمی پسر بد دوباره ل -

  سوزه ی فهمه ..... ادم دلش براش م  ینم   یچی زد .... کال ه  سم ی دوباره ل  که
 کردم ...   یکنه ...وگرنه شتکش م  یمظلوم نگاه م   یوقت

  ی به سمت در برگشتم ... پورش عمار وارد خونه شد .... ب   نیماش   یصدا  با
ول  نوازش کرم  رو  سگه  سر  بهش  پ  یتوجه  توجهم  بود گرچه    ششیهمه 

  یاومد با چهره اشد و به سمتمون    ادهیپ   نیکردم .... که از ماش   ینگاش نم 
 اخمو گفت  

 لحظه  هی  ای: ب

 تعجب از جا بلند شدم و گفتم با

 شده ..؟؟؟؟؟  یچ -

 نگفت. ..  یزیو چ د یرو کش  دستم 
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.... د  ی کی کردم که رفت تو    شی تعجب همراه   با اتاقا  داشت زنگ    گه یاز 
 شد. ..  یخطر برام روشن م 

 ؟ یکارم دار  ی+ عمار چ 

 ...  شرتشیحرکت دست کرد سمت ت   هیرو تخت دو نفره نشوند و تو   منو

 اخم گفتم با

 ...  نی عمار ا -

راستش با ترس از جام بلند شدم و به سمتش    نشیزخم کنار س  دن یبا د که
 رفتم اروم خم شدم و نگاه زخمش کردم که گفت 

تونستم برم    یعفونت نکنه ... نم  یکمک کن  خوامی فقط م  هی ا  یزخم سطح   -
 . .. مارستانیب

 گفتم  عیسر

 ....  یزاریرو کجا م   نایو بانداژ و ا  نیبتاد -

 ...  د یچرخ ی تو دهنم نم  هیاول یبودم لغت جعبه کمک ها دهیترس اونقد

رو    هیاول  یبه سمت کمد رفتم و جعبه کمک ها  عیکمد اشاره کرد .. سر  به
 در اوردم 

سمتش رفتم و با گرفتن بازوش نشوندمش ... استرس داشتم و دستم    به
 کردم خودم رو اروم کنم  یم ی ع س ی ول  دیلرز یم
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 نبود ...   یا یو سطح  یکی گفت زخم کوچ  ی... دروغ م

   -گفتم   اروم

...هان برو خودتو    هیزخم سطح   هی  نتیکه خرده به قفسه س   یگلوله ا  ر یت   که
 رنگ کن .... 

 ...  ستی ن یزیچ -

 ...  ارمیگلوله در ب  ستم یمن بلد ن  ی + ول

 ...  یشروع کن  دیبا  یی جا هیخب خانم دکتر باالخره از  -

 کن ..  م یی کنم… تو هم راهنما  یم  ی+سع

استر  و  رو  برداشتم و دور زخم  نم   لیپنبه رو   ....  ی دونم چرا ترس  یکردم 
 ی اون گلوله لعنت  عتر یهر چه سر خواستمی نداشتم فقط م

 درارم ....  رو 

 ارنیدرش م  ع یسر  لمای.. تو فانبر رو برداشتم و به سمت زخمش بردم .   اروم 
 ی کنم .... اروم بسم هلل   یکار  نیهمچ  دیمنم با 

  ی بود عمار اخ هم نم نجایحرکت گلوله رو دراوردم ... جالب ا  هیو تو  گفتم 
 گفت... گلوله رو با وحشت جلو چشمم گرفتم و

 گفتم

 درش اوردم ... یوا -
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 و گفت    د یبا درد خند عمار 

 : اره .. حاال زود باش تمام خونم رفت ..  

 و گفتم :   نیرو تکون دادم و گلوله رو گذاشتم زم  سرم

 کنم؟  کار ی چ دیبا  حاال

 بزن ...  شیبخ-

 ترس گفتم :  با

 تونم ....   ی+نم

 رو برداشتم. ..  هی نخ بخ عی رو با اخم بست که سر چشماش 

 دونم چرا.....  ی سوزه نم یبراش م  دلم 

 دم یاز عمار درد کش شتر یب ی و زنده شدم حت زدم مردم شی بخ تا

کردم و با گاز و چسب    لیزخم رو استر یباالخره تموم شد .. دوباره رو   ی ول
 و گفت   دیپوشوندمش دستش رو رو صورتم کش

 خوشگلم ...  ی مرس -

 بهم زد یچشمک  و 

براش تون دادم ..... از جام بلند   یهست با تاسف سر  شی زیچ   هیپسر    نیا
و جعبه کمک    یخون  لیدستم رو شستم و وسا   یبهداشت  سیشدم و تو سرو 

 رو برداشتم...   هیاول یها
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کرد ... و رو    یاومدم دستش به کنترل بود و کانال عوض م  رونیب  ی وقت
 کرد   یپخش م ی از شبکه ها که اخبار عرب  یکی

خنده که    ر یزد ز  یجور   یگفت ول  یاخبار چ  یدونم مجر  یکرد…… نم  استپ
ها پاره شه ... با تعجب رفتم سمتش و    ه یفکر کردم هر لحظه ممکنه بخ

   -گفتم 

 ها ...  شهیهات باز م ه ی؟ بخ یکن   یم  ینطوری ا چرا

نگام کرد انگار نه انگار که   یجد یلیمبدل شد و بعد خ یاش به لبخند  قهقه
 .....  دیخند  ی تازه داشت م

کشته شده بود ... با تعجب نگاش    عرب  خ یش  ه ینگاه کردم انگار    ون ی زی تلو  به
 کردم 

 ؟  شی +تو کشت

اورد با پوزخند    یدر م   بشیرو از ج  گارشیطور که جعبه لوکس س   همون
 گفت: 

 ...؟؟؟؟؟؟؟  یکن  ی فکر م یچ  خودت

   -و گفتم  دم یرو از دستش کش گار ی حرکت خم شدم و جعبه س هی  تو

 .. ادم کشتن انقدر راحته ؟؟ یکن  یفکر م یمار و چ  زهر 

 ادم نما ست ... اره  ی ونایح  ن یاگه منظورت ا -



 

 
170

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 بعد با اخم گفت  و 

 و پس بده   گار یس -

 نگاش کردم و گفتم ی لبخند مسخره ا با

 خواستم پسش بدم چرا گرفتمش  یاگه م -

...و جعبه لوکسش    دمیرو کش   فونیتو توالت و س  ختمیو رفتم و همش رو ر 
 کرد یبا حرص نگام م  رونیاومدم ب یول کردم... وقت   ییرو هم رو روشو

 گفتم  اروم

 ...  ارمی م  وهی برات ابم  رمی... االن م   یکشیم  هیچ  نیا -

 برگشتم که صداش از پشت سرم اومد: و 

 ...  ار یب  ی دنی... حداقل نوش ی که گرفت  گارو یس

 برگشتم و اداش رو دراوردم و گفتم ستیپسر ادم بشو ن  نیا

 ارم ی خورش بادمجون برات م  ی اگه بخوا  ی... ول   اد ینم  رتیگ  ای کوفت  نیاز ا  -
.... 

 رو تو کاسه چرخوند و گفت:  چشماش 

 ...  ار یکرد ب  شهی چه م-

ا  با  ... برگشتم  باالخره    یلبخند  چرب  هیجانم  من  زور  تو    دیجا  ....رفتم 
 دم ی. و براش کشاشپزخونه و غذا رو گرم کردم ..
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 جلو چشمم بود ...  کلشیه  ر ی همش تصو  یلعنت  یوا 

س   به و  رفتم  اتاق  و    ین یسمت  برداشت  رو  قاشق   ... پاش گذاشتم  رو  رو 
 غذا خوردن گفت  ن یمشغول غذاش شد ... ب

غذا ها    ن ی....به خاطر اگرفتی م  راد یپخت بابام ا  یم  یمامانم هر چ  گمیم  -
 بوده .... 

 گفتم  اروم

 ؟  ستی ن یران یمگه مامانت ا  -

 ..  هینه لبنان -

 بعد ادامه داد :  و 

  یرسه ول  ی بادمجون و گوشت به نظر م  رون یاز ب  ی ختی غذا ر  نی تو ا  یچ
 خوشمزست  یلیخ

 لبخند گفتم با

 نوش جان. ..  -

دقت کردم    نینگفت ... من هم به ا   یز یچ   گهیمشغول غذاش شد و د   اونم 
 خوره .... غذاش که تموم شد   ی که برخالف من چقدر اروم غذا م

 و گفت:   دیکردم که گونم رو کش  یها رو از جلوش جمع م  ظرف

 کوچولو ...   یبزرگ شد یلیخ
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 حرص بهش چشم دوختم که گفت:  با

 ...  یدیل بله

 گفتم که جواب داد :   یخدا شفات بده ا اروم 

 ...  ن یام یاله

خون  به آشپز  شام  سمت  هم  خودم  و  شستم  رو  ظرفا  و  رفتم    مروی ن  هیه 
 بود. دهی خواب  یخوردم. به عمار هم سر زدم ول

 .... دمیدر اخر به اتاق برگشتم و خواب  و 

 ********** 

  رون ی..... اروم از جام بلند شدم .... و بعد از شستن دست و صورتم رفتم ب 
 ... به سمت اتاق عمار رفتم. ... 

تو دستش بود ... با حرص به سمتش    گار یبود و س  ده یرو تخت دراز کش  عمار 
رو از دستش بکشم که معادالتم اشتباه از اب    گار یپا تند کردم و خواستم س
 د یکشدر اومد و اون دستم رو  

س  با رو  دست  اخم  نشیاخم  درد  با  دادم که  هولش  و  و    یگذاشتم  کرد 
   -گفتم   یدستم رو برداشتم و با نگران عیچشماش رو بست… سر 

 . .. حواسم نبود. .... دی... ببخش یوا

 ی کن  یم  تیاذ ی لیخ دای اخم دستم رو فشار داد و گفت:جد با
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 دستم شکست ..اخ ...  یخودته ... وا  ر یخب تقص  ی+وا

 و گفت:   دیدخن

 تو توالت ....  یرو ننداز  ی به اون گرون گار یس  یتا تو باش حقته

هوا نابود    یکنیکه هر روز دود م  یزپرت   گار ی س  هیتو دست منو بخاطر    یعن ی+  
 ....  یکرد

 گفت :   یلبخند حرص درار  با

 ... قایدق-

 گفت  ع یحرص خواستم هولش بدم که سر با

 :ععععععه زخمم ... 

 و گفتم  دمیدستم رو پس کش  عیسر

 پس ولم کن ...  -

 ؟  یول نکنم چ-

 زنمت ی+م

 ...  یتو رو خدا ... چقدر هم که زور دار-

 حرص گفتم با

 برم غذا بپزم ...  خوامی عمار ولم کن م -
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 رو تنگ تر کرد و گفت  دستش

 جوجه   یی تو خودت غذا  -

 تر کرد ...   کی... و سرش رو نزد  

 ..... قلبم مثل  رون یاومدم و رفتم از اتاق ب رونی از بغلش ب ع یسر  ی. .. ول

زد .... تا ظهر همش تو    یکه تازه از چنگال گربه خالص شده م   یگنجشک 
 بهش سر بزنم ...  دمیترس  یاشپز خونه بودم و م

  یی دونم با چه کسا   یزد و نم   ی که با تلفن حرف م  ومدی همش صداش م  و 
 . .. یس یبه انگل ی گاه  یبه عرب   ی زد گاه ی حرف م

.... 

گرفتم    یا  قهیدوش پنج دق  ه یشده بود ...    فی سمت اتاقم کل لباسم کث  رفتم
  سمیخ  یعوض کردم ... موها یسبز و شلوار مشک  راهنی پ  هیو لباسام رو با  

رو هم نمشون رو گرفتم و با کش اروم بستم تا پخش و پال نباشه ... رفتم  
که دکمه هاش باز بود    یسرمه ا  راهنیپ  هی بود با    اط ی.....عمار تو ح  رون یب

 ... رفتم و تو چهارچوب  ی بستیاون المصب ها رو م  ی... خوب لعنت 

 صداش زدم ... که به سمتم برگشت و گفتم در 

 ؟ عمار ناهار رو بکشم -

و    دم یرو کش  یرو تکون داد منم به سمت اشپزخونه رفتم و استانبول  سرش
  هی.... تو طول غذا خورن  دی... رو به روم نشست و غذا رو کش  دمیرو چ   ز یم
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  ی نگاه  ی زنگ خورد ... به گوش  شیگوش  نکهی زد .... تا ا  ی کلمه هم حرف نم
ماس رو  زنگ خورد ... با حرص ت   یدوباره گوش  ی انداخت و قطعش کرد ول

 ...  ز ی وصل کرد و زد رو بلندگو و گذاشت رو م

 بله صحرا -

خسته    یبود؟؟؟صدا  انیشب کنار ک  ی نبود که پر  یمگه همون دختر  صحرا
 :  دیچی پ  یو نفس نفس زنون صحرا تو گوش 

احت به کمکت  و ک  اجی+عمار  من  پ  انیدارم  االن    دایرو  و  ارتش   هی کردن 
 دنبالمونن .. 

 خان رو نجات بدم ...  انیعمرا ک  یول  دیشا  یخودت تنها بود-

 ...تعجب اللم کرده بود .... رونیاز حدقه زده بود ب چشمام 

 دارم ...  اجیبرادر احت نیحاال به کمک ا  یبرادر ه یمثل   ی+عمار مگه نگفت

 دنبال سما ...   ادیکه ب  ینگ  انیما رو به ک  یبرادر تا اونجا بودم که جا-

 قطع کرد. ..  تیبا عصبانرو   یگوش  و 

 گذاشت و از جاش بلند شد ....   مخوردشین یقاشق رو تو غذا و 

 جلوش ... و گفتم  دم یپشت سرش بلند شدم و دو   عیسر

 کمکشون ....؟ ؟   یریعمار م -

  -اخم نگام کرد و جواب داد با
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 که نه ...   گفتم 

 عمار گناه دارن .... -

 +به درک ... 

 بازوش رو گرفتم و گفتم :  عیخواست ازم رد شه که سر  و 

 ....  یبه خاطر من اومده دب  انی... ک دمیانجام م  یبگ  یهرکار-

 خم شد و هم قدم شد و گفت  ب یبه ج دست

که    یو دختر  ی بش  ده یکه باعث شد دزد   یپسر  یبرا  یهر کار   ی حاضر  -
 ؟  یشد کن  ت یباعث خراب شدن زندگ

 با شک گفتم   اروم 

 : اره 

  نداخت ی م  فم یکه لرزه به تن نه  یچونم رو با دستش اورد باال و با نگاه  ر یز
 گفت : 

 ؟ یخودت رو هم فدا کن یحاضر

. گلوم مثل تمام بدنم خشک    ستادیا  ی لحظه ا  یقلبم کند شد و برا  ضربان
 تونستم پلک بزنم .....  ینم یشده بود حت 

 داشت و گفت : چونم بر  ر یاز ز  یرو با پوزخند دستش

 نه .....  ایکنم    ر یتفس ته یرو سکوت عالمت رضا نیا
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  هیکنه    یدرخواست   ن یکردم همچ   یبرسه فکر نم  نجا ی کردم کار به ا  ینم  فکر 
 تو وجودم داد زد : یچ

مورد عالقه اش رو    یخواد براش غذا  ی ازت م  یاحمق پس فکر کرد  دختره 
 ...   ی درست کن

. جون دوتا ادم رو بخرم    ینگام م   ثشی با لبخند خب   منتظر  به فکر    ای کرد 
 از دست رفته خودم باشم ؟     یآبرو 

 بودم سرم رو تکون دادم   رهیخ  یطور که به نقطه نامعلوم همون

 زد و گفت یکج   لبخند

 امشب اماده باش ...  یپس برا -

 رفت گفت  یم  یهمون طور که داشت به سمت خروج  و 

 ممکنه ... هرجور  ره یغ  ی دعا کنمردنم  ی درضمن هر چقدر هم برا -

 رسونم یخودمو م  شده

 در انتها زد ....  یپوزخند و 

وقت فکر    چیافتادم .... ه  نیکرد ... زانوهام خم شد و رو زم   یدرد م   قلبم 
ازا  یکردم روز ینم در  رو   یکار نیخواستم چن  یبرسه که  اشکام   ... کنم 

 میی جون دوتا ادم مهم تره ... عمار که که قبال تنها دارا  ی... ول   ختیگونم ر 
 رو ازم گرفته ... 
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 کل *   یدانا

 

شلوارش دراورد .... شماره صحرا رو    بی رو از ج   شیشد و گوش   نیماش   سوار 
 گرفت و که بعد از دو بوق برداشت 

 ؟  ییصحرا کجا -

 روندینداشت رو م   ی که االن با ابکش تفاوت  ینی همون طور که ماش  صحرا
 آدرس رو گفت و اضافه کرد: 

 .....  ار یبا خودت ادوات ب هیخال  گهیعمار اسلحه امون د 

خوردشده    شه یسرش رو از ش  ان یرو قطع کرد ک  ی گفت و گوش  یباشه ا  عمار 
 اورد داخل و اسلحه رو پرت کرد ن یماش

 شده بود   یهم خال  نی.. ا  رپاش یز

 ... گفت:  پوزخند  با

 شد نظرش عوض شد ؟  یچ

  -رفت داد زد ی م  چیپ  هیهمون طور که با سرعت به سمت  صحرا

 بچسب ....  سفت

 رد شد گفت: چیاز پ ی.... وقت دی چ یدنده رو عوض کردو فرمون رو پ  و 
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 .....  هی پسر خوب یبد  نیعمار در ع ی دونم ... ول ینم

شد  انیک م  د یکه  دلش  و  بود  متنفر  عمار  بر  ی از  رو  خونش    زهیخواست 
خ  عوض…ی لیگفت:اره  پسره  اگه    ی ....  دختر    کمی...  اون  به  داشت  شرف 

 کرد ...  یرحم م  چاره یب

دونست حاال حاال    یخبر داشت و م  ان ینگفت چون از نفرت ک  یزیچ  صحرا
 تونن با هم بسازن .... ی دوتا نم نیها ا 

 با غرغر گفت  صحرا

 ره پس کجاست؟ پس نیا -

 عمار کنارش ظاهر شد. .. و براش بوق زد .. عمار   نیکه همون لحظه ماش  

 بود  ده یبهشون رس  انبر یم  ک ی توسط

تو    ده یرو رو سرش کش    ی ..... عمار همون طور که کاله نوپو مشک از  بود 
   -داد زد ن یماش

 .....  امیکنم م  یرو منحرف م  نا ی . ... منم ایخونه ساحل نی بر صحرا

چنتا کلت رو پرت کرد به سمت صحرا که از پنجره وارد شد و    نیبعد از ا   و 
 ....   نیافتاد تو ماش

 با حرص گفت: انیک

 ها ....   کهی مرد نی خونه ا رم ینم من
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 کرد و با حرص گفت    انیبه ک  ینگاه  م ی ن صحرا

 ...  میندار یا گه ی: چاره د

و    دیکش  یکرد پوف  یکه از درون داشت با خشمش مبارزه م  یدر حال  انیک
.. صحرا سرعتش رو ب  یزیچ ...    شتر ی نگفت.  از عمار سبقت گرفت  و  کرد 

کاله نوپو پنهون    ر ی رو صورتش داشت که ز  یث یعمار همون طور که لبخند خب
ها  بمب  بود  دست   یشده  جد  یخوش  رس   دایکه  دستش  رو   دهیبه  بود 

 شد .  یبلبشو نم  ن یمتوجه ا یخارج از شهر بودن کس  چوندراورد... 

  ی که وقت  یی... بمب ها   ختی ها رو فعال کرد و از پنجره تو جاده ر  بمب
 ه یو بعد از ثان   دنیچسب  یم  نیشد به کف ماش  یاز روشون رد م ن یماش

 شدن ....  ی منفجر م  ییها

به عقب برگشت و صحرا از    انیک  دیرس  یکه به گوش م  یانفجار  یصدا  با
منفجر شده بود و راه    نی... سه تا ماش   د یبه پشت سر چرخ  نیماش   نهیتو ا 
لبخند کج   ن یماش  هیبق .. صحرا  بود.  رو سد کرده  لبش شکل    یها  گوشه 

 گرفته بود و اروم گفت

 کله خراب ....  ولی: ا

 بود تو دلش گفت رهی که با اخم به روبه رو خ  یدر حال انیک

 کارت خوب بود ....   یعوض -
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و تو دلش گفت:به   دی چ یپ   ن یقهقه اش تو ماش  ی عمار بعد از انفجار صدا  ی ول
 ن یازم کمک خواست یکار راحت  نیخاطر همچ 

 تو بغلم ادیخودش ب یجوجه با پا نیکرد   ی.... دستتون درد نکنه کار

  ن یبه ا  ی ....ول  یزک   ی گفت  یگفت تو به عوض   یدرونش م   ی حس  هی.... و   
 زد یحس هم پوز خند 

... همون طور که کاله رو   د یصحرا رس  ن یرو روند و دوباره کنار ماش  ن یماش
  خت یر   یجذابش رو باد به هم م  ییخرما  یکند که موها  یاز رو سرش م 

 گفت 

...    زنهی چشمک م  ی فرسخ  ست یرفت خونه ... از ب   شهی ابکش نم  نیبا ا   -
 بزن کنار. ...  

.... عمار هم  رو کنار جاده متوقف کرد    نیسرش رو تکون داد و ماش   صحرا
 شدن  ادهیپ  ن یپشت سرشون پارک کرد و هر سه از ماش

 گفت  ومدیم  نی ماش ی.... عمار همون طور که به سمت جلو 

 پشت فرمون .   نی صحرا تو بش -

 اخمو کرد انی به ک ی نگاه مین  و 

 گفت:   و 

 با گره ابرو هات منو دار بزن ...   ایتعارف نکن ب داداش
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  ی خواست بزنه تو دهنش که صحرا جلوش رو گرفت و عمار با پوزخند  انیک
جدا کرد   یرو از رو پالک اصل   ی خم شد و برچسب پالک تقلب  نی ماش  یجلو

 ان یرفت و برچسب اون رو هم کند ... تو ذهن ک   ن یو به سمت عقب ماش
 . ... و صحرا با لبخند گفتیکارمحافظه    یگذشت که چه خالفکار عوض   نیا

 .... یرو هم که کرد ز ی عمار فکر همه چ  -

 رفت گفت یصحرا م   ن یهمون طور که به سمت ماش  عمار 

 می ریاگه قاسم بفهمه که هممون به فنا م  -

 ....  چ یگفت سو  دیکه رس  نیدر ماش  یجلو

 رو براش پرت کرد که تو هوا گرفتش و گفت چیسو صحرا

 تا منم د یبر نه یتو ماش چی... سو  ی دونیصحرا آدرس رو که م -

  نی نکن  تی... در ضمن سما رو هم اذ  ام یاز دوستام ب   یکیرو بدم    نیماش   نیا
.... 

 رو بشنوه سوار شد و رفت. ...  انیک  کهیت  نکهیقبل از ا و 

 گفت  تیبا عصبان انیک

 . .....یعوض  یتو ای  م ی کن  یم  تشیبهش بگه ما اذ  د یبا ی کی:

 بود شد ....   دیجگوار جد هیکه    نینگفت و سوار ماش ی زیچ صحرا
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که    یا  ی.... سونام   رهیرو در بر بگ  یقراره دب  یدونست سونام   یخوب م  یول
 دو مرده  نی نشعت گرفته از ا 

 

 *  سما

 

خ  استرس دستام  بود کف  شده  عصب  سیباعث  شک  خاطر  به  و    ی بشه 
  انی... نکنه ک   1حاالت ممکن استرس داشتم  یکرد .... برا  یدستش گزگز م 

 دلم بزارم ....   ی.... شب رو کجا3بشه    شی زی... نکنه عمار چ  2بشه   شیزیچ

ه دمیکش   یپوف هم  والکر  باز  ی....  ول   یم  یباهام  رو    یکرد  اش  حوصله 
 . دیچی پ ی شد و به دست و پام م ی نم  دیاون ناام ی نداشتم. ... ول

لرزون به سمت در رفتم. ...   ی با قدم ها از جام بلند شدم و  نیماش   یباصدا
از غروب گذشته    یبعد از پارک کردن چراغ هاش خاموش شد ... کم   ن یماش

و اون دختره صحرا   انیشدن ک  ادیرفت .... با پ یم  یکیبود و هوا رو به تار 
 ... استرس درونم

ن   رو  نابود کرد که چرا عمار همراهشون  رو    ی لبخند  یول   ست یمثل خوره 
   -وندم ... به سمتشون رفتم و گفتم صورتم نش

 ... سالم

   -... هردوشون بهم سالم کردن که گفتم 
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 ... دیشکر سالم خدارا

 کردم ...   تشون یکردن که به داخل هدا   یتشکر

 :  دیشد پرس   یهمون طور که داشت وارد م   انیک

 کجاست؟   ییروشو

   -سمت چپ اشاره کردم و گفتم  به

 ....  یسمت چپ در اول راهرو 

 که رفت صحرا هم رو مبل نشست. ...   انیک

و    یطور که به سمت اشپزخونه م   همون  رفتم استرسم رو خاموش کردم 
   -گفتم 

 کجاست ؟   عمار 

 ...  ادیاالن م -

 شده ؟  شیزی+چ

 داشت ...  ی کار  هینه -

  ی تو دلم ... امشب رو چه غلط  خت یر  گه یغم د   ه ی  ی ول  دمیکش  یراحت  نفس
 کنم ..  

پرت کردن    ینشست براشون شربت بردم و و براهم رفت و کنار صحرا    انیک
   دمیحواس خودم بحث موجود رو وسط کش
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 با لبخند گفتم 

 ... صحرا همون دختره ...؟؟؟؟؟؟  انیک  -

 شد و جواب داد  رهی و با عشق به صحرا خ دیخند ی با خستگ انیک

 اره  -

 شد و گفت  رهیخ  انی به ک جیشربت رو از لبش فاصله داد و گ  صحرا

 کدوم دختر ؟   -

برم   اروم بار رو   یهمون طور که شربت رو  رو سبک    انیدوش ک  یداشتم 
   -کردم و گفتم 

دختر گفت که    هی اومد و از    انی.ک   فتاد یروز قبل از عقدمون که اتفاق ن  هی
  گهیشد د  یدونم چ   ی نم  دنیعشق اول و آخرشه ... بعدشم فرداش منو دزد

کردم همتون فکر    یمن فکر م  دن؟یمن رو دزد  یدیشد فهم  یچ   انی.... ک
 ...   م یدختر فرار  ن یکن  یم

و زد   دیهم خند  انی بود تو گلوش سرفه کرد... ک  دهیانگار شربت پر  صحرا
 پشت کمرش و گفت:

 گم ...   ی..باش نم یکنی خودتو خفه م  چرا

 نگاهم کرد و گفت: یجد  انیکه سرفه صحرا تموم شد ک  بعد

 کنه ؟   ینم تت یپسره که اذ ن ی... ا سما
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که سرم    ییاز بال   انی که ک  دمیکش   یانداختم . خجالت م  ن ییسرم رو پا   اروم
 اومده خبر داره ...اروم گفتم

 نه.....  -

 رو جلو تر اورد و گفت   سرش

  یبوده ... خجالت که نداره... خجالت رو اون عوض  یتمومه هر چ  گهی: د
 ...  یخانوادت  شی پ  یکه فکر کن  یز یزود تر از اون چ  ی ل یبکشه.... خ دیبا

 نگفتم. ...  یزیرو تکون دادم و چ  سرم

 ؟  یما دار  یبه زندگ کار ی.. چ انیک

 کنارم پرت کرد   بای تعجب به سمتش برگشتم که خودش رو تقر با

که حاال لش رو مبل کنارم نشسته بود و دستش دور    یبا اخم به عمار  انیک
 و گفت گردنم بود نگاه کرد 

 ...  ن یپسر ... شما عربا هنوز تو عصر جهالت دهیبه سر رس یدوره برده دار -

 زد و گفت یپوزخند عمار 

بودنت رو نده ... جاهل  یرانی... پس پز ا  هیرانیمحض اطالعت من بابام ا -
 پدر مادرن ....  ه یآدم نژاد پرسته ...همه ادم ها از 
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 ه ی دوتا شروع شد و ول کن هم نبودن ... من و صحرا هم با    نی کل کل ا  و 
  میفهموند   یبه هم م  یتلپات  قیو از طر  م ی کرد  یلبخند مسخره به هم نگاه م

 می داشت ر ی کاش االن گوش گ 

  ...... 

 گفت   انیک

 ..   ینگهش دار یتون  ی: به زور که نم

 گفته من به زور نگهش داشتم. ...  یک-

که لباش تکون نخوره اروم گفت:قرار    یو جور  حلقه دستش رو تنگ تر کرد  و 
 نرفته ؟؟؟   ادتی امشب که 

 کنه ...   یم  دیاالن تهد نی... از هم  یرفت .. لعنت  نفسم

 کرد گفت  یهمون طور که با اخم به دست عمار نگاه م  انیک

 ؟؟؟... ی ندار یسما خودت هم انگار اعتراض  -

 گفت   م ی ون بفهمم که فقط خودم   یکه اروم جور  رمیازش فاصله بگ خواستم 

 ...  واش ی -

 ادامه داد  ی هم با پوزخند ان ی لحظه متوقف شدم ...ک همون
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که به خواست خودش   یزنم ... کس  یم   نه یبه س  و ی: من رو باش سنگ ک
خانم    ن یکنن بعد ا   یم   ه یخون گر  رانی تو ا  چارش ی ب  یکنارشه ... مامان بابا

 ده ....  یجولون م  یعوض   نیتو بغل ا

  ر یو دستام رو رو صورتم گذاشتم زدم ز   رمی نتونستم جلوخودم رو بگ  گهید
 گفت :  تیتو بغلش و با عصبان دی. ... عمار سرم رو کش هیگر

  ی زیمن چ  ن یکن  ی م  ی... مگه تو و صحرا هر کار  ییتو   ی شو .... عوض   خفه
 دخالت نکن ....  هیبق  ی... پس تو زندگ گم یم

س  اروم  از  رو  انگش  نشی من  با  و  و  جدا کرد  پاک کرد  رو  هام  اشک  ت 
به خاطر عشق    ومده…یتو ن   ی برا  ان ی... ک   ی ... چرا انقدر ساده ا  ی بی گفت:ب

 ....  یخودتو فدا کن  ن یبه خاطر ا نمی نب  گهی.... د نجایچند سالش اومده ا 

 و از جا بلندم کرد و گفت  د یدستم رو کش بعد

شبتون با هم    نیگوالخه فکر نکنم اول  نیبرا تو و ا   نییصحرا اتاق طبقه پا  -
نگاه پوزخند  )با  م   انیبه ک   ی باشه  اگه  (البته  نشه    ایر   دیخوا  یاخمو کرد 

 بحثش جداست 

  ه یگر  گهیطور اتاق خودش ... د  نی من رو به سمت طبقه باال برد .... و هم  و 
که    یمرد  ی بودم که چرا خودم رو فدا کردم در ازا  مون ی پش   یکردم ول   ینم

که    یییها  یبد  نی که با همه ا   ی.... عمار  دونهیو همراه عمار مخودش من ر 
 در حقم کرده بود 

 گرفتم ...   ی دفاع کرد ... و از خودم متنفرم که در مقابلش اللمون ازم
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و رو    د یو دست من رو کش  د یرو به سمت تخت برد و رو تخت دراز کش  من 
 زد ...  ی خوابوند .... قلبم تند م

 گفت:   اروم

  ی .....نم یا  گه ید  ز یتو نجات دادم نه  چ  یرو به خاطر خوشحال   ان یک   من
 آبکش بشه ....  ذاشتم یوگرنه م کنهیناراحتت م  نطور یدونستم ا

 دستش رو باز کرد و گفت  اروم 

 برو ....  ی شی م تی اذ نجایاوردمت اتاقم .... اگه ا  انیمن بخاطر حرص ک -

  یاریب   مانیا   شید جنسبه ب  کنه ی م  ییپسر بد .... کارا   نیضعف رفت برا ا  دلم 
 خودش رو داره  ی پوست  ر یز  یها  یمهربون   یول

 تو بغلش. ...   دمیخز یحرف چیبدون ه اروم 

کرد که    یو اونقدر با مو هام باز  دیو اروم دستش رو رو مو هام کش  دیخند
 خوابم برد .... 

شدم. .. اومدم به گونم دست بکشم که    دار یاز خواب ب  ید یحس درد شد  با
به   تازه    ز یچ  ه یدستم خورد   ... داستان چ  ادمی بزرگ.  با ج   ه یاومد    غ ی... 

   -گفتم   یف یضع

 ولم کن...   ی .... خدا نکشتت گونم کنده شد .... واعمممممااااارررر

اشک از درد    گهی..... ددیرس   ی مگه زورم بهش م  ی کنار بره ول  دادمیم  هولش
 گفتم  یبغض دار یع شده بود با صداتو چشمام جم
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 عمار .....  -

کنترول    یدندوناش رو از پوست گونم جدا کرد که شروع کردم با صدا  اروم
 نره گفتم شتر ی رفتم ب  یابرو   نکهی ا یبرا یشده ا

 .... یگوشت گونم رو کند  یمگه مرگ دار -

   -گفتم   هیگر  یرو رو گردنم گذاشتم و با ادا  دستم 

 ....  کنهی درد م یلی... خ ی آمازون یوحش 

و همون طور که دندون هاش    دیکش  دشیو سف  فیرد  یزبون رو دندونا  با
 ... ما  هینجور یکشن دندونشون ا  یم  گار یداد )مردم س  یرو نشونم م 

 دندوناش گفت :  ن یدندونمون رنگ زردچوبه است ( از ب دهینکش گار یس

 ....  زدیگونت بود چشمک م   ر ی .... همش تقص حقته

 و گفتم نشیتو س  زدم

 ...  ی گم شو ... وحش  -

و دست و پا    دمیکش   یاروم  غی گونم ... که ج  کیسرش رو اورد نزد  دوباره
قبل از خارج    یاومدم و به سمت در اتاق رفتم ول   رونیزدم و از تو بغلش ب

کرد با    ینگام م   یطون یشدن از اتاق برگشتم سمتش که داشت با لبخند ش
 حرص گفتم

 خان  ی ... وحش  ارم یدر م رو سرت   شیتالف -



 

 
191

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

گرفت سمتم که در رو بستم و رفتم تو اتاقم ... به    ز یدفعه مثل ببر خ  ه ی  که
  شعور ی که کردم نگاه کردن به گونم بود .... ب  یکار  نیاول   م ی دیاتاق که رس 

  ی لیخ   یدندوناش رو پوستم مونده بود و جاش قرمز شده بود. .. لعنت   یجا
 کرد ....  یهم درد م 

رو پماد زدم و بعد از شستن دست و صورتم. .. موهام رو شونه زدم    روش
عمار به کانتر تکه داده و همون طور    دم یو بافتم ... رفتم تو اشپز خونه که د

... به سمتش رفتم    رس یخ  ی لومرو لبشه و به نقطه نا مع  یخاموش   گار یکه س 
فکر دراومد ..    ز رو از رو لبش برداشتم و تو دستم مچاله کردم که ا  گار یو س 

 رفتم گفتم یهمون طور که به سمت سطل زباله م 

 ؟ یکشیم  هیچ  نیا -

 گفت:   خونسرد

 له شدس ... گار یاالن تکه س ی بود ول گار ی س  شیپ  ی قیدقا تا

 ساز رفتم ...   ییارو تو سطل انداختم و به سمت چ گار یس

 د یاروم پرس  که

 ؟ ادیبدت م  گار ی از س -

جواب    زمیبر  یکردم که اب رو تو  کتر  یاب رو باز م   ر ی همون طور که ش 
 دادم
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. ... چون به انتخاب خودشون  ادیبدم م  یگاری س  یاز ادما  گار یاز س   شتر یب  -
 نداره....  ی خاموش که مسئله ا گار ی هوا ... وگرنه س فرستن یدود م

د  ی نگاه  مین به سمت    دم یبهش کردم که   .... باال  انداخت  رو  ابرو هاش 
 اوردم گفتم  یم   رونیصبحانه رو ب   یها  لیرفتم و همون طور که وسا   خچالی

 هنوز خوابن ؟  -

 باال انداخت و گفت:  ی ا شونه

 زن یهمه مثل ما سحر خ  یکرد  فکر 

 ارنج زدم تو پهلوش و گفتم با

 کنه ....   یدرد م  کوفت ...هنوز جاش  -

 خنده گفت:  با

 ..... یکامل   ی، تو خودت غذا د یچسب  یل یخ یی خدا  یول

صحرا به سمتش    ر ی صبح به خ   ی کردم که با صدا  یحرص و اخم نگاهش م  با
وارد اشپزخونه شد و صبح    انیو پشت سرش ک  م ی و جوابش رو داد  م یبرگشت 

 نشست...  ز یعمار با اخم سر م ی گفت . من جوابش رو دادم ول  ر ی بخ

م   یوقت  با    م یو مشغول شد  م ی نشست   ز یهمه سر  و  به صحرا  رو کرد  عمار 
 گفت:  یلبخند شرور

 ....   نیدی خوب خواب شبید
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   -جواب داد ان یصحرا ک  یجا به

 شما بهتر بوده انگار ....  یجا

 شرم هم گفت ی ب عمار 

 اوف چه جورم ...  -

خوردم پام    یرو م   میی همون طور که چا  د یچشمشون لپ منو کش  ی جلو  و 
 دم یرو کوب

 پاش که انگار نه انگار ....  به

 با پوزخند گفت: انیک

 بهت خوش گذشته. ... نم یب یم  یعال  چه

 ی دو خروس جنگ  نی ا  یخند ها  شیشد که کل کل ها ، پوزخند ها و ن  نی ا  و 
 شروع شد ... 

 و داد زد   ز یرو م   دیاز جاش بلند شد و با مشت کوب تیعصبان با  صحرا

 دوزم ...  یدهن هردوتون رو م نیحرف بزن گهیکلمه د   هیِد بستونه ....  -

 کردم و گفتم  یلبخند ازش طرفدار با

 دستخوش. .. ولیا -

شدن ... برا هردو شون زبون در اوردم و از سر    ره یپسرا با اخم بهم خ   که
 رو گرفتم و گفتم یعصب  یجام بلند شدم رفتم دست صحرا
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 کنن ....   کهی ت  کهیهم همو ت   نایا  اطیتو ح  م ی ری.. حرص نخور ما م ای: ب

اش نداشت    افهیبه ق  ی برگشت  و مثل مادر فوالد زره که اصال شباهت  صحرا
کلفت و قلدرانه    ی داشت برعکس کم ناز ن  ی داد زد)بر خالف ظاهرش صدا

 بود( 

 میندار  رونم یب  یناهار هم با شماس..... غذا -

 ...  رونیب  م ی توجه به اونا رفت یب  یپسرا شروع شد ول  اعتراض 

  خواست ی ... دلم م  مینگاه کرد  اط یو به ح  م ی مجنون نشست  دیدرخت ب   ر یز
  ی م  ی درخت بگذره البته من اون درخت تازه جون گرفته ا  ه یکل عمرم مثل  

  ی م   زومیو به عنوان ه  زارنیم   ششی به ر  شهینداده ت  وه ی شدم که هنوز م
 سوزوننش

به سمتمون اومد و سرش رو گذاشت رو پام ... من هم اروم سرش رو    والکر 
 کردم ...   ینوازش م

 ....  هیباهوش  ی لیسگ خ -

  دیرس  یکه به ذهنم م   یزینگاه کردم تنها چ  بود  رهیصحرا که به والکر خ   به
شن .... از لحاظ   یم   ستی پ  یکپ   نیحتما رو ا  یبهشت   انیبود که حور   نیا

 نقص  ی ب یظاهر

 کردم که گفت   دییسرم رو تکون دادم و حرفش رو تا اروم 
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  ی فهمه تو چ   یکنه و نم  یناراحت نشو ... اون درکت نم  انیاز دست ک  -
که    یچقدر سخته دختر بودن در حال   دونمی.... م  دونمیمن م   ی .... ولیکشیم

.... اشکال نداره   یندار   یدفاع   چیتو ه  یاز خودم دفاع کنم ول  تونم یمن م 
 گذره ی مثل برق و باد م نا یهمه ا 

 پوزخند گفتم با

 تا بگذره از عمر منم گذشته ....  -

 گذره   یوقت نم  چیه  ی فکر کن  نطور یا  یاگه بخوا-

 رو تکون دادم  سرم

وقت نداشتم    چیکه ه  یخواهر هیروع کردم به درد و دل اون هم مثل ش و 
 داد ...  م ی به حرفم گوش داد و دلدار

از تو    ی زیشکستن چ  ی اومدنمون نگذشته بود که صدا  رونیساعت از ب   کی
 خونه اومد .... 

 به خونه گفت  رهی صحرا خ  یزدم ول  غیج  من

 رو کشت.  گهید ی کی  شونی کی -

 و ادامه داد   دیو دست من رو کش 

 ...   م ی پاشو بر -
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 ی و عمار با خشم نگاه به هم م  ان یک  می دیرس  یسمت خونه ..وقت   می دیدو   و 
 شکسته بود و از  نشونیبزرگ ب  یا شهی ظرف ش  هیکردن ،  

 آشپزخانه رو برداشته بود .... یزیچ ه یسوخته  یبد تر بو  همه

 گفت   تیبا عصبان  صحرا

 ...  نی... حاال خوبه سالم نیرو کرد آخرش کار خودتون  -

 با اخم به عمار اشاره کرد و گفت: انیک

 فوکول پسر غذا رو سوزون ....  نیا

 گفت   انی هم مثل ک  عمار 

 رو شکوند منم حواسم پرت شد. ....  ی خور  وهی زد م  ی دست و پا چلفت  ن یا  -

 با حرص گفت صحرا

 ...  می پز ی خودمون غذا م رونی ب دیبر -

 کرد  رونیپسرا رو از اشپز خونه ب  و 

 

 کل *   یدانا

 

   -کرد سکوت رو شکست  یاش نگاه م ییهمون طور که به چا   عمار 
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قاسم از سما   ی کردم نوچه ها  یکار رو نم   نی اگه من ا یدون یخودت م انیک
 ....  شناسم ی من م  یشناس یگذاشتن ... تو اونا رو نم  ینم  یباق یزیچ

   -رفت ی بار نم ر یز  ی شده بود ول  ایخودش ر شیپ  انیک

 قاسم منصرف بشه ...  یکردی م  یکار  یتو که به فکرش بود خب

 زد  یپوزخند عمار 

بود    ی کار چ  نیقصدش از ا   ی دونی... اصال م  ست ی ن  ا یقاسم !!! اون کوتاه ب   -
 ؟

 منتظر بهش چشم دوخت که ادامه داد    انیک

 ی چون دختر دست خورده برات ارزش  یش   الشیخ یخواست که تو ب   ی: اون م

 فکر فرار رو از سر سما بندازه...  خواست ی... م  نداره

 دستهاش رو مشت کرد و گفت: یعصب  انیک

 نفروختتش ....   یکی خ خیش  هیخوبه تا االن به  حاال

 و گفت   دیرو سر کش  یچا عمار 

 ذاشتم. .. سما ماله منه ...  یخواست هم نم یم -

 با حرص نگاش کرد و گفت  انیک

. .. اون ادمه .. جون  ستین   یدهنتو ببند ... اون دختر مظلوم از اموال کس   -
 کرد ...   یابیبا پول ارز شه یادم رو نم 
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 و گفت   دیخند  عمار 

 خوامش ....   یبود که من م ن یاستعاره بود ... منظورم ا هی بابا  -

 و گفت  دیش کشبه موها یدست  انیک

 ؟  شی خوایچرا م  -

 چون دوسش دارم ... -

 ؟ ی+اشتباه نکن تو فقط بهش عادت کرد

 وجود اون دختر بود گفت :  ین یریبا لبخند که حاصل از ش  عمار 

دونم ... من    یفرق عشق و عادت رو م   یمثل تو با تجربه نباشم ول   دیشا-
دلم   ی طوالن  یوقت با وجود سفر ها  چی داشتم و ه  یرنگارنگ  یدوست دخترا

برگردم    خوادیدلم م   شم ی که م  نیاالن سوار ماش  یشد ... ول   یبراشون تنگ نم 
 ...  مشد  یعاص   گهیکنم ، د   یبهش فکر م  ی داریبغلش کنم ... تو خواب و ب

 زد پشت کمرش و گفت  انیک

صحرا کله امون رو نکنه هم حرف    م ی بلند شو دالور تا هم غذا درست کن  -
 . ... م ی بزن

 از جا بلند شدن و عمار با غرغر گفت : هردو

 ستمیبلد ن  یاشپز من
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پختن درد و دل هم    یول کن نبود همون طور که با هم غذا م   انیک  یول 
  ات یپر بود که عمار حواسش پرت شد و محتو   انیکردن و چقدر دل ک  یم

 سوخت ...  تابه یماه 

 به عمار زد و گفت یا  یپس گردن  انیک

 رفت ...  یزحمتمون  رو جزغاله کرد  نیبب -

 با اخم گفت:  عمار 

 ...  یحرف زد یل ی. ... تو هم خستم ی که گفتم بلد ن   من

 با حرص گفت انیک

. من حال ندارم دوباره اون همه گوشت خورد کنم    م؟؟؟؟؟ی کن  کار یحاال چ  -
.... 

 زد و گفت  یا ی طان یلبخند ش عمار 

 کن ...   یکنم ... فقط خوب نقش باز  یاالن درستش م  -

  رهیفاصله بگ  انیرو برداشت و اشاره کرد ک  ره ی جز  ی رو   یبلور   یخور  وه ی م  و 
رو پرت کرد   یخور  وه ی پناه گرفتن و بالخره م  نتی و خودش پشت کاب  انیک

دخترا اومدن داخل خونه    دهینکش  قهیداد که به پنج دق  یبد   ی که چنان صدا
 گفت  تی .... صحرا با عصبان

 ...  نی... حاال خوبه سالم نیآخرش کار خودتون رو کرد  -
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 با اخم به عمار اشاره کرد و گفت: انیک

 فوکول پسر غذا رو سوزون ....  نیا

 گفت   انی هم مثل ک  عمار 

 رو شکوند منم حواسم پرت شد. ....  ی خور  وهی زد م  ی دست و پا چلفت  ن یا  -

 با حرص گفت: صحرا

 ...  م ی پز  یخودمون غذا م  رونی ب دیبر

دخترا    یکه رو مبل لم دادن به سادگ   یو وقت   رونی از آشپزخانه زدن ب  پسرا 
 گفت:  انی ... ک دن یخند

 کنن ...   ی... االن شک م س یه

  رونی ب  م ی چطور از مخمصه زد  ینه بابا خرمون از پل گذشت ... حال کرد-
.... 

 گفت  دادیهمون طور که سرش رو تکون م   انیک

 ....  زنهیم  ن یوتیا بفهمه کله هردومون رو با گاگه صحر  -

 گفت  دادیهمون طور که دستش رو به نشونه وللش تکون م  عمار 

 ....  م ی بزن  م یرو ول کن ، گ   نایا -

 رفت گفت  یم  ون ی زیکه داشت به سمت تلو   یرو به عمار انیک

 نکردم ... یوقته باز  ی لی... خ  ار یاره ب  -
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 گفت   نداختی م  انی رو تو بغل ک ی همون طور که دسته باز  عمار 

 تو غدِر .....  ف یحر  یول -

 

 *  سما

 

به نام هموس    یزی چ   هیکه    یعرب   یغذا  ه یرو صحرا درست کرد ....    ناهار 
 ...  دمیهم همراهش بود و اسمش رو درست نفهم

باز  ی م  داد یداد و ب  یو عمار هم ه   انیک   ی م  یبا هم کشت   یکردن و سر 
 کردن ....   یو دعوا م گرفتن  

زور کشوند  و  به  و صحرا  م  مشونیمن  دستشون    ز ی سر  از  رو  ها  دسته  و 
رو با    ی تخس ده دوازده ساله بودن که باز  ی....درست مثل بچه ها  می گرفت
 اشتباه گرفته بودن   یواقع  یزندگ 

خسته بودم و    دیاز ناهار من ظرف ها رو شستم و به اتاقم رفتم ... شد   بعد
 دونم چرا ...  ینم

رفتم و دست    یی شدم ... به سمت روشو  دار یاز پنج گذشته بود که ب   ساعت
چقدر    یگردنم افتاد ... لعنت  یو صورتم رو گربه شور کردم که چشمم به کبود

 کنه ...  اهیکردم س  یبزرگ شده!!!! فکر نم
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  ی االن عمار رو بزنم کبود بشه .... حقته سما خانم تا تو باش  خواستی م  م دل
 دلت ضعف نره.....  ی پسر وحش  نی برا ا گهیدفعه د

 لباس رو باالتر بردم و از اتاق خارج شدم ....  قهی

  کشمت ی... م ه یعمار خان رو مبل لم دادن و سرشون تو گوش نمی ب ی به م به
... 

خورد    کهی تو پهلوش که چون حواسش نبود  سمتش رفتم و با آرنج زدم    به
 و با اخم به سمتم برگشت و گفت 

 چته ؟؟؟  -

 حرص گفتم با

 ؟ یبه خوناشام اعتقاد دار -

 رو کنار گذاشت و گفت  یگوش 

 ؟؟؟ معلومه که نه ....  یبپرس نویکه ا  یمنو زد -

   -حرص گفتم  با

 ه؟؟یچ  ن یپس ا یبه خودت اعتقاد ندار اگه

 .... نهی گردنم رو بب  یآوردم تا کبود  نییلباسم رو پا  قهیو   

 نگاه کرد و گفت  ی تعجب به کبود با

 شده ؟   ینجوری چرا ا نیا -



 

 
203

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 و دستش رو سمت گردنم اورد که دستش رو پس زدم و گفتم 

 ...  دیاز تو پرس  دیبا نوی: ا

 نگام کرد و گفت  یتک خنده ا با

 اضافه شد .. ی به لقبت پنبه ا گمیم  ک یتبر -

 دفعه محکم بغلم کرد و گفت:  هیو   

 ....  یپنبه ا  جوجه

 اومدم و با اخم گفتم رون یو از بغلش ب  نشی حرص زدم تو س  با

   -اومد انیک  یبرو اون ور بهم دست نزن. .... و زدمش که صدا -

 ...؟؟؟؟؟ ن یشده به جون هم افتاد یچ

 و گفت  ختی ر یرو کبود موهام رو هی در عرض صدم ثان عمار 

  زنه یکنم منو م  کار یدونم چ   یحوصله ام سر رفته . و چون نم  گهیم   یچ یه  -
 ... مظلوم تر از من مگه هست....؟؟؟

  یشگون یرفت سمت اشپز خونه ن  ی که داشت م   انی حرص دور از چشم ک  با
 د یتشد  یهم برا  ییاز بازوش گرفتم که اصال دردش نگرفت تازه بوس هوا 

به مبل    نهیفرستاد .... چشمام رو تو کاسه چرخوندم و دست به س  تم ی عصبان
 تکه دادم .... 
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ب   یدر حال   صحرا اومد  بود  با    رونیکه چشماش بسته  و  لم داد  و رو مبل 
 گرفته بود گفت :   یکه به خاطر خوابالودگ  ییصدا

 . ... دیحوصله ام سر رفته منم با خودتون ببر  منم 

 باحال شده بود ...  یل یخ میدیناخداگاه ازش خند 

 شربت به دست کنارش نشست و گفت  وانی ل انیک

 که ....   م یبر  م ی خوای نم ییجا  زم یعز -

 گذاشت و گفت   انیسرش رو رو شونه ک  صحرا

 شم ...   یزنت نم   رونیب  م ی اگه نبر -

 خنده چشم ازشون گرفتم و به عمار  با

کرد    یلحظه خشکم زد ... داشت با لبخند جذابش نگاهم م  هیکردم که    نگاه
. ... بچه پرِو  کردیهنوز داشت نگام م   ی... هول شده چشم ازش برداشتم ول 

 . .... گهیخوب د

شد    نیبر ا   م یکوتاه اومد و تصم   انیباالخره صحرا اونقدر اسرار کرد که ک   و 
زور صحرا به    ی....گرچه با وضع موجود خطرناک بود ول  م ی همه با هم بر

 د یچرب یهممون م 

 و گفتم دمیدست صحرا رو دنبال خودم کش من

 ...  ی اماده ش دیبا  ایب -
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 که هنوز چشماش خوابالو بود گفت  صحرا

 من که اماده ام ... -

 خنده گفتم با

 . یشد کیپاتر ه یبش  یصورت راهن ی سبز و پ ی اره با شلوار گلگل  -

.... صحرا کم   تو رو شست  و صورتش  و    یاتاق دست  بود  تر  بلند  از من 
.... خدا   ی ا  یبرجسته و ساعت شن  یکل یه که دخترم هم   یمن   ییداشت 

 روش کراش زدم .... 

خواست بپوشه ... خودم    یکمد رو باز کردم و اجازه دادم خودش هرچ   در 
پ  یمشک  ن یشلوار ج   ه یهم   ز   راهنیبا  البته به خاطر    دمی پوش  ی رشکساده 
  م ی کت ن  هی  راهنیشلوار و رو پ   ر یرو فرستادم ز  راهنیو پ   یاسک   قهی  یکبود

انداختم موهام رو محکم باال بستم که چشمام خشن تر و    ی تنه چرم مشک
کمرنگ ....    یرو هم زدم ول  م ی گریتر شد ... بعد از کرم پودر رژ ج  یا  گربه

 هم افزودم  کی خط چشم بار هی

 ...   هیکاف  نی هم

صحرا    -بود کدوم رو بپوشه ... با لبخند گفتم   ر یسمت صحرا که درگ   برگشتم
 رو بپوش ....   یک یوسواس به خرج نده  ادیز

 بود گفت رهیطور که متفکر به لباسا خ همون

 مونه یخب ، همشون خوبن ... ادم م -
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 بعد به سمتم برگشت و بعد از اسکنم گفت  و 

 ... خدا بهت رحم کنه  ادیبهت م  یگریچقدر رژ ج  -

 با اخم گفتم 

 چرا رحم کنه ...  یول  ی مرس -

 گفت   اروم

 ... وی کی ... ا  یچی ه -

باال انداختم و از اتاق خارج شدم تا   یبرگشت سمت کمد ... منم شونه ا   و 
 راحت باشه. ... 

اپن نشستم    یرو صندل  ییکس نبود ... منم تنها   چیسمت سالن رفتم .... ه  به
 و آب خنک خوردم ...

و من رو به سمت خودش چرخوند. .. به    دیچ یپ   یدور صندل  ییها  دست
 بود و موهاش  ده یپوش  یجذب طوس راهن یعمار که پ

 باال زده بود نگاه کردم  رو 

 سرش رو جلو تر اورد و گفت:  که

 ...  ای.. کوتاه بجوجه

 درشت شد و گفتم چشمام 

 ؟؟  یچ -
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پا   سرش و خند  نییرو  ثان  دیانداخت  چند  از  بعد  و    هیو  نگام کرد  دوباره 
 ... گهی د یزن یرو م نای .. ا یخوشگل شمیآرا  یگفت:تو ب 

   -به چشماش نگاه کردم و گفتم  یادامه حرفش رو خورد .. جد و 

 ؟  واقعا؟

 از ابرو هاش رو باال انداخت و گفت:  یکی

 ؟ ی دونست ینم یعن ی

 و گفتم    دمیبه موهام کش یدست

 شنوه .... ی م  هیها رو از زبون بق ت یواقع  ی... آدم گاه: نه 

.... منم    م ی نگفت و کنارم به اپن تکه داد و با هم منتظرشون موند  یزیچ
  د یو کفش اسپرت سف   ی مشک  ن یشلوار ج   هیکه شامل    دمیرو د  پشیت  هیبق

 مارک دارش  یبود ....به همراه ساعت نقره ا

 *****.... 

بود که به    کیکه انتخاب صحرا بود نگاه کردم اونقدر ش   یکی رستوران ش  به
 اسپرت زدم  پ یخودم لعنت فرستادم که چرا ت

 و گفت   دیدفعه عمار دستم رو کش  هیکه    یزیسمت م   م ی با هم رفت یهمگ 

 عاشق نشو ...  یدو قنار نی مزاحم ا میبر  ایب -

 اش رو باال داد و گفت:  هیکش  یابرو  صحرا
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 خودتون نشه ..... مزاحم   یکس  یخوایاصل م  در 

به گوشه دنج    دیکش  یهمون طور که من رو م  ییبا لبخند دندون نما   عمار 
 رستوران گفت: 

 همون بود ....  منظورم

پرو  انیک بچه  ول   ییهم  تو    ی عمار جواب  یبارش کرد  از  رو  ... دستم  نداد 
   - و گفتم  دمی کش  رونیدستش ب 

.... دستام کش اومده ...الزم نکرده تو اصال    کشهیو زرت دست منو م   زرت 
 ..  یبه من دست بزن 

 نشستم  ز یو جلوتر ازش رفتم و پشت م  

 روبه روم قرار گرفت منو رو دستم داد و گفت   یوقت

 انتخاب کن  -

 نگاش کردم و گفتم پوکر 

 ....شناسم ی رو م نجایا  یمگه من غذاها -

 خنده گفت  با

 چهل کن ..  یس  ستی ده ب -

   -چونم و گفتم  ر یذاشتم ز رو گ  دستم 
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... خودت   دم یسفارش م   ر ی با رنده شده س  ی دفعه کله ماه  ه یبد شانسم    من 
 انتخاب کن 

که سفارش ها رو    یمدت  نی رو برداشت و گارسون رو صدا زد و منم تو ا  منو
 زدم ....  د یو صحرا رو د  انیک   دادیبه گارسون م 

 گارسون رفت صداش اومد ....   یوقت

 ....ی کن ینگاه م  یبه چ-

 سمتش برگشتم و گفتم به

 . ..  م ی کن  کار ی چ دی..... حاال با  یچی ه -

 با غرغر ادامه دادم و 

 ...  گنی م ی چ مین یبب م ی نی بش ششون ی پ  ینذاشت -

 پوزخند گفت  با

 ؟؟؟ یمگه تو فضول -

 جلو و گفتم دمیحرص خودم رو کش با

 ؟ یکن یم  کار یچ  یدون یاره من فضولم .... حاال که م  -

 جواب داد  خونسرد

حرفات رو    هیقرار عاشقانه بق  یاومد  ی وقت   خوادی ... تو دلت م  یکار  چیه-
 بشنون .... 
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 عق زدم و گفتم  یالک

عه حالمو بهم نزن ... تصورش هم عذاب اوره ... فکر کن .. مثال اولش    -
..    یخانوم رفتار کن   یل یومد دنبالت خا  ی.. وقت  یبپوش  ی چ   یریاسترس بگ

 ... بعد ازت  ی عشقوالنش رو بشنو یحرفا  ینشست  یمحل قرار رفت یدیرس

 ...  یداره تو هم متقابال چرت و پرت بارش کن  انتظار 

 تکه داده بود گفت   یطور که لش به صندل همون

 کرد؟  کار یچ  دیپس با -

پختم    یاگه من پسر بودم ... خودم شام م  یهنوز به اونجاش فکر نکردم ول   -
 شد ....  یم  شتر ی ارزش کارم ب ی... اونجور

 خنده گفت  با

 ؟ ی بلد نبود چ  یآشپز چارهی اگه پسر ب -

  - دونستم منظورش خودشه چشمام رو تنگ کردم گفتم   ی م   دم یرو ورچ   لبام 
 ی م  ی کن ... من فداکار  دایرو پ با تو باشه  شه یکه حاضر م   یتو اون بدبخت 

 پرم ...  ی براتون آش م  کنم 

 گرفت و گفت  یاخم تکه اش رو از صندل با

 مگه من چمه که دختره بدبخته ؟  -
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چت    - چونم گذاشتم و گفتم   ر ینگاش کردم و دستام رو ز  ی لبخند مسخرها  با
 ست؟ ین

 انگشتام شمردم و ادامه دادم:  با

هست   هست  یپرو  خالفکار  وحش   ی .  س  یهست   ی.  تازه    یهست  یگار ی.  و 
 ..  یکنیهم که م  یشون ... دست دراز  نیبدتر

 شدم و گفتم ره یشد خ  یتر م  یش یاش که هر لحظه آت  افهیق به

 ...  یخودت رو هم دار یالبته خوب  -

 نگام کرد که گفتم منتظر 

.  ی.خونه دار  یدار  ی. فراری. شورلت داریام و دار  ی.ب   یخب بنز دار  -
 ..  یآپارتمان دار

 تو حرفم :  دیکرد پر   یطور که پوکر نگامم همون

 ش؟ ی پولدارم .. بق 

   -متفکر ها رو گرفتم و گفتم  ژست

 ...  ی چ یه  گه یفک د هیزاو کمی به جز  خب

که تا    ستم یاومد .. اونقدر خر و مشنگ ن   ی خونش در نم  یزدی کارد م  یعن ی
 کرد ؟؟؟؟  تم یحقشه .. کم اذ  یباشم دوسم داره ول  ده یحاال نفهم
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بود و به دلم    یخوشمزه ا  یغذا رو جلومون گذاشت و رفت. .. غذا گارسون
 نشست و برعکس من عمار ... انگار شرارت عمار 

  ی لیخ  نیمن هم اثر گذاشته که انقدر شرور شدم .. وگرنه من قبل از ا  رو 
 بودم ...  ی دختر خوب و گل

 کرد گفتم  یم  یخمو نشسته بود و با غذاش بازطور که ا همون

 ؟؟؟  یخوری نم ی چی که ه  یِاوا ... عمار ناراحت شد -

 نگفت که گفتم ی زیحرص نگام کرد و چ با

  یفداکار  ن یغصه نخور من ا  ادیتلخه ... حاال ز   قت یخب حق  ی البته ... ول  -
 شم .... یمدت دوست دخترت م  هی کنم و   یرو در حقت م

 ند گفتجوابم با پوزخ در 

 کنم که دوست پسرت شم ...  یرو در حقت نم  یفداکار نیمتاسفانه من ا   -

.. حرف نم  یکنه... حرف نم  یم  عیقشنگ آدم رو ضا   یعن ی ...    یزنه  زنه 
 کنه  ...   یم  ب یزنه ادم رو تخر  یهم م  یوقت

 و گفتم  اوردمیکم ن  یول

نداره به هر حال کل   - ... منم پسر خالم خوشش    یاشکال  و ورته  بچ دور 
جواب مثبت بهش    ران ی دوست پسر داشته باشم ... بعد از برگشتن به ا  اد ینم
 مخالفت نخواهد کرد ..   گهی... مامانم هم د دمیم
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 تو چشمام زل زد و گفت   تیعصبان با

  یجم بخور  شم یاز پ  زارمیگفته من م  ی؟ ک  رانیا  یگرد  ی گفته تو برم   یک  -
 رسم...  ی ؟ حساب اون پسر خاله ات رو هم م یزدواج کن چه برسه ا 

نکنه   یرو دراورد ... وا  شیشلوارش و گوش   بیدستش رو فرو کرد تو ج  و 
 ؟  ارهی ب شونی کی سر   ییبال یجد یجد

دستم رو دراز کردم و گذاشتم رو دستش که با اخم بهم نگاه کرد. ..    عیسر
 با خنده گفتم

 بود ...   یوخهمش ش   نای؟؟؟ ا ونهی د یگرفت  یجد -

 و گفت:   دیاخم دستش رو کش با

 ... یحرفات رو بهم زد یشوخ  یکه شوخ  تو

 ....  کنه ینگاش چه جذاب قهر م  یوا

  ی کرد ول   ینگام م  ی چشم  ر یجام بلند شدم و به سمتش رفتم اون هم ز   از 
 ی بهت نم ی اورد که توجه  یرو در م ییکسا  یادا

کرد ....    یهنوز با اخم نگام نم  یحرکت جلو پاش نشستم ول  ه ی... تو    کنن
فکش گذاشتم و صورتش رو به سمت خودم چرخوندم و    هیدستم رو رو زاو

 اروم گفتم

 ؟  یکنم االن قهر نکن  کار یچ -
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 خونسرد به گونش اشاره کرد و گفت  ی لیانگشت اشاره اش خ با

 ببوس  -

 گلوم رو قورت دادم و گفتم  اب

 ...  شهی نم نجا ی ار ا تو رو خدا عم -

 اورد و گفت  کیرو نزد  سرش

 ...  شهی تر م  یپس تو خونه طوالن -

رو تجربه کردم   نشیقبول کردم .. من قبال بدتر از ا  یحساب سر انگشت  هی  با
 کنم ...   یگرفته تا اخر عمر فراموش نم  ی... چنان گاز

که به    یو بعد از پول هنگفت  می بلند شدن بچه ها ما هم به سمتشون رفت  با
 و عمار بود  ان یک   ونی م  ادیاسرار فراوان و تعارف ز

من قرار شد کنار    شنهاد یو به پ   میحساب کرد و از رستوران خارج شد  انیک
 ...  میقدم بزن  ایدر

دا شدن و من  دو کفتر عاشق دوباره از ما ج  نی و ا  م ی زدیقدم م  ایکنار در   اروم
 می سکوت رو بشکن م ی و عمار هم قصد نداشت

نفسش اونقدر برام جذاب و گوش    یکردم چون صدا   یکار رو نم   نیا   من
 ...  دمید یکار نم   نی بر ا  ینواز بود که لزوم 
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شدم    ره ی به پسر همسن عمار خ  ومدیکه لب ساحل م   یزدن   تار یگ  یصدا  با
 خوند    یرو م ی اهنگ قشنگ و احساس زدیم  تار یکه چطور گ 

 شد با تعجب نگاش کردم که گفت ده یتوسط عمار کش  دستم 

 کنم ... خودم دلم برا خوندنت لک زده   یکارو نم  نیبه خاطر تو ا -

... 

 و پشت سرش رفتم.   دمیخند

  ست یهمسن خودمون که انگار تور   ی از پسر و دختر ها  یبه سمت گروه 
 به سمت ..... عمار  م یجمع شده بودن رفت   شی بودن و دور آت

  ی لبخند  یتو گوشش گفت که پسر برنز مو قهوه ا  یزینوازنده رفت و چ  پسر 
 زد و جواب عمار رو داد .... 

که رو    دیو رو کنده چوب نشست ... و دست من رو کش  شمی اومد پ  عمار 
 پاش پرت شدم .... خواستم بلند شم که کمرم رو

 بهم گفت:  تار ی و با نواخته شدن دوباره گ  گرفت

   ین بخو وقتشه 

 رو تکون دادم و هماهنگ با نوت شروع کردم. .....  سرم

. ...you broke me first 

... 
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که دورمون جمع شده بودند برام دست    یتی .....آهنگ که تموم شد جمع
 دم یخجالت کش  کم یزدن همون طور که کنارش بودم 

اشاره کرد اهنگ بزنه .. با تعجب نگاش کردم که    ست یتار یعمار رو به گ  که
 گفت: 

 ...  خوند ی بهتر م ی .... ک یریبگ ادی تا  نیخوب بب  حاال

  ی بهتر م  Charlieاز خود    یلعنت   attentionو شروع کرد به خوندن اهنگ ...   
 آهنگ تموم شد. ...  یک   دمیخوند من که اونقدر مجذوبش شده بودم  نفهم

   -گوشش بردم و گفتم   ک یسرم رو نزد  انیدست زدن اطراف  با

ها رو   یدختر خارج  ن ی... حتما ا  یبلد یچ  ی رو کن  دیقهرم ... االن با  باهات
 ... یبه وجد اومد  یدید

ساحل    یرفتم و رو شن ها  ای از کنارش  بلند شدم ... و به سمت در  ض یبا غ  و 
 ارم قرار گرفت و گفت روبه روم نگاه کردم .. اروم کن  ی کینشتم و به تار 

ا  - جلو  یکن  ی م   ینجوریچرا  تو  مگه  خوند   ی...  چ  یپسرا  گفتم   یزی من 
 ...؟؟؟؟؟؟

 بعد خونسرد گفتم ی بهش کردم ول یمحل  یب

 . ... ستی ن یاز بوس خبر -

و   انیروم رو ازش گرفتم اومد بغلم کنه که از جام بلند شدم و به سمت ک  و 
 گفتم:   خبر رفتم و با حرص یاز همه جا ب یصحرا
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 خونه ؟؟؟ میمنم خستم بر   روقتهید گه ی. ... د

 گذاشت گفت:   یهمون طور که دستش رو پشت کمر صحرا م   انیک

 ...  میباشه بر  

کردم   یم   ی توجه  یبهش ب   ی شدم ول   ی م  نه یکل راه متوجه نگاه عمار از ا  تو
به اتاق رفتم    میدیرس  ی.... وقت   یهم به خاطر مشغله فکر یاز عمد کم   ی کم

 و در اتاقم رو قفل کردم. .. 

خوبم   یبا وجود خستگ   ی. ... ول دمیلباسم رو تخت دراز کش  ضی بعد از تعو  و 
 ی شد .... از اون روز   یم  یبرد و همش چهره عمار و کاراش برام تداع   ینم

مهربون تر شده    یلی . ... خستین   سهیتا حاال قابل مقا   دمشید  رانیکه تو ا
هام    ی کنه و در مقابل بد خلق  ی... بهم محبت م  زنه یحرف م   و اروم تر باهام 

 برم ....   یاز اسارتم لذت م  کنهی م  یکنه ... داره کار  یم  یصبور

که بخوام    یترسم که باهام بد بشه ... از اون روز ی م یمن از اون روز  ی ول
 برم و باهام بد تا کنه ..... 

 ***** 

رفتم و بعد از شستن دست و   یبهداشت  سی خابالو به سمت سرو   یچشما  با
  یقبل  یکردم که چشمم خورد به جا  ی موهام رو شونه م   رنیصورتم اومدم ب

  ن ییازش نمونده بود .... موهام رو پا  یکه حاال بعد از دو هفته اثر  یکبود
 بستم. 
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م  به .... بچه ها پشت  بخ   ز ی سمت اشپزخونه رفتم    ر ینشسته بودن صبح 
گفتم که همه جواب دادن و عمار جوجه اخر رو ننداخت ... همون    یا  ی عجم

 گفتم  ختم یر  یخودم م  یبرا یطور که چا

 جوجه عمته .  -

 عمه ندارم ...  -

 +پس خاله اته ... 

 خالم هم فوت شده ...  -

 حرص نگاش کردم و گفتم   با

 ...  ی: پس خودت

 خرس گنده ؟ گه یپس چرا مامانم بهم م-

 نشستم و گفتم ی رو صندل خونسرد

 گم هم مامانت   ی : هم من راست م

خودش    یهمون طور که برا  ان ی... ک  دنیخند  ی و صحرا هم به ما م  انیک
 گرفت گفت  یلقمه م 

 اوضاع چطوره ؟  -

 و گفت  د یکش  یپوف عمار 
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  د یخارج ش  دیتونیهمه شهر رو دوره کردن ... هنوز هم نم   اینابوده ... عوض  -
که باهم    یصاحب رستوران  دمیشن   ی.... قاسم همه جا دنبال تونه ... راست 

 رو هم بازخواست کرده ...  میرفت

 گفت   تیبا عصبان  صحرا

 ... شهی من نم ال یخی بشه ب  انیک   الیخی ازش متنفرم ... ب -

 و گفت:   دیشونه صحرا رو در آغوش کش انیک

 ....  ارمیهر که دنبال تو باشه رو در م چشم

   -ض کردن جو مسخره حاکم گفتم عو یبرا

 منم دنبالشه ها ....  چشم

 با تعجب نگام کردن که ادامه دادم  همه

 ؟  ان یدست ک  دادمتیکه پسر نشدم ... وگرنه م  فیح -

 با اخم نگام کرد و گفت:  ان ی ک  یخنده ول  ر یو عمار زدن ز  صحرا

 ....  یزدیحرفها نم  ن یاز ا قبال

 گفتم  یلبخند حرص درار  با

 بودم ....  دهی قبال صحرا رو ند  -

 رو به صحرا ادامه دادم و 

 .... یخوب تا حاال مجرد موند ییخدا -
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و دلبر    و یزوج شد د  نیگذاشتم و در اخر لقب ا   انی هم سر به سر ک گهید   کم ی
 و ی حرص خورد که بهش گفتم د انیو چقدر ک

..... 

راه چاره    هیبکشن و    ی سرک  ه یتا بتونن    رونیگرفتن برن ب   م ی ها تصم  بچه
شرف همه راه ها رو بسته بود    یاز دست قاسم. ...ب   ی کنن برا خالص  دایپ   یا

ها هم همدستش بودن ..... از   س یپل  یشد رفت .... حت   یجا نم   چی..... ه
 گمرک گرفته تا فرودگاه... 

 یز یرفتم تو اشپزخونه. .. عمار پشت سرم اومد تو آشپزخونه و گفت:چ  منم 
 ؟ ی الزم ندار

 اهش کردم و گفتمنگ متفکر 

 ؟  یخر ی بگم م -

 بزغاله سرش رو تکون داد   مثل

 ....  پس ی نوتال، چ ،ی کرم  لیکن ، پاست   ستیپس ل  -

 تنقالت مختلف. ..   دنیشروع کردم به چ  و 

 گفت:   باخنده

 ... مونه یم  ادشی  یک

 رفت ....  رونیاز آشپزخانه ب و 
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 که بشنوه گفتم  یحرص جور با

 تز بده ....   این ی بخر یخوا ینم -

 نگفت. .....  یزیو چ   دیخند

 و رفتم سراغ خورش ....  دمی ها که رفتن منم برنج رو دم کش  بچه

 زدم داد زدم :  ی باز شدن در همون طور که خورش رو هم م  یصدا با

 ن یزود برگشت چه

 به سمتشون برگشتم دمینشن  یجواب   یوقت

 . ... ستادیقلبم ا  که

 پوش ....  اهیتا مرد گنده س سه

بلند به سمتم اومدن .... به خودم    ی تو دهنم بود. ... مردها با قدما  بم قل
 طول  یلیخ  یول  دن یاومدم و شروع کردم به دو 

اس   دینکش دستاشون  تو  دستمال   ر یکه  قرارگرفتن  با  و   ...   ی جلو   یشدم 
کردم اما    ینفس بکشم ... نفسم رو گرفته بودم و تقال م  دینبا  دم یدهنمفهم

 شدم ....  هوشی...و ب دمیکه طاقتم تموم شد و نفس کش   دیطول نکش  ادیز

 ****** 

 و گردن درد چشمام رو باز کردم. ...  ی خستگ با
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کمردرد و گردن    نی بسته شده بود. ...به خاطر هم   لهیم   هی از پشت به    دستام
 درد داشت....

 کنه ؟   یرو م نکار ی جز اون ا یقاسمه وگرنه چه کس  حدسم تنها 

ب  ینم ساعت  چند  دوست    ی دونم   .. نشستم.  همونجا  ساکت  و  حرکت 
 تر به   ر یچون هرچه د ارم یدرب  ی باز ینداشتم کول 

  ی..... ول   ستمینحسشون ن   افهیق  دنی بهتره....من هم مشتاق د  ان یب   سراغم 
 بالخره در باز شد ... 

بود با چندش نگاه   ده یپوش  یشم ی تنگ و کوتاه    ادیکه لباس شد  ایکتوری و   به
 کردم  که گفت 

 ؟  یخوشحال نشد دنم یاز د -

دفعه مثل خر لقت انداخت و زد به    ه یکردم که    ی حرف فقط نگاهش م  یب
 گونم ... 

  ه یبود چشمام رو محکم بستم. ... که    دهیچی که تو صورتم پ  یدیدرد شد  از 
 دفعه کنارم رو دوپا نشست و  صورتم رو تو دستاش گرفت و گفت: 

شکنجه    ی خودت رو برا  دوارم ی... ام  ید یاون عمار خائن رو تو پس م   حساب 
 ی روت اماده کرده باش شیپ  یها

به صورتش    یحرکت تو صورتش توف کردم ..... با چندش و اخم دست  هی   تو
 .. ...  دیحرکت موهام رو گرفت و کش هیو تو   د یکش
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  ا یکتور یو  ی و داد نکردم فقط با اخم صورتم جمع شد ....منو نشناخت  غ یج
حاال    رمیگ   ی فرم م  عیو سر   رمیانعطاف پذ  ی لیکه خ  ی من کنار عمار بودم من

  دادیکه داد و ب  نیگرفتم .....با خشم از ا   ادیاز عمار    ییزایچ   ه یدو ماه    ن یتو ا
 شد. ....  خارجبرگشت و از در   عی سر یل ینکردم موهام رو ول کرد و خ

بال  یعن ی م  ییچه  ب  خوانی دوباره  بد بخت  با  ارن ی سر من    دی؟ چرا همش 
 ا یعذاب بکشم ؟ فکر کنم اون دن گهید یک یبخاطر 

 تقاص کار نکرده رو بدم ...  د یبا هم

قاسم    یاز نوچه ها  یک یدر با شتاب باز شد و    ی دونم ساعت چند بود ول  ینم
 بهم زد و اومد  یوارد شد پوزخند د یبا اخم شد

رو باز کرد از بازو بلندم کرد و دوباره دستام رو از پشت بست ......و    دستم 
  ی زیچ  ی ... بازوم درد گرفته بود ول  دی بعد از اون من رو دنبال خودش کش 

  لی راهرو طو  هی  قیو از طر   م ی خارج شد  یهم انبار  دیگفتم. ... از اتاق ش  ینم
ا  مید یسالن بزرگ و لوکس رس  ک یبه     یعوض   ی ول   تمشناخ  یرو نم   نجا ی . 
 رو به روم رو متاسفانه چرا !!! یها

جامش رو پر    ا یکتوریپشت بار نشسته بود و و   ی صندل  هیقاسم که رو    یجلو
  ز ی همه چ بهم کرد  حالم از   ی نگاه  میبا خشم ن   ا یکتوری...و   م ی ستادیکرد ا   یم
قاسم حفظ    شیجاش رو پ  یچطور  ست یخوره معلوم ن   یزن به هم م   نیا

 کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟..... 
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به گونه    یچرخوند پوزخند  یهمون طور که جامش رو تو دستش م  قاسم 
 زخم خوردم زد و گفت:

 دوست داره. .. نه؟؟؟؟؟ یلیخ

 زارم ..   یفکر کرده .. داغت رو به دلش م ی ول -مکث ادامه داد یاز کم  بعد

به پشت برگشتم تا بتونه انگشتم که به افتخارش بلند    یزدم و کم   یپوزخند
 ..  نه یشده بود رو بب

زد و در اخر اشاره کرد    یی حرف ها   یبه عرب   گارشیشد و رو به باد  یش یات
  ده یمنو پشت سرش کش  گارد یمن لو رفته بود. .. باد  یمنو ببره ....انگار جا 

... با حرص خودم رو  ینفت   یمدل باال اب   نی ماش  هیو در آخر پرت کرد داخل  
 . .ال ی گودز  یعوض -جمع کردم و داد زدم

مرد کله کچل ....و بعد از استارت زدن    هیتوجه بهم سوار شد ...    ی ب  راننده 
زم  نیماش رو  م   ن یاز  .....با سرعت  ... حت  یکنده شد  دونم    ینم  یروندن 

عمارت    هی  م ی قاسم نبود  یی برنم چون داخل عمارت طال   ی کجام و به کجا م
 بود ...  گهید

 کرد گفت  ینگاه م  نهی به ا یکه ه   قهیبعد از چند دق راننده 

 ...  یای تا کجا م نمی بب ا ی... ب یلعنت  -

پوش    ی سوار مشک   ه یبا    اه یس  کلت ی موتور س  هی نگاه کردم. ..    ن یبغل ماش   نه یا
..... 
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لعنت   هی...    ومدی سرمون م  پشت  .. نگاه کردم.    ی داشته م  یلحظه به جلو 
ز ... جونیکام  ر یرفت  ثان   یغی.  از چند  بعد  بستم....  رو  و چشمام    هیزدم 

 احساس نکردم یدرد

 چشمام رو باز کردم. ....   نانیاطم  ی. انگار هنوز زندم پس برا

 ....  ی چه حرفه ا یلعنت 

 اومد .....  یبا سرعت م  بغل نگاه کردم. .. هنوز دنبالمون بود ..... و  نهیا به

 نبود ....  یکرد راه فرار  ی م  یهر کار راننده 

  ی کالهش رو باال فرستاد و من تونستم چشما  نکیلحظه موتور سوار ع   هی  تو
...  و دعا ن………یماش  ادیزد از سرعت ز  ی. .. قلبم تند م نم یعمار رو بب   یش یم
بود    نیو قصدش ا  یکوچه فرع  هی تو    دیچی پ  نیکردم عمار گمم نکنه ماش  یم

 دن یچی با پ یول   ادیب  رونیب  ابونیکه از اون سمت خ 

 ه یحاال پشت سرش هم    یو سد کردن راهش دنده عقب گرفت ول  ینی ماش
 شکستن  ی صد کرده بود... با صدا گه ید ن یماش

ج   شه یش لحظه    ی غی...  چند  از  بعد  دادم  فشار  هم  رو  رو  و چشمام  زدم 
هم مغز راننده رو سوراخ    شهیگلوله هم ش   کی...    چشمام رو اروم باز کردم .

 بود ...  ی کرده بود. ...کال صحنه چندش و وحشتناک

  ی نگرانش به چشما  یشی م  یباز شدن در به سمت در برگشتم ... چشما  با
 شد .... ره یغم زدم خ 
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ا فیح لحظه  نم  ی برا  یکه دستام بسته اس وگرنه  تعلل   ی بغل کردنش 
 کردم .... 

 گفت   اروم

 ؟  ی خوب -

 جوابش دوکلمه بود و 

 نه خستم.  -

واسم    ییهام رو داد بزنه ....اما صدا  ی اونقدر خسته بودم که تمام خستگ 
 نمونده 

  یدستم رو باز کرد و تا دستم باز شد بغلش کردم. .... و اشکام جار  اروم
 شد. ....اون هم اروم بغلم کرد  

   - ام گفتم  هی گر  نیب

.... عمار چرا همش من؟؟    رهیمن انتقام بگ   قیخواست از طر   یقاسم م   عمار 
 .... چرا هر که زورش به طرف 

 سر من ؟؟؟؟ شهی خراب م رسهینم مقابل

 موهام رو نوازش کرد و گفت  اروم 

 کنه .....   یغلط  چیه  تونه ی نم گه یاروم باشد... د -
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م ...  دار   یبدبخت   هی هر روز    یکه اومدم دب  یمدت  نیاروم نشدم .... تو ا   اما
 ترسم ...   یخودم هم م هیاز سا  گهید

شد و به سمتم اومد اروم بغلم کرد و گفت    اده یرو به رو پ  نیاز ماش  صحرا
 .   ی خدا را شکر سالم

  ان یاومدم ک  رونیاز بغل صحرا ب   یبود . وقت  ستادهی با فاصله ازم ا  یول انیک
منطق   یپسر مهربون گاها ب نیا  یدلم برا  ی نگام کرد . حت  یکی با لبخند کوچ

 هام هم تنگ شده بود .  ی که باعث تمام بد بخت

قدم مونده بهش متوقف شدم و   هی  ی شدم که بغلش کنم ول   کینزد  بهش
 ؟   هیاکشن عمار چ یر نمی برگشتم بب

  ی هم داره فکر م  دی نداره ؟ شا  ی اشکال  ی عنیکرد .    ینگاهمون م  یخنث   عمار 
 منو به قتل برسونه ؟   شکل ممکن ن یتر ع یکنه چطور به فج 

 ؟   یریازش اجازه بگ یکنینگاش م -بلند شد انیاعتراض ک  یصدا

؟ من    هیکارا چ  نیقدم من رو تو بغلش گرفت و گفت:بچه ا  هیکردن    یط  با
 هم سن عموتم . 

 بود .  ره یبهم خ ز ی لبخند ر هیعمار فقط با  یول   م ید یسه مون خند  هر 

تر بود ...صحرا    کی کوچ  یکه از قبل   ید یجد  یالیبه و  م یدیبه هر حال رس   با
من با موتور  عمار برگشتم    یخودشون اومدن ول ن یهر کدوم با ماش  انیو ک

 دارم  .....   تیامن   شونی دونم فقط در کنار ا ی ... خودم هم خوب م
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  دم یکه دستم رو گرفت. ... اروم به سمتش چرخ  رفتم یم  یسمت در ورود  به
 وارد که  ...  م ی خونه شد ی نگفت و راه ی زیکه چ

 و گفت   دیبود..... دستم رو کش کیرو اپن پر پالست  م یشد

 .....  دم یتز ندادم برات خر  یدید ایب -

 افتادم که بهش دادم ...وگفتم ی اون سفارشات ادی یخنده نا باور با

 گفتم  یچ  ه ی. ...من ونهید -

اقا-  .... برم  رو کش  چنتاش  و  بزنم  ناخونک  بار خواستم    سی خس  یچند 
 نگذاشت. ... 

 گفت. ...   یصحرا از پشت سرمون بود که اخراش رو با حرص م یصدا

   -لبخند گفتم  با

 بردار ازشون ....  یخوایم  ی هرچ

 رفت گفت:  یم  خچالیهمون طور که داشت به سمت    انیک

 ؟  یگرفت   متویتصم  عمار 

   -رش رو تکون داد با تعجب نگاش کردم و گفتم کالفه س  عمار 

 خب .... د یمنم بگ به

رفت اروم    ی کرد و به سمت اتاق م   ی همون طور که دستم رو ول م   عمار 
 گفت 
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 هات رو جمع کن و آماده باش ....   لی وسا -

 ... رانیا یگرد  یبرم

 ********* 

خونه قرار گرفتم برگشتم به سمت عمار و با    دیدر سف   یاسترس روبه رو  با
 مضطرب نگاش کردم   ییچشما 

 :سکته نکنن ...  

 با ترس ادامه دادم : بعد

بدونن    شون یز یپسم بزنن ...اگه منو مقصر ابرور  ؟؟؟اگهی منو نخوان چ  اگه
 ؟  یچ

  -انداختم و اروم تر گفتم ن ییرو پا سرم

 ؟ یمثل قبل چ گهی بفهمن من د اگه

تکه داده بود انگشتش رو رو لبم گذاشت و   وار یطور که به کناره د  همون 
 گفت 

بچه اشون رو نخوان ؟ هر کس تو رو   توننی ؟ مگه م  هی چه طرز فکر   نی: ا
 .   زارهی هست که تو رو رو چشماش م  یکی  ار یب  ادینخواست به 

من زنگ در رو زد .... با استرس   یشد و بجا  کیبهم نزد   اطیو با احت   اروم
 در برگشتم که ازم فاصله گرفت ... به سمت 
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 شده بود در باز شد ....  یکه کش اومده بود و خودش سال   یا قهیاز دق بعد

خودم رو   هیشده بود نگاه کردم و تو صدم ثان  رهیبابا که با تعجب بهم خ به
 پرت کردم تو بغلش ... بابا بالخره به حرف اومد 

 ؟ ی؟ تا حاال کجا بود ینشده ؟ سالم  تیزیبابا ....چ ز یعز  ی: خوب 

 .  دهیچی بود و جواب ها سخت و پ ادیها ز   سوال

 یاز همون جلو  دنم ی بود با د  دهیسرک کش   اطیبه ح  یکنجکاو   یکه برا  مامان
 ....  ختنیو اشک ر   دن یدر شروع کرد به دو 

و خودش بغلم کرد .... فکر کنم عمار در    د یکش  رونی من رو از بغل بابا ب  و 
 ...  خنده ی ما م  یهند ملیپشت صحنه داره به ف

شده    دیهاش کامل سف  قهیالغرتر و پژمرده تر شده بود بابام هم شق  مامانم 
 منم نایفهمم مصوب همه ا یم  یوقت  رهی گیبود ...دلم م 

 باالخره بهد از چلوندنم ازم جدا شد و گفت  مامان

 پوست و استخون ...  ی..... شدرم یبم یاله -

 با تعجب گفت  بعد

 شده ؟  دیات که کامل سف ... موه رمی:  بم 

   -زدم و گفتم   یلبخند

 نکنه ..... مامان همش رنگه ...  خدا
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کرد ... خواست در    تمونیگفت که بابا با دستش به سمت داخل هدا  یاهان
   -گفتم   عیرو ببنده که سر 

 .... ادیبابا بزار عمار هم ب نه

  نشینه خودش بود نه ماش  ی ول  رون ی بسته رو باز کردم و رفتم ب   مه یدر ن   و 
.... 

  شیا  یول کرد رفت .... ارزش خداحافظ  یخداحافظ  یب  ی نجوری گرفت ا  دلم 
 رو هم نداشتم .... 

 دستم رو گرفت و اورد داخل و گفت:  بابا

 ....  ستین  نجایا  یکس   بابا

 بود ، رفت .....  -

 .....  ن یغمگ یدو فعل ماض  نی هم

 ***** 

 کل  یدانا

 ماه بعد ...  4

ولتنگ    دلش  ... ن   یبود  نم  مهیتا کار  ول  یتمومش تموم نشه   ....   ی تونه 
 تموم هر چه زود تر  مهی.... ن مونهیتموم نم   مهین  یکار

 تموم بشه ....  دیبا
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  دهیهم سع   دیشا  ای   دیرو تو کمربند پشت کمرش جا ساز کرد رو به سع   کلتش
 گفت 

 نره ....  ادتی  میفردا پرواز دار  -

 د یپرس  عیسرش رو تکون داد که عمار سر  ده یسع

 ؟  ارهیدوام م ی؟ اصال تا ک  شهی خراب م  یبا چ   م ی گر  نیا -

دندوناش گرفت و بعد از چند   نی گوشه لبش رو از داخل دهنش ب  دهیسع
 نازکش  جواب داد  یکه فکر کرد با صدا  هیثان

 تا دوازده ساعت ....اگه به زور و -

 ....   رهی نم  شیمخصوص نشور  ع یما  با

 ؟ هی مخصوص چ ع یما-

 با تعجب زد رو شونه عمار و گفت : دیسع

 ... همون اول گذاشتم رو اپن ...  ی +چقدر حواس پرت

 از در خارج شد  دیگفت و پشت سر سع  یاهان اروم  عمار 

  ن یهاش رو جمع کنه .....با ا   لی امشب وسا  یرفت تا برا  یم   د یبا   ده یسع
 ن ی .... سوار ماش دهینم صشی مادر پسره هم تشخ  م ی گر

عمارت    یجلو  قهیزد ...و در بعد از پنج دق   یبوق  ده یسع  یشد و برا   سیرولزرو
 دونه یساخته .. نم یا یزد. .. چه امپراتور  یبود .... پوزخند
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 قراره رو سر خودش اوار بشه ... همش

دستگاه    اطی... با احت   لو یبی عمارت شد البته بعد از گذشتن از نگهبان س  وارد 
 رو گلوش متصل کرد ....  ی مصنوع  یها  شیر  نیا رو ب صد ر ییتغ

شد .... قاسم با عجله و اخم    اده یپ   نی در از ماش  یبعد از متوقف شدن جلو  و 
 اومد به یم  نییهمون طور که از پله ها پا 

 گفت   یعرب

 ابوالحسن؟  یکجا بود  -

 گفت:   دشیجد ی کرد با صدا  یرو باز م  ن یهمون طور که در ماش  عمار 

 آقا. ..  کیتراف  تو

  یزیشده بود زد ...قاسم هم چ   یمخف  ششی ر  ر ی که ز  ییصدا  یپوزخند ب  و 
  یرو صندل   نیشد و عمار هم بعد از بستن در داخل ماش  نی نگفت و سوار ماش 

 راننده نشست و حرکت کرد. ..... 

  ی عمارت خارج شدن ... عمار همون طور که به سمت ناکجا آباد م  اطیح  از 
 قاسم یحواس یز ب حرکت برگشت و ا  هیرون تو  

رو تو گردنش    یهوشیبود سوءاستفاده کرد و دارت ب  فونشیسرش تو ا   که
 زد .... 

  ی روند تا بالخره از شهر خارج شدن .... جا  یم  یشتری حاال با سرعت ب  و 
 خودش راننده رو نشوند ... همون ابوالحسن 
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... که صبح ربوده بودش .... دارت رو از گردن قاسم جدا کرد. ..    هوشیب
 ابوالحسن  یرو روشن کرد پا  نی استارت زد و ماش 

 دی از در کمک راننده پر  ع یرو خالص کرد و سر   نیرو گاز گذاشت و ماش  رو 
 افتاده بود به  نی...همون طور که رو زم  رونیب

که با سرعت به سمت دره رفت و بعد   ینی برگشت ... ماش  نی ماش  سمت
 ها و  شهی برخوردش با صخره ها و شکستن ش یصدا

 .... منفجر شدنش ... بوم

بزرگ پنهان    یکه پشت صخره ا  یبلند شد و به سمت موتور  ن یرو زم  از 
 ها براش  تیدونست مأمور  یکرده بود رفت .... نم

قاتله    یادیهم ز   دی و نقشه هاش خوبه .... شا   ه یحرفه ا  یادیاون ز   ای  اسونه
 رو دراورد ...  گار یس  زد و جعبه  ی... پوزخند

چهار ماه ... عاشق    نی شده بود تو ا  گار ی رو رو لبش گذاشت ... عاشق س   گار یس
 رو از رو گار یس  ستنیکه ن  ییصاحب دستا

ماه   لباش چند  س   یبردارن....  دخترک  خاطر  به  س   گار یهست    گار یله کن 
 د یکش  یخاموش م 

  ی ل یکننده اون بود .... وگرنه خ  یتداع  گار ی بود که س  نیهمش به خاطر ا   و 
 خاموش شده.....  گار یحاال معتاد س  یوقته به خاطرش ترک کرده .....ول
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  ده یطول کش  نقدر ی کارش ا  یاز دب  ان یخارج کردن صحرا و ک   یخاطر سخت   به
نفر بود و افراد قاسم دنبالش نبودن راحت تر بود رفتنش    ه یبود . سما چون  

  یو پاسپورت ها  ی حرفه ا  یها  م ی و گر  دهیهمون سع   ای  د یبا اومدن سع   یول
  فتندوستاشون ر   شی پ  سیخارج شدن و به پار   یدوتا هم از دب  نی ا  یجعل

هر دو تا شون رو دعوت کنه منظور از هر   یعروس  ی... صحرا قول داد برا
 دوتا ... خودش و سما بود  

  ی مزه خوشبخت  یوقتشه خودش کم   گه یرو از رو لبش برداشت حاال د  گار یس
 چهار ماه بچشه .....  نیعد از ا رو ب 

 

 ******** 

 

 *  سما

 

عمار پر کرده بود. .. بابا به    یها  یرو نقاش  وارش ی کردم که د  یبه اتاق  نگاه 
منم    ه یپسره ک  نیا  د یپرس   یاومد م  یمامان هر بار م   یاومد ول   ی اتاقم نم

 ....  یخواننده خارج هیگفتم ..    یراستش رو م

که به دستگاه وصله    یکنم ... مثل ادم   یم   یهاش زندگ   ی ماهه با نقاش  چند
 وقت   یهر کدوم کل ی هاش ... برا ی من به نقاش
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 ....  کنه ی م ت یالی روز رو ها  کیو هر کدوم خاطره   گذاشتم 

 شد ... اون کجا ... من کجا ...  فی عشقم ح ی... ول  دم یکش  یپوف

 شم یباشم که فردا زنش م  یتو فکر پسر دیبا  حاال

زنش   لیکه به خاطر حرف فام  ینگاش کنم ... پسر تونم ی نم  یکه حت   یپسر
 ...  خوره یبه احمقا م  شتر یپسر که ب هی ...   شم یم

... اهان ازدواج    گنیبهش م   یعالقه .... چ   ی نه حت  افه،ی پول داره ، نه ق   نه
 ی ل یهست ازش متنفرم. .. از فام ی... هرچ  ی سنت

  م ی زخم زبون هاشون تو چهار ماه دو بار خونه رو عوض کرد  دنینشن   یبرا  که
 نی که باعث شدن مامانم سر ا  یل ی... فام

ابرو    یشم ... ب   دهی روم دست بلند کنه ... انگار من از خدام بوده دزد ازدواج
 شم .... 

 هام رو پاک کردم ....  اشک

 ******* 

نداشتم ....    یقفر   چینشستم. ... با عروس مردگان ه   نه یا   یبه تن جلو  لباس
افتادم که عمار برام    یروز  اد یکاش ....    یشدم ..... ا  ی کاش در اخر پروانه م

برام    ی تا حاال اشک  شب یبرق لب زد و بهم گفت عروس مردگان .....اما از د 
هم    الیخوش خ   شگر یکنم... ارا   هیاون خاطرات گر  ادینمونده که بخوام به  

درد رو    نیدونست من قبال ا   ی از خانوادس نم  یکرد به خاطر دور  یفکر م 
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از معشوق رو نه...بعد از اماده شدن با مامان و    ی درد دور  یتحمل کردم ول 
وقت  م ی بابا رفت از   .... برا  یمحضر  نقاش  یبرگشتم جز  که    یرفتن به کالس 

 ..... ارنذ یتنهام نم  یی جا  چیامه ه هیروح   ر ییتغ  یبرا

داماد    یبلند بود اومد و سرجاش نشست ول   شیر  یآقا  حاج   هیکه    عاقد
 ....  ومدین

عروس   انگار  دلم  بابا  یتو  مامان   ... و    یبود  بودن  نگران  و خودش  خودم 
....ول  یافتاد ول  ی از دستشون نم  یگوش   ی قهقهه نم  ی من خوشحال بودم 

  ستشی... نکنه شک کنن من سر به ن   دمیگنج  یپوستم نم  ر یزدم به جاش ز 
 کردم ......   یکه اگه توانش رو داشتم تعلل نمکردم ...  

که علم شنگه به پا شده بود    یدر حال  ی از گذشت سه ساعت و خورده ا بعد
  ی زیو گم شدن داماد شدم بابا چ  یکه من نحسم و باعث خراب شدن عروس

تو گوش عاقد گفت .... عاقد دفتر دستکش رو برداشت و اومد سمت من و  
 بود گفت:  ن ییکه سرش پا  یدر حال

 ...دی ... حالتون خوبه ؟ نگران نباش دخترم

 پوزخند گفتم با

  یزینشه .... االن تنها چ  ی همشون برن بدرک ... به هر حال تا سه نشه باز  -
 ه یلعنت یکفشا  نیا  دهیکه عذابم م 

پاشنه بلند رو از پام در اوردم و پرت کردم تو سفره عقد و از جام    یها  کفش
 بلند شدم 
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 ادامه داد  اخوند

 انشا اهلل  شهیدرست م ز یهمه چ -

 زدم و گفتم   یپوزخند دوباره

 االنم بوده پس بدترش هم ممکنه ...  یبدبخت  نی: اگه خواست خدا ا

ودم از در خارج شدم  که چادر رو گرفته ب   یبرهنه در حال  ی حرف با پاها  یب   و 
..... 

   ست یبرام مهم ن  یچ یه  گهید

بشه ... انگار منتظر    یزیابرو ر  نیاز ا   شتر ی را شکر زنش نشدم که بخواد ب  خدا
 نگفتم.....  یچی کس ه  چیمورد به ه ن یلحظه بودم که در ا نی هم

با دو خودش رو بهم رسوند و دستم رو گرفت. با حرص دستم رو از    مامان
 وگفتم دمیدستش کش

 دی ر یبگ  ل یتحو   ای خوردم .... ب  ی ل یبود که بخاطرش س  یهمون پسر   ن یا  -
 شتر یشما ابروتون ب   ی. ... ول ستیهم ن   الم یخ  نیشده .... من ع   یداماد فرار

 رفت

 گفت:تو چشماش بود    یدونم چه نوع نگاه یکه نم   مامان

 ....  م ی تا با هم بر  سای وا  نجای هم

 رو تکون دادم و منتظر شدم ....  سرم
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 .  م یحرکت کرد یسه نفر  قه یاز چند دق بعد

کرد گفت:بهاره جرعت    یم   ی رانندگ  یبابا همون طور که عصب   ن یماش  تو 
به بعد    نیاز ا   ی.... هر خاستگار  یاری دختر رو ب  ن یاسم شوهر دادن ا  یدار

ساله خوشگل    ستی .... مگه دختر ب  رونیکنم ب  یاومد با لگد از خونه پرتش م 
 ...  زنهی پسش م  یماست قی پسره ر ن یداشت که ا ی بی من چه ع

 بار آخرت باشه .....  فقط

.... جور  خوشحال ز  یشدم  از  ...    ر ی که  پوستم هر لحظه در حال شکفتنم 
 .. پدرانه .. ت یقشنگه .... حما تیحما  ن یچقدر ا

... و لباس هام رو   دم یکش  یخونه به اتاقم رفتم و نفس راحت  م ی دیرس   ی وقت
فکر تو    یفکر کنم ول  یزیبه چ  خوادیعوض کردم و به حمام رفتم ... دلم نم 

 سرم جا خوش کرده ..... 

 *** 

دق  ه یثان م  قهیها  ها  ساعت  ول   یها   ... ها  یگذرن  روز  تموم    یعمر  بدم 
 . از جام بلند شدم. .. وضع خستم ...  نی.... از ا  شهینم

  ی... تخته شاس   هی رفتن به کالس نقاش  دمی. .. تنها کار مفدمیلباسم رو پوش  و 
 ام رو به دستم گرفتم و کولم رو زدم رو شونه ام  3آ 

  شن ی زدم. ... کوچه ها هر روز سرد تر م  رون یاز خونه ب  یاروم   یخداحافظ  با
ترسه ....وارد   یندارم برعکس سرما از قلب سردم م  یاز سرما ترس  گه ی.... د
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کنم    یم  ی نقاش  یکه وقت   هییو تنها جا  ده یجا بهم ارامش م  نیکالس شدم ا
از عماره ....    ی اختصاص  شگاهی نما  هی... اتاقم که خودش   ادیطرح عمار در نم
 عمار خرج کردم حاال دستم راه افتاده.   دنیکه به خاطر کش   یبه لطف سرعت 

رو جمع    لم یشدن بچه ها و تک تک ترک کردن کالس من هم وسابلند    با
محمد خانم  به  نباشد گفتن  خسته  ...با  باش   یکردم  سالمت  متقابال    د یو 

 زدم ...   رونیاز در ب  دن یشن

و تنها بهونه    امیرم و م  ی م  اده یپ   ستی ن  ادی ز  یراه خونه تا کالس نقاش   چون
 زدنمه   رونیب

جا بودم زخم    هی.... کاش    لیفام   ی... وارد خونه شدم. ... باز هم کفش ها 
 زبون هاشون رو نشنوم .... 

 کردم و سرم رو باال اورد که خشکم زد. .....   یخونه شدم و سالم  وارد

رو    کیش  یمرد قد بلند جو گندم   هیزن تو پر و خوشگل و    ه یبه همراه    عمار 
 مبل نشسته بودن 

بلند شن که تعارف کردم و نگذاشتم بلند شن ....بعد از از جاشون    خواستن 
 رفتم و کنار مامان نشستم ....   یزده پر استرس  جانیمتعجب و ه   کیسالم عل 

  یتکرار  یحاال هم که رو به روم نشسته به گل ها  ی براش تنگ بود ول  دلم 
 زد گفت  ی جلو شون اشاره م وهی....بابا همون طور که به م  رمیخ یقال

 ...  دیتعارف نکن د ییبفرما -



 

 
241

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 عمار بود گفت: یکه فکر کنم بابا  یکردن .... و مرد  یتشکر

چ  قیصد  یآقا برا  یهمه  ما   ... ممنون  د  هی  یصرف شد    ف یتشر  گهی امر 
 ....  م ی آورد

 ....  د ییبفرما -

 زنم ...  ی پرده حرف م  یکه من رکم و ب   دی+خب ببخش

 گفت و مرد دوباره ادامه داد :   یکنم  یخواهش م بابا

دختر شما دلش رو    یعمار دختر عرب بپسنده ول  م ی کرد  یما فکر م   قتا  یحق 
 .....  می کن   یبا اجازه شما دخترتون رو خاستگار م ی برده ... اومد

 رفت سر اصل مطلب. ...  عی شدم ... چقد رک و سر  متعجب

 محترمانه گفت  یلی خ بابا

  ی با همه احترام   یو از دست اونا نجات داد ول که سما ر   م ی ون یبه پسرتون مد   -
 خوام دخترم رو شوهر بدم ...  ی که براتون قائلم .... نم

کرده ...    فی دونن حتما عمار براشون تعر  یرو م   ز ی مامان وبابا همه چ  یعن ی
 االن داخل خونه باشن ؟ دیوگرنه چرا با 

 دهن باز کرد و خطاب به بابا گفت  مامانش
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همه پسر ها    یول  د یاعتماد شد  یاز پسر ها ب  م ی کن  یم ما درک    قیصد  یآقا  -
نذاشته    شی پنداشت ... بعد هم اونا با دلشون پا پ  شیک   کیبه    شهیرو نم
 بوده ...  یازدواج سنت هیبودن  

 اروم گفت:  مامان

 . ..دیفرما یم  درست

 بابا گفت   یول

 من هم گفتم .... نینظر من رو خواست  -

 گفت   مامانش

 ...  م ی نظر دختر خانمتون رو هم بدون شهی اگه م -

ول  هی  و  استرس گرفتم   ... برگشتن  سمتم  به  همه  همه    یدفعه  از  تر  بد 
 عمار بود ...  ی شی م  یچشما

  - به دستام دادم و اروم گفتم  شتر یتمرکز ب  یرو برا چشمم 

ب  اگه بابام رو به دست  بتونه دل  دل من رو هم به دست   ارهیعمار خان 
 آورده ... 

 انگار دل عمار رو شکستم ی.... ول  شکنم یابام رو نمغرور ب   من
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شد بلند شدن    یکه تهش به من و عمار ختم م  ییساعت حرف ها  م ی از ن  بعد
  ی م   ی شام نموندن ... عمار وقت  یبابا برا  ادی ز  یو برخالف اسرار و تعارف ها

 رو به بابا کرد و گفت:  رون یخواست بره ب

همو    ادیبه بعد ز   نیچون از ا   ست یهمه تعارف ن  نی به ا  یازین  ق یصد  یآقا
 ...  دید میخواه 

  گفت یبهم م   ز یچ  ه ی   یبرم تو گوشش داد بزنم بچه پرو ... ول   خواست یم   دلم 
 رفع نشده  م ی کنم نره .... هنوز دلتنگ  رشی زنج

  خ یحرف ها بود و م   نیاون پرو تر از ا  یشد نگاش کنم ... ول   ی.... روم نم
  شی شیم   ی شدم چشما  یونقدر که من هم وسوسه م کرد .... ا  یشده نگام م
 .....  رم یرو قاب بگ

من به اتاقم پناه   ی از خارج شدنشون مامان و بابا بدرقه اشون کردن ول  بعد
 ...  دنشیبردم .. هنوز هم شوکه بودم ... از د

اشاره کرد    وار ی اتاق ناگهان باز شد و مامان اخمو وارد اتاق شد به در و د  در 
 و گفت 

 هان ؟؟؟  هیاننده خارج که خو  -

 انداختم. .. نیینگفتم و سرم رو پا  یزیچ

  -شد و شونه هام رو گرفت کینزد  بهم 

 ..   یپنهون کن ی تون ی رو نم  ن یا یدار دوستش
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 من باز هم سکوت کردم   و 

 ؟ هی شغلش چ یکنم رو مخ بابات راه برم ... راست   یم  یسع -

 گفتم  یجی گ  با

 دونم ...  ینم -

 چرا نجاتت داد ...؟-

   -چونم ی کردم مامانم رو بپ  یسع

 بود ... یاتفاق یلیخ

 کن ....   فیدرست تعر -

 حال نشون دادم و گفتم :  یام رو ب  افهیق

 +مامان خستم .. بعدا

 . ... رونیبا حرص نگام کرد و بعد از چند لحظه رفت ب مامان

خودم    یبرا  یبخوابم همش درحال فرار و کار تراش  خواستمیکه م   یموقع   تا
 بودم تا مامان از عمار نپرسه بابا هم که سر کار بود  ... 

دادن    ی نشون م  یکرده چه واکنش   یعمار بهم دست دراز   دنیفهم  ی م  اگه
 ؟

 کلنجار به خواب رفتم ....   یآخر ساعت ده به رختخواب رفتم و بعد از کل در 

 *** 
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چ   با حرکت  د  یزیحس  با  و  باز کردم  رو  چشمام  اروم    دنیروصورتم 
پهنش رو دهنم    یدفعه دستها   ه یزدم که    غ یج  ی ک یدرخشش دو چشم تو تار

 قرار گرفت. .. 

 دیچ یارومش تو گوشم پ  یصدا

 اروم جوجه ...  -

 ...  زدیمثل جوجه ء تو دست گربه م  قلبم 

زدم  شدم ... دستش رو از رو دهنم پس    ز یخ  میو ن   دمیرو تو هم کش   اخمم
   -و گفتم 

 وقت شب ؟   نیا  ؟یکن یم  کار یتو اتاق من چ   یعال  جناب 

بود که با روشن شدن    شیشی م  یفقط برق چشما  دمید  یاش رو نم   افهیق
 فرش جلو چشمم نقش بست .....  ی در هم و موها افهیاباژر توسط عمار ق

 گفت:  یبا لبخند حرص درار 

ن  هیوقت شب چ  نی ا  اوال و  رو    ا ی.....ثان  مهی تازه ساعت دو  اومدم هم تو 
 کنم ....   دتیهم تهد  نم یبب

  دم یپسش زدم و از رو تخت بلند شدم و به سمت در دو   عی پا سر  ی صدا  با
 باز کردم. ...   مه ی... در اتاق رو ن 

 گفت:   دنم یاومد با د  یکه داشت به سمت اتاقم م   مامان



 

 
246

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

 وقت شب ....  نی ا  یزن  یم  غی ج چرا

   -گفتم   عیسر

 مامان مارمولک بود ....   یچی ه

 :  گفت

 بکشمش ...  امیب   یخوا  ی.. م اهان 

 گفتم:   عیسر

   رونینه....کشتمش اومدم دستمال ببرم بندازمش ب 

از رفتنش مطمعن شدم  اروم در رو بستم   ی گفت و برگشت ....وقت  یا  باشه
  وار ی و بر گشتم .... با حرص نگاش کردم که رو تخت نشسته بود و به در و د

 کرد ..   یمنگاه  

 ....  یرو پر کرد  وار یچهار ماه خوب در و د نینه خوشمان آمد . تو ا -

 خفش کنم خوادی ...دلم م دیهام رو د  یهمه نقاش   یلعنت  اه

 حرص گفتم با

 کشتت ...   یم   نجایا  ی... اگه بابام بفهمه اومد رون یاز اتاق من برو ب  -

 من قبال خالفکار و قاتل بودم ؟  نکه یبا وجود ا  یعه واقعا!!!!!!!!!.. حت -

 بابام از تو زرنگ تره  ی و هست یبود یک   ستی + مهم ن

 گفت:  یآروم باخنده 
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 منکرش لعنت  بر 

 کردم که گفت:   یاخم نگاش م  با

 کنم ...   یمخ بابات راه برو منم همه تالشم رو م  رو 

 ؟  ی+ اگه نخوام زنت بشم چ

حرکت صورتم    هیورشدم تو  ا  ادیمون رو    یجاش بلند شد و تازه اختالف قد  از 
 شدم  یتو دستش گرفت که مثل ماه   یرو جور

 بشه ...   یجذاب  یریدزدمت ...چه گروگان گ  یاون وقت خودم م -

 خم شد رو صورتم که نذاشتم به هدفش برسه و از دستش در رفتم ....  و 

   -حرص هولش دادم و رفتم سمت تختم و گفتم  با

کنه اون وقت توقع    یادم رو ول م   کنه ؟ هنوزم پروعه ؟   یم   د یهم تهد  هنوز 
 رو خوش داره . 

 .   ر یبرو خوابم نگ  - تخت نشستم و رو بهش گفتم   رو 

به صورتم خ  با و گفت:بب  ره ی حرص  به روش   یکن  یم  یکار  یدار  نیشد 
 خودم وارد عمل بشم .  

  ییگوم شو همون جا  -گفتم   یکنترول شده ا  یحرص بلند شدم و با صدا  با
 . یچهار ماه بود نیکه ا 
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 ی که سع  ییو اون صدا   ونی گر  یدونم چرا بغضم شکست و با چشما  ینم
صحرا ... همه تون باعث    انیاز همتون متنفرم تو ک   -داشت اروم باشه گفتم 

برگشتم تازه   یشعورم . وقت   ی... و من چقدر ساده و ب   نی هام   ی تمام بدبخت
 .  کردی نگام م ی کرده که تمام مدت باشرمندگ   کار یمتوجه شدم صحرا چ

 قدم بلند خودش رو بهم رسوند و محکم بغلم کرد ..... هی یط

برا  با تالش  در  س  یخالص   یحرص  به  رو  سرم  بودم که  دستش    نشی از 
 اروم باش ...  شیچسبوند و گفت:سما .... اروم ... سما ه

  ی ول   ششیگفت بمون پ   یبهم م  یحس  هیصداش ارام بخش داره ....    انگار 
 ام .  یت ی کنم چند شخس  یرد دارم حس م ک  یحس نقضش م  هی

 .   ستی عشق معصوم من ن قی اون حقشه باهاش بد باشم اون ال  اما

ب  با بغلش  از  و گفتم   رونیحرص  اتاقم گورتو گم    ن یهم  ای   -اومدم  از  االن 
 .....  م ی نی بیباشه که همو م  یبار ن یاخر نیا  دمیبهت قول م ای  یکنیم

 و اروم گفت:   دیکش  یقرمزش بهم نگاه کرد ... پوف  یو چشم ها  ت یعصبان  با

 بزنم نصفت کنم ...   گهی م  طونهیش

  -شد  کیقدم بهم نزد هی

 ؟  گه یم یا  گه ید ی ها ز یچه چ ی بدون یخوایم-

 شد ....   یترس بهش نگاه کردم داشت ترسناک م  با
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 کنم ....    تیبندازم رو کولم ببرمت تا اخر عمر زندون گهیم-

 شد که اب گلوم رو قورت دادم و ازش فاصله گرفتم ...   کی نزد  گهیقدم د  هی

 دخترش زنم بشه ....  زاره ی... بابات رو بکشم که نم گهیم-

 عمار ....  -ترس گفتم  با

 برداشت و گفت:  گهیقدم د هی

 ...  یزن من  االنشم ن یبرم به همه بگم تو هم گه یم

  ی فاصلمون پنج سانت شد ... من که جرعت نم  گهیقدم د  هیبرداشتن    با
 به من ترسو بود .... ره یاون خ  یکردم به صورتش نگاه کنم ول 

 بوست کنم ... گهی دلم م یگفت:ول   اروم

 ... دیتا من بخوام متوجه بشم خم شد و گونه ام رو بوس و 

بودم    یل یدونم من خ   ی نم تا   ع یسر   یل یون خا   ا یتو شوک کارش  بود که 
 زد .  بشیبخوام متوجه بشم از اتاق غ 

  ی نم  یبودم همش به فکر بودم ... حت   ر ی خود صبح خوابم نبرد همش درگ  تا
خ اون   ... چندم  چند  خودم  با  م   یلیدونم   .... تا کرده  بد    تونمیباهام 

 با هاش خوش بخت شم...  تونمیببخشمش ؟ م

 گنجه .    ینم م ی تو لغت نامه زندگ یب ی؟؟؟؟ چه کلمه عج  یبخت  خوش

 ***** 
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اورد   دمیچ   ز یرو رو م   لیو وسا  دمیرو چ   ز یم و  برداشت  رو  ... مامام غذا 
   ز ی گذاشت رو م

  ی م  ز ی کرد و به سمت م  یرو خاموش م  ون یز یهم همون طور که تلو  بابا
 کرده ...  م ی پسره عمار روان ن یاومد گفت:ا

 ...  کنه یم  یسمتم و گفت:سما چرا انقدر پافشاربرگشت  یجد یل یخ بعد

 بابا من از کجا بدونم ؟  -تعجب گفتم  با

 افتاد ؟  یچه اتفاق  ی دب یبهمون بگ دیبا  یول   م ید یتا حاال ازت نپرس-

 اخم از جام بلند شدم ....  با

هم برام    شیاور   ادی  یدوباره حالم بد بشه برم ... حت   ی خوای+ بابا اگه م 
 عذاب اوره ..... 

لب گفت که مامان به سمتم برگشت و گفت:سما چرا    ر یز   ی اهلل اکبر  بابا
داشتم با مامانش    دیرفتم خر  روز ی؟ بابات حق داره ... منم د  یکن یم   ینجوریا

بگم پسره تو    د یو با  ست ی ن  ی که برخوردمون اتفاق  دونم ی..... م   زدمیحرف م 
روز عوض   هر که   یینا یبا وجود ماش   ی کنی ... تو فکر م  دهی کوچمون خونه خر 

 .....  ه یعیطب  کنهیم

 فعاله ... !!!   شیخدا عمار چقدر پ  ای

 که برگشته کرده ؟   یچند روز نیکارا رو تو هم   نیا  همه

 مونه ....  ینم  یحرف چیه  گه یسر جام نشستم ..... د اروم 
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 بحث رو نگرفت ...  ی راشکر بابا هم موضوع رو عوض کرد و پ خدا

  ح یاز ظهر بابا دوباره رفت سر کار ... منم به خاطر حضور عمار خان ترج   بعد
 امروز رو نرم .....   یدادم کالس نقاش 

 .... ی انتزاع ی نقاش هی نصفه ام نگاه کردم ...  یبوم نقاش  به

 م .... رو تو رنگ زدم ... و شروع به کار کرد قلمو

 ؟  یکش  یمنو نم   یانگار نقاش  گهید-

 ....  ستادیا  قلبم 

 اومده تو اتاقم ....  دوباره

 .....  دم یرو شن شد یم  کیقدمش که بهم نزد یصدا

   -رو به سمتش گرفتم  ی رنگ یحرکت به سمتش برگشتم قلممو  هی  تو

 تو اتاقم ؟   ی اومد یاجازه ک  با

 ...   کردی نگاه م  ی به من حرص  یاون با لبخند کج یول

 گفتم ؟    یخنده دار ز یاخم گفتم :چ  با

 تکون داد ...   ی منف  ی رو به معن سرش

سه ربع نسکافه    نی است  راهن ی رو به پ  ی رنگ  یحرص به سمتش رفتم و قلمو  با
 زدم و گفتم :   شیا
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؟ بابا منم ادمم حق انتخاب    یدار  ی... چرا دست از سرم برنم   ی خوای م  یچ
  اد یاز من خوشش م  یقاتل و دزد و جان   هیدارم ... به من چه که    ی و زندگ

  ... 

 ؟ هی چ  -کرد ... با اخم گفتم   یطور فقط نگام م نیلبخند هم  با

 گرانبهاتون تموم شد ؟   یسخنران -

 کجا ؟    -به سمتم اومد با اخم سر قلمو رو رو گردنش گذاشتم و گفتم  و 

 ...  ادیمامانم االن م ون ر یب  برو 

  دار یهم ب   گهی گفت:مامانت قرص خواب خورده تا پنج ساعت د  لکسیر  ی لیخ
 ...  شهینم

مامانم نکنه    یحرکت به سمت در هجوم بردم ..... وا  هی و تو    ستاد ی ا  قلبم
 بشه ؟   شیزیچ

 .   دیعمار بازوم رو گرفت و به سمت خودش کش   اما

 ...   دهی؟ فقط خواب تا یور ین یکجا س-

تو حق    -..... با اخم گفتم   نشیحرکت به سمتش برگشتم و زدم تو س   هی  تو
 ..  یرو کن  نکار یا  ینداشت

  میلج نکن حرف بزن   نیبش   ا ی....ب   ی بر اساس حقه .... تو هم حق من  ای اگه دن-
 ابهامات تموم بشه ....
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 تم ... حال و حوصله نداشتم لج نکردم ... و منتظر بهش چشم دوخ چون 

کنسل    ی... ول  یازدواج کن   یخواست یم   دمیرو تخت نشست و گفت:شن اروم
 ؟   یشد چ یشد ... اگه کنسل نم

 کردم ....   یخب ازدواج م  - گفتم   یخونسرد با

 نداشت ....  طت یبا شرا  یاخم گفت:پسره مشکل  با

دونست و    یعباس م  -شدنش گفتم   یجر   یبرا  یول   هیمنظورش چ  دمیفهم
 .... اسیو ح یگفت مهم پاکدامن 

عمار مغرور با لبخند گفت:اگه    ی موفق شدم که قافه اش قرمز شد ... ول  انگار 
 ...  یست ینداشت پس چرا االن زنش ن  یمشکل 

 ...  ر یمسخره وقتم رو نگ   یحرفا نیا   یبرا -اخم گفتم  با

 ....  ی ومن  نسی ز یرفته بود ب  ادمیپوزخند گفت:اوه  با

واس قرار امشب برم اماده بشم    خوامی م  ر ینه خ  -حرصش دروغ گفتم   یبرا
 ... دوست پسرم کم اعصابه .... 

... من االن چهار ماهه آمارتو دارم    یکورخوند  یب یب  -خنده  ر ی دفعه زد ز  هی
 ....  ی... از من به خودم وفادار تر

چون خرم .... چون مثل تو    -دفعه اشکم اومد لب مشکم   هیدونم چرا    ینم
بار    ه ی  ی موندم که حت   ی کس  ی... من اونقدر خرم که به پا  ستمی شعور ن  یب
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کس   ... دارم  دوست  نگفته  ب   یبهم  براش  اونقدر  ب   یکه  که    یارزشم 
 ولم کرد رفت .....   یخداحافظ

حرکت از جاش بلند شد و خواست بغلم کنه که مانع شدم ...    هیتو    عمار 
عمار ... که    یدار  یه توقع االن چ   -پس زدم و گفتم   تی اشکام رو با عصبان

 زندانبانم ....  ی که برگشت  یبپرم بغلت و بگم مرس

  دونم ی..... م  یچونم رو گرفت و گفت:نه ... توقع دارم منو ببخش   ر یز   اروم 
 ....  ست ین  یادیتوقع ز

 ...   ییپررو ی لیخ  ییخدا  -حرص دستش رو پس زدم و گفتم  با

 ...   ا یکوتاه ب  شهی تو هم مثل هم ی ول  دونم یخنده بغلم کرد و گفت:م  با

 باشه ولم کن ..  -اخم گفتم  با

 اروم دستش رو باز کرد ...  اونم 

 سمت تخت رفتم و روش نشستم   به

 برداشت و جلوم گرفت  ز یرو از رو م م ی گوش  که

 رمزش رو بزن -

 ؟  یچ ی+برا

 شمارت ... -
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  م ی با گوش  هیکه باز شد بعد از چند ثان   مدیکش  یدستم رو رو صفحه لمس  اروم 
 رفت ...  بره یرو و  شی تک به خودش زد ... که گوش هی

رو ول   یو لجباز ای دختر خوب باهام راه ب  هی رم ... مثل  ی م  گهی خب من د-
 کن 

ابرو    ی طونیبره که دستش رو گرفتم به سمتم برگشت و باخنده ش  خواست
 کوچولو !!   طونیبمونم ش  نجا یا   شتر ی ب  یخوا یهاش رو باال انداخت و گفت :م 

 حرص دستش رو ول کردم و با اخم گفتم:  با

 بهش بگم؟  یکنه چ  یم ی .... مامانم درموردت کنجکاو  ر یخ نه

 :  دیپرس متفکر 

 بدونه ؟  خوادی م  یمثال چ-

 ؟  هیشغلت چ   ا ی یبدونه چطور نجاتم داد خوادی+م

کمک   یو تو همون هتل ازم تقاضا  یو پرورش اسب داره تو دببگو هتل  -
 و من نجاتت دادم یکرد

 تعجب گفتم   با

 ؟  یکنن چ  قی: اگه تحق

هم جرعت   یهتل و پرورش اسب راسته ... کس   ی بترس   یز یخواد از چ   ینم-
 کنه از من بد بگه .... .   ینم
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 ؟   یچرا خالفکار و قاتل یپولدار  نقدر ی + تو که ا

 االن نه... یروز بهت گفتم ول  هی د یشا نو یا-

 سراغمون؟   ادین ی +قاسم چ

 اون که ُمرد -

 رو تنگ کردم چشمام 

 ...  شی +بگو کشت

 گفت:   ییلبخند دندون نما  با

 ....  یکه تو گفت   یاره… همون -

  - حرص زدم تو شکم سفتش ... با درد مشتم رو تو دستم گرفتم و گفتم   با
 دستم شکست ... یآ 

 با خنده گفت:  اروم 

 تهحق

  -خم شد و موهام رو تو دستش گرفت و 

 که  یو عوض کرد رنگشون 

 اومد ...  یبدش م  د یاره مامانم از سف-

 و گفت  دی مو هام رو بوس   رو 
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 نمت یب  یبعدا م  -

 رفت گفتم ی طور که داشت م همون

 تو اتاقما وگرنه ....  یای ن گهید -

 :   دیحرفم پر تو

 دم ....  ی خودتو خسته نکن من گوش نم -

 زدم ...    شیخال  یبه جا  یرفت……… لبخند رون یره باز پنج  و 

 ****** 

 با اخم به عمار زل زد و گفت  بابا

... از کجا    یبود  یدخترم رو بهت بدم .... تو خودت دب  یمن به چه اعتبار   -
مسئله رو    ن یا   نیاگه دخترم زنت شد و به اختالف خورد   ی معلوم فردا روز

 ؟؟؟ ی تو صورتش و خوردش نکن ینکوب 

 داشت گفت یهمون طور که اخم کمرنگ   عمار 

البته من بهش   ی که گذشته کس  ستم ی ن  ی من آدم  - رو بکوبم تو صورتش 
  یاتفاق ها  نیکه منو سما رو با هم رو به رو کرد ... اگه ا  یسرنوشت   گم یم
 اومدم دنبالش من دوسش دارم   یاومده برام مهم بود نم  شیپ

 گفت:   و اروم تر  

 ... گهینم  یزیسما هم منو دوست داره به احترام شما چ  و 
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که بابا به سمتم برگشت منم    دمیرو گاز گرفت و براش خط و نشون کش  لبم
 رو عوض کردم  دمید هیزاو  عیسر

 اروم و متعجب گفت بابا

 اره بابا ...  -

که مامان جوابش     رمیخواست بم  یانداختم از خجالت دلم م   نیی رو پا  سرم
 رو داد ... 

 احمد .. گهیراست م -

 گفت:  ینسبتا طوالن یسرش رو تکون داد و بعد از سکوت  بابا

 ....  ایشب با خانوادت ب  فردا

 گفت   ییبا لبخند دندون نما عمار 

 ...م ی ش ی ممنون . پس ما با اجازه اتون فردا شب مزاحم م -

 رفت ...  یا ی از خداحافظ  وبعد

 بعد از رفتنش بابا گفت  قهیدق چند

 کارت دارم ...   ایسما ب  -

ول  دمیکش  یم   خجالت  روش    ی ازش  به  رو  مبل  رو  و  رفتم  سرش  پشت 
 نشستم

 چشمش رو از دستاش گرفت و بهم نگاه کرد. ..  بابا



 

 
259

رمان  کیکاربر انجمن   ینی| سمانه حس مونهی رمان ناتموم نم  
 

شد ....    ی م   ی و عباس به انتخاب مادرت بود و ازدواج سنت  ان یسما ک   نیبب-
روز  ی ول فردا   ... خودته  انتخاب  ...    ر ی تقص  ی بش  مون یپش  یعمار  خودته 

 ست ی ن ی .... ازدواج شوخ یقبول کن دیانتخابت رو با تی مسئول

 بزرگه *  ی شوخ هی  یشد * زندگ ی م  تیالی جمله ها هیدلم   تو

ها   اروم شرط  و  دادم  تکون  رو  م   ییسرم  در  بابا  با  رو  داشتم    ونیرو که 
 تونستم بگم ....   یرو نم  طمیگذاشتم ...البته با سانسور چون همه شرا

 شدنم بود  ی که کردم دست به گوش  یکار  نی رفتم تو اتاقم  اول  یوقت

 کردم  پیتا  براش

 سما هم منو دوست داره ؟؟؟؟ یچ  یعن ی -

   -جواب داد قهیبودم که بعد از چند دق ره یخ  یحرص به صفحه گوش  با

 دروغه ؟؟؟  مگه

  -کردم  پیحرص تا با

... فردا منتظر انتقام سخت باش    ی ار بزنجلو بابام ج  د یباشم هم تو نبا  داشته
... 

داد نرفتم ... بچه    یکه م  ییها   ام یسمت پ  گهیرو قطع کردم و د  یگوش  و 
 پررو

 **** 
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 ساده ام نگاه کردم  شیرو سر جاش گذاشتم و به آرا  یدود یصورت رژ 

..    کرم بار  ه یپودر  .. کمکیخط چشم  برا  ی.  برجسته تر نشون   ی رژگونه 
 ی . از جام با شدم و کت گلبه ادادن گونم و رژ ..

  ی بلند مشک   یروسر  دم یرونم بود با شلوار ستش رو پوش  ی که تا باال  بلندم
 ام رو هم رو سرم انداختم ...  ی صورت  یتوس 

رو که چند    ییها  امیداد پ  یقلقلکم م   یحس  هیرو برداشتم…    م یگوش   اروم
پ تو دوراه  شی لحظه  رو بخونم  ...    ه یبودم که    یفرستاده  زد  دفعه زنگ 
 دمیکش   یزدم رو رو گوش   خیزد اروم دست    یمنتظره بود قلبم تند م  ر ی چون غ

 و تماس رو وصل کردم و گفتم : 

 سالم ..  -

 ؟ یدیهام رو نم   امی+سالم .. چرا جواب پ

 ... خوادی چون دلم م-

 و گفت  د یکش  یپوف

 ؟ یدوست دار یه گل ام ... چ یتو گل فروش -

 گفتم:   ینشست ول ی نیری حس ش هیدلم   تو

 ...  ر ی بگ  یدوست دار یهر چ   دونم ی؟ چه م   یخوایتقلب م  ازم

 شده ....  دهیچ  ی + من گل دوست ندارم البته گل ها
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 کردنش گفتم  تیاذ ی خنده برا با

 ....  ر یبگ  یچه خوب پس بنسا -

 گرفت و با تعجب گفت:    یاون انگار جد یول

 . ..؟ستی ن ب یبردن .... عج ی دادش بزرگترم گل رز م چهارتا 

 که شک نکنه گفتم  نیا  یبرا یخنده کنترل شده ا با

 من بهت گفتما .... ینگ  ینه بابا اتفاقا متفاوته .... به کس  -

رو قطع کردم ... اون مثل    ی گوش  یگفت و منم بعد از خداحافظ  یا  باشه
من    شه ی هم نبا   یخداحافظبا  ما  بود  معتقد  چون  دور    دینکرد)  هم  از 
 ....  دنیقطع شد شروع کردم به خند یکه گوش   نیهم  ی.....) ولم یبمون 

ب   یجور و  داخل  اومد  مامان  و گفت   ی که  زد پشت کلم  جا  از همه  خبر 
 درست بخند .... 

 ..؟  ان یبه ساعت کردم ... پس چرا نم  ی ....نگاه 

 ؟  یها رو کند  ی؟ اون نقاش یسما .. اتاقت رو مرتب کرد-

تونم بلند بگم اگه مامان بابا    ی نم  فیح   یول   ده یکه همشو د  ییمن کجا   مادر 
   -بلند گفتم  یکنن با صدا   یدکش م  ومده یبفهمن قبال اومده تو اتاقم ن 

 جمع کردم ...  بله

 گفت ...   یاروم خوبه ا  مامان
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گفت .... کنار مامان    یدییبابا در رو باز کرد و بفرما  یری تصو  فون یزنگ آ   با
 ستادم ی بابا ا

بودم ... خدا کنه نزنم   ی و باباش وارد شدن من فقط منتظر گل بنسا مامان 
دو تا گل   یخنده .. با لبخند به مامان و باباش سالم کردم ... عه لعنت  ر یز

اول که پدر و    هم رز قرمز ..... بعد از گذشت از خان  یگرفته بود هم بنسا 
  -که توش خندم پوشونده شده بود گفتم   یبا لبخند  دیمادرم بودن به من رس

 ...  یخودت گل یدیسالم. .. چرا زحمت کش

 حرص گفت   با

... بزار من برسم بعد انتقام سخت    یمامانم آبروم رو برد تو گل فروش   ی عنی:  
 ....  ر یبگ

 خنده گل ها رو از دستش گرفتم و گفتم با

 هنوز مونده.....   نشهی ریتقام ش ان  نیا -

نگفت و رفت من هم گل ها رو    یزیبه سمت مبل ها چ  ه یخاطر رفتن بق   به
 گذاشتم و رفتم نشستم ... 

و جهان از جانب مرد ها و تعارف   رانیبحث در مورد اقتصاد ا  یاز کل  بعد
 من باباش گفت   ز یر  یمامان ها و سکوت و لبخند ها  یها

من چهار تا پسر بزرگتر از عمار دارم که هر    نیاحمد آقا راستش رو بخوا  -
نگفتن    ی کردن و حت  یجا تو مسافرت از زن هاشون خاستگار  ه یکدومشون  
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عمار که از همشون کله شق تر بود   ینه ... ول  ای  یپسند  یدختر رو م   نیبابا ا
... خدا رو شکر  اومد و از ما اجازه خواست     ره یکردم اصال زن بگ  یو فکر نم 
 ...  ه یرانیاز عروس هام ا ی کیحداقل 

خودش    یها شروع شد و باباش از خاطرات خاستگار  فی تعارف ها و تعر   و 
 رنگ خنده گرفت   مون یهم گفت. ...و بحث جد

 مامان رو بهم گفت بعد

 ار یرو ب ی سما جان ... چا -

.. و بعد از  از جام بلند شدم. ..  یب یسما جان !!!!!!! چه جمله عج  جانم؟؟؟؟؟
به سمتشون رفتم اول به بابا ها تعارف کردم و بعد به سمت   یی چا   ختنیر

چا احسنت  با گفتن  مامانش  و  رفتم   از    یا  ییمامانش  بعد  برداشت..... 
 گفت   ارومکرد    یمامان هم رفتم سمت عمار ... عمار همون طور که نگاهم م

 ...  ار یبرام ب یدن ینوش ستم ی خور ن یی:من چا 

 خودش گفتم  مثل

 به بابام بگو ...   نویا  یجرعت دار -

 س ی باباتم پا ی.....نگفته بود ارهیعه ... واقعا برام م -

 حرص گفتم با

 مسخره نشو بردار کمرم شکست ...  -
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رو رو اپن گذاشتم و اومدم نشستم. ..    ینی رو برداشت و من هم س  یچا
انگار نه انگار  بحث خودشون بود ....  یبود بزرگترا حواسشون پ   نی ا  شی خوب

 به خاطر ما دور هم جمع شده بودن 

 **** 

 ....  یرو تخت نشست من هم رو صندل  اروم 

 ...  ی هام رو برداشت  ینقاش  نم یب  یعه م -

 یدی دونست تو همش رو د ی + مامان نم

 و ساعد دست هاش رو رو پاش گذاشت و گفت:  دیرو جلو کش  خودش

 ؟  میبگ  ی چ د یاالن با خب

 ات بگو ...  ندهیهمسر آ   +خب انتظاراتت رو از 

 تو باشه .... -

 گفتم:    یلبخند لوس با

 ؟  ی چجور یعن ی

 خوشگل، لوس ،مهربون ،کد بانو ،هنر مند ،خانم و .... خب حاال نوبت توِ -

 گم ...   ی+من شرط هام رو م

 بگو ... -

 ....   یو خالف رو ترک کن  گار ی س نکهی+خب اول ا 
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 گفت:   عیسر  یلیخ

 ...  یقبوله بعد -

 ...  ی باش ی شوهر خوب  نکهی +دوم ا

 ؟  یچجور ی عنی-

 نکن ...  ر ییباش ... بعد از ازدواج تغ  ی طور که هست ن ی+هم

 گفت:  یلبخند جذاب  با

 ...  یحله بعد-

کردن   ینباشه چون مخف  نمون یب  یکار  یو مخف  میباهم روراست باش   دی+با
 بسازم  تونمی نوع دروغه ..... و من با دروغگو ها نم ه یخودش 

 عمار ؟  یکن   یازم پنهون م یزیث ادامه دادم :. .. چ مک  با

کردم تا    یکردم و تو انبار زندان  دیمن عباس رو تهد  یخب راستش رو بخوا-
 عقد تموم بشه ... اون حاج آقا هم من بودم .. 

 دهنم رو از تعجب گرفتم و گفتم یجلو

 رو مامانم بفهمه کارت تمومه ...  نیا -

 و گفت   دیخند

 هست؟  یز یخب ... هنوز چ -
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  نم یرو بب  لمون یخوام فام  یفقط نم   ستی .. کجاش مهم ن میبر   رانی+اره . از ا
.... 

 ه یتو    رهیبد از ذهنت نم  یدونم خاطره ها  ی برمت ... م  یم   یهر جا بگ -
خوام کمرنگ    یم  ی ول   یسپاریبه ذهن م   اتیرو با جز   ز یو همه چ   ینقاش

 ....  دیجد  یزندگ ه یبا  دیجد یجا  هیترشون کنم ...  

 رو تون دادم:  سرم

 +شرط اخرم رو هم بگم .... 

 مکث ادامه دادم :  ی با کم و 

 خوام خواننده بشم ...  ی م 

 اخم گفت:  با

 بشنوه ...  ی زنم رو کس یخوام صدا  یاز کجا اومد ؟ من نم  گهید  یکی  نیا

  -و گفتم  دمیاخم هام رو در هم کش  منم 

..... بعدش هم    رتینه اس   که هنوز زنت نشدم ... دوما قراره زنت بشم  اوال
   دنیشن  یمنو تو دب ی ادم صدا یکل

  - و صورتم رو با دستاش قاب گرفت دی اخم از جاش پر با

  ران ی تو ا  دیعرب دنبالت بودن .... من شا  ی ها  خیش   شتر ینصف ب   نیهم  یبرا
 دارم ...  رتیغ  یبزرگ نشده باشم ول
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   -ادامه داد یبعد با لحن اروم تر و 

م  یدار  یخوانندگ  یاییرو   اگه ...    یخورم مخاطب خوب  ی.... قسم  باشم 
 من بخون ...   یفقط برا

و چشم از نگاه منتظرش گرفتم    اوردمی خودم ن  یبه رو   یمرگ شدم ول   ذوق
.. به سمت   از رو صورتم برداشت  از جام بلند شدم که دست هاش رو  و 

 :  دیرفتم و اون هم پشت سرم راه افتاد و اروم پرس  رونیب

 از من برات مهم تره ؟  ی خوانندگ  یعنی  یکن  یم  ینجوریسما چرا ا  

رس  سالن  چ  می دیبه  هم  اون  ندادم  رو  جوابش  وقت  ی زیو   ....   ینگفت 
 با لبخند گفت   دیمامانش ما رو د

 م؟ ی کن  نیریشد ؟ دهنمون رو ش  یچ  زمیخب عز  -

   -طور که فکر کنم لبو شده بودم گفتم  همون

 بابا و مامانم بگن ...  یندارم هر چ  ی.. من حرف رفتنی رو پذ طی شرا  همه

 رو به بابام گفت باباش

 ؟  هیاحمد آقا نظرتون چ -

 زد و گفت:   به من  یلبخند بابا

 رو تعارف کن ....  ین یریاون ش  خانم 
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و از جاش بلند   دیکل کش  یحرفه ا  یلی مثل اکثر عرب ها خ  یبا شاد  مامانش
 ....  نم یبب نجایا  ایشد و گفت:عروسم ب

به سمتش رفتم که بغلم کرد و بعد از جدا شدن از من رفت    ی لبخند خجل  با
 ....  فشیسمت ک

 شدم ....   ره یورد خدرا  فشیکه از ک  یزیتعجب به چ  با

بنداز  عمار  اگه  رو  بند  اون گردن  لبخند گفت:مامان جان  گردنش که   یبا 
 ...  شکنهی گردنش م

 بندم نصف وزن من بود .....  یگفت شرط م   یم  راست

 ....  یدار کار یرسممونه ... تو چ نیبا اخم گفت:ا  مامانش

با لبخند به سمت من برگشت و گردن بند رو به گرنم انداخت منم با تشکر    و 
 کنار مامان نشستم که حرف عمار توجه ام رو جلب کرد : 

هر چه زود تر عقد   د یمن چون اقامت خارج از کشور رو دارم با  قیصد  یاقا
 و پاسپورتتون طول نکشه ....   زا یتا گرفتن و   م ی کن

 گفت: کدوم کشور ؟   بابا

رفت    شهی ...هر کدوم مد نظرتون باشه م  کا ی. فرانسه و امر   س ی. انگل قطر  -
دم    یم  حیرو ترج  س ی و انگل  کای خوبه من امر  شیس یچون سما انگل  ی... ول
.... 

 افتم .....  یم  ییمای اژانس هواپ ادیدونم چرا   یحرف زدن عمار نم با
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شدم و گفت:مساله   یرو متوجه م   نی ناراحت بود که فقط من ا  یکم   بابا
 ...  نیخودتون حلش کن  نیخودتونه ... ب هی زندگ

 ...   نینظر بد دیپس با  نیا یب ن یخوا  یبا لبخند گفت:چون شما هم م عمار 

 ؟  یچ ی برا گهی با تعجب گفت ما د بابا

 عمار با لبخند دست گذاشت رو شونه بابا و گفت:  یبابا

 احمد اقا ...  ره یگ یتنها تو غربت دلش م عروسم

 مونن خوش حال شد ...   ی که از من دور نم  نیا ی برا بابا

 ************* 

  نای نگاه کردم که ت د یدرخش  ی مثل فرشته م نهی ا  ی لبخند به صحرا که جلو  با
  ی زن   یبه خودت زل م   ینجوری تو ا  یگفت:دختر کم به خودت زل بزن .. وقت

 .... یدار  ان یاز ک  یچه توقع

  ان ی ک  اکشنیر   یذاشت یم  ن یدورب  ه یکاش رو تاج صحرا    نای ت  - لبخند گفتم   با
 .... ست یواضح ن  شی .... از اون دور ذوق مرگ  م ی رو بفهم

سما    یعروس  یبرا  یگذشت ول   گهیاز من د  نای گفت:ت  یطونیبا لبخند ش  صحرا
 ...  میکن   یکار رو م   نیحتما ا 

ما حاال حاال ها    -من برا هر دوشون زبون دراوردم و گفتم  یول  دیخند  نایت
 .... میکن   یازدواج نم 
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بودم گفت:اره شما از    دهیدو هفته ازش ند  ن یکه تو ا  ی ا  ی با بدجنس  نا یت
 ....  شهی که بچه اتون ساقدوشتون م  نیشی م  ییاون زوج ها 

   ناااای ت  -حرص گفتم  با

 ..  دنیخند ی لبو شده م چاره یو صحرا از من ب   نای ت  یول

  نا یمن و ت  قهیبود که به سل  دهیپوش   یا   یو پرنسس   دیلباس عروس سف  صحرا
  ونی نی ش  نیی ... موهاش رو پا  دیپوش  یدختر اگه بود تور بنفش م   نیبود به ا 

 رو سرش بود ...  یکرده بود و تاج ناز 

  یکرد ول   ی... مدل لباس هامون فرق م  م یهم که ساقدوش بود   نای و ت  من
 !!! بنفش ...   ی چه رنگ د یحدس بزن د یتونینگ بود .... و مطمئنا مر  کی

 یبهش م  یل یفر رنگ شدش خ  یلباسش از من باز تر بود که با مو ها  نا یت
 اومد ..... 

باز و دخترونه کرده بودم و لباسم دو بنده با دامن    ونیمن موهام رو شن اما
 کلوش بود ..... 

ارک  صحرا را  ده یدست گل  و  برداشت  رو  تاش   .... افتاد  و    نای ه  سام  هم 
رو صدا زد و بالشت    ودی با لباس عروس    ی دختر گوگول  ه یکه    یدوستش آن

 یکرد که اگه گم بشه خفه اشون م   د یحلقه ها رو به دستشون داد و تهد
 کنه ..... 
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رو کرده بودن    یبود عقد رسم  ستاده ی کنار عاقد ا   انی... ک  میرفت   رونیهم ب  ما
  م ی هم قدم بود  نایبخونن ... من و ت ییا یعقد ار یعروس ی خواستم برا یو م 

و من کنار عمار قرار گرفتم    انیرفت کنار را  نایت  دیرس   ان یصحرا به ک   ی و وقت
... 

 ......  نم ی که تو رو تو لباس عروس بب  می صبرانه منتظر اون روز  یگفت:ب  اروم

 

 ان یپا
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