
  

 

      

ذره ذره تا 

 عشق!

 

 سمیرا ایرتوند
      

 



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

1 
 

 خدا نام به

 

 (سیخ یها یاطلس رمان دوم جلد) ذره ذره تا عشق

 کمیجلدفرعی  یاهیتشخص از تا دو یقصه و زهیمتما کی جلد از دوم جلددوستان، 

 یهمنت. دیبخون رو دو جلد اول، جلد خوندن بدون دیتونیم شما پس. کنهیم تیروا رو

 ن.دار یکمرنگ حضور دوم جلد در کی جلد یاهیتشخص

 سمیرا ایرتوند
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 . انداختم بود دادن فاتحه درحال که صنم به ینگاه

  .بود کرده ریدرگ منو روزها نیا یبد حس

 .ببخشه رو اون خواست یم صنم از و کشه یم عذاب که دمید یم رو ننه یداریب و خواب در مدام

 .زدم زانو صنم مقابل و رفتم جلو اراده یب

 صنم؟ -

 و بود قلب خوش یادیز دختر نیا. بودند شده سرخ هیگر شدت از چشماش آورد، باال رو نگاش

 .دیبخش یم رو آدما زود یلیخ

 ن؟ینکرد خبرم زودتر چرا -

 . شدم دوارتریام زد حرف که مند گله

 نه؟ مگه شیبخشیم -

 .کردیم ینیسنگ دلش یرو ننه مرگ خبر دنیشن داغ هنوز اما بخنده کرد یسع

 .دمشیبخش وقته یلیخ -
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 یلیخ یخوب یلیخ تو -

 . زدم دل ته از رو حرف نیا

 .شم بلند کرد مجبورم و گرفت رو دستم

  .بود اومده تنها کرد، استقبال میبر خونه به کردم دعوتش

 بمقل یرو یروزا نیا که ییدردها از شم یخال خواستیم دلم ستین بهراد نکهیا از خوشحال من

 کنم فرار خوامیم من و کرده م خسته یتکرار یروزا و ییتنها وقته یلیخ.  کردن یم ینیسنگ

 ...روزها بودن یکی نیا از

 .بگو خودت از کهیکوچ خواهر خب -

 . کرد جلب رو توجهش آهم

 کی جز خواستم یم یچ من و بزنم حرف بود منتظر. دوخت صورتم به رو ش شده زیر یچشما

 .شنوا گوش جفت
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 ربراد دوتا اون طلب از یبخش یجا رفته که خونه نیا و موندم من صنم ندارم رو یچکیه -

 !منتظرمه که یسخت یروزا و

 .کرد نگام مات

 طلب؟ -

 که یدون یم بفروشه، رو خونه گرفت میتصم هم ننه کردن تمونیاذ یلیخ طلبکارا آره -

 . من اسم به بانک تو گذاشت توام سهم نداشت یمتیق

 .دیکش یآه صنم

 کار؟یچ خوام یم سهم من -

 .حقته اما یندار ازین دونم یم -

 .ت یزندگ زخم به بزن خودت دست بمونه! جان محبوب الیخ یب -

 . دمیکش ینیسنگ نفس و گذاشتم قلبم یرو را ماشده مشت دست
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 دنیکش نفس سوخت، یم و داشت قرار نشان آتش کوه کی فعال یها گدازه وسط انگار قلبم

 .بود سخت برام

 ؟یخوب جان محبوب -

 رامآ هی یحت نه براش شه مرهم نه پول نیا که دارم زخم انقدر من صنم، یستین بهیغر -

 !موقت بخش

 .ییتنها سخته رمیبم یاله -

 . هسخت کردنن قضاوت دنبال که هییآدما نیب دنیکش نفس و موندن ترسخت همه از -

 خترد به گفتن. ندادن خونه دنبال رفتم هرجا کنم هیتخل رو خونه نیا دیبا گهید ماه هی

 ! میدینم مجرد

 یجا داشت، مار شین حکم حرفاشون دارم، یمسر یماریب انگار کردن برخورد یجور هی

 .نهیسنگ قلبم رو هنوز شونیدگیگز

 ؟یدیکش درد نجایا تو آسوده و راحت م خونه تو نشستم من بهم؟ ینگفت چرا -
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 .شم دردت خواستم نه -

 و ینم ی کوچکه خواهر ابد تا تو! یشینم یدرد تو نترس شم مسکنت که هستم یانقدر -

 .قلبم زخم دردات و آرامشه وجودت توئه، به متعلق قلبم از یبخش

 .کنم مقاومت نتونستم

 وابخ به بغلش تو همونجا تا کردم هیگر انقدر. انداختم اغوشش تو رو خودم و رفتم سمتش به

 .رفتم

 . عشقه داغ ترنیسنگ ها داغ همه از نگفتم

 گرفت رپ و بال و کرد رشد اما بود طنتیش هی فقط اولش که یعشق داشتم، شهرام به که یعشق

 .کرد خودش مال رو وجودم تمام بلکه قلبم فقط نه کم کم و

 تا ومدنشین غم از که ییها صبح چه و دمیخواب شهرام دنید عشق به من که ییهاشب چه

 .رفتم شیپ کردن دق ی استانه
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 ماا گرفته شکل قلبم یتو چطور احساس همه نیا و کجاست معالقه منشا دمیفهمینم خودمم

 .شمینم اروم نمشینب گهید بار هی تا نداشتم شک

*** 

  .تونستم ینم اما کنم شونیهمراه داد شنهادیپ صنم

  رو. گرانید یبرا مزاحمت جادیا نه دمیفهم یم رو بودن سربار یمعن نه ییروزا هی

 . خودخواه و بودم غد

 شهرام رفتن با م یزندگ ی همه اما کردم یم یسپر رو روزم و شب یا لحظه یها عشق دنبال

 . شد عوض

 دنیفهم اب و زدنش پا پشت با من دل که بیعج و نهیبب منو نخواست وقت چیه گهید که یشهرام

 .ازش نشد ریدلگ هم باز نداشته دوستم وقت چیه و بودم شیسرگرم فقط نکهیا

 ؟یفکر تو -

 . زد م یدستپاچگ به یلبخند .شدم بلند جا از تند صنم یصدا با
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. نریبگ شهرام به کردن فکر وقت رو مچم اطرافم یها آدم دمیترس یم شهیهم اما بود دار خنده

 . کنن م مسخره دمیترس یم

 .دودلم -

 .ما شیپ یایم چرا دودل -

 .شم سربار خوام ینم -

 .هیحرف چه نیا -

 .دمیکش یآه

 .ستمین راحت -

 .گفت تند و کرد اخم

 ؟یدار یبهتر فکر -

 نکرده درحقش وقت چیه من که ییها خواهرانه یبرا تعصبش، و رتیغ یبرا رفت ضعف دلم

 .ذاشتیم تمام سنگ داشت حاال اون و بودم
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 حاله؟ درچه هتلت -

 .زدم یا یزورک لبخند .کرد نگام مشکوک

 چرخه؟یم خوبه، -

 ؟یخوا ینم زرنگ و زبر کارمند هی -

 از ،نشد منظورم متوجه ابتدا صنم. بود یخوب فرصت اما کرد خطور ذهنم به یناگهان فکر نیا

  .منه ی جمله لیتحل حال در و شده ریدرگ ذهنش دمیفهم نگاهش

 .کردم تر راحت رو کارش

 . نک کم حقوقم از اتاقمم پول! اتاق هی و بده کار بهم هتلتون تو دارم شرط اما امیم باهات -

 خوب؟ دختر یگیم یچ -

 . کرد یم فکر داشت هنوزم. کردم التماسش نگاهم با

 .رفتم سمتش به



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

11 
 

 هیقب بذار اول، ی پله همون حد در اما کن کمکم. ساختن فرصت بده، یزندگ فرصت بهم -

 .پاها نیهم با برم باال خودم رو ها پله ی

 . دوخت صورتم به رو قشیعم نگاه و زده یلبخند

 بودن شیپ ها سال ی دلمرده و نیغمگ دختر اون صنم گهید. میبود شده بزرگ دو هر صنم منو

 یم خودش یبرا رو زیچ همه که پرمدعا یدماغو دختر اون از بودم گرفته فاصله یلیخ منم و

 .خواست

*** 

 

 و مختلف یها آدم با ییآشنا .داشت دوباره تولد کی حکم یاطلس هتل یتو برام یزندگ

 . جاناتشونیه
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 با هرکدوم که ینیمسافر و بدن انجام رو خودشون کار کردند یم تالش کدوم هر که همکارام

 .شدند یم هتل وارد راز و قصه از ییایدن

 . بود طبقه چهار شامل یاطلس هتل

  .ییدستشو و حمام به مجهز هیاول زاتیتجه با داشتن اتاق کی هرکدوم اول طبقات

 تییسو تمام روز و هرشب. داشت طرفدار هم یلیخ که بود مجزا تییسو چند چهارم ی طبقه اما

 ! هشت شماره تییسو جز به رفت یم اجاره ها

 توسط چون. کنهیم یزندگ یخاص شخص تییسو اون داخل بودم شده متوجه دقت کمی با

 . شد یم برده اونجا به ها یخوردن انواع یمتصد

 ره هم بهراد نکهیا خصوصا. بود کرده کنجکاوم دایشد مرموز تییسو نیا اما نبود خودم دست

 انیجر در یکس اما ه؟یک تییسو اون مهمان دمیپرس ینفر چند از. زد یم یسر اونجا به روز

 .نبود

 خانم؟ -
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 یم گاهمن خشم با یعصبان مسافر. شدم بلند جا از تند دمیشن گوشم کنار که یادیفر یصدا با

 :گفتم یتند به و دادم قورت دهنمو آب. کرد

 . دییبفرما درخدمتم -

 .انگار یکر کنم یم صدات دارم ساعته سه -

 با شتمدا فهیوظ هتل یمنش عنوان به. نشدم مسافر حضور ی متوجه که بودم فکر تو انقدر ظاهرا

 . باشم داشته رو ییپاسخگو نیتر عیسر و کنم برخورد محترمانه شنیم وارد که ییمسافرا تمام

 .ننیبب عرضه یب منو بهراد و صنم خواست ینم دلم اصال

 . آوردم یم دست به رو نیخشمگ مسافر دل شد یم هرطور دیبا

 .کردم نازک یرارادیغ صورت به رو صدام یلبخند با و کردم راست قامت مقابلش

 .نیباش نشده ریدلگ من از دوارمیام و م یپرت حواس بابت خوامیم عذر -

 یعقوبی خانم ریتاث تحت دمیترسیم. شده حرکاتم یقاط عشوه و ناز و گره اغوا لحن کردم احساس

 .باشم گرفته قرار مخالف فتیش یمنش



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

13 
 

 .شد دور مرد ی چهره از آروم آروم خشم و اخم

 .کردم صداتون یلیخ -

 .متاسفم -

 .دارن شدن فکر در غرق واسه یشتریب لیدال بایز یها خانم اصوال کنم، یم خواهش -

 .بود مصر اما گذاشتمش جواب بدون و شد چندشم

 یم البته. کنه یم خر منم مثل یزودجوش یمردا که خوب انقدر! یدار یخوب یصدا -

 .دیکن جلب یمشتر که نیزیریم اداها و ناز نیا از عمدا دونم

 .خوردیم بهم شتریب داشت لحظه هر حالم

 امرتون؟ -

 .داد لمیتحو یپوزخند شدم، یجد
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 هر یجا دمیم حیترج .ستین یحرف ریبگ مثبت فاز یاوک! یندار متیق یبگ یخوا یم -

 انشش در و درست یمشتر با یریبگ ادی که کنم تیشکا ستیرئ به یا اضافه بحث

 .یکرد برخورد

 .زدم دنینشن به رو خودم اما بود گرفته دلم

 باشه؟ داشته یتیموقع چه اتاقتون -

 .بزنم حرف تیریمد با اول دمیم حیترج -

 زبان دمر نیا تونستم ینم یطرف از کنم درست دردسر صنم یبرا کار اول نیهم نداشتم دوست

 ! نبوده یاحترام یب قصدم کنم قانع رو نفهم

 .اومده شیپ یمشکل بود شده متوجه مرد لحن از. دیرس سر یعقوبی خانم موقع همون

 ردم بدم حیتوض من نکهیا از قبل و دیپرس رو انیجر یعقوبی خانم. شدم خوشحال اومدنش از

 .کرد باز زبون

 . ندادن جوابمم یحت اما خواستم اتاق خانم نیا از -
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 بود اهوشب یعقوبی خانم خوشبختانه. ستین گهیم مرد نیا که یزیچ هیقض کردم اشاره چشم با

 ! هیا گهید زیچ قصه دیفهم اشاراتم از و

 . کنهیم درست رو هیقض خودش کرد اشاره و زد یچشمک

 . کرد خامش کامال حرف چند با و رفت مرد سمت داشتم سراغ ازش که یلوند و عشوه همون با

 زا و داد مرد به رو ها اتاق از یکی چییسو نکهیا از بعد. دیرس دادم به که بودم ممنونش واقعا

 . اومد من سمت شد مطمئن رفتنش

 تدس یمهربان با. گفتم رو بود افتاده اتفاق یچ هر من و بدم حیتوض رو ماجرا اصل خواست ازم

 .گذاشت م شونه یرو

. فمختل یاخالقا و مختلف یذاتا با ییآدما. میدار کله سرو یمختلف یآدما با کارمون تو -

 اما یاریب کم ممکنه وقتا یلیخ. یخاکستر یکی اون و اهیس یکی بد، یکی خوبه یکی

 . آدما از نه کارت از نه ینبر وقت چیه کن تالش

 . شده همکارم یخوب آدم که بودم خوشحال کردم یقدردان تشیحما از نگاهم با
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 .داره یخوب ذات بود مشخص اما داشت ربط خودش به یلیدل هر به و بود یچ هر رفتارش

*** 

 حرف باهم خواهد یم دلم! ناراحته شدت به صنم روزها نیا شدم متوجه هام یریدرگ ی همه با

 .کنم کمکش بتونم من و افتاده یاتفاق دیشا میبزن

 کنم ادا ینحو به رو نید نیا از یبخش خواد یم دلم و هستم مون یخواهر ی رابطه ونیمد من

 .دل و درد با شده اگه یحت

 .برم تیریمد اتاق به دم یم حیترج برم خودم اتاق به نکهیا به یجا به م یکار فتیش انیپا با

 . داد ورود ی اجازه که دمیشن صداشو و زدم در

 االح من. رو نمونیب یکار روابط کردم فراموش اتاق به ورود محض به بزنم لبخند کردم یسع

 .بفهمه بزرگشو خواهر درد خواست یم که بودم صنم خواهر

 ؟یخوب -

 . کردم نگاه دستاش حرکت به. برداشت چشم از رو ش یطب نکیع
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 گاران بود دستپاچه کال روز چند نیا .من اومدن خاطر به نه ست دستپاچه بفهمم تونستم یم

 از یکس مبادا تا بدزده نگاه گرانید از کرد یم مجبورش که بود هم بزرگ دروغ هی دردش کنار

 .بفهمه رازشو نگاهش

 !یاینم نظر به خوب تو اما خوبم ممنون -

 رو بشل و یشانیپ پشت نشسته عرق یآرام به. آورد رونیب یکاغذ دستمال جعبه از یدستمال 

 .کرد پاک

 

  .رنگا انواع از بود، یاطلس گلدون هی یکرد یم نگاه رو هرجا .دیچرخ اتاقش دور تا دور نگاهم

 . یاطلس بود گذاشته هتلشم اسم یحت نیهم واسه بود یاطلس عاشق هنوز

 . ن یرنگ و زنده یگال نیا از آرامش و خنکا نیا کردم فکر من و بخش آرامش بود خنک اتاقش

 بو؟ یحت. کنم لمسشون خواست یم دلم

 ده؟یم یچ یبو داره؟ بو هم یاطلس یراست
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 !کرد جلب توجهتو گالم -

 .خوامیم معذرت -

 قهیسل وشخ شمیم مطمئن ینجوریا کنهیم جلب رو همه توجه شهیهم که خوشحالم -

 .م

 .زنم یم لبخند زور به شوخش لحن برابر در

 !یبگ حالت و خودت از یخوا ینم -

 بگم؟ یچ -

 عرق به صورتت ینجوریا ره،یبگ غم رنگ چشمات نیا شده باعث و دلته تو که یهرچ -

 .یباش دستپاچه و مستاصل و نهیبش

 .سوزهیم قلبم نه،یشیم قلبم یتو و شهیم ریت آهش

 .دودلم -

 کرده؟ دلتدو یچ یبگ که باهام یستین راحت -
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 آخر تا و راز هی قراره. همراهمه بیعج ترس هی ستم،ین راحت یچکیه با بگم راستشو -

 ریخ به یباز نیا ته دونم یم چون کنم یباز هیبق و خودم با قراره بذارم م نهیس تو عمرم

 .شهیم ختم هیبق و خودم صالح و

 .دمیم تکون رو سرم

 .بگو تر واضح فهمم،ینم -

 .برم شم مجبور دیشا یول نخواه ازم شتریب گفتم، یلیخ جاشم نیهم تا -

 .میترسون یم یدار -

 .روشن ی ندهیآ هی و مصلحته و ریخ رفتنم پشت نباش نگران -

  .ام رفته فرو فکر در

 .نگرانم بازهم ستین ینگران یجا دهد یم نانیاطم صنم نکهیا با

 .یندار یمشکل که بهراد با -

 .شود یم قلبش قوت نگاهش برق و خندد یم
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 چون مر یم دارم نشدم، مونیپش انتخابم از وقت چیه مه،یزندگ اتفاق نیبهتر بهراد بودن -

 .همراهمه و پشت ابد تا کنه ثابت بهم دوباره خوادیم بهراد

 .برات خوشحالم -

 بده وننش بهم. خوبه توام حال شم مطمئنم که شهیم کامل یوقت میخوشبخت باشه ادتی -

 .خوبه حالت

 .کرد دراز سمتم رو دستش نذاشت جواب یب را لبخندم

 رجلوت رو خودش اونم. رمیگ یم رو ش شده دراز دست و کشمیم جلوتر میصندل یرو از رو تنم

 . کشونه یم

 هار یقرار یب و غم نیا از تا برسه شده راز که یمصلحت و ریخ نیا به زودتر خوام یم دلم ته از

 .شه

 .باش خودت مراقب یریم که ایدن یهرجا

 .نجامیا گهید کسالی حداکثر برم که ایدن یهرجا -
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 .یطوالن انقدر چرا پرسم ینم -

 .گفتم بهت برگشتم دیشا -

 دارم مانیا بهت من. یدار خودتو لیدل یگ ینم اگه دونم یم کن، رفتار صالحته هرطور -

 .صنم

 .برامون کن دعا -

 .کنه روشن دلتو شهیهم خدا -

 . میبود رهیخ هم به فکر در غرق و میدیکش عقب دو هر

 .ارمیم زبون به رو سوالم. کنهیم اداره رو نجایا یک صنم و بهراد نبودن در گذشت ذهنم از

 بهش چشمامون مثل. بهراده دوست با من از بعد نجایا تیریمد هست؛ حواست که خوبه -

 میدار اعتماد

  .ندارد حیتوض به یلیتما کنم یم حس کشه، یم یپوف

 . انگار دهیترس ییجورها کی
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 .صنم -

 اومده شیپ براش یمشکل هی اعصابه، یب یلیخ بهراد دوست نیا. هست یمشکل هی خب -

 خونواده. داره ارتباط نه تماسه در نه چکسیه با بهراد جز ده،یبر همه از نیهم واسه قبال

 . بهراد سراغ انیم بپرسن حالشو خوانیم ش

 کنه؟ تیریمد رو نجایا خوادیم چطور اونوقت! وا؟ -

 .کنه یم یزندگ هتل نیهم تو -

 .کنم یم فکر یکم

  هشته؟ ی شماره تییسو ساکن نکنه -

 .قایدق -

 .ندازمیم باال ییابرو

 .شد جالب -

 . تس وونهید واقعا. ینش اتاقشم کینزد ازت کنم یم خواهش! محبوب ستین جالب اصلنم -
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 اطارتب در هیبق با یوقت. برسه نجایا به خوادیم یچطور خرابه حالش انقدر اگه تو چته -

  کنه؟ برخورد کارمندا با خوادیم یچطور ستین

. نشیم کنترل همونجا از نایدورب تمام نجاستیا فرمان اتاق هشت شماره تییسو اتاق -

 . بره اتاقش به بهراد نبود در یکالنتر خانم داده تیرضا

 از میریگ جهینت تنها و مینداشت باهم یخاص برخورد امروز به تا بود، هتل معاون یکالنتر خانم

 .بود بودنش سرد و خشک رفتارش

 ؟یدیم حق بهم دارم یبد حس هی -

 . نداد رو جوابم

 ریرگد ذهنم قبل از شتریب. منه به مربوط که کنهیم پنهان رو یزیچ هی داره صنم کردم احساس

 . شد تییسو اون

 .شده خاص برام ییجورا هی عدد نیا کردم فکر من و چشمامه یجلو هشت عدد

 !«هشت» کنم یم زمزمه خودم با
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 تهگذش یایدن به یاونجور دیشا گهیم .داد دوستش به و فرصت نیا عمدا بهراد راستش -

 .هیخوب دار امانت میندار شک چون برگشت ش

  .نبود مهم صنم حاتیتوض برام گهید

 . نمیبب رو هشت شماره تییسو بداخالق مرد داشتم دوست. بود سوال از پر ذهنم

 بودم تاقمش گذشته از شتریب یلیخ. بودم دهینترس اما ش یوونگید و گفت یم خشمش از صنم

 ه؟یشکل چه ه؟یک اون. نمشیبب

 .بدم دست از رو نجایا برگشتم که گهید ماه نه خوادینم دلم -

 .یکن اعتماد هشت شماره تییسو ساکن مرد به دیبا -

 .گم یم تیجد با ، نه من اما خندهیم اون

 .هستم تیامانت نیا مراقب بتونم که یدرحد منم باش مطمئن -

 .ندازه یم اطرافش به ینگاه
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 رفح باهاشون. یبد مرتب آبشونو شهیهم نره ادتی. باش م یاطلس یگال مراقب یلیخ -

 رت سرزنده یکن یم نازشون یوقت .کن ناز ور گلبرگاشون. زدنن حرف عاشق گال بزن

 نهیا یاطلس تیخاص. ننداز دورشون شد خشک شون یکی یلیدل هر به اگه یحت. شنیم

 .زنهیم جوونه دوباره شدن خشک از بعد

 . شهیم ریسراز هام گونه از آروم اشک و ترکهیم بغضم

 .شده تنگ براش دلم نرفته. کنهیم پر چشماشو ی حلقه صنمم یها اشک

  .کشم یم یآه

 .شهیم خوب زیچ همه یروز هی دارم مانیا من

  .هست نمیبب و شم داریب زودتر خواستیم دلم که بود خواب هی نیع درست صنم رفتن

 یم یزندگ هتل نیهم داخل یاتاق در من نکهیا از. بود نگران هم اون .نگران و بودم دلتنگش

 . بود ناراحت کردم
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 کنم یزندگ ییجا تونستم ینم. نکردم قبول اما برم شون خونه به رو مدت نیا کرد اصرار یلیخ

  .شده دهیچ صنم عشق با که

 تییوس از یکی به هم من میگرفت میتصم نیهم واسه کنم یدراز دست مشیحر به ومدینم دلم

 .بودم هفده شماره تییسو ساکن من حاال و کنم مکان نقل چهارم ی طبقه یها

  .دمیکش دراز تختم یرو

 شیپ برام بود قرار که یاتفاقات و ندهیآ به کردم فکر. دوختم چشم سقف به و برد ینم خوابم اصال

 . ادیب

 یجا در. خواست ینم اولم از نخواست منو. کرد نابود ور اهامیرو ناجوانمردانه چه افتادم شهرام ادی

 . بپرم ازجا دهیترس شد باعث ونیزیتلو یناگهان شدن روشن و شدم جا جابه خودم

 شد اعثب دنمیچرخ و بوده رمیز کنترل شدم متوجه. هیچ اتفاق نیا لیدل نمیبب تا چرخوندم سر

 داخل یردو گرفتم میتصم. شدم بلند جا از و دمیخند افتاد که یاتفاق به. شه روشن ونیزیتلو

 .بزنم موقتم و دیجد خونه
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 خواب اتاق همون داخل هم ییدستشو و حمام. یمتر نه ی آشپزخونه با یمتر ده خواب اتاق کی

 . شد یم متر یس حدود یزیچ تییسو هال. بود

 . داشت وجود تییدرسو هم یزندگ ی هیاول لیوسا

 ارک رهیجز صورت به هم اشپزخانه اپن. نفره پنج مبل دست هی تختخواب ،ید یس ال خچال،ی

  .بودن گذاشته دور تا دور بلند هیپا یصندل تا دو و شده

 .خورهب مشامم به آزاد یهوا یکم تا کردم باز رو پنجره. داشت هم کوچک بالکن هی یحت تمییسو

 تا تمنتونس و بودم کرده پسیچ و ماست هوس. کرد رونیب ییهوا رو دلم که ومدیم یخنک مینس

 . کنم صبر فردا

 .شد ظاهر روم روبه یکالنتر خانم رفتنم رونیب با همزمان دمیپوش لباسامو

 دهید یرسم پیت شهیهم. بود پشیت به حواسم تمام من اما. رفت هم تو اخماش دید که منو

 .مقنعه و بودمش
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 ینازک شال .مشخص ش نهیس خط و بود باز کامال ش قهی که بود دهیپوش کوتاه مانتو هی نباریا اما

 . داشت هم میمال شیآرا کی و بود سرش یرو هم

 .کنه اخم شتریب شد باعث که رفت باال ابروهام ناخوداگاه

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا -

 .دارم دیخر نییپا برم خوامیم -

 تا ، یایب یخواست یساعت هر یبر بخواد دلت یساعت هر یستین مسافر نجایا تو نیبب -

 ریز آمدات و رفت تمام دستم ریز کارمند عنوان به یکن یم یزندگ هتل نیا تو کهیروز

 .بدم حیتوض شتریب ای یشد متوجه منه خود نظر

 :گفتم و دمیکش یآرام نفس. نداشتم کل کل و بحث حوصله

 .شماست با حق -

 .نشه تکرار -

 .امدین خوش مذاقم به روزمندشیپ البته و نییپا و باال از نگاه
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  .برگشتم اتاقم به دادن جواب بدون

 تییوس وارد یکالنتر خانم شدم متوجه و کردم یم دنبال را رفتنش ریمس یرچشمیز کهیدرحال

 . شد هشت ی شماره

 اضرح حال در چون. بود ش یرونیب و یشگیهم پیت هم پیت نیا و بود رفته گزارش یبرا البد

 .بود شده تمام هم ش یکار ساعت

 تییسو سمت به پاهام ناخوداگاه  کارم، از گهید روز کی شروع یبرا رونیب زدم که تییسو از

 . داشتم یبیعج حس هی کردم توقف اتاق در پشت. شد دهیکش هشت شماره

  .زدیم یساعت بمب کی مثل انگار قلبم

 تگف یم همب یحس کی. شم اتاق وارد و بکشم رو یلعنت ی رهیدستگ اون خواست یم دلم و

 !شناسمیم رو در پشت ادم اون

 . ستادمیا اتاق پشت درست و  شدم تر کینزد
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 هنوز من و ومدینم ییصدا چیه. چسبوندم در به رو گوش و دادم رونیب رو م شده حبس نفس

 .بود در به دهیچسب گوشم صدا دنیشن مشتاق

 ؟یکن یم یغلط چه یدار -

 . شدم دهیکش عقب به ترس از و جاخوردم سرم پشت یکالنتر خانم یصدا دمیشن با

 به مدویم رونیب حلقم از داشت قلبم اما کنم یم کار یچ دارم و افتاده یاتفاق چه دونستم ینم

 . افتادم پته تته

 ...من -

 مکرد یم اخراجت االن نیهم نداشت دیتاک روت ریمد خانم اگه یدیکش ینم خجالت تو -

 .دمیم تورو  امار بزنه سر ازت شرمانه یب یحرکتا ناز ای گهید بار دههشا خدا اما

  .کنم فرار زودتر خواستیم دلم

 .مکرد یم دق غمباد دراثر شک بدون شکستمش ینم اگه و بود شده گلوم مهمون یبد بغض

  ؟یشد الل هیچ -
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 .نداشتم یمنظور من -

 .سرکارت بفرما -

 .بهش کردم پشت

 ...درضمن -

 .موندم حرفش منتظرادامه کردم نگاه بهش نکهیا بدون

 .یشنو ینم ییصدا ستادنیا فالگوش با قن،یعا هتل نیا یواراید و در -

 .صداست به قیعا یهتل نیهمچ که مسلمه. دونستم ینم رو زایچ نیا که اومد بدم ازخودم

 از ادمد یم حیترج رشیپذ به رفتن یبرا رفتم، نییپا ها پله از و کردم مشت دستامو حرص اب

 .کنم استفاده سوم ی طبقه اسانسور

 .بود کرده خبرش یکی انگار د.یرس سربزنگاه انقدر چطور زن نیا

 یم باعث برخوردمون هر و نشست ینم دلم به داشتم، دردسرها ونعام خانم با کرد یم احساس

 .شم زده ازش قبل بار از شتریب شد
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 !پوچه و ارزش یب یش کی مثل من به نگاهش کردم یم حس

 . داد یم ازارم افکار نیا و نگاه اون

 شک دونب دارم امانتش به یچشم گوشه بودم نداده قول بهش اگه نبود صنم به متعلق نجایا اگه

 . گهید سرنوشت هی دنبال رفتم یم

 . شد باز درش زود یلیخ ستادمیا اسانسور مقابل سوم ی طبقه به دنیرس با

 اعصاب تمدد یمک خوشگلش یها یاطلس کنار کار شروع از قبل تا شدم صنم اتاق یراه میمستق

 .کنم

*** 

 . بودم نشسته یمنش مخصوص بلند هیپا یصندل یرو کانتر پشت

 .نمونه جواب یب اومد یمسافر اگه تا بود در به چشمم

 لهت وارد جوان پسر و دختر کی بعد یکم. بودم کرده رشیپذ رو مسافر دو فقط صبح از امروز

 .شدن
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 خندهو گفت یم یریچ دختر گوش ریز کهیحال در پسر. کانتر پشت ستادمیا و شدم بلند جام از

 . اومد جلو بود کرده بلند رو دختر ی

 دختر باز شین حرفش و برد دختر گوش یتو سرشو پسرجوان بازم. دادم جواب رو دو هر سالم

 .کرد بازتر رو

 .شون رابطه به نسبت بودم شده کنجکاو البته و نشست منم لب یرو لبخند ناخودآگاه

 دهیسبچ قلمدان داخل از هم یخودکار. گذاشتم صفحه یرو و برداشتم کانتر ریز کشو از رو دفترم

 .گرفتم دست به کانتر به

 .خدمتم در دییبفرما -

 .خواستم یم اتاق هی -

 .کردم یا سرفه تک

 ؟یمشخصات چه با -
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 نیرابناب خورهیم صورتم به شیشونیپ نکشم عقب سرمو اگه کردم احساس. آورد جلو را سرش

 . دمیکش عقب رو سرم تند

 .گفتم یتند لحن با و دیبکش عقب کردم اشاره دست با

 .دیکن تیرعا لطفا -

 .خوبه حالش و داره جانیه یلیخ بود معلوم. شد قرمز شرم از

 .نیبد دونفره اتاق بهمون شهیم راستش خوام یم معذرت -

 .باشه خوب برخوردم و بزنم یلبخند کردم یسع دم،ینفهم رو منظورش

 نشه؟ چرا -

 پسر. دیبکو دهنش یرو دستشو نشه شتریب غشیج یصدا نکهیا یبرا و دیکش یآرام غیج دختر

 . اوردیم در بال داشت گهید که

 .دمیفهمینم رفتارشونو نیا لیدل

 .نیکرد ما به یبزرگ لطف دردنکنه، دستتون -



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

35 
 

 .نیبد بهم ور هاتون شناسنامه دیکن لطف. کنم یم خواهش -

 از و کردم رشیپذ مخصوص ی برگه وارد رو هردو مشخصات. گرفت سمتم را شناسنامه دو پسر

 . کنن امضا رو برگه ریز خواستم دو هر

 دیفس که خورد دختر شناسنامه آخر ی صفحه به چشمم دستشون بدم رو برگه نکهیا از قبل

 . بود

 . کردن ذوق ینجوریا چرا دوتا اون و هیچ انیجر دمیفهم تازه. آوردم باال رو م شده گرد یچشما

 مخان دیچرخ سمتش سرم. دیکش دستم از رو ها شناسنامه یکی کنم باز دهن نکهیا از قبل

 . کرد یم نگاه رو ها شناسنامه تیعصبان با که بود یکالنتر

 .سپردم خدا به رو خودم و گفتم یالله بسم

 .کردم ینم رششونیپذ دمیفهم خدا به یول نبود حواسم اصال -

 چه موندم ستین احمقا واسه ییجا هتل نیا ؟یسادگ به یزد خودتو ای یا ساده تو -

 .توئه داشتن نگه به یاجبار
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 .شوهرن و زن کردم فکر -

 ؟یکن چک رو شناسنامه حتما و یکن سوال دینرس عقلت به چطور ؟یحساب چه رو -

 .گم ینم دروغ خدا به کنم رششونیپذ خواستمینم! من خب -

 غزم پوچت ی کله اون تو فهمم یم شتریب یکن یم باز دهن شتریب یهرچ! گهید بسه -

 .ستین

  .نداشتم تحمل جز یا چاره اما. بود آورده درد به رو دلم هاش نیتوه

 «نکردم خبر سیپل تا برن بهتره» گفت جوان پسر و دختر به رو و زد کنارم تند یلحن با

 فخال بر که کرد یم دنبال رو یپسر و دختر رفتن ریمس نگاهم و شد گرفته یبدجور حالم

 . افتاده ییها شانه با و بودن نیغمگ ورودشون ی لحظه

 یم رو پسر و دختر نیا مورد در یکنجکاو دلش ذهنم بود اومده وجود به که ییبلبشو وسط

 . خواست
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 یم و هتل نیا به بودن اومده بودن پاشده نسبت بدون که بودن کرده فکر خودشون شیپ یچ

 .رنیبگ دونفره اتاق هی خواستن

 .بود نداده بهشون یفرصت یکالنتر خانم اما داشت یحاتیتوض انگار پسر البته

 .برگشت من سمت به رفتنشون با

 .  کند رو آخرش ی صفحه و برداشت زیم یرو از رو رشیپذ دفتر

 کهیحال در زده دنیند به رو خودشون بودند زیچ همه انیجر در بایتقر که کارمندا ی هیبق

 . بود ما به نگاهشون یرچشمیز

 یرکالنت خانم البته نبود یا یمشتر هم سالن در و نداشت دید یالب به رشیپذ خداروشکر

 .بود هتل شان مراقب خودش

 .اتاقم ایب -

 . بشه درحقم شد یم که بود یدرخواست نیبدتر نیا

  .ردستیز هی طقف من و بود مافوق زن اون البته! نه بگم بهش تونستم یم کاش
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 همه ردک یم وادارم مقامش بودن باالتر ترس اما کنه رونمیب تونهینم صنم وجود با دونستم یم

 .نبودم یگر سوءاستفاده آدم من البته و کنم اطاعت جوره

 . شدم اتاقش وارد

 گردان یصندل و زیم کی. بود رنگ دیسف وارشید و در بود ترسناک و خشک صنم اتاق برخالف

 یندلص تا دو و نشست یم روش یکالنتر خانم خود که بود شده چسبونده در یرو به رو وارید به

 . بود نشستن یبرا هم

 تیصبانع شدت از میانرژ انقدر .نشستم ها یصندل از یکی یرو باشم تعارفش منتظر نکهیا بدون

 .ردمک یم هم غش دیشا و رفت یم در شک بدون جونم نشستم ینم اگه که بود رفته لیتحل

 .حتمیتوض منتظر خب -

 .کنم ینم رششونیپذ بگم خواستم یم ندارن ینسبت دمیفهم -
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 دونم یم ستین تیحال یچیه یهتلدار از تو دونم یم من! هیتوج نه حیتوض گفتم نیبب -

 نام از نویا یدار نسبت صنم با ظاهرا چون! یشد استخدام یپارت با اما کمه سوادت

 !باشه دور نسبتتون دم یم احتمال .دمیفهم کسانتونی یخانوادگ

 . دمیکش یپوف

 . مینشنو یتهمت و میکن کار تر راحت تا نگه نسبتمون از بودم داده قسم رو صنم من

 فکر موقع اون. ودب کرده بسنده میلیفام نکهیا گفتن به و کنه مقاومت بود نتونسته صنم نحالیا با

 . شم ریتحق ینجوریا یروز هی و بره صنم کردم ینم

 .گرفتم دندان به رو لبم ی گوشه

 !بله -

 .زد یپوزخند
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 مخوند درس مویزندگ کل دارم، افتخار و مدرک تو لیتحص یروزا اندازه به من خانم دختر -

 راساسب من. شم استخدام و شن میپارت که نداشتم پشت تو مثل من. برسم نجایا به تا

 .شدم استخدام خودم اقتیل

  .زد چنگ گلومو بغض

 حکم یاجرا منتظر یکی اون و شده اعدام یکی که یبرادر دوتا ای گنیم مرده مادر و پدر به پشت

 .گفتم دلم یتو نیا اعدامشه؟

 .سوخته حالت به دلش صنم دونم یم من -

 . دادیم یباز اعصابمو پوزخندش

 اومده یناج هی مثل اون و ینبود خوب درحقش تو که هیخواهر وجود پشت کردم فکر خودم با

 .سراغت

 .خوادیم یتر محکم و شتریب یها پشت دلم من و کشم یم آه دوباره

 !تگذش سخت اما گذشتن که ییروزا. امهییتنها حاصل توقع نیا اما دونم یم .پرتوقعم خیلی
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 گه؟ید یا چارهیب بدبخت -

 .ندادم یجواب

 اما .ارتباطه در شما مثل ییگداگودوال با صنم مثل یخانم چطور دونم ینم! گهید همونه -

 لپو من ستین گداخونه نجایا بهت دمیم اخطار. سوزه ینم حالت به دلم صنم مثل من

 .یکن یم کار یا گهید بخش تو فردا از. دمینم چکسیه به اضافه

 .دمیپرس لکنت با و دیچرخ دهان در زبانم یسخت به

 ؟یکار چه چچچ -

 !یکن یم کار آشپزخونه تو فردا از -

 . کرد نسوخت به شروع قلبم و ختهیر قلبم داخل را آتشفشان یها گدازه انگار یکی جمله نیا با

 . کرد عوض رو یزندگ ریمس و ستادیا ییجاها کی شد یم کاش

 . کرد یزندگ مطلق یشاد در و کرد فرار ها غم تمام از شد یمکاش 

 .ادینم دست به پول با نه و آجر با نه که یمتیق داشت متیق هم خوش دل کاش
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  .نکردم اعتراض

 . شهیم ناراحت و یعصب بفهمه صنم دونستم یم بودم کاره چیه نجایا من

 . باشم دوشش یرو یبار خواستم ینم

  .بزنم هم به رو آرامشش خواستم ینم

 .شد یم برام خوب ی تجربه هی اتفاقا نبود بد هم آشپزخونه یتو کار

 .رفتم رونیب اتاق از ها یدلدار نیا با

 .یندار یکار رشیپذ تو عنوان چیه به گهید مونمیم جات فتیش نیا خودم -

 نیهم و کردم استفاده ها پله از رفتن باال یبرا. کردم اضافه قدمام سرعت به. شد شتریب تهوعم

 .بودم سقوطم منتظر آن هر دمیرس که چهار ی طبقه پاگرد به کرد اضافه م جهیسرگ به

 . شدم نیزم نقش کارتم دنیکش رونیب از قبل و موند در ی رهیدستگ رو دستم

 تمخواس یم. بود شده لمس تنم اما کردم بلندشدن یبرا یادیز تالش رفت یم یاهیس چشمام

 .خورد ینم تکون فکم یحت بزنم داد
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 .چشمام کردن باز یبرا کنم تالش شد باعث ییصدا

 !محبوب! محبوب -

 . زد یم گوشم یتو یکس

 . خورد چشمم به یشخص از یفیضع ی هاله کردم باز پلکامو سخت بود آشنا صدا

 ی ذره نیآخر اما کنم صداش اومدم. بود اون هیشب هم صداش یحت بود شهرام هیشب چقدر

 .شدند بسته چشمام و دادم دست از هم رو مقاومتم

*** 

  .بودم مارستانیب تخت یرو کردم باز پلک یوقت

 زا کمرنگ ریتصو هی ذهنم یباز خاطره انیم. ارمیب خاطر به رو اتفاقات تا آوردم فشار مغزم به

 .شد یم اکو گوشم تو اوردیم زبان به رو اسمم که صداش یحت. داشت وجود هم شهرام

 ذهنم مخواستیم اگه شک بدون کردم، یم فکر بهش دینبا بودم شده توهم دچار کار فشار از البد

 .دمیرس یم جنون به زود یلیخ کنم رشیدرگ رو
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 .  شدم میکنار تخته ی متوجه چرخوندم که رو سرم

 و شد بلند مادر. کرد یم نازش داشت که یمادر و بود دهیکش دراز تخت یرو که یجوان دختر

 . بخوره وهیآبم از کرد مجبور رو دخترش زور به کرد باز یا وهیآبم

 یوب. بخورم رو وهیآبم اون از قلپ هی بودم کرده هوس. بود شده خشک دهنم رفت، مالش دلم ته

 .دیچیپ م ینیب ریز انبه خوش

 حالت هب یوا ست کننده خسته یکاف ی اندازه به طیمح نیا. ستین تنها یآدما یجا مارستانیب

 .داره همراه هم یشگیهم بغض هی برات یاونجور یباش من مثل اگه

 به که یکارتکس یرو نکهیا از بعد. گرفت رو نبضم و فشارم. شد اتاق وارد یپرستار بعد یکم 

 :گفت من به رو لبخند با کرد ادداشتی ینکات داشت دست

 .یبر یتون یم گهید ساعت دو یکی! یداشت یعصب ضعف هی خوبه، تتیوضع -

  .کردم تشکر



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

45 
 

 کمک تمحب با مادرش. داد بهش یشربت نهیمعا از بعد و رفت میکنار ماریب سمت پرستار نباریا

 . شم بلند دادم حیترج. شد یم مرخص من مثل هم اون. بخوره رو شربتش کرد

 بود ننمویب اورژانش یتختا کردن جدا یبرا که یا یآب پرده به ینگاه و نشستم تخت ی لبه

 .بودن دهینکش کنارم تخت منو نیب رو پرده بود جالب. کردم

 .خورمب حسرت شتریب و بکشن رخم به هامو نداشته تا هم به بودن داده دست زمان و نیزم انگار

 .اومدم نییپا تخت از و دمیکش یآه

 ازش یکالنتر خانم خودش گفته به. شد وارد هم هتل خدمه از یکی یفتاح خانم موقع همون

 در همون از که ینیماش سوار صیترخ یکارا از بعد و کردم تشکر. ادیب سراغم بود خواسته

 .میشد گرفت مارستانیب

 .من سمت کرد رو نیماش حرکت از بعد

 .هتل میبر -

 . کردم دییتا سر تکون با بزنم حرف ذاشت ینم بغض
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 همزمان رو جسمو روح که بد انقدر هیدرد بد یکس یب برم؟ که داشتم هم یا گهید یجا مگه

 .کنهیم ماریب

*** 

 . بود اشپزخانه یها کننده اداره واقع در و آشپز یرحمان یآقا اریدست خانم اقدس

 . کرد یم برخورد تیجد با همه با و بود ییتندخو مرد یرحمان یآقا

 . ادافت من به یرحمان یآقا نگاه بودم گر نظاره شتریب و کنم چه دیبا دونستم ینم قایدق

 .دییسا هم یرو محکم رو بود دستش یتو که یبزرگ یچاقو دو یها غهیت

 سراغت؟ ادیب خودش کار نکهیا یپ یموند اونجا -

 .دادم قورت دهنمو آب

 کنم؟ کاریچ نیبگ -

 .داد تکون ور سرش تاسف با

 .اریب انبار از رو ینیزم بیس یگون اون برو -



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

47 
 

 . گرفتم رو انبار آدرس

 امضا گرفتن از بعد را ینیزم بیس یگون و کرد برخورد ییخوشرو با انبار مسئول یشرف یآقا

 یواهعذرخ یفیشر. کنم بلندش دیرس ینم زورم چون دمیکش نیزم یرو رو یگون. داد لمیتحو

 .کنه کمکم تونه ینم که کرد

 . دیرس دادم به خدمه از یکی که بردمیم رو ها ینیزم بیس کشان کشان همانطور

 گفتن؟ من به چرا ستین خدمه با ینیزم بیس آوردن مگه گذشت ذهنم از

 . شدم آشپزخانه وارد و دادم باال شانه

 .ینیزم بیس لیقب از ییزهایچ شستن یبرا بود یمانند حوض قسمت آشپزخانه ی گوشه

 . شد ینم تموم کردم یم خرد یهرچ. کردن خُرد به کردم شروع و شستم را ینیزم بیس

 . بردنیم سرخ جهت به رو ها ینیزم بیس و ومدنیم هم یسر یسر

 .کنم کم پشتم و کمر ازدرد تا بردمیم پشت به رو کمرم قهیدق هرچند

 .دمیشن اومد آشپزخونه به ساعت چند از بعد که رو خانم اقدس یصدا
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 با و گذاشت جواب بدون رو سالمم. ستادیا من کنار کرد یم بش و خوش هیبق با که نطوریهم

 .گذاشت دهنش کنار رو ششده مشت دست تعجب

 اخه؟ یکرد خرد ینجوریا چرا ؟یکنیم کاریچ یدار دخترخوب عه -

 . بدم جوابشو دیچرخ ینم زبونم و بودم دهیترس

 کرد؟ سرخ شد یم م یا گهید جور رو ینیزم بیس مگه آخه ؟یعنی بودم زده گند بازم

 تزحم خوشگلت یدستا به انقدر چرا زیچ همه واسه میدار کن خرد دستگاه نجایا زمیعز -

 .ید یم

 تله نیا در که بودم ریدلگ همه از قتایحق اما م نشده مواخذه نباریا که شد راحت یحد تا المیخ

 .اند اوردهین خودشان یرو به کدام چیه و هست یامکانات نیچن

 . دادم انجام بهتر رو بهم محوله یکارها خانم اقدس کمک با شب آخر تا

 .کرد یم کمک همه به صادقانه و بود یقلب خوش و خوب زن واقعا

 .بدم رو ش یمهربان جواب حتما روز کی دادم قول خودم به
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  .رفتم تمییسو سمت به شد تموم که کارم

 .رفتیم هشت شماره تییسو سمت که شدم هم یکالنتر خانم متوجه همزمان

  .ستادمیا خودم یجا در

 چشم یچشم ریز نگاه کی با و دادم سرعت قدمام به من شه باز در تا و زد در یکالنتر خانم

 .در پشت آدم به دوختم

 . بود شهرام خود شد ینم باورم

 .رفتم اتاقم به تند بودم کرده هول یحساب واقع در. بشن متوجهم که نماندم

 کرد؟ یم پنهان همه از رو خودش و تییسو اون بود شده پناهش چرا. بود سوال از پر ذهنم اما

 بود؟ نزده یحرف صنم چرا

 ...سوال نیتر مهم و

 بود؟ زده پسم یتند به تماسمون نیآخر در شهرام چرا

  .دیچک هام گونه یرو آروم آروم اشک روز اون ادی با
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 یمن تا اما خوبه حالش گفتن یم بهراد و صنم هربار کرد یم م وونهید داشت شهرام از یخبر یب

 .شدم ینم آروم زدم ینم حرف باخودش تا دمشید

 .زدم ینم نگز وقت چیه کاش یا اما زدم زنگ و گرفتم بهراد از رو ش شماره

 :ییتندخو به کرد شروع بپرسم حالشو نکهیا از قبل و داد جوابمو تیعصبان با

 یبرادرا نیا که مونده ییبال چه گهید ؟یدیم پسغام و غامیپ که یخوا یم جونم از یچ -

 به مکک صرف فقط بدبخت من! نیکرد م چارهیب نیکرد بدبختم! ارنیب سرم تتشن غول

 کف نیذاشتیم دیبا ینجوریا اما درست کردم خطا شدم کینزد بهت طنتیش هی و بهراد

 نیکرد وممحک منو. نهیبب منو یکس رونیب برم خواد ینم دلم. م ندهیآ کردن نابود با. دستم

 .نیبردار سرم از دست گهید دیکن ول حبس، به

 حال و عشق هی و دوستش به کمک خاطر به بودم شده انتخاب من .شکستم یلیخ روز اون

 نداشت؟ بهم یا عالقه اال و موقت

 .کرد دایپ دنیکش نفس یبرا یراه گلوم باالخره تا کردم تالش ومدینم باال م شده حبس نفس
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 . کنم یکار هی خواست یم دلم

 هشت شماره تییسو مسافر دمیفهم گفتم یم زدم یم زنگ صنم به دیبا برداشتم رو تلفن یگوش

 و زدم یم داد نگفته؟ بهم چرا گفتم یم ست؟یک است بهراد اعتماد مورد و دوست قضا از که

  .کردم یم اعتراض

 .نشوم صنم یزندگ در تنش باعث بودم داده قول اما

 .گذاشتم شیسرجا را تلفن

  .شهرام خود سراغ رفتم یم بود بهتر دیشا

 شیپ یکالنتر خانم اومد ادمی که بودم نداشته بر رو اول قدم هنوز اما زدم رونیب تییسو در از

 ! شهرامه

 .شدیم میحسود هم خوردم یم حرص هم شد نییپا و باال م نهیس ی قفسه

. دمیرس جهینت نیا به تنها یطوالن زمان هی در اونم رفتن راه از بعد و عاقبت گرفتم کمک مغزم از

 .نداشت حضور هتل داخل یکالنتر خانم که یزمان در البته. شهرام با راست و رک صحبت



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

52 
 

 . افتاد داشت قرار آشپزخانه وارید یرو که یبزرگ ساعت به نگاهم کندم که را ازهایپ پوست

 .ودب شده تمام یکالنتر خانم یکار ساعت که شد یم یساعت مین گذشته یروزها روال طبق

 هطبق یراه اطیاحت با و نکردم عجله. دهد انجام را میکارها گردمیم بر تا سپردم خانم اقدس به

 . شدم چهارم ی

 .شد تر راحت المیخ نیهم یبرا نبود یگرید کس خدمه و مسافر جز

 . ستادمیا تییسو یرو روبه

 .ماند رهیخ بود بسته نقش ییطال یقاب در که یرنگ یمشک هشت عدد یرو نگاهم

 . افتاد آشوب به دلم ته

 . گذاشتم زنگ یرو رو دستم مصرانه من و شد یجار پشتم رهیت از سرد عرق

 ! بار کی

 ! دوبار

 . نکرد باز یکس اما
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 .نشد یخبر بازم اما بردارم نشدم حاضر گذاشتم رو دستم که نباریا

 .کردم امتحان آخرمم شانس اما قندیعا نجایا یاهدر بود گفته یکالنتر خانم نکهیا با

 وت البته. شد زده حرفا یسر هی تو منو نیب آخر بار. کن باز رو در کنم یم خواهش شهرام -

 چرا دمینفهم و دمیشن! یزد تهمت بهم چرا دمینفهم و دمیشن. دمیشن من و یزد حرف

 یکالنتر خانم نه مونمیم جا نیهم دارم عمر تا ینکن باز رو در. اومد بتیمص نیا سرم

 . کن باز رو در شهرام خوردم قسم! یا گهید کس نه کنه بلند نجایا از منو تونهیم

 . نداد نشان یواکنش اما

 . بودم نشده دیناام گذاشتم زنگ یرو رو دستم دوباره

 با خهآ حساسه روش بود گفته. داره دوست مرحومشو پسرخواهر شتریب همه از ایدن تو بود گفته

 .ماستیش یبو و عطر ادآورهی پرهام حاال و بودن دوقلو خواهرش اون

 .کردم آزاد رو مشده حبس نفس

 .کن باز پرهام جون رو تو -
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  .کشوند داخل به منو دستش با و شد باز در که بود نشده خارج دهانم از جمله

 .وردمخ ینم هم تکون یحت معذب. مشد دهیکش بغلش یتو که داد انجام تند و مهیسراس انقدر

 

ـه ـبود قــرارمون نیا ـن  ـن

 

ـر خــبــر یب تو  یـب

 

 تو کــه شــم خســتــه من

 

ـر هــمسفــر یب  یـب

 

ـه ـبود قــرارمون نیا ـن  ـن



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

55 
 

 

 بشــم شــب رنگِ من

 

 یش سپــرده ســر تو

 

ـه جون من ـب ـب  بشــم ـل

 

ـم باور  کنــم یـن

 

 ییتو خودِ تو نیا

 

 خودش از کــه تو نیا
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 ییتو شده خود یب

 

ـم باور  کنــم یـن

 

 هنوز یمنِ  عشق

 

ـه یگاه  من قلــبِ ـب

 

 هنوز یزن یم ســر

 

 هوس تو یزندون یوقــت
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 قفس تو یپــرواز مثل

 

 نشد یهــمــراهِ  رســم نیا

 

 هــمنفس یا

 

 جداس من از قلــبــت یوقــت

 

ـه  صداس هــم یب ســرگــردوـن

 

 من دســت با دســتــت انگار
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 آشناس نا

 

ـم باور  کنــم یـن

 

 ییتو خودِ تو نیا

 

 خودش از کــه تو نیا

 

 ییتو شده خود یب

 

  .دینرس هم هیثان چند به اوضاع به شهرام تسلط و شدنم دهیکش زمان
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 .دمش یم نیزم نقش گرفتم ینم مبل ی لبه به رو دستم اگه و داد هول عقب به منو زود یلیخ

 ؟یکن یم یغلط چه نجایا -

 وشهگ باعث یچ نمیبب تا گذروندم یم نظر از رو بدنش یاعضا دقت با داشتم من و بود یعصب

 .بود یعاد زیچ همه اما شده شیریگ

 !توامبا محبوب -

 . بردم باال رو سرم

 ! بود شده عوض اخالقش چقدر

 هاست مدت مرد نیا زدیم داد نگاه و لحن نیا اما کنه یشوخ زیچ همه با داشت عادت شهرام

 ! دهینخند

 .مییآدمها ما خود مسببش که یروزگار جبر از رمیدلگ

 .شد ینجوریا که شد یچ شهرام -

 .شد دهیکش اعصابم یرو مته نیع صدادارش پوزخند
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 شده لمس بدنم دادم دست از شم مکان و زمان متوجه نکهیا بدون عمرمو از یادیز یروزا -

 چرا؟ یدون یم .بگردم قبلم خود به یوتراپیزیف جلسات با تا دیکش طول یلیخ و بود

 .موندم حشیتوض منتظر نحالیا با دونستم یم

 و قسم یهرچ سرم ختنیر ایوحش مثل ،نبود سرشون تو عقل تو قلدر داداش دوتا چون -

 کردم اعتماد تو به بگو و برسر خاک من. نبود شونیحال مروت و رحم ذره هی خوردم هیآ

 .یذات بد و یپست همون به رفته، همونا به رگت هی

 . کرد یزخم گلومو گچن مثل رحمانه یب که یبغض و دمیشن را م نهیس خس خس

 چرا؟ شهرام -

 دختر هی خاطر به بگم که کنم نگاه م خونواده چشم تو شهینم روم شدم؟ نیا من چرا -

 .کردم حروم عمرمو یروزا نیبهتر از چندسال

 .توام عاشق نکهیا جز هیچ من گناه یول دونم یم نارویا ی همه من -

 :گفت نفرت با و کرد شتم رو دستش
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 هب که داغون و درب ی خونواده هی با یبود تنها دختر هی تو نذار، عشق رو رابطه اون اسم -

 وقت توام با لندهور دوتا اون از یریآمارگ کنار ومدینم بدم من و یداد یم نخ یپسر هر

 .من نه یبود عاشق تو نه نکن ییادعا من واسه. بگذرونم

 .نداره رفتن قصد و شده وجودم مهمون بغض نیا بیعج

 نبوده؟ ت یزندگ تو یا گهید مرد نگو ؟یبود باهاش که بودم یپسر نیاول من نگو -

 .زدم غیج

 پسر دتاچن با من آره. لرزوند قلبمو که یبود یکس تنها اما ینبود میزندگ پسر نیاول تو -

 هواس خودت قول به. پسرداشتم دوست یسالگ چهارده زدهیس همون از من بودم هم گهید

 کم کم یول ییتنها رفع و بود طنتیش یبرا اولش یاومد که تو اما. امییتنها کردن پر

. شد یم لبم نقش زیر لبخند هی و دیلرزیم قلبم ومدیم اسمت که بار هر. قلبم مالک یشد

 یمرد چیه تو از بعد. ت خونه ملکه و شدم عروس تو با کردم یاسازیرو تو با ذهنم تو من
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 تا نگرفت شکل یگرید از بعد یکی من یاهایرو .ندادم اجازه نشد م یزندگ کینزد یحت

 .یشد سقوطم و اهایرو مرگ باعث حرفات با تو و برسونن ابرا به منو

  به مبود مونده شدن یم قرمز شتریب لحظه هر و بود ترسونده منو ش یبرزخ یچشما نکهیا با

 و نکنم استفاده اومده دست به فرصت از شد ینم باعث یم یچیه چون! زدن حرف و اعتراف

 .بکشم عقب

. یرادراتب مثل یکی قیال تو. بوده حقت سقوط پس یساخت یاشتباه یایرو ،یکرد اشتباه -

 تیزندگ وارد من بامشخصات یا گهید مرد هر راحت التیخ. جداست هم از تو منو یایدن

 یلیخ و شنیم عاشق زود! همه نیع دخترا همه اخالق. یشیم ش دلبسته نجوریهم شه

 .فارغ زودتر

 . دادم قورت رو دهنم اب

. فتهگر رنگ میزندگ تو حضورش هاست مدت و نداره کردن کوچ قصد که یبغض نیا به لعنت

 .کمرنگ یگاه و شهیم پررنگ یگاه
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 . نکن قضاوت پس نشدم فارغ که ساله چنداما شدم عاشق زود مه یلیخ شدم عاشق -

 بهت قبال نه چون نمتیبب خوام ینم من نجا؟یا یاومد یچ که دوما! ندارم باورت اوال -

 وزمر چند یباز اسباب تو محترم خانم ه؟یچ واسه بحثا نیا پس. االن نه داشتم یا عالقه

 . تمام و ومدهین خوشم م یباز اسباب از االنم! یبود

 مستخوا ینم. دارم نگهش همونجا کردم یم تالش منو شده پنهان پلکام پشت ییجا اشک

 .شم کوچک مقابلش نیا از شتریب

 اما ردهک تیسرا توام به کرد باز جا من قلب تو اروم عشق که همونطور کردم فکر متاسفم -

 .کردم اشتباه

 چیه بدون نویا خان شهرام جناب اما یانداخت دور منو تو حاال و بودم یباز اسباب من

 ورگشت و ستین رگ یباز اسباب چیه وجود تو. کشه ینم نفس ایدن تو یا یباز اسباب

 ادماست ما تمام تیانسان منشا روح و نداره روح یا یباز اسباب چیه محترم یاقا! خون

 .ندون یکی کیپالست و اهن مشت هی با منو پس
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 یریپ گرد جز دمیند ظاهر تو یرییتغ اما کردم دقت یلیخ اومده؟ سرت یچ دونم ینم

 .یخودت جوره همه ستین محسوس یلیخ اونم که گذرزمان

 محدود ور خودت انقدر بمون اتاق نیهم تو. اتفاقات همه از متاسف و بودم نگرانت چقدر

 . یبد تسد از ور زتیچ همه که کن

 :زد زل چشمام تو. رسوند بهم رو خودش بلند قدم چند با اما کردم گرد عقب

 خفه دستا نیباهم خودم نمتیبب نجایا گهید بار هی خورمیم قسم. نشو اتاقمم کینزد گهید -

 .کنم ت

 . بود خراب هردومون حال

 سرنخواستنِ بود خراب هم یمیقد عشق اون و بودم ختهیر بهم میمیقد عشق خواستن از من

 .  من

 بد ارمدویام اما یکرد بد گفتم نگاهم با .داشتم تاحرف هزار که نگاها اون از .انداختم بهش ینگاه

 . یتینب
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 .رفتم تمییسو سمت نهیطمان با و فرستادم رونیب ور مشده حبس نفس

 . برگردم سرکارم به تونستم ینم

. سخته درمونشم نهیسنگ روح درد. بود دلمرده و خسته روحم. جسم ی خسته نه بودم خسته

 .درده نیهم شهیم معالجه یخوددرمان یها وهیش با که یدرد تنها

 .کنم درمان خودمو بتونم کاش

 شدم ولو متخت یرو بود مونده ناکام بغضم نشکستن یبرا تالشام نیاخر کهیدرحال و دمیکش یاه

 .پوشوند هامو گونه و کرد انیطغ چشمام از سرکش ی رودخونه هی مثل اشک و

*** 

 دبا رسم من و بود الزم کمک. گرفت رو جلوم اقدس راه نیب .رفتم یکالنترخانم اتاق سمت به

 . باشم اقدس کمک فعال دمید

 .دیکش طول دوساعت یکی اشپزخونه یکارها و میرفت اشپزخونه به

  .رفتم اتاقش سمت و کردم عجله! یکالنتر خانم اتاق برم دیبا اومد ادمی شد تموم که کارام
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 تکون یسر دید که منو اومد رونیب یکالنتر خانم اتاق از دست به ینیس قربان مش موقع همون

 .اومد سمتم ببنده رو در نکهیا بدون و داد

 .تو گردن فتهیب زحمتش که نبستم دررو -

 .رفتم اتاق سمت و کردم یتشکر

 .دیرس گوشم به حرفاش ناخوداگاه اما کنم، باهاش ییرودرو اماده رو خودم تا کردم مکث در پشت

 .کرد یم صحبت تلفن پشت یکس با داشت ظاهرا

 نیا فقط .نداره یکار که حسابا تو بردن دست. خودمه مشت تو هتل همه راحت التیخ -

 . کردم یم تمومش شیپ وقت یلیخ ذاشت یم یلعنت وجدان

 .دمیم جونمم بابام خاطر به من باشه راحت التیخ نه -

  .دمیشن که یحرف از دیلرز قلبم

 با نبود خودم دست. رفتم تمییسو سمت به کرده ینینش عقب سرعت به نرم لو خواستمیم چون

 .ش بسته در به شدم رهیخ یا هیچندثان و کردم توقف هشت شماره تییسو مقابل دنمیرس
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  داره؟ نفرت ازم چقدر

 . شدم تمییسو وارد و دمیکش یآه

 ! گرفت حالمو صنم ی خسته یصدا. داشتم بر رو تلفن لحظه همون

 .ناراحته کردم حس

 :دمیپرس نیهم یبرا بگم بهش رو یکالنتر خانم موضوع تا کردم دست دست

 ؟یشناسیم چقدر رو یکالنتر خانم تو جان صنم -

 کارم خم و چم. کرده یم کار معروف هتل هی تو قبال ارمهیدست زدم و هتل که یروز از -

 دل به کرد یسرد اگه. هیجد کارش تو مغرورو یادیز یمنته هیخوبخانم. داد نشونم اون

 .ونشمیمد عمردارم تا که کرده یبزرگ لطف بهم قبال داره، یمحترم و خوب یلیپدرخ. رینگ

 :داد ادامه که دادم قورت رو دهانم آب

 .نرفت شیپ میکردیم فکر که اونجور کارامون دعاکن برام جان محبوب -

 . بود نیا ش خسته یصدا لیدل پس .شدم نگران
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 کردم یم سکوت هم اگر. ختیر یم بهم شتریب زدم یم یحرف اعتمادش مورد ادم از اگر هم االن

 .بود یسخت انتخاب. دیکش یم باال را خواهرم اموال خانم

 چه و خوب چه ست؛ین یزیانگ جانیه خبر چیه دنیشن ی اماده انگار زد یم حرف یطور صنم

 !بد

 !زنهیم شور دلم چرا دونم ینم خوبه؟ هتل اوضاع یراست -

 .نیگردیبرم زودتر رهیم شیپ خوب کارات شااهلل ان. نباش نگران -

 .میموندگار که فعال -

 .کردم یخداحافظ زدن حرف ور واون ور نیا از یکم از بعد. بزنم یحرف نتونستم

*** 

 . سخته یلیخ یافتاد شک به که یطیشرا در کارکردن

  کنم؟ چه بودم مونده واقعا هم من

 . رفتم سراغش یمعطل بدون نباریا من و کرد احضارم بازم یکالنتر خانم
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 بودم دلخور اوردمین خودم یرو به. نداد جواب رو سالمم یحت و کرد نگاهم اخم با شهیهم مثل

 عادت داشت گهید که ها کردن تخم و اخم نیا نه بود خواهرم حق در انتشیخ لشمیدل و ازش

 .شد یم

 ؟ینموند سرکارت چرا -

 . بفرستم رونیب مو کالفه نفس شد باعث ش پرده یب و تند سوال

 .نشستم ایصندل از یکی رو خودم. کنه تعارفم نموندم منتطر

 .بده جوابمو -

 .داشتم کار -

 ودب کرده دیتاک شهرام خود اما چرا دونم ینم من برات؟ بود ممنوعه که ییجا سراغ یرفت -

 بود؟ داده و تذکر نیا هم صنم یحت یبر اتاقش سمت تو نذارم

 !منه شیپ ها سال ی گمشده اتاق؛ اون ساکن ادم بودم کرده شک چون رفتم -

 بود؟ -
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 تو نهجسورا اما نه، بگم و نییپا وبندازم سرم یشرمندگ با منتظره دادیم نشون مصممش نگاه

  گفتمو زدم زل چشماش

 .آره -

 . کرد سکوت هیثان چند یبرا و جورد جا

 ور دستشو تا کرد دایپ مدرک هی شد یم بود؛ زشیم یرو نگاهم من و کرد یم فکر داشت اون

 کنم؟

 تو؟ ییکجا -

 . خورد گره شیبرزخ نگاه در نگاهم و اومدم خودم به

 . وگ و گفت درحال و میاتاق هی تو شد فراموشم که بودم مدرک کردن دایپ سرگرم انقدر ظاهرا

 .کرد یا سرفه تک

 ؟یشناسیم کجا از و شهرام! کنم تکرارمو جمله دوباره دیبا کنم فکر -

 .بره هم تو شتریب اخماش شد باعث مکثم
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 .بود دوستم -

 .رفت باال ابروهاش

 د؟یکن ازدواج باهم نیخواست یم که نگو -

 .بله -

 .دادم ادامه. بود شدهسرخ تیعصبان شدت از چشماش مثل هم صورتش حاال

 .اون نه من طرف از یمنته -

 . دیکش یراحت نفس

 !لهپو دنیکش باال دنبال یطرف از و هست؟ نشونیب یزیچ ای داره چشمشهرام به یعنی نیا

 !بودم شده جیگ

 شستن ددرح ظاهرا تو اقتیل. ینداراقتشویل چون یکن کار اشپزخونه تو ستین الزم گهید -

 .سپرمیم بهت رو اتاقا نظافت فعال اما هییدستشو

 کردم یم لیتحل رو حرفاش داشتم
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 ستنش و ییدستشو همون تو جات گهید نباریا باش مطمئن سربزنه ازت یا گهید یخطا -

 .مردمه گوه

 به نه داشتم دوست ور دمیجد شغل نبود، مهم اما دمیکش خجالت انشیب لحن از اون یجا من

 شمب نظافت ی بهونه به یهراتاق وارد تونستم یم نکهیا خاطر به بلکه یشخص ی عالقه خاطر

 . اتاق نیهم الخصوص یعل

 .شدم خارج اتاق از سرعت به کوتاه؛ تشکر هی با و بپوشونم مویخوشحال تا کردم یا سرفه تک

 

 یزیچ یلو گشتم رو اتاقش تمام دقت با کردم استفاده فرصت از من و نبود یکالنتر خانم فتیش

 .گردم یم یچ دنبال دونستم ینم قایدق خودمم درواقع. نکردم دایپ

  باشه؟ گذاشته جا به خودش از یمدرک کجا ممکنه که کردم فکر یلیخ

 مکنهم گفتم خودم به! رهیم صنم اتاق به ییساعتا تو شدم متوجه و داشتم نظرش ریز مدت تمام

 .باشه کرده پنهان یسند اونجا
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 زمان اگه. ارزه ینم استرسش به دمید اما برم صنم اتاق به گال دادن اب بهونه به خواستم اولش 

 .کنم تجسس تونم یم بهتر باشم داشته شتریب

 .گذشت یروز دو. موندم یفرصت منتظر

 . رفتم صنم اتاق سمت به بعد ساعت مین شد خارج هتل از که یکالنتر خانم

 . نشد دایپ یزیچ اما کردم رو رویز رو اتاق تمام

 .هیاطلس یگلدانا از یکی ریز زاپاسش دیکل دونستم یم خورد اتاق یگوشه گاوصندوق به چشمم

 سند کی هرکدومشون دادیم نشون سربرگشون که برگه یکل. کردم باز رو گاوصندوق سرعت با

 . شنیم محسوب ارزش با یمال

 .اوردمینم در سر اصال اما کردم نگاه نوشته و اعداد به

 .بخونم یسیانگل تونم ینم حداقل که بودم یعصب خودم از یلیخ

 !ها برگه انواع به دوختم چشم و نشستم نیزم یرو

 . کنم چه بودم مونده
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  ؟یچ درست راه هیچ غلط راه دونستم ینم

 دتندتن به شروع قلبم و دمیپر باال به ترس از. شد باز در بودم غرق خودم عالم تو که نطوریهم

 . کرد زدن

 جرات .ومدنیم رونیب نیسنگ و سخت ترس شدت از که ییها نفس و دمیشنیم و قلبم یصدا

 ونا کردم یم ارزو دل ته از اما شده اتاق وارد یناگهان انقدر یک نمیبب کنم باز چشم نداشتم

 .نباشه یکالنتر خانم شخص

 ؟یکن یمیغلط چه نجایا -

 . دمیچرخ صدا صاحب سمت و شد فراموشم شمیپ ی هیثان ترس تمام ریمتح و مات

 شسرزن نگاهش از.  داشت هیتک یدرورود به و ستادهیا روم به رو محسوس یشخندین با شهرام

 .دیباریم

 .دادم قورت دهانمو اب

 !رونیب یاومد اتاقت از باالخره -
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 . هیکنا البته و داشت شین منم کالم

 که یطیتوشرا خواهرت اموال و مال به یکج دست ؟یکن اضافه غلط ذارمیم التیخ به -

 ه؟یانسان داده پناه بهت

 :داد ادامه و زد یصدادار پوزخند نباریا

 .ادیبرم ازت یچ همه یکالش و یجان دزد تا دو همون خواهر تو البته -

 .شد چشمام مهمون زود یلیخ و نموند دعوتم منتظر اشک

 ؟کردن کارو فالن چرا بپرس ادما قضاوت از قبل -

 زند یم شخندین نباریا

 ؟یدزد نجایا نیاومد چرا محترم خانم -

 . دیلرزیم صدام

 .صدا لرزوندن و گلو دادن خش بود؛ نیهم کارش گهید بود بغض

 .دادم شهرام لیتحو و برداشتم رو ها برگه
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 !دزده یکالنتر خانم کنم یم فکر چون امجنیا -

 . دیکش دستم از رو ها برگه ناباور

 . داره ور ادناس نیا دنیفهم سواد اون من برخالف دونستم یم

 .هیعصبان شدت به زد یم داد دستاش لرزش و صورت انقباض اما دمینم چشماشو متاسفانه

 ه؟یچ نایا -

 !دنیلرزیم قبل از شتریب دستاش

 .دونم ینم -

 ه؟یک مال -

 .یکالنترخانم کنم رفک -

 ؟یمطمئن -

 .دونم ینم -

 .کرد مچاله دستش یتو را ها برگه



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

77 
 

 .یبریم اسم یستین مطمئن یوقت یکرد لطغ -

 .دادم قورت را دهانم اب

 کنهیم سواستفاده صنم نبودن از از داره گفت یکی به دمیشن اتاقش تو روز اون فقط من -

 هول وت افتادم روزم همون از! بود پدرش تیوضع نگران نکهیا و بکشه باال پول مقدار هی تا

 تو دونم ینم من شهرام نیبب. دمیرس نجایا به امروزم که کنم رو دستشو نکهیا یوال و

 اسم یوقت .یکالنتر انمخ حرف همون به داره ربط دونمیم اما نوشتن یچ ها برگه اون

 .نهیا لشیدل ارمیم

 . انداخت چشمام به یقیعم نگاه

ام یرارق یب از شد دستپاچه. کنهیم ور شعله دلم یتو یخرمن و اتشه جرقه نگاه نیا خبرنداشت

 . رقت گاوصندوق سمت بعد یکم و زد قدم را اتاق طول و
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 گذاشت زیم یرو رو دستش یتو یها برگه. شد بلند دوباره اما برداره رو یا برگه تا شد خم

 ردمک تعجب یلیخ. برداشت رو برگه نباریا و شد خم نیزم یرو کاغذ اون برداشتن یبرا دوباره

 !حرکتش نیا از

 ؟ینگفت یزیچ یکس به -

 .خوردم یم حرص دمیفهمینم رو هاش رفتاراش نکهیا از

 .نگفتم -

 ؟یکن یکار هی یتون یم -

 .بود کرده فروکش شیعصب لحن

 ؟یچ -

 .ریبگ عکس ازش م یگوش با تو رمیگیم رو ها برگه من -

 . بودم جانیه دچار بود داده بهم یکار نکهیا از اما ننداخت عکس خودش چرا دونم ینم
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 ماز شد تموم که یعکسبردار. گزفتم عکس شون همه از دقت با من و اورد هارو برگه دونه دونه

 . کنم درست اولش نیع رو زیچ همه خواست

 .نش صاف تا گذاشتم ها برگه ی هیبق وسط رو بود شده مچاله شهرام توسط که یا برگه چند

 :گفت دواریتهد شهرام شد تموم که کارمون

 و محترم مرد یلیخ یکالنتر پدرخانم. کنه دایپ درز ییجا به انیجر نیا حالت به یوا -

 !یدون یم خودت بره ابروش ه،یابرودار

 .راحت التیخ -

 .ینگ ییجا نشنوم، ییجا -

 .باشه -

 .ارمیب سرت ییبال چنان یدونیم خودت بگه یکس به -

 .شدم کالفه دشیتهد و لحن از
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. گمب میکار ی متفرقه اتفاقات و دلم یدردال از براش که ندارم رو یکس من راحت التیخ -

 .خودم و هستم خودمم

 ! شد نییپا و باال نگاه طرز نیا از من قلب دوباره و شد یجور هی نگاهش دوباره

 .اومد سمتم دوباره اما کردم برداشت صلح رو سکوتش

 از! یمختار شهرام. م یمختار من نره ادتی درضمن و! شمام و ستمین تو من باشه ادتی -

 .نمتینب گهید دمیم حیترج هرچند. یکن صدام یمختار یاقا یتون یم فقط بعد به نیا

 .بزنم پوزخند بود من نوبت نباریا

 ؟یمختار جناب یکند دل اتاقت از شد یچ -

 .شدم مجبور کنهیم یخرابکار داره کوچک موش هی دمید -

 .مه بودنکرد یا یخرابکار که بودم من منظورش اگه .اوردمین در سر حرفاش از

 وتریپکام سراغ اومدنم رونیب بعد. شم خارج من موند منتظر و فرستاد رونیب رو ش کالفه نفس

 .زد داد سرم بایتقر و رونیب اومد مه اون زود یلیخ و رفت زیم یرو
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 ؟یینجایا هنوز چرا -

 .بود ریدرگ دایشد ذهنم کهیدرحال رفتم شنیاست سمت و ندادم جوابشو

 دست با رو کاراش تمام امروز اما نبود چپ دست شهرام. کرد جلبرو توجهم وسط نیا یزیچ هی 

 .داد انجام چپ

 .خواستم نه و تونستم نه اما بزنم حرف باهاش داشتم دوست

 .کنم کوچک رو خودم دادینم اجازه غرورم داشتم هنوز که یعشق همه با

*** 

 

  .باال ی طبقه به بعد یکمو رفت صنم اتاق هی میمستق اومد که یکالنتر خانم

  .رفتم دنبالش عمدا. بده شهرام به ور امروز امار مثال خواد یم زدم یم حدس

 . بذارم دست یرو دست تونستم ینم اما کنم کشف رو یچ قراره دونستم ینم

 . کرد باز براش رو در شهرام زود یلیخ و ستادیا شهرام تییسو مقابل یکالنتر خانم
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 .داد تکون برام تاسف از یسر و دید منو شهرام اما بودم ستادهیا رو راه وسط بزرگ ستون پشت

 و مرفت جلو! داشت رنظریز منو حرکات تمام انگار بشر نیا. شده مامتوجه چطور بود بیعح برام

 که نیهم اما بشنوم ییصدا داشتم دیام بازم قنیعا درا دونستم یم نکهیا با ستادمیا در پشت

 .شدم پرت نیزم یرو شدت با من و شد باز در درچسبوندم به رو گوشم

 آوردم باال سرمو خجالت با و دمیکش ییصدا یب نفس

 .یکن یم کار یچ نجایا فضول یکوچولو موش -

 :گفت تیعصبان با درجواب یکالنتر خانم و گفت شو جمله شخندین با شهرام

 .رمیم من نشه اخراج کنم، تحمل نجایا تونم ینم دختررو نیا گهید من -

 .وارنید یتو موش ییجورا به فضولن یلیخ فقط شونیا ناجانیم ستین مهم -

 یم حرص وسط نیا من اما. شد تر محسوس شهرام پوزخند و کرد اخم شتریب یکالنتر خانم

 .گرفته گرم انقدر دزد ادم هی با شهرام که خوردم

 .کنهیم یکار خراب داره مدام -
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 !هست م یرخوبیامارگ جاش به -

 .دردسره هی فقط شیخواهرناتن بگو بزن حرف صنم با ار،یدرن یباز مسخره شهرام -

 . نشست قلبم یتو و شد ریت یناتن لفظ

 .گذاشتم چپم سمت ی نهیس یرو دست کنم کمتر رو قلبم سوزش نکهیا یبرا

 !هیبق نه تو؛ یبرا اما بزرگش نوع از اونم دردسره هی درسته -

 .ست دختره نیا من حرف تو؟ یگیم یچ -

 .مدرک دنبال اتاقت تو رفته ینبود خانم فضول اخه. شونهیا منم حرف -

 !همدستن؟ نکنه شد، یخال من دل ته و دیخند شهرام

 نهک یم کار خوب مغزت. صنم اتاق یبود گذاشته مدارکو چون نکرد دایپ یزیچ نترس -

 .ندارم منم و اتاق اون امار نکهیا خصوصا. دیرس ینم هم جن عقل به

  .شد تریجد  شهرام لحن و دهیپر یکالنتر خانم رنگ

 .نبودن همدست پس دمیکش یراحت نفس
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 کنم؟ اخراجت ای یدیم استعفا خودت -

 ن؟یگیم چرا پرت و چرت -

 بزنم زنگ سیپل به بهتره کنم فکر ؟یدینشن ظاهرا -

 .شد بلند یصندل یرو از عجله با. بود شده هول یکالنتر خانم

 .بزنم حرف صنم با دیبا -

 خنک اب حقت واال کردم گذشت نیدار یطیشرا چه دونم یم و شناسم یم پدرتو چون -

 .بده استعفا ارین در لجمو. بود

 .زنمیم حرف صنم با -

 .گفت یدار کش یِاوک شهرام

 .بودم ستادهیا سرجام هنوز من اما شد خارج اتاق از عجله با نموند، گهید یکالنتر خانم

 ؟ینگفت سیپل به یچ واسه -

 .ستین خوب شیخونوادگ طیشرا -
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 طاخ با دونه یم خدا و لغزهیم بازم دیلغز نجایا کنه،یم دوباره کرد خطا نجایا دزده، هی اون -

 .کنه بدبخت نفرو چند لغزشش و

 ادما ی همه یول دزد ی خونواده هی از خوردم زخم منم .ور حرفت کنم یم درک درسته -

 دخترش یخطا از شناسم یم پدرشو اما. کرد خطا نایم دونم یم ستین هم مثل ذاتشون

 .کنه چه رهیبگ میتصم خودش که گمیم

 شجره قضاوتت اریمع! بدم خودمم بده داداشم چون من و! خوبه خودشم خوبه باباش چون -

 غمبریپ که اون. کرده خطا هم نوح پسر یمختار شهرام جناب بدون پس ادماست ی نامه

 انگشت تا پنج ؟یدار گهید یادما از یانتظار چه دراومد آب از ناتو ش بچه و بود خدا

 هی دوارمیام یکرد گذشت یکالنتر خانم از یراحت به امروز تو .ستنین هم مثل دست

 .ینش مونیپش یروز

 رندهیگمیتصم صنم تینها در البته. شمینم مونیپش م یخوب شناس ادم من نباش نگران -

 .ست
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 دمیکش یاروم نفس

 به یکن قتو دونم یم دیبع یگرفت که یعزلت کنج نیا با تو البته ،ینش مونیپش دوارمیام -

 .یشناس ادم

 هی وامت ستین میریگ گوشه به مربوط قطعا که داره لیدل تییسو نیا و نجایا به اومدنم -

 بونتوز خودم که خدا به یبر راه اعصابم رو و یبچرخون نامربوط حرف به زبونتو اون گهیبارد

 .نشدم یعصب نیازا شتریب تا رونیب شو گم االنم. ارمیدرم حلقوم از

 . شکست یم خی کوه نیا یجلو غرورم تمام و شد یم ریسراز اشکم موندم یم

 .برات متاسفم -

 . رفتم تمییسو سمت و گفتم نویهم

 گرفتم تماس صنم با و احساسم دست دادم عقلمو .نکردم رو صنم حال تیرعا گهید نباریا

 .زدم لب بغض با افتاد م یگوش صفحه یرو که رشیتصو

 .شهرامه هشت شماره تییسو ساکن ینگفت بهم چرا -
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 .خبر یب هتلش اتفاقات از و بود شوکه. شد بلند هاش نفس یصدا

 ؟یدیفهم کجا از -

 .دمشید -

 ن؟یزد حرفم -

 .آره -

 .برات رمیبم -

 گفته؟ بهم ایچ یدون یم پس -

 . دیکش یاه

 .گفته یچ زنمیم حدس -

 .شکستم بازم -

 قضاوت و خوردم یباز. سوختیم براخودم دلم خودمم چون داشت حق بود سوخته برام دلش

 !نیا از بدتر یچ. شدم
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 اما کرد یدوست یادعا و نداشت دوستت .اومد تشیپ دروغ با چون دمینم حقشهرام به -

 .شکسته دلش االن چون دمیم حق بهش

 شکستم؟ دلشو من -

 . کردم جا جابه دستم یتو رو یگوش

 .دراومد حرف به باالخره کردن پا اون و پا نیا از بعد و زدن حرف یبرا بود مردد صنم

 یم حالو عشق به دیبا که شیجوون یروزا. داد دست از شو یزندگ از چندسال شهرام -

 نه اشتد یدرست تکلم نه اومد هوش به که بعدم. خورد وندیپ ژنیاکس دستگاه با گذشت

 تو یتراپویزیف و یافسرگ و یدرمون گفتار. بود شده لمس بدنش. بود قبل مثل حرکاتش

 یتلخ مسه! یزندگ از شد سهمش بده لیتشک یزندگ و رهیبگ زن تونست یم که ییروزا

 شستد تونه ینم چارهیب. موند لمس شهیهم واسه راستش دست نکهیا تر تلخ همه از و بود

 .بده تکون ور

 . شدم مات
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 . بزنم یحرف دیچرخینم زبونم

 داد ادامه صنم

 ننگردو برش یزندگ به که ن یتیموقع دنبال در به در ش خونواده. همه از شده زده شهرام -

 زیچ همه کرد قبول خودشم رهیبگ زن براش داره اصرار مادرش. برگرده خواد ینم اما

 شنوهیم خودش یگوشا با شهرام اخر روز اما شدن نامزد. رفت یم شیپ خوب داشت

. شهب زنش خواد یم پول خاطر به فقط و رهیپ لهیعل هی نامزدش گهیم دوستش به دختره

 وصاخص شهرو به رو یکس با خواست ینم. نجایا ادیم و رونیب زنهیم خونه از شهرام همونجا

 . ش خونواده

 ردخ با و کرده خُردش زمونه. بشکنت و یبشکن دمیترس چون اونجاست شهرام نگفتم

 شهیم اورتب. یداشت نسبت عبدم و عطا با که تو مثل یکی خصوصا شهیم اروم هیبق کردن

 .بندهیم رو از ور رششیشم منم با یگاه
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. بدم دامها رو مکالمه نتونستم گهید که بود خراب انقدر حالمم. نموندم یا گهید حاتیتوض منتظر

 . دمیکش دراز تختم یرو و کردم قطع رو تلفن

  بود؟ سالش چند االن شهرام چارهیب

. کردم یم یکار براش دیبا من. دادن یباز رو ش ندهیا تمام باهاش؟ کردن چه عطا و عبد

 . کردم یم جبران دیبا

 .ومدمینم کوتاهم اما چطور دونستم ینم

*** 

 کارش از بوده وقت یلیخ شهرام اخه بودن گذاشته شده انجام عمل یتو رو شهرام ،بهراد و صنم

 به ییاجور هی که دنیم بهش رو هتل تیریمد نیهم یبرا. کرده ینم یتیفعال و بود داده فاعاست

 .برگرده اجتماع

 مرتب رو یخال یاتاقا ی همه امروز دیبا کردم جدا بالشتارو و یروتخت و رفتم اتاقا سمت به

 .میکردیم
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 هب خورد چشمم که رفتم رختشورخونه سمت و گذاشتم یبزرگ سبد داخل رو ها ملحفه تمام

 .شهرام

 هم راستش یپا شدم متوجه تازه. کردم نگاه بدنش راست سمت به. ومدیم رو روبه از داشت

 .اخم شد جوابم که زدم روش به یلبخند. داره یمختصر یلنگ

 .خونهیم خروس کبکت -

 .شد خوب حالم دمید تورو -

 .شد یبرزخ نگاهش 

 هک دارم سن انقدر زیبر ساالت و سن هم واسهبرو یزیبر زبون یخوایم! یکرد غلط تو -

 .نشم حرفا نیا خام گهید

 .بودم کرده حفظرو لبخندم هنوز

 . بگو خوادیم دلت یهرچ -

 .نشو سبز جلوم -
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 .باشه یول هیبد درد یدلتنگ -

 .زد یندخپوز

 .فضول یکوچولو موش شمینم خام -

 و بود زنده گذشته احساس دلم ته اما. رفت یمنش سمت اونم دادم ادامه کارم به و نزدم یحرف

 .جزم شهرام به خدمت یبرا عزمم

 اما فضول و م بچه من .بگو خواد یم دلت یهرچ دهیبر دل و خسته مرد بگو کردم تکرار خودم با

 .کردم یعاشق سنم از شتریب یلیخ

. گفتم احساسم از برات و موندم داریب من یدیکش یم درد و یبود مارستانیب تو که ییها شب تو

 .کردم فکر بهت و نزدم پلک صبح تا

 .کردم یعاشق ادتی به هیثان به هیثان من و ینبود تو اره

 تو نه اما کنم یعاشق دوباره خوامیم ت رفته دست از یروزا و عشق همون حرمت به امروز و

 . رو عشقم و من ینیبب که کنم یم یعاشق برات تیواقع تو نباریا المیخ
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 ! یمختارشهرام کنم یم ادا بهت ور نمید من. مطمئنم یکن یم انتخاب که ییتو نباریا

 !یمختار شهرام کنم یم ثابت بهت خودمو

 تله امور به یلیخ هم شهرام. دیبخش اونو یکالنتر خانم با صحبت در صنم انتظارم برخالف

 .ردوننبرگ رو یکالنتر خانم دوباره شروط و شرط یکل با دادن حیترج درمجموع و نداشت ییاشنا

 ! نیب خوش یادیز صنم ای بودم ینیبدب ادم من ای 

 .کرد یم نکارویا هم دوباره بود کرده انتیخ بار هی که یکی

 رد قرارگرفتن از بعد پدرش نیتضم و یکالنتر ی خونواده به پشتشون شهرام هم صنم هم اما

 . بود داده نیتضم خودش هم نایم پدر واقع در و بود گرم ماجرا انیجر

 واقعدر داشت اطراف به ینظارت و ومدیم نییپا یگاه شهرامم که بود نیا اتفاق نیا حسن تنها

 .نبود هشت شماره تییسو یزندون گهید

 ور ودمخ شتریب تا کردم استفاده شیالیخ یب از من و نداشت من به یکار گهید یکالنتر خانم

 .کنم کینزد شهرام به
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 .کرد باز رو در تا دیکش طول. زدم در و ستادمیا تییسو در مقابل

 تو؟ یکن یم یغلط چه نجایا -

 .کنم زیتم تو اتاق اومدم -

 .کنم نظافت خودم دارم عادت که یطیشرا تو باشم داده یدرخواست نیچن ادینم ادمی -

 ن؟یبرگردوند رو یکالنتر خانم دوباره وصنم تو چرا  -

 . داده شدن داخل ی اجازه دمیفهم من و کرد باز رو در

 لشمقاب بود دهیکوب هم یرو محکم تیعصبان و حرص از که یدر به توجه بدون و نکردم تعلل

 .دیچرخ سمتم. ستادمیا

 .ش خونواده خاطر به گفتم بهت بار به -

 .بده منم به ؛یداد فرصت بهش -

 .ندارم باهات یمشکل من. یاوک -

  ؟یدارن -
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 .نکن دخالت ستین مربوط بهت که یمسائل تو و باش مشغول کارت به ندارم -

 .زدم لب مصرانه

 .دارم عالقه بهت من -

 .زد لب شیعصب لحن همون با. بخونم یزیچ چشماش از نشد و بست سرعت به چشماشو

 .ندارم من -

 .دمینکش پاپس اما شد گس حرفش یتلخ از دهنم طعم

 .کنم ازدواج باهات خوامیم -

 .برام سوخته دلت -

 .بگذرونم تر قشنگ تونستم یم که ییروزا همه واسه سوخته، خودم واسه دلم -

 بود ییجدا ما یدوست ته ،فتادینم مه اتفاقات نیاحتی اگه  .نداشتم و ندارم دوستت من -

 . شدیم کمرنگ مدت هی از بعد که! تو یدلشکستگ و
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 ادمی اما دکر یم اصابت قلبم غرور ی شهیش به که بود سنگ کهیت هی پرتاب زدیم که یحرف هر

 «گذرنیم روزا نیا. باش آروم» دادمیم یدلدار قلبم به شده خطاب لیعل و دهیکش یچ که فتادیم

 .اخرش تا طرفه هی. بکشم ور داشتن دوست نیا جُر توام یجا حاضرممن -

 .زد اتاق داخل یچرخ

 .اتاق کردن زیتم به کن شروع -

 رداشتمب همراهم لیوسا نیب از رو کن پاک شهیش و دستمال لبخند با. شد روشن دلم یتو یچراغ

 .شدم مشغول و

 

 .کردم جا جابه رو زیم یرو کاکتوس گلدان

 .نمونه یخاک و گرد باشه حواست کنم یم چک بعد حساسم نظافت رو من -

 .کردم یم یگریباز خوشحال دختر کی نقش در من و بود یمصنوع که البته .دمیخند
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 با بمقل ضربان و دمیشن سرم پشت از رو هاش قدم یصدا. دمیکش دستمال هم را ونیزیتلو زیم

 .زد یم تندتر هرقدمش

 .دیکش زیم یرو یدست. بود سرم یرو درست ش هیسا ستادیا

 !هیخاک هنوز که نیا -

 .کردم گرد چشم

 خاک؟ کو -

 .یکن یم دخالت یندار مهارت توش که یکار تو راچ موندم من -

 .چشمام تو زد زل. میش قدم هم تا شد خم یکم و اورد جلو رو سرش

 .نیآورد م ندهیا سر ییبال چه کنم فراموش من که کن تالش -

 . دادم قورت دهنمو اب یسخت به. لحنش از بودم دهیترس

 .یبخوا دیبا خودت -
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 بهم لحظه هر و یروم روبه دق ی نهیا نیع تو چون .تونم ینم گهید هم بخوامحتی  -

 .اومده سرم یچ که یکن یم یاداوری

 .شهیم تموم دیببخش بگم -

 کتف تونست یم تا دست همون با. گرفت رو راستم کتف و اورد باال رو چپش دست عصبانبت با

 .داد فشار رو راستم

 .یبد تکون دستاتو کن یسع -

 .زد ادیفر و. شد یعصبان میسردرگم از. نشدم منظورش ی متوجه

 .بده تکون دستتو گفتم -

 من هی زورش هم دستش همون با اما بدم تکون دستمو کردم تالش نحالیا با بودم دهیترس

 .بدم تکون و دستم به نتونستم و دیچربیم

 نه؟ سخته -

 .کردم ازاد مو شده حبس نفس
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 .بود شده میناتوان ی متوجه

 تراح بردارم دستمو من یدون یم تو که فرق نیا با کنم یم یزندگ درد نیا با دارم من  -

 .شمینم خالص درد نیا از رمیبم که یروز تا وقت چیه من اما یشیم

 . گفتم یا خدانکنه بالفاصله لرزوندو قلبمو حرفش بد طیشرا وجود با

 .کنم کمکت بذار سخته فهمم یم -

 دستم؟ یبش که کنم ازدواج باهات -

 .شم یم همدمت -

 .دادم مالش راستمو کتف چپم دست با. کرد ولم و داد تیرضا باالخره

 :گفت تلخ

 .یریبگ کمک دستت هردو از یتون یم که خوشبحالت -

 .شهرام -

 .رونیب برو -
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 .جان شهرام -

 .دنیلرز اتاق یواراید کردم فکر که بلند انقدر ؛زد داد دوباره

 .محبوب رونیب برو -

 . رفتم اما برم نداشتم دوست نکهیا با

 .نمک ارومش ایراحت نیهم به تونستم ینم من و بود کرده شیعصب زمونه بود یعصب شهرام

  .بود شده شروع من کار

 !باخت باخت ای برد برد شدیم ای که ایباز اون از بود یباز هی مثل شهرام، کردن دلبسته

 .مکرد قبول اما نداشتم لیتما هرچند برگردم قبلم سرکار خواست ازم دوباره یکالنتر خانم

 . ومدا شخوانیپ سمت به انسالیم مرد کی که کردم یم چک رو شده رزرو یاتاقا ستیل داشتم

 صورت با یگندم جو و لخت یموها. شد توجهم جلب باعث ش افهیق ورود ی لحظه همون از

 .ومدیم صورتش بیترک به و بود فرم خوش که یلب و یمشک و رایگ ییچشما. سبزه

 .محترم خانم -
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  .اومدم خودم به بلندش یصدا با

 .کردم فراموش خودشو حضور که بودم ش چهره لیتحل و هیتجز محو انقدر یلعنت

 .کردم یا سرفه تک

 .خدمتم در خوامیعذرم -

 .خواستمیم تییسو هی -

 .انداختم روم به رو توریمان صفحه به ینگاه

 .هیخال پانزده و زدهیس ده، ، سه شماره تییسو -

 .کرد فکر یکم

 شماره هشیهم و رمیگیم مسافرت به میتصم نود قهیدق که م ییاونا از من یدیل دیدونیم -

 .مسائل نیا و خرافات خاطر به که دیدون یم مونن،یم یخال برام زدهیس یها

 .کردم دیتاک رو سرحرفش با

 .لطفا زدهیس همون -
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 . دادم دستش رو تییسو دیکل  الزم یکارا انجام از بعد و زدم یلبخند

 .یادیفر جناب خدمتتون -

 . رفت باال ییسو یها پله از و کرد تشکرد

 .داشت همراه کوچک ساک هی فقط اما کرد رزرو هتل ماه کی یبرا بود جالب برام

 رمگ و اومد سمتم دنمید با خانم اقدس رفتم اشپزخونه به و کردم استفاده هتل بودن خلوت از

 . کرد استقبال

 .خوامیم وهیابم و یبستن کیک گفتم بهش

 .شاپه یافک به مربوط یبستن و کیک که گفت کننده دلگرم و تمسخر بدون ، کرد یفیظر خنده

 . شدم شرمنده بود کم اطالعاتم انقدر نکهیا از

 من که کرد هماهنگ باهاش و پسرشه هتل شاپ یکاف مسئول داد ادامه یمهربان با خانم اقدس

 .برم اونجا به

 .هتل ی کافه سمت رفتم و کردم تشکر عجله با نیهم یبرا بودم زده جانیه
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 .کرد برخورد باهام احترام با خانم اقدس پسر رضا

 .کنم نییتز داشتم دوست که اونطور رو نظرم مورد ینیس کرد کمکم

 !قهوه و سیخ کیک. داشت دوست یچ شهرام ارمیب خاطر به کردم یسع

 .رفتم تشییسو سمت به و دادم سفارش سیخ کیک برش دو و قهوه دو نفس به اعتماد با

 . ودب تنش اسلش شلوار و جذب یمشک شرتیت کی. کرد باز ور در ریتاخ با هم باز زدم که در

 . یمشک شهیهم مثل

 لمهک نه و دمید لباشو حرکت نه داد، تکون رو سرش. کردم سالم و گرفتم بازوهاش از رو نگاهم

 .دیرس گوشم به یا

 تو؟ امیب تونم یم -

 . شدم تشیسو وارد یخوشحال با من و رفت کنار

 ؟یکن عاشقم قراره قهوه و کیک با -

 :گفتم ذوق با و دمیکش لبم یرو زبان
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 !یسیخ کیک عاشق یبود گفته -

 ...دوم نفر و منم اول نفر گه؟ید ست دونفره! قهوه؟ و کیک برش دو -

 .رانداختمیز رو سرم. کرد یم ینیسنگ دستم یتو ینیس

 .من -

 نیزم نقش ها فنجان و ینیس و دیکوب ینیس ریز دستش با که بود ومدهیدرن دهانم از حرف

 .شدند

 ؟دادم بهت رو اجازه نیا من -

 .دیلرزیم تیعصبان شدت از صداش

 ...هم با بهتره کردم فکر من -

 .ختنیر کاه ندارم شک مغزت تو ،یکنیم فکرم مگه تو -

 .نگو ینجوریا شهرام -
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 تنفرمم سبک یزنا از من ،یکنیم زدمدل یدار شتریب ینجوریا ؟یکنیم عاشقم یگفت- -

 .محترم خانم هیباز سبک توام یکارا نیا

 .میبخور قهوه کنارشم میبزن حرف باهم خواستم من -

 ؟یکن جلب توجهمو یخواست ای -

 .شم کینزد بهت کنم تالش من نهیا مهم ه؟یچ فرقش -

 !زونایآو مثل نه اما شو کینزد -

 دلم خواست به خوردم قسم من اما یکن زده منو یخوا یم شهرام؛ یاریم بهونه یدار -

 .کنم ادا رو دلم و تو به نمید که برم شیپ

 .زد یچرخ اتاق داخل شهرام

 .کن زیتم رو نجایا -

 دمیکش یم سنف تند تند کهیدرحال نشیسنگ نگاه ریز و نکردم مخالفت داشتم که یحرص تمام با

 .کردم جمع هارو فنجان شکسته یها تکه



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

116 
 

 .دیکش بو قیعم و گذاشت گوشم کنار رو شینیب شد، کمینزد اومدم رونیب که اشپزخونه از

 .اریب برام برو کنه،یم مست ور ادم ش قهوه یبو -

 .بود گرفته گُر بدنم تمام نداشتم، رو یکینزد همه نیا تحمل

 . دمیکش یقیعم نفس میکالفگ حجم کردن کم یبرا

 :گفت که دمیشن صداشو خروج از قبل

 .اریب خودتم واسه -

 :داد ادامه ترمارو

 .سیخ کیک با همراه -

 . شدم درخارج از و زدم یلبخند

 . کردیم م زده جانیه شدم موفق که حس نیا گذره،یم یچ شهرام ذهن تو نبود مهم برام

 .کرد باز رو در خودش بزنم در نکهیا از قبل گرفتم قهوهو کیک کافه از دوباره

 . من نه کرد سالم اون نه نباریا
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 .کردم انتخاب رو روش روبه یصندل من و نشست کاناپه یرو

 داغ رو قهوه نگاهش از فرار خاطر به .شدم معذب که بود رهیخ انقدر داشت یبرنم ازم رو نگاهش

 .خوردم داغ

 ست؟ین گرمت -

 . اوردم باال رو سرم

 .کرد یزیام تمسخر خنده

 .داغه اخه -

 .بود م قهوه به ش اشاره

 .ستین داغ -

 .بود الزم جواباش و سوال از فرار یبرا اومد نظرم به اما گفتم دروغ

 ؟یایم داغ نظرم به خودت یول -

 . نییپا ختیر یهر قلبم و حرفش از گرفتم گر
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 .انداختم ریز و سرم دوباره

 .کنم یمازدواج باهات -

 :داد ادامه شد حبس م نهیس یتو نفس

 .یباش م معشوقه یتونیم تو نظرم به اما ستمین عاشقت من -

 .ومدین خوشم زدنش حرف نوع از

 .خورنیم سکس همون درد به نظرم به ادینم خوشم انیم دست به زود که ییزنا از من -

 . مبد جوابشو منتظره نداشتم شک و کرد یم رمیتحق داشت بود گرفته وجودمو ی همه خشم

 .اومده بوجود قلبم در که یاتصال ی نقطه از نداشت خبر اما خودش از بودمن دنیبر دنبال

 .امیب دست به زود عاشقتم چون ستین قرار ست،ین شدن قضاوت لیدل عشق به اعتراف -

 ه؟یچ من ازدواح شنهادیپ به جوابت -

 .زدم لب مردد

 .مثبته -
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 .داد لمیتحو یصدادار پوزخند

 قرار ماجرا انیدرجر م خونواده خوامینم منم یندار یکار و کس که تو م؟یکن عقد یک -

 ؟یندار یمشکل خب رنیبگ

 .بود ادیز دمیام اما داشتم مشکل

 !نه -

 .خوبه -

 باشه؟ یچ ت هیمهر -

 و تالش به تش،یموقع به شهیهم ه؟یچ صنم ی هیمهر گذشت ذهنم از. م هیمهر به کردم فکر

 .خوردم یم غبطه ذاشتیم تیموفق یبرا که یا یانرژ

 .نینچ ور پرم و بال -

 .کرد تنگ چشم

 .کنم رشد بذار -
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 .شمینم متوجه -

 ممخود دارم دوست بودن تو با یایرو کنار اماامهیرو از یبخش بهت دنیرس و دارم دوستت -

 .بدم ادامه درسمو صنم مثل منم دارم دوست یلیخ کنم، رشد

 .کرد یم نگام داشت یچشم کی و کرده جمع رو لبش

 بشه؟ یچ که ...یبخون درس یخوا یم پس -

 .کنم اروم دلمو که -

 باشم انجیهم خوام یم ستمین مستقل یزندگ هی ی اماده من گهید زیچ هی. ندارم یمشکل -

 .باشم داشته مزاحم خوام ینم و

 ای سراغت امیم باال زد هوسم هروقت و نجامیهم من باش خودت تییسو یتو تو

 .نجایهم کشونمتیم

 .نشه متوجه خوردنمو حرص کردم یم تالش من و ارهیدرب حرصمو داشت تالش اون هم باز

 .قبوله -
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 قهیقد کی سکوت کی از بعد و کرد اکتفا شیها لب کردن کج به اما کرده تعجب بود مشخص

 :گفت یا

 سمتم گهید نخواستم خودم تا یش مزاحمم راه به راه ندارم دوست سرکارت، یبر بهتره -

 .این

 .برداشتم را ها فنجان و ینیس دادن؛ جواب بدون

 .ستادیا سرم پشتم

 .چشم یبگ دمینشن -

 .دمیچرخ سمتش به یکالفگ با

 شده؟ تنگ یباز سییر واسه دلت -

 :زد یخند شین

 .اره که فرض به -

 .سییر چشم -
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 .ینش له من دستورات ریز باش مراقب. یهست یخوب یکوچولو موش -

 .بده قدرت بهم ایخدا. بستم هامو پلک

 .ستمین یفیضع ادم من -

 .دیچرخ عقب به

 .رونیب برو -

 یب سپ کنه یم بدتر رو اوضاع موندنم شتریب کردم فکر اما شد یعصب انقدر هوی چرا دمینفهم

 .شدم خارج تشییسو از یا گهید حرف

 . مداد یم تکون رو خودم وار گهواره و نشستم بودم گرفته بغل رو زانوهام کهیدرحال تختم یرو

 .دمیپر جا از تندو خوردم یا کهی تییسو زنگ یصدا با

  .رفتم در سمت و دمیکش قیعم نفس چند

 .شدم دستپاچه دمید رو شهرام که در یچشم از
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 مناسب لباسام اومد ادمی تازه اخر در و دمیچرخ اتاق و خودم دور. کنم چه دونستم ینم هولم از

  .ستین

 .کردم باز و در بعد و انداختم سرم یرو رو شالم و برداشتم کمد از ییمانتو

 هب لبش یرو شخندین. موند جواب بدون سالمم معمول طبق و کرد براندازم کامل چشماش با

 .کردم تعجب حاالتش از شد، لیتبد بلند ی خنده هم بعد و لبخند

 شده؟ یزیچ -

 ؟یدید نهییآ تو خودتو -

 مات ظاهرم دنید با. رفتم اتاق یقد نهییا سمت مکث یا هیثان بدون و شدم هول حرفش از

 . شدم

 شالو بودم کرده تن برعکس رو مانتو ازادو ش گهید سمت و بود شلوارم یتو بلوزم سمت کی

 .بود شده کج سرم یرو
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 هم شهرام من ی خنده از بود دار خنده یحساب ظاهرم چون رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم

 .سادیاو سرم پشت و شد اتاق وارد دیخند شتریب

 .بخوره لباتو خوادیم دلش ادم یشیم تر یسکس یخندیم -

 .دیخند بلندتر شهرام اما اومد بند م خنده

 .قرارداد لبم با مماس رو لبش و اورد کمینزد رو صورتش

 یلیخ معلومه کوچولو موش نیا چون. تیمحرم از بعد ذارمیم اما بخورمشون خوادیم دلم -

 .دهیترس

 .بودم ستادهیا هونجا ترس و جانیه از زد یم تند تند قلبم

 دختر بجنب دِ -

 .داد ادامه اومدم خودم به بپرم جا از شد باعث دادش

 .بردار الزمه یهرچ شیازما میبر دیبا -

 .ومدهین هنوز م مهیب -
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 .اریب تو شناسنامه -

 اخر در و کردم مرتب لباسامو بالفاصله. نداشت نرمش همچنان اما کرد فروکش شیعصب لحن

 .دمیکش لبم یرو یرژ

 .کرد براندازم شهرام اومدم که هال به

 .برداشت زیم یرو از یدستمال تیعصبان با ؟ کرد مکث لبم یرو نگاهش

 .کن پاکش ریبگ -

 دیخچر یم هوا یتو و قرارگرفته انگشتاش نیماب که یدستمال و ش شده دراز دست به ینگاه

 .انداختم

 .گرفتمرو دستمال زود

 افتاد؟. خودم نظر ریز دنتمیپوش لباس ممنوع، کردن شیارا -

 .دمینشن زد داد داد، تکون رو سرم

 سییر چشم -
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 .زد شخندین

 شده؟ یعصبان کوچولو موش -

 !دارم؟ اجازه اگه -

  :گفت خونسرد

 .یندار اجازه -

 .مش ابانیخ وارد ینجوریهم خوامیم الشیخ به .کنم مرتب ور موهام تا دمیکش تر عقب رو شالم

 .دیکش رو شدم بافته یموها ی دسته پشت از و برگشت زود خشمش پس

 .زدم غیج

 .شهرام نکش -

 .یبد نشون نامحرم به رو موهات دمینم اجازه من نره ادتی تا بکش درد -

 گفتم بغض با

 .یکرد قضاوت زود بازم -
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 اقات از حرف بدون و کرد ول ور موهام زود یلیخ شهرام. رمیبگ اشکانو زشیر یجلو کردم تالش

 .افتادم راه خراب یحال و افتاده یا شانه با سرش پشت. شد خارج

 

 . میشد خارج هتل از هیبق و یکالنتر خانم نیسنگ نگاه ریز کنارهم

 تهداش نیماش خودش کردم یم فکر. ستادیا مقابلمون هتل سیسرو. میبود فکر در غرق هردو

 .باشه

 .شو سوار -

 .بود شده تند لحنش بازم

 ؟ینکن سرزنش و یتند رو امروز هی شهیم -

 .نه -

 .خوردم جا تشیقاطع از
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 کردم یرانندگ یبچگ از بود، رپامیز نایماش انواع. شدم قهرمان یرال مسابقات دوره چند من -

 یوچولوک موش نمیبش شوفر یصندل پشت بتونم فقط تهش االن اما بودم سرعت عشق

 .فضول

 هم یرو ش دشدهیکل یها دندان از رو نگام شرمنده .شدند یم خارج دهانش از نفرت با کلمات

 . گرفتم داد یم فشارشان سخت که

 .حسرت شدن برام زایچ یلیخ -

 .اوردم باال سرمو و دادم جرات خودم به

 .کنم یم پر حسرتاتو تمام یجا. شمیم ت راننده خودم -

 هب اما دمید رو نگاهش برق. کرد مکث بعد یکم و دیچرخ نگاهم یتو هیثان چند یبرا نگاهش

 .کرد بهم رو پشتش سرعت

 یاهنگ متن تو شدم غرق شگاهیازما به دنیرس تا عقب من و نشست جلو اون شد نیماش سوار

 .کرد خودش ریدرگ رو حواسم و هوش تمام شدیم پخش دستگاه از داشت که
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 هاست غصه تمومه از دور توام کهینزد که ییجا

 ماست نیب که ینفس هر کنهیم تازه هوامو

 برمه دورو یخوشخت توام کینزد که ییجا

 سرمه پشت ایدن هی تو کنار کنمیم حس

 شهیهم تا دارم دوست,  دارم دوست,  دارم دوست من

 شهینم عوض من حس نیا,  دارم دوست,  دارم دوست من

 .شهینم عوض من حس نیا

 

 .دمیکش یآه میدیرس که مقصد به

 ،دارم دوستت گفتمیم بهش راحت که بود خوب انقدر شهرام و من ی رابطه خواست یم دلم 

 .کنهینم باور دونستم یم اما شهینم عوض حسم و ابد تا
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 . میشد شگاهیازما وارد شهرام همراه و شدم ادهیپ

 بدون شملیدل مینداشت زدن حرف به یلیم کدوممون چیه مینشست هم کنار نوبتمون دنیرس تا

 .میکرد یم نرم پنجه و دست باهاش مدام که بود یافکار شک

 سوزش یجا کردن کم یبرا. گرفتن ازم رو خون نمونه یزدن برهم درچشم و شدم اتاق وارد

 . رفتم رونیدرب از و فشاردادم شتریب رو الکل به اغشته ی پنبه سرنگ

 .ومدیم ازش خون بود مشخص دستش یرو سوزن یجا. اومد رونیب هم شهرام

 :زدم لب نگران

 !روش یذاشت یم پنبه -

 قادر هک شهرام راست دست زدم، گند دمیفهم تازه رفت رشیپذ سمت و داد تکون یسر تاسف با

 . نبود فشاردادنش و پنبه برداشتن به

 دمیفهم یم ها برگه هرورق با و زدم یم ورق رو دشیجد یزندگ از یا تازه برگه داشتم من هرروز

 ! شده لیتحم شهرام به یسخت یزندگ چه
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 .کرد توقف شگاهیازما اطیح داخل بوفه کینزد. افتادم راه پشتش حرفش یب

 .میبخور یزیچ هی بعدش دیبا گفتن -

 . رفت شخوانیپ سمت و گفت رو نیهم

 .کرد باز رو ش وهیابم خودش و داد من به یکیک و وهیابم. اورد کیک کی و وهیابم تا دو

 . پاکت کردن باز یبرا شم مشتاق شد باعث ضعفم

 :گفتم خوردم که رو قلپ نیاول

 .شهیم حس شیسرد کارات تمام تو که زده خی انقدر روحت -

 .ستادیا مقابلم و کرد تند قدم

 .کنم یم گرمت یحساب نباش، نگران داغم رابطه تو -

 عتسر به سرم و پرواش یب لحن از شدم سرخ من و شد ادا خشم و نفرت با جمالتشم نیا یحت

 .افتاد ریز به

*** 



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

122 
 

  عقدکنم؟ بود قرار واقعا کردم فکر فردا به و بودم نشسته تمییسو داخل

 برسم؟ کجابه بود قرار و بودم یچ دنبال

 .خورد زنگ هتل یگوش همزمان فرستادم، رونیب رو م کالفه نفس

 .برداشتم رو یگوش و شدم بلند جام از رمق یب

 .تمییسو ایب -

  .خوردم جا درخواستش و شهرام یصدا از

 به یمکث از بعد و دیکش سوت گوشمتو ازاد بوق یصدا و شد قطع یگوش بدم جواب خواستم تا

 .اومدم خودم

 در هک داشتم لب رژ هی فقط. کردم شونه موهامو. رفتم تخت کنار نهییآ سمت و شدم بلند اروم

 ! کنم شیارا نداره دوست بود گفته. بزنم لبام به شدم مونیپش اخر

  کنه؟ تیاذ خواستیم ای داشت رتیغ

 .شدم حاضر سربهشون گل هی زدن بعد و بافتم عادت طبق و اوردم جلو موهامو
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 .کرد باز رو در درزدنم از قبل شهرام

 .داد جواب رو سالمم نباریا

 . نشستم کاناپه یرو روبه چرم یصندل تک یرو

 .میکن عقد قراره فردا که یدون یم -

 .افتاد تپش به قبل از شتریب قلبم و دیلرز دلم بند

 .کنم تکرار دوباره شروطمو و شرط دونم یم الزم -

 .کردم نگاش منتظر

 ردنک شک همکارا تاینها. رنیبگ قرار انیدرجر دینبا انمونیاطراف از کدوم چیه و م خونواده -

 هم یهرکار خواستم هروقت. میهست یرسم عقد بفهمه دینبا کس چیه .میدوست میگیم

 ابطهر هر پس داشتم رابطه ایلیخ با من. یکن اماده خودتو دیبا ستین مهم یباش داشته

 .ینکن م زده دل و خسته باش مراقب کنه ارومم تونه ینم یا

 :دمیپرس ضیغ با. ومدین خوشم اخرش حرف نیا از
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 ؟یدار رابطه زنا با تو -

 :زد یزیتمسخرام ی خنده

 .همجنسبازم پس نه -

 .ارمیب باال خواست یم دلم. خورد بهم حالم

 .نکن تمیاذ شهرام -

 ما که اریدرن ادا االن هم .یدون یم خودت که همون و شکم زشهیچ دو بنده مردجماعت -

 .یشناسینم رو مردا

 .ازدواج از بعد یول اره -

 .دیخند

 .کنه اروم خودشو کجا دیبا کنهیم ازدواج رید کهیاون -

 .اون و نیا بغل تو البد -

 .داره یاعتراض! درسته -
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 ؟یکن یم یشوخ یدار بگو دارم بله -

 .کن تمومش یمونیپش اگه -

 .مونمیپش یش یناکس و هرکس همخوابه یبخوا ازدواجم از بعد اگه -

 .کرد تنگ چشماشو

 ،یمونیپش که درک به اما! هیچ تعهد شرط بفهمم دارم تعهد یکی به یوقت هستم ادم انقدر -

 .رونیب شو گم

 هرامش برگردوندن یبرا قولم همچنان و داشتم تهوع حالت هنوز. دیکش یم ریت درد شدت از سرم

 .بود خاطرم تو یزندگ به

 ؟یبگ شرطاتو هیبق شهیم -

 :زد داد

 .رونیب -

 .شهرام -
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 :داد ادامه و کرد بهم پشتشو. بود شده ملتمس لحنم

. اهمونج کنن منتقل شهرتون از مدارکتم سپردم. کردم نامت ثبت یروز شبانه مدرسه -

 بخرا حالمو و یداد حرصم امشب یکاف ی انداره به رونیب برو االنم. باش یالب ده ساعت

 .یکرد

 . دمیفهم ینم چراشو اما. بود ناراحت ازم

 فتگر جبهه حرفم مقابل در انقدر شهرام چرا دونستم ینم و ومدینم خوشش انتیخ از یزن چیه

 .شد ناراحت و

 .رفتم در سمت افتاده یا شانه با

 ...یراست -

 .بود زده غم هنوز نگاهش. دمیچرخ عقب پابه پاشنه یرو

 .بپوش رو نایهم دمیخر فردا واسه. بردار زیم یرو از رو لیوسا اون -

 .زدم رونیب اونجا از و برداشتم رو بود دهیخر که یلیوسا حرف یب
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*** 

 یشادگ ی راسته شلوار و شال با همراه بود شده کار ش قهی و نیسراست که دیسف یمانتو کی

 . بود ها پاکت داخل

  .داشتم یخوب حس. کردم نگاه نهییآ داخل خودم م چهره به و کردم تنشون وسواس با

 شه تر پررنگ تا کردم دیتمد بار چند رو رژم. کردم استفاده دیترد با را میشیارا ی لهیوس تنها از

 .رفتم یالب سمت بودم یراض خودم ظاهر از کهیحال در اخر در و

 هتل زا من به کردن نگاه بدون شهرام شکر رو خدا .بده ریگ رژم به شهرام داشتم ترس هی البته

 .رفتم دنبالش بعد یکم و شد خارج

 گاهن شهرام به. زد رو نیماش استارت راننده شدم سوار که من. شد هتل یها نیماش از یکی سوار

 !یکنجکاو سر از یحت نبود من به نگاهش اصال کردم

 لشودستورالعم قبل از که ربات نیع میبود شده. کرد متوقف رو نیماش راننده شهرام خواست به

 .میرفت باال محضر یها پله از هم کنار و میشد ادهیپ هردو بودن زده
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 عقدشون شاهد ما بودن تنها ما مثل اوناهم کهییاونجا از و داشتن نوبت ما از قبل جوان زوج کی

 .باشن ما عقد شاهد هم اونا شد قرار و میشد

 وسخر کبکشون یحساب و بودن خوشحال اونا غمزده؛ و میبود درسکوت که شهرام و من برخالف

 .خوندیم

  .شد ما عقد نوبت

 هر دهیسر خط ته به عاشق هی. نبودم مونمیپش اما نداشتم نانیاطم ممیتصم به .نبود دلم تو دل

 .نداره یا چاره چون رهیگیم یمیتصم

 .شهرام سمت کردم رو کردن صحبت به کرد شروع عاقد

 .کنم یشخواه هی شهیم -

 . کرد نگام تفاوت یب سردو

 .ریبگ دستامو -

 .شد مات
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 .شم اروم خوامیم -

 .کنم ینم ارومت من -

 .یکنیم -

 .بفهم نویا محبوب ندارم دوستت -

 . دیرکشیت قلبم

 خواب ادم هی دادمیم حیترج مورد نیا در بفهمم خواستمینم ندارم دوستت گفتیم هم ابد تا

 .باشم زده

 . دونستم دهیفا یب رو اصرار

 . بخونه رو خطبه تا سکوت به کرد دعوتمون عاقد

 منظورش متوجه. میکن عوض رو جامون خواست ازم و کرد یعذرخواه عاقد از شهرام اول کلمه با

 . کردم گوش حرفش به نحالیا با نشدم

 .گرفت رو دستم کرد خطبه خوندن به شروع عاقد قتیو .میا اماده گفت که عاقد به
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 وت اومد ادمی تازه و کردم یم پرواز ابرا یرو داشتم دیرس هزار به قلبم ضربان دستش یگرما از

 .رهیبگ دستمو تونست ینم شهرام یقبل تیموقع

 بهش یزجر چه درواقع د،یکشیم یزجر چه داشت که یمشکل وجود با مرد نیا من یخدا

 .بود شده لیتحم

 «خوام یم معذرت» کردم زمزمه رلبیز

 . کرد نگاهم سردشو تلخ نگاه همون با

 .باشم دردات مرحم اومدم یدیفهم یم کاش کنم، یکار برات شد یم کاش

 «بله» گفتم عاقد لمیوک ایا درجواب و بستم هامو پلک

  .ما یهردو یمجرد به شد یانیپا خط شهرام طرف از بله کی

 .شوهر و زن نسبت با میبود هم محرم هردومون حاال

  .کردم نگاه شهرام به مردد میاومد رونیب که محضر از
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 و کردم یم فکر دستش یگرما به یوقت اما داشتم وجدان عذاب درخواستم خاطر به هنوزم

 .شدم یم خودخواه بودم گرفته که یارامش

 م؟یکن چه دیبا االن -

 .زد یپوزخند شهرام که بود مسخره یادیز انگار سوالم

 کنن؟ یکارمیچ عقد از بعد شوهرا و زن همه -

 .گرفتم گر و دیدو صورتم به خون

 !کوچولو موش باشه داشته یخال تخت که جا هی میبر دیبا کنم فکر -

 .ارمیب باال رو سرم تونستم ینم شرم شدت از

 .عاشق دوماد عروس نیا یجلو یکن ایح و شرم خواد ینم فعال -

 .  دیچرخ عقب به سرم حرفش نیا گفتن با

 هب یدست و شدم هول. ومدنیم سمتمون داشتن بودن کرده عقد ما از قبل که یپسر و دختر

 .دمیکش شالم
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 تپس به که حاال اما هیچ لشیدل دونم ینم عقد نیاومد تنها ما مثل شمام ها، بچه سالم -

 ییتنها نیا از یلیخ دیمهش. میبش هم یافتخار مهمون نیباش موافق اگه میخورد هم

 ناراحته مون

 :گفت بالفاصله شهرام اما بگم یچ دونستمینم کهمن

 .میشینم مزاحم ممنون -

 .اومد حرف به دیمهش

 وت دوست دوتا حداقل که باشه خوش دلمون نیبذار مییتنها یلیخ ما کنم یم خواهش -

 .نیاریب حساب خودتون دوست مارو و دونسته قابل اگه البته. باشن مونیمهمون

 . اومد کوتاه و سوخت دلش شهرام که کرد کرد مطرح درخواستشو مظلومانه انقدر دیمهش

 خودشهرام با فقط زیچ همه تا نکردم یدخالت هیچ درست کار دونستم ینم وسط اون که منم

 .باشه

 .جلو هم دیمهش و دیسع. میبود عقب شهرام و من میشد دیسع نیماش سوار
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 .کردن باز رو سرصحبت به کرد شروع دیسع افتاد، راه به که نیماش

 شهرام؟ اقا یندار نیماش -

 .داد جواب کوتاه شهرام

 نگمل کامل نباشه اگه اما ست قراضه و یمیقد من نیماش نیا سخته، لهیوس بدون بابا -

 ه؟یچتو شغل داداش یراست. کنم یم یمسافرکش باهاش نکهیا خصوصا

 :گفت حوصله یب شهرام

 .کارمیب فعال درواقع ندارم یثابت کار -

 .تنداش یثابت کار و کرد یم کمک صنم و بهراد به داشت حاضر حال در نبود، هم راهیب حرفش

 نم نیماش یها هیما نیهمتو پات، ریز بنداز بخر نیماش هی کن جمع پوالتو داداش خب -

 .برات نشه گرون که

 .کرد یا سرفه تک دیمهش

 .دارن یخوب یمال وضع معلومه وضع سرو و لباس نیا با شهرام اقا ،یگیم یچ دیسع -
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 . کهیف لباساس البد کردم فکر ستین پاش ریز نیماش واال -

 ندارن دوست یرانندگ دیشا! د؟یسع وا -

 جور حرف کم همراه تا دو و پرحرف همراه دوتا اخه شه، عوض فضا کنم یم یشوخ -

 .انیدرنم

 . بودم شهرام یناراحت و یدلخور ی متوجه من اما دندیخند هردو دیمهش و دیسع

 .بود دستاش خاطر به فقط شهرام نداشتن نیماش لیدل

 ور انگشتاش نوک وارد نوازش و اروم. گرفتم رو دستش و بردم دستاش سمترو دستم ناخوداگاه

  .کردم لمس

 نیا اخه کرد یم حس یزیچ اصال ای داشت یاحساس چه دونم ینم بود دستش همون نیا

 .دادمن اجازه که بزنه پسرو  دستم ش گهید دست با کرد تالش اما. حس بدون و بود سر دستش

 یم گوش حرفاشون به یگاه. زدن حرف گهیهمد با فقط رستوران به دنیرس تا دیسع و دیمهش

 . کردم
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 شاد منم دل بودنشون شاد از دن،یخند یم زیر و کردند یم ییسرا عاشقانه هم رگوشیز مدام

 .کردم یخوشبخت یارزو قلبم ته از براشون. شد

 

 یاه ازمنطقه یکی تو محضرمون اخه. داشت نگه مناطق همون تو رستوران هی مقابل رو نیماش

 .بشناسدش یکس باالشهر دیترسیم شهرام چون بود شهر متوسط

 . مینشست تخته یرو ما و بود یسنت رستوران

 بگوشتا ماهم الطبع به بده بهش یسنت یغذا هی که بودش اورده دیمهش به قولش خاطر به دیسع

 .میداد سفارس

 .ردک نخودا دنیکوب به شروع هم از اب و نخود کردن جدا از بعد. گرفت و دیمهش ابگوشت دیسع

 .خانمامونه روز امروز که ریبگ لقمه خانمت واسه شمام شهرام داداش -

 .نخود دنیکوب بود سخت براش. شد اهیس شهرام رنگ

 .گرده ینم اجتماع تو یلیخ چرا دمیفهم یم تازه کنم، چه کردم فکر
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 .اشتمبرد و شهرام یجلو یزید و بردم دست سرعت به ، کردم فکر باز و دمیکش یا کالفه نفس

 .نره ادتی قرارمونو شهرام -

 :گفتم دیسع و دیمهش روبه و زدم یلبخند شده، جیگ بود مشخص

 نویاقا جا همه مرسومه که نه. بکشم غذا شهرام برا من شهیهم میگذاشت قرار شهرام منو -

 نه همگ. میکن شنا اب جهت خالف موارد یسر هی تو میگذاشت قرار ما بکشن غذا خانما برا

 شهرام؟

 .داد تکان حرفم دییتا در رو سرش یتلخ به شهرام

 هرامش نداشتم مهارت. نخود دنیکوب به کردم شروع. کرد یم درد فکم بودم بافته بهم بس از 

 .گرفت ازم رو کوب گوش و دیکش جلو رو بدنش

 .کوبم یم من دار نگه و ظرف تو -

 ینم پا سراز قلبم و شده جانیه دچار یکینزد همه نیا از کهیحال در کردم اطاعت حرف یب

 .شناخت
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 دادن هاشونو شماره دمیسع و دیمهش. میبر زودتر که کردم بهونه ور سردرد ناهار خودن از بعد

 .میباش ارتباط در باهم هم اون از بعد که

 خودشو کمی که دانشگاه از بعد. بودن سال و همسن و پرورشگاه ی بچه هردو دیسع و دیمهش

 اما ودب روشون شیپ یسخت راه دن،یکش ادیز یسخت. کنن ازدواج رنیگیم میتصم کردن جمع

 .بودن هم عاشق

 درک رو عاشق حال و دمیفهمیم رو عشق همه از شتریب چون داشتم یخوشبخت یارزو براشون

 .کردم یم

 باهم همزمان رو روح و جسم چون هیمعمول یزخما از تر قیعم یلیخ دردش زدن عشق رو زخم

 .کنه یم یزخم

 . میشد امونهتیسو وارد بهیغر دوتا نیع شهرام و من هتل به دنیرس با

 .رفتم یم سرکار زودتر و کردم یم تن فرم لباس دیبا من

 .اوردم دوام میکار فتیش انیپا تا اما کنن یم نگاهم یبد جور هی همکارام کردم یم حس نکهیا با
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 جواببدون سوالشو لبخند با من و رفتم کجا کردم نونوار امروز دیپرس همکارا از یکی کبارمی

 .گذاشتم

 

 . رفتم تمییسو سمت به شد تموم که کارم

  کرد؟ یم چه شهرام االن یعنی. ستادمیا هشت شماره تییسو مقابل ناخوداگاه

 صداشو که برم تمییسو سمت کردم قصد گرد عقب با و دمیکش یاخ بود گرفته امروزمون از دلم

 .دمیشن

 .دارم کارتتو ایب -

 .شدم داخل سرعت به و شد اب قند من دل ته نحالیا با نبود یمتیمال لحنش در

 .سالم -

 .نیبش -

 . دمیپرس رو حالش همزمان و نشستم کاناپه یرو
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 .نداره یربط من به حالش بدونم که بهم بود یدهن تو هی ندادنش جواب

 درروز که بود من یناتوان از یبخش هی فقط نیا! مو یزندگ یدید و یاومد همراهم امروز -

 .بخوره بهم م یزندگ خودمو از حالم شد یم باعث

 .دادم قورت دهنمو اب

 هک هستن ادما از یلیخ! ستین تو واسه فقط طیشرا نیا اما شهرام یدار یسخت طیشرا -

. باشن ناتوان یزیهرچ تو تونن یم ادما. ستین یجسم تیمعلول به فقط یناتوان. ناتوانن

 یلیخ دنیخر تو ستین خوب شونیمال وضع بود معلوم نیبب و دیسع و دیمهش نیهم

 .کردن یم یزندگ داشتن و بودن اومده کنار طشونیشرا با اما ناتوانن زایچ

 .یزندگ نیا به کردن عادت بودن نیهم اولم از اونا -

 .شدم بلند جا از

 .زنه یم ادمو دهن طعمش که تلخ انقدر. شهرام تلخه یزندگ به نگاهت -

 .یبفهم حالمو یتون ینم -
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 تسرانگش یا بوسه. گرفتم دست یتو راستشو دست زدم زل چشمش تو و ستادمیا مقابلش

 .زدم راستش

 .ندارم یحس چیه -

 بردم دست. ارمیب کم خوام ینم نحالیا با شده سخت برام دنیکش نفس. ستین خوب ادیز حالم

 یم چه هنیبب بود منتظر. بود ستادهیا مقابلم ساکن و حرف یب. کردم باز راهنشویپ ی دکمه و

 کنم؟

 .اوردم در رو راهنشیپ

 .دمیکش عضالتش یرو یدست بود دهینپوش یچیه رشیز

 .ندارم یحس چیه -

 رو ش نهیس تخت سرانگشتام با و قراردادم ش نهیس یرو رو دستم اروم. دادم بازوش به یفشار

 .کردم لمس وار نوازش

 .کرد درد دستم. کردم پرت توهوا و گرفت رو دستم مچ تیعصبان با خورد، یتکان 
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 ؟یکن یم یغلط چه یدار -

 .تندش لحن از خوردم جا

 رازپ وجودت نیبق نداره یحسو شده لمس بدنت از ییجا هی اگه بدم نشون بهت خواستم -

 .حسه

 شده، داریب یلیخ حسش بدنم از جا هی االن داره، حس بدنم یکجا دونم یم خوب خودم -

.  بپرم باهات بخوام که یستین من حدود حدو در تو اما بدم نشونت نجایهم ادینم بدمم

 هیهد برانج به گرفتم میتصم داره لیدل هی فقط اون نکن م شناسنامه تو اسم اون به نگاه

 .کنم ماریب رو روحت از یبخش برادرات

 !ستمین حدش در گفتیم بار هی و رابطه به کردیم دمیتهد بار هی نبود معلوم باخودش فشیتکل

 .یکنیم ارومت که تا هرچند بزن زخم کن، جبران خوادیم دلت هرجور باشه -

 .زد شیموها انیم یچنگ

 .رونیب برو بده حالم -
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 .نرم شهیم -

 !رونیب -

 . دنیلرز تییسو یستونا کردم فکر لحظه هی که بلند انقدر زد داد

 .اومدم رونیب تییسو از یتینارضا باو کردم مشت رو دستم

*** 

 . شدم داریب خواب از سردرد با صبح

 . بودم زده قدم اتاق یتو رو شبید تمام نبود خوب اصال حالم

 طخ قلبش یرو که ییزخما نیا دیبا. کردم یم دایپ شهرام قلب خی کردن اب یبرا یراه دیبا

 . زدم یم مرهم رو دندیکش

 .شدم یم درمان دیبا من و بود درد همه شهرام

 .ارمیب کم راه اول خواستم ینم شه؛یم درست زیچ همه کردم یم نیتلق خودم به مدام

 . بودن کردنمدعوت از یخبر نباریا اما ستادمیا شهرام تییسو مقابل دوباره سرکار، برم شدم اماده
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 .شدم اسانسور سوار و زدم خامم الیخ به یپوزخند

 . دادن ور حقوقمون خبردادن همکارا نیب رفتن محض به

  .رمیبگ زودتر رو م نامهیگواه بودم داده قول خودم به شدم خوشحال اتفاق نیا از

 قدم شیپ نام ثبت یبرا فتمیش انیپا از بعد و گرفتمو کینزد اموزشگاه هی ادرس یفیشر یاقا از

 .شدم

 . نداشتم خبر شهرام از بود یروز چند

 .کرد یم منعم یحس کردمیم قانع رو خودم که هربار اما انهی برم سراغش خودم بودم دودل

 .نایب مسافرها تا موندم منتظر نشستم بود شخوانیپ پشت که یبلند یصندل پشت

 .کن مسافر معمول طبق و بود مدارس امیا

 . بلندشدم جا از تند کرد یم حمل رو چمدانش وکیب اقا که یپسرجوان دنید با

 .برگشت سرپستش دوباره خودش و اورد من سمت رو پسر وکیب اقا

 .نیاومد خوش سالم
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 . کرد یتشکر پسرجوان

 .درخدمتتونم -

 .انداخت صورتم به یا رهیخ نگاه

 .خوشگل خودت مثل خوام یم اتاق هی -

 . کردم گرد چشم و خوردم جا

 .مکرد یا سرفه تک. شه یباز صنم یابرو با دمیترس اما بکشمش فحش به خواستیم دلم

 .باشه طبقه کدوم -

 .اورد کینزد رو سرش

 .دهیم یا گهید حال هی باالم ی طبقه عاشق من -

 . شد حبس نفسم

 .گفت یم پرت و چرت داشت و نبود خوب حالش مرد نیاانگار 

  ن؟یدیم دخترم اتاقاتو رو نمیبب -
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 .نیبکش خجالت -

 .امیم در خجالتت از یبد حال! ییدلبرا اون از چنده؟ خودت متیق -

 . کنه جمع رو مست مردک نیا ادیب بگم یفیشر یاقا به تا برداشتم رو زیم یرو یگوش

 !یکن یم ناز چته -

 . بود نوبر یلیخ گهید نیا اما بودم زده سروکله ها ادم مدل انواع با مدت نیا من یخدا

 .دمیکش یپوف

 .نیاومد اشتباه و ادرس که نه اگه درخدمتم نیخوا یم اتاق اگه -

 .عشقم خوامیم خودتو -

 .یکن یم غلط تو -

 . دمیچرخ عقب به دهیترس شهرام یصدا با

 شدن نییپا و باال و فک لرزش. بود زده زل بهش تیعصبان با و بود ستادهیا پسر یرو روبه درست

 .نهیخشمگ چقدر داد یم نشون ش ینیب یها پره
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 ؟یگیم یچ تو -

 .یبافیم بهم پرت و چرت یدار یسادیو من کار محل تو -

 :داد ادامه شهرام و باخت رنگ پسرجوان

  ؟یزد یچ -

 .کنم اجاره زن اومدم -

 .شتریب شهرام خشم و شد گرد من چشم

 .سیپل بزن زنگ اقا وکیب -

 .بودند شده جمع اطرافمون هم پرسنل و مهمانها از نفر چند

 االغ؟ مردک داده بهت یک رو نجایا ادرس -

 ج. خفه دستاش با رو مرد نیا نبود دیبع تیعصبان شدت از شهرام

 .شدن مانعش وکیب و یفیشر یاقا. اما ارهیب نییپا رو پسر فک تا رفت لو
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 یجور و انداخت بهم یغضبناک نگاه. گرقت قرار ماجرا انیدرجر و اومد رونیب م یکالنتر خانم

 :گفت نشنوه شهرام که

 . یسوزوند شیات یاومد که یروز از -

 .ندادم محلش

 شمچ تو نداشتم رو وسط نیا منم .دارن نگه اروم رو شهرام کردن یم تالش همه سیپل اومدن تا 

 .بدونه مقصر منو دمیترسیم ش همه. کنم نگاه شهرام

 . برد خودش با رو پسرجوان ،اومد که سیپل

 تله داخل بودن فرستاده اونو کردنش تیاذ یبرا دوستاش و بود زده مواد پسرک میدیفهم بعد

 .دادن یم اجاره باهم رو زن و اتاق اونجا بودن گفته بهش و ما

 .ببره پناه یک به نسل نیا یجوونا دست از وندیم ادم
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 سندناپ رفتار مدل نیا با هم رو گهیهمد کردن مسخره. یان یلذتا و بودن یبار و بند یب دنبال

 شهرام اب دونستم یم من و ندازن یم هیبق یزندگ تو یشر چه نبود مهم براشونم دنیپسند یم

 .دارم داستان

*** 

  .ماندهیباق خودش قوت به هنوز امروز اتفاق از بعد دردسر نداشتم شک. بودم زنگش منتظر

 .انداختم وارید گوشه یگوش به ینگاه

 . خورد زنگ که بود نگام منتظر انگار

 شهرام ی چهره فکر. دادن جواب یبرا بودم دودل.  رفتم سمتش به نهیباطمان و زدم یپوزخند

 . نداختا یم تنم به لرز اداشیفر و

 .خورد زنگ باز بالفاصله اما شد قطع خودش که کردم تعلل انقدر

 :گفت یتند با بزنم حرف نذاشت برداشتم رو یلرزگوش و ترس با
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ی مثل نگالد هیبا چرا یبد حیتوض برام یایب خودت یباش داشته شعور انقدر کردم یم فکر -

 .یشیم دهن به دهن اون

 ...من خب -

 .نجایا ایب پاشو نزن اضافه حرف -

 .نرم دادم یم حیترج بود یعصب هم شهرام و بودم دهیترس

 .یش اروم بذار شهرام -

 سگمو یرواون پس کنم، یم و دیبا که یرفتار همه جلو و امیم یومدین یاومد که یاومد -

 .ارین باال

 یسرم از یزندگ تلخ اتفاقات ی همه مثل هم رو دردسر نیا و رفتم یم دیبا نبود یا چاره

 .گذروندم

 . منتظرمه یعنی نیا و بود باز تشییسو در
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 عقب به و خوردم یا کهی ترس از شد بسته سرم پشت شدت به در. شدم تییسو داخل مردد

 .ودب پوشونده رو صورتش ش اشفته یموها .بود سرم پشت یعصب یا چهره با شهرام. دمیچرخ

 ؟یهمخوابگ به کنه دعوتت لیپاپت هی یدیم اجازه که یندار صاحاب مگه تو -

 . دادیم الکل یبو دهنش

 . خورد چرخ زیم یرو یخال یالسیگ و مشروب ی شهیش یرو نگاهم

 .اومد بدم بودنش مست از چرا دونم ینم

 !شهرام -

 خبط راحت و یخورد رو داداشات اون حروم ی لقمه دونستم یم اول همون دهنتو، ببند -

 .یکن یم خطا و

 پدرم ی سفره از وجودا یب اون بود، تر حالل رمادرمیش از که خوردم پدرمو ی لقمه من -

 با یندار خبر یوقت. نکردن خرج مون خونه واسه دوزار وقت چیه خدا شکر اما کندن

 .نلرزون گور تو پدرمو تن تهمت
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 دامص. کرده فروکش ششیپ یلحظات تیعصبان کردم احساس خورد، چرخ صورتم یرو نگاهش

 زدم حرف اما ومدیدرم سخت

 اهل نه من. زدیم رو حرفا نیهم مرد اون بود یهرک میتا اون گفت، یچ سیپل که یدید -

 اهل. بره سرشون از هوش بهم بخوره چشمشون تا که یا افسانه یا چهره نه دادنم نخ

 .زد یم بهم دست هی حداقل همسرخودم بودم اگه که ستمین م یدلبر

 .داد یمحکم فشار و گرفت کتفمو چپش دست با اومد، جلو خشم با و زد یپوزخند

 .یبکن یدلبر یبلد خوب اتفاقا! ایب ؟یخوایم زدن دست -

 . دیکش سرم از شالمو یتند به

 .اومد فرود م شونه و صورت یرو یموها حجم و ببندن موهامو بودم نکرده فرصت

 یمحکم فشار دراخر و کرد جمع مشتش یتو رو همه و دیکش لختم و اهیس یموها نیب یدست

 . داد

 .شد بلند آخم و گرفت درد سرم کف
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 ..شهرام -

 .دیکش عقب و بست چشم

 .یبر کاش -

 .یکن نازم که مونمیم رمینم! نازه ازمین که زنم هی من. نینب خودت دشمن منو -

 .یدار ازین یچ به مونهیم ادمی نه یزنم مونهیم ادمی نه شم یعصب -

 .یشیم اروم روز هی باالخره -

 .یکن ینم فراموش وقت چیه و امروز اما -

 .کنم فراموش دمیم قول -

 .دیکش لبام به رو انگشتش نوک و اومد جلوتر

 دارم دوست بکشم اغوش به رو وجودت ی همه دارم دوست بچشم، طعمشو دارم دوست -

 .کنم تجربه و دیجد ی رابطه هی تو با دارم دوست رمیبگ ارامش تنت از

 . گرفت قرار لبم یرو لبش. آورد جلو رو سرش. شد حبس م نهیس تو نفس
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 عقب باالخره که بود اورده کم نفس خودشم انگار. شد یم خفه داشتم که گرفت کام قیعم انقدر

 .دیکش

 یلیخ طعمه، خوش هم رژ بدون تو لب اما دهیم رژشونو طعم دنیبوس موقع دخترا لب -

 .بهیعج

 خورد چرخ تنم یرو خمارش نگاه

 جا به برات زویانگ نفرت شب هی خشم از حجم نیا با من گذرم یم اما بگذرم ازت سخته -

 .ذارمیم

 .شهرام -

 .کنم یم خواهش. یبر بهتره پس شناسم،یم خودمو -

 . شدم التماسش مات

 . گفتیم یجور نیا که دونست یم یزیچ هی یحتم
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 کم عشق راه یتو نبودمیراض کنم، یخودخواه مقابلش نبودن یراض بذارم، تنهاش نبودم یراض

 .کرد ممیتسل ملتمسش لحن اما ارمیب

 . ستادمیا مقابلش 

 . کرد نگام یسوال

 از تر قیعم یحت دمیبوس لباشو که بودم من نباریا. برسه بهش قدم تا شدم بلند پا پنجه یرو

 .خودش

 رممتنف ازم هرچقدر فتهیب یاتفاق هر منتظر، و ستمین یراض اما رمیم حرفت احترام به -

 .شهینم کم تو به من عشق از یچیه یباش

 .گذاشتم قلبم یرو و کردم بلند دستمو

 . تپهیم تو یبرا شهیهم تا قلب نیا -

 حرف دیام به دمیکش یم که بود یا هودهیب انتظار و نخوردن تکون لبهاش اما زد یبرق نگاهش

 .اون زدن
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 شدن؟ یم تموم یتکرار یروزا نیا یک پس. برگشتم تمییسو به مغموم

*** 

 شبانه مدرسه اسممو هم شهرام. کردم یم اماده نامهیگواه انحامت یبرا رو خودم که یطیشرا تو

 .داشتم یادیز جانیه. شد یم لیتشک بعدازظهرا کالساش البته نوشت

 . بشم یموفق ادم منم ندهیدرا خواست یم دلم

 .بخره کنکورم تست کتاب برام خواستم ازش باخجالت

 .گرفت یتاکس حرف یب

 .زدم ونهگ یرو یا بوسه همونجاو دمیکش یغیج یخوشحال از داد ستیا یکتابفروش مقابل یوقت 

 .شد شرمم خودمم البته شد، شوکه مالعمل عکس از ابتدا

 :گفت سرزنش با و کرد اخم بالفاصلهاما 

 .مینداشت یسر سبک -

 .خوشحالم چقدر یدون ینم -



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

156 
 

 .ستین یکن یم فکر که یخبر اون دانشگاه تو -

 حداقل هی باشم داشته دارم دوست ندهیدرا که یکار کنار خوادیم دلم یول دونم یم -

 .رمیبگ مدرکم

 :دیپرس مردد و کرد نگام شده زیر یچشم با

 ؟یکن کاریچ ندهیدرا یخوایم مگه -

 .کردم نام ثبت دوخت و یطراح پلمید نمیهم واسه شم اطیخ خوامیم -

 .رفت فرو فکر به شهرام

 .یریبگ ادی هام موسسه قیطر از یتونست یم که اونو -

 .رمیم هم موسسه نورپز از بعد یول ترم راحت خودم ینجوریا -

 داره نظر ریز حرکاتمو قبل از شتریب یلیخ کردم یم حس. نزد یحرف گهید و انداخت باال یا شانه

 .کنهیم نگاهم و

 .گرفتم مچشو نبود مهم براش هم اصال بود روم نگاش دمیچرخیم سمتش که هربار
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*** 

 . کرد یم درد سرم که بودم زده تست انقدر

 ممچش که گذاشتم تستام یرو مدادم. بود تنم تو هنوز یخستگ اما دادم بدم به یقوس و کش

  بود؟ بهمن ستمیب فردا. زیم یرو میتقو به خورد

 .شد یم ساله۵۲ فردا یعنی

 و ترف ینم ادمی تولدشو روز وقت چیه افتاده که یاتفاقات خاطر به ها سال نیا شد ینم باورم

 .کردم یم تصورش المیتوخ و گرفتمیم جشن ییتنها هربار

 . زد سرم به یفکر

 دستور هب و درسام خاطر به. میکن عوض فتمونویش کردم هماهنگ یعقوبی خانم با اما بود روقتید

 هم یعقوبی خانم و برسم درسام به ظهرها بعداز تا بودم شده صبح فتیش کال گهید من شهرام

 .ظهر بعداز
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 لهت از که کردم کاله و شال زود صبح. کرد قبول چرا و چون بدون بود یا العاده فوق زن که حقا

 ! رونیب بزنم

  کرد روترش شهیهم مثل. شد سبز جلوم یکالنتر خانم

 کو؟ فرمت لباس -

 .امیم و رمیم! مونده جام یعقوبی خانم دارم کار -

 .کرد نگام نهیک با

 .بامنه امور ی همه یهماهنگ هنوز نجایا داده؟ اجازه بهت یک! یکرد غلط -

 .نیرینگ وقتمو یخودیب پس رمیم بشم اخراجم یحت دارم واجب کار -

 . ندارم کارت یدخترشهرام دوست چون نکن فکر -

 .کردم سواستفاده تمیموقع از من اما کرد ادا دار کش و زیرامیتحق یلحن با را دختر دوست

 .کنم هماهنگ پسرم دوست با یدار یمشکل -

 :گفت چندش لحن و دراورد زدن عق یادا
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 .دراد جونتتا  بده انقدر -

 ندت قدم الیخ یب. ارزش یب و بود دزد کی هنوز او دمید از اما بکشمش فحش به خواستیم دلم

 .رونیب سمت به کردم

 .بود کم وقتم و داشتم کار یکل

  .ردک ینم کار فکرم نیا از شتریب اما نبود خاص دمیخر شرتییسو به براش هیهد عنوان به

 .اماده کیک هی اخر در و دمیخر هم پرتقال و اریخ و موز

 لکش یزقلبیر یها فوندانت با رنگ دیسف ساده روکش با گرد کیک کی اومد، خوشم شکلش از

 . داشت قرار دورش تا دور که

 فشفشه و بادکنک هم یکم.  مبارک تولدت جان شهرام نوشتن من، خواستِ به کیک یرو

 . دمیخر

 .برگشتم هتل به کارم از یراض درکل

 .بودم گرسنه دایشد و بود شده تموم ناهار وقت
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 گفت یوبعقی خانم رفتم که نییپا به. باشم داشته ستادنیا پا سر جون تا خوردم رو موزها از یکی

 . کنم جبران فردا منم که سهیمیاو کامل و تهیمامور شوهرش امروز

 .کنم ماچش یحساب خواستیم دلم

 . برگشتم تمییسو به خوشحال

 فادهاست بود دهیخر قبال شهرام که هم یشیارا لوازم از. کوتاه دامن با کردم تن یضربدر تاب هی

 .دراومدم خودم خجالت از یحساب و کردم

 .بودم یراض م چهره از درکل

 .رفتم شهرام تییسو به و برداشتم ور لیوساخودم  همراه ،اخر در و کردم تن یبلند یمانتو

 .نکرد یاستقبال اومدنم از و بود هم تو اخماش. کرد باز ور در رید هم نباریا

 . شدم داخل تند

 .کرد نگام یسوال و شد دستم لیوسا متوجه

 .گمیم االن کن صبر -
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 .کنارش هم رو کادوم. گذاشتم زیم یرو و شستم هارو وهیم و برداشتم رو زیم یرو ی وهیم ظرف

 .دراوردم پاکتش از هم رو کیک

 . کرد نگام مات

 .کردمزمزمه رگوششیز ،دمشیبوس قیعم و شدم بلند سرخوش

 .من بداخالق مرد مبارک تولدت -

 بود. شده ریغافلگ یحساب دمیفهم رفتاراش از

 نمیهم اما نبود شهرام سابق یلبخندا هیشب که یلبخند. زد یلبخند ها مدت از بعد و باالخره

 .داشت یدواریام یجا

 .باشه ادتی کردم ینم فکر -

  میگرفت جشن هم با ور تولدت میبود دوست که موقع اون ادمهی -

 .رفت فرو فکر به

 .بود جانیه از پر برام که ییروزا شده، تنگ روزا اون یبرا دلم -
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 .تافشفشه چند و گذاشتم کیک یرو رو شمع

 .مرفت جلو دادمیم قر کهیدرحال گرفتم، دستم یتو و کیک و کردم روشن رو ها فشفه و شمع

 .یباش زنده صدسال که کن فوت هارو شمع ایب. مبارک تولدت تولد تولد -

  .کردیم نگام شهرام و خوندم یم من 

 .گرفته قرار ریتاث تحت کردم فکر

 . شدم موفق کردم فکر 

 .بود م یزندگ تیموفق نیبزرگتر شهرام داشتن

 .قراردادم مقابلش و زیم یرو رو کیک. یکن فوت شمعتو یخوا ینم -

 .شدن اب درحال شمع نیپاراف و بودن شدن خاموش درحال ها فشفه. کرد نگاه بهم مردد

 .کن ارزو حتما یکرد فوت یوقت -

 .دادم ادامه رلبیز

 ؟یکن ارزو منو شهیم -
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 دیشک منو اما ببوسم رو ش گونه تا رفتم کنارش و زدم دست من شمع کردن فوت با و نزد یحرف

 .دنمیبوس به کرد شروع و بغلش یتو

 .کردم شیهمراه نیهم یبرا کنه استفاده دستش هی از بود سخت براش

 تن یرو لباش یباز از و بودم شده مسخ. کرد لمس رو تنم وارنوازش و رفت راهنمیپ ریز دستش

 .بردمیم لذت صورتم و

 . دیچیپ درهم تنامون و بود باز اغوشش بودم، ارشیدراخت شده میتسل. دراورد رو لباسم

 . زدن رو در زنگ شدنمون یکی از قبل اما بود نمونده نمونیب یا فاصله

 .میدیپر جا از شوکه هردو

 . ردک نگاه رونیب به یچشم از و رفت در سمت به کردم، نگاه شهرام به یسوال

 :گفت و برگشت من سمت مبهوت و مات

 !مامان -
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 شوشلوار و راهنیپ سرعت به خودش شه یعصب شد، باعث میباز خنگ نیهم و بودم شده جیگ

 .کرد پرتاب سمتم منو یلباسا و کرد تنش

 !یندار اومدن رونیب حق نرفته مامان تا اتاق، تو برو و کن تنت رو ایکوفت نیا -

 مزد لب یسردرگم با

 چرا؟ -

 . اتاق سمت بردم کشون کشون و داد دستم مچ به یمحکم فشار و شد کمینزد

 . کرد پرتم بایتقر

 .کرد یم درد لگنم و دست مچ. شدم پرت نیزم یرو و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم

 .ذارم ینم ت زنده ادیب در ازت صدا -

  .بودم دهیترس
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 تنرف از قبل رو المپ شکر رو خدا. شدم بلند جا از یسخت به شهرام توسط در شدن بسته با

 قرار اتاق دور تا دور که یتورهایمان به خورد چشم یناباور با و زدم اتاق داخل یچرخ. کرد روشن

 . داشت

 .رفتم جلو

 . بودن شهرام رنظریز هتل یقسمتا تمام. بود کنترل اتاق هی نجایا من یخدا

 . دیرس یم بزنگاه سر هربار چرا دمیفهمیم تازه

 .گرفت یم رنظریز رو زیچ همه نجایا از اون

 .بودن گذاشته نیدورب رو جا همه دمید رو تورایمان دونه دونه

 . خورد شهرام تییسو در یورود به چشمم

 . شد تییسو داخل یخانم

 . گذاشتم باز رو در یال و رفتم تند نهیبش نکهیا از قبل

 .دمیشن یم صداشونو دیبا حداقل
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 باشه؟ گفته راست معلوم کجا از اصال

 .کردم زیت گوش

 ؟یگرفت جشن ییتنها تولدتو -

 :گفت بده جوابشو نکهیا بدون شهرام

 .گفت بهتون بهراد. نجامیا نیدیفهم کجا از اصال کار؟یچ نیاومد نجایا -

 .خبرداد گهید یکی اما براش دارم نمشیبب فقط بگه، دروغ بهم بهراد نداشتم انتظار اصال -

 قیاشق بدم خبر اومدم. حرفاست نیا از تر مهم یلیخ خبرم ستین مهم یفرع مسائل نیا -

 دونم یم. جهنمه براش تو بدون یزندگ گهیم. کنه یزندگ باهات که برگشته. برگشته

 .یهست و یبود عاشقش

 .بود کرده ترم یعصب شهرام سکوت و زد یم تند تند داشت قلبم

 ؟یخوایم و قیشقا هنوزم تو شهرام. ستین مهم گفت اومده سرت یچ گفتم بهش -

 .شد یطوالن سکوتشون
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 یچ گهید نیهم عاشق هردو توئه، تیموقع نیبهتر قیشقا پسرم کنم یم خواهش -

 یعاشقش هنوزم که بگو. یخوایم

 دارم زن خودم من بگه نه؛ بگه شهرام کردم یم دعا

 اومد؟ یک قیشقا مامان -

 .ست هفته هی -

 .شده تنگ براش دلم نمش،یبب خوامیم -

 .یدار دوستش هنوزم پس -

 !شنمیبیم دوباره شهینم باورم! اومده شهینم باورم. جونمه قیشقا دارم دوستش معلومه -

 باال رو بداقبالی از حجم این خواست می دلم و بود بد حالم. چرخید می سرم دور اتاق

 . بیارم

 بود؟ عاشق شهرام
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 .بودم نشنیده رو اسمش وقت هیچ که شقایقی عاشق

 . بزنم هق میخواست دلم

 .شد باز شدت به اتاق در

 .بیرون شو گم -

 .شد شدیدتر م گریه

 وسایلتو. شدم می خامت داشتم کردی، می خامم داشتی. میخوره بهم ازت حالم -

 .میدم تمام تم مهریه. میدم طالقت فردا الزمه که هرچی و شناسنامه کن، اماده

  مهریه؟

  بوده؟ چی نبود یادم اصال

 !خواستمی رو شقایق انگار اون و خواستم می و شهرام فقط من
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 کیه؟ شقایق -

 جاخورده؟ یعنی این اومد، باال تند سرش

 .شنیدم حرفاتونو ی همه -

 !بهتر -

 .نداشت هم وجدان عذاب نبود، متاسف

 .شهرام دارم دوستت من -

 حاال کردم فکر و خواستی خودت چون کردم عقدت. ندارم دوستت گفتم هزاربار -

 می خوابگی هم درد به حداقلش بدم فرصت خودم به داری قبول شرایطمو که

 .خوری

 . شنیدم شدن خورد صدای
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 می له حرفا این وزن زیر داشت که بود غرورم حتمی بودن سرجاشون که هام استخوان

 .شد

 .کرد عوضت اینجوری اسمش که کیه شقایق زد برق امشب نگات -

 .مزندگی کل از و اتاق این از برو پاشو اذیت بدون بعدش اما بگم بهت تا بشین -

  داشت درد. کشید تیر قلبم

 پدرامون اما کنیم ازدواج باهم میخواستیم داشتیم دوست رو همدیگه شقایق منو -

 قشقای زور یه شقایق بابای اخرم. نداره حد که انداختن سنگ انقدر و بودن مخالف

 ریدمب کامل ازش من و افتاد اتفاق این وقتی تا بودیم درارتباط باهم. اونور فرستاد

 گفت بارم یه. کرده ازدواج دونستم می داد پیام چندباری پیش وقت چند اما

 اما کرد قطع ارتباطشو دوباره این از بعد. شده جدا شنیدم بعدم و دارن اختالف

 .برگشته اون حاال
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 شم؟ عاشقت منم که شدی دوست بامن بودی شقایق عاشق وقتی -

 بهراد. باشم داشته تونو خونه امار خواستم می اینکه و بود شیطنت فقط ما دوستی -

 زمال رو اینا بزنن اسیب بهش صفتت بی برادرای اون خواستم نمی بود دوستم

 .کنم تکرار مدام نیست

 .نیست الزم نه -

 .میدم طالقت فردا -

 . گیرم نمی طالق من متاسفم -

  :زد داد

 .میخوری گوه تو -

 . ندادم جواب
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 فک تمام. کرد پرت زمین روی رو بودم خریده که کیکی رفت هال سمت شد، تر عصبی

 کرد پرت ظرفش با هارو میوه. خامه شد سالن

 .چشمم جلو میارم اجدادتو شوم، می تر سگ این از نگیری طالق -

 .بهش خودم همیشگی عشق و شهرام امشب نگاه برق دیدم می چیز یک فقط من

 .نمیگیرم طالق اما ببینم سگتو روی دارم دوست من -

 . کرد نگام ناباور

 برای بودم ترسیده چرا دروغ. اورد هجوم سمتم و اومد خودش به یهو. زد نمی هم پلک

 .کردم فرار سوییتش از عجله با همین

 به و شدم بیدار خواب از وحشتناکی سردرد با صبح بود، برده خوابم کی نفهمیدم اصال

 .رفتم سرکارم و کردم تنم لباسام رو سختی

 .خوندم روزمو ی فاتحه کالنتری خانم نحس قیافه دیدن با صبح اول همون
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 . معنادار نگاهش و بود لبش روی بخشی پیروز لبخند

 .بگیرم ش نادیده کردم سعی

 .کنم شروع رو کارم تا نشستم م صندلی پشت

 . اومد سراغم شهرام که بود گذشته ساعتی یک

 !داد تکونشون زور به که سری و ابروهاش بین شدید اخم شد سالمم جواب

 بریم؟ نیومدی چرا -

 .سرکارم نمیبینی مگه -

 .جات بیاد یعقوبی میزنم زنگ -

 امج روز چند این بودم کرده هماهنگ یعقوبی خانم با قبل از چون ندادم نشون واکنشی

 اومد سمتم کوتاه ی مکالمه یه از بعد شهرام. واینسه

 .باش اماده فردا توام بدم انجام و طالق کارای میرم من -
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 .رفت اون و ندادم جوابشو

 .گشتم می مشکلم حل برای حلی راه دنبال و بود پر ازش دلم

 رسد برنامه از تونستم نمی درگیریام ی همه با. رفتم سوییتم سمت شد تموم کهکارم 

 که تستیو  بود سخت برام هرچند. زدم تست هرروز معمول طبق. شم غافل خوندنم

 یخیل چون کشید طول ساعت سه نزدیک اینبار کردم می حل ساعته یک قبل دفعات

 .هپروت تو رفتم می ها جواب کردن حل مابین وقتا

 . زدن در کشیدم که اهی با همزمان

 ندید با چشمی از. شم بلند کرد وادارم در پشت ادم سماجت اما بازکنم نداشتم حوصله

 . کردم باز رو در اینحال با افتاد لرز به بدنم و جاخوردم شهرام

 .کشیدم جیغ درد از.  کشید موهامو پشت از و تو اومد تند

 .دیوار به شدم کوبیده و داد هولم عقب به



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

175 
 

 نزدم دم اما درد داشتم. داد قرار م زیرچونه محکمرو دستش

 خفه دستا باهمین خودم دربیاری بازی مسخره بخوای خدا خداوندی به محبوب -

 وطالقت میایادم ی بچه مثل گرفتم محضر نوبت بعد ی هفته واسه. کنم می ت

 .میگیری

  گیوتین حکم اجرای اعالم موقع روم امپراطوران رحمی بی به بود، شده خشمگین چقدر

 .افراد اعدام برای

 :گفتم سختی وبه دادم قورت رو دهانم اب

 .شممی خفه دارم -

 .نشست کاناپه روی برداشت دستشو نیشخندی با ،بودم اورده کم نفس هم واقعا

 .کنم می نابودت کنی اذیتم -

 .ندارم دادن ازدست برای چیزی من -
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 غرور؟ حتی -

 :گفتم دادم می نوازشاروم رو گلوم حالیکه در

 .بزنیم حرف بیا اونوقت گرفتی نوبت دیگه هفته یه -

 .بپیچونی بخوای حالت به وای -

 .زدم لب محکم

 .بیرون برو اتاقم از االنم مختاری اقای نبینمت دیگه هفته تایه -

 با ،کنم بیرونش اتاقم از من نبود بد بارم یه. اومد جا حالم بودم قدرت موضع در اینکه از

 .جلو انداختم زبونمو فعال اما کنم غلطی چه قراره دونستم نمی خودمم اینکه

 .شد بلند جا از تند

 فراموش رو دوشنبه .اینجام اویزون ادم یه دم بریدم برا بودم، نیومده مهمونی برا -

 . نکن
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 .دوشنبه تا -

 . رفت بیرون و اومد کوتاه اما کرد نگام مشکوک

 کرد جاخوش و تلخ خاطر یه شد اومدنش و من سوییت میومد که بود باری اولین این

 .قلبم ی گوشه

 .کنم حل تست تا رفتم درسام سراغ بازم نکنم فکر بهش اینکه برای

 .گذشتم نمی تستم و درس از روحی هرشرایطی تحت بود عجیب خودمم واسه

 . شد سبز روم روبه معلق عجل مثل کالنتری خانم

 خنده و میزد برق چشماشم که امروز شد، نمی پاک رولبش از روزا این پیروزش لبخند

 .بگذرونه بخیر خدا گفتم دلم تو. اومد سمتم دید که منو. بود زیادی لبش روی ی

 :گفت عیلک و سالم بدون
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 !کنی می پاک اشکاتو داری گرفتی دستت دستمال االن کردم می فکر -

 . شد مانعم که کنم کج راه خواستم و گفتم ایشی

 !دونی؟ نمی نکنه -

 .میشی سبز تندتند جلوراهمم میاد خوشم ازت خیلی تو؟ میگی چی -

 دونی؟ نمی پس -

 .میخورد بهم بیشتر داشت حالم بود خوشحال انقدر اینکه از

 .سرکارم برم میخوام -

 .خواستگاری میره داره امشب پسرت دوست اخه -

 . کردم کنترل خودمو اینحال با افتاد لرزش به بدنم -

 .خرابه حالت -
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 میره داره قدیمیش عشق شهرام امشب گفت منه، دوست شقایق اخه -

 .براشون خوشحالم بودن هم عاشق خیلی دونی می. خواستگاریش

 .نشنوم پرتاشو و چرت تا نمونم دادم ترجیح داشتم، نگه سرپا خودمو زور به

 میترکی؟ داری چیه -

 .دارم چیکار شهرام به من بده، خداشفات -

 کسس دوباره طرف با تا همینن مردا نداره پرسیدن البته اون؟ یا شدی سیر تو ازش -

 .میره یادشون کال کنن

 ندنفسچ کشیدن با بغضمو. کنه پیشروی نذارم داشتم سعی من و بود چشمام پشت اشک

 .خوردم

 .شدی توهم دچار چیه؟ دونی می -
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 مردم ادبی یعقوبی خانم تا. خوردمی خونمو خون درحالیکه سرکارم برگشتم و گفتم اینو

 .شدم زنده و

 نداری؟ رو به رنگ دختر چته -

 کرف برم، اتاقم به زودتر خواستمی دلم. کردم بلند سرمو یعقوبی خانم نگران صدای با

 .شم اروم شاید کنم گریه و کنم

 شده؟ بحثت کالنتری با باز نکنه خوبی؟ محبوب -

 .زد جرقه سرم توی فکری

 میکنی؟ برام کاری یه یعقوبی خانم -

 !خیرباشه دختر چته -

 دست رو دست همینجوری نباید دونم می فقط دونم نمی خودمم شرشو و خیر -

 کنی پیدا برام ادرسشو خوام می جایی رفته مختاری اقای امشب. بذارم
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 .کرد گرد چشم

 خوبه؟ حالت -

 .اصال. نه -

 اره؟ داری سری سرو یه نظرم به مختاری اقای با تو -

 .نیست مهم االن -

 .کرده فرق االن اما میومد بیرون زور به سوییتش از تو اومدن از قبل تا -

 .کنی می کمکم -

 مواد خرید برا چک کردن امضا بهونه به کنم، هماهنگ خانم اقدس با صبرکن -

 .گیرم می ازش رو ادرس اشپزخونه غذایی

 میشه؟ یعنی -

 .انداخت غبغب به بادی
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 .نگیر کم دست منو -

 

 قرار بی شب هر شبا ، ثانیه به ثانیه

 نیار روم به تلخیشو دیگه تو شکستم من

 بشم نفس بی بزار بریزن اشکام بزار

 میکشم عذابی چه دارم من نمیدونی

 نیست من حق خدا به جدایی این

 نیست من حق صدا بی های گریه

 نیست من حق ها خاطره این مرگ

 نیست من حق انتها بی غم این
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 قرار بی شب هر شبا ثانیه به ثانیه

 نیار روم به تلخیشو دیگه تو شکستم من

 بشم نفس بی بزار بریزن اشکام بزار

 میکشم عذابی چه دارم من دونی نمی

 نیست من حق خدا به جدایی این

 نیست من حق صدا بی های گریه

 نیست من حق ها خاطره این مرگ

 نیست من حق انتها بی غم این

 

. ترف زودتر و سپرد یعقوبی خانم دست و امور کالنتری خانم خداروشکر شد که شب

 .بود امروزم خبر بهترین این
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 . کارشد به دست زود خیلی یعقوبی خانم

 هرانند. دادن سفارش شبی نصف جنس کلی و بود رفته شوهرش مخ روی خانم اقدس

 .میدیم چک گفتیم خودمون ما اما نکرد اصرار چک روی البته بود در دم بار با

 می امضا و چک و میام فردا گفتمی شهرام هرچی. زد زنگ شهرام به یعقوبی خانم

 نهک امضا رو چک ، چک با میفرسته پیک امشب همین کرد اصرار و نکرد قبول کنم

 .پیک همون به بده و

 که ادرسی سمت بهو دراوردم صنم اتاق گاوصندوق از رو چک من و گرفت رو ادرس

 .کردم حرکت بود گرفته شهرام از یعقوبی خانم

 اشوب دلم. داشت سوز هوا و بارید می ریزی برف. ایستادم داشتم که ادرسی مقابل

 ! میسوخت م معده و بود

 .زنگ روی رفت ودستم گذاشتم کنار تردیدمو
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 یدودل با. بازکردن درو جواب و سوال بدون اینکه از کردم تعجب. شد باز در بعد کمی

 وت فقط که اونایی از بود، بزرگ و شیک ویالیی ی خونه یه شون خونه. شدم داخل

 . بودم دیده فیلما

 تزندگی تو داری چی همه که تو خانم شقایق» گفتم خودم با زد چنگ دلم به حسرت

  «چیکار؟ میخوایو شهرام

 . دادم ادامه مسیرم به و زدم پس بغضمو

 . نیست رنگی که سیاهی از باالتر اما نه یا بود درست کارم دونم نمی

 .مشد راهنمایی پذیرایی سمت به و کردم سالم. اومد استقبالم به خدمتکاری در دم

 پذیرایی تو شهرامم. نمیشناختن منو کدوم هیچ چون شدن، متعجب دیدنم با همه

 کیه؟ شقایق بفهمم تا میچرخوندم چشم من و نبود

 داشتین؟ کار کسی با خانم -
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 .کردم ای سرفه تک میومد سمتم که جوانی مرد صدای با

 .کنن امضا برام مختاری اقای اوردم چک یه هتلم پرسنل از من -

 شد. بلند جا از میانسالی زن

 هاگ کنم صداش دارین عجله اگه میاره، پیک گفت البته گفت، بهمون شهرام اره -

 .  بزنن حرف جان شقایق با رفتن چون بمونید منتظر که نه

 .شنید می گل و گفت می گل شقایق با داشت شهرام. گرفت درد قلبم

 یکی روی بشینم، کردن تعارفم و کرد معرفی شهرام مادر خودش در ادامه زن همون

 .اومد سمتم دختربچه یه که دادم می گوش حرفاشون به داشتم و نشستم مبال از

 .بده باید این شاممو -

 .اومد سمتش بودم دیده اول ی لحظه که مردی همون. کردم نگاش گرد چشمی با
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 .نکن اذیت و خانم بابا هلیاجان -

 .خوام نمی -

 .میدم شام بهت خودم اشپزخونه بریم بیا -

 .نبود بدهکار هلیا گوش اما

 میدی؟ شام بهم خاله -

 .شد نزدیکمون شهرام مادر. بودم شده گیج

 بهونه چیز همه و خوردن شام واسه کرده فوت مادرش وقتی از ما ی نوه این -

 بیاد دستش نخوردن برا بهونه که بدین بهش شام شما میگه االنم. میگیره

 . میدم شام بهش من نداره اشکالی خب -

 . شرمندگی ابراز و کردن خواهی معذرت همه
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 تهالب. رفتم اشپزخونه به هلیا پدر راهنمایی به. نیست مشکلی که دادم اطمینان

 .بود ما ی خونه اندازه کنم عرض چهکه اشپزخونه

  کجا؟ ما کردن می زندگی کجا اینا

 هلیا. نشستم اشپزخونه وسط ناهارخوری روی و شدم زندگیم های حسرت خیال بی

 .نشست کنارم هم

 گینسن نگاه زیر قاشق به قاشق. نشست کنارمون خودشم و اورد غذاشو ظرف هلیا پدر

 .دادم می غذا دخترش به داشتم پدرهلیا

 .شدم می خالص نگاهاین از حداقل کشیدم راحتی نفس شده سیر گفت که هلیا

 .کردین شرمندم واقعا -

 نشد؟ تموم مختاری اقای کار کنم، می خواهش -

 .بقیه پیش بریم بهتره! چرا چرا -
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 . میکنه رو رو زیر و اجناس دقت با که خریداره یه مثل نگاهش کردم حس

 .بود پذیرایی تو شهرامم اینبار. شدم پذیرایی وارد همگامش نزدم حرفی

 !همکارت اینم پسرم بفرما -

 بود شده شوکه دیدنم از حسابی چرخید سمتم شهرام سر شهرام؛ مادر حرف این با

 :گفتم و نباختم خودمو من اما

 .کنید می امضا برام رو چک مختاری، اقای سالم -

 میور سنگینش های نفس صدای. رفتم سمتش و کشیدم بیرون چکی دسته و قلم

 .شنیدم

 !توحیاط بریم -

 سوییشرتی به زده بهت. گرفت خدمتکار از رو شرتش سویی و کرد عذرخواهی جمع از

 . کردم نگاه کرد می تنش رفتن راه با همزمان داشت که
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 براس تولدش روز که بود شرتی سویی همون دقیقا این. خورد سختی تکون قلبم

 .بگیرم رو قلبم امان بی های تپش جلوی تونستم نمی. بودم خریده

 .کرد پرتم جلو به و گرفت بازومو بیرون رفتیم در از که همین

 کنی؟ می غلطی چه اینجا -

 .کنی امضا و چک اومدم -

 محبوب؟خرم  من -

 .نذاشتم من بودن کرده خبر پیک -

 .میرسم تونو همه حساب فردا -

 .برم میخوام کن امضا -

 رو چک زدنی برهم چشم در و کشید دستم از محکم رو خودکار و کرد نگام نفرت با

 :داد دستم و امضاکرد
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 .بذارم کاله سرتو نکنه کردی می نگاه مبلغشم -

 .کنی نمی خیانت خواهرت به دونم می .دیگه برو -

 .کنم اضافه غلط ممکنه عبدم و عطا خواهر من -

 .نکن خورد اعصابمو محبوب -

 .کردم کجرو لبم

 .اعتماد هم داری عالقه بهم هم کنی می که ادعایی برخالف -

 .شد باز در که بده جواب خواست

 .بودن پدرش هلنا و

 .میگیره تونو بهونه دخترم شرمنده خانم -

 .کشید درهم ابرو شهرام و کردم گرد چشم من

 شده؟ چی بردیا -
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 ازش خونه این تو گذاشته پا همکارت که ای لحظه از هلنا موندم خودمم واال -

 .اومد خوشش

 .کردم ای سرفه تک. نیومد خوش شهرام مذاق به حرف این

 . نیدک عملیش نباید که بگیره ای هربهونه تون بچه شمام. دارم کار من ببخشید -

 .عذرمیخوام بله -

 .چسبید پاهام به و اومد دخترش لحظه همون

 .پیشم بیا توروخدا خاله -

 .دارم کار من عزیزم -

 .نکنم اذیتت میدم قول باش پیشم یکم -

 هلنا و نشست کنار من بردیا. رفتم هال به و شدم تسلیم که کرد التماس انقدر هلنا

 . بغلم
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 بود رفته انگار نه انگار که شهرام. نبودم راضی اومده بوجود وضعیت از راستش

 .بود کالفه و عصبی خواستگاری

 فقط لبخند با منم و پرسید می سوال مدام که بود گیر اورده منو انگار هم بردیا

 .پیچوندممی

 یرز و شقایق داد می اجازه بردیا اگه و بود جوری یه کال که م خواستگاری مجلساین 

 .گرفتم می نظر

 . بود زیبایی دختر که حقا

 .بود خوشگلتر من از کنم می اعتراف

 هم که منی واال. بود چشماش سبز رنگ جذابتر همه از داشت م مناسبی هیکل و قد

 .دیگه مردای به برسه چه شدم جذبش بودم جنسش

 .محبوبه خانم میگم -
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 .چرخیدم سمتش کالفه

 .بله -

 پرسید خجالت با

 کردین؟ ازدواج شما -

 :گفت شهرام بدم، جواب اینکه از قبل و کردم جمع رو شدم کج لب

 .متاهلن بله -

 و شهرام حال نبود بد زدم، لبخندی فکر این از خورد؟می حرص داشت شهرام واقعا

 .گرفتممی

 .گرفتم طالق البته -
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 موذوق گردنش ی برجسته رگ. شد تر عصبی شهرام و گفت خوبی چه زیرلب بردیا

 . کرد بیشتر

 !مختاری خان شهرام نداری دوست منو کن ادعا بازم

 . خورد زنگ شهرام گوشی

  .گرفتن مرخصی اجازه ش خونواده همراه و کرد بهانه را کار کردن صحبت از بعد شهرام

 رمب دیدنش به حتما گرفت قول البته بود برداشته سرمن از دست هلنام شکر خدارو

 تو چشم باز مونده همین گفتم دلم توی درحالیکه کردم قبول سرناچاری از من و

 .شم شقایق چشم

 هردومون و کرده خبر اژانس گفتشهرام  اما برسونن منو کردن اصرار مادرش و بردیا

 .سرکار بریم باید

 . نداشت اهمیتی برام اصال. بهمون بود شده مشکوک شقایق کردم احساس
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 .کردم نگاه شقایق به موقع همون. نشست کنارم شهرام و شدم ماشین سوار

 .بود زوم ما روی هنوز چشمش

 :زد داد شهرام ماشین حرکت محض به

 چیه؟ بازی مسخره این جریان -

 گیریب درنظر قراره تنبیهی هر باش، نداشته کسی به کاری شهرام کنم می خواهش -

 .شدنمن خواهشای تسلیم بقیه. بگیر نظر در من برا

 مرده زنش ازوقتی بردیا. بودی گرفته گرم چته من داداش این با درک به اونش -

 با نیز یه میبینه تا. گرده می دخترش واسه لهله دنبال نه که زن البته زنه دنبال

 شده ابروت و چشم عاشق نکن فکر پس. خواستگاریش میره خوبه دخترش

 .کنم نمی فکری هیچ من -

 .کوبید پشونیش به محکم دست کف با
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 .گرفتم طالق گفتی داشتی مرض پس -

 .بدی طالقم قراره که دیگه هفته یه داره فرقی چه -

 و کردم استفاده فرصت از چرخید،می خودش دور سرپرکنده مرغ عین و بود کالفه

 :دادم ادامه

 خوادب منو بردیا ای، کالفه انقدر چرا نداری من به احساسی که تو شهرام فهمم نمی -

 !باشه؟ مهم برات نباید نخواد یا

 ودشخ افکار تو داشت که شداخمو  کامال مرد یه. کشید درهم قبل از بیشتر ابروهاشو

 .شد می غرق

 

 دیده سرابی چه دونست نمی اما دید دلم دور از رو تو

 دیده خوابی چه برام زندگی دونستم می چه دیوونه من
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 پات به ریخته شو جوونی که کسی عشق ای دونی نمی دونی نمی

 دیده عذابی چه نده دست از رو تو اینکه واسه

 

 .رفته پیش خوب چیز همه که کردم تشکر فقط من و پرسیدن دیشب درمورد همکارام

 انمخ چشم از دور تا پایین اوردم خودم با کتابمو بخونم درس بودم نتونستم دیشب چون

 .کنم مرور هم درسامو بیکارم که وقتی و کالنتری

 تمداش دوست که بود کسی اخرین بردیا. اومد برامون اشنا مهمون یه که بود ظهر نزدیک

 .بود خوب اون حال من برعکس. ببینمش

 همکارا دست رو پذیرش. داره مهمی حرفای گفت مقدمه بی احوالپرسی و سالم از بعد

 : کرد صحبت به شروع که نشستیم هم روی روبه.  رفتم البی به همراهش سپردم

  نه؟ یا درجریانید دونم نمی راستش -
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 .بده ادامه تا موندم منتظر

 لیلد بگم صادقانه. کنم ازدواج گرفتم تصمیم وقتیه چند من و کرده فوت همسرم -

 هلنا واسه مادر یه خودم برای همسر یه از جدا من. هلناست خودم از قبل ازدواجم

 .میخوام

 چی منو واقعا. نتونستم اما بخندم روش به کردم سعی افتادم، شهرام دیشب یاد حرف

 بود؟ دیده

 بچه رو من ازدواج راستش پرسید؛ درموردتون ازم دیده شمارو که هلنا دیشب از -

 ! میکنه فکر روش میبینه هرزنی و گذاشته تاثیر هم

 :داد ادامه و کرد آزاد رو ش شده حبس نفس

 موقعیتمون کردم فکر این مطلقه گفتین شمام چون و اومده خوشش شما از هلنا -

 ...بتونیم شاید و همه شبیه
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 .کنه کامل رو ش جمله نذاشتم

 .نیست هم شبیه موقعیتمون ما ندین ادامه کنممی خواهش -

 امشهر همسن مرد این اما میخوره تو به سالم و سن یا دارم بچه یه کجا من بگم خواستم

 گناهی اهلن سرش، تو بزنم داشتنشو بچه نمیومد دلم طرفی از نبود مهم برام سن پس بود

 بدال زده، لبخند یه دخترش به هرکی خواستکاری رفت می که بود احمق پدرش نداشت

 !رفته حاال تا نفر هزار خواستگاری

 میرین میبینه و مهربون خانم یه دخترتون تا کههستین  از اونایی پس -

 خواستگاریش؟

 خندید:

 فامیل از چندتا. مهدش مربیای از دوتا. مهدش همکالس مادر خواستگاری بله، -

 . رفتم
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 .جا خوردم صداقتش از

 نرسیدین؟ توافق به چطور و -

 مهدش مربیای از یکی البته. داشتن مشکل بهش من ی عالقه و هلنا حضور با خب -

 لیمعمو ی خونواده یه از اونا چون نیست یکی ما سطح گفتن می م خونواده اما بود راضی

 .بودن

 .بستم دندونامو شده شل نیش

 .خرما هم خواین هی خدا هم پس -

 .نشد منظورم متوجه

 تحقیقتون انتخابی خانم و ها خونواده درمورد رفتن خواستگاری از قبل کاش -

 مادرم و پدر ندارم خودم از هیچی که م شهرستانی ی خونواده یه از من. کنید
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 دیپلمم هنوز ضمن در. کنم می زندگی جام همین و اینجام منشی کردن فوت

 .نگرفتم

 .رفت وا کامال

 .باشه مونده حرفی دیگه نکنم فکر -

 :گفت دراخر و بود دل دو رفتن برای شد، بلند دستپاچه

 .ببینمتون دوباره بتونم امیدوارم سخته، تو مثل زیبایی خانم از کندن دل -

 برادر ادم اون اگه حتی خوره،نمی ادم یه به سطحم که بودم خوشحال اینبار ندادم، جواب

 . باشه شهرام

 .برگشتم پذیرش سمت و زدم لبخندی رفتنش با

 ودمخ خواست ازم طلوعی خانم. زد زنگ پیشخوان روی گوشی که نرسیده پذیرش به پام

 .رفتم تلفن سمت و ویساده جام که کردم تشکر. بدم جواب
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  محبوب -

 .دادم تشخیص و شهرام صدای

 .دارم کارت باال بیا زود -

 یهزارتاشرمندگ با دوباره و گفتم ای کنه بخیر خدا یه. بود عصبی و منقطع هاش نفس

 .بمونه جام خواستم طلوعی خانم از

 . بشم داخل من تا بود گذلشته باز رو درسوییتش همیشه مثل

 . کشید اغوشش تو منو و بستم محکم رو در ورودم محض به

 .رفتارش از شدم شوکه

 میکنی؟ چیکار شهرام -

 .نزن حرف -

 خرابه؟ حالت -
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 .کردی خراب حالمو تو اره -

 .شد یم پایین و باال اغوشی هم این از داشت قلبم درحالیکه کردم می نگاش منگ و گیج

 .کرد لبش اسیر لبمو زدنی برهم درچشم و گرفت دست توی رو صورتم

 .بدم نجات خودمو کردم تقال

 .نیست زیاد قدرتم که دونی می تو نخور تکون -

 .کشیدم عمیق نفس چند و کردم استفاده کشیدنش عقب از

 .سرت به زده -

 وهقل و دادی می دل بردیا اون با راحت انقدر که سکسی دنبال نداری؟ دوست مگه -

 !گرفتی می

 ظرن زیر دوربینا از استفاده با رو هتل  همه اتاقش از شهرام اومد یادم تازه کشیدم، پوفی

 .داره



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

215 
 

 .خواد می سکس دلش بزنه حرف هرکی با هرکی مگه -

 وشاغ این چون نکردم تقال دیگه منم داد نمی اجازه اما بیام بیرون اغوشش از کردم سعی

 .کرد می آرومم گرماش و

 .شنیدم حرفاتونو -

 .رفت کولشورو گذاشت دمشو که دیدی پس -

 !ست دیوونه بردیا بهت بودم گفته کرد؟ خواستگاری ازت -

 .خورم نمی دردش به گفتم -

 !داری شوهر گفتی می دهنش تو میزدی باید -

 هک نرفته یادت دوما نداشتی نگه داداشمو احترام گفتیمی میومدی تو همین اوال -

 .بده طالقم خوادمی شوهرم

 .محبوب -
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 .گم می دروغ مگه -

 .نهک خواستگاری ازش دید زنی هر نگیره دوره انقدر که نه گفتیمی بهش حداقل -

 قانع اینه مهم شهرام کن ول کنم؟ رفتار خودش مثل باید منم داره مشکل اون -

 .رفت و شد

 .شه آفتابی برت و دور دوباره محبوب حالت به وای -

 رخداروشک. نمیشه که داشت خونوادگی شان و نام شجره و نام ادعای انقدر نمیشه، -

 .تو حد در نه اونا حد در نه نیستم درحدشون

 .کرد رهام کامل و شد سست بدنش

 .نباش نگران طالق واسه میام دوشنبه -

 ودب نگاهش تو حسرت و افسوس یه. نمیومد خوب نظرم به حالش بود، غمگین چشماش

 .خودم به دادن دلداری از بودم شده خسته. کنم تعبیرش خواستم نمی که
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 .بشی خوشبخت -

 گره نای کهمیفتاد اتفاقی یه کاش. اومدم بیرون غم و اشوب از دنیایی با من و نزد حرفی

 .دارم نیاز معجزه به من. بازشن ها

*** 

 کرده ککم یعقوبی خانم به تا بمونم بیشتر کمی شدم مجبور. شلوغ هتل و بود جمعه روز

 .باشم

 . شدم بلند بالفاصله جوان دو زوج اومدن با

 کردن چک از بعد کردن رزرو اتاق که گفت و کرد احوالپرسی و سالم موقر و مودب مرد

 .دادم رو کلید تاییدشون و مدارک

 کردم که دقت. اشنا ی چهره یه به خورد چشمم که بودم بعدی مسافرای منتظر اینبار

 . شناختم و شقایق



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

218 
 

. داشت هوو حکم برام االن شقایق نبود خودم دست. نشستم سرجام و کردم کج بینی

 . کرد سالم و ایستاد پیشخوان جلوی

 .دادم جوابشو سنگین و سرد

 نشناختین؟ منو شمایین. وای -

 :گفتم کنم ایجاد تغییری صورتم جدی حالت تو اینکه بدون

 هستین؟ خوب بله -

 .پایین بیان بگین شهرام به میشه عزیزم ممنون -

 نمی اون منتهی بود دشمنیمون گواه ظاهرم کنم می فکر. اومدم براش ابرویی و چشم

 .دونستم می من و چرا دونست

 داره؟ کار باهاش کی بگم -

 .کرد ریز چشم
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 .هستم نامزدش -

 !نیفتاد بینتون اتفاقی بودم من جاییکه تا شدین؟ نامزد کی سالمتی به -

 .بود کرده شک انگار رفت؛ درهم اخمش

 .نامزدیم ساله بیست از بیشتر ما -

 !جالب چه -

 .جهت چه از -

 .بود نگفته من به اخه -

 :گفت عصبی لحنی با و شده کفری

 !بگه؟ تو به باید چرا -

 می تماس مختاری اقای با االن گرفتین حرف به منو بابا ای همکاریم؛ بهرحال -

 .گیرم
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 . بزنن هم به رو زندگی یه چطور دونن می خوب که باسیاستی زنای شبیه بودم شده

 هم شهرام. گرفتم رو شگوشی شماره عمدا و کردم استفاده گوشیم از هتل تلفن جای

 .داد جواب سریع و بخوره بوق یه نذاشت حتی

 .مختاری اقای -

 .محبوب حالت به وای. شنیدم حرفاتونم میام دارم خودم دیدم -

 .چشم دارین لطف بله -

 .مکرد شقایق روبه و نیاوردم خودم روی به اما بودم کرده عصبیش حسابی من خدای وای

 .میان االن -

 .نیاوردم خودم روی به اصال منم پایید،می منو زیرچشمی شهرام اومدن تا و نزد حرفی

 . کرد تند قدم ،سمتشبه  شهرام دیدن با
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 باهم مگر خیلی اما ندن دست کردم دعا دلم تو. بگیرم زیرنظر اونارو بود من نوبت اینبار

 .نکردن بغل رو همدیگه خوبه باز که دادم دلداری خودمو. دادن دست

 .شنیدم صداشونو متعاقبا و چرخید من سمت شقایق و شهرام نگاه

 بوده؟ بینتون چیزی خانم این و تو جان شهرام -

 اشنگتو خاصی دارم برات یه و میزدن شیطنتی برق چشماش. انداخت بهم نگاهی شهرام

 .بود

 حس دارم جذبه زنا از خیلی واسه من دونی می خودت حرفیه؟ چه این عزیزم نه -

 .بودم کردهگذشت همکاری خاطر به اما داره نظر بهم بودم کرده

 .کن بیرونش پس شهرام دونم نمی من -

 .کنن می مزاح مختاری اقای خانم شقایق -

 زد پوزخندی شهرام
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 .نیست من درحد جوره هیچ دختر این جون شقایق نباش نگران -

 .مادره پدر بی گودولو گدا گفت بردیا اره -

 .گفتم دلم تو رو جمله این حسرت با! بود صمیمی خیلی شهرام ی خونواده با پس

 .کردم هم تواخمامو

 .باشین زدنتون حرف مراقب -

 شوهرمردم رو که باش هرزت چشای اون مراقب تو کنی؟ می غلطی چه نباشم -

 .نچرخه

 .شو صاحابش شد شوهرت هروقت -

 .نبرین رو هتل ابروی زشته کنم می خواهش -

 واسه داشت همچنان شقایق اما بیام کوتاه شدم مجبور هتلش اعتبار و صنم خاطر به

 .کرد می بلغور پرت و چرت خودش
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 .درمیام پدرتو شی سبز من سرراه دیگه بار یه خانم ایکبیری -

 :داد ادامه ندادم جوابشو

 .بدحتسرمن اومده نمیده محل بهش کسی خراب؛ ی دختره -

 .کشیدم پوفی

 .شکل سرو نه داری خونواده نه خداروشکر طرفی کسی بد با ولی -

 لد سرهمون دلمو حرف دادم ترجیح اما! کافیه خوشگلی دونه یه تو همین گفتم دلم تو

 .نیارمش زبون روی و بذارم

 .ودمب رفتنشون شاهد ریخته، بهم حالی با من و رفتند بیرون شقایق و شهرام بعد کمی

 .بیشتر لحظه هر استرسم و آشوب میشد، پایین و باال مدام دلم

 !!بودم معجزه دنبال هنوز من
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 . برداشتم دست شهرام به کردن فکر از فریادی اقای اومدن با

 کی فهمیدم نمی اصال گاهی. بود عجیبی ادم کال. داشت همراه بزرگ ساک یه اینبار

 .در مد پرسنل از یکی به میداد کلیدشو هربار بود این جالب و میاد کی یا میره بیرون

 دخالت نیست مربوط بهش که اموریتو نداره حق کسی داد اخطار فهمید که هم شهرام

 .کنه

 .لیدی سالم -

 .فریادی اقای سالم -

 بدین؟ کنید می لطف سوییتمو کلید -

 .بودین رفته تازه شماکه -

 .بدم جواب امدام و رفت برای باشم داشته وظیفه نکنم فکر -

 .اوردم براش رو کلیدو انداختم زیر به رو سرم شرمنده
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 تمیرف گوشیم سمت دستم مدام. نبودم موفق خودم کردن سرگرم برای تالشم تمام با

 .کردم می سرزنش رو خودم هربار اما بزنم زنگ شهرام به که

 . شده قطع هتل کل برق خبردادن همکارا که بودم فکر تو

 .زدن رو اضطراری برق کلید زود خیلی کالنتری خانم دستور با

 :گفت و اومد نگران کالنتری خانم بعد کمی

 .باشین اتفاقات و امدا و رفت مراقب مجددشون برقراری تا افتادن کار از دوربینا -

 و شدن اندازی راه دوباره سیستما بعد ساعت نیم شکر خدارو. کردیم اطاعت همگی

 !برگشت خودش عادی حالت به هتل وضعیت

*** 

 . برداشتم میز روی از شکالتی و دادم م خسته بدن به قوسی و کش
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 هدیگ شکالت یه دوباره چسبید بهم زدن تست و درس خستگی از بعد شکالت طعم

 . خوردم و برداشتم هم رو بعدی و بعدی و برداشتم

 .بودن شده خورده شکالتای پوست از پر میز روی اومدم که خودم به

 .اومد پیام م گوشی به شم بلند جا از اومدم تا شدم شوکه رفتارم از

 «بیرون بریم میخوایم شم حاضر» بود گفته شهرام

 ضرمح قرار و کرده کاری نکنه! نبود دوشنبه که امروز. شدم خیره پیامش متن به شوکه

 بود؟ انداخته جلوتر رو

 .افتاد لرزش به بدنم فکر این از

 .رفتم پایین شناسنامه اخر بدون در اما شدم اماده نبود ای چاره

 پشت من و گرفت پیش چ خروج راه زودتر دید که منو کشیدمی انتظارمو سرپا شهرام

 .افتادم راه سرش
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 .شدیم ماشین سوار توضیحی هیچ بدون

 :گفتم و بگیرم کنجکاویمو جلوی نتونستم

 افتاده؟ اتفاقی -

 :چرخید عقب به سرش کوتاه هم بعد و انداخت دستش روی مچی ساعت به نگاهی

 بودیم مهمونشون اون بار چون منم کردن، دعوت ازمون زدن زنگ سعید و مهشید -

. باشن ام مهمون اینکه شرط به میایم گفتم همین واسه کنم جبران گرفتم تصمیم

 .باشه سرم منت ندارم دوست

 . دوخت جلو به نگاهشو زود

 نگاهش اما فهمیدم نمی کی از و چی از میکنه فرار داره شهرام کردممی احساس ش همه

 !بود جوری یه

 . کرد توقف شیک رستوران یه مقابل ماشین. نزدم حرفی دیگه برسیم تا
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 کردیم احوالپرسی و سالم هم با. اومدن مهشیدم و سعید موقع همون شدیم پیاده هردو

 .شدیم رستوران وارد و

 .بود اومده خوششون حسابی  رستوران شیک فضای از مهشید و سعید

 مخصوص شیکی جای همچین عمرم تو و بود جالب منم برای رستوران فضای که البته

 .بودم ندیده ایرانی اصلیل غذاهای

 کرده ایجاد مطبوعی فضای کنار و گوشه از آب های فواره و بود وسط أبی بزرگ حوض

 .بودن

 بشینیم؟ کنارحوض میزای روی بریم میشه -

 .شدم غافلگیر خودمم که بود غیرمنتظره انقدر درخواستم

 :گفت کنهنگام اینکه بی شهرام

 .شده رزرو قبل از میز -
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 تورانرس پذیرش سمت بزنه حرفی اینکه بدون شهرام. کرد فروکش هیجانم و خوابید بادم

  زود خیلی و رفت

 . برگشت جمعمون به دوباره عذرخواهی یک با

 :داد ادامه و کرد عذرخواهی مودبانه شهرام. زدن مالیمی لبخند مهشید و سعید

 . کردند حرکت حوض قسمت سمت سعید همراه و کردم عوض و میز رفتم -

 دلم. کوبید می امان بی چه شهر کار شادی از من قلب دونست می خدا خود فقط و

 یه؟چ پس نیست داشتن دوست و عالقه اسمش اگه توجه این بپرسم شهرام از میخواست

 :گفت خنده با سعید

 . نمیومد بهت! داداش ذلیلی زن توام -

 واکنشی زدم لبخندی. کرد نگام داشت اونم شد کشیده شهرام سمت نگاهم ناخوداگاه

 .نشستیم صندلیامون پشت همه و نداد نشون
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 .جوجه منم و دادن سفارش بختیاری همه. دادیم سفارش غذا

 .انتخابم از شدم پشیمون بالفاصله اوردن که و غذاهامون

 جلوی از ها جوجهکه انقدر بود انداخته اب دهنمو بدجوری بختیاری کبابای لعاب و رنگ

 .میکردم بازی غذام با فقط میل بی و افتادن چشمم

 نداری؟ دوست -

 .کردم نگاش سوالی

 کنم؟ عوضش میخوای -

 ...راستش فقط میخورم! نه -

 :گفتم ادامه در و گذاشتم کنار رو دروایسی رو

 .میزنن چشمک کبابا اون -
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 .داد سفارش بختیاری منم برای بالفاصله پرسیدن بدون شهرام

 قفسه از خوشحالی شدت از داشت جورایی یه که قلبم. بودم شادی در غرق توجهاتش از

 . زدمی بیرون م سینه

 شدیم جدا سعید و مهشید از اطراف در زدن قدم کمی از بعد و بود ای العاده فوق روز

 زدن از بعد شهرام. شدم اسانسور وارد شهرام همراه خوشحالی با رسیدیم هتل به وقتی

 برگشت سمتم دکمه

 ابرو حفظ دوستامون جلوی فقط من. محبوب نکنه تهوایی امروزم بودن خوب -

 .کردم

 نشرفت و ایستادم شوک حالت همون تو من اما شد پیاده تند شهرام و شد باز اسانسور در

 .کرد نگاه رو
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 ای چهره و شد طوفانی زود خیلی وزید می نسیم مثلو شد می مالیم که هربار شهرام

 .دادمی نمایش خودش از دیگه

 برسم دوشنبه به زودتر میخواستم هم کردم، می عادت عادیم روزهای شمردن به داشتم

 .دوشنبه نام به کابوسی از داشتم ترس هم

 .یکشنبه به تا رسیدم شمردم و شمردم

 !بود دوشنبه فردا و

. نبود همیشه مثل طعمش اما بود مونده باقی خودش قوت به هنوز شهرام به من عشق

 .ازاردهنده تلخی یه به رسیدی می تهش که لیموشیرین عین بود شده

 .زدن تست به کردم شروع و گذاشتم کالم بی مالیم اهنگ یه

 .بردنمی خوابم اصال اینکه عجیب و زدم تست خود صبح تا

 .یمنداشت با هم نسبتی شهرام منو دیگر ساعت چند تا و محضر بریم بود قرار ده ساعت
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 قیبیر با مبارزه اما کنم می مبارزه و مونم می کردم فکر شنیدم و شقایق اسم که اولی روز

 !کوبیدنه در هاون اب شده پیروز مبارزه میدان به ورود از قبل که

 .بود کرده خودش مال و شهرام دل پیش سال خیلی شقایق

 . شدم بلند جا از حال بی و کشیدم ای خمیازه

 یارایش لوازم ی حعبه سمت شد کشیده نگاهم آیینه جلوی. زدم صورتم و دست به ابی

 .بود گرفته برام عقد؛ خرید برای شهرام که

 نمت بود دستم دم هرچی و برداشتم مو شناسنامه فقط خیال بی و کردم مشت دستامو

 .کردم

 اشبر نداد جواب دیدم وقتی کردم سالمی دیدنش با. بود منتظرم اسانسور کنار شهرام

 .کردم اخم

 .نمخو می دلت حال مناسب اهنگی دقیقا چیه دلت حال دونن می انگار که تاکسیام این
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 .نکنم فکر بعدم چندساعت فاجعه به اهنگ روی تمرمز با کردم سعی و کشیدم اهی

 

  ، بری میخوای اگه برو

 !!  من واسه نسوزه دلت

  ای کالفه که اینجوری

 !!  بکن رو دل ، خب تره بد

  آب روی های خاطره همه این از و دل بکن

 خواب توی بارم یه حتی همو ما ندیدی کن فک

 !!  من چشم نداره گریه هم قطره یه برو راحت

 ..  بکن دل بریزه میخواد ، تو پای پشت اشکاشو
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  بری اینجا از تو بخوای ،اگه میرم نمی که من

 !!  مســـافری راه اول از تو که میدونستم چون

  بگی چیزی تو اونکه بی من که نفهمیدی شاید

  نری خدافظی بی که ، خــدا دست سپردمت

  بمونم همینجا شاید ، نخور راهمو ی غصه

  نمیدونم فقط خودم رسیدم مقصد به شاید

  من چشم نداره گریه هم قطره یه برو رحت

  بکن دلو بریزه میخواد ، تو پای پشت اشکاشو

  بگی چیزی تو اونکه بی من که نفهمیدی شاید

  نری خدافظی بی که ، خــدا دست سپردمت
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  بمونم همینجا شاید ، نخور راهمو ی غصه

 نمیدونم فقط خودم رسیدم مقصد به شاید

 

 .رسیدیم محضر مقابل زود خیلی

  شده؟ تموم شروع از قبل قصه کدوم

 ! کشیدی خط مون قصه رو زود چقدر

 و زدیم نمی حرفی هردومون که بود عجیب. رفتیم باال محضر های پله از و کشیدم اهی

 .رسید می نظر به ناراحت خیلی شهرام اینکه تر عجیب

 .اومد سمتم کردن صحبت کمی بعداز و رفت منشی سمت شهرام

 .ماست نوبت دیگه ساعته نیم -

 .ندادم جوابشو
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 .بشه نوبتمون تا بشین -

 جای و زدم دور مسیر رو اون عمد از من اما بودیم نزدیکش که قسمتی به کرد اشاره

 .نشستم ای دیگه

 .نشست کنارم و اومد هم شهرام

 نیست؟ خوب حالت -

 مهمه؟ -

 !نیست خوب حالم منم -

 .میگیری جونتو شقایق میری میدی طالق منو نیستی؟ خوب چرا -

 میاد؟ بدت شقایق از -

 خیلی -

 .زد تلخی لبخند
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 .ونهنمید اون ولی چرا دونی می تو چیه؟ دونی می فرقتون ولی میاد بدش تو از اونم -

 .بدذاته بس از البد -

 .خندید بلندتر اینبار

 .دارم دوست و شقایق من. کن خرج سیاست یکم دختر -

 .تونم نمی بکم باید بگم دروغ اینه منظورت اگه -

 .نیاورد دوام زیاد سکوتش اما شد، ساکت دوباره -

 محبوب -

 :زدم لب اراده بی

 .جانم -

 وت کنم می فکر چرا پس. شد رو زیرو نگاعش برق از قلبم و چرخید صورتم روی نگاهش

 .گفتم دلم تو اینو لعنتی؟ داری حس بهم
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 ؟کنی می چیکار جداییمون از بعد -

 .کنم می کار هتل تو و میخونم درسمو کنم، می االن که کاری همین -

 .اهان -

 !منگه و گیج کردم حس

 .میشی دار بچه و میکنی ازدواج توام -

 .کنی نمی ازدواج تو -

 .نه -

 .قاطع چقدر -

 همیش محسوب خیانت ای دیگه هر مرد با ازدواج. کنم فراموش تورو تونم نمی چون -

 .کرده خوش من با زندگی به دلشو اونیکه به هم خودم به هم

 .شد کشیده سمتم به کامال و زد سینه به دست
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 .بود معنادار و خیره همچنان نگاهش

 .اومده خوششازتو بردیا -

 .زدم نیشخندی

 .بردیا دختر یا بردیا -

 .عجیبه مون همه واسه که انقدر میگیره تو بهونه هلنا -

 .برنمیاد ازم کاری واقعا من بده ارامش دلش به خدا -

 !بزنه حرف باهات دوباره خواد می بردیا -

 میشه؟ چی خونوادگیش شان اونوقت -

 .بگذره ازت تونه نمی خودشم کنم فکر. لوند و خوشگلی تو -

 !هوسشه دنبال پس -

 نیست؟ مردی کدوم -
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 زدم لب قاطعانه چشماشو تو زدم زل

 .تو -

 .جاخورد

 بینمون... ی رابطه و باهمیم دوماهه -

 :گفتم نشنوه کسی طوریکه اروم و بردم جلو رو سرم

 .نشد تکرار هم دیگه که سرانتقام از وحشیانه بوسه یه به شده ختم -

 کنم؟ کاملش داری دوست -

 .نه دیگه االن -

 .کشید عقب سرشو خورد ای یکه

 چرا؟ -
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 .برداشت دست بودن احساساتی از دلم نیست من با دلت فهمیدم وقتی -

 مختاری آقای -

. یمرفت محضردار اتاق سمت و شدیم بلند جا از نوبتمونه کرد اعالم که منشی صدای با

 کرد مون شناسنامه به نگاهی علیک و سالم از بعد

 میشین؟ جدا توافقی دارین -

 .بله -

 .کشید ریشش ته به دستی متفکر

 . میگیرن پنجاه نفری بزنم صدا شاهدامونو ندارین شاهد اگه -

 .پرسید داردوباره محضر و نزد حرفی شهرام

 .نشده پرونده ضمیمه بارداری عدم گواهی چون نیستن باردار که خانم -

 !باشه ودهب افشانی گرده شاید و ایرانی فیلمای شیوه به بارداری اینکه مگه. زدم پوزخندی



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

233 
 

 انداخت بهم نگاهی شهرام

 .جناب نه -

 .میخونم رو صیغه من نیستن باردار کنن تایید خانم اگه -

 :گفت شهرام من از قبل اما دارم اطمینان بگم که کردم باز لب بود من هاروی نگاه

 .رسیم می خدمت بارداری ازمایش گرفتن از بعد ازمایشگاه میریم -

. دش خارج در از و برداشت میز روی از مدارکو بزنم حرفی اینکه از قبل کردم نگاهش مات

 .رفتم دنبالش به اومدم خودم به اینکه از بعد

 .اومد سمتم دیدن با. بود منتظرم محضر وردی در دم

 .بگو راستشو میپرسم ازت سوال یه -

 کشیدم. پوفی
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 ته و بودم خوشحال بود خورده بهم محضر اینکه از چرا دروغ اما سرس به بود زده انگار

 .شد می اب قند کیلوکیلو دلم

 شده؟ چی -

 داری؟ عالقه بهم چقدر -

 نیست؟ معلوم -

 !کنی؟ ازدواج دوباره من از بعد خوای نمی جدی -

 دیروز و امروز مال تو به من عشق اما داری باورم چقدر دونم نمی شهرام ببین -

 ریشه اسونی یه میشه مگه. داده ریشه و کرده رشد چندسال عشق این. نیست

 .کرد قطع هاشو

 و افتاد راه من به توجه بدون و حرف بدون و بود درگیر فکرش برداشت عقب به قدمی

 .رفت
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 .کنم فکر تا موندم همونجا. شد نمی کشیده پاهام اما برم دنبالش خواستم

 خیس از فرار برای. کرد باریدن به شروع باران نداشتم، هم رو هتل به رفتن پای حتی

 .بردم پناه ای مغازه سایبان زیر به شدن

 قطع کی بارون اون دونست می خدا چون کردم تشکر. برم داخل خواست ازم دار مغازه

 میشه؟

 می سیامتاک راننده اما موندم تاکسی منتظر بالفاصله و رفتم خیابان به دوباره همین برای

 .کنن جبران بارونی روزای تو و بگیرن ما از رو کمشون درامد انتقام خواستن

 .کردن نمی سوارت گفتی نمی دربست تا

 .بگیرم دربست شدم مجبور همین واسه جابمونم درسام از و شم مریض میترسیدم

 .میبارید بارون ریز یه هتل به رسیدن تا

 .افتادم راه سوییتم سمت به باهمکارا علیک سالم از بعد و رقتم باال رو ها پله تند
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 .ودب جوری یه دلم. شد می مگه اما بیام بیرون شهرام فکر از درسام خوندن با کردم سعی

 . بفهمم حرفاش از رو منظورش و سراغش برم خواستم می

 .نداد جواب زدم زنگ هرچی اما بزنم زنگ بهش کردم قانع خودمو باالخره

 یرونب لباس پوشیدن از بعد و شدم جا بلند از همین برای بودم شده نگران چرا دونم نمی

 .رفتم

. یستن ازش خبری که نیومده هنوز البد گفتم خودم به. کردم توقف سوییتش در مقابل

 غولمش سخت پیشخوان پشت یعقوبی خانم رفتم پایین به سوالم جواب فهمیدن برای

 .بود

 .داد کمرش به قوسی و کش دید که منو

 جان؟ محبوبه خوبی -

 .نباشید خسته -
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 .گلکم ممنون -

 :پرسیدم و زدم دریا به دل عاقبت نه، یا بپرسم ازش شهرام درمورد بودم مردد

 نیستن؟ مختاری اقای -

 ترفرا روابطی یه بداخالق مرد واین من بین دونستن می همه دیگه زد، معناداری لبخند

 .هست همکار دو ی رابطه از

 .سوییتش رفت اومدو داغون حال یه با خیس سرتاپا پیش ساعت یه -

 بود؟ چش -

 .نفهمیدم که من واال -

 .نکنه درد دستتون -

 .نیازداره بهت که موقعیتیهتو  االن شاید زنم، می سر یه بهش باشم تو جای -

 .انداختم زیر سرمو خجالت با و گرفتن گُر هام گونه حرفش از
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 .سراغش برو پاشو من، شم حیات و حجب قربون -

 . رفتنم شهرام سراغ خواسته خدا از و شده سست کامال یعقوبی خانم های تحریک با

 .نکرد اینکارو کنه باز رو بودم منتظر ایستادم که سوییت در پشت

 ماا زدم زنگ کردن فکر بدون بستم چشمامو. کرد می کجی دهن بهم سویی ی دربسته

 .کرد نمی باز

 .کند نمی باز و در کسی. بود فایده بی اما زدم در اینبار و ندادم امان

 .بود برگرفته در وجودمو تمام و شده اشوب م نگرانی نبود خودم دست

 .برگشم یعقوبی خانم نزد به عجله با

 نداری؟ رو به رنگ دختر چته -

 !نمیکنه درو باز شهرام -
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 .آوردم زبان به کوچکشو اسم نکردم توجهی که بودم نگران انقدر

 .رفت فرو فکر به

 .خوابه شاید -

 .نگرانشم ولی نیست خودم دست -

 .بارقبل از تر طوالنی اینبار فرورفت، فکر به دوباره

 .شه شر میترسم اما بکنم برات تونم می کاری یه ببین جان، محبوبه -

 .بده توضیح بیشتر تا کردم نگاش سوالی

 .دارم دسترسی هتل زاپاس کلیدای به من -

 . داد بهم رو کلید کالنتری خانم چشم از بدور و تعلل بدون



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

241 
 

 در کردن باز و سوییت به رسیدن تا چرا دروغ. رفتم شهرام سوییت سمت زده هیجان

 .کردم خیال و فکر هزارتا

 .سکسن در حال االن و اورده و شقایق نکنه گذشت سرم از حتی

 .نبود شهرام از خبری اما کردم باز درو عجله با

 و کشیدم جیغی زمین روی جانش بی بدن دیدن از اما کجاست ببینم چرخوندم چشم

 رفتم جلو تند

 .نشستم زمین روی کنارش کرد، راحت خیالمو نفساش صدای

 خوبی؟ شهرام -

 .داد تکون سرشو

 .بگو چیزی یه جان شهرام -

 .شدم ناراحت ازت خیلی نمیای گفتی وقتی تلفن پشت اومدی، باالخره -
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 !شقایقه با منظورش البد بود نزده زنگ من به اون شد، مچاله حرفش غم از دلم

 .تخت روی برو شو بلند برم قربونت -

 راهنماییش تخش روی و اتاق سمت به و انداختم کمرش دور دست شد، بلند سخت

 .کردم

 .نشستم کنارش منم کشید دراز وقتی

 خوبی؟ -

 .بود زار حسابی حالش و بود خورده سرما بود مشخص افتاد، سرفه به

 سعی ردکت اومدن تا و خبرکرد دکتر. زدم زنگ یعقوبی خانم به. کنم خبر دکتر بودم ناچار

 . دارم نگهش اروم داشتم

 .رفتم شهرام گوشی سراغ منم شد معاینه مشغول که دکتر
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 .بود شقایق به متعلق تماس آخرین زدم می حدس که همونطور

 دستورالعمل طبق منم. کرد اینکارو زود خیلی و بگیره شریفی اقای شد قرار رو داروها

 .دادم داروهاشو

 .نبود برقرار حواسش و هوش و نشده جا به حالش هنوز

 پیام دبع کمی. شه شر ترسیدم بدم جواب خواستم افتاد شقایق اسم خورد، زنگ گوشیش

 .اومد

 .کردم باز و پیام فضولی نهایت با

 .بپرسم حالتو زدم زنگ ببین نکن، قهر جان شهرام -

 ویت رو جمله این. کنن قهر باهات بخوان که هستی چی خودت. ایکبیری ی دخترع ایش

 .گذاشتم میز روی رو گوشی و گفتم دلم

 .نشستم شهرام تخت کنار رفتم اروم
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 .نداشت تب خداروشکر گذاشتم پیشانیش روی دستمو. بود خواب خواب

 ردک می شوخی و میخندید افتادم گذشته شهرام یاد. بود مظلوم خوابید می وقتی چقدر

 .داشت فرق روزا این شهرام با چقدر

 ومار. فرورفت موهاش بین دستم اراده بی و کشیدم آهی. بود کرده عوضش نامرد ی زمانه

 با من و خوابید دوباره اما بکشم عقب خواستم خورد تکانی. کردم نوازش موهاشو اروم

 .دادم ادامه نوازشش به راحت خیالی

 وپس پخت برای سوییت ی گازاشپرخونه از بود، اورده برام شریفی اقای رو سوپ وسایل

 .کردم استفاده

 الهن داشت خواب توی. برگشتم شهرام اتاق به گذاشتم دوباره باال رو سوپ اینکه از بعد

 .کرد می
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 یچ بفهمم تا بچسبونم دهنش به گوشمو شدم مجبور. بود شده ضعیف خیلی صداش

 .میگه

 . تشنشه فهمیدم قرار دادنشون هم کنار از و شنیدم گنگی اصوات

 .بود نشده تموم ساعت دوازده هنوز و بخوره اب ساعت دوازده تا نباید بود گفته دکتر

 .کردم تر لبشو ی گوشه خیس دستمالی با

 .برد خوابش دوباره زود خیلی اما شد م خیره و کرد باز چشم لحظه یک

 .هاست مسکن و دارو تاثیر تحت دونستم می

 تمگذاش سینی داخل نان و لیمو با همراه. ریختم شهرام برای ای کاسه شد آماده که سوپ

 .بردم اتاقش به و

 .کرد نگام حرف بی شدم که اتاق وارد
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 .نداشت جون وجودش ی بقیه مثل هم نگاش

 میشی؟ بلند جان شهرام -

 کرد نگام دوباره

 .بده حالم -

 . شه بلند کرد می کمکش باید رفتم جلو

 .کنم می کمکت بده تکون بدنتو -

 هم خودش کنم استفاده قدرتم تمام از کردم سعی و انداختم بازوهاش دور رو دستم

 و کردم مرتب پشتش متکارو. نشست تخت روی و کرد کمک

 .نشستم تخت ی لبه

 .گذاشتم جلوش رو سینی
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 بخوری؟ خودت تونی می -

 . داد سرتکون نه معنی به

 ! سیره کرد اعالم چندقاشق از بعد. دادم غذا بهش اروم اروم و برداشتم رو قاشق

 .پرسیدم لبخندی با

 چطوره؟ آشپزیم -

 .شد نمی جدا صورتم از ش خیره نگاه

 .ممنون -

 .کردم حفظ لبخندمو شد کم ذوقم و بود سرد لحنش اینکه با

 .کردم پاک لبشو دور دستمال با

 بشینی؟ یکم یا بکشی دراز میخوای جان شهرام -
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 .سررفته م حوصله -

 .بشین داروهاته نوبت که دیگه ساعت نیم تا پس -

 .پیشش برگشتم دوباره و بردم اشپزخونه به و وسایل منم. نزد حرفی

 :گفت مانیتورا دیدن با. انداخت اطرافش به نگاهی

 هست؟ هتل به حواست -

 .شد می شنیده سخت همچنان صداش

 .بود تو به فقط حواسم -

 یم قرار تاثیر تحت زود چه من لعنتی قلب و سوزان و عمیق. شد جوری یه نگاش دوباره

 .گرفت

 نبودی؟ خودت مراقب چرا -
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 . نداد جواب

 رفتم نزدیکتر

 .شهرام -

 !شقایق جانم -

 .شدم خیره بهش فقط و کشید تیر قلبم شدم، مات

 تگرف و مچم و آورد باال دستشو من ینینش عقب از قبل اینبار اما خورد تکونی دوباره

 :گفت بازکنه چشماشو پلک اینکه بدون

 !بیای کردم نمی فکر واقعا! اینجا اومدنت دادی، شکست منو تو -

 . کشیدم اهی

 جون یب انقدر کنید خودش سمت بیشتر رو بدنم شقایقم؟ من کرد می فکر هنوز یعنی

 .تخت روی شدم پرت که بودم حال بی و
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 .کنی می خودت ی شیفته قبل از بیشتر منو هرروز که داری چی تو اخه موندم -

 .چکید م گونه روی اشکی قطرهو شقایق خوشبحال گفتم دلم تو

 .بگو بهم شدی اذیت سخته، دست یه با کردن نوازش و ناز -

 .گفتم جونی بی ی باشه

 . داد حرکت موهام بین و اورد باال دستشو

 !نیستم شقایق من شهرام -

 . نزد حرفی که بود هپروت عالم تو انگار اما شه شوکه بودم منتظر

 ما اغوشی هم لحظه همون از و کرد اغوشش اسیر رو تنم کامل و دراورد تنم از لباسمو

 .شد شروع

 .وجدان عذاب هم بودم شده لذت غرق هم. بد و حالم هم کرد می گرمم هم هاش بوسه
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 !زنشم؟ من نبود حواسش اون

ازی ب عشق این زد می حرف شقایق با و برمیداشت . اگهلرزید قلبم. خورد زنگ گوشیش

 .نداد اهمیتی زنگ به اصال اما شد می تموم

 .گوشیت شهرام -

 .کن ولش -

 کردیم؟ می چه داشتیم

 بدنم از هرقسمت وار نوازش و میخورد تکون بدنم حساس نقاط روی ماهرانه دستش 

 .کرد می بوسه در غرق و رولمس

 .کرد نگام عمیق رسید که صورتم به. شد اغاز باال سمت به لباش حرکت دوباره

 شده هخف وجودم تو انگار صدام نتونستم اما نیستم شقایق من بزنم لب دوباره خواستم

 .بود
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 .بوسید عمیق و اروم اینبار. قرارداد رولبم رو لبش

 .زد خیمه روم و کرد جا جابه منو

 . نبود تنم لباسی دیگه. دراومدن حرکت به دستاش دوباره

 .شدن می مماس لبش با صورتم سرو مدام. نداشتن شدن تموم قصد هاس بوسه

 در گلوم ته از که باصدایی و دادم جرات خودم به باالخره. شدن نمی تموم ترسو لذت

 .گفتم میومد

 .م محبوبه من میشناسی؟ منو جان شهرام -

 :کشید عمیقی نفس

 .ببر لذت فقط هیس -

 .شهرام -

 .جونم -
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 کشید هومی

 .کنه می م دیوونه همیشه عطرتنت میدی؛ خوبی بوی -

 دتردی شهرام برای و بود عشق من برای که عشقی لذت در هم خودم و شدم تسلیم من و

 .شدم غرق هوس شاید و

*** 

 .کشید دستمو شهرام اما شم بلند جام از خواستم

 .بخواب -

 .کنم تمیز و خودم میخوام -

 .دوباره نریز بهمم داغونه، من روح وقته چند دونی می. ندارم بحث حوصله بخواب -

 داروهاتی؟ تاثیر تحت انگار شهرام -

 .کشید هردومون روی رو پتو و بغلش توی کشید بدنمو دوباره
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 وابیدنخ هم قبل شب اینکه خصوصا برد، خوابم و شد چی نفهمیدم که بودم خسته انقدر

 .بودم

*** 

 نداختما اطرافم به نگاهی بود خسته تنم و کرد می درد بدنم. کردم باز هم از پلکامو زور به

 .شدم شوکه شهرام اتاق دیدن با

 .اوردم فشار ذهنم به و کنم می چه اینجا پرسیدم خودم از

 یشترب خون حجم و نشست عرق به تنم بیشتر هرلحظه دیشب اتفاقات اوردن خاطر به با

 .شد جاری رگهام توی

 . شدیم کامل االن شهرام منو شد نمی باورم

 .شه نمی ختم شناسنامه تو اسم به فقط نسبتمون دیگه

 .شقایقم من بود کرده فکر شهرام اخه کردم بغض نبود خودم دست
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 !بود کارشهرام البد بود، تنم لباسامم حتی که بود جالب

 .چکید هام گونه روی اروم اروم اشک

  شد؟ می چی م اینده منو تکلیف

 سالم -

 .شد صورتم روی اشکای مات. کردم سربلند تند شهرام صدای با

 محبوب؟ شده چی -

 اومد جلو شهرام ایستادم، سرپا و شدم بلند سختی به

 .دکتر بریم نیستی خوب اگه -

 دمکر گریه شدیدتر شد، می من عاشق هم شهرام شک بدون نبود اگه شقایق به لعنت

 .بردم پناه شهرام اغوش به اراده بی نبود خودم دست اما
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 .کنه ارومم داشت تالش اما بود زده بهت هنوز بیچاره

 .کرد می ارومم دستاش نوازش با اون و زدم می هق من

 :چشماش تو زدم زل و بردم باال سرمو. شدم اروم باالخره که صبوری و کرد نوازش انقدر

 نداری؟ دوستم چرا -

 .بمونه جات گفتم یعقوبی خانم به -

 .شدم حرصی گرفته نادیده سوالمو اینکه از

 افتاده؟ اتفاقی چه دیشب فهمیدی -

 .کرد کاریش نمیشه دیگه شد -

 .اشتد قرار جونش شقایق با البد بود کرده خودشو حال و عشق دادم، تکون تاسف با سرمو

 خوبی؟ خودت و کردی بدبخت منو نمیاد، پیش مشکلی برات کهتو -

 تو؟ چته -
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 کردی؟ چیکار دیشب -

 !بازی عشق -

 .نبودم شقایق من -

 النما فضولیه، دنبال جا همه که فضولی کوچولپی موش همون تو متاسفانه بله -

 .کنم تکرار و دیشب نمیاد بدم کنی فضولی بخوای

 .کرد می ادا نفرت و خشم با رو کلمات. کردم نگاهش مات

 !نداشتی دوست منو که تو -

 !داره ایرادی -

 :گفتم حرص با

 .کردی خیانت شقایق به -

 . کرد لبش اسیر لبمو زدنی برهم درچشم و زد نیشخندی



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

257 
 

 .کرد کوتاه رو تو زبون اون میشه اینجوری. فقط اینکه مثل -

 .بزن حرف نداد اجازه اصال

 .میگیرم خونه وقتی تا همینجا بیار وسایلتو و کن تخلیه سوییتتو -

 خوبی؟ تو شهرام -

 چطوری؟ تو -

 .نیار در بازی مسخره -

 :گفت عصبانیت با و شد جدی

 .بیاری باال سگمو روی اون میخوای یا میکنی و گفتم که کاری محبوب -

 ..اما قبوله شعاره فقط سگت روی اون اینکه با -

 .نیست روز اون امروز اما بگم دارم ها حرف برات روز یه نداریم، اما -
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 و شد می وپایین باال گرم نگاه این حجم زیر ی سینه ی قفسه و درنگاهش شدم غرق

 .کشید می تیر قلبش

 .دارم کار باهات باز بگیری جون بخور تو صبحونه برو -

 رو عشقم و خودم خدایا. بوسید رو قسمت همون دقیقا شهرام و گرفتم دندون به لبمو

 .باش مراقبمون خودت میسپرم بهت

 می خیانت عشقم به و شهرامم همون هنوز من نداره برت خیاالت درضمت -

 .کنم

 .زد ذوقم توی حسابی حرفش با

 :داد ادامه

 !سکسیه چیزت همه انصافا. بخوره همخوابگی درد به شاید بودم گفته -

 .وحشتناک خیاالت از دنیایی و بمونم من تا رفت بیرون و گفت رو این



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

259 
 

 

  شونم روی دستاتو بذار تو با تهش تا هستم مهربونم باهامه جا همه دنیامه عشقت

 ست ازهت امید یه ست اندازه بی تو به حسم دیوونه بشیم کم کم تو منو نم نم بزنه بارون

  خونه توو تو با

  حواسم پرته تو به که نیست من دست حساسم تو روی اگه واسم بمون تو 

   میشناسم اینجوری رو تو دریایی دله رویایی چشمای اون با دنیایی یه تو

  میخوام بدجوری رو تو آره برام تاریکه دنیا تو بی شبام ماه شدی تو کن باورم

  ماجرام همه شدی تو آره درام فکرت از نمیتونم باهام کردی چیکار تو آخه کن باورم

 

  ماجرام همه ماجرام همه 
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  حواسم پرته تو به که نیست من دست حساسم تو روی اگه واسم بمون تو

  میشناسم اینجوری رو تو دریایی دله رویایی چشمای اون با دنیایی یه تو

  

  حواسم پرته تو به که نیست من دست حساسم تو روی اگه واسم بمون تو

 میشناسم اینجوری رو تو دریایی دله رویایی چشمای اون با دنیایی یه تو

 

 دبو این ش بهونه و برم سوییتش به داشت اصرار فهمیدم، نمی رو شهرام کارای معنی

 .داره مسافر سوییت اون

 همون خاطر به و دونستم می مدیونش خودمو هنوز اما بود شده سرد بهش نسبت دلم

 .شدم اتاقش هم دین

 .کردم میچک پیاماشو من هربار و نداشت رمز شگوشی که بود خوب
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 .کرده پاک رو اونا شهرام شاید کردم فکر و نداشتن شقایق با پیامی

*** 

 خوشم پدرش از اصال چون گرفتم استرس هلنا دیدن بودم اما با سرکارمهمیشه مثل

 .نمیاد

 .بود زیاد زن شم جنسی نیاز برای. بود بهتر گرفت می پرستار نظرم به بود، پرتوقع زیادی

 !رفت می اون و این خواستگاری به راحت چطور موندم

 .خاله سالم -

 .عزیزم سالم -

 مردم، لندب سرمو سرش پشت بردیا گرفتن قرار با. بوسیدم رو ش گونه و شدم خم مقابلش

 .کنیم صحبت خواست ازم و کرد علیکی و سالم بردیا
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 مارو مانیتورش از شک بدون بیاد شهرام داشتم انتظار شد، کشیده ها پله سمت به نگاهم

 ..دید می

 به رهباالخ من و من کمی از بعد بردیا. رفتیم البی به بردیا و هلنا همراه و کشیدم پوفی

 اومد حرف

 ...پیشنهادم درمورد راستش -

 .پریدم کالمش میون

 .باشین شده پشیمون امیدوارم -

 :رسیدپ باتعحب بردیا کرد، می سخت برام اینکارو و بخوره جم بغلم از نداشت قصد هلنا

 چطور؟ -

 .دارم عالقه ای دیگه کس به من راستش -

 .بود دوخته چشم لبام به زدن پلک بدون
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 .کنم فکر ای دیگه کس به تونم نمی اون جز اما متاسفم -

 یرگ گلوش توی که بود داغ انقدر اما سرکشید رو بود اورده برامون اقا بیوک که ای قهوه

. زدم می حرفمو راست و رک باید نبود ای چاره اما بودم ناراحت امده پیش اتفاق از. کرد

 گفتن نه واال بگم نه که داد جرات و دل بهم همین. شنوهمی صدامو شهرامم دونستم می

 .نبود ساده من مثل ادمی برای

 خورد رو ش قهوه بیشتر احتیاط با بردیا اینبار

 !خانم محبوبه -

 :کشیدم ارومی نفس

 .بله -

 هستین؟ کسی عاشق گفتین؟ راست واقعا -

 کنم صاف صدامو تا کردم ای سرفه تک



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

264 
 

 .بله -

 کنم؟ نمی باور چرا -

 .شدم بلند جام از و گذاشتم زمین روی هلنارو

 .برادرتونم عاشق من -

 .بدم هادام کارم به تا پیشخوان سمت رفتم و بدم توضیح بیشتر نموندم. کرد نگام مات

 اب و سینه به دست شهرام ورودم محض به.  رفتم شهرام سوییت به شد تموم که کارم

 .شد خیره بهم مرموز نگاهی

 وانلی و برداشتم پخچال از و تنگ. رفتم اشپزخونه به اب خوردن بهونه به و شدم معذب

 .پرکردم

 !زنمی؟ نگفتی بهش چرا -
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 ور ش بقیه و گرفت ازم و اب لیوان. کردم مزه مزه رو اب برگردم سمتش به اینکه بدون

 .کشید سر

 :چرخیدم سمتش غافلگیری با

 .دهنیه کنی می چیکار -

 .نداره مفهوم شوهری و زن هیچ بین کلمه این -

 شهرام. -

 حالخوش نه داشت خشم نه نگاهش. برگشت سمتم دوباره و گذاشت سینک روی رو لیوان

 .بود

 نگی؟ که بود این قرارمون! ن عجیبی موجودات زنا -

 .نگفتم -

 .کرد وارد پهلوم به محکمی فشار و کرد حلقه درکمرم رو دستش



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

266 
 

 شدی؟ ناراحت -

 بستی؟ می دهنتو بود مهم برات من حال -

 هستی؟ عصبانی االن تو -

 !نه -

 ناخوداگاه. هام لب به شد خیره و خورد چرخ صورتم روی نگاهش. شدم ش خیره سوالی

 .کشیدم لبم روی زبون

 .بریزم بهم خودمو اعصاب چرا کنم تنبیهت دیگه جوره یه تونم می وقتی -

 .اتاقش سمت کشوند منو اروم اروم دادم؛ دست از تعادلمو و پام پشت انداخت پاشو

 شدم غرق همیشه مثل من و نوازش به کرد شروع و کرد جدا تنم از لباسامو حرکت بایه

 .خواستنش در

 .دنیاست تنبیه ترین شیرین این گفتم می بهش روز یه باید
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*** 

 اممشهر و رفتم خواب به بالفاصله مختصر دوش یک از بعد داشتم که روزی خستگی از

 .درازکشید کنارم

 . بود خواب هنوز شهرام کردم باز پلک وقتی

 کردم ارزو دوباره. چشمام جلوی میومد شقایق ی چهره آینده به شم دلخوش میومدم تا

 ! نبود شقایق کاش

 و کس هیچ به دستم خودش جز دونست می خدا خود فقط اما بود رذالت نهایت ارزوم

 .نیست بند جا هیچ

 .کرد حس نگاهمو سنگینی که زدم زل صورتش به انقدر

 تو؟ شدی چی -



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

268 
 

 تحمل تونم نمی من باشه زندگیت تو ای دیگه زن من جز قراره اگه شهرام، -

 .ببرم رو رابطه این بند میدم ترجیح. کنم

 .میگفتی ازش که ای عالقه و عشق پس میگی؟ جدی اینو -

 گها که مونده سالم ی تیکه یه غرورم از کنم می حس شکستم کافی اندازه به -

 .نمیمونه ازم چیزی دیگه بشکنه اونم

 محبوب. -

 .کشم می اهی

 داری؟ دوست و شقایق -

 کنم؟ چیکار باید من -

 :زدم لب پررویی با

 شقایق؟ با یا کن قطع من با تو رابطه یا -
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 :گفت شیطنت از پر نگاهی و مرموز لبخندی با و دوخت در چشمم چشم

 .سختیه انتخاب -

 .شهرام -

 بکنه؟ دل فضول کوچولوی موش یه با بازی عشق از تونه می کی -

 دیدش انقدر نبضم. شنیدم می رو قلبم امان بی های تپش صدای. پایین ریخت هری دلم

 .شده پررنگتر دستم رگای کردم می فکر که میزد

 ...وشقایق -

 .کشید اغوشش به منو حرکت یک در

 .کرد ساکت جور یه میشه فقط تورو -

 .دیرتق به سپردم رو خودم بازهم و گرفتم دندون به زبون. گرفت قرار لبم روی که لبش
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 با. کنم خشک خودمو نداشتم عادت بود خیس هنوز موهام اومدم بیرون که حموم از

 .زدم گره پشت از روسری یا به موهامو و کردم تنم لباس خیسی همون

 سمت داشتم دست توی رو کتاب که حالیکه در. زدن در که بودم درسام خوندن سرگرم

 .رفتم در

 زن این اوردم خاطر به کردم که دقت خورد زن یک به چشمم کردم نگاه که چشمی از

 .شهرامه مادر

 .زد می زنگ هم پشت داشت اونم کنم چه دونستم نمی و بودم شده دستپاچه

 تمگف تندو کردم روباز در ناچارا بود احترامی بی نهایت کردممی تعلل این از بیشتر

 .سالم -

 :گفت بده جواب اینکه بدون و انداحت سرتاپام به نگاهی شهرام مادر

 کنی؟ می غلطی چه من پسر سوییت تو -
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 .لرزیدمی نامحسوس بدنم و بود اومده بند زبونم

 :گفتم پته تته با

 .تو بفرمایید -

 .بستم و در تند اومد جلوتر

 ویه ولی بود شقایق عاشق اون! تویی شهرام شدن عوض دلیل پس... ی دختره -

 .خوادش نمی گفت و اومد

 یا گیرهب عزا باید االن دونست نمی چون بود شده دیوونه دیگه که قلبم شد پاره دلم بند

 .کنه پا به شادی و هلهه

 ها الل ادای چرا االن داشتی زبون متر سه که شب اون شد، پیدات کجا از تو -

 میاری؟ در رو

 !شدین سوتفاهم دچار ...مختاری خانم -
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 داشتی؟ هم رابطه باهاش! باهمین گفت زدم حرف مینا با -

 بودم؟ شده گرفتارش بود وضعیتی چه این. انداختم زیر سرمو

 بودی؟ دیگه نفر چند با شهرام قبل ای؛ هرزه یه بود درست حدسم پس -

 .اوردم باال سرمو مات

 .نبودم ای دیگه کس با من -

 دادی؟ من پسر به و بودی دختر که نگو. درازه گوشام منم -

 وتقضا این. کنم دفاع خودم از چطور دونستم نمی که بودم شده غافلگیر و گیج انقدر

 . نبود عادالنه

 روی کنترلی خیابونی زنای عین و بود شده بددهن حسابی عصبانیت اوج در زن این

 .نداشت زبونش

 شدی؟ الل چته -
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 ثانیه که ساعتی بمب یک عین بودم شده درست سکوت، این از کردم می دق داشتم

 . بود انفجار اماده و شده شروع شمارش

 سه

  دو

 .تمام و

 :گفتم و بستم چشم

 کسبرع چون داشتم رابطه شهرام با من بله نگاهتون، برای متاسفم محترم خانم -

 و بوده زندگیم مرد اخرین و اولین شهرام من ست پرتجربه مرد یه که شهرام

 رسما کرد قبول اون و عاشقشم گفتم بهش. شدم مرد اولین همین عاشق من

 و دارن دوست رو همدیگر که مردی و زن بین اتفاق ترین طبیعی .کنه عقدم

 چیه؟ کردن ازدواج باهم
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 .گفتم هم شهرام داشتن دوست از دروغ به و کردم غلو رو اخر قسمت

 خیلی ولی. بود اومده بند که بود اون زبان حاال شه؛ شوکه و مات بود اون نوبت اینبار

 اومد خودش به من از زودتر

 شهرامی؟ زن تو -

 .دادم سرتکون اره معنی به

 ادرم و پدر واقعا شنیدم البته! شدی زنش ما اجازه بدون که صاحابی بی خیلی -

 .نداری

 :دادم تکون سرمو حرصی و متاسف

 .شدن فوت -

 .اخه نداری نصبم و اصل -
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 .اومد فرود رانم کنار م شده مشت دست

 .مادر و پدر نام هم مشخصه اسمم هم -

 .شد تر مالیم درونم غوغای برخالف لحنم 

 .گذاشته جا به خودش از که چیزی و جد به برمیگرده من دید از نصب و اصل -

 داری؟ چی امالک و ملک

 . دادم تکونی سرمو

 من بین حرمتای هم حاال همین هرچند نشه؟ محسوب توهین که بگم چی بودم مونده

 .بود رسیده مو تار به زن این و

 :داد ادامه شهرام مادر
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 شده معضل جورایی یه براش ازدواج و درگیره. داره حساسی موقعیت شهرام _ -

 ینم قبول مونم خونه دار سرایه عنوان به رو تو من اومدم کوتاه نکن فکر. بود

 . کردم

 متاسفم -

 .کردنگام سوالی

. متفاوت ی گذشته یه با خودتون جنس از ادمم من نیست؛ قشنگ تفکرتون -

 نم دارایی بیشترین و دونم می رو چیزا خیلی قدر و شدم بزرگ سختی تو من

 .شهرامه طفق و فقط تپیدنش دلیل اما باشه من سینه تو شاید که قلبی قلبمه،

 .زد دست برام تمسخر با. نداشتم ای چاره اما کردم رفتار شعارزده

 کردی؟ خرش همینجوری -

 .داشتم م سینه تو خودم که عشقی حرمت به کردم عاشقش فقط من -
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 .قشنگه شعار تو زندگی -

 .کنه می ثابت چیزو همه زمان -

 خوندی؟ درس چی سواد! امیدوارم -

 .کردم دستم توی کتاب به اشاره و دادم تکون اره معنی به رو سرم

 .میخونم دارم -

 که ودب دانشگاه ریاضی دستمم کتاب چون دانشجوام، کرد می فکر شک بدون نزد حرفی

 .بود اورده گیر برام شهرام

 .شد بلند جا از

 نپایی گلوت زا خوش اب ذارم نمی بذاری م خونه توی پا. بیاد تنها شهرام دورهمیام تو -

 .بشناسن و ببینن تورو نباید وقت هیچ من فامیل. بره

 ...مختاری خانم -
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 :داد ادامه و گفت بلندی هیس

 !کنی تحمل رو هوو وجود مجبوری نده طالقت شهرام -

 و رفت شهرام مادر. کردممی چه گفتم؟می چه نبود زن این با مبارزه درحد من ظرفیت

 .شدند نمی تمام که هایی خیال و ماندم من

 ذهنم میومدم تا. کردم می خطی خط رو روم پیش ی برگه داشتم و زده چانه زیر دست

 گوشم تو حرفاش و بست می نقش جلوم شهرام مادر ی چهره کنم متمرکز درسام روی رو

 .خورد می زنگ

 !بود تر پررنگ کلماتش تمام از هم هوو ی کلمه

 .داشت دردناک البته و خم و پرپیچ مسیر یه مادر شهرام به رسیدن

 یانه؟ کرد عبور ازش شد می دونم نمی

 نیست؟ اینجا حواسش که چیه یا کی دنبال اینبار کوچولو موش -
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 .پریدم جا از و خوردم یکه سرم پشت شهرام صدای با

 .نشست قلبم روی اراده بی دستم

 .کرد ریز چشم شهرام

 ترسیدی؟ -

 .اومد جلوتر نگران. دادم تکون اره معنی به رو سرم

 !محبوب -

 زدم لب اراده بی

 .بود اینجا مادرت -

 .شد جاری هام گونه از اشک و زدم هق بالفاصله. نبود خودم دست حالم کردن کنترل

 زد؟ حرف بهت -
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 .افتادم ها قصه بدجنس های عروس یاد

 !نه -

 گفت؟ چی چی؟ پس -

 .ندید تو حد در و من...بگم چطور چی گفت؟ -

 در رو هیچکی زنه دنبال چندساله بردیا ؟ مغروریه ادم مامانم همینی؟ ناراحت -

. یادب کنار نامادری با تونست می بهتر بود کوچکتر هرچی هلنا. دونه نمی حدش

 .معطن ول همینجوری اما

 .زدم هق دوباره

 گفت؟ چی دیگه -

 .داشتم وجدان عذاب حدم همین در بگم، بد نبود درتوانم این از بیشتر

 .گفت رو همینا-
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 روغد یه کشف دنبال انگار. شدم جوری یه نگاش حالت از. کرد نگام شده ریز چشمی  با

 .گشت می من تو

 گفته. بهت چیا گفت و زد زنگ بهم اومده، اینجا مامان دونستم می -

 .کردم نگاش باز دهانی با

 !بهت نزده خوبی حرفای متاسفم -

 .نزد نه -

 قبول امسال بری پیش اینجوری بخوای نمونده کنکور تا چیزی نکن، فکر بهش -

 .نمیشی

 .واتهرو ما نسبت وقتی تا زندگیه این سر شقایق اسم وقتی تا شهرام سخته -

 .کنم می درست و چیز همه من -

 .شهرام خودتی من مشکل -



 ذره ذره تا عشق سمیرا ایرتوند

  
 

282 
 

 .نیز می صدا اسممو موقتی عاشق من. شهرام میگی قشنگ خیلی دونستی می -

 حد از بیشتر چیزی قلبم ضربان و کنم می احساس هام رگ توی رو خون سریع جریان

 . میشن نرمال

 .نکن بازی قدر این قلبم با نکن. -

 .ببندم دهنتو و بیام شد الزم باز -

 .کرد لباش قفل لبمو اومد و جلو

 

 من به کس نبسته دل کس به ام نبسته

 ام نبسته دل من به کس نبسته ساحل به ساحل ماندم من از تر عاشق من دل

 تر عاشق من دل کس به

 کجایی من قلب وفای بی وفای با ای ساحل به ساحل ماندم من از
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 کجایی من قلب آشنای و غریب تو ای جدایی غم و عشق این از امان امان امان

 ای بریده دلم دست از که تو ای تواما با ای جدایی غم و عشق این از امان امان امان

 ای ندیده منو و رفتی که تو ای تواما با ای

 افتاد خطر در شدنم بهشتی تو با من

 آشنایی روز دو این تمومه نگو هی بکشانم دوزخ به و جان این بزن آتش

 میپرستی که خدایی اون به قسم جدایی لحظه خدایا رسیده نگو آخ

 ای بریده دلم دست از که تو ای تواما با ای یارم هستی تو فقط دل این ندار و دار یارم

 یار ای توام با من عشق ای توام با ای ای ندیده منو و رفتی که تو ای تواما با ای

 ای توام با عشق ای توام با من غمخوار و محرم ای من دلدار بی یار ای من

 عشق ای توام با عشق ای توام با عشق
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 اتاقش از سراسیمه خیلی که کردم می مرور درسامو داشتم من و بود اتاقش توی شهرام

 .اومد بیرون

 .گردم برمی زود اومده پیش برام کاری یه من محبوب -

 شده؟ چیزی -

 .خیره نباش نه گران -

 .دادم جواب شو خداحافظی. شد اسوده حدی تا خیالم اطمینانش از

 .بخونم هتریب تمرکز با درسامو بتونم تا کنم استراحت کمی گرفتم تصمیم شهرام رفتن با

 .کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق به

 دوباره کردم سعی و ندادم اهمیت. رفت برق که شد می سنگین داشت چشمام تازه

 .پایین اومدم تخت از شهرامه اینکه خیال به شنیدم صدایی بعد کمی. بخوابم
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 بود زبا دراتاق اینکه خاطر به شخصی با ش مکالمه صدای که بزنم صدا اسمشو خواستم

 .رسید گوشم به

 .میمونه دستشویی و هال فقط االن گشتم، کامل رو حموم و اتاق اونسری نه -

 .کن گرم سرشو فقط تو! باشه باشه -

 .زنی ناسالمتی. براش بیار خرکی عشوه دوتا داره، عجله شهرام چی یعنی -

 نمیومد باال نفسم بودم ترسیده حسابی. بود جاری پشتم تیره از سرد عرق

 .پرداخت جستجوشبه تلفن قطع با و کرد سرحرص از ای خنده مرد

 پیام امشهر برای لرزان دستی با میلرزیدم بید مثل حالیکه در کشیدم خودم روی رو پتو 

 :دادم

 «خالیه سوییت میکنه فکر! اتاق من هاله تو اون! سوییته تو یکی»

 «پیششی تو گفت زد حرف تلفنی یکی با» نوشتم درادامه 
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 داد: جواب زود خیلی

 «شه متوجهت که نخور تکون جات از تو کنم می خبر پلیس من»

 .موندم منتظرو فرستادم براش ای باشه

 !شهرام هم بعد و شد پیداش پلیس ی کله سرو زود خیلی

 ناهپ اغوشش به جمعیت شلوغی به توجه بدون شهرام دیدن با که بودم ترسیده انقدر

 .بردم

 .کشید دستشو زده بهت شقایق و کنه ارومم داشت سعی شهرام

  چیه؟ جریان -

 .نکرد ول دستمو شهرام البته گرفتیم فاصله هم از شهرام منو شقایق صدای با

  دختره؟ این شهرام -
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 .اومد جلو هم کالنتریخانم

 !کنید ابروداری مردم جلوی نیستین، محرم باهم که شما مختاری اقای -

 .انداخت من به نگاهی شهرام

 .زنمه چون بهم؛ حالله قانونا و شرعا منن، محرم ایشون -

 .بود دیدنی کالنتریخانم ی شده گرد چشمای

 کنید؟ می شوخی -

 .زد پوزخندی شهرام

 .باشم داشته شوخی شما با نمیاد یادم -

 .گرفترو ازمون حرص با کالنتری خانم
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 من اام خونه دنبال بریم زودتر بهتره گفت بهم شهرام اوضاع شدن اروم و بقیه رفتن با 

 .بده توضیح شقایق درمورد خواستم می مصرانه

 .زد بند دست شقایقم دست به پلیس اخر ی لحظه اینکه خصوصا

 .شدولو مبل روی کردمی باز پیراهنشو دکمه درحالیکه و کشید پوفی

 خوب جسمانیم وضع منم سربزنه که ایران اومد شقایق پیش چندوقت خب -

 می شکست دستامو ضعف این جلوش. بودم جوری یه احوالپرسی، اومد نبود

 همین و پیشمه زیادی گنج های نقشه که دادم پز منم پرسید کارم از دیدم.

 .سرکارم گردم برمی شم راه روبه که

 خودم منا به و کنم کشف گنجاشونو که ندادم هیچکی به رو ها نقشه این گفتم

 یسئر که انقدر دادم نشون کاره همه شاخای اون از خودمو. شه میراث ثبت

 .نبود شاخ من قد هم میراث
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 .ازدواجش و گفت زندگیش از کردیم می چت بعدش

 .زد غیبش یهو و دارن اختالف شوهرش با گفت بعد مدت یه

 :گرفت ازم نگاهشو و زد تلخی لبخند

 القط بود گفته و مامان سراغ بود رفته. ایران اومد دوباره که پیش وقت چند تا -

 ونچ سراغش؛ رفتم بود خوبی خبر اومدنش! منه عاشق هنوزم بود گفته. گرفته

 البد داره دوستم کردمی ادعا اونم وقتا اون بهرحال خب. عاشقمه کردم می فکر

 !داشته

 که؟ یادته شب همون. خواستگاری رفتم و زدیم حرف باهم

 .دادم تکون آره معنی به رو سرم

 گول تونستم نمی که خودمو لرزید، اومدنت از دلم ریختم، بهم اومدی وقتی -

 .بود خنثی شقایق به نسبت درحالیکه شد پایین و باال تو حضور از دلم بزنم
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 قیشقای و گرفته شکل ذره ذره که عشقی و بودی تو. داشتم سختی روزای خیلی

 .دارم دوستش کردم می خیال که

 !معجزه دنبال بودم و کالفه

 .هعاشقان گن می بهش و گرمن که ها نگاه اون از کرد نگام و کشید عمیقی نفس

 اومد روز یه میومد بدش شقایق از وقتا همون از. سنن هم شقایق و خواهرم -

 تازاوناس ندارم شک گفت می میزنه، حرف مرد یه با تلفنی شقایق گفت بهم

 اومده چرا فهمید نمی فقط بهش نداشت شک میره، هرجا و ست باهمه که

 . تهرف پر اون و اینور مرده یه با بود دیده و بود کرده دنبالش بارم یه من؟ سمت

 خداخواسته از من و کاشت دلم تو شک یه تخم شراره بودم، همین دنبال انگار

 !پرورشش به کردم شروع

 .حمله ی اماده و شدم تیزتر
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 :گشت می کلمات کردن جورو جفت دنبال کشید، نفسی

 دماا پنهون و پس میشه گوشیا تو همیشه نظرم به چون بودم گوشیش دنبال -

 که کردم سازی صحنه جور یه رستوران کردم دعوتش که روز یه کرد پیدارو

 .ریخت لباساش روی دوغ

 پیام وت رفتم کردم بازش سریع دستشویی، بره ها لکه کردن پاک برا شد مجبور

 .پرویزجان اسم به هم یکی بود تبلیغاتی چندتا

 .پیاماروخوندم پایین به باال از و شدم کار به دست زود خیلی

 قشقای با نزدیکی نسبت پرویز. شد می بازتر دهنم خوندم می که هرپیامی

 گنج های نفشه دنبال بودن اومده و نامزد یا شوهرن و زن یا زدم حدس داشت

 .من خیالی

 .کرد خندیدن به وادار هم را من و خندید بلند بلند خودش
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 من ارهرب که جعلی شخصاتم با بود هدکر کرایه سوییت بود اومده پرویزه دیگه -

 .بگردن اتاقمو بیاد اون بیرون میرم

 !فریادی اقای لیدی؟ گفت یم خانما همه به که همون جالب چه -

 .دقیقا -

 !میشن پیدا ادمایی چه -

 .زد پیشمون روی ای بوسه

 .بخوابیم شده تموم فضولیشون کوچولو خانم حاال -

 .گرفت و مچمو شهرام اما بدم نشون اعتراضمو تا زدم ش سینه تخت به ارام مشت با

 .هنوز نگرفتم سواالمو جواب من. برندار دور -

 .کشید پوفی

 !نکردی صاف دلمو هنوزم تو -
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 .میشه صاف بیارم فیلتر -

 .شهرام -

 .کردی پیدا ضعفمو نقطه بابا جون -

  کردم اخم

 .نکن اذیتم -

 پرسیدم محکم و قاطع اینبار

 داری؟ دوست واقعا منو تو -

 :کرد زمرمه زیرگوشم. کرد حلقه کمرم دور رو دستش و زد ریزی چشمک

 .دارم دوستت -

 :دادم زدن حرف جرات زبونم به. کردم نگاش مات. رفت باال بدنم دمای
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 داری؟ دوست منو فهمیدی که شد چی -

 .زده دلمو شقایق چون کن فرض -

 درهم قلبم فکر این از خوبم؟ من زده دلشو شقایق که حاال کردم فکر من و کرد مکث

 .زدم لب حرص با شد مچاله

 .خورم می تختت درد حداقل من دیدی وبعد -

 محبوب! -

 .کردم نگاش گیج و جاخوردم دادش از

 شعورم؟ بی و نامرد انقدر من شناختی؟ اینجور منو -

 ...منظوری -

 .حرفم وسط پرید شه کم عصبانیتش از اینکه بدون
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 اما بودم شده عاشق قبال من. بود کمرنگ حس یه اومد خوشم ازت وقتا همون -

 قطف خوردم شکست عشقم تو و نجنگید جنگیدم من که ای اندازه به شقایق

 خوب هچ بود بیشتر سنت اگه کردم فکر دیدم که رو تو. شقایق سرنجنگیدن

 .شد می

 خیلی وقتا همون کردم می دوری ازت برادرات و زیاد سنی اختالف خاطر به 

 حس یه کردم، سکوت تو نشدن ناراحت خاطر به اما فهمیدم برادرات از چیزا

 توامسر نمیومد بدم و داشتم کینه برادرات از افتاد اتفافات اون تا بود کمرنگ

 هنوز کمرنگه حس همون اما بدم ازارت خواستم و کردم عقدت کنم. خالی

 هرروز و گرفت رنگ مهربونیات و تو با کم کم. ذاشت نمی و داشت وجود

  شد پررنگتر

 بگیرم و شقایق بگیرم انتقام ازت تونم می اینجوری کردم فکر اومد شقایق وقتی

 .گیره بدم گیره دلم المصب نتونستم اما بدم طالقت و
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 . زدم لبخندکمرنگی ناباوری و بهت میون

 لرزید؟ برام دلت واقعا خواستگاری اونشب -

 میاد؟ خوشت تکرار از -

 .نیست تکراری هیچی تو با -

 .المصب میبره دل خوبه، زبونتم -

 حبتایم کمبود و دارم دوست بگه بیشتر اون تا گشتم می کردن گله دنبال ذهنم تو من و

 بشه کمرنگتر و کمرنگ عشقمون مابین

 زدی؟ زنگ شقایق به بارونی اونشب چرا -

 مارهش گرفت گوشیمو یکی بود لیست اول ش شماره. شد بد حالم خیابان تو -

 می بازیمون عشق شب اون ولی. بخوام کمک ازش شدم مجبور و گرفت اونو

 .فضول کوچولوی موش خودتی دونستم
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 .داد فشاری و گرفت  ش اشاره و شست انگشت بین دماغمو

 . خورد زنگ گوشیش که کردم می تحلیل رو مسائل و داشتم کردم فکر کمی

 !جایی بره شد قرار روتین صحبت کمی از بعد کرد برقرار و تماس

  بری؟ میخوای کجا -

 که لبخندایی اون از. زد شیطنت از پر لبخندی من اخمالود و نگران ی چهره دیدن با

 .بود اشناییمون اول روزای شبیه

 .خوب خوب جاهای برم میخوام -

 .زد م گونه روی ای بوسه و اومد جلو نزدم حرفی

 .کردیم کاری شب شاید کن استراحت میام تا -

 .شهرام -
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 دراغوش متکا همراه منو و گرفت متکارو حرکت یه با اون و کردم پرت سمتش متکارو

 .میکنه درست و چیز همه اینکه به قول با عاشقونه نجوای کمی از بعد و کشید

 . گفت دوباره رفتن از قبل و پوشیده و لباساشو

 طرفدار دوتا درضمن میگیرم، عروسی جشن من نخواد چه بخواد مامان چه -

 .باشه راحت خیالت. شدن عاشقت ندیده شراره پدر و. داری پروپاقرص

 .بشه موفق دعاکردم رفت وقتی. شد قرص دلم

*** 

 .بعد ماه پانزده
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 بولق که پارسال کردم، پایین و باال و اتاق طول خوشحالی از کنکورم ی نتیجه اومدن با

 بوده رومون پیش مشکالت خاطر به داد اطمینان شهرام اما خورد ذوقم تو حسابی نشدم

 .داری خونه اول روزای و عروسی جشن همینطور و

 .کردم شروع خوندن برای دوباره زود خیلی من و نشم ناامید تا کرد تشویقم

 ی مارهش اخه شهرامه کار دونستم می. بگه تبریک زد زنگ بود شنیده قبولیمو خبر صنم

 .داشت کاربریمو

 تهبرگش بود روزی چند. کشیدم جیغی ش بچه دیدن از کردم صحبت تصویری صنم با

 همچنان چون اومدنش از بودم خوشحال. گرفت عهده به رو هتل مدیریت دوباره و بودن

 .میومد بدم کالنتری خانم از

 .باشه کرده زایمان تازه نمیومد بهش اصال بود سرحال و شاد روشکرصنم خدا

 ...بودم گفته هم زایمانش از بعد روز یادمه. گفتم بهش و همین نبود خودم دست
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 .کرد قطع و تماس عجله با هم بعد کرد من من و شد رنگ به رنگ

 ارمک به. نمیزنه سر ازش رفتاری دلیل بی صنم دونستم می اما کردم تعجب حرکتش از

. کنم پیاده صفحه روی بعد و کامل ذهنم توی رو دامن طرح کردم سعی و دادم ادامه

 .بود عالی موسسه اموزشای خداروشکر

 .خورد زنگ اینبار گوشیم که بودم درفکر غرق

 .کردم برقرار و تماس بالفاصله صنم ی شماره دیدن با

 تو؟ شدی چی -

 :کشیدم عمیقی نفس. کرد سالم من برعکس

 .شدم نگرانت -

! کنم می دق نگم اما شه زندگیم بزرگ اشتباه شاید بگم بهت میخوام چیزی یه -

 .نیست من ی بچه این راستش
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 .کشیدم دادبلندی متحیرو مات

 میگی؟ چی -

 حساس بهرادم ی خونواده نشد اما رفتم بگی هردکتری شدم، نمی دار بچه من -

 فتگ بهشون شوخی به بهراد بار یه بگیم مشکلمون از بهشون شد نمی بودن

 خاطر به پرورشگاه از سنش هم هم؛ بچه یه شدم دار بچه وقت هر خواممی

 !نمیومدن کوتاه کردم شوخی گفت بهراد هرچی. کردن قیامت بیارم؛ ثوابش

 ونهاش خونواده به الکی شوهره و زن دیدیم فیلم یه که کنیم چه بودیم مونده

 از بچه یه کردن هماهنگ. خارج رفتن زایمان برای بعد و باردارن گفتن

 .کنن معرفی خودشون ی بچه عنوان به رو بچه اون هم بعد و بگیرن پرورشگاه

 :گفتم شد طوالنی که صنم سکوت و کشیدم هینی

 کردین؟ اینکارو وشمام -
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 .بله -

 .من خواهرگلی کردی کارخوبی خیلی -

 .کشید ای آسوده نفس

 .میترسم من ولی -

 امانم گفت بهت که دیگه دوروز کنار، بذار استرساتم این نباش هیچی نگران -

 .کنی می فراموش رو روزا این ی همه

 :گفت و کرد ذوق

 ببینم؟ و روز اون میشه -

 .خاله میگه منم بهو مامان میگهتو  به زودی به هم ما خان ایان نشه، چرا -

 یم هرکسی از بهتر خودمون و کردیم می گریه داشتیم هردو باشیم متوجه اینکه بدون

 .شوقه اشک این دونستیم
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 .ودب دستش کیک و بزرگ گل دسته یه. شد خونه وارد هم شهرام کردم قطع کهرو تلفن

 .گذاشتیم میز روی رو کیک و گل داد دستم رو گل و داد جواب سالممو

 .کوچولو موش مبارک قبولیت -

 .شدم اویزان گردنش از ذوق با

 .کنم نمی فراموش حمایتاتو وقت هیچ زندگیمه، روزای بهترین از امروز -

 .داری خودت کار پشت از رو همه -

 .تو دلگرمیای و -

 :گفتم اینبار و کشیدم جیغ دوباره. کرد نگام قدردان

 .خیلیه براش نکردم غش شه فداش خاله نازه خیلی دیدم، و آیان راستی -

 .کرد تصنعی اخمی
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 .نمیشه هیچی فدای من زن نذار، مایه من زن از -

 !دیوونه -

 .کن غش خودت ی بچه برا داری دوست غش خیلی بعدم واال، -

 داریم؟ بچه ما مگه -

 .بسازیمش بریم حاال همین چیه نظرت -

 .خندید بلند. کشیدم جیغ دوباره

 چی؟ بگم پس -

 .باش ادم شهرام -

 .نمیشه ادم ای فرشته هیچ -
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 اتاق به ورودم محض به کرد، فرار اتاق سمت به سرعت به اما شدم ور حمله سمتش به

 هافتاد کنارتخت لباسامون درحالیکه شدم تخت مهمون زدنی برهم درچشم و کرد بغلم

 .بود

 و گذاشتم هم روی پلک اغوشیش هم از سرمست من و شد شروع ش عاشقانه نجواهای

 .کردم همراهیش لذت در غرق بعد کمی

 

 پایان


