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اعتـراف عاشقـانـهannabella-
مقدمــه
خوشا دلي كه مدام از پي نظر نرود به هر درش كه بخوانند بي خبر نرود
طمع در آن لب شيرين نكردنم اولي
ولي چگونه مگس از پي شكر نرود
سواد ديده ي غم ديده ام به اشك مشوي كه نقش خال توام هرگز از نظر نرود
زمن چو باد صبا بوي خود دريغ مدار چرا كه بي سر زلف توام به سر نرود
دال مباش چنين هرزه گرد و هر جايي
كه هيچ كار ز پيشت بدين هنر نرود
من گدا هوس سرو قامتي دارم كه دست در كمرش جز به سيم و زر نرود
تو كز مكارم اخالق عالمي دگري وفاي عهد من از خاطرت به در نرود
سياه نامه تر از خود كسي نمي بينم چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
به تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيد چو پادشه پي هر صيد مختصر نرود
بيار باده و اول به دست حافظ ده بشرط آنكه ز مجلس سخن به در نرود
« فصل اول »
وارد شدم و گفتم:
 سالم به آقا جون گل خودم! سالم دختر گلم ،حالت چطوره؟ خوبم آقا جون ،شما چطورين؟چي شده؟چرا انقدر خوشحاليد؟مگه ميشه دختري مثل تو داشت و خوشحال نبود؟باديدن دسته گل روي ميز گفتم:
 پس مهمون داريد.٣
 باورت نمي شه كي اينجاست!صداي آشنايي از پشت سرم گفت:
 آقا جون مهمون داريد؟با شتاب به عقب برگشتم و با تعجب گفتم:
 سامي تويي؟اونم با تعجب گفت:
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 ساغر خودتي؟ چقدر تغيير كردي؟ اگه سامي صدام نمي زدي نمي شناختمت. تو هم همينطور .از شكستگي باالي ابروت فهميدم تويي .چه گنده شدي؟!خنديد و گفت:
 نظر لطفته!اومد جلو و به روش هميشگيمون با هم دست داديم.
 من برم باال لباسمو عوض كنم و بيام.سر آقا جونو بوسيدم و دوييدم رفتم باال .سارافون سبز و زير سارافوني سفيد پوشيدم و موهامو با گيره باالي
سرم بستم و شال صورتي سرم كردم و رفتم پايين .روي مبل تك نفره نشستم و گفتم:
 خب آقا جون ،اين دو روز كه من نبودم چي كار كردين؟ كي كاراتونو انجام مي داد؟ كار خاصي نكردم .هيچ كس ،فقط ديروز عمه سميه اومد و برام غذا درست كرد. ديروز رفتيد دكتر؟ آره. خب چي گفت؟ حاال در موردش حرف مي زنيم .شما دو تا رو نمي دونم اما من كه خيلي گرسنه ام .ساغر نمي خواي شامدرست كني؟
 چرا آقا جون.۴
بلند شدم و از توي يخچال يه بسته مرغ بيرون گذاشتم و پودر سوخاري رو آماده كردم .تصميم داشتم براي
برگشتن سامي يه شام درست و حسابي درست كنم .مرغ ها رو توي سرخ كن گذاشتم و مشغول درست
كردن ساالد شدم .رفتم توي فكر يعني آقا جون چي مي خواست بگه؟گرمي دستي رو روي شونه م حس
كردم ،برگشتم و ديدم سامانه .با لبخند گفت:
 چي شده سيسي؟ تو فكري؟ فكر مي كني آقا جون چي ميخواد بگه؟شونه هاشو انداخت باال و گفت:
 نمي دونم. من خيلي ميترسم سامي .اگه يه وقت باليي سر آقا جون بياد من ديگه هيچ كسو ندارم!با سر انگشتاش اشكامو پاك كرد و گفت:
 نترس .ايشاال كه هيچ اتفاقي نميفته! حاال برو برنجتو دم كن.خنديدم و گفتم:
 قرار نيست برنج بخوريم. پس بايد خالي بخوريم؟زدم روي بينيش و گفتم:
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 اي شيكمو! من و آقا جون شبا برنج نمي خوريم .بايد با نون بخوري!لبخندي زد و دستمو گرفت و گفت:
 دلم براي اين شيكمو گفتنات تنگ شده بود! هنوز همون ساغر كوچولويي!اخم كردم و گفتم:
 نخيرم!آقا جون از پشت سرمون گفت:
 سامان من تو رو فرستاده بودم برام آب بياري! معذرت ميخوام آقا جون ،سرگرم صحبت با ساغر شدم ،يادم رفت.۵
آقا جون با لبخند رضايت مندي گفت:
 اشكال نداره.صندلي آقا جونو هل دادم و گفتم:
 حاال اينجا بشينين تا من ميز غذا رو بچينم.سامان بشقابها رو روي ميز چيد و گفت:
 منم كمك مي كنم.و با هم مشغول چيدن ميز شديم  .بعد تموم شدن غذا سامي گفت:
 ساغر دستت درد نكنه ،خيلي خوشمزه بود. خواهش مي كنم .نوش جان!آقا جون هم تشكر كرد و گفت:
 من ميرم توي بالكن ،شما هم بيايد.ظرفا رو جمع كردم و بعد از شستن ،چند تا چاي ريختم و به بالكن بردم .آقا جون نفس عميقي كشيد و
گفت:
 امشب هوا سوز داره! امسال عيد خيلي سرد ميشه. آقا جون تو رو خدا حرف بزنيد ،نصف جونم كردين! ديروز كه رفتم پيش دكتر ،گفت بايد براي عمل برم خارج از كشور وگرنه بايد پاهامو قطع كنن.لبمو گاز گرفتم و گفتم:
 اي واي ،كي بايد بريم؟ بريم نه ،برم .من تنها ميرم البته دكتر هم همراهم مياد.با گريه گفتم:
 حتماً بايد بريد!آقا جون نفسي بيرون داد و گفت:
 اين سفر يه سالي طول مي كشه و  . . .و تو اين مدت شما دو تا بايد با هم زندگي كنيد.4

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
۶
با تعجب گفتم:
 -چي مي گيد آقا جون؟

 ببين ساغر من بهتر از سامان پسري براي تو نمي بينم ،همين طور تو سامان ،از ساغر بهتر برات نمي بينم.تو اين يه سال وقت داريد خوب همديگه رو بشناسين ولي روابطتون نبايد از يه خواهر و برادر فراتر بره.
بعد از اينكه برگشتم ،اگه بازم همديگه رو خواستيد براي هميشه با هم مي مونيد اگه نه  . . .اگه نه هم كه مي
تونيد از هم جدا شيد در اين صورت من اموالم رو بين شما تقسيم مي كنم و شما مي تونيد باهاش هر كاري
كه دوست دارين بكنين .هر چند ترجيح مي دم كه با هم بمونيد .تا پنج شنبه فرصت داريد كه نظرتون رو
بهم بگيد تا منم به دوستم حاج رضا بگم تا بياد براتون خطبه ي عقد رو بخونه.
بي هيچ حرفي بلند شدم و به اتاقم رفتم .آقا جون چي مي گفت؟ مي خواست من و سامي با هم عروسي
كنيم؟ به كامي چي مي گفتم؟ تا حدودي از خودم مطمئن بودم ولي هيچي از تصميم سام نمي دونستم .واي
مامان چقدر دلم برات تنگ شده! چقدر جات خاليه .اي كاش هيچ وقت به اون مسافرت نرفته بوديم ،اونوقت
االن بابام و سوسن خواهر دو قلوم هم زنده بودن! من اون موقع سه سالم بود .تو اون تصادف فقط من و
مامان زنده مونديم.
بعد از اون تصادف مامانم يه مدت توي خونه يه پيرزن كار ميكرد و ازش پرستاري مي كرد .بعد از يه مدت
فهميد كه عروسش مريض شده و براي پرست اري از اون مي رفت خونه ي اونا و بعضي اوقات منو با خودش
ميبرد تا با پسرش كه چهار سال ازم بزرگتر بود بازي كنم .بعد از يه سال مرضيه خانوم فوت كرد .موقع
فوتش مادر شوهر و شوهرش و مامانمو صدا زده بوده و از مادر شوهرش خواسته بوده كه بعد از مرگش
شوهرش با مامانم ازدواج كنه.
بعد اون مامانم دوباره برگشت خونه عزيز جون .مامانم اون موقع بيست و هشت سالش بود و آقا جون سي و
سه سالش .بعد از اينكه يه سال گذشت آقا جون از مامانم خواستگاري كرد .اولش مامانم به خاطر من نمي
خواست قبول كنه ولي باالخره قبول كرد كه با آقا جون ازدواج كنه.
وقتي هيجده سالم بود ،مامانم بر اثر حمله قلبي فوت كرد و آقا جون هم وقتي خبر رو شنيد توي راه تصادف
كرد و فلج شد .از همون بچگيامون سامان رو دوست داشتم ولي هميشه سعي مي كردم به اين احساسم دامن
٧
نزنم .وقتي سيزده سالم بود ،فهميدم كه دوستش دارم به خاطر همين از همون موقع ازش فاصله گرفتم .تا
اين كه يه روز اومد توي اتاقم و گفت:
 سيسي؟ چرا با من قهري؟ اگه كاري كردم كه ناراحت شدي معذرت مي خوام.از ديدنش بعد از چند وقت زدم زير گريه .اومد لبه ي تختم نشست و گفت:
 بيا بغلم خواهر كوچولوي خوشگلم.من هم از خدا خواسته م رفت تو بغلش و كلي گريه كردم .اونم با نوازشا و حرفاش سعي داشت آرومم كنه تا
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اين كه تو بغلش خوابم برد .تا اين كه بعد از فوت مامان ،اون هم از خونه رفت .براي خودش نزديك
شركتش يه خونه گرفت و از خونه اي كه من و آقا جون توش بوديم ،رفت .هيچ وقت هم دليل رفتنش رو
نفهميدم و هر چي هم كه ازش پرسيدم جواب درست و حسابي اي نمي داد .حاال بعد از شش سال دوباره
ديدمش! نمي دونم شايد از قصد موقع هايي كه من خونه بودم نميومد كه به آقا جون سر بزنه.
سرمو تكون دادم تا اين افكار رو از ذهنم دور كنم .كم كم داشتم به چيز هاي بي ربط فكر مي كردم .به هر
حال تصميم گرفتم تا از تصميم سامي باخبر نشدم نظري ندم .انقدر فكر كردم كه خوابم برد.
« فصل دوم »
با تابش نور روي صورتم از خواب بيدار شدم .با ديدن ساعت آه از نهادم بلند شد .ساعت هشت و نيم بود!
انقدر خسته بودم كه نماز صبحم قضا شده بود .صداي در زدن اومد ،حتماً آقا جون بود.
 بيايد تو ،در بازه.بلند شدم و روي تختم نشستم .آقا جون اومد تو و گفت:
 دختر گلم ديشب خوب خوابيدي؟با لبخند گفتم:
 آره آقا جون .خواب مامان رو ديدم ،توي يه باغ بود و داشت بهم لبخند مي زد.آقا جون با خوشحالي گفت:
٨
 ديشب به خواب خودمم اومد .ازش پرسيدم كه از تصميمم راضيه يا نه .ولي اون فقط لبخند زد و گفت:مواظب دسته گلم باش! خب دخترم بلند شو بيا پايين .سامانو فرستادم براي صبحونه نون تازه گرفته.
بلند شدم و توي راه دستشويي سر آقا جونم رو بوسيدم .بعد از شستن دست و صورتم به صورت خودم
دقيق شدم .چشمهام درشت و عسلي ،ابروهام پهن و قهوه اي ،موهام فر درشت و حلقه حلقه اي و خرمايي و
پوستم سفيد بود .بينيم متناسب و لبهام كوچولو و برجسته ،هيكلم معمولي و قدم نسبتاً بلند بود.
سامي هم پسري بود كه هر دختري آرزوي بودن باهاش رو داشت .قد بلند با هيكلي درشت و ورزيده،
موهاش يه كم بلند و همرنگ موهاي خودم و چشماش درشت و قهوه اي بود .پوستش برنزه و ابروهاش
پهن و كوتاه ،بينيش قلمي و لبهاش برجسته بود.
از دستشويي بيرون اومدم و موهامو شونه كردم و با گيره جمع كردم .شال سبز رنگي سرم كردم و از پله ها
پايين رفتم.
 سامي ،اآق جون! نيستين؟از پنجره ديدم كه سامي و آقا جون توي حياط بودن .سامي داشت با آقا جون بحث مي كرد .آخر سر هم
سوار ماشينش شد و از خونه رفت بيرون .بغض بد جوري گلومو گرفته بود ،آقا جون اومد و گفت:
 اومدي دخترم؟ بيا بشين صبحونه بخوريم. سامي كو؟لبشو گزيد و گفت:
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 جايي كار داشت ،رفت.دندونامو روي هم فشار دادم و گفتم:

 ديدم داشت باهاتون بحث مي كرد .الزم نيست به خاطرش دروغ بگين!رفتم توي اتاقم و با گريه نشستم پشت در .با خودم گفتم :حتماً پاي دختر ديگه اي در ميونه كه سامي اين
جوري مي كنه و نمي خواد قبول كنه .صداي شكستن قلبمو به وضوح شنيدم .همون موقع گوشيم زنگ خورد!
بلند شدم و رفتم از توي كيفم گوشيم رو برداشتم و ديدم كامرانه! خيلي بد بود ،ولي اون موقع اصالً حال و
حوصله شو نداشتم .با بد خلقي جواب دادم:
٩
 بله؟با صداي پر انرژي و شادش رو شنيدم:
 سالم خانوم خانوما! چي شده؟ سالم كامي. گريه كردي؟ چرا جوابم رو نمي دادي؟ از ديروز تا حاال نه جواب تماسامو دادي و نه جواب پيامامو! بايد ببينمت و باهات حرف بزنم كامي.شوكه شده بود و ساكت موند .بعد از چند لحظه گفت:
 اتفاقي افتاده؟ آقا جون چيزيش شده؟ نه ،كي وقت داري؟ امروز تا پنج بيمارستانم .بعدش ميام دنبالت دم خونتون. نه ،ميام كافي شاپ پايين رستوران. باشه ،نگرانم كردي .خداحافظ. خداحافظ.پايين تختم نشستم و به عكس مامانم خيره شدم .بعد از چند دقيقه از صداي در فهميدم كه سامان اومده ،از
پشت پنجره نگاهش مي كردم كه سرشو باال آورد و به پنجره اتاقم نگاه كرد .پرده رو انداختم و بعد از
شستن صورتم ،سعي كردم عادي رفتم كنم و رفتم پايين .با صداي بلند سالم دادم و رفتم تو آشپزخونه .آقا
جون و سامي جوابمو دادن .يه تكه نون برداشتم و با پنير و گردو توي دهنم گذاشتم .بعد از چند دقيقه سامي
با يه پفك بزرگ اومد توي آشپزخونه و گفت:
 سيسي كوچولو چطوري؟ يه استكان چاي برام مي ريزي؟از رفتارش تعجب مي كردم نه به رفتار چند دقيقه پيشش و نه به االنش .همون طور با تعجب نگاهش مي
كردم كه گفت:
 چرا اين جوري نگام مي كني؟ خب نريز! خودم مي ريزم .منو بگو سر صبحي رفتم واسه خانوم پفكخريدم.
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٠١
دو تا استكان چاي ريخت و گفت:

 بيا تنبل خانوم من براي تو هم ريختم!يه صندلي بيرون كشيد و گفت:
 زبونتو خانوم موشه خورده كه حرف نمي زني؟براي اين كه حرصشو در بيارم گفتم:
 نه آقا موشه خورده!چشماشو تنگ كرد و گفت:
 آقا موشه شكر خورده!پوزخندي زدم و چيزي نگفتم .ذهنم هنوز درگير صبح بود .يه لقمه برام گرفت و گفت:
 بفرما.لقمه رو از دستش گرفتم و گفتم:
 مرسي.تو فكر بودم كه يه دفعه يكي زد زير بينيم .با عصبانيت گفتم:
 سامي ،خيلي بي مزه اي!شكلك با مزه اي در آورد و گفت:
 ا ؟ مگه تو و من چشيدي؟هردومون زديم زير خنده .بعد از تموم شدن صبحونه م بلند شدم كه برم .سامي گفت:
 پفكتو هم بردار.با لبخند گفتم:
 مرسي!پفك رو برداشتم و رفتم تو اتاقم .تا ساعت پنج كامران صد مرتبه زنگ زد كه قرارمون رو ياد آوري كنه.
ولي من هيچ وقت قرار به اين مهمي رو فراموش نمي كردم! ساعت يه ربع پنج آماده شدم و رفتم بيمارستان.
٠٠
رفتم توي كافي شاپ و ديدم كامران دستاشو توي موهاش فرو كرده بود و نشسته بود پشت ميز .روبروش
نشستم و گفتم:
 سالم.سرشو باال آورد و آزرده نگاهم كرد .نگاهش گوياي همه چي بود .انگار همه چي رو قبالً حدس زده بود .با
صداي آرومي گفت:
 سالم .خب تعريف كن.« فصل سوم »
قهوه شو يه نفس باال كشيد و گفت:
8
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 تو قبول كردي كه اين كارو بكني؟ هنوز جواب ندادم .ولي آره.با نگراني نگام كرد و گفت:
 -مطمئني؟

 نمي تونم كاري كنم .تو اگه جاي من بودي چي كار مي كردي؟دستشو روي دستم گذاشت و گفت:
 من يه پسرم و اتفاق خاصي نمي تونه برام بيفته! معذرت مي خوام ولي حقيقت داره.دستمو از زير دستش بيرون كشيدم و گفتم:
 آقا جونمه ،نمي تونم رو حرفش حرف بزنم.نگاهي به ساعتم انداختم 0::7 ،بود.
 بهتره ديگه بريم.نفس عميقي كشيد و گفت:
 تو برو كنار ماشين تا منم بيام.بلند شدم و رفتم كنار ماشين ايستادم .بعد از چند دقيقه كامران هم اومد و گفت:
 بريم.٠١
توي راه گفت:
 ساغر؟ هوم؟ يه قولي بهم مي دي؟چشمامو بستم و گفتم:
 ببين كامران من قراره يه سال با اون زندگي كنم .نمي دونم چه اتفاقي ممكنه بيفته و چه چيزي ممكنه بشه! دوستش داري؟آروم گفتم:
 از بچگي دوستش داشتم.ماشينو كنار كشيد و گفت:
 يعني بايد بي خيالت بشم؟با گريه گفتم:
 كامران خواهش مي كنم! من االن اصالً تو وضعيت مناسبي نيستم .خواهشاً دركم كن!آروم گفت:
 معذرت مي خوام عزيزم .ديگه حرفي نمي زنم ،گريه نكن.تا خونه ديگه هيچ كدوممون حرف نزديم .جلوي در گفتم:
9
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 خداحافظ. فردا مي بينمت؟ -فكر نكنم ،نمي دونم.

 باشه ،خداحافظ .به آقا جون سالم برسون. باشه.٠٣
بارون شديدي داشت مي باريد .كليد انداختم و در رو باز كردم و رفتم تو .صورتمو رو به آسمون گرفتم و
خودمم شروع به باريدن كردم .از ته دل گريه مي كردم! واقعاً دلم ميخواست مامانم بود تا باهاش حرف مي
زدم .شروع كردم به خوندن يه شعر كه خيلي دوستش داشتم:
باز باران ،كو ترانه؟
تا بگويد عاشقانه؟
با گهر هاي فراوان
مي خورد بر بام خانه
يادم آرد روز باران
روز غمگين جدايي
تلخ و تاريك
مرگ نزديك
نوجواني ساده بودم
شاد و خرم
نرم و نازك
فارغ از هر گونه اندوه
ميدويدم همچو آهو
مي پريدم از لب جو
دور مي گشتم ز خانه
ناگهان از بخت زارم
عشق آمد كرد تارم
عاشق و شيدا شدم من
اي عجب رسوا شدم من
هرچه بود اندر دل من
٠۴
نغمه هاي عشق من بود
10
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مي شنيدم از پرنده
از لب باد وزنده
قصه ي تلخ جدايي
راز هاي بي وفايي
برق چشمش همچو شمشير
پاره مي كرد سينه ام را
آه سوزان درونم
شعله ميزد اين دل بي كينه ام را
خسته از اندوه گريزان
خشمگين چون موج دريا
دانه هاي گرد باران
پهن مي گشتند هر جا
سبزه در زير درختان
كم كمك آغوش من شد
توي اين درياي سرسبز
اندكي اندوه كم شد
مرگ من از دور پيدا
به چه زيبا بود عشقم
غم نوشت در سرنوشتم
مي شنيدم در ميان عشق بازي
رازهاي دلنوازي
پندهاي جان گدازي
٠۵
بشنو از من همره من
پيش چشم درد فردا
زندگاني خواه با غم خواه با درد
گر تو باشي عشق من اندر بر من
هست زيبا
هست زيبا
هست زيبا

 دخترم؟ چرا نمياي تو؟ زير بارون سرما مي خوري؟رفتم جلو و سرمو روي پاي آقا جون گذاشتم و گفتم:
11

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 آقا جون؟ -جونم؟

 دلم خيلي براي مامان تنگ شده! دلم مي خواست اينجا باشه تا بتونم باهاش حرف بزنم و مشورت كنم. مي دونم دخترم ،مي دونم چه حسي داري! رفته بودي كامران رو ببيني؟ آره ،سالم رسوند. بهش گفتي؟ آره .خيلي ناراحت شد و گفت كه مي ترسه من عاشق سامي بشم و اونو رها كنم .ولي آقا جون من هيچقولي به اون ندادم كه بخوام نگران بشم!
 آره دخترم .ولي اونم حق داره ،دلش نمي خواد دختري به گلي تو رو از دست بده!سامي از پشت سرمون گفت:
 آقا جون سرما مي خوريد ،بيايد بريم تو خونه.بلند شدم و به سامي سالم كردم و صندلي آقا جونو هل دادم سمت خونه .رفتم توي اتاقم و بعد از عوض
كردن لباسام رفتم پايين .از توي يخچال يه بسته گوشت چرخ كرده بيرون گذاشتم و شروع به درست
كردن مواد ماكاروني كردم .مي دونستم كه سامي ماكاروني خيلي دوست داره .سر شام آقا جون گفت:
٠۶
 فردا عصر حاج رضا مياد اينجا عقدتون مي كنه.با تعجب گفتم:
 چرا انقدر زود؟آقا جون نفس عميقي كشيد و گفت:
 دكتر براي جمعه شب بليط گرفته .هر چي زودتر شما عقد كنين ،خيال من راحت تره!بعد از شام سامي ظرفا رو كمكم جمع كرد و من مي شستم و اون آب مي كشيد .وقتي ظرف ها تموم شد،
برگشتم و به سامان گفتم:
 سامي؟ هوم؟ تو مشكلي نداري؟شونه هاشو باال انداخت و گفت:
 نه مگه تو مشكلي داري؟ قرار نيست اتفاقي بيفته كه! قراره يه مدت تنها زندگي كنيم .من به تنهايي عادتدارم ،تو هم كم كم عادت مي كني.
با نا اميدي گفتم:
 اون روز مي ميرم.« فصل چهارم »
دفتر خاطرات عزيزم،
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االن ساعت  0::7صبحه و من اصال خوابم نمي بره .امروز قراره يه اتفاق مهم بيفته .شايد براي سامي زياد
مهم نباشه ولي براي من خيلي مهمه .خيلي وقت بود منتظر يه همچين وقتي بودم ،ولي اصال انتظار نداشتم كه
اين طوري بشه .انقدر عجله اي و بدون اين كه حتي از احساس همديگه با خبر بشيم بخوايم با هم ازدواج
كنيم! هر چند كه نمي شه اسمشو ازدواج گذاشت چون ما قراره فقط هم ه خون باشيم .ولي همينم براي من
مهمه .فقط اميدوارم سامي هم منو دوست داشته باشه ،چون در غير اين صورت من خيلي عذاب مي كشم.
امروز اين شعره رو توي وبالگ يكي از دوستام خوندم به نظر خودم كه خيلي قشنگه:
٠٧
من به يك عشق خيالي دلخوشم
من به يك گلدان خالي دلخوشم
باز تنهائي و فصلي بي صدا
باز با گلهاي قالي دلخوشم
چيني صد وصله اي از جنس آه
با همين آشفته حالي دلخوشم
راز دريا خفته در آغوش من
من به خواب خشكسالي دلخوشم
هيچ كس تنهاييم را سر نزد
با سكوت اين حوالي دلخوشم
دفترم رو بستم و رفتم وضو گرفتم و سر سجاده نشستم و از خدا خواستم هك كمكم كنه .ساعت شش بود كه
رفتم پايين و چاي دم كردم و رفتم از نانوايي دو تا نون بربري تازه گرفتم و برگشتم خونه .بعد از آماده
كردن ميز رفتم توي اتاقم و به شيوا و ژاله زنگ زدم و قضيه رو براشون تعريف كردم .هر دوشون قول دادن
كه براي بعد از ظهر بيان پيشم .ساعت دو و نيم دوستام اومدن و با هم رفتيم تو اتاقم .انقدر ذوق داشتن كه
مجبور شدم همه چي رو از اول براشون تعريف كنم .پيراهن سفيدي پوشيدم و يه كم آرايش كردم و زير
ابروهامم يه كم تميز كردم .شيوا سوتي كشيد و گفت:
 عروس خانوم ،چقدر خوشگل شدي!زدم به بازوش و گفتم:
 كوفت!ژاله آروم با برس زد تو سرم و گفت:
 چقدر بي جنبه اي؟ خوب راست مي گه ،خيلي خوشگل شدي! شماها هم چقدر نديد بديد هستيد ها! خوب براي اولين بار ابروهامو برداشتم ،معلومه كه تغيير كردم.صداي در زدن اومد.
٠٨
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 خانوما حاج رضا اومد ،نمي خوايد بيايد بيرون؟صداي كامبيز بود .دوست و شريك سامي كه امروز اومده بود تا شاهد عقد ما باشه.
 اومديم.بلند شدم و گفتم:
 بچه ها خوبم؟شيوا -آره عروس خانوم.
با بچه ها رفتيم بيرون .كامبيز بيرون ايستاده بود ،قد و هيكلش مثل سامان بود ولي قيافه ش خيلي برام آشنا
بود ولي نمي دونستم كجا ديدمش .لبخندي زد و گفت:
 خب عروس خانومم حاضر شدن!از پله ها پايين رفتم .سامي يه كت و شلوار نقره اي پوشيده بود و آقا جون هم كت و شلوار پوشيده بود.
اشك توي چشماي آقا جون جمع شده بود .آروم گفت:
 زهرا كجاست تا دختر خوشگلشو ببينه؟روي كاناپه كنار سام نشستم و قرآن عزيز جون رو برداشتم و شروع به خوندن سوره ي الرحمن كردم .آينه
و شمعدون مامانم توي سفره بود .كامبيز با دوربينش فيلم برداري مي كرد و عكس مي انداخت .ژاله و شيوا
هم باالي سرمون قند مي سابيدن .يه لحظه احساس كردم چقدر بي كسم! چشمامو بستم و توي دلم گفتم« :
مامان ،مي دونم االن اينجايي برام دعا كن » .سرمو بلند كردم و حس كردم مامانو مي بينم كه بهم لبخند مي
زنه .مي خواستم ازش اجازه بگيرم ،با چشمام بهش گفتم:
 ماماني ،تو راضي هستي؟چشماشو بست و باز كرد .يه قطره اشك از گوشه چشمم پايين افتاد .به آقا جون نگاه كردم ،صورتش خيس
اشك بود .حاج رضا براي سومين بار گفت:
 دخترم وكيلم؟از توي آينه نگاهي به سامي انداختم و يه قطره اشك ديگه از چشمم پايين افتاد.
 با اجازه آقا جون و مامانم و عزيزجونم كه حضورشونو اينجا حس مي كنم ،بله.٠٩
ژاله و شيوا كل مي كشيدن و بقيه دست مي زدن .پسر حاج رضا اومد دنبالش و هر چي اصرار كرديم كه
براي شام بمونه ،نموند .كامبيز اومد جلو و دست كرد توي ظرف نقل و يه مشت نقل ريخت روي سرمون .آقا
جون يه گردنبند بلند كه آويز ااهلل داشت انداخت گردنم و يه ساعت هم به سامان داد .يه جفت حلقه صاف
هم برامون گرفته بود كه دست هم كرديم.
ژاله ظرف عسل رو برامون گرفت و عسل توي دهن همديگه گذاشتيم و چند تا عكس هم انداختيم .كامبيز و
ژاله و شيوا گير داده بودن كه من و سامي بايد با هم برقصيم و باالخره به زور بلندمون كردن .كامبيز يه
آهنگ آروم گذاشت و گفت:
 تانگو برقصين ببينيد بلد نيستيد ما هم بهتون بخنديم.14
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سامي دستش رو دور كمرم حلقه كرد و اون يكي دستمو با دست راستش گرفت و با هم شروع به چرخيدن
كرديم .حركاتمون انقدر با هم هماهنگ بود كه خودمونم تعجب كرده بوديم .چشم تو چشم هم مي
رقصيديم و مي چرخيديم .بعد از اين كه آهنگ تموم شد كامبيز چشماشو ت نگ كرد و گفت:
 كلك ها! نكنه قبالً با هم تمرين كرده بودين؟سامان با يه لبخند كج گفت:
 نه اولين بارمون بود.همون موقع صداي زنگ آيفون اومد و سام رفت كه جواب بده .بعد از چند دقيقه با يه پالستيك غذا برگشت
و گفت:
 بفرمايين ،شاممون هم رسيد.شاممون هم با شوخي و خنده خورده شد.
اون شب قبل از خوابيدن توي دفتر خاطراتم نوشتم:
در حضور خار ها هم مي شود يك ياس بود
در هياهوي مترسك ها پر از احساس بود
مي شود حتي براي ديدن پروانه ها
شيشه هاي مات يك متروكه را الماس بود
١١
كاش مي شد  ،حرفي از كاش مي شد هم نبود
هرچه بود احساس بود و عشق بود و ياس بود
« فصل پنجم »
با گريه از آقا جون جدا شدم و گفتم:
 آقا جون خيلي مواظب خودتون باشين و قرصاتونو هميشه سر وقت بخورين.آقا جون دستامو بوسيد و گفت:
 دخترم انقدر گريه نكن ،دلم ريش شد.رو به دكتر گفتم:
 دكتر خيلي مراقب آقا جونم باشين.دكتر متواضعانه سر خم كرد و گفت:
 چشم.همون موقع شماره پرواز آقا جون رو اعالم كردن .وقتي رفتن ،اشكامو پاك كردم و به سامي گفتم:
 بريم سامي.توي ماشين سرمو به شيشه تكيه داده بودم و آروم آروم اشك مي ريختم .سامي دستمو توي دستش گرفت
و گفت:
 انقدر گريه نكن.15
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 خيلي مي ترسم سامي .اگه يه وقت خداي نكرده باليي سر آقا جون بياد من ديگه هيچ كسو ندارم .تو بعداز اين يه سال مي ري براي خودت زندگي كني ،من ازت توقع ندارم كه با من بموني ،ولي اگه آقا جون نباشه
ديگه هيچ كس رو ندارم.
فشار كمي به انگشتام وارد كرد و گفت:
 تا ابد مي توني روي من حساب كني .در ضمن انشاءااهلل كه اتفاقي نميفته!وقتي رسيديم رفتم لباسامو عوض كردم و اومدم پايين توي آشپزخونه و دو تا فنجون قهوه درست كردم و با
شير و شكر توي سيني گذاشتم و بردم توي سالن .سامان لبخندي زد و گفت:
١٠
 دستت درد نكنه.كنارش نشستم و مشغول تماشاي تلويزيون شدم .حس كردم مي خواد چيزي بگه و با خودش داره كلنجار
ميره .به خاطر همين گفتم:
 قهوه ت رو بخور تا سرد نشده.و يه جرعه از قهوه خودمو خوردم .با م ن و م ن گفت:
 مي خواستم يه چيزي بهت بگم. بگو. راستش يه چيزي هست .من چيزه  . . .چطوري بگم؟با ترديد گفتم:
 پاي دختر ديگه اي در ميونه؟ كسي هست كه دوستش داري؟ آره ،راستش يه جورايي باهاش نامزدم و بعد از اين يه سال باهاش ازدواج مي كنم و از ايران مي رم.با اين كه دلم خيلي شكست ولي زود خودمو جمع و جور كردم .شونه هامو باال انداختم و گفتم:
 من كاري به كارت ندارم .من خودمم با يكي هستم و اون چند باري از آقا جون منو خواستگاري كرده و هربار به دليلي جواب سر باال بهش دادم .من هم برنامه هايي براي بعد از اين يه سال براي خودم دارم.
فنجون خاليمو روي ميز گذاشتم و بلند شدم و رفتم تو اتاقم .در رو بستم و به اشكام اجازه دادم كه روي
گونه هام جاري بشن و روصورتم خط بكشن .خيلي حالم بد بود و احساس مي كردم دارم خفه مي شم .پايين
تختم نشستم و سرم رو به تختم تكيه دادم.
از توي كشوي پا تختي دفتر خاطراتم رو برداشتم و شروع كردم به نوشتن:
دارم خفه مي شم ،همدمم امشب يكي از بدترين شبهاي زندگيمه! چي مي تونه بدتر از اين باشه كه بفهمي
كسي كه يه عمره دوستش داري ،با يكي ديگه نامزده؟! آره همدمم ،اون نامزد داره .از همين االن از دختره
متنفرم ،دلم ميخواد خفه ش كنم و دونه دونه موهاشو بِكَنَم! يعني خوشگله؟ هر چقدر هم خوشگل باشه ازش
خوشم نمياد.
اي عشق مدد كن كه به «سامان» برسيم
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١١
چون مزرعه تشنه به باران برسيم
يا من برسم به يار يا يار به من
يا هر دو بميريم و به پايان برسيم

دفترم رو بستم وروي تختم دراز كشيدم .هندزفري توي گوشم گذاشتم و آهنگ بيكالم گذاشتم كه گوش
بدم .صبح با صداي اذان صبح از خواب بيدار شدم .گوشي و هندزفريم روي ميز پا تختي بود و پتو روم بود.
يادم بود همون جور كه رو تختم دراز كشيده بودم خوابم برد ،احتماالً سامي پتو روم انداخته بود .بلند شدم و
وضو گرفتم و نماز صبحم رو خوندم .داشتم آماده مي شدم كه ديدم يه كاغذ روي ميزمه ،دست خط سامي
بود:
از فردا يه مقدار پول براي هر ماهت مي ذارم روي ميز آشپزخونه .اگر كم بود بهم خبر بده!
نوشته رو سر جاش گذاشتم و رفتم پايين .صبحونه مختصري خوردم و ميز صبحونه رو آماده گذاشتم .پول
ها رو شمردم ،خيلي بيشتر از اوني بود كه فكرشو مي كردم به خاطر همين دست بهشون نزدم و گذاشتم سر
جاي قبليش .چون من خودم حقوق داشتم و احتياجي به پولي كه اون مي خواست بهم بده نداشتم .كيفمو
برداشتم و رفتم بيرون .سر خيابون منتظر تاكسي ايستاده بودم كه يه ماشين جلوي پام ايستاد .اول محل
ندادم و رومو اون طرف كردم .شيشه رو داد پايين و گفت:
 برسونمت خانوم دكتر!با لبخند گفتم:
 سالم كامي! سالم عزيزم ،بپر باال بريم كه ديرمون شد.سوار شدم و گفتم:
 تو كه امروز شيفت نداري .براي چي اومدي؟ با محمدي عوض كردم كه فردا با هم بريم كوه .به شيوا و ژاله هم بگو بيان! نچ نچ! دوشنبه امتحان زبان تخصصي و رياضي دارم و بايد بخونم .بهرامي رو هم كه مي شناسي ،هميشهتوقع بيست از من داره.
١٣
ابروهاش رو باال انداخت و گفت:
 تو هم كه هميشه بيست مي شي! به خاطر اين كه به حرفاي تو وسواس خناس گوش نمي دم و به جاي ولگردي مي شينم و درسمو ميخونم. بازم تو خوش به حالته كه اين ترم درست تمومه! من چي بگم كه يه سال ديگه هم دارم؟! اين از تنبلي خودته .از من ياد بگير با اين كه يه سال ديرتر از تو وارد دانشگاه شدم ،به اين زودي درسموتموم كردم .ولي توي بي عرضه هنوز موندي!
بقيه ي راه تا دانشگاه رو با شوخي و خنده گذرونيم.
17
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« فصل ششم»

خودكارمو انداختم تو كيفم و پوفي كردم و بلند شدم .برگه مو به استاد تحويل دادم و گفتم:
 خسته نباشيد استاد.استاد بهرامي يه ابروشو باال انداخت و نگاهي به برگه م انداخت و گفت:
 مثل هميشه بيست؟لبخندي زدم و گفتم:
 اگه خدا قبول كنه!رفتم بيرون و منتظر شيوا و ژاله موندم .ژاله اومد بيرون و پقي زد زير خنده .شيوا هم با خنده گفت:
 ساغر باور كن اين بهرامي عاشقته! كل وقت امتحان زوم تو بود .تو هم مثل بز سرتو انداخته بودي پايين وداشتي جوابا رو مي نوشتي.
ژاله هم بين خنده هاش گفت:
 آره بابا ،من و شيوا سه بار برگه مونو عوض كرديم نفهميد! خب بريم بوفه كه مردم از گرسنگي!تو راه كامران و پژمان محمدي رو ديديم .كامران با لبخند گفت:
 خانوم صادقي امتحان چطور بود؟يه ابرومو باال انداختم و گفتم:
١۴
 چون به جاي گشت و گذار رفتن خوب خونده بودم ،خوب دادم.غير از كامي كسي متوجه منظورم نشد .بعد از خوردن يه ساندويچ رفتم توي نمازخونه تا يه كم قبل از
امتحان درسا رو مرور كنم .بعد از دادن امتحان رفتم بيمارستان و شيفت رو تحويل گرفتم .رفتم توي پاويون
تا يه كم استراحت كنم .وقتي چشم باز كردم ،فهميدم يه ساعت و نيم خوابيده بودم .بلند شدم و رفتم بيرون.
از پشت سر خانوم اكبري گفتم:
 سالم ،چه خبر؟ واي خانوم صادقي ،دكتر رسولي اومدن و كلي داد و بيداد راه انداختن كه چرا كسي سر به بيمارا نميزنه ومسئول شيفت كيه .خانوم اسدي گفتن كه شما مسئول شيفت امشب هستين و االن هم دارين توي پاويون
استراحت مي كنين .باورتون ه نميش انگار آب ريخته باشي روي آتيش! خواستم بيام صداتون كنم كه دكتر
نذاشتن و حتي بيمارا رو هم خودشون ويزيت كردن .االنم خودشون اومدن!
برگشتم و با لبخند گفتم:
 سالم دكتر ،واقعا شرمنده م! دشمنت شرمنده باشه دخترم ،امتحانات رو چطور بود؟ خوب بود.ساعت پنج و نيم صبح شيفت رو تحويل دادم و رفتم خونه .يه راست رفتم توي اتاقم و بعد از خوندن نماز
18
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صبحم با همون لباسا ولو شدم روي تختم .با صداي زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم .با چشماي بسته جواب
دادم:
 الو؟صداي پر انرژي كامران رو شنيدم:
 سالم خانوم خانوما! خواب بودي؟ آره ،االنم مي خوام بخوابم. مطمئنم االن با همون لباساي ديروزت و با چشماي بسته روي تختت افتادي .ميدوني ساعت چنده؟ نه.١۵
 هشت و نيم شبه.مثل فنر از جام پريدم و گفتم:
 يعني من چهارده ساعت خوابيدم؟ آره .رقيب من چطوره؟ نمي دونم از پريروز نديدمش. خب دختر خوب بلند شو و برو صورتتو بشور و غذا بخور و بشين سر درسات. باشه ،خداحافظ.بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم وضو گرفتم و نمازمو خوندم .بعد از نماز سر سجاده نشستم و
براي مامانم و عزيز جون و مرضيه خانوم قرآن خوندم .بعدش بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه .داشتم
شامي درست مي كردم كه سامان اومد خونه .خودمو مشغول كار كردم تا خودش بياد سمتم .اومد توي آشپز
خونه و گفت:
 سالم ساغر .مثل اينكه ديروز خيلي خسته شده بودي ،امروز كل روز رو خواب بودي! سالم ،آره من هميشه خسته مي شم! كمتر از خودت كار بكش ،سه روزي مي شه كه نديدمت.پوزخندي زدم و گفتم:
 مگه مهمه؟ منظورتو نمي فهمم. منظوري نداشتم .برو لباساتو عوض كن بيا ،شام حاضره! باشه.بعد از رفتنش بغضم شكست و اشكام ريخت .خدايا ،بودن كنارش و نداشتنش بدتر از نبودنشه! كمكم كن
كه بتونم با اين وضع كنار بيام .بعد از شام رفتم توي سالن و سيني چاي رو روي ميز گذاشتم و به تماشاي
فيلم مشغول شدم .داشت فيلم داستان عشق رو مي داد .همون تيكه ش يه صحنه ي مورد دار داشت و من
خودمو با جزوه م سرگرم كردم و سامان به سختي از لبخند زدن جلوگيري مي كرد .سامان گفت:
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١۶
 فردا كه كالس نداري؟ -چطور؟

 مي خوام برم در بند ،تو هم باهام مياي؟ تنها مي خواي بري؟ نه ديگه با تو مي خوام برم. باشه بريم.اون شب زود خوابيدم تا صبح زود بيدار شم .ساعت شش و نيم راه افتاديم و ساعت هفت رسيديم دربند.
اول رفتيم توي يه رستوران صبحانه خورديم و بعد رفتيم باال .ساعت دوازده و نيم برگشتيم پايين و وقتي
داشتيم از جلوي يه مغازه آلوچه فروشي رد مي شديم ،گفتم:
 سامي ،من از اونا مي خوام.با لبخند گفت:
 از كدوما؟ از همه شون.سامان از همه ي لواشك ها و آلوها برام گرفت .فروشنده كه مرد مسني بود ،با لبخند گفت:
 پسرم ،خانومت ويار داره؟سامان نگاهي به من انداخت و من هم سرخ شدم.
 نه آقا. تازه ازدواج كردين؟ بله. پس هنوز وقت دارين.انقدر توي فكر بودم كه اصالً حواسم به سامان نبود .سامان گفت:
 ببين اگه اين ها رو ازم نگيري مي ريزم توي آب!١٧
فوري از دستش قاپيدم و شروع به خوردن كردم .ساعت چهار و نيم بود كه رفتيم خونه .شام ماكاروني
درست كردم و با هم خورديم.
موقع خواب توي دفترم نوشتم:
دفتر خاطرات عزيزم،
موندم كدوم يكي از رفتارهاش رو باور كنم .نه به بي محلي هاش و نه به اين خوش رفتاري هاش! با اين حال
امروز واقعاً بهم خوش گذشت.
عاشقي چيزي براي هديه نيست
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طرح دريا و غروب و گريه نيست
عاشقي يك كلبه ي ويرانه نيست
صحبت از شمع و گل و پروانه نيست
عاشقي تنهاي تنها يك تب است
بي تو مردن در سكوت يك شب است
بي تو مردن در سكوت يك شب است
« فصل هفتم »
در زدم و وارد دفتر دكتر رسولي شدم.
 -سالم دكتر ،خسته نباشين!

 ه،ب سالم به جوونترين اينترن بخش ما! تو هم خسته نباشي. ممنون استاد .امتحانام باالخره تموم شد و اگه شما اجازه بدين مي خوام يه چند روزي برم مرخصي. اتفاقاً خودمم مي خواستم بهت بگم .دو هفته مرخصي بهت مي دم برو استراحت مطلق! اگه شد حتماً يهمسافرت هم برو .براي روحيه ت خيلي خوبه!
 آره با بچه ها مي خوايم بريم شمال.بعد از چند دقيقه از دفتر دكتر اومدم بيرون .وقتي داشتم ميومدم بيرون ،خوردم به يه نفر و اون دستاشو
دورم حلقه كرد كه نيفتم .چشمامو باز كردم و ديدم كاميه!
١٨
 سالم ساغر .حواست كجاست دختر؟ پيش دكتر بودي؟از حلقه ي دستاش بيرون اومدم و گفتم:
 سالم ،آره .مي خوام براي چند روز برم مسافرت .اگه ديگه نديدمت خداحافظ. مسافرت؟ آره ،شيش سالي مي شه كه يه مسافرت درست و حسابي نرفتم.اخم كرد و گفت:
 با سامان كه نمي خواي بري؟لبخندي زدم و گفتم:
 شايد با اون رفتم .چطور؟رنگ از روش پريد و گفت:
 هيـ  . . .هيچي!بعد با حالت مشكوكي گفت:
 نكنه مي خواين برين ماه عسل؟ آره ،يه همچين چيزي!رنگ از روش پريد و گفت:
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 باشه ،خوش بگذره!خنديدم و گفتم:

 شوخي كردم بابا! با شيوا و ژاله دارم مي رم.نفس راحتي كشيد وگفت:
 آهان ،در هر صورت خوش بگذره! مرسي.رفتم خونه و با همون لباسام روي تخت خوابم برد و وقتي سامي مي خواست لباسمو عوض كنه بيدار شدم .با
خميازه گفتم:
١٩
 سامي شام خوردي؟ نه ،االن با هم مي خوريم.سر شام به سامان گفتم:
 سامي ،مي خوام با دوستام يه چند روزي بريم شمال.اخم كرد و گفت:
 براي چي؟ باالخره درسم تموم شد ،به خاطر همين بعد از شيش سال مي خوام برم مسافرت! آهان .آخه منم قراره برم شمال ،براي پروژه ي جديدي كه گرفتيم .كي ميريد؟ فردا ،تو چي؟ به احتمال زياد پس فردا!بعد از اون يه كم در مورد كاراش حرف زد و ديگه چيزي نگفتيم .اون شب وقتي داشتم وسايلم رو جمع مي
كردم ،سامي اومد تو اتاقم و گفت:
 سيسي؟ جونم؟ راستش چيزه ،اون  . . .اون پسره كه گفتي ،اونم همراهتونه؟با اينكه سوالش خيلي عادي بود ولي ته دلم قيلي ويلي رفت كه داره حسودي مي كنه .بخاطر همين گفتم:
 چطور مگه؟اخم كرد و گفت:
 اگه اونم بخواد باهاتون باشه من اجازه نمي دم تو بري! تو هيچ كاري نمي توني بكني!چونه مو توي دستش گرفت و از بين دندوناش گفت:
 تو االن زن مني مي فهمي؟ به خاطر همين بهت اجازه نمي دم با مرد ديگه اي مسافرت بري!خيره توي چشماش گفتم:
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٣١
 يعني برات مهمه؟ معلومه!خنديدم و گفتم:

 خون خودتو كثيف نكن .اون قرار نيست با ما بياد!با تعجب نگاهم كرد و گفت:
 پس تو به من دروغ گفتي؟ نه ،من هيچي نگفتم .فقط پرسيدم چطور كه تو يه دفعه قاطي كردي!خودشو جمع كرد و گفت:
 به خاطر اينه كه تو دست من امانتي!بعد هم به سرعت از اتاقم بيرون رفت .روي تختم دراز كشيدم و لبخند يه لحظه هم از روي لبم كنار
نميرفت .پس براش مهم بودم! عكسي رو كه روز عقدمون انداخته بوديم برداشتم و بوسيدمش .فوري دفتر
خاطراتمو درآوردم و شروع به نوشتن كردم:
سالم همدمم،
من خيلي خوشحالم ،البته يه كمي هم ناراحتم چون قراره به مدت نامعلومي سامي رو نبينم .ولي فكر كنم يه
كمي دوستم داشته باشه .چون وقتي فكر كرد كه كامي هم قراره با ما بياد ،قاطي كرد و بهم گفت « :تو زن
مني! » يعني منو زن خودش مي دونه؟ واي انقدر خوشحالم كه حتي خوابمم نمي بره .دارم مي رم مسافرت و
تو رو هم با خودم مي برم .چون ممكنه تو نبودم سامي بياد تو اتاقم و تو رو پيدا كنه و من اينو نمي خوام! اينم
يه شعر ديگه:
باز در كلبه تنهايي خويش
عكس روي تو مرا ابري كرد
عكس تو خنده به لب داشت
ولي،
اشك چشمان مرا جاري كرد.
٣٠
« فصل هشتم »
چمدونمو توي صندوق گذاشتم و گفتم:
 خب سامي ،من ديگه مي رم .تو كي ميري؟ پس فردا. خب من ديگه برم.روي نوك پام بلند شدم و گونه شو بوسيدم .دستاشو دورم حلقه كرد و محكم تو بغلش فشارم داد .زير
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گوشمو بوسيد و گفت:

 مواظب خودت باش .رسيدي زنگ بزن به گوشيم! باشه.سوار ماشين شدم و راه افت اديم .سامي يه كاسه آب پشت سرمون ريخت و دست تكون داد .وقتي راه
افتاديم ،سرمو به شيشه تكيه دادم و آروم آروم گريه مي كردم .يه دفعه شيوا زد پس گردنم و گفت:
 مي شه بگي ديگه براي چي داري زر مي زني؟گردنمو ماليدم و گفتم:
 خيلي بي شعوري شيوا! خب راس مي گم ديگه! اون كه هم بغلت كرد و هم بوست كرد .ديگه چي مي خواي؟ژاله زد روي شونه م و گفت:
 حق با شيوائه ،تا حاال نديده بودم يه برادر اينقدر عاشقونه خواهرشو بغل كنه و ببوسه! جمع كنيد بابا اين بند و بساطتونو! من عاشقشم ولي اون نيست و اين بدترين چيز تو زندگي منه! اتحاال بهش گفتي كه دوستش داري؟ نه ،هيچ وقت هم اين كار رو نمي كنم .چون مي دونم كه اون نامزد داره!ژاله -نامزد كيه؟ تو زنشي ،اينو توي اون كله ي كوچولوت فرو كن خوشگله!
 نمي دونم ژاله ،نمي دونم!٣١
ساعت يازده و نيم بود كه رسيديم ويالي ژاله اينا .وسايلم رو بردم توي اتاق و اولين كاري كه كردم تماس
گرفتن با سامي بود .بعد از چند تا بوق جواب داد:
 بله؟ سالم سامي ،ساغرم! سالم ،حالت چطوره؟ خوبم ،زنگ زدم بهت بگم كه رسيدم. خوش مي گذره؟ آره ،خيلي!يكي از اون ور خط صداش كرد:
 سامان؟ بيا اينجا!توي دلم گفتم:
 مرض ،دختره ي پررو! با چه نازي هم صداش مي كنه.با حرص گفتم:
 مثل اين كه كارت دارن! آره بايد برم.24
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 -باشه برو!

 شب بهت زنگ مي زنم .فعال خداحافظ. خداحافظ.روي تخت نشستم و سرمو بين دستام گرفتم .آخ سامان اگه بدوني دوريت چقدر عذابم مي ده! حالم از
دختري كه اونجوري صداش كرد بهم مي خورد .توي فكر بودم كه گرماي دستي رو روي شونه م حس
كردم .سرمو بلند كردم و از بين اشكام ژاله رو ديدم .سرمو گذاشتم روي شونه ش و هق هقمو روي شونه
ش خفه كردم .ژاله هم آروم آروم نوازشم كرد تا خوابم برد.
٣٣
شب دوم كنار آتيش نشسته بوديم .به آتيش خيره شده بودم و اشك مي ريختم .ژاله دستش رو روي شونه
م گذاشت و گفت:
 ساغر انقدر خودتو عذاب نده! اين عشق آخر سر منو از پا ميندازه!به جرقه هاي آتيش خيره شدم و شروع به زدن آهنگ كردم:
همين كه تو اينجا كنار مني
همين كه كنارت نفس مي كشم
همين كه تو مي خندي و من فقط
كنار تو از غصه دست مي كشم
همين كه تو اين جا كنار مني
نگاهت پناه دل خسته مه
نمي خوام كه دنيا بهم رو كنه
همين كه كنار مني بسمه
من حتي به اين حدشم راضيم
كه باشي كنارم بموني فقط
واسه من فقط بودنت كافيه
ديگه هيچي جز اين نمي خوام ازت
واسه من فقط بودنت كافيه
كه هستي كنارم قدم مي زني
بهم حس دلدادگي مي دي و
داري لحظه هامو رقم مي زني
احساس كردم يكي داره مياد سمتمون .فكر كردم چشمام داره اشتباه مي بينه!
 -ديشب شك كردم كه اين صدا برام خيلي آشناست.

25
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٣۴
بلند شدم و گفتم:
 سامي!لبخندي زد و گفت:
 -سالم خانوما حالتون چطوره؟

دوستام هم بلند شدن و جواب سالمشو دادن .ژاله با لبخند گفت:
 حالمون بهتر از ساغر نمي تونه باشه!چشم غره اي به ژاله رفتم .شيوا گفت:
 خب ما ديگه مي ريم ،شما راحت باشين!با عصبانيت به شيوا گفتم:
 يه دقيقه صبر كنيد با هم بريم.ژاله دست شيوا رو كشيد و گفت:
 خداحافظ و شب خوش!بعد از رفتن اونا سامي اومد جلو و دستامو توي دستاش گرفت و گفت:
 حالت چطوره؟اشكام پايين ريختن و گفتم:
 دلتنگم سامي!بغلم كرد و گفت:
 خودتو خالي كن!سرمو توي شونه ش فشار دادم و اشك ريختم .وقتي آروم شدم با هم روبروي دريا نشستيم و اون برام از
كاراش تعريف كرد و من از اين چند روز براش تعريف كردم .همون جا نشسته بوديم كه بارون شروع به
باريدن كرد .صورتمو به سمت آسمون گرفتم و شروع به خوندن يه شعر كردم:
ببار اي آسمان امشب كه من از غصه دلگيرم
بباران اشك تنهايي كه من از درد مي ميرم
٣۵
بريزان بر من خسته تگرگ سرد چشمانت
كه من در شرم اندوهم زچشمم اشك مي گيرم
بيا اي دل نشين در من كه با تو حرف ها دارم
بيا اي دل كه از مستي تو عمريست مي بارم
همين ويرانه ام روزي زماني خانه ي من بود
همين سردي كه توپايي دمي آغوش گرمم بود
تو را ياد آورم اي دل شبي كاتش بسوزاندي
26
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براي آتش عشقت مرا عمري بگرياندي
تو را ياد آورم آن شب كه مستي را خبر كردي
همان دم از پس اندوه جانم را به در كردي
تو اي دل اين همه افكار در من شعله ور كردي
مرا بي هوش ومي خواره مرا از خود به در كردي
مگر در اين سراي غم چه جرمي دست يازيدم؟؟؟
كه تا بوده وهست هر دم به سوي غم بتازيدم؟؟؟
بعد از شعر رومو به سمت سامان چوخوندم و گفتم:
 سامي؟ جونم؟ فردا مياي بريم جنگل بالل بخوريم؟ آره كوچولو ،صبح كارامو انجام مي دم و ظهر ميام دنبالت كه بريم جنگل.نگاهي به ساعتم انداختم 0::7 ،بود .به سامي گفتم:
 ديگه بريم هان؟ ساعت چنده؟ دو و نيمه.٣۶
بلند شد و دست منو هم گرفت و بلندم كرد .دستمون توي دست همديگه بود و با هم راه مي رفتيم .جلوي
ويال گفتم:
 راستي كامبيز هم باهات اومده؟ نه ،اون نيومده .يكي ديگه باهام اومده!احساس كردم آب يخ روم ريختن .صدام مي لرزيد:
 حتماً با نامزدت اومدي! مهم نيست ،خوش بگذره. ببين ساغر ،اون همكار منه!دستمو از دستش كشيدم بيرون و گفتم:
 شب بخير.دستمو كشيد و گفت:
 ساغر؟سرمو انداختم پايين .با دستش چونه مو گرفت و سرمو آورد باال و گفت:
 تو چشام نگاه كن!با اخم نگاش كردم.
 ناراحت نباش ،باشه؟27
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سرشو آورد پايين و آروم گوشه ي لبمو بوسيد .دستمو بيرون كشيدم و رفتم توي ويال .لباسمو عوض كردم و
رفتم زير پتو.
« فصل نهم »
سوزشي رو توي دستم حس كردم و چشمامو باز كردم ولي همه جا رو تار مي ديدم .فقط فهميدم كه سامي
هم اونجا بود .سامي به اون يكي مرد گفت:
 آقاي دكتر چرا اين جوري شده؟ به خاطر اين كه زير بارون بوده سرما خورده .ولي بدنش خيلي ضعيفه .شما چه نسبتي باهاش دارين؟ من  . . .من شوهرشم.٣٧
 سابقه ي بيماري داره؟ آره بعد از فوت مامان اين جوري شد. خيلي بايد مراقبش باشين .ببين جوون ،خانومت به دارو نياز نداره ،اون چيزي كه اون بهش احتياج دارهمحبته و توجه .پيشش بمون و بهش بگو كه هميشه پيشش مي موني و تركش نمي كني .چون اون براي زنده
موندن به دليل نياز داره و اون دليل رو هيچ كس جز تو كه شوهرشي نمي تونه بهش بده .خوب فكراتو بكن!
اگه برات ارزش داره ،براش وقت بذار!
دوباره چشمامو بستم و خوابيدم .وقتي بيدار شدم سامي كنارم بود و داشت موهامو نوازش مي كرد .ولي
چشمامو باز نكردم .سامي آروم گفت:
 سيسي جونم ،مي دونم همه ش تقصير منه كه تو مريض شدي .كاشكي شيش سال پيش از خونه نرفتهبودم .اگه همون موقع پيشت مي موندم و بهت دلداري مي دادم تو درداتو توي دلت نمي ريختي و مريض
نميشدي .همه ي اينا تقصير منه!
چشمامو باز كردم و گفتم:
 سالم .امروز چه روزيه؟ سالم عزيزم .پنج شنبه ست! چطوري؟ بدنم درد مي كنه. چون مريض شدي!همون موقع گوشيم زنگ خورد .برداشتم و ديدم كاميه،وصل كردم:
 بله؟سامي بلند شد و رفت كنار پنجره ولي مي دونستم حواسش به منه.
 سالم خانوم دكتر بي معرفت ،رفتي مسافرت ما رو تحويل نمي گيري! سالم ،نترس زياد خوش نمي گذره. چي شده؟ مريض شدم .اگه مي شه بعداً با هم صحبت كنيم چون حالم زياد خوب نيست.28
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 باشه ،خدافظ. خدافظ.بدون اينكه نگام كنه ،گفت:

 هميشه همين طور حرف مي زني يا به خاطر من انقدر سرد برخورد كردي؟ من عادت ندارم براي كسي ناز و عشوه بيام .هميشه همين طورم چون دوست ندارم خودمو آويزون كسيكنم و براش ناز كنم.
برگشت و با چشماي تنگ شده گفت:
 لحنت بيش از اندازه اي كه بايد تلخه!نگاهمو به سقف دوختم و چيزي نگفتم .بعد از چند لحظه گفت:
 فردا بر مي گرديد؟ آره. قبل از رفتن شايد بيام پيشت .چه ساعتي مي ريد؟ نمي دونم. تو مي توني بيشتر بموني .بيا پيش من بعداً با هم بر مي گرديم. نه ،دوست ندارم بيشتر بمونم .مي خوام برم خونه.براش يه پيام اومد ،گوشيش رو برداشت و با اخم جواب پيام رو داد.
زير لب گفت:
 لعنتي!بعد اومد كنارم و توي موهام دست كشيد و گفت:
 من بايد برم .شب باهات تماس مي گيرم.خم شد و گونه مو بوسيد .بعد از رفتنش پتو رو روي سرم كشيدم و زدم زير گريه .از توي گوشيم يه آهنگ
گذاشتم و به عكس سامي خيره شدم و گريه كردم.
نذار امشبم با يه بغض سر بشه
٣٩
بزن زير گريه چشات تر بشه
بذار چشماتو خيلي آروم رو هم
بزن زير گريه سبك شي يه كم
يه امشب غرورو بذارش كنار
اگه ابري هستي با لذت ببار
هنوزم اگه عاشقش هستي كه
نريز غصه هاتو تو قلبت ديگه
غرورت نذار ديگه خسته ت كنه
29
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اگه نيست بايد دل شكستت كنه
نمي توني پنهون كني داغوني
نمي توني يادش نباشي به اين آسوني
هنوز عاشقي و دوسش داري تو
نشونش بده اشكاي جاريتو
نمي توني پنهون كني داغوني
نمي توني يادش نباشي به اين آسوني
چشمامو بستم و خوابيدم.
« فصل دهم »

چمدونمو گذاشتم روي زمين و روي تختم ولو شدم .بعد از چند دقيقه بلند شدم و به حمام رفتم .توي وان پر
از كف دراز كشيدم و فكر كردم و فكر كردم و فكر كردم .بعد از گذشت چند دقيقه بلند شدم و دوش
گرفتم .توي آينه به خودم نگاه كردم ،پاي چشمام گود افتاده بود و م صورت از چهار ماه پيش الغرتر شده
بود .همين طور بدنم! با دستم بخار روي آينه رو پاك كردم و گفتم:
 ساغر؟ فكر مي كني ارزششو داره؟۴١
سرمو با تأسف تكون دادم و از حمام رفتم بيرون .تاپ و شلوارك مغز پسته ايمو پوشيدم و موهامو شونه
كردم و روي شونه هام رها كردم تا به حالت خودشون خشك بشه .از پله ها رفتم پايين و دو تا تخم مرغ
انداختم تا املت درست كنم .بعد با نون و سبزي گذاشتم توي سيني و رفتم توي سالن پذيرايي و تلويزيون
رو روشن كردم تا تكرار سريالمو كه ديشب نديده بودم ،ببينم.
غذامو خوردم و بعد از شستن ظرفم براي اين كه زياد فكر و خيال نكنم ،رفتم پشت پيانو نشستم .ياد چند
سال پيش افتادم كه با سامي سر اين كه كي پيانو بزنه دعوا مي كرديم .داشتم آهنگ مورد عالقه سامي رو
مي زدم كه تلفن خونه زنگ خورد .برداشتم و گفتم:
 بله؟ الو دخترم؟ سالم آقا جونم .چطوري؟ سالم دختر قشنگم ،من خوبم .تو چطوري؟ بد نيستم آقا جون ،چه خبر؟ فيزيوتراپي تون چطور مي گذره؟ سالمتي .دكتر مي گفت خيلي بهتر شدم. شكر خدا. سامان خونه ست؟ نه ،شماله .من هم همين امروز از مسافرت برگشتم. چرا با هم برنگشتين؟30
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 چون با هم نرفته بوديم .ولي اونجا همديگه رو ديديم. رابطه تون چطوره؟ اي بدك نيست. چه احساسي نسبت بهش داري؟ بي خيالش .ديگه چه خبر؟۴٠
بعد از چند دقيقه صحبت با آقا جون ،گوشي رو قطع كردم و رفتم سراغ پيانوم .عكس مامان رو برداشتم و
رفتم جلوي آينه و كنار صورت خودم گرفتم .حق با سامان بود ،من خيلي شبيه مامان بودم .مخصوصاً چشمام!
بعد از ظهر خيلي حوصله م سر رفته بود .از سر بيكاري لپ تاپم رو برداشتم و مشغول خوندن رمان تا ته دنيا
شدم .به جرأت مي تونم بگم بيش از ده بار خونده بودمش اين بار كامل نخوندمش فقط جاهايي رو كه خيلي
دوست داشتم خوندم .بعد رفتم سراغ سري كتاب هاي گرگ و ميش .اون كتابها رو هم براي هزارمين بار
دوره كردم .هر بار مي خوندم بيشتر غرق لذت مي شدم چون واقعاً خيلي قشنگ بود .عشق بين ادوارد و بال
واقعاً ستودني بود! اونا بدون هم نمي تونستن زندگي كنن .خيلي بدجور دلم ميخواست يه همچين عشقي هم
بين من و سامي وجود داشت .به خياالتم مجال جوالن دادم و وارد فانتزي هام شدم .من در كنار سامي!
خوشحال و عاشق بوديم .زنگ گوشيم باعث شد از خياالت بيام بيرون .آهي كشيدم و برش داشتم.
 بله؟ سالم ساغر! سالم سامي. حالت چطوره؟ خوبم .تو چي؟ من هم خوبم. سامي؟بغض گلومو گرفته بود .به حدي دلتنگش بودم كه باورش سخت بود .با صداي مهربونش گفت:
 جانم؟ كي بر مي گردي؟ تنهايي مي ترسي؟ نه! پس چي؟ تنهايي حوصله م سر مي ره!۴١
 تا يه هفته ديگه اين جا دستم بنده .به محض اينكه بتونم بر مي گردم.31
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اشكام در حال فرو ريختن بودن .به خاطر همين ساكت شدم.
 چيزي شده؟ نه.صدام لرزيد.
 پس چرا ساكتي؟ هيچي چيزي نيست. داري گريه مي كني؟ نه. به من نمي توني دروغ بگي .از چي ناراحتي؟ نمي دونم .دلم گرفته! مي دوني االن كجام؟ نه ،كجايي؟ لب ساحل .همون جايي كه اونشب نشسته بوديم .داره بارون مياد! پس حسابي جاي منو خالي كن! باشه عزيزم!صداي جيغ اون دختر رو دوباره شنيدم:
 سامان داري با كي حرف مي زني؟دندونامو روي هم ساييدم .سامي با پرخاشگري بهش گفت:
 فكر نمي كنم به تو مربوط بشه.بعد به من گفت:
 سيسي ،من بعداً باهات تماس مي گيرم .حتماً شام بخوري ها! اگه حالشو داشتم باشه.۴٣
 شب روي كاناپه خوابت نبره. نمي تونم قول بدم .چون تو نيستي كه منو تا اتاقم حمل كني.خنديد و گفت:
 سعي خودتو بكن. باشه. قربونت ،خدافظ. خدافظ.گوشيمو قطع كردم و به ساعت نگاه كردم 07 ،بود .مثل برق پريدم و ماهواره رو روشن كردم و مشغول
تماشاي سريالم شدم .پسري كه توش بازي مي كرد خيلي شبيه سامي بود .خيلي خوشگل و خوش هيكل بود.
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وقتي سريال تموم شد ،همونجا روي كاناپه خوابم برد.
ساعت يازده و نيم بود كه از خواب بيدار شدم .يه ليوان شير خوردم و بعد از اون با بي حوصلگي رفتم دوش
گرفتم و بعد از اون اومدم بيرون و از توي انبار دوچرخه مو برداشتم و تميزش كردم و چرخاشو باد كردم تا
باهاش بازي كنم .چند دور ،دور باغ چرخيدم و رفتم روي تاب نشستم .ياد بچگيامون افتادم كه با سامي سر
نوبتمون براي چرخ بازي با هم دعوا مي كرديم و آخر سر هم اون نوبتشو مي داد به من .اون موقع ها چه
قدر شاد بوديم و بدون غم و غصه زندگيمونو مي گذرونديم.
ساعت پنج رفتم بيرون تا يه كم خريد كنم .يه كم روغن و سس و چند قلم جنس ديگه نياز داشتيم كه همه
رو ليست كرده بودم و خريدمشون .برگشتم خونه و توي راه كلي با خودم غر زدم .تصميم گرفتم بعد از
اينكه سامي برگشت با هم بريم تا يه ماشين بخرم .به اندازه اي پول داشتم تا بتونم يه  072براي خودم
بخرم .براي شامم يه استيك كباب كردم و با دوغ برداشتم و به سالن رفتم تا هم تلويزيون ببينم و هم شامم
رو بخورم.
بعد از خوردن غذا ظرفامو شستم و از توي اتاقم يه كتاب برداشتم تا بخونمش .اسم كتاب اين بود« :جادوي
محبت ،ويژه همسران» همونطور كه روي كاناپه دراز كشيده بودم كم كم چشمام گرم شد و خوابم برد .وقتي
بيدار شدم هوا هنوز تاريك بود .خميازه اي كشيدم و غلتي زدم ولي اين كار بايد منو به زمين مي كوبيد.
۴۴
چشمامو باز كردم و فهميدم توي اتاق خودم هستم .فقط در يه صورت ميتونستم جا به جا شده باشم! مثل
برق بلند شدم و به اتاق بغلي رفتم.
باروم نمي شد! اون همون جا بود و خيلي آروم روي تختش خوابيده بود .رفتم جلو و آه عميقي كشيدم.
اشكام بدون اخطار قبلي سرازير شدن .چقدر دلم براش تنگ شده بود و چقدر دلم مي خواست دوباره
ببينمش .آروم به جلو خم شدم و دستشو بوسيدم .موهاش يه كم بلندتر از هميشه شده بود و ريش در آورده
بود .دلم مي خواست دستمو توي موهاش فرو كنم و نوازشش كنم .سرمو روي دستش گذاشتم و نفس
عميقي كشيدم .چشمامو بستم و همونجا خوابم برد.
وقتي بيدار شدم ساعت  0::7بود .بلند شدم و رفتم توي اتاق خودم .مانتو و شلوار پوشيدم و رفتم تا براي
صبحونه نون تازه بگيرم .يه نونوايي بربري نزديك خونه مون بود .ماشين سامي رو برداشتم و رفتم بيرون.
وقتي برگشتم سامي تازه از حمام اومده بود بيرون و داشت براي خودش آواز مي خوند .باال تنه ش لخت بود
و داشت با حوله سرشو خشك مي كرد .از ديدن عضالتش دلم پيچ خورد .زير لب گفتم:
 قربون هيكلت برم.نون ها رو توي آشپز خونه گذاشتم و بعد بلند گفتم:
 سالم سامي ،صبحت بخير.اومد جلو و گفت:
 سالم خانومي!بعد يه دفعه اي بغلم كرد و گفت:
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 -چطوري جوجو؟

بعد شروع به چرخوندنم كرد .با جيغ گفتم:
 واي ولم كن! بذارم زمين.چون ول كن نبود ،شروع كردم به قلقلك دادنش .اونم شروع به خنديدن كرد و تعادلشو از دست داد و با
هم افتاديم روي زمين .هر دومون داشتيم همديگه رو قلقلك مي داديم آخر سر خسته شدم و در حاليكه
نفس نفس مي زدم سرمو روي سينه ش گذاشتم .دستشو توي موهام فرو كرد و گفت:
۴۵
 دلم برات تنگ شده بود.نفس بريده اي كشيدم و گفتم:
 منم همين طور .تنهايي اين جا خيلي حوصله م سر مي رفت.دستاشو دورم حلقه كرد و چرخيد و اومد روم .نفسمو توي سينه م حبس كردم و به چشماش خيره شدم.
موهامو از توي صورتم كنار زد و گفت:
 واقعاً دلت برام تنگ شده بود؟توي چشماش نگاه كردم و گفتم:
 آره .نكنه حق ندارم دل تنگت بشم؟خنديد و گفت:
 نه ،منظورم اين نبود .اين كه فهميدم دلت برام تنگ شده بود ،خيلي خيلي لذت بخشه.احساس مي كردم گونه هام در حال آتيش گرفتنه .اون فقط توي چشمام خيره شده بود و به نظر ميرسيد
قصد نداره بلند بشه.
 سامي ،نمي خواي بلند شي؟ تو رو نمي دونم ولي من خيلي گرسنه ام. بايدم باشي كوچولو!بلند شد و دست من رو هم گرفت و بلندم كرد .به خاطر چرخوندناش تعادل نداشتم و سرم گيج رفت .منو
توي بغلش گرفت و گفت:
 مثل اين كه حالت خوب نيست.ضربان قلبم رفته بود روي هزار! اولين باري بود كه بدن بدون لباسش رو لمس مي كردم .همون طور كه منو
توي بغلش نگه داشته بود به سمت آشپزخونه رفتيم .منو روي صندلي نشوند و گفت:
 به به ،نون تازه! سامي با اجازه ت ،وقتي خواب بودي ماشينت رو برداشتم و رفتم براي خريد نون .فكر كردم ناراحتنميشي.
پيشونيمو بوسيد و گفت:
۴۶
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 نه اصالً ناراحت نمي شم .هر وقت كه الزم داشتي مي توني برش داري. راستي مي خوام يه ماشين بخرم .بي ماشيني خيلي دردسره! چرا بنز آقا جون رو بر نمي داري؟ اون يه كم خرابه. خب ،همين امروز يكي رو ميارم تا درستش كنه. نه ،از اون خاطره ي خوبي ندارم .اون ماشينيه كه آقا جون باهاش تصادف كرد! باشه عزيزم ،هر طور كه مايلي .امروز بعد از ظهر مي ريم پيش دوستم كه نمايشگاه داره .حاال چي ميخوايبخري؟
 نمي دونم .ولي يه ماشين جمع و جور مي خوام ،شايد .072 آره ديگه بايد مثل خودت كوچولو باشه. چرا انقدر به من مي گي كوچولو؟انگشتم رو گرفت و گفت:
 چون تو خيلي الغر و ريزه ميزه اي!به هيكلش اشاره اي كردم و گفتم:
 در مقابل تو آره .تا حاال اين طوري نديده بودمت!خنديد و گفت:
 چيه؟ از اين كه تي شرت نپوشيدم انقدر تعجب كردي؟ آره ،راستش هيچ وقت باال تنه ت رو نديده بودمت .البته بعد از شونزده سالگي منظورمه! قبل از اون كهجلوي همه لخت مي شدي و مي پريدي توي استخر!
 آره ،يادش بخير چه دوراني داشتيم .يادت مياد وقتي ده سالت بود يه بار پرتت كردم توي استخر و بعدوقتي آوردمت بيرون ،چقدر منو زدي!
 بعدشم كلي گريه كردم و تموم جاهاي كه مشت كوبيده بودم رو بوسيدم.با حالت خاصي نگام كرد و گفت:
۴٧
 هيچ وقت اون روز رو فراموش نمي كنم .مامان چقدر بعدش دعوامون كرد ،چون جفتمون سرما خورديم ويه هفته توي رختخواب افتاديم.
 يادش بخير.يه لقمه برام گرفت و گفت:
 بفرمايين. مرسي داداشي!لبخند روي لبش خشكيد و گفت:
 داداشي؟35
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 -به ياد قديما! ناراحت شدي؟

 من ديگه تو رو خواهري صدا نكردم. چرا ناراحت شدي؟ تو منو به عنوان داداشت مي بيني؟نفس عميقي كشيدم و گفتم:
 اين چيزيه كه آقا جون خواسته! غير از چيزي كه آقا جون خواسته ،تو چه احساسي داري؟ خودت چي؟ در ضمن تو گفتي كه نامزد داري! سؤال منو به خودم بر نگردون. ببين من نمي خوام صبحمون رو خراب كنم .بيا ديگه در اين باره بحث نكنيم. به خاطر اون پسره س؟ نه ،معلومه كه نه! پس چي؟ خواهش مي كنم ،خرابش نكن .تو تازه از راه رسيدي و منم دلم خيلي برات تنگ شده بود .بذار از بودندر كنار هم لذت ببريم .بيا خرابش نكنيم!
۴٨
با اين كه چيزي نگفت ،من ديگه اشتهام كور شد .بعد از خوردن دو سه تا لقمه با بغض بلند شدم و به اتاقم
رفتم.
با دستم جلوي دهنمو گرفتم و چند بار توي دهن خودم زدم .جلوي آينه وايستادم و گفتم:
 احمق بي شعور! ديدي چطوري صبح خودتو خراب كردي؟با گريه خودمو انداختم روي تخت و انقدر گريه كردم كه خوابم برد .با نوازش دست سامان بيدار شدم.
چشمامو باز كردم و ديدم كنار تختم نشسته و داره صورتمو نوازش مي كنه .با لبخند گفت:
 خانومي االن چه وقت خوابه؟ پاشو كه وقت ناهاره!با تعجب نگاهش كردم و دوباره بغض گلومو گرفت .طوري رفتار ميكرد كه انگار نه انگار از دستم عصباني
بوده .يه قطره اشك از چشمم افتاد پايين و لبامو جمع كردم .اشكمو با بوسه پاك كرد و گفت:
 معذرت مي خوام ،رفتار صبحم خيلي بد بود .من واقعاً نمي دونم چرا اونطوري حرف زدم و باعث شدم كهتو ازم برنجي! منو مي بخشي؟
بلند شدم و نشستم .اون چي مي گفت؟ داشت از من معذرت خواهي مي كرد؟ ولي چرا بايد همچين كاري
مي كرد .من با اون بد برخورد كرده بودم و اون وقت اون داشت معذرت خواهي مي كرد؟
 من  . . .تو چي مي گي؟ من بايد معذرت خواهي كنم .من . . .انگشتشو روي لبم گذاشت و گفت:
 ششش! بيا فراموشش كنيم .من به خاطر اينكه صبحت رو خراب كردم معذرت مي خوام .االن هم به تالفي36
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اون مي خوام بعد از ظهرت رو عالي كنم .پاشو برو دست و صورتت رو بشور و بيا كه غذاي مورد عالقه ت رو
سفارش دادم برامون آوردن.
 پيتزا!بينيش رو به بينيم زد و گفت:
 آره جوجه!گونه شو بوسيدم و بلند شدم .بعد از شستن دست و صورتم يه كم آرايش و موهام رو شونه كردم و دم اسبي
بستم و شال سفيدم رو سرم كردم و به خودم گفتم:
۴٩
 خيلي خوشگل شدي ساغر خانوم!چشمكي زدم و بدو بدو از پله ها رفتم پايين .سامي با ديدنم سوتي كشيد و گفت:
 به به ،خانومي شماره بدم؟پشت چشمي نازك كردم و گفتم:
 نخير آقا من شوهر دارم! خوش به حال شوهرت!چشم غره اي بهش رفتم و اونم زد زير خنده .اون شب كلي با هم گفتيم و خنديديم و من مي دونستم كه
اين خنده ها و خوشي ها زود گذره و عمر طوالني نداره!
« فصل دوازدهم »
سامي در ماشين رو برام باز كرد و گفت:
 االنم ميريم يه رستوران تا دلي از عزا در بياريم. بريم.توي راه دست من رو زير دست خودش روي دنده گذاشت .هميشه عاشق اين كار بودم چون هميشه آقا
جون رو مي ديدم كه دست مامان رو زير دست خودش مي ذاشت .بعد از چند دقيقه جلوي يه رستوران
مجلل نگه داشت .پياده شديم و با هم رفتيم توي رستوران .با خستگي روي صندلي نشستم و گفتم:
 خيلي خسته شدم!با لبخند گفت:
 نمي دونستم انقدر مشكل پسندي! بدبختي اين جاست كه از هيچ كدوم خوشم نيومد! فكر كنم بايد بي خيال ماشين خريدن بشم. گفتم كه هر وقت خواستي مي توني از ماشين من استفاده كني. مرسي.۵١
همون لحظه گارسون اومد و سامان دو پرس شيشليك سفارش داد .بعد با لبخند يه انگشتم رو توي دستش
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گرفت و گفت:
 تو چند كيلويي؟با دهن كجي گفتم:
 -خودمو نكشيدم.

 جدي پرسيدم .آخه امروز كه بلندت كردم اصال تغيير وزني حس نكردم .تو خيلي الغري! آخرين باري كه وزن كردم پنجاه و يك بودم ،ولي االن فكر كنم كمتر شده باشم. فكر كنم چهل و هشت كيلو باشي .واي ،تو نصف من وزن داري!با اخم گفتم:
 اين كه تو اندازه ي يه غولي تقصير من نيست!خنديد و با انگشتش زد روي بينيم و گفت:
 بي سليقه ،همه مي ميرن كه اين هيكل منو داشته باشن. من كه اصال نمي خوام انقدر گنده باشم.يه دفعه يه پسر اومد و با سامان سالم و عليك كرد .من هم از جام بلند شدم و سالم كردم تا جانب ادب رو
رعايت كنم .پسره با خنده به سامان گفت:
 كم پيدا شدي .البته مي تونم تشخيص بدم چرا ديگه به ما سر نمي زني .حتماً خانومت دست پخت خيليخوبي داره كه ديگه به رستوران نمي ياي .ولي خيلي نامردي ،چرا منو واسه عروسيت دعوت نكردي؟
 شرمنده ديگه عجله اي شد. تو كه انقدر هول نبودي پسر!گونه هام داشتن از خجالت مي سوختن.
 نمي خواي منو به زنت معرفي كني؟سامان رو به من گفت:
 ساغر جان ،ايشون آريا دوست بسيار خوب منه و ايشونم همسر بنده ساغر خانومه!۵٠
دستشو دراز كرد و گفت:
 از آشناييتون خوش وقتم.يه كم به دستش نگاه كردم و گفتم:
 منم همين طور .ولي شرمنده من با كسي دست نمي دم.اون كه معلوم بود خيلي بهش برخورده با پوزخندي به سامان گفت:
 سامان ،زنت از فاميل هاي پدرته؟دلم مي خواست دندوناشو توي دهنش خورد كنم .پسره ي پررو! سامي كه از صورت من ميزان عصبانيتم رو
تشخيص داده بود ،با خنده قضيه رو سر هم آورد .بعد از رفتنش با عصبانيت گفتم:
 سامي بلند شو از اين آشغال دوني بريم بيرون!38
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 هيسسس! آروم باش عزيزم .سخت نگير!با عصبانيت گفتم:
 منظورت چيه كه سخت نگيرم؟ نديدي چطوري حرف زد؟ منظورش اين بود كه من ام لم! هستي؟ معلومه كه نه! پس خون خودتو كثيف نكن .دخترايي كه آريا باهاشون سر و كار داره مثل تو نيستن عزيزم .اونا محرم ونامحرم سرشون نمي شه .يه جورايي مثل همه تحت تأثير اين غرب زدگي قرار گرفتن .توي اين دوره و
زمونه ديگه كسي نمي دونه خدا و پيغمبر كيه و همه سرشون رو مثل كبك كردن زير برف و توي گناهشون
غرق شدن .تو اولين كسي هستي كه باهاش دست نداده و اين خيلي براش گرون تموم شد.
 تو هم اين جوري هستي؟ تو هم نماز نمي خوني و نمي دوني خدا و پيغمبر كي اند؟ تو كه منو مي شناسي ديگه چرا؟ وتكه مي دوني من هم نماز مي خونم و هم مي دونم خدا و پيغمبر كي اند.ولي نمي گم كه با كسي دست ندادم .چون دست دادم و مي دونم كه گناه كردم ولي توي مسائل كاري بعضي
اوقات بايد يه كارايي بكني كه زياد خوشايند نيستن .ولي باور كن هيچ وقت نذاشتم نمازم قضا بشه .يادته
وقتي بچه بوديم آقا جون مي گفت اگه با هم نماز بخونيم بهمون جايزه مي ده؟
۵١
 آره بعد از اون ما رو مي شوند روي پاش و بوسمون مي كرد و مي گفت « :اينم جايزه تون! » عزيزم ،ديگه به روي خودت نيار كه چند لحظه پيش چه اتفاقي افتاد.گارسون غذامون رو برامون آورد و وقتي از هم فاصله گرفتيم فهميدم كه چقدر به هم نزديك شده بوديم .با
اشتها شروع به خوردن كردم و با تعجب فهميدم چقدر گرسنه بودم .بعد از اينكه غذامو تموم كردم با
خجالت به سامي خيره شدم .با لبخند گفت:
 اشكال نداره عزيزم ،من هم هنوز گرسنه ام.بعد گارسون رو صدا زد و دوب اره غذا سفارش داد.
 سامي اين طوري خيلي توي خرج ميفتي! اين رستوران خيلي گرونه. نگران نباش .من قبالً زياد به اين رستوران ميومدم .پولي كه من در ميارم زيادتر از اين حرفاست! راستي گفتي پول ،چرا انقدر زياد براي من پول مي ذاري؟ابروهاشو باال انداخت و گفت:
 شوخي مي كني؟ اون پولي كه من براي تو مي ذارم اصالً زياد نيست .اون به اندازه يك دهم خرجايي كهسارا توي يه روز مي كنه هم نمي شه!
 سارا كيه؟ راستي تو اسمش رو نمي دونستي.تازه دوزاريم افتاد كه سارا كيه .همون دختره ي نفرت انگيز با اون صداي مسخره ش! با اخم م گفت:
 پول تو جيبي اونم تو مي دي؟39
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 نه اون نسبتي با من نداره كه من پول تو جيبي شو بدم. من چه نسبتي باهات دارم كه تو بهم پول تو جيبي مي دي؟لبخند خوشگلي زد وگفت:
 تو هم خونه ي مني! يه هم خونه ي مهربون و دوست داشتني.« فصل سيزدهم »
۵٣
روي كاناپه نشسته بودم و داشتم كتاب مي خوندم كه سامي اومد خونه .چون اومدنش طول كشيد سرمو بلند
كردم تا علت تأخيرش رو بفهمم .ولي سامان دستش از روي دستگيره سر خورد و افتاد زمين .فوراً دوييدم
سمتش و گفتم:
 سامي ،سامي جونم! چي شدي؟به سختي گفت:
 كمكم كن برم دستشويي.به بدبختي بلندش كردم و بردمش توي دستشويي .روي دستشويي خم شد و هر چي توي معده ش بود باال
آورد .گوشيش زنگ خورد و من جواب دادم:
 بله؟كامبيز بود:
 الو ،ساغر خانوم شمايين؟ بله آقا كامبيز! من بايد سامي رو ببرم بيمارستان ،حالش خيلي بده. اتفاقاً من هم زنگ زدم كه حالش رو بپرسم شما ببرينش من هم خودم رو مي رسونم.سامي رو روي صندلي عقب خوابوندم و با سرعت به سمت بيمارستاني كه خودم توش كار مي كردم رفتم.
نگهبان من رو شناخت و فوري در رو باز كرد و من رفتم تو .مثل برق پريدم و يه برانكارد و چند تا پرستار
آوردم تا كمكم كنن سامي رو بذارم روش .بردنش تا معده ش رو شستشو بدن .همونجا روي صندلي توي
راهرو نشستم و سرمو بين دستام گرفتم .بعد از چند دقيقه كامبيز اومد و گفت:
 ساغر خانوم حالت خوبه؟ سالم .نه ،اصالً حالم خوب نيست. كامالً مشخصه ،دكمه هاي مانتوت رو جابجا بستي و شالت هم خرابه.نگاهي هبخودم انداختم .حق با اون بود .دكمه هامو درست كردم و شالم رو هم مرتب كردم.
 خب ،سامان كجاست؟ بردن تا معده ش رو شستشو بدن .چي خورده بود؟۵۴
شونه هاشو باال انداخت و گفت:
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 احتماالً هر چيزي كه خورده فاسد بوده چون خيلي حالش خرابه .اون معده ش ناراحته ،تعجب ميكنم كه بهاين موضوع توجهي نداشته .اون ديشب نيومد خونه و گفت بايد بمونه شركت!
 آره تا صبح تو شركت بود .حتي همونجا خوابيده بود! من ميرم با دكترش يه صحبتي بكنم.همون دقيقه دكتر حسيني اومد و گفت:
 خانوم دكتر ،ايشون سابقه بيماري معده دارن؟ يه بار وقتي بچه بود اين بال سرش اومد و دكتر گفت كه بايد به رژيم غذاييش توجه كنه. شما كه دكتري ديگه چرا؟ راستش ديشب سر كار مونده بود .احتماالً اونجا چيزي خورده كه با معده ش سازگار نبوده .االن حالشچطوره؟
 االن بهتره .آوردنش توي بخش ،بعد از دو سه ساعت مي تونيد ببرينش خونه .خيلي مراقبش باشين! شماكه خودتون بهتر مي دونيد بايد بهشون غذاهاي آبكي بدين و نوشيدني هم زياد بايد مصرف كنن چون خيلي
آب بدنشون رو از دست دادن.
 بله ،ممنونم دكتر.با كامبيز رفتيم توي اتاقي كه سامي بود .نشستم كنار تختش نشستم و گفتم:
 سامي؟چشماشو باز كرد و گفت:
 من كجام؟ بيمارستان .حالت چطوره؟ گلوم خشك شده.كامبيز اومد جلو و گفت:
 پهلوون ،چه باليي سرت اومده؟۵۵
يهو شروع كرد به سرفه كردن .يه ليوان آب براش ريختم و بهش دادم .كامبيز گفت:
 من ميرم كاراي بيمارستان رو انجام بدم.بلند شدم و گفتم:
 نه من خودم مي رم. نه تو بمون پيش سامي .اون بيشتر بهت احتياج داره.بعد چشمكي زد و رفت .كنارش نشستم و گفتم:
 بهتري؟ آره. چرا مراقب خودت نبودي؟41
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 يه كنسرو خوردم .ولي مثل اين كه بهم نساخته! من انقدر هواي غذا خوردن تو رو دارم و اون وقت خودت اصالً حواست نيست. ببخشيد.اشكام بدون اخطار قبلي ريختن پايين و گفتم:
 خيلي نگرانت شدم.گونه مو نوازش كرد و گفت:
 نگران نباش .چيزي نيست!ساعت دوازده و نيم رفتيم خونه .سامان رو توي تختش خوابونديم و اومديم بيرون .كامبيز گفت:
 ساغر خانوم ،من فردا ظهر ميام براي ديدن سامان .شما هم يه كم استراحت كنين. چشم ،واقعاً ممنونم .خيلي لطف كردين! ان شاء ااهلل تو شادياتون جبران كنيم. خواهش مي كنم كاري نكردم ،خانوم دكتر.لبخندي زدم و خواستم تا بيرون همراهي اش كنم كه گفت:
 راه بيرون رو بلدم .شما بفرمايين استراحت كنين ،خدافظ. ممنون ،خدافظ.۵۶
رفتم توي اتاقم و مانتوم رو در آوردم و دامن سفيدم كه گل هاي ريز قرمز و نارنجي داشت پام كردم و شال
نارنجي سرم كردم و رفتم توي اتاق سامي كنار تختش نشستم و دستش رو توي دستم گرفتم .دلم مي
خواست اين دستها براي هميشه مال من بودن و آغوشش مال من بود .سرمو روي دستش گذاشتم و به
صورتش خيره شدم .خيلي وقت بود سامانم رو نديده بودم .دلم مي خواست به بهونه مواظبت ازش هم كه
شده يه دل سير نگاهش كنم.
اين چند وقته ،همه ش شبا تا دير وقت سر كار مي موند .از آخرين باري كه با هم بيرون رفته بوديم يه ماه
مي گذشت و بعد از اون ديگه زياد نديده بودمش .چشمام از بي خوابي مي سوختن ولي به زور باز نگهشون
داشتم .نمي خواستم به اين زودي به روي تصويري كه زيبا ترين تصوير زندگيم بود ،چشم ببندم .نمي دونم
چقدر گذشته بود كه اذان صبح رو دادن .بلند شدم و از توي اتاقم سجاده مو آوردم تا توي اتاق سامان نمازم
رو بخونم .بعد از نماز ديدم كه چشماش بازه .بلند شدم و گفتم:
 خوبي؟ چيزي الزم نداري؟ يه كم آب.بهش آب دادم و گفتم:
 ديگه چيزي نمي خواي؟سرش رو به عالمت نفي تكون داد.
 اگه چيزي خواستي بگو ،من اين جام.توي دلم گفتم:
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 آره عزيزم من اين جام تا نگاهت كنم و ازت پرستاري كنم.بعد از اين كه سير نگاهش كردم ،چشمامو بستم تا يه كمي استراحت كنم.
***
« فصل چهاردهم »
۵٧
وقتي بيدار شدم سوپ رو گذاشتم تا آماده بشه و يه دوش گرفتم تا سر حال بيام .بعد از اين كه اومدم
بيرون يه بلوز قهوه اي خنك پوشيدم و شلوار جين مشكي هم پام كردم و رفتم توي آشپزخونه .سوپ آماده
شده بود و دقيقاً همون طوري شده بود كه سامان دوست داره .رفتم باال و ديدم بيدار شده ،با لبخند گفتم:
 سالم ،بهتري؟ سالم ،آره .مگه مي شه پرستاري مثل تو داشت و خوب نبود؟ االن اشتها داري برات سوپ بيارم؟ با اين بويي كه تو خونه پيچيده مگه مي شه اشتها نداشته باشم؟با خوشحالي رفتم و براش يه بشقاب سوپ ريختم و خيلي كم آب ليمو براش ريختم و بردم توي اتاقش .با
لبخند گفتم:
 خيلي كم برات آب ليمو ريختم. چرا خيلي كم؟زدم روي بينيش و گفتم:
 چون براي معده ات خوب نيست ،آقا!بعد از اين كه سوپش رو خورد ،گفتم:
 حاال برو يه دوش بگير تا سر حال بياي. چشم خانومي!بلند شدم و رفتم توي اتاق خودم .داشتم مطالبي رو كه كامي بهم داده بود ،مي خوندم كه به نكات جالبي
رسيدم .گوشيم زنگ خورد:
 بله؟ سالم خانوم خانوما! سالم ،چطوري؟ خوبم ،تو چطوري خانوم دكتر؟۵٨
 بد نيستم ،بايد فردا براي تحقيقات بريم اون بيمارستاني كه دكتر رسولي گفته بود .ما به آزمايشهايبيشتري احتياج داريم .راستش من به يه چيزهايي توي اين تحقيقايي كه بهم دادي رسيدم كه بعداً بايد در
موردشون باهات صحبت كنم.
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 نه ،من امروز ساعت شيش بعد از ظهر تا پنج صبح بيمارستان شيفت دارم .بعد از اون مي تونيم بريم اونبيمارستان.
سامي اومد توي اتاقم و لبه تختم نشست ،به خاطر همين گفتم:
 خيلي خب ،فردا مي بينمت و درباره اين تحقيق ها هم با هم صحبت مي كنيم. چي شده؟ رقيب من اومد؟خنديدم و گفتم:
 برو بابا ،خداحافظ. باشه ،خداحافظ.سامان با نگاه مشكوكي گفت:
 چرا قطع كردي؟ حرفتو مي زدي! خيلي وقت بود داشتم صحبت مي كردم .در ضمن من دوست ندارم زياد پاي تلفن صحبت كنم .چون همطوالني بودن مكالمه با موبايل ضرر داره و هم من رو در رو صحبت كردن رو ترجيح مي دم.
خنديد و گفت:
 آره ،كامالً متوجهم كه چي مي گي! تو موقع صحبت كردن همه ش از دستات استفاده مي كني .زبان بدنيخيلي قوي اي داري ،طوري كه فكر كنم اگه دستات رو ببندن زبونت هم از كار بيفته.
اخم كردم و گفتم:
 خيلي بد جنسي! ديگه اونقدرا هم به دستام وابسته نيستم.دستامو از مچ گرفت و به هم چسبوند و گفت:
 پنج دقيقه بدون اين كه از دستات استفاده كني ،حرف بزن.۵٩
با يه حركت سريع مچ هامو آزاد كردم و پريدم روش و شروع كردم به قلقلك دادنش .ولي اون از من قويتر
بود فوري دستامو گرفت و شروع به قلقلك دادن من كرد .انقدر خنديدم كه اشك از چشمام راه افتاده بود.
جالب اين جا بود كه خودش بيشتر از من مي خنديد! بعد آروم شد و گفت:
 حاال ديگه منو قلقلك مي دي ،فسقلي؟!در حاليكه هنوز در حال خنديدن بودم ،گفتم:
 اين خيلي نامرديه! تو سه برابر مني. خب؟ خب و كوفت! تو بايد ميذاشتي من سه دقيقه قلقلكت بدم بعد ده دقيقه من بدبخت رو مي خندوندي! زهي خيال باطل! دلت مياد انقدر منو اذيت كني؟گونه مو بوسيد و گفت:
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 چرا ديگه همه ش داري اذيتم مي كني!يه دفعه جدي شد و گفت:
 واقعاً دارم اذيتت مي كنم؟ تو واقعاً اذيت مي شي؟نمي دونستم چرا ،ولي اين عين حقيقت بود .اون بدون اين كه بفهمه در حال اذيت كردن من بود .نگاهمو
ازش دزديدم و گفتم:
 نه ،شوخي كردم. اگه شوخي بوده پس چرا نگاهت رو مي دزدي؟ تو چشام نگاه كن.توي چشماش نگاه كردم و بدون اين كه خودم بخوام اشكام سرازير شدن .سامان فوراً بلند شد و همون طور
كه دستام توي دستاش بود گفت:
 تو واقعاً داري اذيت مي شي؟با بغض گفتم:
۶١
 خب ،خب تو اين چند وقته خيلي دير مياي خونه يا بعضي اوقات اصالً نمي ياي .وقتي هم مياي يا اصالً حالو حوصله نداري يا عصباني هستي! خب من هم سر كار مي رم و بعضي اوقات با افرادي سركار دارم كه دم
مرگن و اعصابم تا چند وقت به خاطر اين چيزا به هم مي ريزه .ولي وقتي تو رو ميبينم كه به جاي اين كه
بياي دو كالم با هم صحبت كنيم ،مي ري و خودتو تو اتاقت حبس ميكني ،بيشتر به هم مي ريزم.
چونه مو گرفت توي دستش و چند ثانيه توي چشمام خيره شد .آهي كشيد و گفت:
 تو خيلي زود رنج تر از گذشته شدي! من واقعاً متأسفم اگه به هر صورتي باعث رنجش تو شدم.دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و سرشو آورد پايين و گفت:
 منو مي بخشي؟ من كي باشم كه بخوام تو رو ببخشم؟ تو يه خانوم دكتر با ادب و با شخصيتي كه مي خواد اين بنده ي حقير رو به خاطر كاراي احمقانه اي كهانجام داده ببخشه!
نفس عميقي كشيدم و گفتم:
 بايد برم يه جايي!با تعجب گفت:
 كجا؟با خنده گفتم:
 دستشويي!اول شوكه شد ولي بعد با صداي بلند زد زير خنده و گفت:
 منو بگو گفتم كجا مي خواد بره.45
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رفتم توي دستشويي و با گريه به خودم گفتم:
 آخه من كه مي دونم به دقيقه نكشيده دوباره مي زني تو حالم! پس چرا الكي اميدوارم مي كني؟دست و صورتمو شستم و رفتم بيرون .زنگ آيفون رو زدن و سامان رفت كه در رو باز كنه ،يادم اومد كه
كامبيز قرار بود بياد .يه كم آرايش كردم تا گريه م مشخص نباشه! بعد رفتم پايين و ديدم كامبيز اومد تو و
۶٠
هم اون و هم شهاب دست راستشون رو باال بردن و به هم كوبيدن .دو تا استكان چاي ريختم و رفتم
پيششون .كامبيز دست انداخت دور گردن سامان و گفت:
 چطوري پهلوون؟ خوبم. سالم آقا كامبيز!كامبيز يك تاي ابروشو باال انداخت و گفت:
 سالم ،به به خانوم دكتر! احوال شريف؟خنديدم و گفتم:
 ممنون ،لطف دارين! اختيار دارين .سامان حيف كه ديشب حالت خوب نبود واال كلي كيف مي كردي .هر كي از كنارمون رد ميشد ،مي گفت « :سالم ،خانوم دكتر! » من كه خيلي كيف كردم! چقدر احساس خوبي داره كه آدم وقتي مي ره
تو بيمارستان يه خانوم دكتر آشنا داشته باشه!
بعد به شوخي مشتي به شونه ي سامان زد و گفت:
 ببينم تو به ساغر خانوم گرسنگي مي دي؟ از روز اولي كه ديدمشون نصف شدن.سامي سيني چاي رو از دستم گرفت و با اخم به كامبيز گفت:
 كامي! من با اجازه تون مي رم تو اتاقم .بايد يه سري تحقيقات رو مطالعه كنم.كامبيز با خوشرويي گفت:
 بفرمايين خانوم دكتر ،مزاحمتون نمي شيم!لبخندي زدم و رفتم توي اتاقم .نمي دونستم چرا ،ولي يه كمي دلشوره داشتم! افكار بد رو از خودم دور كردم
و دوباره نشستم سر تحقيقام .بعد از گذشتن چند دقيقه صداي آيفون رو شنيدم .از پنجره اتاقم نگاهي به
بيرون انداختم .يه دختر و يه مرد بودن! مي تونستم حدس بزنم دختره و مرده كي اند .دختره همون دختري
بود كه چند بار پشت تلفن صداش رو شنيده بودم .اون مرد هم حتماً پدرش بود! زير لب غريدم:
۶١
 اونا اين جا چي كار مي كنن؟مي تونستم صداي خوش و بش سامان رو با اونها بشنوم .دختره قهقهه اي زد و گفت:
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 من كه گفتم اون كنسرو رو نخور .ولي تو گوش ندادي!رفتم جلوي آينه و به خودم گفتم:
 خاك تو سرت! آقا رفته بوده خوش گذروني هاش رو با اون زنيكه ي عوضي بكنه و تو هم مثل احمقا ازمراقبت كردي!
انقدر عصباني بودم كه دلم مي خواست برم و با لگد از خونه بيرونشون كنم .اين جا خونه ي آقا جونمه و اين
خونه حرمت داره .در اتاقمو زدن!
 بيا تو!سامان بود ،با ديدن قيافه م گفت:
 سيسي اتفاقي افتاده؟ اينا اين جا چي كار مي كنن؟رنگ از روش پريد!
 تو اونا رو مي شناسي؟ حدس زنش سخت نيست! بهشون بگو همين االن از اين خونه برن بيرون .خونه ي آقا جونم جاي هر كسو نا كسي نيست.
 اونا اومدن حال منو بپرسن و هم اين كه با تو آشنا بشن! مي خوام صد سال سياه آشنا نشن. خب اگه نمي خواي بياي پايين مي گم داري درس مي خوني! نخير ،ميام پايين .مي خوام ببينم زن داداش آينده م چه شكليه! بايد ببينم برازنده ته يا نه.وقتي روي كلمه داداش تأكيد كردم ،ديدم كه پره هاي بينيش از عصبانيت تكون مي خورد .دست گذاشته
بودم روي نقطه ضعفش! جلوي آينه ايستادم و رژ لب و رژ گونه مو بيشتر كردم و ريمل هم زدم .توي
چشماش خيره شدم و گفتم:
۶٣
 بريم داداشي!ديدم كه دندوناش از عصبانيت روي هم قفل شده اند .بدون توجه بهش از كنارش رد شدم و رفتم بيرون .از
پله ها كه رفتم پايين ،كامبيز با لبخند گفت:
 به به ،ساغر خانوم هم تشريف آوردن ،در واقع گل مجلس تشريف آوردن!پوزخندي زدم و با صداي رسايي سالم كردم .سامان هم پشت سرم اومد پايين .اون مرده بلند شده بود و
ايستاده بود و با پوزخندي كه روي لبش بود گفت:
 باعث افتخاره كه باالخره ما شما رو زيارت كرديم .فرجي هستم و اين هم دخترم ساراست!دستش رو براي دست دادن دراز كرده بود .بار اولم بود كه مي خواستم با يه مرد غريبه دست بدم ولي براي
در آوردن حرص سامان ،دستش رو گرفتم و خيلي محكم فشار دادم و گفتم:
 هم چنين.47
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دخترش هم با بي ميلي دستش رو دراز كرده بود .در حالي كه خيلي محكم دستش رو فشار مي دادم ،لبخند
فريبانه اي بهش زدم و گفتم:
 خوشوقتم.بين ابروهاش خطي افتاده بود كه معلوم بود دردش گرفته! دستش رو از دستم در آورد و آروم گفت:
 آخ!توي دلم گفتم:
 اين تازه اولشه كوچولو! بچرخ تا بچرخيم!به وضوح ديدم كه كامبيز داره با لبخند زدن مبارزه مي ه كن! حتي فرجي هم دستش درد گرفته بود .با دست
اشاره كردم كه بشينن و خودم هم نشستم .كامبيز با لبخند گفت:
 تحقيقاتون به كجا رسيد؟ به جاهاي خوب! به نكته هاي جالبي رسيدم ،ولي هنوز به آزمايش هاي بيشتري نياز داريم.فرجي با تعجب گفت:
 درس مي خونيد؟۶۴
با لبخند گفتم:
 بله. كالس چندمي؟پوزخندي زدم و گفتم:
 مهر ماه شروع مي كنم براي تخصص قلب بخونم.ابروهاشو انداخت باال و گفت:
 واقعاً؟ بهتون نمي خوره! نه سارا جان؟سارا فقط از روي كينه و نفرت نگاهم كرد و چيزي نگفت .كامبيز با لبخند گفت:
 بله چهره و هيكل ساغر خانوم غلط اندازه! هيچ كس باور نمي كنه ايشون همون خانوم دكتري هستن كهديشب كل بيمارستان رو روي انگشتشون مي چرخوندن!
 ممنونم.نگاهي به سامان انداختم ،هنوز عصباني بود و خيلي هم كالفه بود .چند بار دستشو توي موهاش فرو كرد.
دوست نداشت در مورد من بحث بشه به خاطر همين با فرجي بحث رو كشيد به كار و مسائل ديگه! من هم
فرصت پيدا كردم تا سارا رو بررسي كنم .قدش از من كوتاهتر بود ولي كفش پاشنه ده سانتي اش بلند تر از
من نشونش ميداد .استخوان گونه ش از فرط الغري بيرون زده بود و بينيش تابلو عملي بود .پوستش به
شدت برنزه بود و آرايش خيلي غليظي داشت .موهاي بلوند كرده ش رو روي شونه هاش ريخته بود و اين
بيشتر از همه عذابم مي داد كه با اين سر و وضع تو خونه ي آقا جونمه! نگاهي به ساعت انداختم 0::7 ،بود.
بلند شدم و گفتم:
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 با اجازه ،من بايد برم جايي كار دارم.فرجي گفت:

 كجا؟ تازه داشتيم از حضورتون مستفيض مي شديم.پوزخندي زدم و ابروهامو باال انداختم و گفتم:
 شرمنده كه از اين فيض محرومتون مي كنم .ولي همه ش كه شما نبايد فيض ببريد بقيه هم سهمي دارند.۶۵
از پله ها رفتم باال و مانتومو پوشيدم و مقنعه سرم كردم .يه بغض مثل سيخ توي گلوم بود ،ولي قصد نداشتم
كه اين جا بازش كنم .نگاهي به تقويم انداختم ،پنج شنبه بود و بايد مي رفتم پيش مامانم! آره فقط اون
طوري مي تونستم آروم بشم .كيفمو برداشتم و راه افتادم .سامان اومد جلوم و آروم گفت:
 اين شكلي مي خواي بري؟بدون اين كه نگاهش كنم ،گفتم:
 به تو هيچ ربطي نداره! مگه ساعت شيش شيفت نداري؟ قبلش مي خوام برم جايي!كامبيز گفت:
 من هم ديگه بايد برم شركت .ساغر خانوم مي رسونمتون! ممنون مزاحم شما نمي شم!سامان گفت:
 با كامي بري خيالم راحت تره!در حاليكه دندونامو روي هم فشار مي دادم گفتم:
 تو همه جوره خيالت راحت باشه!رفتم تا كتوني هامو پام كنم كه فرجي گفت:
 سامان پسرم ،دست اين دختره رو بگير با هم برين شمال .هم از دود و دم تهران خالص مي شين و هم بهپروژه تون رسيدگي مي كنين .اون دفعه كه انگار دنبالت كرده بودن ،بدون اين كه خبر بدي برگشتي! شما
كه اول و آخر مال هميد ديگه چه فرقي مي كنه؟!
اصالً نفهميدم چطور كتوني هامو پوشيدم .فقط فوري از در خونه زدم بيرون! كامبيز هم پشت سرم اومد و
گفت:
 چرا انقدر سريع راه مي ريد؟ انقدر عجله دارين؟به خاطر بغضي كه توي گلوم بود ،حرفي نزدم .اومد جلو و در ماشين رو برام باز كرد و گفت:
۶۶
 بفرمايين خانوم دكتر!49
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پوزخندي زدم و سوار شدم .خسته تر از اوني بودم كه تعارف كنم! وقتي سوار شد ،گفت:
 ديگه چطورين؟با حرص گفتم:
 بهتر از اين نمي شم! مثل اين كه زياد حالتون خوب نيست! من رو نزديك يه ايستگاه مترو پياده كنين لطفاً! هر جا كه بخواين برين من مي برمتون. نمي خوام مزاحم شما بشم! شما هيچ مزاحمتي براي من نداريد .حاال بگيد كجا مي خواين برين؟آينه و دستمال كاغذي از توي كيفم در آوردم و در حالي كه آرايشم رو كم مي كردم ،گفتم:
 امامزاده ! . . . مي خواين برين زيارت؟ نه ،مي خوام برم پيش مامانم!نگاهي هبمن انداخت و آهي كشيد و گفت:
 شما و سامان هنوز بچه ايد! شما آرايش كرده بوديد تا اون رو عصباني كنين؟ نه ،فقط نمي خواستم در مقايسه با بعضي ها بي رنگ و رو به نظر بيام .همين مونده كه برام حرف در بيارنكه سوء تغذيه يا سرطان خون دارم!
 اين حرفا چيه؟ خدا ه نكن! با اين وضعيتي كه من پيش رو دارم همچين بعيد هم نيست! شما خيلي عصباني هستيد! حتي فكرش رو هم نمي تونين بكنين. احساستون رو درك مي كنم.۶٧
 نه ،نمي تونين درك كنين .هيچ وقت نمي تونين احساس يه دختر سيزده ساله رو درك كنين! متوجه نمي شم! همون بهتر كه متوجه نمي شين.سرمو به سمت شيشه چرخوندم و تا اشكامو نبينه .ولي زياد موفق نبودم!
 ببينين ساغر خانوم ،من كامالً متوجه هستم كه چه جرياناتي بين شما و سامان هست .ولي اگه سامان رودوست دارين ،بايد بهش بگين .چون با شناختي كه من ازش دارم تقريباً بعيد مي دونم تا از جانب شما
مطمئن نشده باشه ،حرفي بزنه يا كاري كنه.
 اگه سامان انقدر احمقه كه با اين دختري كه من ديدم و هيچ جوره بهش نمي خوره ازدواج كنه ،همون بهتركه اين كار رو بكنه! هر چند كه چون برادرمه براش نگرانم ولي وقتي خودش بخواد خودشو بد بخت كنه،
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ابروهاش رو باال انداخت و گفت:

 پس شما اون رو برادر خودتون مي دونيد؟ مگه غير از اينه؟ االن شما همسر شرعي و قانوني اون هستيد! اون فقط يه بازيه! از وقتي كه چهار سالم بوده بهم گفتن كه سامان برادرمه ولي نبايد زياد باهاش شوخيكنم .وقتي نه سالم دش گفتن بايد توي خونه هم روسري سرم كنم .با اعتراض به مامانم گفتم :اگه سامان
برادرمه پس چرا بايد جلوش روسري سر كنم؟ اون دفعه گفت :اون برادرت هست اما نه مثل همه ي برادرا!
اون موقع هم نفهميدم چي مي گفت .تا موقعي كه سيزده سالم شد و فهميدم كه سامان چه نسبتي با من داره
و اون به من نا محرمه! همون موقع بود كه خيلي چيزا رو تجربه كردم و خيلي رنجها رو به خاطرش تحمل
كردم.
بعد وقتي هيجده سالم بود ،يه دفعه هم مامانمو از دست دادم ،هم آقا جون مريض شد و هم اين كه سامان
رفت .هيچ چيزي بدتر از اون نبود! يه دفعه چشم باز كردم و ديدم تنهاي تنها شدم .بدون هيچ همدمي بدون
هيچ كسي كه كنارم باشه! آقا جون هم احتياج داشت يكي خودشو تر و خشك كنه .ديگه از اون ساغر
۶٨
هميشگي خبري نبود .نه مهموني مي رفتم ،نه با كسي حرف مي زدم ،حتي گريه هم نميكردم! روزها كارم
شده بود خيره شدن به عكس مامانم و شبا هم از دست كابوس هام رهايي نداشتم .يه سال طول كشيد تا
تونستم خودمو با شرايط وفق بدم! اولين كاري كه كردم دادن كنكور بود كه اصالً اميدي براي قبولي نداشتم
ولي قبول شدم! كم كم از پيله م اومدم بيرون و دو تا دوست خيلي خوب پيدا كردم.
سرمو تكون دادم و گفتم:
 اصالً نمي دونم چرا دارم اينا رو براي شما مي گم! ادامه بدين ،خيلي دوست دارم احساساتتون رو بشنوم .اگه براي كسي حرف بزنين خيلي كمكتون ميكنه. در حال حاضر هيچ چيزي جز سالمتي آقا جونم برام مهم نيست .حتي سالمتي خودم! رسيديم ازتونممنونم .ببخشيد كه سرتون رو درد آوردم!
 نه خوشحال شدم كه حرفاتونو شنيدم. خواهشاً در مورد چيزايي كه بهتون گفتم به سامان چيزي نگين! چشم ،حتماً. خداحافظ. خداحافظ.« فصل پانزدهم »
قبر مامان و عزيز جون و مرضيه خانوم رو با گالب شستم .نشستم سر قبر مامانم و با گريه گفتم:
 سالم مامان ،دلم خيلي گرفته!51
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انقدر درد دل كردم و گريه كردم تا سبك شدم .بعد به مرضيه خانوم گفتم:
 خاله مرضيه ،يه كم پسرت رو نصيحت كن .بهش بگو انقدر عذابم نده!نگاهي به ساعتم انداختم 0::7 ،بود .بلند شدم و رفتم توي زيارتگاه زيارت كردم و دست و صورتم رو
شستم و اومدم بيرون .سوار اتوبوس بي آر تي شدم و رفتم بيمارستان .ساعت شش شيفت رو تحويل گرفتم
و تا ساعت پنج صبح فرداش همه ش سر پا بودم .بعد از اون رفتم توي پاويون و يه ساعت استراحت كردم و
بعد از اون كامران اومد تا بريم ادامه ي تحقيقامون روانجام بديم.
۶٩
ساعت پنج بعد از ظهر تقريباً ديگه جنازه م به خونه رسيد .تقريباً  04ساعت بدون خواب سپري كرده بودم.
با همون لباسام خودمو انداختم روي تخت و خوابيدم .وقتي چشم باز كردم هوا تاريك بود و لباسام هم عوض
شده بود .حتماً كار سامان بوده! نگاهي به ساعت انداختم ،سه و نيم صبح بود .از فرط گرسنگي سرم گيج مي
رفت .بلند شدم و از پله ها رفتم پايين و به آشپزخونه رفتم .توي يخچال رو نگاهي انداختم ،غذايي براي گرم
كردن نداشتيم .تصميم گرفتم نيمرو درست كنم .دو تا تخم مرغ برداشتم و وقتي برگشتم ،سامي پشت سرم
بود .دستمو روي قلبم گذاشتم و گفتم:
 ترسيدم!لبخندي زد و گفت:
 چرا ترسيدي؟ مگه هيوال ديدي؟تازه به قيافه ش نگاه كردم .يه ركابي سفيد تنش بود كه عضالتش رو به نمايش گذاشته بود و يه شلوار
گرمكن سياه هم پاش بود .دست از چشم چروني برداشتم و به سراغ گاز رفتم .اومد پشت سرم و گفت:
 گرسنه ت شده كه بيدار شدي؟ آره. چه عجب! ديگه مي خواستم دكتر خبر كنم .تو يه روز و نصفي خواب بودي.برگشتم و با تعجب گفتم:
 واقعاً؟ آره ،از بيمارستان زنگ زدن و سراغت رو گرفتن .من هم گفتم حالت خوب نيست و خوابيدي .رئيسبيمارستان گفت خودش برات مرخصي رد مي كنه.
موهامو جمع كرد پشت گوشم و گفت:
 تو اين روزا خيلي خسته مي شي! يه خورده كم تر كار كن. من فقط چند ساعت شيفت دارم ،بيشتر وقتمو تحقيقم مي گيره.پاي چشمامو لمس كرد و گفت:
٧١
 به خودت نگاه كردي؟ پاي چشمات گود افتاده ،بدنت هم خيلي الغر شده! داري با خودت چي كار مي52

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
كني؟

شونه هامو باال انداختم و برگشتم و گاز رو خاموش كردم و با غذام نشستم سر ميز و شروع به خوردن
كردم .كنارم نشست و خوردنم رو تماشا كرد .بعد از تموم شدن غذام بلند شدم و ظرفمو شستم .رفتم توي
اتاقم و اون هم همراهم اومد و به اتاق خودش رفت .روي تختم دراز كشيدم اما خوابم نميومد! با اين كه
خيلي از دست سامان ناراحت بودم ولي هنوز وقتي مي ديدمش قلبم به تپش مي افتاد .انگار يه تريلي هيجده
چرخ نزديكه كه از روم رد بشه!
فرقي نمي كرد كه چند بار ببينمش ،هر دفعه كه مي ديدمش مثل روز اول قلبم وحشيانه مي تپيد ،انگار كه
مي خواد سينه م رو بشكافه و بزنه بيرون .مثل همين چند دقيقه پيش كه اومده بود پشت سرم و داشت
حرف مي زد .دلم مي خواست خودمو بندازم توي بغلش و بهش بگم كه چقدر دوستش دارم و چقدر بهش
نياز دارم!
نمي دونم چند ساعت توي فكر بودم كه صداي اذان رو شنيدم .مي خواستم نماز بخونم اما ترجيح دادم اول
برم حمام ،چون خيلي عرق كرده بودم .وان رو پر از آب گرم كردم و توش دراز كشيدم .حس خيلي خوبي
داشتم! بعد از چند دقيقه اومدم بيرون و وضو گرفتم و نمازمو خوندم .طوالني تر از هميشه شد ،بعد از نمازم
سر سجاده نشستم و از خدا خواستم تا عاقبت جفتمون رو بخير كنه! آخر سر سرم رو روي مهر گذاشتم و
گفتم:
 خدايا ،يا مهر منو به دلش بنداز يا مهرش رو از دلم ببر .خيلي دارم عذاب مي كشم!مثل هميشه با گريه نمازم رو تموم كردم .بلند شدم و به ساعت نگاه  0::7بود ،نمي خواستم برم بيمارستان
چون اصالً حوصله ش رو نداشتم .در اتاقم باز شد و سامان اومد داخل .با تعجب گفت:
 بيداري؟ فكر كردم باز خوابيدي؟ نه ديگه خوابم نبرد .االنم مي خوام موهامو خشك كنم!سشوار رو از دستم گرفت و گفت:
 من برات خشك مي كنم.٧٠
سشوار رو روشن كرد و روي موهام گرفت و دستش رو توي موهام فرو كرد .ضربان قلبم رفت روي هزار!
احساس خيلي خوبي داشتم ،حس مي كردم روي ابرهام .يه دفعه پرسيد:
 ديروز سر خاك مامان اينا رفتي؟ آره ،چطور؟ خواب مامان و مامان خودم و عزيز جونو ديدم .همه شون از دستم ناراحت بودم ،حتي مامان خودم! مامانداشت گريه مي كرد و گفت « :هيچ وقت به خاطر اين كه اشك رو مهمون چشم دردونه م كردي نمي
بخشمت! » تو از دست من ناراحتي؟ وقتي رفتي پيش مامان گريه كردي؟
 من هميشه وقتي مي رم پيش مامان گريه مي كنم.دوباره بغض كرده بودم .سشوار رو خاموش كرد و جلوي پام زانو زد و چونه مو توي دستش گرفت .چشمامو
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 از اين كه اشكت رو در ميارم معذرت ميخوام! باور كن كه از قصد ناراحتت نمي كنم. مهم نيست .هيچي مهم نيست! مي خوام موهاتو برات ببافم .ولي من هنوز نفهميدم چرا جلوي من روسري سر مي كني! دوست ندارم باهامغريبه باشي .هر چي نباشه حداقلش اينه كه االن به هم محرميم .پس از اين به بعد ديگه جلوم روسري سر
نكن ،باشه؟
لبخندي زدم و گفتم:
 باشه.بلند شد و پشتم ايستاد .موهامو برام بافت و گفت:
 موهات خيلي بلنده ها! آره ،چند سالي ميشه كه كوتاهشون نكردم. خيلي قشنگن ،يه وقت موهاتو كوتاه نكني ها! نه ،خودمم دوستشون دارم. دقت كردي كه رنگ موهامون شبيه به همه؟٧١
فقط لبخند زدم و چيزي نگفتم .مي دونستم كه اين مهربوني هاش دووم زيادي نداره!
« فصل شانزدهم »
 خب ساغر جان ،من ديگه مي رم.لبمو گاز گرفتم تا از ريختن اشكام جلوگيري كنم .آروم بغلم كرد و گفت:
 زود بر مي گردم .مواظب خودت باش.روي موهامو بوسيد و رفت .از ر زي قرآن ردش كردم و كاسه ي آب رو پشت سرش ريختم .رفتم توي خونه
و خودمو روي كاناپه ولو كردم .خونه بدون سامي خيلي كسل كننده بود! يه كمي تلويزيون نگاه كردم ولي
بعد از چند دقيقه خوابم گرفت .كم كم چشمام گرم شد و خوابم برد .خواب مامان رو ديدم ،رفتم توي بغلش
و گفتم:
 مامان ،دلم خيلي برات تنگ شده! من هم دلم برات تنگ شده دختر قشنگم. مامان؟ جونم دخترم؟ چي كار كنم كه بتونم دل سامان رو به دست بيارم؟ اون دوستت داره ،عزيزم .فقط مي ترسه كه حسش رو بهت بگه! تا وقتي كه اون حرفي نزنه من چيزي نمي گم. آروم باش دخترم ،همه چي درست مي شه .غصه نخور عزيز دلم!54
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بعد يه دفعه اي سامان اومد جلو و گفت:
 ساغر من مي خوام جلوي مامان بهت بگم كه دوست دارم.بعد هم بغلم كرد و منو بوسيد .از خواب پريدم ،همه جا تاريك بود و تلويزيون صداي بوقش بلند شده بود!
خاموشش كردم و به صفحه ي گوشيم نگاهي انداختم .نورش چشممو زد! ساعت سه و نيم صبح بود و دو تا
پيام داشتم ،اوليش ساعت يازده و نيم شب اومده بود .سامي نوشته بود « :سالم ساغر جان ،من رسيدم .بهت
زنگ نزدم فكر كردم شايد خواب باشي .در هر صورت خوب بخواب خانومي! »
٧٣
بعديش از طرف كامران بود « :سالم خانوم دكتر! مي دونم االن مي گي مرض ،ولي بايد به عرضتون برسونم
كه دكتر احساني گفته فردا بايد براي بقيه ي تحقيقمون بريم بيمارستان اونا .ساعت هشت و نيم جلوي در
خونه تون منتظرم » .چشمامو بستم و دوباره خوابيدم .ساعت هشت گوشيم زنگ خورد ،كامي بود:
 بله؟ سالم خوابالو! زود باش پاشو برو دست و صورتت رو بشور و بيا بيرون كه من تا يه ربع ديگه دم در خونهتونم.
بلند شدم و به اتاقم رفتم .بعد از شستن صورتم ،اولين مانتويي كه به دستم رسيد پوشيدم .يه مانتوي بلند و
سرمه اي رنگ بود كه هر كسي من رو مي ديد فكر مي كرد دارم ميرم مدرسه! مقنعه م رو هم سرم كردم و
رفتم پايين .خوشبختانه ديروز به خواست سامان كيك شكالتي پخته بودم .يه تكه كيك از توي يخچال
برداشتم و با يه ليوان شير خوردمش.
ياد قيافه ي سامان افتادم وقتي كه بهش گفتم به جاي شكر ،نمك ريختم توي كيك .حاضر بودم قسم بخورم
كه مي خواد منو يه فصل بزنه .بعد به زور يه تكه كيك رو توي دهنش چپوندم و وقتي خورد ،فهميد دروغ
گفتم و شروع كرد به قلقلك دادن من! باقي كيكم رو خوردم و يه تكه هم براي كامران توي ظرف يه بار
مصرف گذاشتم و رفتم بيرون.
تا ساعت دوازده و نيم دستمون به پروژه مون بند بود .بعدش كامران رفت خونه و من هم رفتم بيمارستان.
داشتم از توي راهرو رد مي شدم كه يه دختر با سر و وضع به هم ريخته اومد جلو و با گريه بهم گفت:
 خانوم دكتر ،تو رو خدا كمكم كنيد! كيف پولم اينجا نيست .بيا بريم تا بهت يه مقدار پول بدم. نه ،نه پول نمي خوام!با تعجب گفتم:
 پس چي؟ خانوم دكتر ،من امروز فهميدم كه حامله م! با عمه م زندگي مي كنم و اگه اون بفهمه منو مي كشه .خواهشمي كنم كمكم كنيد سقطش كنم.
٧۴
55

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

مخم سوت كشيد ،چه راحت در مورد سقط حرف مي زد! دستش رو گرفتم و با هم رفتيم بيرون بيمارستان و
روي يه نيمكت نشستيم .نفس عميقي كشيدم و گفتم:
 از اول برام تعريف كن و بگو قضيه چيه! اسمت چيه؟ چند سالته؟ اسمم خاطره س ،هيجده سالمه! چند وقت پيش با يه پسري آشنا شدم و عاشقش شدم .اونم ميگفتعاشقمه! يه بار منو با خودش برد خونه ش و گفت كه دلش مي خواد به هم محرم باشيم .يه چيزايي گفت و
به من گفت كه بهم محرم شديم! بعد گفت مي خواد بياد خواستگاريم و گولم زد .چند وقت بود كه حالم بهم
مي خورد و امروز رفتم بيبي چك خريدم و فهميدم كه حامله م! خانوم دكتر شما ازدواج كردين؟
 آره. پس جون شوهرتون كمكم كنيد! كمكت مي كنم ،ولي نه اين جوري! پاشو بريم.بردمش توي اتاق سونوگرافي و از دكتر خواستم كه خودم كارشو انجام بدم .كنارش نشستم و گفتم:
 اي جانم چه قدر نازه! دو ماهته.بعد آروم تر گفتم:
 فكر خالص شدن از اين جوجو رو از سرت بيرون كن .من خودم كمكت مي كنم!با هم رفتيم توي بوفه و براش يه ساندويچ همبرگر و دوغ براش گرفتم و براي خودم هم يه ساندويچ
گرفتم .از طرز خوردنش معلوم بود كه خيلي وقته گرسنه مونده .از ديدن سر و وضعش دلم چنگ شد! ديگه
نگاهش نكردم تا معذب نشه .بعد از اينكه ساندويچش رو تموم كرد ،گفتم:
 اينجا منتظرم بمون.رفتم و لباسم رو عوض كردم و به دكتر رسولي هم خبر دادم كه كار واجبي برام پيش اومده و بايد برم .اول
رفتيم مغازه و براش لباس خريدم و بعد بردمش مسافر خونه و براش يه اتاق كه دستشويي و حموم داشت،
گرفتم .يه مقدار خوراكي هم براش گرفته بودم و گذاشتمش توي يخچال .بوسش كردم و شماره مو براش
نوشتم و گفتم:
٧۵
 خاطره جون ،اين شماره ي منه .هر وقت كه احتياج به كمك داشتي با من تماس بگير .با چند تا از دوستامصحبت مي كنم تا برات يه كار پيدا كنن .نگران هيچي نباش!
اشك توي چشماش حلقه زد و گفت:
 من واقعاً ازتون ممنونم خانوم! من اسمم ساغره ،ديگه انقدر به من نگو خانوم ،اين طوري احساس مي كنم چهل سالمه!ميون اشكاش لبخند زد و گفت:
 چشم ساغر خانوم! باز كه گفتي خانوم!با خنده ازش جدا شدم و با يه تاكسي رفتم خونه .خدا رو هزار مرتبه شكر كردم كه اين بال سر من نيومد.
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بعد از نماز مغرب و عشا دو ركعت نماز شكر هم خوندم و از ته دل براي خاطره دعا كردم .دلم براي
معصوميتش مي سوخت .مثل اين بود كه يه خواهر كوچيك داشتم .بعد نماز با كامي تماس گرفتم و ازش
خواستم كه يه كاري براي يكي از دوستام جور كنه .دلم براي سامي لك زده بود! رفتم اتاقم و كتاب حافظم
رو برداشتم و نيت كردم و بازش كردم .شعرش اين بود:
سينه ماالمال در دست اي دريغا مرهمي
دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي
چشم آسايش كه دارد از سپهر تيز رو
ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي
زيركي را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت
صعب روزي بوالعجب كاري پريشان عالمي
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چو گل
شاه تركان فارغست از حال ما كو رستمي
در طريق عشقبازي امن و آسايش بالست
ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي
٧۶
اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست
رهروي بايد جهان سوزي نه خامي بي غمي
آدمي در عالم خاك نمي آيد به دست
عالمي ديگر بيايد ساخت وز نو آدمي
خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم
كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي
گريه ي حافظ چه سنجد پيش استغناي عشق
كاندرين دريا نمايد هفت دريا شبنمي
با غم و اندوهي گران ،درد تنهايي را تحمل مي كني .اگر در انتظار معشوق خود به سر مي بري البد ارزشش
را دارد زيرا در غير اين صورت اين همه رنج و عذاب هجران را بر خود هموار نمي كردي و اگر بي صبرانه
منتظر نيل به مقصود هستي باز هم جاي گله اي نيست اگر آسايش و راحتي نداري زيرا نابرده رنج گنج
ميسر نمي شود.
« فصل هفدهم »
توي راهرو بودم كه يكي از پشتم گفت:
 سالم خانوم دكتر!برگشتم و ديدم خاطره س .با لبخند گفتم:
 سالم ،كوفت و خانوم دكتر!57
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بردمش توي اتاق سونوگرافي و معاينه ش كردم و از دكتر خواستم تا دقيق معاينه ش كنه .دكتر گفت:
 خوشبختانه مشكلي نيست .فقط اين كه دخترتون يه كم ضعيفه كه اون هم با تغذيه ي درست خوب ميشه!
خاطره لبشو گاز گرفت و اشك از چشمش پايين افتاد و گفت:
 بچه م دختره؟با لبخند گفتم:
٧٧
 آره عزيزم ،يه دختر ناز و ماماني و خوشمل!رفتيم بيرون و به خاطره گفتم:
 خاطره جان ،من االن بايد شيفت رو تحويل بدم .برو توي محوطه بشين تا من بيام. چشم.لباسم رو عوض كردم و رفتم بيرون .دست خاطره رو گرفتم و گفتم:
 جوجو ،چي هوس كردي؟خجالت كشيد و گفت:
 ساغر جون؟ جونم؟ بيا بريم ،من خودم هوس معجون كردم براي تو هم همين رو مي گيرم.لبخندي زد و گفت:
 شايد تو هم ويار داري؟خنديدم و گفتم:
 نمي دونم شايد!بعد از اين كه معجونمون رو خورديم .كامران رو ديدم كه داشت با دكتر محمدي صحبت مي كرد .بعد از
اين كه صحبتش تموم شد ،اومد سمت ما و گفت:
 سالم خانوم ها! سالم كامي .بذار شما رو به هم معرفي كنم! ايشون خاطره جونه و ايشون هم دكتر كامران سپهري ازبهترين دوستاي من هستن.
كامران دستش رو دراز كرد و با خاطره دست داد و گفت:
 از آشنايي تون خيلي خوش وقتم ،خاطره خانوم!خاطره آشكارا سرخ شد و گفت:
 مـ . . .منم همين طور!٧٨
احساس كردم كه خاطره از كامران خوشش اومده! خيلي سخت بود جلوي لبخند زدنم رو بگيرم .به نظر مي
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رسيد كه كامران فراموش كرده بود كه من اون جام! با لبخند به خاطره گفت:
 خب ،خاطره خانوم ،شما چند سالتونه؟با خجالت گفت:
 هيجده. جداً؟ بزرگتر از سنت نشون مي دي! چهره ت خيلي پخته تر از سنته.به وضوح ديدم كه گونه هاش آتيش گرفتن .سقلمه اي به پهلوي كامران زدم و با حركت لب بهش گفتم:
 بس كن!چشمكي زد و خنديد .براي اين كه فضا رو عوض كنم ،گفتم:
 كامران همونيه كه بهم كمك كرد تا برات كار پيدا كنم.با تعجب گفت:
 واقعاً؟بعد با خجالت گفت:
 من واقعاً ازتون ممنونم .شرمنده م كردين!كامران با اشتياق بهش خيره شد و گفت:
 خواهش مي كنم .تنها كاري كه براي خانوم زيبايي مثل شما مي تونم انجام بدم ،خدمت كردن به شماست!اون دوباره سرخ شد .از زير ميز لگدي به پاي كامي زدم و اون با صداي بلندي گفت:
 آخ!نيشگوني به بازوش گرفتم و گفتم:
 چته؟با عصبانيت نگام كرد و برام دهن كجي كرد .شكلكي براش در آوردم كه خاطره زد زير خنده .بعد از چند
دقيقه خاطره گفت:
 خب ،ساغر جون من ديگه بايد برگردم سر كارم.٧٩
 باشه عزيزم .شب بهت زنگ مي زنم.بلند شد و گفت:
 خداحافظ.بعد با كم رويي لبخندي زد و رفت .كامران با نگاهش تا بيرون همراهيش كرد .با لبخند بهش خيره شدم و
گفتم:
 مشكوك مي زني!بعد با حالتي خنده دار گفتم:
دين و دل به يك ديدن باختيم و خرسنديم
در قمار عشق اي دل ،كي بود پشيماني؟
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اون هم فقط خيره نگاهم كرد .بعد از چند لحظه گفت:
 اون همسر گراميت كجاست؟لبخند روي لبم خشك شد .احساس كردم يه غم عظيم از اين حرفش توي دلم نشست و دلم چنگ شد .از
آخرين باري كه باهاش حرف زده بودم ،يه هفته مي گذشت .اون هم متوجه حال منقلبم شد و گفت:
 چيزي شده؟بغض كرده بودم .آروم گفتم:
 نه. چند وقته كه رفته؟ چرا بر نمي گرده؟ نزديك يه ماه .ديگه حالم از اون خونه به هم مي خوره! اصالً نمي خوام در اين مورد صحبت كنم. خب ،يه چيزي رو مي خوام بدونم. چي؟ از خاطره برام بگو.لبخندي زدم و گفتم:
 چي شده؟ گلوت پيشش گير كرده؟٨١
سقلمه اي به پهلوم زد و گفت:
 جواب منو بده. اين جا نمي شه بيا بريم بيرون.رفتيم بيرون و آروم آروم در مورد موقعيت خاطره براش گفتم .خيلي ناراحت شد! سرشو بين دستاش
گرفت و گفت:
 اون مرد واقعاً احمق بوده! چطور دلش اومده همچين باليي سر دختري به اين گلي بياره؟همين طوري دري وري مي گفت و من هم بهش گوش مي دادم .وقتي خالي شد ،سرش رو برگردوند و نگام
كرد .دستمو روي شونه ش گذاشتم و گفتم:
 مي فهمم چه حسي داري! تو دوستش داري.اشك توي چشمام حلقه زده بود و بغض گلومو گرفته بود .حتماً مي فهميدم چه حسي داره! حسي كه خودمم
داشتم البته به يه كس ديگه!كسي كه االن ازم دور بود .وقتي برگشتم،كامران هنوز ايستاده بود.
كيفم رو برداشتم و گفتم:
 من مي رم خونه ،خيلي خسته م. باشه.وقتي رسيدم خونه ،يه راست رفتم توي اتاقم و شروع به عوض كردن لباسم كردم .يه تاپ دوبنده قرمز و يه
شلوارك نارنجي پام كردم و رفتم پايين .يه دفعه سامان در اتاقش رو باز كرد و اومد بيرون و گفت:
 ساغر خونه اي؟60
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انقدر از شنيدن صداش ذوق زده شدم كه بدون اين كه به لباسم توجهي داشته باشم ،دوييدم سمتش و گفتم:
 سامي!بعد از يه ثانيه توي بغلش بودم و توي بغلش گريه م گرفت .اونم دستش رو پشت كمرم گذاشته بود و
نفسشو توي موهام حس مي كردم .بعد از چند لحظه متوجه شدم كه سر و وضعم اصالً درست نيست ولي
وقتي خواستم از بغلش بيام بيرون ،اون حلقه ي دستاشو محكم تر كرد .بعد دستاشو باز كرد و توي چشمام
٨٠
خيره شد .اون بعد از چند ثانيه متوجه وضعيت من شد .حس مي كردم گونه هام دارن آتيش ميگيرن .فوري
دوييدم و رفتم توي اتاقم و پشت در نشستم .تا چند لحظه مغزم درست كار نميكرد.
باورم نمي شد! عشق من االن پايين بود و شايد اونم حال من رو داشت .فوراً يه تي شرت آستين كوتاه و يه
شلوار راحتي پوشيدم و تصميم گرفتم طوري رفتار كنم كه انگار اتفاقي نيفتاده .رفتم پايين و با لبخند گفتم:
 سالم سامي!با تعجب به سر تا پام نگاه كرد .بلند شد و اومد جلوم و گفت:
 سالم جوجو! حالت چطوره؟ خوبم ،تو چي؟ من هم خوبم .ولي تو خوب به نظر نمي رسي!دستشو به گودي زير چشمام كشيد و گفت:
 خيلي خسته به نظر مي رسي. به خاطر بي خوابيه! فكر كنم سي ساعت از آخرين باري كه خوابيدم مي گذره.ابروهاشو باال انداخت و گفت:
 سي ساعت؟ آره. پس برو استراحت كن. بايد شام درست كنم. نمي خواد ،برو بخواب! شام رو از بيرون مي گيرم.وقتي زيادي مقاومت كردم ،من رو روي بازوهاش بلند كرد و برد توي اتاقم و روي تخت خوابوندم و گفت:
 بخواب عزيزم.ملحفه رو روم كشيد و به صورتم خيره شد .دلم مي خواست مي تونستم با خواب بجنگم ،اما قبل از اين كه
بخوام تالشي بكنم ،خوابم برده بود.
« فصل هجدهم »
٨١
 ساغر باورت نمي شه! نمي دونم چه جوري اين حس رو پيدا كردم ولي مي دونم كه ترحم نيست.61
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 به مامانت فكر كردي؟ به خانواده ت؟ مطمئنم كه از من متنفر مي شن! اونا هيچ كاري با تو ندارن .اولش مي خواستم بگم كه بچه ش مال خودمه ولي وقتي با برادرم صحبت كردمباهام مخالفت كرد و گفت كه نبايد با دروغ شروع كنم .من با برادرم صحبت كردم و اون قرار شده مامانو
بپزه .رگ خواب مامانم دست اونه و رگ خواب بابا هم دست مامان .بقيه هم كه زياد براشون مهم نيست.
فقط ازت مي خوام آدرس خونه ي عمه ش رو برام پيدا كني .مي خوام برم پرس و جو كنم.
با لبخند گفتم:
 باشه .با اين حال خيلي برات خوشحالم و تنها چيزي كه از خدا مي خوام اينه كه خوشبختيت رو ببينم .تومثل برادرمي و خاطره هم مثل خواهرمه .من خوشبختي هر دوتاي شما رو ميخوام!
با غمي كه توي نگاهش بود ،گفت:
 من واقعاً ازت معذرت مي خوام ساغر! تو خودت هم االن وضعيت جالبي نداري.پوزخندي زدم و گفتم:
 وضعيت االن من فقط تقصير خودمه ،نه كس ديگه اي! من هيچ وقت نمي تونم تو رو درك كنم .چون عشقي كه تو االن داري از بچگي باهات بزرگ شده و تويجونت ريشه دوونده .وقتي از اون دور بودي منو ديدي و من هم مثل كنه بهت چسبيدم و هر چي هم كه تو
پسم مي زدي ،توجهي نمي كردم .چون تو چيزي داشتي كه بهم آرامش مي داد .ولي تو هميشه غمگين بودي
و زياد به اطرافت توجهي نداشتي .ولي از وقتي كه سامان برگشت و وت باهاش عقد كردي ،رفتارت همه ش
متغير بود .يه روز انقدر خوشحال بودي كه سر پات بند نبودي و يه روز انقدر ناراحت و توي خودت بودي
كه همه توي بخش متوجه تغيير حالتت مي شد! من هم از ديدن اين كه عذاب ميكشيدي ناراحت بودم ولي
زياد به پر و پات نمي پيچيدم تا بيشتر از اين ناراحتت نكنم.
٨٣
با گريه بهش خيره شده بودم و به حرفاش گوش مي دادم .كامالً متوجه بودم كه حق با اونه و تمام چيزايي
كه مي گفت حقيقت داشت .گوشي كامران زنگ خورد و اون جواب داد .بعد از چند كلمه صحبت كردن با
لبخند درخشاني گفت:
 واقعاً مرسي .يكي طلبت داداشي!از هت دل دعا كردم « :خدايا ،خواهش مي كنم همين طور كه دل كامران رو شاد كردي ،دل من رو هم شاد
كن! » بعد به خودم گفتم « :يعني مي شه يه روز سامان بهم بگه كه دوستم داره؟ »
رفتم خونه و وقتي داشتم تقويم رو چك مي كردم ،فهميدم كه فردا تولد سامانه! با خوشحالي داد زدم:
 آره ،خودشه!از همون لحظه نشستم و براي جشن گرفتن برنامه ريختم .دلم نمي خواست شلوغش كنم ،فقط يه جشن دو
نفره و رمانتيك! از عكس العمل سامان مي ترسيدم .ولي سعي كردم زياد بهش فكر نكنم و همون لحظه به
ژاله زنگ زدم و قضيه رو براش گفتم و ازش خواستم تا فردا براي خريد باهام بياد .بعد به شيوا هم زنگ
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زدم و تقريباً همون حرفا تكرار شد .به عكسش خيره شدم و گفتم:
 سامان ازت خواهش مي كنم كه فردا شبم رو خراب نكن!دلم مي خواست از حافظ يه فال بگيرم .نيت كردم و يه صفحه رو باز كردم ،شعرش اين بود:
مخمر جام عشقم ساقي بده شرابي
پركن قدح كه بي م ي مجلس ندارد آبي
وصف رخ چو ماهش در پرده راست نايد
مطرب بزن نوائي ساقي بده شرابي
شد حلقه قامت من تا بعد ازين رقيبست
زين درد گر نراند ما را به هيچ بابي
در انتظار رويت ما و اميدواري
در عشوه ي وصالت ما و خيال و خوابي
مخمور آن دو چشمم آيا كجاست جامي
٨۴
بيمار آن دو لعلم آخر كم از جوابي
حافظ چه مي نهي دل تو در خيال خوبان
كي تشنه سير گردد از لمعه ي سرابي
وقت آن رسيده كه سفره ي دل باز كني .رازي در دل نهان داري كه از افشاي آن مي ترسي .اما تا كي مي
خواهي آنرا پنهان كني؟ عشق چه زميني چه آسماني بهتر است ابراز شود تا از مرحله ي خيال در آيد و در
عالم واقعي جاري گردد.
با زهر خندي گفتم:
 حافظ جون با تمام احترامي كه برات قائلم ،اين يه بار شرمنده اخالق ورزشيتم!سعي كردم بهش فكر نكنم ،چون چشمام پر اشك شده بود و همه جا رو تار مي ديدم .سرمو تكون دادم تا
فكراي بد رو از ذهنم دور كنم .تصميم گرفتم فعالً به اين چيزاي بد فكر نكنم و با فكر كردن به آينده ،حالم
رو خراب نكنم .براي شام مرغ سوخاري درست كردم و منتظر سامان شدم تا با هم شام بخوريم .سر شام
بهش گفتم:
 سامي؟ جونم؟ فردا مياي خونه ديگه؟!با تعجب گفت:
 آره ،چطور؟ آخه فردا شيفت ندارم واگه تو هم نباشي توي خونه حوصله م سر ميره.دستمو گرفت و گفت:
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 من فردا ميام خونه .اگه هم حوصله ت سر رفت با هم مي ريم بيرون .چند وقته كه بيرون نرفتيم! اگه تو باشي كه ديگه به بيرون رفتن نيازي نيست.ظرفها رو با هم شستيم و بعد با هم رفتيم توي سالن تا سريال تماشا كنيم .من كامالً محو داستان شده بودم و
اصالً حواسم نبود كه دارم گريه مي كنم .بعد از تموم شدنش سامان فوري تلويزيون رو خاموش كرد و گفت:
٨۵
 چرا انقدر گريه مي كني؟ اين يه داستانه و واقعيت نداره! من به خاطر اين گريه نمي كنم!با تعجب گفت:
 پس به خاطر چي اين طوري زار مي زدي؟ به خاطر خودم. خودت؟به جاي جواب دادن فقط خيره نگاهش كردم .نمي دونم توي نگاهم چي ديد ،ولي هر چي كه بود باعث شد
اون منو بكشه توي بغلش و بگه:
 نگران نباش! همه چي درست مي شه.همه چي؟ منظورش رو از همه چي نمي فهميدم .مي تونستم حس كنم كه با خودش كلنجار مي ره ولي نمي
تونست چيز ديگه اي بگه! فقط بهم اجازه داد كه با اشكام بلوزشو لكه لكه كنم .بعد از اين كه گريه م تموم
شد منو از خودش جدا كرد و چشمامو بوسيد و با لبخند گفت:
 اين همه گريه از كجا مياد؟ به قول مامان « :چشم در دله ،وقتي دل آدم پر مي شه از چشمش سر ريز مي شه! » حاال دلت خالي شد؟ نه ،هنوز نه! بازم اشك داري؟ من هميشه اشك دارم .ولي االن ديگه نمي خوام اشك بريزم!هنوز بغض داشتم ولي ديگه نمي خواستم گريه كنم .مي خواستم بخوابم! بلند شدم و خواستم برم كه سامان
گفت:
 كجا؟ مي خوام بخوابم .خيلي خسته م! باشه ،برو .ولي اگه دوباره خواستي گريه كني صدام كن تا بيام پيشت.٨۶
 باشه.بعد از مسواك زدن طاق باز روي تخت خوابيدم و به سامان فكر كردم .به چشماي قشنگش ،صدا مهربونش،
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لبهاي خوش فرمش ولي بعد از چند لحظه خوابم برد.
***
« فصل نوزدهم »
 اه ،ژاله چرا انقدر طولش مي دي؟ بيا بريم ديگه ،دير شد!ژاله با خنده گفت:
 تو چرا انقدر هولي؟ ديوونه ،كلي خريد دارم! ساعت يازده س و من تا ساعت هفت وقت دارم كه همه چيو رديف كنم.يه ست دست بند و گردنبند نقره و يه كراوات خيلي خوشگل و يه قاب عكس براش گرفتم .يه كيك
كوچولو و خوشگل هم براش سفارش دادم و شمع  04هم براش گرفتم .خواستم براش يه عطر هم بگيرم
كه شيوا گفت عطر جدايي مياره .به خاطر همين نظرمو عوض كردم و يه خودنويس گرفتم .چند تا كارت
پستال خوشگل هم گرفتم و ساعت سه رفتيم خونه و اون جا ناهارمون رو خورديم .نزديك پنج بود كه بچه
ها رفتن.
بعد از رفتن اونها رفتم حمام و دوش گرفتم و اومدم بيرون .موهامو سشوار كشيدم و صاف كردم .بعد جلوي
آينه نشستم و با دقت آرايش كردم .پيراهن كوتاه بادمجونيم رو كه دو بند دور گردن و يقه ي شلي داشت و
بلنديش تا روي زانوم بود ،پوشيدم .خيلي خوشگل شده بودم ولي خيلي معذب بودم چون اولين باري بود كه
مي خواستم جلوي سامان اين جوري باشم.
از جلوي آينه رفتم كنار و سعي كردم ديگه به لباسم فكر نكنم .چون اگه يه ذره ديگه فكر مي كردم ،عقلم
به احساسم غلبه مي كرد و لباسم رو عوض مي كردم .رفتم توي آشپزخونه و سري به غذا زدم و ميوه رو
توي ظرف چيدم .دقيقاً ساعت هفت بود كه صداي در پاركينگ اومد .همونجا نشستم و منتظر اومدنش شدم.
در رو باز كرد و گفت:
 ساغر خونه اي؟٨٧
 آره ،سالم. سالم. كجايي؟ برو يه دوش بگير و لباست رو عوض كن تا منم بيام.خوشبختانه بدون اين كه بياد توي آشپزخونه ،حرفمو گوش كرد .به محض اين كه فهميدم رفته حمام ،رفتم
توي سالن و تموم بادكنك هايي رو كه قايم كرده بودم ،ريختم وسط .رفتم پشت در حمام و گفتم:
 سامي؟ بله؟ حوله بردي؟ نه.65
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 من برات لباس مي ذارم .در رو باز كن تا حوله ت رو بدم.حوله ش رو بهش دادم و بلوز آبي آسموني و شلوار جين خوشگلش رو كه خيلي دوست داشتم براش
گذاشتم .به لباساش عطر زدم و دوباره رفتم توي آشپزخونه و منتظر موندم كه سامان از حمام بياد بيرون.
وقتي از اتاقش اومد بيرون ،با تعجب گفت:
 سيسي اين جا چه خبره؟شمع ها رو روشن كردم و با كيك رفتم توي سالن .چشماي سامان داشت از حدقه مي زد بيرون! دهنش هم
باز مونده بود .كيك رو روي ميز گذاشتم و گفتم:
 تولدت مبارك!اومد جلو و به چشمام خيره شد .چند بار سر تا پامو نگاه كرد و گفت:
 خيلي  . . .خيلي خوشگل  . . .شدي!لبمو گاز گرفتم و بهش خيره شدم .موضوع رو عوض كردم و گفتم:
 بشين .مي خوام يه جشن دو نفره ي كوچولو با هم بگيريم.با هم نشستيم و اون شمع ها رو فوت كرد .با لبخند گفتم:
٨٨
 واي تو االن بيست و هشت سالت تموم شده!با لبخندي به طرفم برگشت و گفت:
 آره. آقا جون بيست و پنج سالگي ازدواج كرده بود و بيست و هشت سالش بود كه تو به دنيا اومدي!با حالت خاصي نگاهم كرد و با همون لبخند كجش گفت:
 من هم االن بايد بچه داشته باشم .منظورت همينه ديگه ،مگه نه؟سرخ شدم و چيزي نگفتم .كيك رو بريديم و با هم خورديم و چند تا تكه كيك هم توي دهن همديگه
گذاشتيم .دستگاه رو روشن كردم و آهنگ گذاشتم ،دقيقاً همون آهنگي بود كه شب عقد باهاش رقصيديم.
دستمو گرفت و گفت:
 پاشو با هم برقصيم.بلند شديم و سامان يه دستش رو پشت كمرم گذاشت و با دست ديگه ش دست منو گرفت .بيش از هر
وقت ديگه بهش نزديك بودم .منو محكم به خودش چسبوند و لبشو روي گردنم گذاشت و گردنمو بوسيد و
نفس عميقي كشيد .سرمو روي سينه ش گذاشتم و باهاش رقصيدم .اما بدون اين كه بفهمم اشكم در اومد و
داشتم آروم گريه مي كردم .سامان سرشو بلند كرد و گفت:
 دوباره دلت پر شده؟سرمو تكون دادم.
 خواهش مي كنم ،امشب نبار! آخه تولدمه و دلم نمي خواد ناراحت باشي.انگشت اشاره شو پايين لبم مي كشيد .دستشو توي موهام فرو كرد و لبهاش از هم باز شدن .تو چشماش
66

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

خيره شدم و دلم مي خواست به حرف حافظ گوش بدم و حرف دلمو بهش بگم .ولي همه چيز خيلي سريع
اتفاق افتاد ،سامان خم شد و منو بوسيد .تا چند دقيقه توي شوك بودم ،ارتباط مغزم با بدنم قطع شده بود و
داشتم همراهيش مي كردم .ولي به محض اين كه به خودم اومدم ،از آغوشش بيرون اومدم و دوييدم توي
اتاقم.
٨٩
احساس مي كردم لبام دارن آتيش مي گيرن .رفتم توي آينه خودمو نگاه كردم و ديدم كه چشمام و لبهام
قرمز بودن .معده م به قار و قور افتاده بود ولي اصالً قصد نداشتم برم پايين و غذا بخورم .از توي كيفم يه
بسته بيسكوييت در آوردم و شروع به خوردن كردم .بعد لباسمو عوض كردم و روي تخت دراز كشيدم و
خوابيدم .خواب ديدم سامان دستاشو دور صورتم گذاشته و داره نگاهم مي كنه .آروم گفت:
 خيلي دوستت دارم ساغر!سرشو آورد پايين تا دوباره منو ببوسه ولي فوراً از خواب پريدم و چشمام توي تاريكي باز شد .نگاهي به
ساعت روي ميز انداختم ::00 ،بود .بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه تا يه چيزي براي خوردن پيدا كنم .غذا
هنوز دست نخورده روي گاز باقي مونده بود ،يه بشقاب برداشتم و براي خودم غذا كشيدم و سر ميز نشستم
و شروع به خوردن كردم.
بعد از خوردن غذا ،وضو گرفتم تا نمازم رو بخونم و رفتم باال ،ولي صداي آب توجهم رو جلب كرد .از الي
در نگاه كردم و ديدم سامان داره مسح پاشو مي كشه و زير لب اذان مي گه .سجاده ش رو پهن كرد و قامت
بست! وقتي نمازش تموم شد به خودم اومدم و رفتم توي اتاق خودم .نمازم رو توي بالكن خوندم و براي
مامان و عزيز جون و مرضيه خانوم دعا كردم و قرآن خوندم .رومو به سمت آسمون كردم و گفتم:
 خدايا ،من كار اشتباهي نكردم! ما به هم محرميم .خدايا خودت يه كاري كن كه اگه دوستم داره به حرفبياد .من ديگه خسته شدم ،پنج ماهه كه با هميم ولي حتي يه كلمه هم حرفي در اين مورد نزده!
رفتم توي تختم و ساعت ده و نيم بيدار شدم .حال و حوصله ي هيچ كاري رو نداشتم .گوشيم زنگ خورد،
كامران بود .برداشتم و گفتم:
 دوباره چيه؟ سالم ساغر جوووووون! بايد ببينمت. سالم ،براي چي؟ اي بابا ،بايد ببينمت ديگه! پاشو حاضر شو كه االن ميام دنبالت. حال و حوصله ي رفتن جايي رو ندارم.٩١
 بايد داشته باشي ،گوش كن رفتم محله اي كه قبالً خاطره زندگي مي كرده .خدا رو شكر ،همه ي محلهشون گفتن كه دختر خيلي خوبيه و فكر مي كردن كه ازدواج كرده و اون رو با اون پسري كه خودش گفته
بود ،ديده بودن .واي ،ساغر! حاال خيالم راحت راحت شده كه اون هيچ دروغي به ما نگفته و هر چي گفته
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حقيقت داره! حتي همسايه هاشون از رفتار بد عمه ش با اون گفتن .منم ديگه نمي تونم صبر كنم ،به خاطر
همين هم ميام دنبالت تا بريم دنبال خاطره ،مي خوام باهاش صحبت كنم.
خنديدم و گفتم:
 باشه ،مامانت رو چي كار كردي؟ اولش كلي اخم و تخم كرد و فحشم داد و گفت« :جز جيگر زده! مگه تو ساغر رو دوست نداشتي؟ » و اينحرفا .كيميا پشت من در اومد و گفت كه اين زندگي خودمه و خودم بايد تصميم بگيرم .مامانم زياد راضي
نيست اما وقتي خاطره رو ببينه عاشقش مي شه ،اينو مطمئنم!
 پس با اين تفاسير به همين زودي عروسي مي كنين .من برم حاضر شم ،خداحافظ. خداحافظ.« فصل بيستم »
 بله؟  -سالم خاطره جون! سالم ساغر جون ،حالتون چطوره؟ من خوبم ،تو چطوري؟ جوجه ت چطوره؟ خوبم ،اونم خوبه .چيزي شده؟نگاهي به كامي انداختم و گفتم:
 آره .ببينم اگه يه نفر پيدا بشه كه بخواد تو رو خوشبخت كنه ،چي بهش جواب مي دي؟با تعجب گفت:
 چي؟٩٠
 يه پسر خيلي خوب و نجيب و آقا مي خواد باهات ازدواج كنه و با خانواده ش هم صحبت كرده .ولي از هرلحاظ من بهت اطمينان مي دم كه مي توني بهش تكيه كني!
 من  . . .من نمي فهمم! كامران رو يادته؟ همون آقاي دكتري كه اون روز توي بيمارستان ديديمش؟ آره خودشه! اون مي خواد باهات صحبت كنه.گوشي رو به كامران دادم و دستم رو گرفتم روش و گفتم:
 زياد حرف نزني ها!گوشي رو از دستم بيرون كشيد و رفت اون طرف .با لبخند بهش خيره شدم و زير لب گفتم:
 پسره ي ديوونه!خيلي براش خوشحال بودم چون مي دونستم كه مي تونه خاطره رو خوش بخت كنه و خودش هم خوش
بخت بشه .اين وسط فقط من بودم كه تكليفم مشخص نبود .بعد از نيم ساعت برگشت و گفت:
 ساغر ان شاء ااهلل هر چي از خدا مي خواي بهت بده!68
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 من از خدا چيزاي زيادي مي خوام ،ولي اين ماه قبض موبايلم رو تو بايد بدي و مي دوني كه شوخي همندارم.
 من يه سال قبض موبايلت رو مي دم. تازه من لباسي كه مناسب مهموني شما باشه ندارم .بايد كت و شلوار بخرم و در حال حاضر پول كافيندارم .پول لباسم رو هم تو بايد بدي!
دست كرد توي جيبش و سه تا تراول صد تومني بهم داد و گفت:
 االن همين مقدار دارم ،اگه پولش بيشتر شد بهم بگو باهات حساب مي كنم. نه بابا ،همين كافيه .حاال كي و كجا جشن مي گيرين؟ جشن دو هفته ي ديگه توي خونه ي خودمونه! تو بايد به عنوان ساقدوش عروس بياي چون خاطره خواهرنداره و تنها كسي كه داره تويي.
 چشم ،با كمال ميل.بعدش رفتيم دنبال خاطره و كامران رفت از عابر بانك پول گرفت و براي خريد حلقه رفتيم بازار .كامران
احساساتش رو بروز مي داد و خاطره مرتب سرخ مي شد .آخر سر دو تا حلقه ست خريدن و يه سرويس
ساده هم براي خاطره خريداري شد .كامران مي خواست يه چيز سنگين تر برداره ولي خاطره به شدت
مخالف زياد خرج كردن بود .كامران يه انگشتر هم براي من خريد ،به عنوان تشكر! ساعت شش و نيم
برگشتم خونه و ديدم سامان هم خونه س .توي مبل فرو رفته بود و خيلي هم حالش گرفته بود .خيلي عادي
گفتم:
 سالم سامي!برگشت و با همون حالت گفت:
 سالم ،كجا بودي؟ رفته بودم خريد ،البته نه براي خودم براي عروس و داماد!با تعجب گفت:
 كدوم عروس و داماد؟ دو تا از دوستام دارن ازدواج ميكنن .من هم چون لباس مناسب مجلسشون ندارم مي خوام برم خريد. مگه مجلسشون چطوريه؟ مختلط ،حال بيرون رفتن رو داري يا نه؟ چطور؟ چون مي خوام برم كت و شلوار بخرم .باهام مياي؟ به كمكت براي انتخاب لباس احتياج دارم. چند دقيقه منتظرم بمون تا حاضر شم.دستمو توي موهاش كردم و بهمشون ريختم و گفتم:
 مرسي!رفتم توي اتاقم تا يه مقدار پول بردارم .با هم سوار ماشين سامان شديم و اون گفت:
 براي خريد لباس يه جاي خوب سراغ دارم .يكي از دوستام بوتيك داره و اجناسش خيلي شيك و قشنگن!69
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برگشت و با حالت خاصي نگام كرد  .دلم ريخت و نگاهم رو ازش گرفتم .بعد از چند دقيقه رسيديم جلوي يه
پاساژ و سامان يه جا براي پارك كرد .از بين كت و شلوار ها يه كت و شلوار سرمه اي رنگ و يه خاكي رنگ
و يه بادمجوني رنگ انتخاب كردم و به اتاق پرو رفتم .يكي يكي پوشيدمشون و نظر سامان رو در موردشون
پرسيدم .آخر سر كت و شلوار بادمجوني رنگ رو انتخاب كردم و يه شال قشنگ به همون رنگ هم انتخاب
كردم.
سامان هم براي خودش يه كت و شلوار طوسي رنگ به سليقه من انتخاب كرد كه وقتي پوشيدش شبيه مدل
هاي فشن شده بود و من هم توي دلم كلي قربون صدقه ش رفتم .چون دو هفته ي ديگه عروسي برادر
دوستش بود .وقتي خواستم حساب كنم ،سامان آروم گفت:
 پولت رو بذار توي كيفت!به خاطر اين كه جار و جنجال راه نندازه ،به حرفش گوش كردم .دوست سامان كه هم سن خودش بود ،با
لحن شوخي گفت:
 سامان ،كي ازدواج كردي؟ تو كه مي خواستي بري اون ور ،پس چي شد؟ البته به سادگي مي شه متوجه شدكه چطور دم به تله دادي و زير بار رفتي .خانومت جاي خواهري خيلي خوشگله و حق داشتي كه قيد خارج
رفتن رو به خاطرش بزني.
سامان لبخندي زد و گفت:
 مرسي.بعد دوستش رو به من گفت:
 خانوم ،اين آقا سامان ما يه كم سر سخته ولي قلبش از جنس طالست .مطمئن باشين كه خيلي دوستتونداره!
با خجالت گفتم:
 ممنون.٩۴
سامان پول لباس ها رو حساب كرد و از مغازه اومديم بيرون .از جلو يه مغازه نقره فروشي رد مي شديم كه
يه سرويس نقره چشمم رو گرفت و گفتم:
 سامي ،بيا بريم توي اون مغازه.سرويس رو هم خريدم و اين بار نذاشتم كه سامان حساب كنه .وقتي اومديم بيرون ،به سامان گفتم:
 قرار نيست كه هر چي من مي خوام بخرم تو پولش رو بدي! تازه بايد پول كت و شلوار رو هم ازم بگيري.با لبخند گفت:
 كوچولو ،يه زن وقتي با م ردش مي ره بيرون ،دست توي جيبش نمي كنه!70
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وقتي گفت « :م ردش » هتدلم قيلي ويلي رفت .دستمو گرفت و گفت:
 حاال بيا بريم شام بخوريم كه من خيلي گرسنه ام!فوري گفتم:
 دوباره نريم اون رستورانه ها! نه ،مي ريم يه جاي ديگه. پس به تالفي اين كه تو پول لباسم رو حساب كردي ،من هم پول شام رو حساب مي كنم.بيني مو بين دو تا انگشتش فشرد و گفت:
 باشه كوچولو! من كوچولو نيستم.اون شب خيلي بهمون خوش گذشت .تا آخرهاي شب با سامان توي پارك و دست توي دست هم راه مي
رفتيم و حرف مي زديم و شعر مي خونديم .اونشب توي دفتر خاطراتم نوشتم:
همدمم،
امشب من خوشحال ترين و شاد ترين زن روي زمينم .انقدر خوشحالم كه دلم مي خواد برم و داد بزنم و به
همه بگم « :آهاي مردم! من االن حس ميكنم خوشبختم ،مهم نيست بعداً چه اتفاقي بيفته! » با اين حال مي
دونم كه اين خوشحالي و خوشبختي دووم زيادي نداره .شايد فردا شايد هم پس فردا اين خوشحاليم تباه
٩۵
بشه ،ولي من اهميتي به بعد نمي دم .مهم نيست كه بعداً ناراحت بشم ،مهم ترين چيز اينه كه االن خيلي
خوشحالم .اينم يه شعر خيلي قشنگ از فروغ:
آري،
آغاز دوست داشتن زيباست
گر چه پايان راه نا پيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست
آره ديگه به پايان فكر نمي كنم و دلم مي خواد با خاطرات امشب و با خياالت و فانتزي هام در مورد دست
آوردن سامان خوش بمونم.
« فصل بيست و يكم »
با صداي زنگ تلفن از خواب بيدار شدم و دستمو دراز كردم و گوشي رو برداشتم:
 بله؟ الو؟ سالم ساغر خانوم .حالت چطوره؟ سالم آقا كامبيز ،خوبم ممنون .شما چطورين؟ من هم خوبم .سامان خونه ست؟ فكر كنم باشه .يه لحظه صبر كنين!71
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دستمو روي دهنه ي گوشي گذاشتم و گفتم:
 سامان!صداش از بيرون اومد:
 بله؟ گوشي رو بردار ،آقا كامبيزه!نمي دونستم چرا ،ولي بدون اين كه گوشي رو بذارم ،به حرفاشون گوش دادم .سامان گوشيو برداشت و با
عصبانيت گفت:
٩۶
 چي شده دوباره؟ چته؟تعجب كردم .اولين باري بود كه مي شنيدم سامان اينطوري با كامبيز صحبت مي كنه! فكر كنم اتفاقي افتاده
بود ،چون كامبيز گفت:
 اصالً معلوم هست چه مرگته تو؟ نه معلوم نيست! كامالً مشخصه ،يه كم به فكر اون دختر بيچاره باش .به خدا االن كه صداش رو شنيدم جيگرم كباب شد! توكه تكليفت با خودت مشخص نيست براي چي انقدر عذابش مي دي؟
 من عذابش نمي دم ،ما ديروز با هم رفتيم بيرون و گشتيم .كلي هم بهمون خوش گذشت. به همين راحتي؟ مثل اسب به حرفاي اون مرتيكه ي احمق درباره ي نامزديت با اون دختره گوش كردي واون نمايش مسخره رو جلوي همه به راه انداختي و حلقه اي رو كه بهت داد قبول كردي .اون وقت رفتي
خونه و با زنت رفتي بيرون خوش گذروني؟ بابا دست مريزاد!
 بس كن ،تو ديگه بس كن! تو كه مي دوني من چه احساسي دارم .خواهش مي كنم در اين مورد حرفي بهساغر نزن .تازه يه كم آروم گرفته و ديشب تنها شبي بود كه بدون گريه خوابيد! هر شب صداي گريه ش رو
مي شنوم .اون خيلي ناراحته و نمي خوام بيش تر از اين تحقير بشه!
ديگه نمي تونستم به حرفاشون گوش بدم .گوشي رو قطع كردم و زدم زير گريه .تازه فهميدم كه سامان چرا
ديروز اولش به هم ريخته بود و چرا اون طوري نگاهم مي كرد .اون نمي خواست من بفهمم ولي من فهميدم
و بيش تر از هر وقت ديگه اي ناراحت بودم .سرم خيلي درد مي كرد ،انگار داشت منفجر ميشد .بعد از چند
دقيقه دوباره گوشي زنگ خورد ،ولي سامان جواب نمي داد .گوشي رو برداشتم و با عصبانيت گفتم:
 بله؟ گوشي رو بده به سامان!فرجي بود ،دندونامو روي هم فشار دادم و گفتم:
 من منشي سامان نيستم دوباره زنگ بزنيد تا خودش جواب بده.٩٧
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بعد گوشي رو محكم روي دستگاه كوبيدم .دوباره زنگ ،زنگ ،زنگ! اين دفعه سامان خودش گوشي رو
برداشت .گوشي رو برداشتم و به حرفشون گوش دادم .سامان گفت:
 ولي اين امكان پذير نيست .من نمي تونم اين كار رو بكنم! ببين پسرم ،من امشب دوستامو دعوت كردم خونه و اين دختره هم حوصله ش سر مي ره! برو دنبالش وببرش پيش خودت .من ديگه بايد برم خداحافظ.
بعد بدون هيچ حرف ديگه اي گوشي رو قطع كرد .صداي سامان رو شنيدم كه گفت:
 لعنتي! به ساغر چي بگم؟زير لب گفتم:
 مرتيكه ي آشغال!دمر خوابيدم و به گريه كردن ادامه دادم .بعد از چند دقيقه سامان اومد توي اتاقم و لبه ي تختم نشست.
دستشو روي سرم كشيد و گفت:
 ساغر بيداري؟به پشت چرخيدم و نگاهم روي انگشت دست چپش ماسيد .ولي حلقه ش همون حلقه ي خودمون بود ،همون
حلقه اي كه آقا جون بهمون داده بود و ما دست هم انداخته بوديم .با بغض گفتم:
 نه!خنديد و اشكامو پاك كرد و گفت:
 چرا گريه كردي؟لبامو غنچه كردم و گفتم:
 دوست داشتم.دستش رو توي موهام فرو كرد و گفت:
 راستش ،چيزه  . . .مي دوني؟ اون دختره مي خواد بياد اين جا؟با خجالت گفت:
٩٨
 آره .از نظر تو اشكالي نداره؟با عصبانيت گفتم:
 نه نداره! تو عصباني هستي. معلومه كه هستم! آخه رفته دندونپزشكي و دوستاي پدرش هم خونه شونن.شكلكي در آوردم و گفتم:
 الهي باباش براش بميره ،نيست كه اون هم جلوي اونا خيلي معذبه!73
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 خب من چي كار كنم؟ چي رو؟ -بيارمش اين جا يا نه؟

 من كه به هر حال ازش بدم مياد ،ولي ثواب داره به بي خانمان ها كمك كنيم.خنديد و گفت:
 مرسي! ولي من بايد يه سري چيزا رو شفاف سازي كنم. چه چيزايي رو؟ كنترل ت لويزيون و ماهواره دست خودم مي مونه و هر كانالي كه دلم بخواد مي بينم .در ضمن من نه نهاردرست مي كنم و نه شام و تازه شم بايد برام يه چيپس و يه پفك گنده و كلي لواشك ترش هم بگيري! يه
چيز ديگه اي هم هست و اونم اينه كه كاناپه كامل مال خودمه .البته تو مي توني روش بشيني اما اون نمي
تونه!
بينيش رو به بينيم زد و با لبخند گفت:
 چشم كوچولو! ديگه چي؟ هيچي ديگه ،بوسم كن و برو تمام چيزايي رو كه گفتم برام بخر!٩٩
با شيطنت نگام كرد و كنار لبم رو بوسيد و گفت:
 بسه يا بازم بوست كنم.دوباره همونجا رو بوس كرد .نفسش رو روي لبام حس مي كردم .خودمو عقب كشيدم و گفتم:
 اين باشه علي الحساب بقيه شو بعداً حساب كن!خنديد و گفت:
 خيلي با حالي! مي دونم.روي سرمو بوسيد و رفت بيرون .بلند شدم و توي آينه نگاهي به خودم انداختم و گفتم:
 ساغر ،جنگ شروع شده! تو بايد ببري.رفتم توي حمام و يه دوش گرفتم و اومدم بيرون .تاپ قرمز دو بنده م رو از توي كمدم در آوردم و پوشيدم.
شلوارك جين آبي آسمونيم رو هم پام كردم و موهام رو شونه كردم و دم اسبي بستم .آرايش غليظي هم
كردم و به خودم چشمك زدم و گفتم:
 كارت درسته ساغر خانوم! امروز حالشو مي گيريم.از پله ها رفتم پايين و از توي يخچال يه تكه كيك تولد سامان كه از پريشب مونده بود ،برداشتم و با يه
ليوان شير خوردم .رفتم توي سالن و ماهواره رو روشن كردم و گذاشتم يه شبكه كه آهنگ شاد پخش مي
كرد و رو كاناپه ولو شدم و منتظر اومدنشون شدم .در كمال تعجب فهميدم كه هنوزم م خواب مياد .ولي به
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سختي چشمامو باز نگه داشتم چون اگه مي خوابيدم آرايشم به هم مي ريخت .بعد از چند دقيقه صداي در
اومد و ماشين سامي اومد داخل حياط .بلند شدم و رفتم در رو باز كردم و گفتم:
 چيزايي كه مي خواستم خريدي؟سامان با خنده گفت:
 بذار برسم خونه ،آره برات خريدم.اومدن داخل ولي من اصالً به سارا توجه نكردم و فوري پريدم توي بغل سامان و گفتم:
 مرسي عسيسم!٠١١
سامان با تعجب به سر تا پام نگاه كرد و يه بسته پر از خوراكي بهم داد و گفت:
 بفرمايين اينم سفارشات سركار خانوم!خنديدم و گونه شو بوسيدم و گفتم:
 دستت درد نكنه ،عزيزم!بعد رو به سارا گفتم:
 اوا ،سارا جون اصالً حواسم بهت نبود .سالم حالت چطوره؟با حرص گفت:
 حالم از تو بهتر نيست. اونو كه خودم مي دونم.رفتم روي كاناپه نشستم و توي پالستيك دنبال تخمه گشتم .اما نخريده بود!
 سامي؟ جونم؟ پس تخمه چي شد؟ تو كه سفارش تخمه نداده بودي؟ آره ،فكر كنم نداده بودم .ولي خودت بايد مي فهميدي!قهقهه اي زد و گفت:
 من بايد از كجا مي دونستم! نمي دونم .از توي كابينت زير ظرفشويي اون كاسه بزرگه رو برام مياري؟آوردش و گفت:
 اين رو براي چي مي خواي؟در پفك رو باز كردم و گفتم:
 فكر مي كني براي چي مي خوام؟بعد پفك و چيپس رو ريختم توي كاسه و شروع به خوردن كردم .سامان كنارم نشست و گفت:
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٠١٠
 -به من نمي دي؟

كاسه رو جلوش گرفتم تا برداره .به سارا هم تعارف كردم ولي اون گفت:
 من از اين چيزا نمي خورم ،هيكلم به هم مي خوره.فوري پفكها رو قورت دادم و گفتم:
 اوا مامانمينا! شامپاين بدم خدمتتون؟با عصبانيت گفت:
 منو مسخره مي كني بچه؟ نه جدي گفتم مامان بزرگ!سامان با خنده گفت:
 با هم دعوا نكنين!زدم روي شونه ش و گفتم:
 چته تو؟ چرا غش كردي؟با خنده گفت:
 از دست تو!كانال رو عوض كردم ،يه شبكه داشت آهنگ خانومم داوود رو پخش مي كرد .صداش رو زياد كردم و دست
سامان رو گرفتم و گفتم:
 من عاشق اين آهنگم .پاشو با هم برقصيم!بلند شديم و با هم رقصيديم .سرشو آورد پايين و توي گوشم گفت:
 خيلي جيگر شدي!شكلكي در آوردم و گفتم:
 مرسي. جدي گفتم .رنگ قرمز خيلي بهت مياد. مي دونم.٠١١
توي گوشم گفت:
 مي دونم كه مي دوني.بعد آروم زير گوشمو بوسيد و من لرزيدم .سارا با عصبانيت گفت:
 سامان من رو آوردي اين جا كه اين مسخره بازي ها رو در بياري؟شكلكي براش درآوردم و رفتيم نشستيم .كاسه پفك رو تا ته خوردم و بعدش هم لواشك ها خوردم .خيلي
خوشمزه بودن ،يه دفعه ياد لواشك هايي افتادم كه سامان توي دربند برام خريده بود .نگاهش كردم و
گفتم:
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 يادته؟با لبخند گفت:
 -آره.

ساعت چهار بعد از ظهر تكرار سريالم رو ديدم چون ديشب نديده بودمش .سامان هم همراه من نگاه مي
كرد .نهارمون رو پيتزا خورديم و بعد از ظهر يه كم روي پروژه م كار كردم .به سارا گفتم:
 سارا رمان مي خوني بهت بدم؟ آره .چي داري؟ بيا بريم تو اتاقم تا يكي بهت بدم.بلند شديم و به اتاقم رفتيم .دادن رمان بهونه بود ،مي خواستم عكس عقدمون رو ببينه .خوشبختانه اولين
چيزي كه ديد همون بود .رمان پيمان رو از كتابخونه م بيرون كشيدم و گفتم:
 اين رمانه خيلي قشنگه.ديدم كه ميخ كوب اون عكس شده .با لبخند گفتم:
 قشنگ افتاده؟ اين همين پايينه؟ آره.با چهره ي خونسردي به طرفم برگشت و گفت:
٠١٣
 كتاب رو بهم بده. بيا.كتاب رو بهش دادم و با هم رفتيم پايين .سامان هم داشت با لپ تاپش كار مي كرد و از ديدن ما با هم
داشت شاخ در مي آورد .با لبخند گفتم:
 رفتيم تو اتاقم تا به سارا يه رمان بدم بخونه تا حوصله ش سر نره.با حالت مشكوكي نگاهم كرد و چيزي نگفت .سر درد خيلي شديدي داشتم ولي بروز ندادم .سامان گفت:
 مي خوام غذا سفارش بدم .ساغر تو چي مي خوري؟ هر چي براي خودت سفارش بدي من يه كم از كنارش مي خورم .چون زياد اشتها ندارم. باشه .سارا تو چي؟ من شيشليك مي خورم.سامان زنگ زد به رستوران و براي شام دو پرس شيشليك سفارش داد و بعد از چند دقيقه غذا رو آوردن
دم در ه خون و سامي رفت تا بگيره .رو به سارا گفتم:
 سارا ،تو چند سالته؟ براي چي مي پرسي؟ همين طوري!77
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 بيست و هشت سالمه .خودت چي؟ من بيست و پنج سالمه. -كمتر بهت مي خوره.

 آره بابات هم تو حدس زدن سن من اشتباه كرد! ولي ببين كوچولو! سامان با من ازدواج مي كنه .اينو توي كله ي كوچولوت فرو كن!ابروهامو باال انداختم و گفتم:
 بهتره صبر كنيم ببينيم خودش چه كسي رو انتخاب مي كنه. معلومه كه من رو انتخاب مي كنه چون نامزدمه!٠١۴
پوزخندي زدم و گفتم:
 اگه به اين چيزا باشه بايد بدوني كه اون شوهر منه و من . . .سامان اومد و نتونستم جواب سارا رو كامل بدم .سر دردم ده برابر شده بود و احساس مي كردم داره منفجر
مي شه .يه مسكن خوردم و رفتم توي آشپزخونه تا شام بخورم .كنار سامان نشستم و دو سه قاشق از كنار
بشقابش خوردم و كنار كشيدم .سامان گفت:
 كجا؟ تو كه چيزي نخوردي!بلند شدم و گفتم:
 بيش تر نمي تونم بخورم ،سرم درد مي كنه.همين كه خواستم برم سرم گيج رفت و نزديك بود پخش زمين بشم كه سامان منو گرفت .روي كاناپه
گذاشتم و يه قرص توي دهنم گذاشت .آخرين چيزي كه شنيدم ،صداي سارا بود كه به سامان گفت براش
آژانس بگيره تا بره خونه.
وقتي بيدار شدم ،روي تختم بودم و هوا تاريك بود .يكي دستمو گرفته بود ،سامان پايين تختم خوابش برده
بود و دستم توي دستش بود .تكوني كه خوردم ،باعث شد سامان از خواب بپره .چشماشو باز كرد و گفت:
 حالت خوبه ،عزيزم؟ آره .فقط گشنمه! غذاي من مونده ،اگه دست خورده ي منو مي خوري ،مي رم برات گرم كنم. آره ،مي خورم .سارا كجاست؟ رفت خونه شون.پيشونيمو بوسيد و بلند شد و رفت بيرون .چشمامو بستم و با انگشتام شقيقه هامو فشار دادم .دلم ميخواست
سرمو به ديوار بكوبم ،چون انقدر سرم درد مي كرد كه زده بود كه فك و گوشم .چراغ خواب رو روشن
كردم و از توي كيفم يكي از قرص هامو خوردم و دندونامو روي هم فشار دادم .به عكس سامان خيره شدم و
زير لب گفتم:
 خيلي دوستت دارم.78
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٠١۵
« فصل بيست و دوم »
شيوا سوتي كشيد و گفت:

 واي ساغر چقدر خوشگل شدي! اين رنگ خيلي به موهات مياد. راست مي گي؟ژاله دستي به موهام كشيد و گفت:
 آره ،خوب كاري كردي جلوي موهات رو مش كردي! اوه ،تازه كلي هم سر آرايشگره غر زدم و پول مش رو بهش ندادم.شيوا خنديد و گفت:
 ديوونه اي به خدا! كت و شلوارت هم خيلي بهت مي ياد. انتخاب سامانه! به نظرتون بعداً كه منو ببينه از موهام خوشش مياد؟ژاله شكلكي در آورد و گفت:
 مرتيكه غلط مي كنه خوشش نياد .دختر به اين خوشگلي! ديگه چي مي خواد؟ بچه ها زود باشيد ،به خدا كامي كله مو مي كنه!شالم رو سرم كردم و راه افتاديم .ژاله ماشين رو جلوي خونه پارك كرد و پياده شديم .خواهر بزرگ كامران
يعني كيميا اومد و ما رو راهنمايي كرد .مانتوهامون رو در آورديم و من و شيوا شالمون رو روي سرمون نگه
داشتيم ،اما ژاله شالش رو هم در آورد و صندلهاشو پاش كرد و گفت:
 بريم بچه ها!وقتي رفتيم توي اتاق عقد كامران داشت منفجر مي شد .به محض ديدن من نفس راحتي كشيد .رفتم كنارش
و گفتم:
 واي واي ،چه خوشگل شدي شاه داماد!زير لب گفت:
 زهر مار! چرا انقدر دير كردي؟ خب رفته بودم آرايشگاه!٠١۶
با خاطره روبوسي كردم و گفتم:
 مباركت باشه عزيزم.با مادر و اون يكي خواهر كامران هم سالم و عليك كردم و رفتم پشت سرشون ايستادم و شروع به قند
سابيدن كردم .از صميم قلب براشون آرزوي خوشبختي كردم .خم شدم و توي گوش كامران گفتم:
 كامي ،خيلي هواشو داشته باش.با لبخند نگاهم كرد و گفت:
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عاقد سه بار خطبه رو خوند و براي بار سوم خاطره با صداي آرومي گفت:
 بله.من و كيميا كل كشيديم و سرشون نقل ريختيم .از توي كيفم هديه ي عروس و داماد رو كه بليط رفت و
برگشت به كيش بود ،بهشون دادم و براشون آرزوي خوشبختي كردم .بينشون نشستم و دستامو دور
گردنشون انداختم و باهاشون عكس انداختم .بعد از اين كه عكس انداختن تموم شد ،سرمو بلند كردم و
باورم نمي شد دارم چي ميبينم .سامان و كامبيز هم اونجا بودن .اومدن جلو و كامران بلند شد و با كامبيز
روبوسي كرد و كامبيز هديه ش رو به كامران داد و گفت:
 خوشبخت باشي داداش كوچولو!داشتم شاخ در مياوردم! پس به خاطر اين قيافه ي كامبيز انقدر به نظرم آشنا ميومد .كامبيز چشماشو تنگ
كرد و رو به من گفت:
 به به ،سالم ساغر خانوم! پس شما كسي بودين كه اين همه سال داداش بد بخت منو سر دووند؟با لبخند گفتم:
 سالم ،آره خودمم.سامان هم با كامران دست داد و اومد سمتم و دستمو كشيد و برد يه گوشه .آروم گفتم:
 سالم.شالم رو كشيد جلو و گفت:
٠١٧
 سالم ،پس اون پسري كه راجع بهش حرف مي زدي كامران بود؟ آره .حاال خيالم از بابت كامران هم راحت شد. يه طوري حرف مي زني انگاري پسرت رو زن دادي!شونه هامو باال انداختم و گفتم:
 خب اونم مثل برادرم مي مونه.با اخم گفت:
 خيلي خوشگل شدي و اين منو خيلي معذب مي كنه. چرا؟ خب تو همين جوري خوشگل هستي ،با موهاي رنگ و مش كرده و آرايش مليح ،زيباييت هزار برابربيشتر شده .امشب چشماي زيادي رو به خودت مشغول مي كني.
با لبخند گفتم:
 تو موهامو دوست نداري؟ چرا ،اتفاقاً خيلي دوست دارم .ولي دوست ندارم كس ديگه اي موهاتو ببينه!با پشت دستش صورتم رونوازش كرد و گفت:
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 پس بدون اگه كسي نگاه چپ بهت بندازه ،با من طرفه!با لبخند گفتم:
 سعي مي كنم زياد جلب توجه نكنم. زياد موفق نخواهي بود! همين االن هم خيلي ها دارن تو رو نگاه مي كنن. شرمنده ،اون ديگه خارج از كنترل منه!با لبخند گفت:
 مي دونم ،مي دونم.گونه مو بوسيد و گفت:
 حاال ديگه همه مي دونن كه نمي تونن خيلي روي تو حساب كنن.٠١٨
لبخندي زدم و گفتم:
 همون موقع هم نمي تونستن! ولي تو داري خواستگاراي منو پر مي دي و اين طوري من مي ترشم و رويدست آقا جون مي مونم.
 نگران نباش! هر كي بترشه ،تو يكي نمي ترشي.توي چشمام خيره شد و گفت:
 خيلي خيلي خوشگل شدي!در حالي كه عميقاً سرخ مي شدم ،به يقه ي پيراهنش دست كشيدم و گفتم:
 تو هم همين طور.دستاشو دور صورتم گذاشت و خيره توي چشمام ،به جلو خم شد .همون لحظه كامبيز از پشت سرش اومد و
گفت:
 به به!سامان دستاش رو انداخت و از من فاصله گرفت .زير لب چيزي به كامبيز گفت كه من متوجه نشدم ،ولي
كامبيز خنديد و گفت:
 واقعاً منو ببخشيد كه خلوتتون رو بهم زدم .فقط مي خواستم به سامان بگم كه فرجي داره دنبالش ميگرده!با تعجب به كامبيز نگاه كردم و گفتم:
 مگه اون ها هم اين جان؟كامبيز با شرمندگي گفت:
 مجبور بودم دعوتشون كنم. تو رو خدا! آخه من مي خوام بدونم عروسي كامران چه ربطي به اون عجوزه و اون دلقك داره؟هر دو تاشون زدن زير خنده .سامان به كامبيز گفت:
 يه جوري بپيچونش .زياد نمي تونم ساغر رو تنها بذارم.لبخندي زد و گفت:
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بعد هم چشمكي به من زد و رفت .سامان برگشت طرف من و گفت:
 برو پيش دوستات بشين .حواست به پسر خاله ي كامي هم باشه ،خيلي پر روئه! باشه.گونه مو بوسيد و رفت .رفتم سر ميز و پيش بچه ها نشستم .ژاله زد روي شونه م و گفت:
 خوب با هم خلوت كرده بوديد! باورتون نميشه ،اون دختره هم اين جاست! كي؟ سارا؟ آره. بهمون نشونش بده.با نگاهم اطراف رو جست و جو كردم و ديدمش .يه پيراهن دكلته مشكي كوتاه پوشيده بود و موهاش رو
پشت سرش جمع كرده بود .به بچه ها نشونش دادم و گفتم:
 اوناهاش اون جاست!شيوا سوتي كشيد و گفت:
 نگاه كنيد چي پوشيده! خجالتم نمي كشه دختره ي پر رو! حالم ازش بهم مي خوره. سامان چي مي گفت؟ هيچي ،مي گفت خيلي خوشگل شدم و نگاه هاي زيادي رو به خودم جلب مي كنم! راست مي گه واقعاً ناز شدي! مرسي.ژاله بلند شد و گفت:
 من كاري ندارم كه شما دو تا پيرزنا مي خواين اين جا بشينين و غيبت كنين .من دارم مي رم يه همپايرقص براي خودم پيدا كنم.
بعد از چند دور رقص ،آهنگ عوض شد و يه آهنگ تركي پخش شد .ژاله اومد و گفت:
٠٠١
 ساغر پاشو بيا ،تو رو خدا! اينا هيچ كدوم تركي رقصيدن بلد نيست! آبروي هر چي تركه بردن.ژاله دستمو كشيد و گفت:
 بيا ديگه!با نگاهم دنبال سامان گشتم تا باالخره پيداش كردم .رفتم پيشش و گفتم:
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 آره ،به شرطي كه موقع رقص تانگو هم باهام برقصي.با لبخند گفتم:
 پس بريم.دستمو گرفت و با هم رفتيم وسط .وقتي ما شروع به رقصيدن كرديم ،همه رفتن عقب و دورمون حلقه زدن.
همه مدلي با هم رقصيديم و دستامون توي دست هم ديگه بود .خيلي وقت بود كه باهاش اين جوري
نرقصيده بودم .فكر كنم آخرين بار عروسي پسر عمه سهيل بود كه نزديك بود كه يه دعواي حسابي در
بگيره .به خاطر اين كه مازيار موقع رقصيدن خيلي نزديك من ايستاده بود و سامان باهاش درگير شد .وقتي
رقصيدنمون تموم شد ،همه برامون دست و سوت زدن .كامبيز و كامران اومدن جلو و گفتن:
 ممنون ،لطف كردين!يه ليوان آب برداشتم و خوردم .سامان هم خسته شده بود ،نشست روي صندلي و گفت:
 خيلي وقت بود كه اين جوري نرقصيده بوديم. آره ،خيس عرق شدم. تو ل مث هميشه جنب و جوشت از من بيشتر بود!خنديدم و گفتم:
 معلومه چون من يك سوم تو هيكل دارم.يه خورده همون جا نشستيم و بعد براي رقص تانگو آهنگ عوض شد و برقها رو هم خاموش كردن .اول
عروس و داماد رفتن وسط و رقص رو شروع كردن .سامان با نگاه خواستني اش بهم گفت:
٠٠٠
 يادت نرفته كه چه قولي دادي ،نه؟ نه ،يادم نرفته.دستشو گرفتم و با هم رفتيم وسط .يكي از پسرها گفت:
 بازم مي خواين تركي برقصين؟سامان نگاهي بهش انداخت و گفت:
 نه ،ولي مي بيني مي خوايم چي كار كنيم.دستمو گرفت و انگشتاشو تو انگشتام قفل كرد و دستامونو روي قلبش گذاشت .توي چشماش خيره شدم و
با هم مي چرخيديم .اين دفعه حركت هاي بيشتري انجام مي داديم .وقتي آهنگ تموم شد ،خودمو روي
بازوي سامان انداختم و اونم خم شد روي صورتم و آروم و با ماليمت منو بوسيد .بعد چراغها روشن شد و
من رفتم پيش بچه ها و سرجام نشستم .ژاله زد پشت كمرم و گفت:
 بابا ايول ،چه خوشگل رقصيدين! جات خالي اون دختره و باباش كلي حرص خوردن.پوزخندي زدم و گفتم:
 حقشونه .ولي االن نميخوام در مورد اونا حرف بزنم .مي خوام يه چيزي رو بهتون بگم.83
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 سامان براي دومين بار منو بوسيد.ژاله با تعجب گفت:

 دومين ب ار؟ پس اولين بار كي بود؟ شب تولدش! ولي من اون شب از دستش در رفتم. ديوونه اي؟ آخه چرا؟يه دفعه متوجه فرجي شدم كه داره مياد سمت ميز ما.
 لعنتي ،اين ديگه چي از جون من مي خواد؟ كي؟ فرجي داره مياد اين جا.٠٠١
اومد سر ميزمون و گفت:
 به به ،ساغر خانوم .سالم عرض شد!پوزخندي زدم و گفتم:
 عليك سالم. كم پيدايين ،نمي بينيمتون! كم سعادتين ،ديدن من چشم بصيرت مي خواد! مثل اين كه زبون باز كردين. اون روز به خاطر اين كه مهمون بودين و احترامتون واجب بود ساكت موندم .وگرنه من عادت دارم با هركي مثل خودش رفتار كنم .االنم اگه بخواين بيش تر از كوپنتون حرف بزنين ساكت و بي صدا نميشينم.
سامان هم اومد سر ميز ما و گفت:
 اتفاقي افتاده؟فرجي پوزخندي زد و گفت:
 نه ،داشتم با خواهرت اختالط مي كردم .بر خالف خودت اون خيلي بي ادب و گستاخه! من كه گفتم با هر كسي مثل خودش رفتار مي كنم .اگه نظر شما در مورد من اينه پس نشون ميده كه شماخودتون گستاخ و بي ادبين!
سامان با چشماي گرد شده به من خيره شد و گفت:
 ساغر؟فرجي با خونسردي مصنوعي گفت:
 اشكالي نداره پسرم .مثل اين كه پدر به ظاهر مؤمنت وقت زيادي براي تربيت خواهرت نذاشته!دندونام رو روي هم فشار دادم و گفتم:
 يه بار ديگه در مورد آقا جون من حرف بزنيد ،هر چي ديديد از چشم خودتون ديديد!84
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با صداي بلند دخترش رو كه داشت با يه پسر جيك تو جيك مي رقصيد صدا زد و رو به من گفت:
 من اين جا نيومدم كه با شما دعوا كنم ،اومدم تا براي عروسي سامان و سارا ازتون دعوت كنم.٠٠٣
سارا اومد و دست سامان رو گرفت و گفت:
 چي شده بابا؟ دخترم ،آدم وقتي نامزد به اين خوشگلي داره كه ولش نمي كنه تا بيان غرش بزنن!سارا پوزخندي به من زد و گفت:
 من به سامان و وفاداريش اعتماد دارم .در ضمن مگه خودم زشتم كه نگران باشم؟به فرانسوي گفتم:
 كم نه!فقط ژاله و شيوا متوجه شدن و زدن زير خنده .فرجي رو به من گفت:
 عروسي شون ميفته توي بهمن ماه ،توي امتحاناتون كه نيست؟كامبيز اومد و گفت:
 آقاي فرجي بفرمايين سر ميزتون مي خوان شام رو سرو كنن.بعد با نگراني قيافه ي عصباني من رو از نظر گذروند .فرجي رو به من گفت:
 پس قول داديد ديگه؟چشمامو تنگ كردم و گفتم:
 نه قول ندادم ،ولي گويا شما قادريد براي هر كسي هر تصميمي كه خواستين بگيرين!سارا دست پدر خيكي اش رو كشيد و بردش سر ميز خودشون .سامان نگاه نگراني بهم انداخت و من نگاهم
رو به ميز دوختم .بعد از چند لحظه رفت كمك كامبيز .تمام بدنم داشت از عصبانيت مي لرزيد و سرم داشت
منفجر مي شد .شيوا دستم رو گرفت و گفت:
 آروم باش عزيزم ،خوب جوابش رو دادي.از توي كيفم يكي از قرص هامو در آوردم و خوردم .سرمو روي ميز گذاشتم و اشكام ريخت روي ميز .ژاله
شونه هام رو ماساژ داد و گفت:
٠٠۴
 گريه نكن عزيزم ،حق با شيوائه .تو خيلي خوب حالشو گرفتي ،شرط مي بندم االن همه جاش آتيش گرفتهو داره مي سوزه .راستش من هم ازت ترسيدم ،واقعاً ترسناك شده بودي .نمي دونستم انقدر رو آقا جونت
حساسي!
بلند شدم و رفتم دست شويي و طوري كه آرايشم به هم نريزه يه مشت آب به صورتم پاشيدم .توي آينه
خودمو نگاه كردم ،چشمام و گونه هام قرمز شده بود .بعد از چند دقيقه كه آروم شدم ،از دستشويي رفتم
بيرون و سر ميز نشستم .زياد اشتها نداشتم به خاطر همين بيشتر نوشابه خوردم تا غذا .سرمو باال گرفتم و
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ديدم كامران داره نگام ميكنه .با سر پرسيد « :چي شده؟ » من هم سرمو تكون دادم كه يعني هيچي! چشمكي
زد و بلند شد و با صداي بلند گفت:
 از همه تون به خاطر اين كه توي مهموني امشب شركت كردين خيلي ممنونم .حاال مي خوام از كسي كهباني اين عروسي بوده تشكر كنم.
بعد رو به من گفت:
 ساغر جان ،يكي از بهترين دوستاي منه و هميشه مثل يه خواهر بزرگ هواي منو داشته .مي خوام به خاطراين كه من رو با اين دختر دوست داشتني يعني همسرم آشنا كرده ،ازش تشكر كنم .در ضمن يه خواسته اي
هم ازش دارم .ساغر ،ازت مي خوام كه امشب برامون پيانو بزني!
 چشم ،با كمال ميل!بلند شدم و رفتم پشت پيانوشون نشستم .نگاهي به سامان انداختم و شروع به نواختن كردم .اول آهنگي رو
كه خودم دوست داشتم زدم و بعد با آهنگي كه سامان دوست داشت ،مخلوطش كردم .آخرش رو با يه
آهنگ غمگين تموم كردم.
***
« فصل بيست و سوم »
بعد از شب عروسي كامران ديگه زياد دور و بر سامان نمي پلكيدم .هر شب ميز شام رو براش آماده
ميذاشتم ولي خودم باهاش غذا نمي خوردم .بيش تر وقتم رو توي بيمارستان مي گذروندم و خودم رو با
٠٠۵
آمادگي براي ترم جديد مشغول مي كردم .اون روز توي اتاقم نشسته بودم كه تلفن خونه زنگ خورد .دستم
رو دراز كردم و گوشي رو برداشتم و گفتم - :بله؟
 الو ،دخترم؟ سالم آقا جونم ،حالتون چطوره؟ واي انقدر دلم براتون تنگ شده كه حد و اندازه نداره. سالم دختر گلم ،من عالي ام! تو چطوري ،عزيز دلم؟ االن كه صداتون رو مي شنوم خيلي حالم خوبه! فيزيوتراپي تون چطور مي گذره؟ خيلي عالي! تا دو ماه ديگه بر مي گردم. دو ماه؟ آره عزيزم .رابطه ت با سامان چطوره؟آقا جون دقيقاً سؤالي رو پرسيد كه نبايد مي پرسيد .زدم زير گريه و آروم گفتم:
 آقا جون اون نامزد داره. چي؟ آره آقا جون ،اون با دختري كه شريكشه نامزد شده و بهمن ماه هم عروسي شونه. من واقعاً متأسفم دخترم .من مي خواستم شما رو با هم خوش بخت ببينم! اما نشد ،آقا جون اون بدون من خوش بخته! ديگه نمي خوام در اون مورد صحبت كنم.86
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 باشه دخترم ،از خودت بگو با كامران چي كار كردي؟ با يه دختر خيلي خوب و خانوم ازدواج كرد .دو هفته پيش عروسي شون بود! پس اون رو هم از سر خودت باز كردي؟ آقا جون؟آقا جون خنديد و گفت:
 جونم؟يه ربع ديگه هم صحبت كرديم ،البته بيش تر آقا جون صحبت كرد .بيش تر در مورد دكتر و اين كه خيلي
خوب توي اين مدت مراقبش بوده صحبت كرد .بعد از خداحافظي احساس مي كردم سبك شدم .رفتم حمام
٠٠۶
و يه دوش گرفتم .اومدم بيرون و موهام رو بافتم و آرايش ماليمي كردم .براي شام قرمه سبزي درست
كردم و تصميم گرفتم كه شام رو با سامان بخورم و سر شام بهش بگم كه آقا جون داره بر ميگرده.
وقتي سامان منو ديد تعجب كرد .با لبخند گفتم:
 سالم.همونطور توي بهت گفت:
 سالم. شام مي خوري؟ آره. پس تا تو لباست رو عوض كني من هم ميز رو مي چينم.لبخندي زد و اومد جلو گونه مو بوسيد و گفت:
 چشم.چشمامو بستم و جاي بوسه ش رو لمس كردم .داشتيم غذا مي خورديم كه گفتم:
 امروز آقا جون زنگ زد. جدي؟ حالش چطور بود؟ خوب بود ،گفت ديگه مي تونه راه بره.بعد به صورتش خيره شدم و گفتم:
 تا دو ماه ديگه هم بر مي گرده.غذا پريد توي گلوش و به سرفه افتاد .چند بار زدم پشتش و يه ليوان آب دادم بهش .توي چشماش اشك
جمع شده بود .بهم نگاه كرد و گفت:
 دو ماه ديگه؟ آره .خوشحال نشدي؟ چرا ،چرا خوشحال شدم.چشماشو تنگ كرد و گفت:
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٠٠٧
 -مثل اين كه تو خيلي خوشحالي!

 معلومه بعد از نه ماه مي خوام آقا جونم رو ببينم .در ضمن با اومدن آقا جون اين بازي هم تموم ميشه.با تعجب گفت:
 بازي؟توي چشماش خيره شدم و گفتم:
 آره ،بازي!مثل اين كه خودش هم فهميد منظورم چيه و سردي رو توي نگاهم حس كرد .خواستم برم باال كه دستمو
كشيد و گفت:
 كجا مي ري؟ شامتو بخور!نمي دونستم واقعي بود يا نه ،ولي من اضطراب رو توي صداش حس مي كردم .نشستم روي صندلي و به غذا
خوردن ادامه دادم .البته فقط با غذام بازي كردم و در كمال تعجب سامي هم ميلي به غذا نداشت .ظرفها رو
جمع كردم و سامان كمكم كرد تا بشورمشون .بعد رفت و توي سالن نشست و من هم براش چايي بردم و
خواستم برم باال كه دوباره دستم رو كشيد و گفت:
 چرا ازم فرار مي كني؟بدون اين كه نگاهش كنم ،گفتم:
 من ازت فرار نمي كنم. پس چرا اين چند وقته اصالً نمي ياي پيشم؟ حتي سريالت رو هم نمي بيني.كنارش نشستم و گفتم:
 تكرارش رو مي ديدم.منو كشيد توي بغلش و سرشو روي سرم گذاشت .زدم زير گريه ،دلم مي خواست تالفي اين هفت ماه رو
توي بغلش در بيارم .اونم بدون اين كه سعي در آروم كردنم داشته باشه ،دستش رو پشت كمرم ميكشيد.
انگار اون هم فهميده بود ،كه ديگه خيلي وقت نداره و هر لحظه به اندازه ي يه سال ارزش داشت .البته براي
من خيلي ارزش داشتن نه براي اون!
٠٠٨
بعد از اين دو ماه همه چي تموم مي شد .هه ،همه چي؟ ساغر خانوم اصالً چيزي نبوده كه بخواد تموم بشه! از
همون اولش هم سامان گفته بود كه نامزد داره و تو رو نمي خواد .تو اين جا فقط يه طفيلي هستي كه تا دو
ماه ديگه بايد شرت رو كم كني! بعد از اين دو ماه ديگه اين جا نمي مونم .مي رم يه جايي كه ديگه هيچ وقت
سامانم رو نبينم .اين طوري بهتره ،نديدنش بهتر از ديدن و نداشتنشه!
اون شب همون طور توي بغلش خوابم برد و اون منو تا اتاقم حمل كرد .البته اين رو وقتي بيدار شدم
فهميدم .اون روز توي اتاقم نشسته بودم كه صداي آيفون رو شنيدم .از پنجره نگاه كردم و ديدم سارا اومده.
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 اين ديگه اين جا چي مي خواد؟اومد توي خونه و با صداي بلند گفت:
 -واي سالم! اون دختره خونه نيست؟

صداي سامان رو نشنيدم ولي فكر كنم بهش گفت آروم تر صحبت كنه ،چون اون گفت:
 به من چه كه داره استراحت مي كنه!آروم در رو باز كردم و به شنيدن ادامه دادم .سامان گفت:
 مگه نگفتم نيا اين جا؟ صبر مي كردي خودم ميومدم دنبالت! تا تو بياي تموم تاالرها بسته ن!زانوهام سست شدن و همون جا افتادم روي زمين .سامان بدون خداحافظي از من رفت .انگار يه فلز داغ توي
گلوم فرو كرده بودن و اشكام مثل سيل از چشمام مي ريختن پايين .پس مي خواستن برن تاالر رزرو كنن!
من چقدر احمق بودم كه دل بسته ي سامان شدم .ديگه به حرف دلم گوش نمي دم .ديگه نمي ذارم اين چيزا
گولم بزنه! انقدر گريه كردم كه حالم بد شد و همون جا افتادم .هيچ تالشي براي رفتن به اتاق و خوردن
قرص هام نكردم ،چون ديگه نمي خواستم زنده بمونم.
« فصل بيست و چهارم »
٠٠٩
چشمامو باز كردم و ديدم همه جا ه روشن .من بايد كنار در مي بودم ،اما توي تختم بودم .پس سامان برگشته
بود خونه و من رو توي اون حالت ديده بود و فهميده بود كه من چقدر بد بختم .ديگه برام مهم نبود كه چه
فكري مي كنه ،فقط مي خواستم كه پيشم باشه .با صداي آرومي گفتم - :سامان؟
ولي مي دونستم بي فايده س و دارم خودمو گول مي زنم .اون اصالً خونه نبود كه بخواد بياد پيشم .ولي بعد از
چند دقيقه خودش اومد و در اتاقم رو باز كرد و وقتي چشماي بازم رو ديد .فوري اومد باالي سرم و گفت:
 بيدار شدي عزيزم؟ چقدر خوابيدم؟ دو روز .من رفتم بيرون و وقتي برگشتم ،حالت بد شده بود .دكتر گفت بخاطر فشار عصبي اين طور شدي!دوباره اشكام ريختن پايين و اونم اومد زير پتو و بغلم كرد .سرمو توي سينه ش گذاشتم و گريه كردم .بعد
از چند لحظه گوشيش زنگ خورد و برش داشت:
 دوباره چيه؟صداي سارا رو از اون ور خط شنيدم كه گفت:
 معلوم هست تو كجايي؟ همه معطل تو شدن! شما برين من نمي يام. يعني چي؟ بابا به خاطر تو اين برنامه رو ريخته! هموني كه شنيدي! من نميام.89
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گوشي رو قطع كرد و بعد هم خاموشش كرد .حلقه ي دستاش رو دورم تنگ تر كرد و روي موهام رو بوسيد.
انقدر گريه كردم تا دوباره خوابم برد و وقتي بيدار شدم ،سامان كنارم نبود .وقتي بلند شدم سرم گيج رفت و
چشمام سياهي رفت .رفتم حمام و توي آينه خودمو نگاه كردم .پاي چشمام به اندازه دو بند انگشت گود
افتاده بود و لبام سفيد و رنگم پريده بود .اشك توي چشمام جمع شد و به خودم گفتم:
 ديدي ارزشش رو نداشت!وان رو پر از آب گرم كردم و توش دراز كشيدم .بعد از چند دقيقه سامان داشت به در حمام مي كوبيد و من
متوجه شدم كه خوابم برده بوده.
٠١١
 ساغر؟ ساغر صدامو مي شنوي؟ آره. چرا جواب نمي دي؟ خوابم برده بود. زود بيا بيرون.فوري خودمو شستم و رفتم بيرون .تا پامو از در گذاشتم بيرون ،ديدم كه روي تختم نشسته و داره نگام مي
كنه .حوله مو دور خودم محكم كردم و نگاهش كردم .نگاهش باهام حرف مي زد ،ولي لباش ساكت بود .بلند
شد و گفت:
 حالت خوبه؟نگاه سردي بهش انداختم و گفتم:
 آره ،برو بيرون مي خوام لباس بپوشم.چند لحظه مكث كرد و بعد اومد جلو و خواست بوسم كنه .سرمو گردوندم و گفتم:
 بايد برم بيمارستان .برو بيرون ،بايد زود لباس بپوشم.آهي كشيد و رفت .لباس پوشيدم و رفتم بيمارستان و اولين كسي كه ديدم كامران بود .با لبخند گفت:
 به به ،سالم خانوم دكتر! چه عجب ما باالخره ما شما رو زيارت كرديم.با بغض لبخندي زدم و گفتم:
 سالم ،خاطره چطوره؟ خوبه .ولي انگار تو زياد روبراه نيستي! مهم نيست.با اخم گفت:
 چرا خيلي مهمه!لبم رو گاز گرفتم تا اشكام نريزن پايين ولي نا موفق بودم .دستمو گرفت و منو كشيد بيرون توي محوطه
بيمارستان .وقتي نشستيم روي نيمكت گفت:
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 بيش تر از اون چيزي كه فكر مي كردم درگير سامان شدي!با گريه سرم رو تكون دادم و گفتم:
 چند روز پيش با همون دختره رفته بودن براي رزرو تاالر .تازه آقا جونم هم تا دو ماه ديگه بر ميگرده ووقتي آقا جون برگرده حاج رضا مياد تا خطبه طالق رو برامون بخونه! ولي شايد اين طوري بهتر باشه .يه
پايان تلخ بهتر از يه تلخي بي پايانه!
 زندگي تو تلخ نيست .مي تونه به بهترين شكل ممكن باشه! وقتي كه به عشقم نمي رسم زندگي ديگه چه فايده اي داره؟!هق هق گريه مي كردم و كامران هم سعي داشت آرومم كنه .آروم گفت:
 من ديوونه بودم كه فكر مي كردم كه تو بعد از اين كه از سامان جدا شي با من ازدواج مي كني!بعد از چند دقيقه آروم شدم و رفتم سر كارم .انقدر داغون بودم كه همه پشت سرم حرف ميزدن .حتي دكتر
رسولي هم از متوجه تغيير رفتارم شده بود .اما متشخص تر از اين حرفا بود كه بخواد چيزي ازم بپرسه!
ترم پاييز و كالس هاي تخصصم شروع شد .انقدر سر گرم درس و كارم بودم كه نمي فهميدم روزها چطوري
مي گذرن .يه تقويم روي ديوار اتاقم گذاشته بودم و هر روز رو از روش خط ميزدم .هر روز كه ميگذشت
اضطرابم بيش تر مي شد .هر روزي كه مي گذشت يه روز به مسلخ تقدير نزديك تر ميشدم.
اونشب وقتي تقويم رو نگاه كردم ،نزديك بود سكته كنم! فقط دو روز مونده بود ،قرار بود فردا آقا جون
زنگ بزنه و ساعت و شماره پروازش رو بهمون بگه .فقط دو روز تا پايان همه چي! نشستم زمين و سرمو به
ديوار تكيه دادم .سامان اومد توي اتاقم و گفت:
 چيزيت شده؟توانايي حرف زدن نداشتم ،بدون اين كه چشمامو باز كنم ،فقط سرم رو تكون دادم .دستش رو روي پيشونيم
گذاشت و گفت:
 حالت خوب نيست .رنگت پريده!دستمو گرفت و بلندم كرد .ولي من جون ايستادن روي پاهامو نداشتم .بغلم كرد و روي تخت نشوندم و
گفت:
٠١١
 خيلي ضعيف شدي! دو روز ديگه خوب مي شم!با تعجب گفت:
 دو روز ديگه؟ آره ،دو روز ديگه آقا جون مياد.دهنش باز مونده بود و چشماش گشاد شده بود .بعد از چند لحظه گفت:
 دو روز؟91
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 چقدر زود گذشت! انگار همين ديروز بود كه سوار هواپيما شد و رفت.بعد با نگراني من رو نگاه كرد ،ولي من نگاهم رو ازش دزديدم .من رو محكم توي بغلش گرفت و هيچي
نگفت .نفس سريعش رو روي گردنم حس مي كردم .انگار اونم به اندازه ي من از اين موضوع ناراحت بود و
اضطراب داشت .دستش رو توي موهام فرو كرد و سرمو نوازش كرد .انگاري مي خواست با اين كاراش
ديوونه م كنه! انگار مي خواست بيشتر از ايني كه االن هستم در عذاب باشم .به شدت ميخواستم جلوي
ريزش اشكام رو بگيرم اما نمي تونستم .انگار حاال كه داشت همه چي تموم ميشد ،تموم اين چند وقت اومد
جلوي چشمم!
روز عقدمون ،روزي كه آقا جون رفت ،روزي كه با هم رفتيم دربند ،روزي كه مي خواستم برم شمال ،موقعي
كه تو اوج دل تنگي روبروي خودم ديدمش! روزي كه از شمال برگشته بود و منو به اتاقم برد ،اون موقع كه
مريض شده بود و تا صبح باالي سرش ازش پرستاري كردم .روز تولدش كه براي اولين بار منو بوسيد ،روز
عروسي كامران كه با هم رقصيديم و اون دوباره منو بوسيد.
بعد م رفت توي خاطرات قديمي تر ،خاطرات بچگي مون! اولين باري كه ديدمش و باهاش بازي كردم ،روزي
كه با مامانم اومديم توي اين خونه و بهم گفتن قراره سامان داداشم باشه .اولين تولدش كه براش يه نقاشي
كشيده بودم و چون همه بهش كادوهاي گرون داده بودن ،خجالت كشيدم كه بهش بدم .بعدش اون اومد
٠١٣
پيشم و گفت مي دونه كه براش نقاشي كشيدم و وقتي خجالت كشيدم ،منو بغل كرد و بوسم كرد .اولين باري
كه بهم گفت دوستم داره ،همون شب بود.
االن توي اين موقعيت ،بعد از بيست و يه سال همه ي اين چيزا به نظر احمقانه و مسخره ميومد! دو روز ديگه
آقا جون ميومد و بعد از اومدنش حاج رضا ميومد تا خطبه ي طالق براي ما بخونه! حتي فكر كردن بهش هم
ديوونه م مي كرد.
من بعد از اين كه ازش جدا مي شدم مي رفتم يه جاي ديگه ،شايد يه شهر ديگه يا شايد هم يه كشور ديگه!
باالخره به جايي مي رفتم كه دور باشه ،خيلي خيلي دور! انقدر دور مي شدم كه ديگه نتونم حتي اتفاقي سامان
رو ببينم و رنج بكشم.
« فصل بيست و پنجم »
روي تابلو شماره پرواز آقا جون اينا رو زد كه روي زمين نشست .از بين آدمايي كه اون جا بودن سرك مي
كشيدم تا آقا جون رو ببينم .سامان هم كنارم بود ،از دو روز پيش تا حاال همه ش توي خودش بود .تقريباً
جفتمون همين حالت رو داشتيم.
باالخره ديدمش ،سالم و سر حال و رو پاي خودش! بعد از هفت سال دوباره سالم و شاد مي ديدمش .داد
زدم:
 آقا جون! آقا جون ما اين جاييم.آقا جون ما رو ديد و برامون دست تكون داد .دوييدم سمتش و پريدم توي بغلش و آن چنان از ته دل گريه
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كردم كه همه ي كسايي كه اون جا بودن متوجه شدن .آقا جون منو محكم توي بغلش گرفت و با گريه
گفت:
 عزيزم ،دختر گلم ،قشنگم!از بغلش بيرون اومدم و گفتم:
 سالم ،آقا جون!اشكامو پاك كرد و گفت:
 سالم عزيز دلم!٠١۴
 قربون قد و باالت برم آقا جون! قدت از من هم بلند تره. من قربون دختر خوشگلم برم!سامان هم آقا جون رو بغل كرد و با هم روبوسي كردن .رو به دكتر گفتم:
 دكتر ،واقعاً ازتون ممنونم .اين چند وقته خيلي زحمت آقا جونم رو كشيدين! خيلي ممنونم چون اگهزحمات شما نبود ،آقا جونم االن سر پا نبود!
دكتر متواضعانه سرش رو خم كرد و گفت:
 اختيار دارين خانوم! من وظيفه مو انجام دادم .هر كس ديگه هم جاي من بود اين كار رو مي كرد. هر كسي نه! هر كسي خودش رو نه ماه به خاطر يكي از بيماراش از كار و زندگي نمي اندازه. شما خودتون هم پزشك هستيد و قسم خورديد كه هر كاري دستتون بر اومد براي مريض هاتون انجامبدين.
 حق با شماست .بفرمايين بريم ،ما شما رو هم مي رسونيم. نه ،زحمت نكشيد .من از اين جا يه تاكسي مي گيرم و مي رم خونه. نه ،اصالً حرفش رو هم نزنيد.آقا جون دستش رو روي شونه ي من گذاشت و گفت:
 مازيار ،سعي نكن روي حرف دختر خوشگل من حرف بزني! چون هيچ كس حتي مادر خدا بيامرزش همنمي تونست اونو از حرفش برگردونه.
دكتر هم كه ديد چاره اي نداره ،گفت:
 چشم ،ولي راه من به شما نمي خوره .پس من رو تا يه جايي برسونين ،از اون جا به بعدش رو خودم مي رم.با لبخند گفتم:
 حاال شما بياين ،در مورد بقيه ي راه توي راه با هم چونه مي زنيم.سامان از طرز برخورد من با دكتر زياد خوشش نيومده بود و اخم هاش تو هم بود .خودمم مي دونستم
زيادي باهاش خودموني رفتار كردم ،ولي از قصد اين كار رو كردم تا يه كم سامان رو عذاب بدم .اين چند
وقته منو كم عذاب نداده بود.
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آقا جون هم متوجه شده بود و هي به قيافه ي سامان نگاه مي كرد و لبخند مي زد .براي اين كه بيش تر
حرص سامان رو در بيارم،وقتي رسيديم پاي ماشين گفتم:
 من مي خوام روي صندلي عقب پيش آقا جونم بشينم.سامان كه ديگه كفري شده بود ،گفت:
 بعداً هم به اندازه ي كافي وقت داري هك پيش آقا جون بشيني!براش زبون در آوردم و گفتم:
 چيه؟ حسوديت مي شه كه انقدر من آقا جون رو دوست دارم؟نفسي بيرون داد و دندوناش رو روي هم فشار داد .دكتر روي صندلي جلو نشست و من هم سرم رو روي
شونه ي آقا جون گذاشتم .سامان رو مي ديدم كه با عصبانيت از توي آينه نگاهم مي كرد و من براش زبون
درازي مي كردم و اون مي خنديد .گوشاشو كشيدم و بچگونه گفتم:
 منو عصباني نيگا نكن!دكتر از اين كار من كلي خنديد .دوباره با همون لحن گفتم:
 نيگا كن ،د ختُرم داره بهت مي خنده!گونه شو بوسيدم و رفتم عقب توي دل آقا جون نشستم .از توي آينه نگاهم كرد و گفت:
 بذار برسيم خونه ،نشونت مي دم. چيه؟ مي خواي باز قلقلكم بدي؟نگاه شيطاني بهم انداخت و گفت:
 خوبه كه خودت مي دوني چي در انتظارته!با اخم گفتم:
 من مي رم پشت آقا جون قايم مي شم .نمي توني تنها گيرم بندازي! باالخره يه جا تنها گيرت مياندازم.با اعتراض گفتم:
٠١۶
 ا  . . .آقا جون ،نگاش كنين اذيتم مي كنه! اون دفعه من سي ثانيه قلقلكش دادم و اون ده دقيقه منو قلقلكداد!
آقا جون با خنده گفت:
 هنوزم مثل بچگي هاتونيد! سامان حق نداري دختر منو اذيت كني.شكلكي براي سامان در آوردم و اونم با حالتي كه انگار داره مي گه صبر كن تا نشونت بدم نگاهم كرد.
بعدش هم همه با هم خنديديم .بعد از اين كه دكتر رو به خونه ش رسونديم ،آقا جون گفت:
 خب دخترم ،برو جلو پيش شوهرت بشين.نگاهي به سامان و بعد به آقا جون انداختم و گفتم:
94

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا
 آقا جون؟!آقا جون هم با لبخند گفت:

 دخترم خسته شدم از بس كه چسبيدي به من! برو جلو بشين.رفتم جلو نشستم و سامان با حالت با مزه اي نگاهم كرد و گفت:
 ديدي ،آقا جون هم از دستت خسته شد!با اين كه مي خواست شوخي كنه ولي من خيلي بهم بر خورد .مثل اين كه خودش هم متوجه شد كه شوخي
اش خيلي بي جا و در مورد چيز خيلي مسخره اي بوده .به خاطر همين فوراً گفت:
 من معذرت مي خوام .منظور بدي نداشتم!رومو به طرف پنجره برگردوندم و با بغض گفتم:
 نه ،حق با توئه! همه از دست من زود خسته مي شن.آقا جون گفت:
 نه دخترم ،من هيچ وقت از دست تو خسته نمي شم. نه آقا جون ،سامان بدون اين كه بدونه يه حقيقت بزرگ رو به من ياد آوري كرد.سامان ماشين رو يه گوشه پارك كرد و تماماً به طرف من برگشت .دستشو برد زير چونه م و صورتم رو به
طرف خودش برگردوند و گفت:
٠١٧
 من خيلي خيلي خيلي متأسفم .يه حرف اشتباهي از دهنم بيرون پريد و چيزي گفتم كه اصالً بهش فكرنكرده بودم.
از چشماي بسته م اشك مي ريخت ،ولي چشمامو باز نكردم .آقا جون با عصبانيت گفت:
 سامان ديدي با يه حرف نسنجيده دخترم رو چقدر رنجوندي؟!چونه مو با يه حركت آزاد كردم و گفتم:
 مهم نيست ،اصالً مهم نيست.سامان دستمو گرفت و گفت:
 چرا مهمه ،خيليهم مهمه! برو خونه ،خسته م! تا تو حالت خوب نشه ما هيچ جا نمي ريم.لبخند مصنوعي زدم و گفتم:
 من خوبم ،حاال بريم.دوباره رومو به طرف خيابون گردوندم و ساكت نشستم .به مردمي كه تو خيابونا بودن نگاه مي كردم و با
خودم گفتم « :يعني اونا هم عاشقن؟ » وقتي رسيديم خونه ،قصابي كه سامان خبر كرده بود ،جلوي خونه
منتظر بود .گوسفند رو سر بريدن تا آقا جون از روش رد بشه .بعد از اين كه كار قصاب تموم شد ،سامان
باهاش حساب كرد و به آقا جون گفت:
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 اين رو مي دم براي مؤسسه خيريه! اونا بيشتر بهش نياز دارن.آقا جون دستش رو پشت كمر سامان گذاشت و گفت:
 آفرين پسرم! حقّا كه نون حالل خوردي.با صداي گرفته اي گفتم:
 آقا جون من مي رم استراحت كنم.٠١٨
رفتم توي اتاقم و دمر روي تختم افتادم و هق هق گريه كردم .آره ،سامان هم از دست من خسته شده بود.
از دست يه دختر مريض كه همه ش گريه مي كنه همه ه خستمي شن! چند دقيقه بعد نوازش دستي رو روي
موهام حس كردم .فكر كردم آقا جونه و گفتم:
 آقا جون سعي نكنين آرومم كنين .من فقط مي خوام خودمو خالي كنم .ديگه خودم هم از دست خودمخسته شدم! از دست خودم ،از دست سامان ،از اين خونه! از همه چي خسته شدم.
ولي وقتي به پشت برگشتم ديدم سامانه .فوري بلند شدم و گفتم:
 تويي؟با سر انگشتاش اشكامو برداشت و گفت:
 آره ،اومدم به خاطر غلطي كه كردم معذرت بخوام .مي دونم كه حرف خيلي بدي بهت زدم و حاضرم هركاري كه بگي بكنم تا تو منو ببخشي.
 تو كاري نكردي ،فقط واقعيت رو گفتي!منو توي بغلش گرفت و گفت:
 به خدا ،به روح مامان و عزيز جون قسم هيچ منظوري از حرفم نداشتم و اصالً نمي خواستم ناراحت بشي!تو رو خدا منو ببخش .ازت خواهش مي كنم ،التماست مي كنم منو ببخش.
نمي خواستم خاطره ي بدي از من توي ذهنش بمونه براي همين گفتم:
 باشه ،مي بخشمت.منو از خودش جدا كرد و گفت:
 مرسي.بعد هم چشمامو بوسيد و گفت:
 پاشو برو صورتت رو بشور و بيا پايين پيش آقا جون .اون هم خيلي ناراحته! خودت بهتر از هر كسيميدوني كه چقدر دوستت داره و اصالً نمي تونه ناراحتيت رو ببينه.
 آره مي دونم.٠١٩
بلند شدم و بعد از شستن صورتم ،هي بلوز خنك پوشيدم و موهامو شونه كردم و دم اسبي بستم و رفتم پايين.
به محض اين كه رسيدم پايين،آقا جون اومد بغلم كرد و گفت:
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 دختر گلم ،منو ببخش ،همه ش تقصير من بود. هيچي تقصير شما نبود آقا جون! ديگه نمي خوام در موردش حرف بزنم.منو از بغلش بيرون كشيد و گفت:
 باشه ،عزيزم .چقدر خوشگل شدي!روي كاناپه نشستيم و گفتم:
 خيلي ممنون. موهات اين رنگي خيلي بهت مياد .براي عروسي كامران رنگ كردي؟ آره ،تازه توي عروسي يه چيز جالب فهميدم. چي؟به جاي من سامان جواب داد:
 اين كه كامران برادر كامبيزه!آقا جون با تعجب گفت:
 جداً؟ آره ،من خيلي تعجب كردم وقتي كامبيز و سامان رو توي عروسي ديدم .بار اول قيافه ش خيلي برام آشنابود ولي حتي فكرشم نمي كردم كه برادر كامران باشه!
 حاال با كي ازدواج كرد؟ با يه دختر هجده ساله! داستانش مفصله ،بعداً براتون تعريف مي كنم. چي شد كه باالخره تو رو ول كرد؟ هيچي اون هم مثل هر پسر ديگه اي به اين نتيجه رسيد كه يه دختر مريض افسرده به دردش نميخوره.اونم از دست من خسته شده بود!
سامان با ناراحتي گفت:
٠٣١
 ساغر تو كه گفتي منو بخشيدي! من تو رو بخشيدم ولي هيچ وقت يادم نمي ره كه هميشه يه طفيلي و سر خر بودم.آقا جون هم با اخم گفت:
 تو خيلي اخالقت عوض شده ساغر! قبالً ها اين جوري نبودي و انقدر زود رنج نبودي .سامان تو با بچه م چيكار كردي كه به اين روز افتاده؟
رنگ از رخ سامان پريد و گفت:
 مـ  . . .من . . . نه ،آقا جون اين هيچ ربطي به سامي نداره! اصالً من ديگه در اين مورد حرف نمي زنم .من گشنمه! ساميزنگ بزن برامون شيشليك بيارن.
 باشه عزيزم.97
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 آقا جون بايد به مناسبت برگشتتون مهموني بگيريم .پنج شنبه شب چطوره؟ عاليه! كامران و زنش رو هم دعوت كن .خيلي دوست دارم ببينمش! چشم.اون شب من سرم رو روي ه شون ي آقا جون گذاشتم و تا صبح براش از اين چند وقت تعريف كردم .بعضي
اوقات با هم مي خنديديم و بعضي اوقات هم همراه با من گريه مي كرد .در مورد تصميمي كه گرفته بودم
هم باهاش صحبت كردم و گفتم كه مي خوام برم يه جاي ديگه .اول مخالفت كرد ولي بعدش گفت كه
خودش ترتيبش رو مي ده.
پنج شنبه چون كالس نداشتم ،صبح زود بيدار شدم و شروع به تميز كردن خونه كردم .البته كار زيادي براي
انجام دادن نداشتم ،چون قبل از اومدن آقا جون همه جا رو تميز كرده بودم .سامي براي ناهار پيتزا سفارش
داد و قرار شد كه شام رو هم از بيرون بگيريم .ولي من ساالد پاستا و الزانيا هم درست كردم.
بعد از ناهار ،رفتم روي چهار پايه تا لوستر رو تميز كنم كه كمرم گرفت و شروع كردم به جيغ زدن .هيچ
كاري نمي تونستم بكنم ،فقط جيغ مي زدم و گريه مي كردم .آقا جون از اتاقش اومد بيرون منو بغل كرد و از
روي چهار پايه گذاشت پايين .با نگراني گفت:
٠٣٠
 چه ت شده عزيزم؟ كمرم گرفته. چرا ما رو صدا نزدي؟ اين كارا كه كار تو نيست!بعد بلند صدا زد:
 سامان؟سامي اومد و گفت:
 چي شده؟ كمر ساغر گرفته ،بلندش كن ببر توي اتاقش و به كمرش پماد بزن تا خوب بشه.با ماليمت روي دستاش بلندم كرد و به اتاق بردم.
 لطفاً منو دمر بذار روي تختم. چشم.روي تخت خوابوندم و رفت بيرون و دوباره برگشت .لباسم رو باال زد و با پماد كمرم رو ماساژ داد .هم
خجالت مي كشيدم و هم لذت مي بردم .آخر سر هم خوابم برد! با نوازش دست آقا جون بيدار شدم كه مي
گفت:
 دخترم ،ساعت چهاره .يه ساعت ديگه مهمونات ميان ،بيدار نمي شي؟چشمامو باز كردم و گفتم:
 چرا بيدار مي شم.بلند شدم و بعد از دوش گرفتن ،لباسي رو كه انتخاب كرده بودم ،پوشيدم .آرايش ماليمي كه كردم و رفتم
98

اعتراف عاشقانه – کتابخانه مجازی رمانسرا

رمانسرا

پايين .ژاله و شيوا اولين كسايي بودن كه اومدن و بعد از اون ها دكتر اومد و بعد از اون كامران و كامبيز با
خانواده شون اومدن .خاطره شكمش مثل يه توپ بزرگ شده بود و من به خاطر اين هي سر به سرش مي
ذاشتم و بهش مي گفتم « :خاله رو رو! » قبل از شام رفتم توي آشپزخونه تا قرصم رو بخورم و وقتي برگشتم
فقط بين سامان و آقا جون جا براي نشستن بود.
قبل از اين كه خوردن غذا شروع بشه آقا جون گفت:
٠٣١
 خب ،همه تون امشب اين جايين تا خوب شدن من رو جشن بگيريم .ولي اين مهموني يه دليل ديگه همداره و اون هم اينه كه دخترم قراره براي ادامه تحصيلش بره خارج از كشور!
يه دفعه همه شروع به صحبت كردن .هركس نظري مي داد و چيزي مي گفت .ولي من نگاهم به سامان بود
كه با دهن باز و چشماي گشاد به من خيره شده بود .بعد از چند لحظه آقا جون گفت:
 به جاي حرف زدن غذاتون رو ميل كنيد.اشتهام به كلي كور شده بود ،ولي به خاطر ظاهر سازي هم كه شده بايد يه ذره مي خوردم .سامان هم فقط با
غذاش بازي مي كرد .بعد از چند دقيقه ،دستمو از زير ميز گرفت و محكم تو دستش فشرد .دستم يخ يخ
بود .دلم مي خواست تنها بوديم تا راحت مي تونستم برم توي بغلش و گريه كنم .براي يه لحظه حس كردم
كه اونم همين رو مي خواد .با نا باوري نگاهم مي كرد و چند بار دهنش رو باز كرد كه حرفي بزنه ،اما حرفي
ازش در نيومد.
وقتي شام تموم شد ،همه كمك كردن تا ظرف ها جمع بشه .هر چي گشتم سامان و كامبيز رو پيدا نكردم .مي
خواستم ساعت رو نگاه كنم كه فهميدم ساعتم به مچم نيست و يادم افتاد وقتي داشتم به گلها آب مي دادم،
لب حوض جا گذاشتمش .به محض اين كه تونستم رفتم بيرون تا دنبال ساعتم بگردم .اما خودم هم مي
دونستم كه ساعت بهونه ست و دلم مي خواد تنها باشم.
همون طور كه داشتم مي رفتم بيرون ،صداهايي شنيدم .ساعتم رو برداشتم و رفتم سمت صدا .يكي داشت
آروم گريه مي كرد و يكي ديگه سعي داشت آرومش كنه .ولي وقتي دقت كردم ،فهميدم صداها خيلي
آشناست .سامان داشت گريه مي كرد و كامبيز سعي داشت آرومش كنه.
 كامي من بايد چي كار كنم؟ مي دوني اين يعني چي؟ يعني همه چي تموم! اون مي خواد خودشو گم و گوركنه .مي خواد جايي بره كه دست هيچ كس بهش نرسه!
 اشتباه نكن .اون مي خواد تو رو نبينه! اين چند وقته هم من و هم تو شاهد عذاب كشيدنش بوديم .كيباورش مي شه اين همون دختريه كه نه ماه پيش عقد تو شد؟ از اون موقع تا حاال نصف شده! آب شده و همه
ش تقصير توئه!
٠٣٣
 تو ديگه چرا؟ تو كه از همه چيز با خبري! تو كه مي دوني من چي مي كشم وقتي مي بينمش! اولش كه همهش نگران داداش تو بودم كه يه وقت از راه به درش نكنه .مي ترسيدم عاشق اون بشه ،چون خيلي با هم
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صميمي بودن .حاال هم اين دكتره رفته روي مخم! حتماً مي خواد با همين دكتره بره .اصالً بره به درك!
ديگه حرفاشونو گوش ندادم .حرف آخرش مثل پتك توي سرم كوبيده مي شد « :اصالً بره به درك! » آره
معلومه كه براش مهم نيست كه من چه حسي دارم! براي اون هيچ چيز به جز خودش و اون زنيكه مهم
نيست .نفس عميقي كشيدم و رفتم توي خونه .پيش خاطره نشستم و گفتم:
 خب عزيزم ،چه خبر؟ سالمتي ،ساغر جون! زندگيت با كامران در چه حاله؟ خيلي عاليه! من تا آخر عمرم به خاطر كامران از شما ممنونم .اون بهترين هديه ايه كه به هر كسي ميتونهداده بشه.
كامران از پشت سرش اومد و گونه شو بوسيد و گفت:
 عزيز دلم ،تو هم هديه ي خوشگل و نازي هستي كه ساغر جون به من داد!خاطره سرخ شد و گفت:
 آقا كامران اين كارا چيه؟ چيه مگه؟ زنمو بوس كردم .كار بدي كه نكردم!با حسرت به رابطه شون نگاه مي كردم .چقدر دلم مي خواست من و سامان هم اينطوري با هم خوش بوديم!
اون شب هم با تموم خاطراتش گذشت و من با كوله باري از غم و حسرت به خواب رفتم.
***
« فصل بيست و ششم »
روزها به سرعت مي گذشتن و من هر روز ناتوان تر از روز قبل مي شدم .اولش كه اين تصميم رو گرفتم،
فكر مي كردم آسون تر ميشه .ولي از هر چيز ديگه اي بد تر بود! اين مثل يه مرگ تدريجي براي من بود.
هر روز با اين اميد كه امروز سامان مي گه دوستم داره از خواب پا مي شدم و هر شب با چشم گريون به
٠٣۴
خواب مي رفتم .آقا جون اصرار داشت كه با دكتر براي انجام كارام برم و دليلش رو هم مي دونستم .دكتر
مرد سي و دو ساله و خيلي جذابي بود كه مي تونست هر دختري رو عاشق خودش كنه .آقا جون هم مي
خواست من بيش تر باهاش آشنا بشم تا شايد بهش عالقمند بشم .ولي خودش هم خوب مي دونست كه اين
كارا بيفايده ست و عشق سامان با تك تك سلول هاي من عجين شده و ياد و خاطرش هيچ وقت از ذهنم
نمي ره.
چند روز آخر از هميشه افسرده تر بودم .اون شب هم توي اتاقم روي زمين نشسته بودم و داشتم با عكس
مامانم حرف مي زدم كه در اتاقم به صدا در اومد .فكر كردم آقا جونه به خاطر همين گفتم:
 بياين تو در بازه.سامان بود.خيلي داغون وخسته به نظر مي رسيد .ريش ها و موهاش از هميشه بلند تر بود و شونه هاش
افتاده بودن .انگار كه ده سال پير شده بود! با تعجب گفتم:
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 سامي!روبروم روي زمين نشست و گفت:
 يادش بخير! چه روزايي با هم توي اين اتاق و روي همين زمين بازي مي كرديم.نمي فهميدم چي ميگه ،ولي اون به زمين چشم دوخت و نفس عميقي كشيد و ادامه داد:
 انگار همين ديروز بود كه آقا جون ،مامان و تو رو آورد توي اين خونه و گفت « :پسرم ،از اين به بعد خالهزهرا قراره مامانت باشه و ساغر هم قراره خواهر كوچولوت باشه! » اون موقع برام مهم نبود كه چه نسبتي
باهام داري ،فقط مي خواستم كه پيشم باشي .اولش اسمي براي حسم نسبت به تو نداشتم ،ولي بعداً فهميدم
چرا انقدر حس مالكيت روت دارم و چرا نمي خوام بچه هاي ديگه باهات بازي كنن .كم كم بزرگ شديم و
فهميدم بيش از اون چه كه بايد مي خوامت .طوري شده بودم كه اگه پسري نگاه چپ بهت مي انداخت،
چشمش رو در مي آوردم.
هر چي بزرگ تر شدي ،خوشگل تر شدي و جذابيتت روز به روز بيش تر مي شد و من مثل آهني كه به
آهنربا جذب مي شه ،جذبت مي شدم .حتي آمار تعداد نفس هات رو هم م داشت! بدتر از همه اينها اين بود كه
٠٣۵
هر چي بزرگ تر شدي فاصله ت از من بيش تر شد و كار به جايي رسيده بود كه وقتي من از مدرسه ميومدم
خونه ،تو مي رفتي توي اتاقت و بيرون هم نميومدي.
خيلي دلم مي خواست بيام بهت بگم كه دوستت دارم و مي خوام كه فقط مال من باشي ولي هر بار به خاطر
ترس از طرد شدن از طرف تو و حرفايي كه ممكن بود مردم پشت سرمون بگن و مهم تر از همه بي اعتماد
شدن مامان نسبت بهم ،باعث مي شد اللموني بگيرم و حرفي نزنم.
تا اين كه تو هيجده سالت شد و مامان فوت كرد و اين براي همه مون ضربه ي خيلي سختي بود .برام خيلي
سخت بود كه تركت كنم ولي سخت تر اين بود كه با تو زير يه سقف باشم و دست از پا خطا نكنم .ديگه
مامان نبود و آقا جون هم زياد پا پيچ من نمي شد به خاطر همين راه برام باز تر بود .ولي من نميذاشتم
شيطون افسارمو بگيره دستش و به خاطر همين با اين كه خيلي سخت بود تركت كردم .با اين كه به ظاهر
تركت كرده بودم ،ولي از دور مراقب همه كارات بودم.
وقتي فهميدم توي دانشگاه با يه پسر آشنا شدي ،داشتم سكته مي كردم .ولي وقتي فهميدم يه سال ازت
كوچيكتره ،خيالم يه كم راحت شد .چون تو رو مي شناختم و مي دونستم كه موضوع سن چيزي نيست كه به
سادگي ازش بگذري .دانشگاهم تموم شد و با كامبيز مي خواستيم شركت بزنم .زياد پول نداشتيم به خاطر
همين فرجي متوجه شد و گفت كه كمكمون مي كنه در عوض دخترش بايد با ما كار كنه .با اين كه اصالً ازش
خوشم نميومد ولي مجبور بودم كه كمكش رو قبول كنم .كامبيز اصرار داشت كه از اآق جون كمك بگيرم،
ولي مي دونستم آقا جون در ازاش چي مي خواد و اونم اين بود كه برگردم اين جا و من نمي تونستم.
تا اين كه اون روز آقا جون زنگ زد و گفت بيام اين جا و مي خواد در مورد چيز مهمي حرف بزنه! قلبم
ريخت و فكر كردم تو داري ازدواج مي كني براي همين خودمو فوري رسوندم .ولي وقتي توي خونه
نديدمت ،داشتم سكته مي كردم كه آقا جون گفت مسافرتي .وقتي ازش پرسيدم « :رفته ماه عسل؟ » كلي
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خنديد و گفت « :نترس اون به اين زوديا دم به تله ي هيچ پسري نمي ده! »
وقتي بعد از شيش سال دوباره صدات رو شنيدم و دوباره ديدمت ،فهميدم كه تموم كارام براي فراموش
كردنت بي خود بوده و هنوز هم عاشقتم .حتي بيش تر از گذشته! از اين عشق قديمي فقط كامبيز خبر داشت
و وقتي قضيه رو براش تعريف كردم گفت بايد روي اين چند وقته حساب كنم تا بتونم تو رو تصاحب كنم.
٠٣۶
اون شب من اصالً نمي خواستم در مورد سارا حرف بزنم ولي نمي دونم چرا مثل احمقا اين كار رو كردم .يه
جورايي مي خواستم از طرف تو مطمئن شم كه تو همون كار خودمو كردي و گفتي كه با يه پسر دوستي .اون
شب تا صبح نخوابيدم و تو جام غلت مي زدم و آخر سر هم طاقت نياوردم و اومدم سراغت .فقط مي خواستم
ببينمت! وقتي ديدم اون قدر معصوم خوابت برده دلم به درد اومد .روت پتو انداختم و گوشي رو از گوشت
در آوردم و كنارت نشستم .انقدر محو تماشاي صورت معصومت شده بودم كه اصالً نفهميدم كي صبح شد.
اون طور شد كه يه نوشته برات گذاشتم و رفتم توي اتاقم تا يه كم استراحت كنم.
هر چي بيش تر مي گذشت ،بيش تر جذبت مي شدم .تو بدون اين كه بفهمي خوردم مي كردي وقتي بي
اينكه باهام حرف بزني از كنارم رد مي شدي .حس مي كردم داري ازم فرار مي كني .اون شب كه تا صبح
باالي سرم بودي دلم مي خواست بغلت مي كردم و توي بغل من مي خوابيدي ولي به خودم اطمينان نداشتم
كه بتونم جلوي خودمو بگيرم و به همون بغل كردن اكتفا كنم.
از يه طرف مثل چي به تو وابسته شده بودم و از طرف ديگه فرجي مثل سيريش چسبيده بود و ولم نميكرد.
اون شب كه برام تولد گرفتي ،اولين باري بود كه اون طوري مي ديدمت! چقدر با خودم جنگيدم كه بهت
تعرض نكنم .يكي توي وجودم مي گفت كه تو مال مني و زنمي و نبايد از چيزي بترسم .يه چيز ديگه مي
گفت كه ممكنه پسم بزني و اين واقعاً خوردم مي كرد .ولي وقتي داشتيم با هم ميرقصيديم و تو گريه كردي،
دلم آشوب شد .تو زياد گريه مي كردي و هر دفعه من به همون شدت دفعه اول ناراحت مي شدم.
اصالً نفهميدم چي شد كه بوسيدمت ولي اگه تو فوري فرار نمي كردي ،ممكن بود كنترل خودمو از دست بدم
و كار ديگه اي بكنم .اما توي عروسي كامران كه ديدمت احساس كردم قلبم از حركت ايستاده! نگاه مرد ها
رو مي ديدم كه دنبالت مي كنن و نفسم باال نميومد .براي همين ازت خواستم باهام برقصي و جلوي اون همه
آدم باهات رقصيدم و بوسيدمت تا همه بفهمن كه تو صاحب داري! يه صاحب كله گنده و عاشق كه به هيچ
قيمتي عشقش رو به كسي نمي ده .ولي وقتي تو گفتي كه خواستگارات رو پر مي دم ،دلم مي خواست بهت
بگم كه تو مال مني و هيچ كس حق نداره كه بياد خواستگاريت!
وقتي آقا جون گفت داري مي ري حس كردم دنيا داره روي سرم خراب ميشه .داشتم تو رو براي هميشه از
دست مي دادم .كامبيز حال منو مي فهميد و براي همين منو برد توي حياط و من هم تا پام رسيد به حياط زدم
٠٣٧
زير گريه .تموم خاطراتمون از بچگي تا حاال اومد جلوي چشمم .كامبيز گفت كه بايد بهت حرف دلمو بزنم
ولي بازم مي ترسيدم .امشب ديگه طاقت نياوردم و اومدم تا بهت بگم ،يعني ازت بخوام كه باهام بموني .من
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بدون تو هيچم ساغر! اينو از ته دلم دارم مي گم.
سرشو بلند كرد تا منو ببينه .صورتم خيس اشك بود! اصالً باورم نمي شد كه سامان همه اين ا حرفرو زده .با
گريه گفتم:
 چي مي شد اگه اين حرفا رو زودتر مي زدي؟ اگه يه كلمه از اين حرفا رو همون اول زده بودي هردومونرو از اين عذاب نجات مي دادي!
بلند شد و اومد جلوم و گفت:
 يعني مي خواي بگي تو هم منو دوست داري؟ آره ،از همون بچگي دوستت داشتم.مي خواستم براش از عشقم و عذابم بگم ولي اون با لباش مانعم شد .تا صبح روي تخت من با هم صحبت و
دلدادگي كرديم و مهتاب نظاره گر بوسه هاي عاشقانه مون بود .صبح وقتي خواب بوديم ،آقا جون ازمون
عكس انداخته بود در حاليكه بازوهامون توي هم پيچيده شده بود و پاهامون به هم گره خورده بود و
صورتمون روبروي هم بود.
فرداي همون روز سامان به خونه ي فرجي رفت و نامزديش رو با سارا به هم زد و حلقه ش رو پس داد.
فرجي هم ازش خواسته بود كه سهم دخترش رو از شركت بخره ،چون ديگه نمي خواد اون جا باشه .از
سامان نخواستم كه برام از اتفاقات اونجا بگه و خودش هم چيزي نگفت .قرار شد براي چهار سالي كه ما مي
ريم آلمان ،كامبيز مدير عامل شركت باشه .آقا جون هم به سامان كمك كرد تا سرمايه ي فرجي رو تمام و
كمال همراه با سودش بهش پس بده .براي من هم يه خونه نزديك دانشگاهي كه قرار بود اون جا درس
بخونم ،گرفت و اون رو به نامم زد .سامان هم خونه ي خودش رو فروخت تا دغدغه ي ديگه اي نداشته
باشه.

پنج شنبه ي همون هفته ،آقا جون يه مهموني ديگه به مناسبت عروسي ما گرفت و به همه گفت كه ما با هم
ازدواج كرديم و سامان هم كارهاش رو انجام داد تا با من بياد خارج .كامران و خاطره هم خيلي خوشحال
بودن و برامون آرزوي خوشبختي كردن .مهموني ما خيلي خوش گذشت!
اون شب وقتي مهمونا رفتن ،رفتيم توي اتاق مهمان كه عمه رقيه و عمه سميه براي ما آماده كرده بودن .روي
تخت يه قلب بزرگ قرمز بود و پر از گل هاي رز و صورتي بود .داشتم به تخت كه به خوشگلي تزيين شده
بود نگاه مي كردم كه سامان دستش رو از پشت دورم حلقه كرد و زير گوشمو بوسيد و آروم توي گوشم
گفت:
 عزيزم ،اگه امشب آمادگيش رو نداري . . .توي حلقه ي دستاش چرخيدم و با لبام مانع ادامه حرفش شدم .منو روي دستاش بلند كرد و گذاشتم روي
تخت و گفت:
 عشق من ،خيلي دوستت دارم.با عشق بوسيدمش و گفتم:
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 منم دوستت دارم ،عزيز دلم!سرشو جلو آورد و گفت:
 ما هميشه با هم مي مونيم ،مهم نيست چه اتفاقي بيفته!سرمو تكون دادم و گفتم:
 آره ،مهم نيست چه اتفاقي بيفته!سرشو آورد پايين و من هم چشمامو بستم و زير لب گفتم:
 سامان ،دوستت دارم.***
« كالم آخر »
پشت ميز نشسته بودم كه صدايي توجهم رو جلب كرد .بلند شدم و رفتم پشت پنجره و ديدم داره برف
مياد .مردم همه جنب و جوش داشتن كه به خونه شون برسن .همون جا ايستادم و از پنجره عبور مردم رو از
٠٣٩
خيابون نگاه مي كردم .نمي دونم چقدر گذشته بود كه لگد محكمي به پهلوم خورد و من رو به دنياي واقعي
آورد .دستي به شكمم كه برآمده شده بود ،كشيدم و گفتم:
 كوچولو هاي مامان ،فقط دو ماه ديگه صبر كنين!سامان از پشت دستاشو دورم حلقه كرد و گردنمو بوسيد و گفت:
 عشق من و كوچولوهاش چطورن؟ ما خوبيم .فقط دل تنگيم! دل تنگ چي؟ چي نه ،كي! خب كي؟ دل تنگ آقا جون ،وطن ،مامان!موهامو با انگشتاش شونه زد و گفت:
 عزيزم بعد از اين كه زايمان كردي و يه كم حالت بهتر شد ،مي ريم ايران .من هم به اندازه تو دل تنگم.شكلكي در آوردم و گفتم:
 تو عمراً نمي توني به اندازه من دل تنگ باشي،آخه من االن سه نفرم! من هم اندازه ي سه تا تو ام!گونه شو بوسيدم و گفتم:
 من حال جر و بحث رو ندارم پس بايد بگم هر چي آقامون مي گه!خنديد و گفت:
 آقاتون قربونتون بره! بيا بريم توي تخت خواب ،االن سرما مي خوري! چشم عزيزم.104
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بعد به سختي همراهش رفتم توي تخت .خودش هم كنارم دراز كشيد و سرمو توي بغلش گرفت .چشمامو
بستم و ياد سه سال پيش افتادم كه چقدر به خاطرش عذاب كشيده بودم و چقدر از اعتراف عاشقانه ش لذت
بردم .از اين كه االن كنارش بودم هزار مرتبه خدا رو شكر كردم.
پايان
04/:/0:37

پايان
» کتابخانه مجازی رمان سرا «
برای دانلود جديد ترين و بهترين رمان های ايرانی و
خارجی به رمانسرا مراجعه کنید
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