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 یمیاعظم فھ: سندهینو|کتایرمان 
 
 
 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبالگنیا

  نام اوبھ
 

رژلب .دیرسی خوب بنظر مزی انداختم ھمھ چی وبھ سرتاپام نگاھستادمی انھی آمقابل
 یسرخ

 چی بلند و پیموھا. داشتی قرمز رنگم ھمخوانیبای لبھام بود کامال با لباس زی روکھ
 خورده

 در داخل ی از النی باز شد و سر رابی بدی شانھ انداختم کھ در اتاق با صدای را روام
 آمد

  نھ؟ی در بزنیستیبلد ن:با حرص گفتم.می گرد شده بھ ھم نگاه کردی با چشمھاھردو
 ! دختری شدیاووووووو چ: زد و گفتی لبخندمچھین
 .جواب منو بده خودتو بھ اون راه نزن-
  در زدن ندارمخوب عادت بھ-

 من واقعا موضوع اعصاب ی برانی بود و انطوری ھمشھی نگاه ازش گرفتم ھمکالفھ
 یخرد کن

 دی بادونستمی لباس درو با شدت باز کرد و من واقعا نمضی موقع تعوکباری ی حتبود
 کدوم

 . احمقرونیبرو ب: بدنمو بپوشونم فقط داد زدمقسمت
 نھی از درون آکردی ممی بود و تماشاستادهیھنوز ا. اومدی کاراش واقعا حرصم در ماز

 بھ او
  پس؟یریچرا نم: شدم و گفتمرهیخ
 .آخھ کارت داشتم-
 .گھی د؟بگوی ھستیخوب منتظر چ-

 . ھمھ منتظرنگھی درونی بایآھا خواستم بگم ب: و گفتدی کششی بھ موھایدست
٢ 

 یصدا.فتم و بھ سمت در رفتم گرنھینگاھم را از آ. رفتیلی می گفتم و او با بی اباشھ
 کھ نیاز چند پلھ باال رفتم و بھ راب. سالن بودادی زتی جمعانگری بی و شلوغھمھمھ

 کنار
  بود اشاره کردم کھ آماده امستادهی ایجید

 ھمھمھ ی مورد نظر را گذاشت کھ باعث شد صداکی موزیجی فوت وقت دبدون
 با.بخوابد
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 زدم و یلبخند کوتاھ. ھا بلند شدقی تشوی سکو رفتم کھ صدای بلند بروی ھاقدم
 ھماھنگ

 ام را تکان نھی آھنگ کمر ،دستھا و ستمیبا ر. کردمدنی شروع بھ رقصکی موزبا
 دادمیم

بھ اندامم حرکت . داشتمی گوناگون مھارت خاصی کار بودم و در رقص ھانی ااستاد
 یھا

  را پر کرده و سوت سالنغی جی صداشدی مدهی کھ چشمھا بسمتم کشدادمی میقشنگ
 نی و جوان ھمھ حضور داشتند و اری بود از مرد و زن و پیامشب شب شلوغ.بود

 باعث
 ی کوتاھمی آھنگ تعظی صداانیبا پا. بود کھ کاباره اش جان گرفتھ بودنی رابیخوشحال

 کردم
اسم من .ربکا گفتنشون کل سالن را در برگرفتھ بود: یصدا. آمدمنیی سکو پای از روو
 کتای

 اسم دادم ریی فرھاد تغشنھادی بھ پمی کردمتی عزسی بھ پاررانی کھ از ای اما از زمانبود
 و

 . ربکاشدم
 .زمی عزی بود خستھ نباشیعال: گفتی دنبالم اومد و با لبخند بزرگنیراب
 ی کھ روی عرقیبا دستمال. بنشانھ تشکر تکان دادم و داخل اتاق مخصوصم شدمیسر

 از یگاریس. خستھ شدمیحساب. ولو شدمی صندلیرو نشستھ بود را گرفتم و صورتم
 یرو

 و کردیآرومم م.  دمیکشی میگاھ. برداشتم و بعد از روشن کردنش گوشھ لبم گذاشتمزیم
 از

 . کمتر بکشمکردمی می برام لذت بخش بود اما سعشدی فراموشم مای دنتمام
 اواسط شب بود. آمدمرونی و از کاباره بدمی موندن را نداشتم لباس پوششتری بحوصلھ

 بود ھوس ی بزرگ پر از مشتری شلوغ و پر رفت و آمد مغازه و فروشگاه ھاابانھایخ
 کردم

  خنکیدنی نوشکیبد نبود . شاد منو بھ وجد آورده بودندی آدم ھانیا. بھ خونھ برمادهیپ
 ی دادم و بھ جوانھایدنی نوشکیسفارش . پس وارد مکان مورد نظرم شدمبخورم

  وکاریب
 از ھمان پسران جوان یکی. کھ ھمراه جنس مخالفشان بودند نگاه کردمیخوشسر

  بھینگاھ
 ی رقاصھ کھ لوندست؟ھمونی بچھ ھا اون ربکا نیھ: کرد و رو بھ دوستانش گفتمن

 کنھ؟یم
 کھ در کنارم بود چرخاندم حوصلھ مزاحم اصال نداشتم ی را بھ سمت پنجره اسرم
 یصدا
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 ر ا یدنی از نوشی جرعھ ایالیخیبا ب.کردندی مدیی کھ حرفش را تادمی را شندوستانش
 خوردم

  شدم ورهی بھ آنھا خیبا خونسرد. احساس کردمزی حضورشان را در کنار مکھ
 ش؟یفرما:گفتم

٣ 
 کھ شی فرماگھی پر و پا قرصش نمیآدم بھ طرفدارا: باز جواب دادشی از آنھا با نیکی

 زمیعز
 ......گھی مبلکھ

 ش؟ی گفتم،گفتم فرمای چیدیانگار نشن: کردم و گفتم قطعحرفشو
 از میاومد: از آنھا جواب دادگری دیکی گرد شده نگاھم کرد اما ی با چشمھاپسر
 کینزد

 از مینی ببمی خواستیدیرسی خوشگل بنظر میلی آخھ از اون باال کھ خمی کنتماشات
 کینزد

 ؟یچطور
 . برو رد کارتیحاال کھ تماشاتو کرد: گفتمی باال انداختم و جدییابرو

 نھ میکنی و ترکت ممیری راحت میلی حرفا ما خنی با ایفکر کرد!اووووو چھ بد اخالق-
 یخانم
 . بمونمشتی پخوامی کھ میکی من
بر خرمگس معرکھ : بلند گفتمی با صداشدندی کھ اونھا متوجھ نمی طوری فارسبھ

 .لعنت
 امشبو حوصلھ ھی. چشام گمشوی زود از جلویلیخفھ شو و خ: گفتمیسی بھ انگلبعد

 مزاحم
 .نی اراذلت گمشنی نشدم با ای پس تا عصبانندارم
 از جام بلند ی کرد بھ تندمی حرفام بلند شده بود بدجور عصبانی کھ برای خنده ایصدا
 شدم

 نجای خوشگل اونی دکوراسیاگھ دوست ندار: کھ صاحب آنجا بود گفتمی رو بھ مردو
 بھم

 . کردندجادی من مزاحمت ای برارونی پرت کن بنجای احمقارو از انی ابخوره
 کھ صاحب ی انجام بدم مردی کارنکھی اما قبل از ادمی خنده و تمسخر شنی صداباز

 نجایا
 زتونی مثل آدم سر مای دی شماھا شر درست نکنیآھا: جلو آمد و رو بھ آنھا گفتبود
 .االیھ چاک  بدی بزنای دینیبش

  دختر کوچولونی انمی بمونم ببنجای ھمخوامینھ م: گفتکردی می کھ بلبل زبانی پسرھمان
 .زهی رو بھم برنجای اونی دکوراسخوادی مچطور

  بھش اجازه بدمنکھی و بدون استادمی شده بودم جلو رفتم و مقابلش ای کفری حسابگھید
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  مشت را نداشت بھنیاون کھ توقع ا. بھ صورتش زدمی تمام بشھ مشت محکمخندش
 زدم و رو شی افتاد منم از فرصت استفاده کردم و دو تا لگد جانانھ بھ پھلو و پانیزم
 بھ

  چطور قرارهدینی ببدیشماھام دوست دار: کھ متعجب خشکشان زده بود گفتمدوستانش
  کنم؟ییرای پذازتون

٤ 
رو بھ آن . نخوردندی تکانچی برده بود کھ ھ اونھا اونقدر از حرکت من ماتشوناما

  کھیپسر
  دوستاتمھی بھ بقیشیو اما تو بار آخرت باشھ مزاحم من م: افتاده بود گفتمنی زمکف

 .شھی می چیدونی کارو نکنند چون خودت منی اچوقتی کن ھسفارش
 . تند بسمت خانھ رفتمیی تامل از آنجا خارج شدم و با قدم ھای لحظھ ابدون
  ھم گذاشتم و نفسیچشمامو رو. مبل رھا کردمنی اولی خونھ شدم و خودم رو رووارد

 ! رقاص شھری کردرید:دمی فرھاد را از داخل آشپزخونھ شنیصدا.دمی کشیقیعم
  گفتن؟ھی بھ کنایباز شروع شد آره؟شروع کرد-
 کالفھ بنظر: صورتم چرخوند و گفتی توشوی قھوه مقابلم نشست نگاه خاکسترینی سبا
 !یرسیم
 و ی قر بدی عده آدم برھی ی شده،جلوکنواختی برام یآره کالفھ ام خستھ ام زندگ-

 یلوند
 از ھمون بھ اصطالح آدما مزاحمت بشن فکر ناجور ی بعضابونای خی تویکن

 درموردت بکنند
 .یرقصی چون واسشون مفقط

 با.کنھی مرانوی ای وقتا بدجور دلم ھوای فرھاد گاھیدونیم: و ادامھ دادمدمی کشی بلندآه
  مادرمادیمنو ب... نسبت بھش دارم ی ازش بخاطر ندارم اما حس خوبیادی ززی چنکھیا
  تو ھمیم؟حتیی کھ ما چقدر تنھای فکر کردنیتابحال بھ ا.امی بچگادی پدرم و ادی ندازهیم

  فرھاد؟ی تنھا موند،چرای بدلی تشکی زندگھی خودت ی برای نکردیسع
  بخاطردی رو دوست دارم شاییمن تنھا: بھ من انداخت و جواب دادینی نگاه غمگفرھاد

 .تو...... ھم بخاطردی کھ تنھا موندم وشانھیھم
 یواقعا بخاطر من بوده؟وا..... ؟نگو فرھاد!بخاطر من:  شدم وگفتمرهی بھ او خمتعجب

 ایخدا
 .بخشمی نمچوقتی خودمو ھمن

 نھیمھم ا:فکر کردم سپس گفتم یکم. بزنھ مشغول خوردن قھوه شدی اونکھ حرفبدون
 کھ تو

 .ی سالتھ ھنوز وقت دار٠٤ تو فقط ی ازدواج کنیتونی مھنوزم
 کتا؟ی ی تمومش کنشھیم-
 .ای در بیی بخاطر من ھم از تنھا؟پسی بخاطر من تنھا موندیگیتمومش کنم؟مگھ نم-
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 !پس خودت با من ازدواج کن-
٥ 

  درخواستتو قبول کنمتونمینم.یده منتو پدر خون!!!وونھید:دمی گرد کردم و خندچشمامو
 .کردمی حتما راجع بھش فکر موگرنھ

 نی ای جدیلیاما خ.کردی میبی عجیھای اوقات فرھاد واقعا شوخی گاھدمی باز خندو
 حرفو ز ده

 .دمی فرھاد ھمسرم باشھ خندنکھی بود باز با فکر بھ ای خوبگری بازبود
 .می با ھم بخند؟بگویخندی میبھ چ-
 من بود ی جای اگھی ھر کس دی حرفو زدنی ای جدیلیواقعا خ.خندمیبھ حرف شما م-

 حتما
 .شدی مباورش

 : بھم انداخت و حرفو عوض کردی خاصنگاه
 ؟یخوری میشام چ-
 . بخوابمرمیخستم م. ندارملیم-

 . تکان داد و من ھم بھ سمت اتاقم رفتمیسر
 فکر کردم کھ با اصرار فراوان از فرھاد خواستم ی و بھ زماندمی تخت دراز کشیرو

 اجازه بده
 : گفتنی رابنکھی تا اکردی وجھ قبول نمچی کاباره،بھ ھبرم

 ھم بدون کھ فرھاد پدر نوی سالتھ و ا٩١ ؟توی بچھ ا؟مگھیریگیچرا ازش اجازه م-
  توھیواقع

 .ستین
 جرات دو بھم داد تا برم و نی اما عالقھ فراوانم بھ رقص اومدی خوشم نادی حرفش زاز
 با

 ی و با تخسستادمی کھ جلوش ای روزرهی نمادمی چوقتیھ. دوباره صحبت کنمفرھاد
 از:گفتم

 چکار بکن یگی کھ بھم میدی منو خر؟مگھیدی اجازه رو نمنی بھم ا؟چرایترسی میچ
 چکار

 برخورد ی طوری کشور آزادم اما تو دارکی ی خستھ شدم من توگھی دنکن؟فرھاد
 یکنیم

 پوشش ی اصرار داشتمی اومدنجای کھ بھ ای اولی روزایحت.یرانی ای ھنوز توانگار
 کامل
 . باشمداشتھ

 .کتای ی کردرییتغ.یستادی من ای تو رونمیبیبار اولھ م-
 .نی شدم ھمنی نکردم فرھاد فقط واقع برییمن تغ-
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 نوی؟ای و مست برقصضی مشت مرد ھھی ی جلوی کھ من اجازه بدم بریخوایتو م-
 یخوایم
 کتا؟ی

٦ 
 برم بغلشون برقصم من اون باالم ستی درضمن منکھ قرار نستنیھمشون کھ مست ن-

 اونا
 من ی صحبتا مگھ فراموش کردنی از اریاصال غ. ھوامو دارهنی تازه رابنیی پااون

 حرکات
 . جلو زدم ناکارشون کردمانی تا بدمی رو از خودت آموزش دیرزم

 .ھیفی کار کثی دختر رقاصیفھمیچرا نم-
 فھ؟خودتمی پاشو برام برقص؟چون کثیگی مشھی ھمنیواسھ ھم:دمی بلند خندی صدابا
 . فرھادکنمی من چقدر رقصو دوست دارم پس بذار امتحانش کنم خواھش میدونیم
 باشھ دار ادتیاما . بکنخوادی دلت میبرو ھر غلط: از جاش بلند شد و گفتی کالفگبا
 ی

 .کنھی ھزارتا مشکل برات درست مندهی آ کھ دریذاری می رو کاردست
 یدونی شم نمقی دوست دارم تشوننی ببھیدوست دارم رقصمو بق. نشویفرھاد عصبان-

 چھ
 . داره کھیحال

 !گھی دی شدیبگو عقده ا-
 .آره شدم-

 .ی پاک موندنو نداراقتیتو ل: بھم انداخت و گفتی عصبنگاه
 یھرطور دوست دار: حرفش دلخور شدم و بسمت اتاقم رفتم و ھمانطور بلند گفتماز

 . امضا بھت بدمھی یکنیاما بعد کھ معروف شدم التماسم م. فکر کندرموردم
 . دادملشی تحوی بسمتش برگشتم و لبخند بزرگبعدم
نگاھم افتاد بھ . بودن فرھاد بودداری نشان دھنده بومدی کھ از داخل سالن مییصدا

 ییلباسھا
 کر ضشی بلند شدم و با لباس خواب کوتاھم تعوی حوصلگی ھنوز تنم بود با بکھ
 دوباره.دم
  چشمقھی خستھ بودم و کمتر از چند دقیلی خدمی و خوابدمی کشی اازهی تخم برگشتم خمبھ

 . ھم افتادی روھام
 باز شدن در اتاقم شد چشمھامو ی چقدر از خوابم گذشتھ بود کھ متوجھ صدادونمینم

 آروم
 یجی گشدی کھ وارد اتاقم می کسدنی زول زدم بھ در اتاق اما با دیجی کردم و با گباز

 کامال از
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 کھ یاز نور مھتاب. بھ خودم بدم بھ شبح مقابلم نگاه کردمی تکاننکھی و بدون ادی پرسرم
 در

  وقت شبنی بود کھ ایاو ک. بدمصیبود توانستم اندام مردانھ اش را تشخ افتاده اتاقم
  باھشونشی رفت کھ چند ساعت پیی اومده بود ناگھان افکارم بھ سمت جوانھاسراغم

 ری اما آدرسو از کجا گرهی از ھمونھا بود و اومده تا انتقام بگیکی شدم حتما ریدرگ
 آورده

  نبود دستشو جلودای متاسفانھ صورتش اصال پکردی بود و نگام مستادهی سرم ایبود؟باال
٧ 

 فرصت مناسب حسابشو کی نکردم تا در یاصال حرکت! و صورتمو نوازش کردآورد
 بر سم کھ

 یراستش کم. ھول کرده بودمیتپش قلبم باال رفت و حساب. دزدا وارد اتاقم شده بودمثل
 . امدهیترس
 داشتم شاخ در ایخدا.دی آورد و گونھ مو بوسکمی دو زانو نشست و سرش رو نزدیرو

 اوردمیم
چقدر مھربون بود .شدی من از خنده روده بر می حاالافھی چراغ روشن بود حتما از قاگھ

 واقعا
  کھ استشمامیی از بونوی ھم مشروب خورده بود ای انگار حسابھی بودم بدونم ککنجکاو

 : کھ گفتدمی زمزمھ کوتاھشو شنی صدادمی فھمکردم
 ..... چقدر دوستت دارمیاگھ بدون-
 از جاش بلند.رونی بزدی کھ منم دوست داره؟قلبم داشت مھی کنیآخھ ا. ادامھ ندادگھی دو

 من بود کنار زد و بھ سر تا پام ی کھ روی و آروم کنار تختم نشست و مالفھ اشد
 ینگاھ

رھاد  فنکھی من ایخدا. رخش با تعجب بھ حرکاتش نگاه کردممی ندنی با دانداخت
 دلش.بود

 !کنھی داره نگام منطوری برام تنگ شده کھ اچقدر
 امشب چش شده؟. لباس بدنمو نوازش کرد قلقلکم اومدی جلو آورد و از رودستشو

 ری دستشو برد زای تخت نشستم خدای کھ کرد با بھت و عجلھ بلند شدم و روی کاربا
 لباسم
 بھ چھره ھراسونم انداخت و یاز حرکت من جا خورد اما نگاھ. مست بوداون
 دارتیب:گفت
 زم؟ی عزکردم

 ؟یکنی اتاق من چکار می چخبره؟تونجایفرھاد ا-
 منتظر نگاھش. رو نداشتمی کارنی بودم و ازش توقع چندهیترس.دیلرزی مصدام
 از صورتم کنار زد و ھمانطور کھ موھامو شونموی پریدستشو جلو آورد و موھا.کردم

 نوازش



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 9 

 بزنھ اما اون ھر ی دستشو پشت گردنم گذاشت و جلوتر اومد منتظر بودم حرفکردیم
 لحظھ

 قفل شده بودم توان. لرزانم گذاشتی لبھای لبھاشو روکبارهی و بھ ومدی و جلوتر مجلو
 دستش دنیبا لغز.دیبوسی بستھ بود فرھاد داشت منو مخی رو نداشتم بدنم ی کارانجام

 ریز
 از جاش بلند ی حالیبا ب. خوابم بھ خودم اومدم و با شدت پرتش کردم اون سمتلباس

 شد
 .زمیمن دوستت دارم عز: گفتو
با چھ .ی تو منو با معشوقت اشتباه گرفتیعوض: نداشتم داد زدمی حال خوشدمیلرزیم

 یجرات
  اتاقم؟ی تویاومد
 : گفتی شد و با لحن کشدارکی نزدبھم
٨ 
 ھی بدم کھ صی رو تشخی کستونمیه نگرفتم درستھ مستم اما م رو با تو اشتبایمن کس-

 . دوسش دارمعمره
 ؟یگی می چی داریدونی میفرھاد تو مست-
 . منیکتای ییکتایتو .دووونمیم-

 : سرش داد زدمی بلندی خوردم کھ با صداکھی ی بھ قدردمی کھ شنی حرفاز
 . دخترتیفھمی من دخترتم منجای از ارونی برو بی پستیلی کثافت تو خرونیگمشو ب-

 اومدم و درو رونیاز فرصت استفاده کردم و از اتاق ب. افتادنی زمی کرد و روی انالھ
 قفل

 قتیباورش برام سخت رود اما حق. افتادمنی زمی حس و کرخت روی بیبا بدن. کردم
 داشت

 یا قطره ھی حالیبا ب. کنارم بودی سالگ٧ کھ از یکس!پدر خونده من! فرھاد بوداون
 اشکمو

 نیاونقدر بھ ا. بود رسوندمیکی کھ در اون نزدی کردم و خودمو بھ کاناپھ اپاک
 موضوع فکر

 . کھ خوابم بردکردم
 اخم کردم و شروع بھ ماساژ گردنم. شدمداری از خواب بدیچی کھ تو گردنم پی درد بدبا

 شبی اومد دادمی تازه ی بودم متعجب بھ اطرافم نگاه کردم وادهی کاناپھ خوابیرو.کردم
 چھ

 . افتادهیاتفاقات
  ھنوز اونجا بود؟من درو قفل کردم پس مطمئنا ھنوزیعنی. شدمرهی در بستھ اتاقم خبھ

 بلند شدم و بسمت اتاق رفتم مردد بھ در بستھ نگاه کردم آرام قفل در ر ا. بودھمونجا
 . براش افتاده باشھینکنھ اتفاق. بودھوشی بازش کردم ھنوز بی و کمچرخوندم
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  راحتیالیبا خ.ازت ممنونم. زنده ستایآه خدا. کنارش نشستم نبضشو گرفتمی نگرانبا
 . از اتاق خارج شدمی کمد لباسم رفتم بعد از برداشتن لباس مناسببسمت
 بسمت وسانھی مادمی دی کھ خودمو داخل پارکزدمی قدم میزی درنظر داشتن چبدون

 یمکتین
 . و نشستمرفتم

٩ 
 دختر فی ضری فکر کرده بودم کھ خودمم خستھ شدم صداشبی بھ موضوع داونقدر

 یجوان
 یلی صحبت کنھ،چون خیسی انگلتونستی رو بھ خودش جلب کرد انگار خوب نمتوجھم
 .انفری کی بھ اتاق آقادیلطفا وصل کن: منظورشو برسونھکردی می سعداشت
  حوصلھ و کالفھ بھ شخص پشتیاما او ب. کردمشی با لبخند تماشاھیرانی بود امعلوم
 : گفتخطش

  اونجادیگی بار مد؟ھریاری شما بھونھ مرمیگیپس کجاست؟چرا ھر بار کھ تماس م-
 . دارمی کار مھمشونیآخھ من با ا.دیدیشماره ھمراھشو ھم بھ من نم.ستندین

 . تماسش رو قطع کردتی آن شخص گوش کرد سپس با عصبانی بھ صحبتھایکم
 باال انداخت و دست و پا شکستھ یی متوجھ نگاھم شد ابرویقت نگاھش کردم ومتعجب

 بھ
 .زدمی مادی فرنطوریمتاسفم کھ ا: گفتیسیانگل

 پس راحت میرانی نداره درضمن منم مثل تو ایاشکال: گفتمی زدم و بھ فارسیلبخند
 .باش

 : در کنارم نشست و گفتی حرفم با خوشحالدنی شناز
  حرفنای اومدم خودمو کشتم تا دو کلمھ بھ زبون انجای بھ ایاز وقت. شکرتای خدایوا-

 ؟ی کندنی دنجای سفر تا از ایتو ھم اومد.ستیاصال زبانم خوب ن.زدم
 .کنمی می زندگنجاینھ من چند سالھ کھ ا-
 . دارمیبی حس غریلی خ؟منکھی بموننجای ایتونیواقعا؟چطور م-

 نجا؟ی ایتازه اومد: و گفتمدمیخند
 .گذاشتمی نمنجایاگھ مجبور نبودم ھرگز پامو ااما .آره فقط چند روزه-
 چرا مجبور ؟-
 .گردمیدنبال نامزدم م-
 ؟یمگھ گم شده کھ دنبالش-
 شماره از شرکت عمو ھیفقط . ازشون ندارمی آدرسچینھ اونا گم نشدن اما من ھ-

 خسرو
 یحت.ی کارتی مامورکی رفتھ بھ گھی اونجا می منشزنمی کھ ھر بار زنگ مدارم

 شماره
 . اجازه رو ندارهنی اگھی مدهی بھ من نمھمراھشم
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  چکاره نامزدتھ؟یگیعمو خسرو کھ م-
١١ 

 .پدرشھ-
 .آھا پس نامزدت پسرعموتھ-
ما . بودنرانی ما تو اواری بھ دواری دھیاونا در گذشتھ ھمسا. عموزنمینھ من صداش م-

 رابطھ
  مادرمنطوری پدر من و عمو خسرو مثل برادر بودن و ھممی با ھم داشتیمی صمیلیخ

 باعث شد از ھمون نشونی بتیمی صمنیا. جونو مثل خواھرش دوست داشتنینسر
 یبچگ
 . قبول داشتندنوی و ھردو خانواده امیما بھ اسم ھم شد. و حسامو نامزد کننمن

  با لبخند از آن خارج کرد و مقابلم گرفت وی و عکسدی کشرونی اش را بی دستفیک
 . خواھر حسامھی ھستنمی حسامھ،انمی منم انی انی عکسو ببنیا:گفت

 د؟ی پس چرا با ھم نامزد کرددی بچھ بودیلیشما کھ خ-
  بھی نامزدنی اندهیما رو بھ اسم ھم کردن تا در آ. خانواده ھادیگفتم کھ از عالقھ شد-

 . برسھتیرسم
 : صورت گلگون شده اش نگاه کردم و گفتمبھ
 ؟ی چدی نداشتھ باشی تفاھمچی و ھینیحاال اگھ حسامو بب-
 مدت بھ فکرش نی تمام انجای حسام اومدم ادیمن بھ ام. منو نترسونکنمیخواھش م-

 .بودم
 د؟ی با ھم نداشتی اگھی دزی چای ی ارتباط تلفنچیھ-
 کمرنگ شد و بعد ھم ما خونھ رو ی ارتباطمون کمنکھی تا امیچند سال اول داشت-

 عوض
 چی مدت واقعا افسرده بودم و بھ ھھیمتاسفانھ من پدر و مادرمو از دست دادم .میکرد

 ی زیچ
 نامزدم شیتا ھم پ. سفر فرستادنی منو بھ اادیبرادرم سھند با اصرار ز.کردمی نمفکر
 باشم

  آخھ استاد دانشگاستادی ھمراھم بتونستیخودش نم.امی برونی حال و ھوا بنی از اھم
 اما. فرستادنجای عمو خسرو بھ اشی پرمی منکھی ادیاون منو بھ ام. سرش شروغھیلیخ

  کھ از عمو داشتم گم شد و حاال من مجبور شدم برم ھتلی آدرسمای داخل ھواپمتاسفانھ
 .بمی تنھا و غر شناسمی نمنجارویمن ا. چکار کنمدی نکنم باداشونی اگھ پترسمی مواقعا

 یبا دلسوز.دلم بھ حالش سوخت. رنگش نشستی عسلی اشک در چشمھانم
 نگران:گفتم

 .کنمی من کمکت منباش
 ؟یگیراست م: نگاھم کرد و گفتی خوشحالبا

١١ 
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 کنسل کن و ی رو کھ گرفتی ھتل اتاقھ؟بروی چیدونیاصال م.گمیمعلومھ کھ راست م-
 ایب

 . منخونھ
 . کنمدای فقط کمکم کن نامزدمو پشمینھ نھ من مزاحمت نم-
 . مطمئن باشکنمیحتما کمکت م-
 . دستامو گرفت و لبخند زدی خوشحالبا
 اخم کردم و شروع بھ ماساژ گردنم. شدمداری از خواب بدیچی کھ تو گردنم پی درد بدبا

 شبی اومد دادمی تازه ی بودم متعجب بھ اطرافم نگاه کردم وادهی کاناپھ خوابیرو.کردم
 چھ

 . افتادهیاتفاقات
  ھنوز اونجا بود؟من درو قفل کردم پس مطمئنا ھنوزیعنی. شدمرهی خ در بستھ اتاقمبھ

 بلند شدم و بسمت اتاق رفتم مردد بھ در بستھ نگاه کردم آرام قفل در ر ا. بودھمونجا
 . براش افتاده باشھینکنھ اتفاق. بودھوشی بازش کردم ھنوز بی و کمچرخوندم

  راحتیالیبا خ.ازت ممنونم. زنده ستایآه خدا. کنارش نشستم نبضشو گرفتمی نگرانبا
 . از اتاق خارج شدمی کمد لباسم رفتم بعد از برداشتن لباس مناسببسمت
 بسمت وسانھی مادمی دی کھ خودمو داخل پارکزدمی قدم میزی درنظر داشتن چبدون

 یمکتین
 . و نشستمرفتم

تر  دخفی ضری فکر کرده بودم کھ خودمم خستھ شدم صداشبی بھ موضوع داونقدر
 یجوان

 یلی صحبت کنھ،چون خیسی انگلتونستی رو بھ خودش جلب کرد انگار خوب نمتوجھم
 .انفری کی بھ اتاق آقادیلطفا وصل کن: منظورشو برسونھکردی می سعداشت
  حوصلھ و کالفھ بھ شخص پشتیاما او ب. کردمشی با لبخند تماشاھیرانی بود امعلوم
 : گفتخطش

  اونجادیگی بار مد؟ھریاری شما بھونھ مرمیگیپس کجاست؟چرا ھر بار کھ تماس م-
 . دارمی کار مھمشونیآخھ من با ا.دیدیشماره ھمراھشو ھم بھ من نم.ستندین

 . تماسش رو قطع کردتی آن شخص گوش کرد سپس با عصبانی بھ صحبتھایکم
١٢ 

نداخت و دست و پا شکستھ  باال ایی متوجھ نگاھم شد ابروی نگاھش کردم وقتمتعجب
 بھ

 .زدمی مادی فرنطوریمتاسفم کھ ا: گفتیسیانگل
 پس راحت میرانی نداره درضمن منم مثل تو ایاشکال: گفتمی زدم و بھ فارسیلبخند
 .باش

 : در کنارم نشست و گفتی حرفم با خوشحالدنی شناز
  حرفنایزبون ا اومدم خودمو کشتم تا دو کلمھ بھ نجای بھ ایاز وقت. شکرتای خدایوا-
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 ؟ی کندنی دنجای سفر تا از ایتو ھم اومد.ستیاصال زبانم خوب ن.زدم
 .کنمی می زندگنجاینھ من چند سالھ کھ ا-
 . دارمیبی حس غریلی خ؟منکھی بموننجای ایتونیواقعا؟چطور م-

 نجا؟ی ایتازه اومد: و گفتمدمیخند
 .گذاشتمی نمنجایاما اگھ مجبور نبودم ھرگز پامو ا.آره فقط چند روزه-
 چرا مجبور ؟-
 .گردمیدنبال نامزدم م-
 ؟یمگھ گم شده کھ دنبالش-
 شماره از شرکت عمو ھیفقط . ازشون ندارمی آدرسچینھ اونا گم نشدن اما من ھ-

 خسرو
 یحت.ی کارتی مامورکی رفتھ بھ گھی اونجا می منشزنمی کھ ھر بار زنگ مدارم

 شماره
 . اجازه رو ندارهنی اگھی مدهی بھ من نمھمراھشم

  چکاره نامزدتھ؟یگیعمو خسرو کھ م-
 .پدرشھ-
 .آھا پس نامزدت پسرعموتھ-
ما . بودنرانی ما تو اواری بھ دواری دھیاونا در گذشتھ ھمسا. عموزنمینھ من صداش م-

 رابطھ
  مادرمنطوری پدر من و عمو خسرو مثل برادر بودن و ھممی با ھم داشتیمی صمیلیخ

 باعث شد از ھمون نشونی بتیمی صمنیا.واھرش دوست داشت جونو مثل خنینسر
 یبچگ
 . قبول داشتندنوی و ھردو خانواده امیما بھ اسم ھم شد. و حسامو نامزد کننمن

  از آن خارج کرد و مقابلم گرفت و با لبخندی و عکسدی کشرونی اش را بی دستفیک
 . خواھر حسامھی ھستنمی حسامھ،انمی منم انی انی عکسو ببنیا:گفت
١٣ 

 د؟ی پس چرا با ھم نامزد کرددی بچھ بودیلیشما کھ خ-
  بھی نامزدنی اندهیما رو بھ اسم ھم کردن تا در آ. خانواده ھادیگفتم کھ از عالقھ شد-

 . برسھتیرسم
 : صورت گلگون شده اش نگاه کردم و گفتمبھ
 ؟ی چدی نداشتھ باشی تفاھمچی و ھینیحاال اگھ حسامو بب-
 مدت بھ فکرش نی تمام انجای حسام اومدم ادیمن بھ ام. منو نترسونکنمیمخواھش -

 .بودم
 د؟ی با ھم نداشتی اگھی دزی چای ی ارتباط تلفنچیھ-
 کمرنگ شد و بعد ھم ما خونھ رو ی ارتباطمون کمنکھی تا امیچند سال اول داشت-

 عوض
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 چیده بودم و بھ ھ مدت واقعا افسرھیمتاسفانھ من پدر و مادرمو از دست دادم .میکرد
 ی زیچ

 نامزدم شیتا ھم پ. سفر فرستادنی منو بھ اادیبرادرم سھند با اصرار ز.کردمی نمفکر
 باشم

  آخھ استاد دانشگاستادی ھمراھم بتونستیخودش نم.امی برونی حال و ھوا بنی از اھم
 اما. فرستادنجای عمو خسرو بھ اشی پرمی منکھی ادیاون منو بھ ام. سرش شروغھیلیخ

  کھ از عمو داشتم گم شد و حاال من مجبور شدم برم ھتلی آدرسمای داخل ھواپمتاسفانھ
 .بمی تنھا و غر شناسمی نمنجارویمن ا. چکار کنمدی نکنم باداشونی اگھ پترسمی مواقعا

 یبا دلسوز.دلم بھ حالش سوخت. رنگش نشستی عسلی اشک در چشمھانم
 نگران:گفتم

 .کنمی من کمکت منباش
 ؟یگیراست م: نگاھم کرد و گفتی خوشحالبا
 کنسل کن و ی رو کھ گرفتی ھتل اتاقھ؟بروی چیدونیاصال م.گمیمعلومھ کھ راست م-
 ایب

 . منخونھ
 . کنمدای فقط کمکم کن نامزدمو پشمینھ نھ من مزاحمت نم-
 . مطمئن باشکنمیحتما کمکت م-
 . دستامو گرفت و لبخند زدی خوشحالبا

ناھارو باھم . فراموش کردمشبیف زد کھ از موضوع د اونقدر سارا برام حرامروز
  ومیبود
 :عصر سارا خواست بھ ھتل برگردد کھ گفتم.می شده بودیمی با ھم صمیکل
 . دنبال گمشده اتمی سراغت تا با ھم برامیمن فردا م-
 .پس صبح منتظرتم.ممنونم-

١٤ 
 . بھ ھتل برگشتی تاکسکی و با دی بوسصورتمو

  نبود پس قدم زنانیراه دور. کاباره تا آماده شمرفتمی مدیم با انداختی ساعت نگاھبھ
 . رفتمبسمتش

 : من گفتدنی با دشمردی را مشی نشستھ بود و اسکناسھایزی پشت منیراب
 !ی چھ زود اومدیسالم بر ملکھ رقاص شرق-
 .امیدلم برات تنگ شد گفتم زودتر ب-
 : بھ صورتم نگاه کرد و گفتینی بزی ربا
تو دلت .ی چقدر مغروردونمی ندونھ من خوب میھر ک.ی حرفارو بزننی اادیبھت نم-

 واسھ
 . مطمئنمشھی تنگ نممن

 : گفتمرفتمی کھ بسمت اتاق مھمانطور
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 .یشناسیچھ خوبھ کھ منو م-
 مل،خطیھ،ری نشستم و مشغول شدم کرم پودر،ساشی آرازی می اتاق شدم و روبرووارد

 نیراب. کھ آنجا بود رفتمیبسمت کمد. زدمی در آخر رژ لب خوش رنگچشم،رژگونھ،و
 چند

لباس بھ ر . بودی از آنھا را امتحان کردم عالیکی داخلش جا داده بود ی عربدی جدلباس
 نگ

 رقص بھ نی بود کھ در حیی ھاشھی اش پر از رنھی بود و قسمت کمر و سی اروزهیف
 ییبایز

 .خوردندی متکان
 براق کنار ینھای کھ پر بود از نگی کوچکرهی را در اطرافم پراکنده کردم و گمیموھا
 میموھا
 .زدم
 . بودی عالزی چھمھ

 مخصوص رقصم را بپا یکفش ھا.شدمی خستھ می بود پس حسابی امشب عربرقص
 کردم

 : و گفتدی کشی من سوتدنی با دنیراب. از اتاق خارج شدمو
 . وقتھی ی کشتھ ندافھی و قپی تنیدختر امشب با ا-
 :ب دادم زدم و جوایشخندین
 .فتھی نماتی واسھ مشترینترس اتفاق-
 ؟یواسھ خودم چ-

١٥ 
 انتظار ھر دی بایاز ھرکس. فرھاد افتادمادی و ناخودآگاه بومدی نگاھش خوشم ناز

  رویحرکت
  کامل داشتم اما اون چکار کرد؟اون داشت از اعتماد مننانیمن بھ فرھاد اطم.داشت

 د کری کھ ھمچنان داشت براندازم منی و رو بھ رابدمی کشیآه بلند.کردی مسوءاستفاده
 :گفتم

 انگار کنھی نگام می طورھی.ایکنی منو برانداز مینطوری پسر بار آخرت باشھ ایآ-
 تابحال

 .دتمیند
 .ی شدی چیدونیآخھ نم-
 .ذارمی نمنجای پامم اگھی دی رفتار کنینطوری ایبخوا-

 . نشویباشھ باشھ عصبان: گفتعی شد سرھول
 ؟یآماده ا: رفت و گفتیجی بسمت دو

 . باشھحالی بخوامی داشتھ باشھ نمادیفقط آھنگش ضرب ز.آمادم: تکان دادم و گفتمیسر
 !ضرب داره چھ جور-
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 دستھام می جلو رفتم و با حرکات مالکی موزی چند پلھ مقابلم باال رفتم با صدااز
 شروع
 .کردم
 . بھ ضرب زدنکردی آھنگ آروم بود بعد شروع ماول
 ی آھنگ شروع کردم بھ تکان دادن و لرزاندن قسمتھاتمی بعد با ردمی اول نرم رقصپس

 . بدنممختلف
 دی شدی و گاھفی ضری اندامم کھ تکانھادنی کھ با دیی تمشاگران نگاه کردم مردھابھ
 اونقدر با دقت. دستشون خشک شده بودی شرابشون توی ھا و جام ھاشھی شخوردیم

 .زدندی کھ پلک ھم نمکردندی متماشا
  داشتی معمولیلیخ.دمی کھ گوشھ سالن نشستھ بود را دی چرخواندم و مرد جوانچشم

 زشی می روی جام شرابگرانیبرخالف د. نداشتیتی جذابشی انگار براکردی منگاھم
 بھ.نبود

با اتمام آھنگ کمرم را بھ سمت . بلندم در ھوا معلق شدی و موھادمی رقص چرخحالت
 جلو
 کر یقھای تشوی با صدازندی اطرافم بری کردم کھ باعث شد موھام با حرکت قشنگخم

 کننده
 ھی: از خدمھ گفتمیکی رو بھ زدمی کھ نفس نفس می اومدم و در حالنیی سکو پای رواز

 . نداشتھ باشھار،الکلی خنک برام بیدنینوش
 یصندل ی رویمن ھم بھ اتاقم رفتم و با خستگ. تکان داد و بسمت بار رفتیسر

 .نشستم
١٦ 

  با اودیچطور با. دمیترسی بودم دوست نداشتم برم خونھ از روبرو شدن با فرھاد مکالفھ
 دی فقط امشبی موضوع دی داشت برای گفتم چھ جوابی چھ بھ او مدی باشدمی رو مروبھ
 آن حرف ھا را زده بود فرھاد یکاش از شدت مست.  سوء تفاھم کوچک باشدکی وارم
٠۴ 
 . داشت چطور ممکن بود حسش بھ من عشق باشھسال

کاش االن فرھاد خواب باشھ کاش در خونھ .رفتمی آھستھ بھ سمت خونھ می قدمھابا
 حضور
 . باشھنداشتھ

 از داخل شدن بھ اونجا. شدمرهی و بھ خونھ مشترک خودم و فرھاد خدمی کشی بلندنفس
 دمی دیرا باعث شدچرا؟چرا فرھاد؟چ. خواب بودھی فقط شبی داشتم کاش دھراس
 نسبت
 ؟ی کردریی تغھوی عوض بشھ؟چرا بھت

 .کمکم کن: بھ آسمون کردم و گفتمی نگاھشدمی موونھی ھمھ فکر داشتم دنی ااز
 . حس بودی کرده بود،پاھام بخیدستام . انداختم و وارد شدمدیکل
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  بلند خودمو داخلی با قدمھاستی ندمی دی بھ اطراف کردم وقتی سالن شدم و نگاھوارد
 ی بلندغیچنان ج.دمی انداختم و تا خواستم درو قفل کنم صداشو از پشت سرم شناتاقم
 .نترس منم: و گفتستادی کھ ھراسان مقابلم ادمیکش

 منو.داخل اتاقم بود. نزدم و فقط نگاھش کردمی اما حرفدمی ترسیی بگم چون توخواستم
  از اویکم. منتظرم نشستھ بودنجای او ھم کھی بھ اتاقم درحالکردمی داشتم فرار مباش

 : گرفتم و گفتمفاصلھ
 ؟یکنی چکار منجایا-
 .منتظرت بودم-
 ؟ی کنی عذر خواھشبتی بابت رفتار دیخوای باشھ؟نکنھ متونھی می انتظارت چلیدل-

 .متاسفم: انداخت و گفتنیی پاسرشو
 خواھش.می ترسوندیلی اما خیگی چرند می و داری مستدونستمیم: زدم و گفتمیلبخند

  تا اون حد نخور باشھ فرھاد؟گھی دکنمیم
 شبیکتا،دیمتاسفم : زد و جواب دادی شد لبخند تلخرهی باال گرفت و تو چشام خسرشو

 دمی دیوقت. نشم اما نتونستمکی کردم بھ اتاقت نزدی سعیلیخ. خودمو کنترل کنمنتونستم
 .ستی نادمی یزیچ گھی اما ددمتی وسوسھ شدم و بوسیدی ناز خواباونقدر

١٧ 
 یشب بد. کاش منم بتونم فراموش کنمستی نادتی یزی خوبھ کھ چیلی خنیخوب ا-

 تو.بود
 .یدیبوس................... و منو ی من ابراز عشق کردبھ
 ؟ی داشتیچھ حال: خجالت نگاھش کردم جلو اومد و شونھ ھامو گرفت و گفتبا
  حسیلیخ.حس تنفر و انزجار نسبت بھم دست داد. واقعا بھت زده بودم؟منیچھ حال-
اما خداروشکر کھ ھمش دروغ . کارو باھات بکنھ واقعا زجر آورهنیپدرت ا. بودیبد

 .بود
 من تو رو دختر خودم. دارمیمن واقعا بھ تو حس خاص...... دروغ نبودکتایدروغ؟نھ -

 .دونمینم
آره . ناشناس بودھی من قرار داشت ی کھ روبرویکس. باز نگاھش کردمی با دھانفقط
 من

 . من مردیفرھاد برا.شناختمی اونو نمگھید
  تورو پدرگھیمنم د: شونھ ھام پس زدم و با نفرت گفتمی دستھاشو از روتی عصبانبا

 .بھی غرھی ی ابھی غرھی برام گھی تو درونی از اتاق من برو بدونمی خودم نمخونده
  ھولش دادم و درو بستم و بسرعترونی کھ با دست بھ ب چشمھامی شد تورهی خفقط

 ستیدست خودم ن. من دوستت دارمزمی عزکتای:دمیصداشو از پشت در شن. کردمقفلش
درو باز کن . رفتار نکننطوری با من اکنمیخواھش م. عشق شدمنی کھ متوجھ اھیمدت

 بذار
 .می بزنحرف
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 کی بھ من نزدی حق ندارگھی دی کردیساکت شو ازت متنفرم تو در حق من نامرد-
 .یش
 چون تونستم کتای بود یری نظی من شب بی براشبید.ی منیکتای حرفو نزن تو نیا-

 باالخره
 . درو باز کنکنمیخواھش م. اونم بعنوان عشقمببوسمت
 گونھ ھام ی گوشام گذاشتم و پشت در نشستم اشکھام دونھ دونھ روی رودستھامو

 .دیچک
حالم . فرھاد چقدر پشت در نشست و حرف زد اما باالخره خستھ شد و رفتدونمینم

 اصال
 . چند ساعت افسرده شده بودمنیانگار در طول ھم. نبودخوب

 . نھای برهی اتاق خوابم منی امشب تو ادونمینم
 .رمی جرات ندارم برم حمام و دوش بگیحت

١٨ 
 کردن نامزدش دای روز بعد ھمانطور کھ بھ سارا قول داده بودم رفتم تا در پصبح

 کمکش
 . ھتل خواستم تا بھ سارا خبر بده کھ منتظرشمیاز متصد.کنم
 . تا بالخره اومددی طول کشیقیدقا
 . جانکتای یسالم ممنون کھ اومد-
 .می کار داری کھ کلمی برای حرفو نزن بنیسالم ا-

 :رو بھ سارا گفتم.می و شلوغ مقابلش گذشتضی عرابانی خم،ازیشد از ھتل خارج باھم
 .می کندای شرکت عموتو پدیاول از ھمھ با-
 ؟یآخھ چھ طور-
 .ی کھ داریخوب توسط شماره ا-

 : را محکم بھ گونھ اش زد و گفتدستش
 . فراموش کردم بردارملموی موبای وایا-
 .میریگی من تماس ملی نداره با موبایرادیا-
 . کردمرهی ذخمی کھ شماره شرکت عمو رو تو گوشنھینھ موضوع ا-
 ؟یستی حفظ نیعنی-
 . منتظر بمون تا من بگردمنجایھم.راستش نھ-
 . زود برگردمونمیباشھ منتظر م-

عجلھ : باال رفتھ بود داد زدمنھای بوق ماشی شلوغ گذشت صداابانی و از خدی دوسارا
 نکن

 . باشمواظب
 .دیدوی می شلوغنی بھ اابانی وسط خنھای توجھ بھ ماشی بود بیی پروای بدختر
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 نطوری ھمابانی وسط خدی از ھتل خارج شد و دوی با لبخند بزرگنکھی گذشت تا ایمدت
 ھم

حقم داشت . خوشحال بودیلیانگار خ.دادی را باال گرفتھ بود و بھ من نشان ملشیموبا
 بعد

 .نھی ببزشوی قرار بود نامزد عزمدتھا
  باعث شد بھینی بوق وحشتناک ماشیصدا. بود٩٤ نگاه کردم ساعت می ساعت مچبھ
 .ساااااارررراااااا: زدمادی فردمی کھ دیزی نگاه کنم و از چابونیخ

١٩ 
 سرشو بلند کردم و با.دیکشی داشت نفس میبسخت.دمی بدن غرق در خونش دوبسمت

 : گفتموحشت
 .سارا چت شده؟حرف بزن سارا حرف بزن-
 روز انداختھ بود برگشتم اما نبود،رفتھ نی کھ او را بھ ایلی خشم بھ سمت اتومببا

 ایخدا.بود
 . بودی آدم پستچھ
 : کھ جمع شده بودن گفتمیتی بھ جمعرو

 .مارستانی بمشی کمک کنھ ببریکی-
 : گفتانی از آن میشخص

 .رسھیتماس گرفتم االن آمبوالنس م-
 برانکارد ی روھوشوی بیا باالخره اومد و ساراام. آمبوالنس برسھ مردم و زنده شدمتا

 حمل
 : جلو آمد و گفتتی از داخل جمعیھمراھش داخل آمبوالنس نشستم کھ شخص.کردند

 . افتاده بودنی زمی اون خانمھ رولی موبانیا-
 لھی وسنیبخاطر ھم. انداختم صفحھ اش شکستھ بودلشی بھ موبای کردم و نگاھتشکر

 یبھش نگاه کردم پرستار.  انداختمبمی را داخل جلشی بال سرش اومد،موبانی امسخره
 کھ
 .کردی می بررستشوی سرش بود بسرعت داشت وضعیباال
اشکھامو . رو نداشتی اونم مثل من کسشیی تنھای براسوختی متشی معصومی برادلم
 با

 . دست پاک کردمپشت
 . سارا رو با عجلھ بردند داخلمارستانی بھ بدنی رسبا
بسرعت باد .  دادمھی پشت سرم تکواری نشستم و سرم را بھ دیمکتی نی روی حالی ببا
 نیا

 . من ھنوز تو شوک باشمشدی ناگوار رخ داده بود و باعث ماتفاق
 : پرستار مرا بھ خود آوردیصدا

 .دی ھستماریشما ھمراه ب-
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 .درستھ: نشستمو گفتمصاف
 .دییایلطفا ھمراه من ب-

 . سر پرستار براه افتادمپشت
٢١ 
 سرش ی کھ باالی سارا،منتظر موندم تا حالشو از دکتررشی پذی از انجام کارھابعد

 ایبود جو
 .بشم

 حالش چطوره دکتر؟: شد جلو رفتم و گفتمداشی پنکھی منتظر موندم تا ایلیخ
 !!!!!! ربکا: بادقت نگاھم کرد و گفتدکتر

 : زدم و گفتمیلبخند کوتاھ.شناسھی من منو می خدایوا
  حال دوستمو بدونم؟شھیم-
 . دختریرقصی معرکھ میلیخ-

  حالش چطوره؟دیم،نگفتیبگذر: گفتمکالفھ
 . برخورد کرده و باعث شد بره تو کمانی تصادف سرش بشدت با زمنیدر ح-

  بھ موھامیبا ناراحت.برام حکم مرگو داشت.دمیترسی مشھی نام کما ھمدنیاز شن!!!!!نھ
 : زدم و گفتمچنگ

  بھ زنده موندنش ھست؟یدیام-
 . منتظر موند تا از کما خارج بشھی مدتدیبا-
  امکانش ھست؟یعنی-
 .زنھی رقم می سرنوشت براش چدی ددیبا.چرا کھ نھ-
 : نشستم دکتر سرش رو جلو آورد و گفتی صندلی سست رویی پاھابا
 .ی کن داخل اتاقم استراحتیای بیتونی مستیاگھ حالت خوب ن-

 آھا پس از.دمی بھ خودم دبشویخواستم تشکر کنم کھ نگاه عج. دادلمی تحوی لبخند پھنبعد
 ! شدنادی افراد زنطوریچقدر ا. داشتھی منظورحرفش

 . راحتمنجایمن ھم: گفتمیدی اخم شدبا
 اون یدرضمن بھتره تصادف دوستتو برا. رقصت خواھم آمددنی دیبازم برا-

 سیماموران پل
 .ی بدحیتوض
٢١ 

 آمدند و شروع بھ کمینزد. کھ آنجا حضور داشتند افتادی بھ سمت دو مامورنگاھم
 پرسش
 دونمی منوی تازه با سارا آشنا شدم و فقط اگفتمیبھ ھمھ م. بود گفتمازی ھر چھ نکردند

 . رو ندارهی و کستنھاست
 . کردن نامزدش عجلھ کنمدای پیبھتره برا. افتادملشی موباادی بھ
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 ی سارا رو روشن کردم خداروشکر مشکل خاصلی رفتم و موباستانماری باطی حبھ
 براش

 . کردمداشیدنبال شماره مورد نظرم بودم کھ پ. بودومدهی نشیپ
 الو:بعد از چند بوق باالخره پاسخ داد. کردم و تماس گرفتملمی موبای گوشوارد

  اونجاست؟انفریسالم خانم شرکت خسرو ک-
 .بلھ درستھ-
 . دارمی مھمد؟کاری وصل کنشونی خواھش کنم بھ اتونمیم-
 . رو وصل نکنمی تلفنچی برگشتند و گفتن ھتی تازه از مامورشونیا-
 . صحبت کنمشونی با ادیمن حتما با.ونھی درمی موضوع مھمی پادیبگ-
 ..... گفتمی چدیدی نشننکھیخانم مثل ا-
  نھ؟دی انجام بددیتونی کارو کھ منیا.دیباشھ باشھ حداقل آدرس اونجارو بھم بگ-
 .دی کنادداشتیبلھ -

 دی مراجعھ کندیاگھ خواست: گفتیکھ منش. کردموی سارا سی آدرسو داخل گوشبسرعت
 دیبا

 .دیری وقت بگقبلش
 . خداحافظگھیخوب منم االن ازتون وقت گرفتم د-
 .... نھ-

  خودمو بھ اونی تاکسنیو با اول. منتظر ادامھ حرفش بشم تماسو قطع کردمنکھی ابدون
 . رسوندمآدرس
 کھ در اونجا حضور داشت تونستم یبا کمک نگھبان. شدمانفری شرکت بزرگ کوارد

 داشیپ
 .کنم
٢٢ 
  مخصوصش نشستھ بود و با تلفن صحبتزی سالھ بود پشت م٠٤ بای تقری کھ زنیمنش

 چشم ی رویی با فرم طالینکی داشت و عی کوتاه مشکیصورت گرد و موھا.کردیم
 شیھا
 .کردی میی نماودخ

 : از اتمام مکالمھ اش جلو رفتم و گفتمبعد
 .نمی ببانفرویاومدم جناب ک-
 . وقت داده نشدهی چون بھ کسدی داشتھ باشی وقت قبلادیبنظر نم-
 . من خودم شخصا از شما وقت گرفتمدیکنیاشتباه م-
  امروز؟یبرا-
 .البتھ-
 . ندادمیوقت قبل ی بھ کسد،منیی شماکنھی کھ اشتباه می بگم کسدیبا-
 . ازتونرمیگی حاال دارم وقت منی تماس گرفتم و گفتم ھمشی ساعت پکی نیھم-
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 ...................اما من-
 : ادامھ بده و گفتمنگذاشتم

 .نمشی دارم بذار ببی مھمیلی خیلی من کار خنیبب-
 .ستیامکانش ن-
 : حرص گفتمبا
 اد؟ی بشی امکانش پشھیپس چطور م-
 .نندی ببشونوی اجازه دارن بدون وقت اشونی خانواده ایفقط اعضا-

 یبا فکر.ستی ننجایاما متاسفانھ االن ا. خانوادش؟خوب سارا ھم عروسش بودیاعضا
 کھ بھ
 : زد گفتمسرم

 . خانوادشمی از اعضایکیخوب منم -
 : کرد و گفتیزی تمسخر آمخنده

 .ی نداره دروغ بگی مھندس لزومدنی دیبرا-
 .من نامزد پسرش حسام ھستممن دروغ نگفتم -

٢٣ 
 : گرد شده نگاھم کرد و گفتیبا چشمھا-
 ؟یکنی صحبت می جدیدار-

 : گفتمی بلندی شدم شورشو در آورده با صدایعصبان
 .نجامی من ادی بگانفری کی بھ آقاعتری خانم؟سریشک دار-
 : منتظر ماند سپس گفتی تلفن را برداشت و با گرفتن شماره ای گوشی دودلبا
 الو جناب........ نامزد پسرتون ھستندکنندی و ادعا منجای اومدن ایجناب مھندس خانم-

 .بلھ بلھ حتما........مھندس؟
 . داخلدی بردیتونیم: بھ من گفترو
 . بھ در زدم و وارد شدمیتقھ ا. تکان دادم و بسمت اتاق مورد نظر رفتمیسر

  و حالش اصالمارستانھیرا ب بگم سادی و فکر کردم ،چطور باستادمی در اتاق اپشت
 نیفقط بھ ا. کردمی کھ من خودمو سارا معرفشھی می عصبانیلی ؟حتما خستی نخوب
 خاطر

  خدارو شکر اتاقشدمی کشیقینفس عم.نمشی ببامی کرد عروسشم قبول کرد بی فکر مکھ
 .ی برسی تا بھ اتاق اصلیکردی عبور می کوچکی از راھرودی بود کھ بایطور

 ی بر اگم،پسی مقتوی برم داخل بھش حقنکھیھم. آماده کنمی ھر رفتاری خودمو برادیبا
نشد بھ .انفری کیسالم آقا:کردمی منی الزم رو داشتھ باشم،بھتره تمری آمادگنکھیا

 تونیمنش
 مارستانھیسارا االن ب.ستمیمن سارا ن.کردمی حتما شمارو مالقات مدی بگم ،من باراستشو

 و
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 صورت نی اریدر غ. دروغ بگم اما مجبور بودمخواستمیمن نم. ندارهی حال خوشچیھ
 حق

 . نداشتمدنتونوید
 !!!!!!!!!!!!!!! ھم نھدی خوب بود و شانی اآره

 . چطور بھش بگمدی بادونمی جلو رفتم،نمی قدمکالفھ
 اومده و قراره نجای بھ ازشی خوشحال شده کھ سارا،نامزد پسر عزیلی حتما خاون
 یبرا
 خی ھم منو توبدیشا.شھی شوکھ می بفھمھ حتما حسابقتوی حقیوقت. عروسش بشھشھیھم
 . کھ گفتمی بابت دروغکنھ

 . برهشی پی بھ خوبزی ھمھ چدوارمیام:ستادمی ای پشت در اصلی استرس و نگرانبا
 باز کردن در جلو ببرم،در کمال یوتا خواستم دستمو برا. بھ در زدمی ضربھ اآرام

 تعجب در
 ی خوردم کھ حتکھیاونقدر . شدمدهی در آغوش کشیت باز شد و توسط مرد بھ شداتاق
 اونو
٢٤ 
 گذشت،منو از خودش جدا کرد و ی کھ برام طوالنیقیبعد از دقا. کار منع نکردمنی ااز

 محکم
 : گفتدیلرزی می کھ از خوشحالیی ھامو گرفت و با صداشونھ

 دنتی عمو خسروت داره از دیدونینم. خوشحالمدنتیدخترم ،چقدر از د........سارا -
 بال در

 .ارهیم
 گفتن آماده ی کھ برایزیھر چ. حرکت و حرفھا منو خلع سالح کردنی مرد با انی اایخدا

 کرده
 و دی بده بسمت تلفن اتاقش دوی صحبتچی بھ من اجازه ھنکھیبدون ا.دی از ذھنم پربودم

 در
 : حال گفتھمان

 . بچھ ھا خبر بدمنوی بھ نسردیبا-
 حرکت نی وھمومدی نرونی از حنجرم بیی صداچیز کردم تا مانعش بشم اما ھ بادھان
 باعث

 : بگھنکھی تا اشد
 . زبونت بند اومدهی تو ھم مثل من از شدت خوشحالزمی عزدونمیم-

  کھ بھ فرد پشت خطدمی خوشحالشو شنی شده بود ؟چرا زبونم قفل شده بود؟صداچم
 :گھیم
 نینسر............شھیاگھ بگم باورت نم.............نجاست؟ی ای کیدونی منینسر-

 یجان،سار ا
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باشھ باشھ ........... دارهقتیمعلومھ کھ حق..............شھ؟ی اومده باورت مزمونیعز
 نیھم

 . خونھارمشی با خودم ماالن
 چند بر لوی و موبافیک.کردمی بھ حرکات عجوالنش نگاه مریمتح. تماس را قطع کردو

 گھ از
 : گفتستادوی برداشت و با شعف مقابلم ازشیم یرو

 .تابھی بدنتی دی برانی نسرزمی عزایب-
 دھان باز کردم و با ی شده بود،بھ سختی خالیزیذھنم از ھرچ.دی منو بدنبال خود کشو

 تتھ
 : گفتمپتھ

 .....من.....فر.....انیک....یآقا-
 : گفتشدی کھ داخل آسانسور مھمانطور

  رفتھ؟بھ من بگوادتی مگھ میمن عمو خسرو.ی شدبھیدختر قشنگم چقدر با من غر-
 . نکنیبگی بگو فقط غری دوس داریزیھرچ.....بگو بابا....عمو
٢٥ 
 چقدر خوشحال. من شدی مشغول تماشای و با لبخند بزرگدی بداخل آسانسور کشمنو
 اشتباه دادمی اجازه مدیبادوباره دھان باز کردم ن. اجازه حرف زدن بھ من ندادیحت.بود

 فکر
 :کردمی مدوارشی امدیکنھ،نبا

 ........یآقا-
 : قطع کرد و گفتحرفمو

 .زمی عمو خسرو عز،بگوی حرف زدیبازم کھ رسم-
 : بار تالش کردمنی چندمیبرا. شدمکالفھ

 ......من.......عمو خسرو-
 :دی صحبتم پرانی مباز

 .زمیعمو فدات بشھ عز. اسمم از زبونت دلتنگ بودمدنی شنی چقدر برایدونینم-
 . ھوادار داشتنقدری کردم کھ ایبھ سارا حسود.گرم و مھربان.دی را بوسمیشانی پو

 نی مھر پر صداقت الشی دلدی نزدم شای حرفگھی سکوت بھ لبھام چسبوندم و دمھر
 رمردیپ

 . نبودسھیاصال قابل مقا. کردمسھی لحظھ اونو با فرھاد مقاکی. بودمھربان
 ی رو ھم مثل رقاصنی بھتر بود ادی شادمی بستم و آرام آرام در پوست سارا لغزچشمامو
 .کردمی مامتحان

 بھتره بگم عمو خسرو ای دنبال خسرو ی کوکیمثل عروسکھا.می شرکت خارج شداز
 .رفتمیم
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مقابلم نگھ . رنگش رو از پارک خارج کرددی سفیبای زلی شد و اتومبنگی پارکوارد
 داشت و

 .رفتیلبخند از لبانش کنار نم. زدی کوتاھبوق
 . جلو نشستم کھ حرکت کردیصندل

 : در سکوت گذشت کھ عمو خسرو گفتی کمریمس
 . بگو دخترمیزی چھی-
  بگم آخھ؟یچ-
 س؟ی پاری اومدیک.از خودت بگو-
 .گذروندمی مدتو داخل ھتل منیا. اومدمشھی میچند روز-

٢٦ 
 .می بردارلتوی وسامیھتل؟کدوم ھتل؟آدرسو بگو بر-

 : کھ گفتھ بودمو اصالح کردمیزیبسرعت چ. زدمگند
 . از دوستامیکینھ نھ فقط چند روز اولو اونجا بودم بعد رفتم خونھ -
 آدرسش کجاست؟. خونھ دوستتمیریخوب م-

نھ عمو جون منکھ مزاحم : در ذھنم جور کردم و گفتمیزیچ.ستی دست بردار نیوا
 شما

 . اگھ شب نرم منزلششھیدوستم ازم دلخور م.شمینم
 .میاری ملتوی وسامویری حاال منی دوستت؟ھمایمن مھمترم .خوب دلخور بشھ-

 : بگم کھ دست برداره؟باز بھ دروغ متوصل شدم و گفتمدی بای چگھی دآخخخخخ
 .ارمی ملموی اونجا بعد وسامی اول برتابمی جون بنی نسرندی دیعمو جون من االن برا-
 : کھ زدم ذوق زده شد و گفتی حرفنی ابا
 .ششونیمنم مشتاقم ھرچھ زودتر تورو ببرم پ-

  فکرکمی نزدندهی دوختم و بھ آرونی نگاھمو بھ بیبا خونسرد. راحت شدالمی خآآآھھھھ
 بھ صورت مھربان خسرو یاما وقت. نکردمی کار درستدونمی بشھ؟میقرار بود چ.کردم
 نگاه

 . سارا بودمی کھ کاش من جاخوردمی حسرت مکردمیم
 لی در بزرگ مقابلمونو باز کرد و اتومبموتیخسرو با ر.میدی بھ مقصد رسی کدونمینم
ھر دو طرف پر . بودییبای منظره زیلیخ.کردی می زندگییعجب جا. داخل بردباشویز
 از

 در وسط قرار داشت کھ یاستخر بزرگ. وجود داشتبایگ ز رنگارنی و گلھادرخت
 یپل جالب

 و بطرف می آن عبور کنی روش قرار گرفتھ بود تا بتوان از روی منحنبصورت
 ساختمان بزرگ

 .می برخونھ
  دخترم بھ خونھ خودتایب: خسرو منو بھ خودم آوردی کھ صدابردمی داشتم لذت مواقعا
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 .ی اومدخوش
 درختان را ی خاک نم خورده پای دور خودم زدم و بوی آمدم و چرخنیی پانی ماشاز

 با عشق
 . فرستادمھی ربھ
 :حرف دلم را بھ زبان آوردم و گفتم. بودرینظیب
 .عمو خسرو...رهینظی بیلی خنجایا-

٢٧ 
 : داد و گفتلمی تحوی مھربانلبخند

 . از خونھ دوستتم بھترهنیپس بب-
 !!! افتادادشی باز یوا

 . کھ بھ گوشم خورد باعث شد کنجکاوانھ بھ پشت سرم نگاه کنمیی قدمھایصدا
 دھانم باز کردندی براندازم می بودند و با خوشحالستادهی کھ مقابلم ای سھ نفردنی داز

 موند
 . مات و مبھوت نگاھشون کردمو

 . بودنی شدم حتما او نسررهی خکردی کھ با محبت نگاھم می از ھمھ بھ خانم مسناول
  شدهشی رنگ و آراییبای و بھ زدیرسی شانھ اش می کھ تا روییا تپل موھا نسبتاندام
 . داشتی و مھرباننیچھره دلنش.بود
 کردی نگاھم مرانھی سر خورد کھ لبخند زنان و متحی دختر جوانی از او نگاھم روبعد

 بنظرم او
 رنگش ی بلند قھوه ایموھا. نداشتی اش تفاوت چندانی بود چھره اش با کودکیھست
 کھ

 لھی نازک بھمراه دو تی ابروھادیپوست سف.کردی میی خودنماییبای شده بود بھ زبستھ
 قھوه

 ی نازک کھ با رژلبیلبھا. برجستھیگونھ ھا. قرار گرفتھ بودییبای بھ زرشانی کھ زیا
 یمس

 .دادی بزرگتر نشان مرنگ
 زی برانگنی تحس متعجب ویی کھ با چشمھای انداختم مرد جوانی اما بھ نفر بعد نگاھو

 .کردی ممیتماشا
 . شباھت بھ خواھرش نبودیب

  فکر کردم کھ او حسام بود نامزد سارانی کنم بھ ازشی آنالنکھی از اقبل
 !!!!!!!!! منینامزد فعل....................................یعنی

 ی من بھ کلیواااااا. قدم بھ عقب برداشتمکی خوردم و ی فکر تکان محکمنی ااز
 فراموش
 . با حسام نامزد سارا قراره روبرو بشمنکھی اکردم،از

 : خسرو منو بھ خودم آوردیصدا
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 .می ھستمی قدی کن ھمھ ما ھمون آدما؟باوریسارا جان چرا وحشت کرد-
 دیصورتمو بوس.دی بھ آغوشم کشی جلو اومد و با مھرباننی زدم کھ نسری جونی بلبخند

 و
 :گفت

 .ی خوشحالمون کردیلیخ. دختر قشنگمیخوش اومد-
٢٨ 

 : زدم گفتمیزی تشکر آملبخند
 . جوننیممنونم نسر-

 : بودنی ھم مثل مادرش مھربون و دلنشیھست
 . خوشحالم از بودنتیلیخ. سارانمتیبی دوباره دارم مشھیباورم نم-
 . منم خوشحالمیمرس-

  زد وی زد و آروم جلو اومد لبخند خاصیحسام لبخند.دی حسام چرخی ھمھ بھ سونگاه
 : دور صورتم قاب کرد و گفتدستشھاشو

 .کردمی کھ تصور میزی از چباتریز.ی کردریی تغیلیخ.نمتیبیخوشحالم کھ م....سارا-
  ھم ممکن بودزھای چنی نشدم مطمئنا بدترریاز حرکتش غافلگ. شده بودرهی چشمام خدر

 : لبامو تر کردم و جواب دادمی پس با خونسردفتھی باتفاق
 .یاتی بچگھیاما تو شب.نطوریمنم ھم-

 . موندهادمی کھ سارا نشونم داده بود ی عکساز
 : و گفتدی خندیھست

 دلتون تنگ نشده؟.نایدیبعد چند سال بھ ھم رس!ی آغوشھی ی بوسھ اھی؟ی سردنیبھ ھم-
 اما من و حسام فقط با بھت بھم نگاه کر دندی خندی حرف ھستنی بھ انی و نسرخسرو

 .مید
 : زد و دستم را گرفت و گفتی لبخندحسام

  داخل؟می برستیسارا خستھ شد بھتر ن-
 ی حسام لحظھ ادی اما الزم بذکره کھ بدونمی بسمت ساختمان حرکت کردھی موافقت بقبا

 نیلعنت بھ من کھ احساسات ا. موضوع برام ناراحت کننده بودنی رھا نکرد و ادستمو
 آدمارو

 . گرفتھ بودمی بازبھ
 . لوکس و بھ روز بودزیھمھ چ.می و تازه ساخت خسرو شدابی ساختمان زوارد
 : من بود گفتی کھ ھمچنان دستش دور بازوحسام

 . تا خونھ رو بھت نشون بدمایب-
 : گفتمرفتمی کھ بھ سمت مبلمان می و در حالدمی خودمو عقب کشی محسوسبطور

٢٩ 
 . بعدیباشھ برا-
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 بھ من نز ادی زدادمی اجازه مدی مبل نشستم تا مگھ حسام دست برداره،نبانی اولی روو
 کید

 ی باطل کنارم نشست و با لبخند جذابالی خیاما زھ. خودش ھم بھتر بودی برانیبشھ،ا
 . کردبراندازم

 : گفتی گرفتند کھ ھستی ھم مقابلمان جای ھستنی و ھمسرش و ھمچنخسرو
 ؟ی خبر گذاشتی مارو ب؟چرای اومدی کزمیسارا عز-
 : پس در جواب گفتمزدمی سارا حرف می طبق گفتھ ھادی بھ ھمھ انداختم بای نگاھمین
 فرودگاه ی کنم اما متاسفانھ آدرسو توداتونی کردم پی سعیلی اومدم،خشیچند روز پ-

 گم
 . کنمداتونی بھ کمک شماره شرکت عمو تونستم پنکھیتا ا.کردم

 ؟ی مگھ شماره ھمراھمو نداشتزمیعز:خسرو
 : سارا فقط شماره شرکتو داشت پس گفتمدونستمی کھ میی ھمراه؟تا جاشماره

 تونی کنم آخھ منشداتونی تا بتونم پدی طول کشیلیو خ.من تنھا شماره شرکتو داشتم-
 گفت
 .نیتی مامورشما
  خانوادهنی چطور بھ ادونستمی اما نمومدی خوشم نمچی ھبافتمی کھ بھم میی دروغھااز

 . بگمقتوی حقمشتاق
 اما االن ی داشتی بوری موھایکوچک کھ بود.زدلمی عزی کردرییچقدر تغ:نینسر
 یمشک
 .ی و ھزار برابر قشنگتر شدشدن

لبخند زنان پاسخ .ییعجب موضوع تابلو. بور بودی سارا در حال حاضر ھم کمدرستھ
 :دادم

 .نیلطف دار.ممنون خالھ جون-
  جون ازنی کھ نسری فراموش کرداتیاز بچگ.نی بھم بگو نسرمی مثل قدزمیعز:نینسر

 فتاد؟ی نمدھنت
 : و رو بھ خسرو گفتدیخند

 . خسرو؟ماشا چھ پر سرزبون بودادتھی-
 : و گفتدی ھم خندخسرو

 .می قدی ھمون ساراشھی باز بشھ،مخشیبذار .نطورهیمطمئن باش االنم ھم-
٣١ 

 یادی ززی چون چمی دور بمونمی قدی حرفھا گفتن نداشتم بھتر بود از مبحثی برایحرف
 ازش

 : بزنھیحاال نوبت حسام بود تا حرف.پس فقط لبخند زدم.دونستمینم
 و صداتو بشنوم رمی بگوی اصرار داشتم گوشکردی با تو صحبت میھر بار کھ پدر تلفن-

 اما پدر
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 . بودهی چلشی دلفھممیحاال م.دادی اجازه رو نمنیا
 :دمی باال انداختم و کنجکاوانھ پرسییابرو

  داشتھ؟یلیمگھ چھ دل-
 : و جواب داددی نگاه عاشقشو بھ روم پاشحسام

 و شدمی متابی بدنتی واسھ ددمیشنی بوده کھ اگھ صداتو از پشت خط منی الشیدل-
 روزھا

 .شدندی می سالھا برام سخت سپرو
  بدترزی گذشت زمان ھمھ چکنم؟بای کتمان مقتوی حقزدم؟چرای نمی احمق چرا حرفمن

 بذارم منو با دینبا. ھزاران احساس بودیای حسام گوکنم؟نگاهی مدوارشونیچرا ام.شھیم
 سارا

 :عزممو جذب کردم و رو بھ خسرو گفتم.رهی بگاشتباه
 کھ خوامی رو بھتون بگم اما قبلش ازتون عذر می موضوع مھمھی خوامیعمو خسرو م-

 زودتر
 .نگفتم

 . نظر فراموش نشھزی عزدوستان
 ...................اما. بودقتیوقت گفتن حق. کرددنی شروع بھ لرزدستام
 : از جاش بلند شد و گفتنینسر

 . دلمزیپس بذار واسھ بعد از ناھار عز-
 : سمتم اومد و دستمو گرفت و گفتبھ
  نھ؟ی گرسنھ ایحتما حساب-

٣١ 
 : بدنبالش رفتم و جواب دادمناخواستھ

 . جوننی نسرستمینھ گرسنھ ن-
 : نگاھم کرد و گفتمتعجب

 .از وقت ناھار ھم گذشتھ.نیامکان نداره ساعتو بب-
 : دادم و بھ ناچار گفتملشی تحوی زورکلبخند

 .نطورهیبلھ ھم-
 من ی از گلویزیاما چ.می و مشغول خوردن غذا شدمی نشستی ناھارخورزی دور مھمھ

 نییپا
 : گفتمنی و رو بھ نسردمی سر کشیدنی نوشوانی لکی.رفتینم
 . بودذی لذیلی جون خنیممنونم نسر-

 : ذوق زده نگاھم کرد و گفتنینسر
 منو ی امروزو خودم پختم؟تو ھنوز مزه غذاھای غذایدی کجا فھمزدلم،ازی عزیوا-

 فراموش
 . قربونت برمی الھینکرد
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 .رفتمی مشی داشتم خوب پی الکیالک. نگاھش کردممتعجب
 .دهی بخاطر نبودن خدمتکار خودش زحمت کشنیدرستھ امروز نسر:خسرو

 .پزهیپس خدمتکار ھرروز غذارو م. حاال متوجھ شدمآھا
 : و گفتمدمی کشی راحتنفس

  خوشمزتونو؟ی بره غذاھاادمی شھیمگھ م-
 شتری بیرونی ای غذا؟حتمای کم خوردنقدری چرا ازم،پسی عزیلطف دار:نینسر

 دوست
 .یدار

 . شماھاستدنی از شوق ددیشا. نداشتملیفقط م.نھ اصال-
 ؟ی بگزوی مگھ قرار نبود ھمھ چیدی رو کش مھی چرا قضکتای ی بشالل

 .می ذوق زده ای حسابدنتی فدات شم ما ھم از دیالھ:نینسر
 : بھ حرف اومدحسام

  از ما تنگ شده بود؟یکی واسھ کدوم شتری سارا دلت بیراست-
٣٢ 
 لبخند.گفتی منوی بود حتما ھمنجایالن ا ای واقعیاگھ سارا! توقع داره بگم واسھ توالبد

 .خوب واسھ ھمتون: زدم و جواب دادمیکوتاھ
 : گفتدیرسی بنظر نمی کھ چندان راضحسام

 .زمی تو تنگ شده بود عزیدل ما ھم برا-
 .اری از خونھ دوستت بردار و بلتویسارا جان عصر با حسام برو وسا:خسرو

 : گفتمنی بدم بنابرای چھ جوابدونستمینم
 .چشم عمو جون-

 ی برد ھردو روییرای از خوردن ناھار خسرو دستشو پشتم قرار داد و منو بھ پذبعد
 مبل

 : گفتی کھ با لحن مھربانمینشست
 زم؟ی عزی بگی بود کھ اصرار داشتیچھ موضوع مھم-

  کمک کن بتونم حرفای خدای وادمی شدن بدنم فھمخی از نوی شد ادی مثل گچ سفرنگم
 .....سارا..........من...........عمو خسرو:مو گفتملب باز کرد.بزنم
 : و گفتدی موقع حسام سر رسنی ھمدر
 !عروس و پدرشوھر خلوت کردن-

 !!!! حاال خوبھ فقط نامزد ساراستکشھیخجالتم نم.زدی پروا حرف می بچھ
 : شدم و با حرص در جوابش گفتمی موقع حسام کفری اومدن باز
 !ی بذاریاگھ جنابعال-

 کنارم نشست و ی دلخور بشھ اما در کمال ناباوردهی کھ شنی کردم حتما از جوابفکر
 دستشو

 : دستم گذاشتو گفتیرو



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 31 

 لحظھ ھم ھی دنتی از دخوامی داره؟نمیخوب اگھ منم حضور داشتھ باشم چھ اشکال-
 غافل

 .شم
 : گفتمدموی کشرونی دستش بریدستمو از ز. خوردچی لوس حسام پی از حرفھادلم

 . ندارهی اشکالچینھ بودنت ھ-
 : زدن ما بود رو بھ من گفتدی کھ تا اون لحظھ مشغول دخسرو

٣٣ 
 ومدن؟ی سارا جان از پدر و مادرت چخبر؟چرا ھمراھت نیراست-

  و مادر؟سارا گفتھ بود اونارو از دست داده مگھ خسرو و خانوادش خبر نداشتند؟پدر
 .ونارو از دست دادم مدتھ کھ اھی د؟منیعمو جون مگھ خبر ندار-
 . خودمو ناراحت نشون دادمو

 کھ قرار یپس موضوع مھم: کھ زدم چشماش گرد شد و با تاسف گفتی از حرفخسرو
 بود
  من اصال باوری باشھ؟خداتونھی می چنی بود؟خوب معلومھ مھمتر از انی ایبگ
 . و رضا مردن؟واقعا ناراحت کنندستمی مریعنی.کنمینم

  شدند وخکوبی حرف درجا منی ادنی کھ تازه وارد جمع ما شدند از شنی و ھستنینسر
 . بھ من چشم دوختندناباورانھ

 . بودی شوخھی نداره بگو سارا جان بگو کھ قتی حقنینھ ا: نینسر
 : گفتمی انداختمو با لحن ناراحتنیی پاسرمو

 گ مریبرا.دمی کشی سختی چھ روزادیدونینم. جوننی داره نسرقتی حقمتاسفانھ
 . نداشتمی افسرده شدم و حال درستی مدتشونیناگھان

 :متعجب بھ حسام چشم دوختم کھ با تاسف گفت. دور شانھ ام قرار گرفتیدست
 .گمی متیبھت تسل. واقعا متاسفمزمیعز-

 : از او گرفتمو جواب دادمنگاه
 .ممنونم-

 و ھرکس در فکر. بودن متاثر شدنددهی کھ شنی از خبر بدانفری خانواده کی اعضاھمھ
  کھی و قطره اشکدمی کشیآھ. پدر و مادر خودم افتادمادیھمھ رو از نظر گذروندم .بود
 . گونھ ام افتاد رو پاک کردمیرو

 : بھ بازوم وارد کرد و گفتی فشارحسام
 . کھ افتادهھی بھرحال اتفاقزمی نکن عزھیگر-

  بود از کجانییاسات کن اصال تو کھ سرت پا بعد ابراز احسادی حاال بذار اشکم دربوا
 ؟یدیفھم
٣٤ 

 جان اتاق سارا رو نینسر:  گفتنی بھ من انداخت و رو بھ نسرنی غمگی نگاھخسرو
 بھش
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 . تا استراحت کنھدی بدنشون
 : از جاش بلند شد و رو بھ من گفتنینسر

 . دخترمایب-
اما . کابارهرفتمی مدی نمونده بود بایزیتا شب چ.گشتمی برمدیبا. قبول کنمخواستمینم

 حیترج
  داشتم پس ھمراهیروز سخت. بکنمی رفتن فکری فعال استراحت کنم تا عصر برادادم
 کھ در اونجا قرار داشت رو ی اتاقنیآخر.میاز پلھ ھا باالرفت. بسمت پلھ ھا رفتمنینسر
 برام
 : و گفتدی بروم پاشیلبخند. تشکر کردمنی کرده بودند وارد شدم و از نسرآماده

 تو یی از خانواده مای بھ بعد تو عضونی دخترم اما از ایدی کشی سختیلی خدونمیم-
 عروس

 . نکن و منو مثل مادرت بدونیبی پس غری ما ھستزیعز
 . جوننی نسریمرس-

 . بودیاتاق قشنگ. در اتاق زدمی کھ شدم چرختنھا
 نین موقع کھ خبر فوت والد فکر کردم کھ چرا ھمونی و بھ ادمی تخت دراز کشیرو

 سارا رو
 دونمیم.دنیکشی رو با ھم می االقل ھر دو ناراحتدمی نکششی رو پی موضوع اصلدادم
 کھ
 یبھ تلفن ھمراھم نگاھ. ھم شدهری بگم خصوصا حاال کھ دقتوی کھ حقستی توانم ندر

 ھم ی خستمو روی ندادم و چشمایتیاھم.فرھاد چند بار تماس گرفتھ بود.انداختم
 .گذاشتم
 کاباره باشم تا آماده دی با٧ساعت . عجلھ کنمدی شدم باداری بود کھ با دلھره ب٥ ساعت

 .شم
 نگاه نیی پلھ ھا بھ پایاز باال. بزرگ مقابلم رو گذروندمی اتاق خارج شدم و راھرواز

 کردم
 . از خونھ خارج بشمی بود تا بدون توجھ کسیپس فرصت مناسب. نبودیکس

  نبود بسمت دری کردم کسیبھ اطرافم نگاھ. اومدمنیی از پلھ ھا پانی پاورچنیپاورچ
 .ستمی حسام باعث شد با ترس بای رفتم کھ صدایخروج

 سارا؟؟-
 ییھوی چرا مثل ارواح دمیترس: با اخم گفتمدمی قلبم گذاشتم و بسمتش چرخی رودستمو
 ؟یشی مظاھر
 : زد و جلوتر اومدلبخند

 .ترسوندمت؟متاسفم-
٣٥ 

  کجان؟ھی؟بقییتنھا-
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 کنھ،مامانمیاالنم تو اتاقش استراحت م. کردنشیدکتر اومد معا.بابا حالش خوب نبود-
 باال

 . ھم رفتھ کالسیھست.سرشھ
 چرا عمو خسرو حالش بد شده؟-
 . خبر فوت پدر و مادرتدنیبخاطر شن-
 االن حالش چطوره؟-
 .فھیقلبش ضع. بھش شوک وارد بشھ براش خطرناکھدیدکترش گفتھ نبا. بھترهیکم-
 ی روزشی عزیاگھ بفھمھ سارا.خوب شد اصل موضوعو بھش نگفتم! دادی داد بیا

 تخت
 ایخدا. گردن منفتھی و خونش مکنھی حتما سکتھ ممھی وخیلی و حالشم خمارستانھیب

 . شدهدهیچی پنقدری چرا موضوع ادونمینم
 ھ؟ خانم خوشگلیکنی فکر میبھ چ:حسام

 : خودم اومدم و گفتمبھ
 نم؟ی عمو رو ببتونمیم-
 چمدونتو از منزل میدرضمن سفارش کرد بر. االن کنارش بودمنیھم.دهیبابا خواب-

 دوستت
 .میاریب
 .زنمیفردا بازم بھ شما سر م.مونمیمن امشبو کنار دوستم م.ستینھ الزم ن-
 مگھ من شھ؟تازهی ازت دلخور می اگھ بابا بفھمھ حسابیدونی؟میزنی مھی حرفا چنیا-

 اجازه
  از من دور بشھ؟زمی نامزد عزدمیم
 .یدونیآخھ تو کھ نم.ستی من نی جانجایا. حسام من اونجا راحتترمنیبب-

 : کردم و ادامھ دادمشی تماشامستاصل
 .امی فردا بازم بدمیقول م.بزار برم-
 تنھات ی اونوقت توقع داریبی کشور غرھی ی سارا؟تو تویگی می داریچ-

 نیبذارم؟اصال ا
 ؟ی داشتی دوستنجای اھ؟مگھی کدوستت

 .دمی محی بھت توضزویبذار برم بعد ھمھ چ.من االن عجلھ دارم حسام-
٣٦ 

 : بھم انداخت و گفتی نگاه مشکوکحسام
 .االقل صبر کن برسونمت. ساراارمیمنکھ سر در نم-
 .ستی نیازی برم نتونمینھ خودم م-
 ؟ی کرددای پیی چند روز آشنانی در طول انجای ایابونای حد بھ خنیتا ا-

 : مشکوک بشھ پس گفتمدادمی اجازه مدینبا
 . اونا کھ بلدنرمی می با تاکسنھینھ منظورم ا-
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 . خودم برسونمتدمی محیدر ھر حال ترج-
 . بپوشھی و اون رفت تا لباس مناسبرفتمی حاال چطور برم کاباره؟بھ اجبار پذی وایا

 . و منتظر حسام موندماطی افکار مغشوشم رفتم داخل حبا
 :دی خارج شد و پرسنگیحسام از پارک. لوکس حسام نشستمی خودروداخل

  برم؟دیخوب کجا با-
خدا بھم رحم کرده حسام تابحال بھ . از کاباره رو دادمنتریی پاابانی خکی آدرس ناچار

 نیا
 .کردی میی منو شناسایوگرنھ االن براحت.ومدهی نکاباره

 باھش دیبا. کنم امشبو دست از سرم برداره تا برم کابارهشی راضدی چطور بادونمینم
 حرف

 ی از اون خونھ خارج شم و برای بکشم کھ شبھا بتونم بھ بھانھ ای نقشھ ادی بازدمیم
 چند

 بھ ی ھم نگاھی بود و گھگاھیرو بھ او کھ مشغول رانندگ. آزادانھ بھ کارم برسمساعت
 من

 :فتم گکردیم
  ازت بکنم؟ی خواھشتونمیحسام م-
 .البتھ-
 ستی نیتنھاست کس.مارهی کھ اون بنھیاگھ من اصرار دارم کنار دوستم بمونم،بخاطر ا-

 شبا
 چند ساعت. دوستمشی پامیمن تمام مدت کنار شما ھستم فقط شبا م. بمونھکنارش

 .گردمی بعد برممونمیم
 از کجا ھوی دوست نی ا؟اصالی دوستت حرف بزننی راجع بھ اشتری بشھیسارا م-
 داشیپ

 شد؟
 : من و سارا رو باھم عوض کردم و گفتمیجا. دروغ سر ھم کنم و بگمھی دی باباز
٣٧ 

 ھیرانی ادمیفھم. باھش آشنا شدمرمی داشتم با شرکت عمو تماس بگی کھ سعیروز-
 یلیخ

 ازم خواست بھ.کم کنھ کردنتون کمدای پی قول داد برام،یباھم حرف زد. شدمخوشحال
 دوستم تصادف.می دنبال شما بگردمی کھ خواستیروز اول. برم اما قبول نکردمخونش

 کھ تو ھتل ی اتاقنی بودم بابت ھمونشیمن مد.ھر دو پاھاش شکست. کردیدیشد
 گرفتمو

 اما فقط تا عصر کنھی و ازش مراقبت مادی پرستار مھی. دادم و بھ خونھ اون رفتمپس
 ششیپ
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اون بھ کمک . خونھگردمی و بعد برممونمیاز عصر تا آخر شب من کنارش م.مونھیم
 ازیمن ن
 .دی درکم کندیبا. رو ندارهیچکسی آخھ ھداره

 چند نی اکنھی بابا موافقت مدونمیاما نم. دوستت افتاده متاسفمی کھ برایبابت اتفاق-
 ساعتو

 ! نھای ی دوستت بمونکنار
من خودم شب کھ .کنھی داره حتما قبول مازیاگھ بدونھ دوستم تنھاست و بھ کمک ن-

 برگشتم
 .کنمی عمو صحبت مبا
 . دنبالتامی مری با من تماس بگی برگردیخواست. مراقب خودت باشیلیفقط خ.باشھ-
 : مقابلم گرفتو گفتی کارتو
 . شماره منھنیا-

  شد بادی ناپددمی از دنکھیھم.منتظر شدم تا دور شھ. شدمادهی پنی گرفتم و از ماشکارتو
 ی کھ وارد شدم صدانیھم. بود٧:٠٤ساعت . بلند خودمو بھ کاباره رسوندمیقدمھا

  رونیراب
 :دمیشن
  زنگ زدم؟لتی چند بار بھ موبایدونی؟می کردری د؟چرایکجا بود-

 : جواب دادمکالفھ
  سر ساعت آمادم و کارمو شروع؟منی ھستیتو نگران چ. اومده بودشی برام پیکار-
 . شدهرمیحاالم از سر راھم برو کنار د.کنمیم

 ادهی زکمی. شدمشیبا عجلھ مشغول آرا. رو پس زدم و وارد اتاق مخصوصم شدمنیراب
 یرو

 یی نتونن شناسادندی دشی منو با چھره ساده و بدون آرانجای از ارونی بی تا وقتکردمیم
 نمونھ کی.دادنی مصی منو تشخی بودن و براحتنی بزی آدما واقعا ریاما بعض.کنند

 دکتر
 !!!سارا

  تماسمارستانی با بدیبا. دارهی االن چھ حالستی معلوم نچارهیدختر ب. سارا افتادمادی آه
 . شمای و از حالش جورمیبگ

٣٨ 
 قھی قشنگ بود و کھ باعث شد بھ سلی کھ تن کردم حسابی رنگی نقره ایبای زلباس

 نیراب
 .گم بنیآفر

 ییای اسپاندیامشب با.ییای اسپانکی موزھی. آھنگ مورد عالقم بلند شدیصدا
 . سکو رفتم و ھماھنگ با آھنگ مشغول شدمیرو.دمیرقصیم
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 بھ من نگاه رهی چھره متفاوت اون مرد جوان کھ گوشھ کاباره نشستھ بود و خباز
 کردیم

 . رو جلب کردتوجھم
 . مرموزنطوری داشت و ھمییرای جذاب و گچھره
 و بھ ھم رفتندی شراب باال میجام ھا. رو ازش گرفتم و متمرکز رقصم شدمنگاھم

  دن وخوریم
 !شدندی من خورده می آخر بھ سالمتدر

 آھنگ انیبا پا. توجھم رو جلب کردرای مرموز و گی زدم و باز آن چشمھایچرخ
 میتعظ

 لباس. پاک کردمشموی وارد اتاق شدم، آراکردمی عجلھ مدیبا. آمدمنیی کردم و پایکوتاھ
 . کردم و از اتاق خارج شدمعوض
 : گفتمستادموی انی رابیروبرو

 .خوامی مقدار پول مھیمن -
 .ارمیبمون برات ب.باشھ-

 :ستادی اسکناس مقابلم ای با دستھ انی بعد رابیقیدقا.ستادمی بھ افراد داخل سالن اپشت
 . ماھتنی مال انی اایب-
 .ی بارمی مگھیخوبھ،من د-

 .کردمی چمدون آماده مھی دیبا. خانھ رفتمی کاباره خارج شدم و بسواز
 ! مشروب ھم مقابلشی خالی ھاشھی کاناپھ نشستھ بود و شیفرھاد رو. خونھ شدموارد

 ... اما حاالخوردی می کم اون ھم گاھیلیخ.فرھاد اصال اھل مشروب نبود. خوردمجا
 :ستادیند شد و تلو تلو خوران مقابلم ا من از جاش بلدنی دبا
 ... برات تنگ شده بود؟دلمیاومد-

 : جلو آورد تا صورتمو نوازش کنھ کھ پسش زدم و گفتمدستشو
٣٩ 

 .یزنی حالمو با کارات بھم میدار.بس کن-
 تخت ی کھ بنظرم مناسب بود روییدر کمدو باز کردم و لباسھا. اتاقم رفتمبسمت
 .انداختم

 . و مشغول پر کردنش شدمدمی کشرونی تخت بری از زچمدونو
 :دی بعد پرسیکم.کردی مات و مبھوت بھ حرکاتم نگاه مفرھاد

 ؟یکنی چکار میدار-
 .کنمی تورو ترک منطوری خونھ و ھمنی است؟دارمیمشخص ن-
 .ی کارو بکننی ایتو حق ندار-

 : بھش زول زدم و گفتمنیخشمگ
 تا باھش عشق ی وارد اتاقش بشیت داش؟حقی عاشق دختر خوندت بشیتو حق داشت-

 یباز
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 ی رفتارو ادامھ بدنی ایتا وقت.یمونی جواب نمی حق و حقوق حرف نزن کھ ب؟ازیکن
 من
 شب از ترس در اتاقمو قفل کنم و ھمش استرس داشتھ باشم تونمینم. بمونمنجای اتونمینم
 و

 . بفھمنوی اتونم،ی؟نمیکنی م؟درکیفھمیم.نمی ببکابوس
 ..... دستم گرفتم و از اتاق خواستم خارج بشم کھ جلومو گرفتچمدونو

 . برمخوامیبرو کنار م-
 .ذارمیاما من نم-
  فقط اونجا بود کھ بھ گفتھ ھاتدونستمی پدر خودم می زمانھی تو رو ؟ھھھھھیذارینم-

 .ی نداری تفاوتچی ھبھی غرھی حاال برام با ی ولدادمی متیاھم
  لبام متوقفینگاھش کل صورتمو از نظر گذروند و رو.می باھم داشتی کمفاصلھ

 چمدون از دستم. کرددنمیصورتمو با ھر دو دستش گرفت و با خشم شروع بھ بوس.شد
 تر یاما قو.  کردم از خودم جداش کنمی گذاشتم و سعنشی سیبا نفرت دستامو رو.افتاد

 از
حالم .موندی نمیم باق برایدستشو پشت گردنم گذاشتھ بود و راه فرار. حرفھا بودنیا

 داشت
 . فکر کردن بھش عذاب آور بودیحت.خوردی مبھم

با . بودزیتصورش واقعا نفرت انگ!!! بشھدهی دختر توسط پدرش بوسھی بکن فکرشو
 کفشم
 ازم جدا شد و محکم بھ. اش زدمنھی بھ سی بھ پاش زدم و دستامو با فشار محکمیلگد

 : با نفرت گفتمزدمی کھ نفس نفس میدر حال. پشت سرش برخورد کردوارید
 . بھ درکی بردوارمیام.ادی بدم ماد،یازت بدم م.دمی کھ دی ھستی آدمنیتو آشغالتر-

٤١ 
 . چمدونو دستم گرفتم و از اتاق و بعد ھم از خونھ خارج شدمھی با گرو

 کھ در حقم کرد از ی کارنی رحمتری کھ داشتم با بیتنھا کس. بدیلی بد بود خحالم
 چشمم

 . واقعا تنھا بودمگھیحاال د.فتادا
 شدم رهی بھش خی اشکی آوردم و با چشمھارونی گذاشتھ بودمو ببمی کھ داخل جیکارت

 کھ
 : بودنوشتھ
 انفری کحسام

  فراموشتون نشھکی خوشتون اومد لطفا کامنت و الاگھ
 صدام متوجھ ی از گرفتگرمی تماس بگدمیترسیم. حسام فرستادمی اس ام اس براکی

 ھیگر
 : کردمپیبراش تا. بشھکردنم
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 .سارا. دنبالمیای بستی نیازی نامیمن خودم م-
صدامو صاف کردمو .حسام بود. زنگ خوردمی نگذشتھ بود کھ گوشی اقھی دقھنوز

 جواب
 :دادم

 .الو-
 ؟یی دنبالت تو کجاامی من دارم مزمیسارا عز-
 .امی خودم مستی نیازین-
 .منتظر باش تو راھم-
 .ای شدم بادهیپس ھمونجا کھ پ-
-Ok bay 

 حسام ی تا خودرودمی انتظار کشیکم. کھ گفتھ بودم رسوندمیی بھ جاخودمو
 چمدونو.دیرس

 :جواب داد. گذاشتم و خودم جلو سوار شدم و سالم کردمی پشتیصندل
٤١ 

 سالم حالت چطوره؟-
  خونھ؟می برلی دلدنی بدون پرسشھیم.ستمیخوب ن-

 حرکت کرد و یبھ آرام.شدمی شده بودم اما متوجھ نگاھش بھ خودم مرهی روبروم خبھ
 :گفت

  افتاده؟یواسھ دوستت اتفاق-
 : نگاھش کردم کھ متوجھ منظورم شد و گفتی طلبکاربا
 .زنمی نمی حرفگھیباشھ د-

  نبودم کھ بخوامیتیدلم بحالش سوخت اما تو موقع. نگاھشو بھ مقابلش دوختدلخور
 .حرکت فرھاد برام گرون تموم شده بود. بتراشملیل دروغ ببافم و دبراش
خواستم چمدونمو دست .میدیبھ خونھ کھ رس. نزدی حرفگھی کھ داد دی طبق قولحسام

 رمیبگ
 و نینسر.ھمراھش وارد خونھ شدم. براه افتادی حرفچی و بدون ھدی از دستم کشکھ

 یھست
 .سالم: گفتمی بودند بھ آراممنی سالن نشداخل
 تشکر. چمدونم مھربانانھ بھم خوش آمد گفتندنی باز جوابمو دادند و از دیی با روھردو
 : و گفتمکردم

 .ریشب بخ. بخوابمرمی خستھ ام با اجازتون مدیمنو ببخش-
اما با لبخند . کھ زدم تعجب کردنی ھر دو از چھره ناراحتم و حرفی و ھستنینسر

 جواب
 :دادند

 . راحت باشھی چھ حرفنیا-
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 :دمی رو شننی نسری کھ صدارفتمی پلھ ھا باال ماز
  افتاده؟یاتفاق.دیرسی شده حسام؟حال سارا خوب بنظر نمیزیچ-

  مقدار دپرسھی ستی حال بابا خوب ندیاز عصر کھ شن.دونمی نمیادی ززیچ: حسام
 . خانوادش افتادهادی تنھا باشھ حتما بدیبزار. ناراحت بودنمی ماشیتو.شد

 . براشرمی بمیالھ. سختھیلیخ.حق داره: یھست
 گذشت کھ تقھ یقیدقا. تخت نشستمی رویبا خستگ. راھمو رفتم و وارد اتاق شدمادامھ

 یا
 . در خوردبھ
 .دییبفرما-

٤٢ 
 : با چمدونم وارد شد و گفتحسام

 .چمدونتو آوردم-
 .ممنونم-
 .ریشب بخ..ذارمیتنھات م....گھیخوب د..... نکردمیکار-
 . لحظھ صبر کنھی-

 : و گفتمستادمیمقابلش ا. و نگاھشو بھ من دوختبرگشت
 . چم شده بودی بدونی کنجکاویلی حتما خی بابت رفتارم دلخور شددونمیم-

 : تکان دادو گفتیسر
 .نی من فقط نگرانت شدم ھمزمینھ عز-

 : زدم و گفتمی کمرنگلبخند
 مرگ.اشم گرفتھ بی اومده باعث شد امشب کمشی کھ برام پیاناتیجر.ی بھم حق بددیبا-

 . کامل شدهتمی ضرفکنمیراستش احساس م.بد حال شدن عمو.تصادف دوستم.نمیوالد
 ی حرکتچیھ.آغوششو باز کرد و محکم منو بھ خودش فشرد. جلو اومدحسام

 حرکتش.نکردم
 :دمیصداشو کنار گوشم شن. بودینیشبی قابل پریغ
 . آب تو دلت تکون بخورهذارمی نمگھید.من کنارتم عشقم. دمیبھت حق م-

 . وجدان کل وجودمو در بر گرفتعذاب
 . حسامچارهیب

 ای بود تماس گرفتم و از حالش جوی کھ سارا بستریمارستانی روز بعد با بصبح
 نی تا بھ کمک او از اادیکاش سارا زودتر بھوش ب.متاسفانھ ھنوز تو حالت کما بود.شدم

 ....اما.امی برونی بمخمصھ
چقدر . بھ سارا ھم ندارمقتوی گفتن حقییمن توانا.لرزهی پشتم مکنمیفکر م عواقبش کھ بھ
 از
  بود ویرانی دختر اھیاون . کھ خودمو بعنوان نامزد حسام جا زدمشھی متنفر ممن

 .شتری نسبتا بتشیحساس
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  بھتونمیچھ طور م.شدیپس کارم ھزار برابر مشکلتر م. عشقش تعصب داشتیرو
 . نگاه کنمصورتشون

٤٣ 
 .قتی نگفتن حقایو !  دروغھیفقط با گفتن . خودم ساختمی برای ه ه ه عجب مشکلآه

 بھ فرھاد گفتم تا شبی دنیھم. نداشتمی زندگی رو برایی جاگھی کھ د؟منی خودم چاما
 بھ

 .ذارمی نکنھ پامو اونجا نمریی قبل تغشکل
 .زمی حال زارم ساعتھا اشک بریدوست داشتم برا. پناه بودمی دختر بھی من حاال

 . من بدبختمممچقدررررررر
صدامو . بھ در اتاق خوردیضربھ ا. کرده بودم و چشام بھ اشک نشستھ بودبغض
 صاف
 : جواب دادمکردمو

 بلھ؟-
 انگار ھنوز کامال حالش خوب نشده. داشت وارد شدیحالی کھ لبخند بی در حالخسرو

 :تماشک چشامو گرفتم و بھ استقبالش رف.بود
 .دنتونی دامی من بود بفھیوظ-

 یکنارش جا. کھ در اتاق قرار داشت نشستی کاناپھ ای نگاھم کرد و رومھربان
 گرفتم و

 :گفتم
 ن؟یبھتر-

 : و جواب داددی بلندم کشی موھای نوازششو رودست
 . حالت چندان خوب نبودهشبی ددمی؟شنی؟بھتریتو چ.زمیخوبم عز-

 جواب دونستمی مکی بھ خودم نزداری کھ خسرو رو بسی انداختم و در حالنیی پاسرمو
 :دادم

 شمارو دارم دلم گرم فھممی میبگم خوبم دروغ گفتم اما وقت. عمو جوندونمینم-
 عمو.شھیم

 ؟یدی قول بھ من مھی خسرو
 .زمیحتما عز-

  شو گرفتم و تو چشاش زول زدمدهی چروکیدستھا
 : تھ قلبم گفتماز
  کن منم؟فکری تنھام نذاریدی م؟قولی داشتھ باش ھوامویطی در ھر شرایدیقول م-

 .دخترتم
٤٤ 
 : ادامھ دادمدیلرزی کھ چونم از بغض می حالدر
 . تنھایلیخ. تنھام عمو خسرویلیآخھ من خ-
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 : گفتیمنو تو بغلش گرفت و با مھربان.دی گونم چکی روی اشکقطره
 .یبرادرتو دار.یمارو دار. دخترمیستیتو تنھا ن-

 برادررررر؟؟؟؟.  متعجب موندمھی گروسط
 .کامال فراموش کرده بودم. برادرم داشتھی ه ه ه سارا آ

 : ادامھ دادخسرو
 .دمی بھت قول می دختر من ھستیطیدرضمن تو در ھر شرا-

 . کردمشی زدم و با مھر تماشای بخشتی رضالبخند
 .نشستی مرد بھ دلم منی اچقدر

 کھ نطوریا. عمو خسرو رفتھ بود شرکتیظاھرا جا. از حسام نبودی خبرامروز
  جوننینسر
 .کردی حسام با عمو کار مگفت

موافقت کر د و . کھ پاشم شکستھ بود با خسرو صحبت کردممیالی رابطھ با دوست خدر
 با

 : گفتشی ذاتیسادگ
 .ی کھ بفکر دوستتی مھربونیلیتو خ-

 .بافتمیچقدر دروغ براشون م.کردی شرمنده ممنو
 : گفتنی وارد اتاقم بشم رابنکھیقبل از ا. خودمو بھ کاباره رسوندمی تاکسکی با
 . ھمونو بپوشدهیجد. گذاشتم تو کمدی لباس عربھی-

 کھ مقابلم داشت ی در کمدو باز کردم و بھ لباسیبا کنجکاو. کردم و وارد شدمقبول
 یدلبر

 . شدمرهی خکردیم
 . بگم کم گفتمیھر چ. بووودمعرکھ

٤٥ 
 . بودی براق مشکیپر از پولکھا کھ ی لباس مشکھی
 . خوشگل بودیییلیخ. دامن بلند داشتھی تنھ و می نھی

 . بپوشمشعتری تو دلم نبود تا سردل
 ملیبھ ھمراه خط چشم و ر.دمی کشی مشکی نقره اھی ساھی.شمی آرازی می پانشستم
 . درشت تر جلوه دادمموی مشکیچشمھا

 .و گونھ ھامو توسط رژ گونھ برجستھ تر کردم. زدمی رژ لب مات کالباسھی
 ی براقمو بپا کردم و جلوی مشکیکفشھا. لباسو تنم کردماطیبا احت. نوبت لباس بودحاال

 نھیآ
 .ستادمی ایقد

 بود کھ ییامشب از اون شبا. قبل جذابتر شده بودمی از شبھایلیخ. بودمحشرررر
 دوست
 . برم کنارنھی آی از جلونداشتم
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 .شدمی باز بود قشنگتر میوقت.ختمی و دورم ردمیبرس کش موھامو
 یب.زدم رو شونش کھ برگشت.پشتش بھ من بود. رفتمنی اتاق خارج شدم و سمت راباز

 : گفتمزشی برانگنی بھ نگاه تحستوجھ
 .ی اقھی خوش سلنقدری ادونستمینم-

 : بھ فکش زدم و گفتمیبا دستم ضربھ ا. باز مونده بوددھانش
 .ی ھا شدوونھی دنیع.ببند بابا-

 : کھ از ضربھ من مبھوت بود جواب دادی حالدر
 .نیحاال بب.شنی موونھی من دنیامشب ھمھ ع-
 : گفتمطنتی شبا
  کنم؟وونشونی دشتری بنی از ایدوست دار-
 .شھیچون کابارم معروفتر و شلوغتر م.یلیمن کھ خ-
 . باشزمی بگم منتظر سورپرادیپس با.باشھ-

 . رفتم سنی زدم و رویچشمک
٤٦ 

دستامو حرکت . بھ کمرم دادم و جلو رفتمیزیلرزش ر. پخش شدکی اشاره من موزبا
 دادم و

دستشو .افھیچشمم افتاد بھ ھمون مرد مرموز و خوش ق.کردمی می با موھام بازیگاھ
 زده بود

 ھمھ داشتن واسھ رقصم خودشونو.حرصم گرفت.کردی تفاوت نگاھم می چونش و بریز
 .... اونی ولکشتنیم

 .کنھی و ساده رو تماشا می برنامھ معمولھی داره انگار
با . بودی کھ پر از مشترییزھای مونی اومدم و رفتم منیی سن پای حالت رقص از روبا
 نیا

 کردی نگاھم ماقی داشت با اشتنیراب. و سوتشون گوشمو کر کردقی تشوی صداکارم
 حتما از

داشتن .کردمی می و لوندختمیری عشوه متمرفی میزیکنار ھر م. خوشش اومده بودکارم
 با

 ی لمس کردنم جلو می دستشونو براھای بعضیحت.دادنی درستھ قورتم مچشاشون
 آوردند

 .رفتمی می بعدزی و بسمت مشدمی بھ حالت رقص از دستشون دور مکھ
دستامو در کنارم بھ . بودبی کھ متعلق بھ ھمون مرد عجیزیم.دمی رسزی منی آخربھ

 حالت
 کمرم شده خی کھ نگاھش می و در حالستادمیکنارش ا.دمی حرکت دادم و چرخیموج
 بود
 نگاھش از کمرم بھ. بھ کمرم دادمی منظم و قشنگی خرج کردم و تکانھامویی تواناتمام
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ھمھ نگاه ھا .دمیرقصی و مختمیریعشوه م. چشمام ثابت موندی باال اومد و رویآرام
 بسمت

  توجھ بھیب.ختی سرم ری اسکناس رویدستھ ا جلو اومد و یمرد. بوددهی چرخما
با .زهی صورتم بری با آھنگ خم شدم کھ باعث شد موھام بھ شدت توپولھا،ھماھنگ

 کی
 ینگاھش رو. شدنشونی سرمو باال گرفتم کھ دوباره ھمھ شون پشت سرم پرحرکت
 قسمت

 نگاھشو باز بھ. شده بوددهی باز بودن لباسم بدنم دلیموقع خم شدن بدل. ام مونده بودنھیس
  گذشتم وزھای منی از بدمیرقصی زدم و ھمانطور کھ می دوخت کھ با ناز چشمکچشمام

 . سن برگشتمیبرو
  جذابش نگاه ازمیصورتش سرخ شده بود و با چشمھا.نمی نگاه کردم تا حالتشو بببھش
 . از درون داغ شدهدونستمیم.داشتیبرنم

 .دی رسانی بھ پاکی زدم کھ موزیگرفتھ چرخ قرار رمی تحت تاثنکھی از اخوشحال
٤٧ 

  بود دوستان؟؟؟؟چطور
 : گفتاقی بدنبالم اومد و با اشتنی اومدم و بطرف اتاقم رفتم رابنیی سن پااز
 .ی کردزمونیواقعا سورپرا. بودرینظیب. ربکای سالنو ترکوندیوا-
 .حاال برو کھ من عجلھ دارم.زنمی رو نمی حرفیخودیمن ب.گفتم کھ-

 : با ذوق گفتمستادمی انھی آی جلونی از رفتن راببعد
 .نمی مغرورش ببی تو چشانویباالخره تونستم برق تحس-

 !!! داغ کرده بودجانی از ھی وقتداشت،ی اونطور چشم ازم برنمیوقت
 . رو دوست داشتمبای لباس زنی ایلیخ. کردمی زدم و بھ چھرم نگاھلبخند

دھانم از .  کھ وارد شده بود نگاه کردمیخصمتعجب بھ در و ش. اتاق بشدت باز شددر
 شدت

 شد با یدوباره خاطرات بدم برام تداع.کردی چکار منجایاون ا. باز موندتعجب
 تیعصبان

 :دمی توپبھش
 ؟یکنی از من؟چرا ولم نمیخوای می؟چیچرا اومد-

 : و در آخر گفتکردی چون مات و مبھوت تماشام مدی اصال صدامو نشنانگار
 .یچقدر ماه شد-
  نھ؟؟ی کنفی کھ از من تعریومدی ن؟مسلمای چکار دارنجای اگمیم-

 با. دوست ندارم اون صحنھ ھا تکرار بشھگھی دیوا. اومد و درو پشت سرش بستجلو
 : مانع جلو اومدنش شدم و داد زدمدستم

 .ایجلو ن-
 .اومدم برگردونمت خونھ. من دلم برات تنگ شدهزمی عزکتای-
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 تو خوامی نمگھی بسھ، دگھید.ذارمیمن پامو اونجا نم.نھ ندارم بھ اسم خویی جاگھیمن د-
 با

 منو بتو نی کرده بود واسھ ھمنانیمادر من بھ تو اطم.ی و کارات عذابم بدحرفا
 اما تو.سپرد
 .ی کردی فرھاد، نامردی نامرد؟توی کردچکار

 .کنمیمن خوشبختت م.می کنی با ھم زندگایب.کتای حرفو نزن نیا-
٤٨ 

 : انزجار گفتمبا
  لحظھ چشمم بھتکی ی حتخوامی نمگھید. برونجایاز ا. بشنومیزی چخوامیخفھ شو نم-
 .فتھیب

 : وارد اتاق شد و گفتنیراب
  شده؟یزیچ-

 : گفتمملتمسانھ
 . ببرشکنمی خواھش منی رابرونیببرش ب-

 : رو بھ فرھاد گفتی متعجب نگاه کرد و با دودلنیراب
 .یھاش بذاراون االن خستست بھتره تن-

 : بھ من انداخت و گفتیفرھاد نگاھ. بودخبری از موضوع فرھاد بنیراب
 . منشی پی برگرددیتو با.ی کارات ادامھ بدنی بھ اذارمیاما فکر نکن م.رمیمن م-

 :دی با تعجب پرسنیراب. تنھا گذاشتختھی رفت و منو با اعصاب بھم ررونی اتاق باز
 ؟یریمگھ تو خونھ نم-

 : گفتمی حوصلگی نداشتم با بنوی رابی کنجکاوحوصلھ
 ؟ی تنھام بذارشھیم-
حسام . زنگ خورد بھ صفحھ اش نگاه کردملمی از اتاق خارج شد کھ موبای دلخوربا

 .بود
 . فراموش نشھ دوستاننظر
 : و جواب دادمدمی کشیقی عمنفس
٤٩ 

 الو حسام؟-
 !ی کردری؟دییکجا.سالم سارا جان-
 . شدری ددیببخش.امیسالم دارم م-
 . دنبالتامیبزار م-
 .تا بعد.امی دارم مستینھ الزم ن-

 . صورتمو شستمشی کردم و آراضی قطع کردم و با عجلھ لباسمو تعوتماسو
 اهی سلیبھ اتومب. اومدم نگاھم بھ ھمون مرد مرموز افتادرونی کھ از کاباره بنیھم

 رنگ
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 نگاه کرد و یکم.دی من چرخینگاھش بسو.دیکشی داده بود و انتظار مھی تکییبایز
 سرشو
 کرده بود زیچشماشو ر.اما دوباره نگاھشو متعجب بھ من دوخت. چرخوندگھی دبسمت

 و با
 .می بودرهیھردو بھم خ. شده بودرمیی انگار متوجھ تغکردی تماشام مدقت
  از پشت سرم احساسی نگاھشو حتینیاما سنگ. شدم و براه افتادممی آخر من تسلدر
 .کردمیم

نگاھش . رو کنارم احساس کردمینی نرفتھ بودم کھ حضور ماششتری چند قدم بھنوز
 کردم

 : گفتیسیبھ زبون انگل.  بودخودش
 . برسونمتایب-

 :دمیصورتمو با اخم چرخوندم کھ باز صداشو شن. واسھ مندهیدستورم م! ی غرورچھ
  شد؟ی حاال چیزدیتو کاباره کھ واسم لھ لھ م-

 : گفتمی فارسبھ
 ! ھستیانگار ک.ذارهی اونوقت واسھ من کالس ممردیت واسم مخودش داش!!!!!لھ لھ -

٥١ 
 یلی واسھ خودش گفت؟خی چگھی حتما با خودش مکردی کردم با دھن باز نگام منگاش
 .موننی مشی حرف بزنم تو خماری فارسای خارجنی با اتونمی کھ مخوبھ
 : زدم و بھ زبون خودش گفتمیزی تمسخر آملبخند

 .برو رد کارت.یزنی واسھ من لھ لھ میفعال کھ تو دار-
 : نگام کرد و گفتیجد

 . بھ درکای کھ نیاینم.زنمی دختر ھرکاره لھ لھ نمھیمن واسھ -
 : زدمادی دستامو مشت کردم و با حرص فرتیاز عصبان. از مقابلم گذشتی تندبھ
 .کنمینابودت م.مگھ دستم بھت نرسھ.یآشغالھ عوض-

 . نثارش کردمراهی کھ تا خونھ تو دلم بد و ب حرفش برام گرون تموم شداونقدر
 : گفتیحسام بھ استقبالم اومد و با خوشحال.دمی خونھ کھ رسبھ
 .زمی عزیخوش اومد-

 : زدم و گفتمی اجبار لبخندبھ
 . شدریببخش اگھ د.ممنونم-

 !! شدهوونھیوا د!!!  پشتم و چشامو از پشت گرفتاومد
 ھ؟ی چھ کارنیحسام ا-

 : و گفتدیخند
 .یفھمیبرو جلو خودت م-
 .دستتو بردار.نمیبی رو نمیی جا؟منکھیگی می داریچ-
 .برو جلو من ھواتو دارم. نکن دختر خوبیلجباز-
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 داده بھ ری گنمی داشتم کھ ای شب خوبیلیخ. نداشتماروی لوس بازنیحوصلھ ا. بابایا
 !!من
٥١ 

 : و گفتستادی و ناگھان اکردی متمیحسام ھدا. راه افتادمیلی می ببا
 ٩ ٢ ٠.حاال چشاتو باز کن-

 . و دست خونھ رو ترکوندغی جی صداھوی با حرص باز کردم کھ چشامو
 کھ تو دستش بودو ترکوند و با ی بادکنکیھست. شدمرهی تعجب بھ روبروم خبا

 یخوشحال
 :گفت

 .یینجای کھ امی خوشحالیلیخ.می ورودت جشن گرفتیسارا ما برا-
 .کردنی و خسرو ھم لبخند زنان نگام منینسر. بغلم کردی با مھربونو

 زدم و ینیلبخند غمگ.بھی آدم غرھی یبرا. من جشن گرفتھ بودنی من اونا برایخدا
 :گفتم

 .از ھمتون ممنونم.نی کردرمیغافلگ-
 : حسامم گونشو آورد جلو و گفتدمشون،ی بوسیکی یکی و
 ؟یپس من چ-

 .دمی بوسی و گونشو بھ نرمستادمیرو پنجھ پام ا.دلم سوخت. پا و اون پا کردمنی ایکم
اول تعجب کردم اما بعد ھمھ . از لپم گرفتعی بوسھ سرھی اونم ھوی داد و لمی تحویلبخند

 با
 .میدی کارش خندنی بلند بھ ایصدا
 . شرمنده شدمیلیخ. و کادو گرفتھ بودنکیبرام ک. رو در کنارشون گذروندمی خوبشب
 . جواھر گرفتھ بودیبای ست زھی خسرو برام عمو
 . دادھی بھم ھدبای ساعت زھی جونم نینسر
 خوشگل ی باکس کھ داخلش پر از لباس خواباھی. دوست داشتمیلی رو خی ھستیکادو

 و
 . بودرنگارنگ

 . پکر شمی حسام باعث شد حسابی کادواما
  قرارم بھ محتواش افتادی کوچکو باز کردم و نگاه بجعبھ
٥٢ 

  انگشترھی 
 داد؟؟ی می چھ معننیا
 . نگاھم بھ حسامھی نگاھم بھ انگشتر بود ھی
 : گفتمی لرزونی صدابا
 ھ؟ی چنیا-

 : زد و جواب دادی لبخند خجلحسام
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 .زمی واسھ نامزد عزی حلقھ نامزدھی-
  حلقھ رو نگرفتھنیحسام کاش حاال ا. اوج فاجعھ بودگھی دنیا. باز مونده بوددھنم
 ی حلقھ برانیا. وارد انگشت سارا بشھدی بانیا.ستی حلقھ متعلق بھ من ننیا.یبود

 . گرفتمی پستم کھ شماھارو بھ بازنقدری کھ ای منینھ برا. منینھ برا.ساراست
 : جون منو بھ خودم آوردنی نسریصدا

 . حسام جان؟بنداز دستشی ھستیمنتظر چ-
 حسام با لبخند دست. چکار کنمدی بادونستمینم. نداشتم اون حلقھ بره دست مندوست

 دمی خواست حلقھ رو بندازه انگشتم ، دستمو از دستش کشنکھی بدست گرفت و ھمموچپ
 و

 :گفتم
 . حلقھ رو قبول کنمنی اتونمیمن نم-

٥٣ 
 . باال رفتھ نگاھم کردی با ابروھاحسام
 زم؟یچرا عز: نینسر

  آوردنادی با بھوی مخالفتم بودن کھ لی دلدنیھمھ منتظر شن. بگمی چدونستمی نمیوا
 : گفتمیموضوع

 آخھ من و حسام فقط زمان. حسامو بشناسمشتری بدمی محی جون، من ترجنیخوب نسر-
 ھی واسھ دی بذارستیبھتر ن.می کردریی تغم،یاالن بزرگ شد.میدونستی اخالق ھمو میبچگ
 برادرم بتونھ حضور داشتھ باشھ؟... ھممی بشناسشتری کھ ھم ما ھمو بیوقت

 : پشت بند حرفم گفتیھست
 .شھیبدون برادرش کھ نم.راستحق با سا-

 : کرددیی ھم تاخسرو
 . مقدار اخالق ھمو بشناسنھی بھتره بچھ ھا گھیسارا درست م-

 : جون جلو اومد و شونھ ھامو گرفت و گفتنینسر
 .نی ھمنی راحت تر باشمیما فقط خواست.زمی عزیھر طور کھ تو راحت-
 . حلقھ دستم بشھنی در حضور برادرم ادمی محیترج. جوننیممنونم نسر-

 . ندارهی اشکالزم،یباشھ عز: نینسر
 آه ه ه ه. گذشتری بخخداروشکر

  کرده بود؟یآخھ اون چھ گناھ. شدم، ماتش برده بودرهی حسام خبھ
ھنوز درو نبستھ بودم کھ حسام اجازه . کادوھام باال اومدم و وارد اتاق شدمھمراه

 خواست و
 . شدوارد

 .رمی براشون در نظر بگی مناسبی گذاشم تا بعد جاشی آرازی می روکادوھارو
 : حسام نگاه کردم و گفتمبھ

٥٤ 
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 ؟ی داشتیکار-
 : حلقھ کھ ھنوز دستش بودو مقابلم گرفت و گفتجعبھ

  دستت بندازم؟یچرا نذاشت-
 : زدم و جواب دادمی اجبارلبخند

 .خوب علتشو کھ گفتم-
 .ی معلوم بشھ اومدفمونی تکلنکھی تو بخاطر ھمکردمیفکر م-
 . بشناسمتشتریاومدم تا ب....درستھ......خوب-
 .یریگی نملمی تحوگھید. سارای شدبھیغر-
تو عوض . فرق کردهھیاالن قض.می زمان ما بچھ بود؟اونیگی می داریحسام چ-

 من.یشد
 ریی تغم،یبزرگ شد.میستی نگوشی ساده و بازی اون بچھ ھاگھیما د. شدمعوض

 دیبا.میکرد
 .ی بد حقبھم

 آرزو دمتی دوباره دی کھ از وقتی درک کننوی ادی؟نبای بھ من حق بددی نبایتو چ-
 کردم ھر

دوست .ی بشھ؟من دوست دارم تو مال خودم بشی رسمنمونی موضوع بعتری سرچھ
 دارم با

بنظرم . سردیلی سارا خی سردیلیتو خ.یدوست دارم مھربونتر باش.ی راحت باشمن
 تو واسھ

اما .یبا مامان با ھست.اصال با ھمھ.یچون با بابا مھربونتر از من.ی اومدنجای بھ ابابا
  بھیوقت
 .خی کوه یشی میرسی ممن

  باھات معاشقھی دار؟توقعی داریتو از من چھ توقع.یکنی اشتباه میحسام تو دار-
 برام تی تا قبل از محرمزای چنطوری اومدم کھ ای من از کشوری کردکنم؟فراموش

 ریغ
 .ممکنھ

 یادی توقع زدینبا.کردمی قانعش مدیاما با.زدمی و ماوردمی حرفارو از کجا منی ادونمینم
 از من
 . بھ سارا کنمیانتی وجھ دوست نداشتم خچیچون من بھ ھ. باشھداشتھ
 : تو چشام زول زد و گفتحسام

 رفتارا برات سختھ، چطور نی و ای اومدرانی کھ تازه از ایی چرا تودونمیفقط نم-
  دلیتونست

 .ی و لباسات بکنی روسراز
 . رفترونی از اتاق بی با ناراحتو

٥٥ 
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 بودم دهی چرم پوشی تنھ مشکمی نھی کھ روش ی تاپ قھوه اھی. بھ لباسم انداختمینگاھ
 کھ

 گندددددد.ی شلوار مخمل چسب قھوھاھیبا .دیرسی منھی سری تا زشی بود و بلندنی آستمین
 .گفتیاون راست م.زدم

 . موضوع توجھ نکرده بودمنی ابھ
 :خدمتکار تا چشمش بھ من افتاد گفت. خونھ نبودی رفتم کسنیی پای روز بعد، وقتصبح

 . صبحونھ تون حاضرهدییبفرما-
 ست؟ی خونھ نیکس-
 .دییبفرما. گذاشتنادداشتیخانم براتون .نھ-

 : گرفتم و خوندمکاغذو
 ی داشتازی نیزی ھر چزایالاز . اومدشی برام پیکار.سارا جان ببخش تنھات گذاشتم-

 . زود برگردمکنمی میسع.ریبگ
 : گذاشتم و گفتمزی می روکاغذو

 .اری برام بی چاھیلطفا -
 : بود گفتزای کھ اسمش الخدمتکار

 د؟ی دارلی می ناھار چیبرا.چشم-
 . آماده کنی دوست داریزیھرچ-
 .رونی بدیگرسنھ نر.دی کنلی صبحونھ مدییپس بفرما-
 .امیباشھ االن م-

 صبحونھ بھ اتاقم برگشتم و یبعد از خوردن مقدار. سارا برمدنی داشتم بھ دمیتصم
 لباس
 . رفتمرونی و بدمی پوشیمناسب

٥٦ 
 از حالتش اشک بھ چشام نشستھ بود با. کھ بھش وصل بود نگاه کردمیی دستگاه ھابھ

 : لرزونم گفتمیصدا
 .سارا لطفا زنده بمون-

 .ا خوندم نگاش کردم و تو دلم براش دعیکم
 کھ با چشاش ی زد و در حالیلبخند زشت.دمی پرستشی دکترش رفتم و از وضعسراغ

 براندازم
 : گفتکردیم
 .می قھوه با ھم بخورھی نی بشایب. نکردهیریی تغتشیوضع-

 : بھش انداختم و جواب دادمی بدنگاه
 . دکتری داریدل خوش-

 . بعد بھ خونھ برگشتمی اتاقش خارج شدم و کماز
 .میخوردی و قھوه ممیدور ھم جمع بود.  بودعصر
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 کردم از دلش یسع.شبیبابت موضوع د.از من دلخور بود. تو خودش بودحسام
 ظرف.درارم
 : برداشتمو گفتمشکرو

  کنم؟نیری قھوه تو شیخوایم-
 : نگام کنھ جواب دادنکھی ابدون

 .خورمیتلخ م-
 : فنجونشو جلو آورد و گفتخسرو

 .خورمی منیریاما من ش-
 : و گفتمختمی شکر داخل فنجانش ری لبخند قاشقبا
 . دوست دارم عمو جونشتری بنیریمنم ش-

٥٧ 
 : باال انداختم و کنار گوشش گقتمیشانھ ا. بھم انداختی نگاه گلھ مندحسام

 ؟یمثل بچھ ھا قھر کرد-
 : من آھستھ گفتمثل

 . نھای یتونی منمیبب.ی نازمو بخرخوامیم.آره قھر کردم-
 : باال انداختم و گفتمییابرو

 االن؟-
 . اتاقماینھ، وقت خواب ب-

 . نگفتمیزی گرد کردم و چچشامو
 : گفتی بلندی جون با صدانینسر. تلفن بلند شدیصدا

 . جواب بدهزایال-
 باعث شد متعجب بھ او نگاه زای الی فکر بودم کھ چطور از دل حسام درارم کھ صداتو

 :کنم
 .سارا خانم با شما کار دارن-

 پشت خطھ کھ منو بھ ی کیعنی! رو ندارمیمنکھ کس. از شدت تعجب باال رفتابروھام
 اسم

 شناسھ؟؟؟؟ی مسارا
 !!!!!شناسھی اسم نمنی منو بھ ای نفر کس٠ نی از اری غآخھ
  لطفادی بدنظر

 :دمی تعجب فراوان پرسبا
 با من؟-

٥٨ 
 .برادرتون ھستند.بلھ خانم: زایال

 برادرممممممم؟؟؟؟؟؟؟
 : رو بھ من گفتدی شننویخسرو تا ا. بود شاخ درارم موندهکم
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منم شمار . حالت شدیای امروز سھند با شرکت تماس گرفت و جوزم،ی شد بگم عزادمی-
 ه
 . بھش دادم تا بتونھ باھت صحبت کنھنجارویا

 بتی با ھتل و تلفن ھمراھتم تماس گرفتھ اما ھتل گفتھ چند روزه غگفتیسھند م: حسام
 . خاموشھلتمی و موبازده

 صحبت زمی چکار کنم؟ھمھ منتظر بودن برم و با برادر عزدیحاال با.فتادمی پس مداشتم
 .کنم

 : بلند شدم و رو بھ حسام گفتمی سستیبا پاھا. زدهخی دستام یواااا
 . روشنھلممیمن اتاق ھتلو پس دادم و موبا.کنھیحتما اشتباه م-

 .شھیتلفنش االن قطع م. سھند منتظرهزمیبرو عز: یھست
 زای رو از الی لرزان جلو رفتم و گوشیبا قدمھا. کھ قطع بشھخواستمی از خدا ممن

 .گرفتم
 رو کنار یبھ اجبار گوش.دیلرزیاز شدت استرس صدام م.کردنی با لبخند تماشام مھمھ

 گوشم
 : و گفتمگرفتم

 الو؟؟-
 : شددهی شنی مرد جوانیصدا

 ؟یالو سارا خودت-
  سھند جان؟یخوب.آره خودمم-
 . کردهرییچقدر صدات تغ.زمیوبم عزخ-
 .نطورهی تو ھم ھمیآخھ صدا.یشنوی مینجورینھ نھ تو ا-
 ؟یاونجا راحت.نمی بگو ببالیخیخوب ب-
 . ھوامو دارنیلیعمو خسرو و خانوادش خ.آره-
 .شتی پامی سفر مھی و کنمیمنم کارامو م.اصال نگران نباش-

٥٩ 
 : شدم بسرعت گفتمھول

 .ستینھ نھ الزم ن-
 و میری تو و حسام جشن بگی تا براامی خسرو صبح گفت ب؟عمویگی می داریچ-

 فتونویتکل
 .می کنمشخص

 : گفتمآھستھ
 . بشناسمشتری بگذره تا حسامو بکمی دیمن با. تو قبول نکنی ولگنیاونا م-
 عتری من سریمگھ خودت نگفت. کردهریی تغدتی اونجا عقایحالت خوبھ سارا؟رفت-

 کارامو
 م؟ی کنی رسمتونوی تا نامزدامی و ببکنم



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 52 

 : گرفتم و گفتممویشونی پیعرق رو.کردمی داشتم خراب مگھی خدا دیوا
 ؟ی نداریسھند جان کار. کردهریینظرم تغ...خوب....خوب-
 .کنمی دارم صحبت مبھی آدم غرھی با کنمیدارم فکر م-
 : ترس گفتمبا
 بھ؟یچرا غر-
 !!دتی کرده ھم لحنت ھم عقاریی تغیلیچون ھم صدات خ-
 .باور کن من خود خودمم-
 ینیمنو کھ بب. تاب برداشتھکمیمختم . اونجا بھت نساختھیآب و ھوا.زمی عزدونمیم-
 یشیم

 . روز اولمثل
 :کھ گفت.دمیمنم بھ اجبار خند.دی بلند خندی صدابا
 ؟ی نداری شد کاری تلفنم طوالنگھیخوب د-

 : خدا خواستھ گفتماز
٦١ 

 .نھ خدافظ-
 .خدافظ.مراقب خودت باش-

 .دمی کشی نفس راحتفتادمی کھ داشتم پس می تلفنو سر جاش گذاشتم و در حالیگوش
 !!!! کردنی نقش بازی کسی سختھ جاچقدر
 . امشب بھ من وارد شده بودیعجب استرس. کابارهرفتمی مدی شده بود باشب
 گھیھر کرده و دالبد ق. از اون مرد مرموز نبودی سن خبری رقص رفتم روی برایوقت
 .ادینم

 بدتر تیروز بھ روز داره وضع. انداختمیخودمو تو بد دردسر. مشغول بودفکرم
 .شھیم

 نیدوست داشتم خودمو از ا.یروزام شده پر از استرس و نگران. تو دلم افتادهی بدترس
 ای مھربوننی محبتا انی اگھی دقتی حقدنی با فھمترسمیم.ترسمیاما م. خالص کنمتیوضع
 . خانوادمنی ای از اعضایکی کھ کنمیمن دارم باور م. بشھتموم

 . خونھ شدمی راھی کالفگبا
  دلم بزارم آخھ؟ی کجاگھی دنویا. ھنوز دلخور بودحسام
 ؟ی وقت خواب برم از دلش درارم اما چھ طوردی بود باگفتھ

 .اووووووف. بودیواقعا مثل بچھ ھا نازک نارنج.کردی داشت خودشو لوس میحساب
 .دوست نداشتم ناراحت باشھ. گرفتم برم باھش حرف بزنممیز شام تصم ابعد
 .....منم رفتم اتاق حسام. خواب بھ اتاقشون رفتندی براھمھ
 : نشست و گفتدی بود کھ تا منو ددهی تختش طاق باز خوابیرو. زدم و وارد شدمدر
 .یای بکردمیفکر نم-
 . نکنمی و کاری ازم دلخورنمی ببتونمینم-
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 : تخت نشستم و گفتمی روکنارش
٦١ 

  نھ؟ای یکنی میحاال برام بگو آشت.خوب-
 .کنمی نمی آشتای راحتنیبھ ا.من بابت رفتارت دلم شکست-

 !!!!!انگار دختره. دارهمی چھ نازپووووووف
 : زدم و گفتمی حرص لبخندبا
 ؟ی کنی کنم تا آشتدچکاریخوب با-
با .ت و چند ضربھ زد لبش گذاشی نگاھم کرد و انگشت اشاره شو روطنتی شبا

  باالیابروھا
 : گفتمرفتھ

 ؟ی چیعنی-
 .ی بوسھ از دلم درارھی با دیبا...یعنی-

 !!!!رو تو برم بشرررررر!!!!! از تعجب گرد شدچشام
 : جلو آورد و گفتلباشو

 .منتظرماااا-
 . شدمرهی و مبھوت بھ لباش خمات

 : از لباش بھ چشاش سوق دادم و گفتمنگامو
 ؟یکنی می راه آشتھی نیفقط با ھم-
 .ی راھو دارھی نیفقط ھم.آره-
 .ی رو انتخاب نکردیراه خوب-
  بدونم چرا؟شھیم-

 : کردم و گفتمی اسرفھ
 .یشی مضیتو ھم مر.چون من سرما خوردم-
 . کردمفی و خفی الکی دوباره سرفھ ھاو
 :دی زد و دستمو گرفت و منو سمت خودش کشیشخندین
 .یستی نی خوبیدروغگو-

٦٢ 
 : و گفتمدمی کھ سرمو عقب کشارهی جلو بدنمی بوسی لباشو براخواست

 . کارو نکننی اکنمیخواھش م-
 : باال داد و گفتابرھاشو

 . سارایآخھ چرا؟تو نامزدم-
 . ندارمشویآمادگ...من....من-
 ؟ی ندارشوی کھ آمادگیمگھ قراره چکار کن-
 . االن ببوسمتتونمیمن نم. بھ من فرصت بدهکنمیحسام خواھش م-

 : گفتی از قبل شده بود با کالفگتابتری کھ بی حالدر
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 . نکن ساراتیتروخدا اذ-
  تو؟ای کنمی متتیمن اذ-

 : پشت گردنم گذاشت و گفتدستشو
 . بذار ببوسمت؟پسیمگھ دوسم ندار-

 . منو ببوسھخواستیبھ زور م. شده بودوونھی دیوا
 : لبام گرفتمو گفتمی جلودستمو

 .رهی منای عمو ای اونوقت آبروت جلوزنمی مغیو ج جلیایاگھ ب-
 : ولم کرد و گفتیعصب

  خواستم ازت؟ی چ؟مگھیکنیچرا مثل بچھ ھا رفتار م-
درضمن خود تو . رو ازم نداشتھ باشیزی چنیمن قبال ھم بھت گفتھ بودم توقع ھمچ-

 ھم
 کھ یزی بھ چیخوای و بھ زور و اجبار میکنی کھ قھر میستی شباھت بھ بچھ ھا نیب
 یخوایم

 .یبرس
٦٣ 

 : گفتی کالفگبا
 .... از اتاقمرونیبرو ب.....برو-
 .یکنی مثل بچھ ھا رفتار منیبب-

 : گفتتی چونھ مو با دستش گرفت و با عصبانمحکم
 شتریب.دمی رو انجام می کھ دوست نداری کاری بمونشتریاگھ ب. برو، بروگمی میوقت-

 نیاز ا
 . نکن برووونمید

 . و بلند شدمدمی بلند گفت برو کھ ترسچنان
 نفر برخورد ھیتا خواستم بھ اتاقم برم محکم با . اومدمرونی سمت در رفتم و ببھ

 تو.کردم
 ................ شدی بھ اندامش نگاه کردم و چشام از ترس و تعجب اندازه نعلبکیکیتار
 زمزمھ.ھی کدی فھمشدی بود کھ نمکیاونقدر تار. شده بودم بھشرهی متعجب خنطوریھم

 :کردم
 !!!!!!دزد-
  لبام گذاشت و دستی بزنم دستشو بسرعت روادی دھانمو باز کردم و تا خواستم فرو
 . کھ متعلق بھ من بود راه افتادی ھم دورم حلقھ کرد و بھ سمت اتاقگشوید

 .دمیلرزی و مزدیقلبم بشدت م.فتادمی پس مداشتم
 . اتاق شد و منو پرت کرد داخلوارد

 : فرصت استفاده کردمو داد زدماز
 .... دزیآ-
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 : گفتی دھنمو گرفت و آھستھ و حرصی جلودوباره
  نھ؟ای یشیساکت م-

٦٤ 
 : حرفمو واضح بزنم فقط از خودم صدا در آوردمتونستمینم
 اووووووووم-
 ؟ی ھستی تو کنمیبگو بب.ادیصدات در ن.ساکت شو-

 .ی ھستی کگھیبھ من م!!!! بودیییی دزد پرووعجب
 جمع کردم و با پام بھ زانوش ضربھ زدم کھ با درد موییتوانا. حرصم گرفتازش

 دستشو از رو
 : برداشتو گفتدھنم

 ییییییوحش-
 .یدزد عوض.یی تویوحش-

 . گرفتم و پشتش نگھ داشتمدستاشو
  بازکردمیاگھ ھم دستاشو ول م. روشنش کنمتونستمی برق فاصلھ داشتم نمدی کلاز
 :با حرص گفتم.گرفتی بھ دھنم و جلوشو مدیچسبیم
 ؟ھان؟یکنی میخونھ ما چھ غلط-
  تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟خونھیچ-

 : و با خشم گفتواری و منو چسبوند بھ ددی از دستم کشدستاشو
 ؟ی ھستی ھان؟اصال تو کیکردی اتاق حسام چکار میتو-
 یشناسیتو حسامو از کجا م... حسام؟یتو گفت.....؟یچ.....ی ھستییعجب دزد پروو-

 ھا؟
 ؟یگفتم تو اتاقش چکار داشت. ندارهی ربطچیبھ تو ھ -
 .بھ تو چھ اتاق نامزدمھ-

 :با حرص گفتم. حکم فرما شدنمونی بسکوت
 نجا؟ی ایکنی می بگو چھ غلط؟حاالیجوابتو گرفت-
 ؟یتو نامزد حسام-

٦٥ 
 ؟یشناسی تو حسامو از کجا می ھستیعجب دزد-

 تیاولش چشام اذ. شدمرهیاغو زدم و بھش خ چردیبسرعت کل. با بھت رھا کردمنو
 شدن از

 . کھ گذشت نگام تو نگاش گره خوردکمی.نور
 :دستمو جلو دھنم گرفتم و با تعجب گفتم.اوردمی داشتم شاخ درمدمی کھ دیزی چاز
 توووووو؟؟؟؟؟؟-

 .مات و مبھوت فقط با دھن باز نگاھم کرد. از من نداشتی دست کماونم
 . شدم، دروغ نگفتمچارهی بگم بدبخت شدم، باگھ
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 !یایکھ بھ من گفت بدرک کھ نم.ھمون پسره ست..... ھموننیا
دستامو مشت .اون بھ من گفتھ بود ھرکاره. شدمی وسط ترس و اضطراب، عصبانھوی

 کردم
 لباسمو گرفت و منو بھ قھیچنان محکم . بکنمی خفھ کردنش اقدامی تا خواستم براو
 وارید

 . شدی کھ از درد چشام اشکزد
 :دمی کنار گوشم شنشوی عصبیصدا

 ؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا-
 .اه ولم کن.یکنی می چھ غلطنجایخودت ا-

 : کھ از درد سراغم اومده بود ادامھ دادمی با حرصبعد
 . کار کردم ولم کن تا لھت نکردمی من رزمنیبب-
 : زد و گفتیشخندین
 .نمیلھم کن بب-

٦٦ 
 : بزنم لھش کنم کھ ادامھ دادی چطورکردمیداشتم فکر م. شدمرهی چشاش ختو
 ؟؟؟؟؟ ok ادی بافتی و قختی بگو کھ بھ ریزی چھی-
 . اونم با کفششششرفتی داشت رو اعصابم راه میلی خگھید

 شکمش کردم کھ از زور درد قرمز شد ری نثار زی محکم گرفتم و با پام ضربھ افکشو
 یو رو

 بودم و ی بود اما عصبی بدیلیصحنھ خ.پامو باز کردم و نشستم روش. افتادنیزم
 اصال بھ

 تیباز چونشو با دستم نگھ داشتم و با حرص و عصبان.کردمی فکر نمی اگھی دزیچ
 :گفتم

 االی!ی دزد باشادی نم؟بھتی چکار دارنجای و ای ھستیبگو ک. کوتاه اومدمیلی خگھید-
 بگو

 ؟یخوای می چنجایا
 . رقاص ھمھ کارهی جوابگو باشدیدرحال حاضر تو با-

 : بھ صورتش زدم و گفتمی محکممشت
 کشمتیم.یزنی حرفو بھ من منی ایدوباره دار.رسمیحسابتو م.خفھ شو آشغال-

 .یعوض
 . رو بزنم کھ در اتاق بھ شدت باز شدی مشت بعداومدم

 ضربھ من ی کھ برای اافھی با قنیی کھ آماده فرود بود، اونم اون پای اون باال با مشتمن
 جمع
 ...................... بھ در اتاقمی زدھر دو زول. بودشده
 . از من نداشتنیاونا ھم دست کم. نگاه کردمانفری خانواده کی و مبھوت بھ اعضامات
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٦٧ 
 : کھ گفتدمی شنری از زصداشو

  چخبره؟نجای بھ من بگھ ایکی-
 : گفتمتیبا عصبان. افتاد قرار بود ھنوز کتکش بزنمادمی صداش دنی شنبا
  چھ خبره؟یپرسی اونوقت می دزدیاومد-
 : بلند شدنی و نسری ھستغی جھوی خواستم دستمو بکوبم تو صورتش تا
 .نھھھھھھھھھھھ-

 از فرصت استفاده کرده بود منو یعوض.نی نگاشون کردم کھ خوردم زممتعجب
 انداخت

 :بعد رو بھ خسرو گفت.نیزم
 ھ؟؟؟؟ی زن، کنیبابا ا-

 !!!! نذاکتی ادبھ بی من گفت زن؟؟؟ببھ
  گفت بابااااااااااا؟؟؟بھ خسرو؟؟؟؟؟؟گفت بابااااا ؟؟؟نمی کن ببصبر
 گھیاالن م. اسم من ربکاستگھیاالن م.گند زدم. شدمچارهی بیوااااا. بھ جمع کردمینگاھ

 من
 .رهی آبروم میوااااااااا.کنمی میرقاص
 : گفتدیخندی کھ می در حالخسرو

 .دی شما دچار سوءتفاھم شدیھر دو -
 : رو بھ اون پسره گفتبعد

 . دختر گلم ساراست نامزد حسامنیا-
 : رو کرد بھ منو گفتبعد

  مگھ عمو جون؟ستی نادتی. ھم ھومنھی مرد جوونھ عصبنیا-
 . مردک نزده بودنی از ایسارا حرف. کل ھنگ کردمبطور
  خوب بود؟؟سفرتی اومدخبری ھومن جان آخھ چرا بیوا: نینسر

باز !!!!!! کابارهیوا!!!!!اره ول بود سفرش کجا بوده؟؟؟ تو کابکسرهی نکھیسفر؟؟؟ا
 ادمی

 .افتاد
 ی کھ ھستمی شدرهیمن و ھومن با تعجب بھم خ.رهی االن آبروم مای خدای واگھی ماالن
 :گفت
٦٨ 

 . بخوابم بابارمیمن م. شدهیاوووووه حاال گفتم چ-
 :حسام لبخند زنان گفت. و خسرو ھم از اتاق خارج شدننینسر

 .بذار سارا ھم استراحت کنھ.ھومن برو بخواب.نی راه انداختھ بودیئلعجب دو-
 مونی ھم پشدنی اما با دمی بگیزی چمی تا از اتاق خارج شد ھردو دھن باز کردحسام

 .میشد
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 : گفتی و بھ فارساوردی بھ خون نشستھ نگام کرد و طاقت نی با چشماھومن
 اون رقاص ھ؟پسی کگنی آره؟؟پس ربکا ربکا کھ مردم میی تو سارا؟؟کھییتو سارا-

 معروف
 ھ؟ھان؟یک

  نگودهی ذوق کردم کھ نفھمی بھش گفتم و کلیاون شب من فارس!!! بلدهی فارسنی ایوا
 . ھمھ رو متوجھ شدهآقا
  و کاباره رفتن؟ی خوش گذرونای ی تو سفر بودنمیاصال بب....من...من-
 : و گفتمدمیبا حرص لپشو کش. آوردمری گییآھا خوب آتو.دی رنگش پرھوی
 . آره؟خاک بر سرت کنمیھھ دروغ گفت.ی مسافرت نبودگمی بھ ھمھ مادیصدات درب-

 : با خشم کنار زد و گفتدستمو
 ؟ی آوردریخانواده منو ساده گ.  دروغگوادیش.نیفقط صبر کن و بب.رسمیحسابتو م-

 .میری حسام باعث شد ھر دو از ھم فاصلھ بگیصدا
 ؟یھومن ھنوز نرفت-

 : تو چشام دوخت و خواست بره کھ گفتمشوی عصبنگاه
 . لوت دادما،یلو بد-

 .ارمی در می بازری اما واسھ اون شلرزهی از ترس صدام محاال
 . حرص نگام کردو رفتبا
 .دمی نفھمیزی تخت افتادم و چی حس روی بدن ببا

٦٩ 
 نییاصال حال نداشتم برم پا.ودمچقدر کسل ب. شدمداری از خواب بی حالی بعد با بروز

 اما
 نینسر.نیی رفتم پادمویبعد از گرفتن دوش، لباس پوش.رفتی ضعف می از گرسنگدلم

 جون
 : چشمش بھ من افتاد گفتتا
 . صبحونھ بخورایزم؟بی عزیاومد-

  فراموش کردهنوی من ایوا. زنان وارد آشپزخونھ شدم کھ چشمم بھ ھومن افتادلبخند
 . خواب بودھیکاش ھمش .بودم
 :حسام بود. پشت سرم قرار گرفتیدست

 ؟ی شدداری بیک.زمی عزریصبح بخ-
 .شھی مقھیچند دق.ریصبح بخ-
 ؟یحمام بود.سھیموھات خ-
 .آره-
 ؟یستادی چرا ازی سر منیبش-

 !!!! کھ قھر بودشبید!! مھربون شدهچھ
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بھ ھومن  نکھی ایاصال رو. افتاده مشغول خوردن شدمنیی پای و با سرزی سر منشستم
 نگاه
 . نداشتمکنم

 : ھومن لرزه بھ اندامم انداختیصدا
 ؟ی چطور منو نشناختشبی سارا ددیا ببخش...... ربکاگمیم-

 فھمونھیداره با حرفش بھم م.دمی اسم ربکا رو از دھنش شنی قلبم اومد تو دھنم وقتیوا
 .رهی حالمو بگی حسابخوادیم

 : صاف کردمو گفتمصدامو
٧١ 

 . مطلق بودیاھیھمھ جا س.یی تودونستمی مدیمن از کجا با-
 . ھم وجود دارهی ھومنھی یانگار بھ کل فراموش کرده بود-

 اما پر از رونیمنم از درون پر از استرس از ب.زدی حرفاشو با حرص داشت مھمھ
 آرامش
 : دادمجواب

 ی اونوقت توقع داشتیکنی و مثل دزدا برخورد می جلو دھنمو گرفتی اومدینصفھ شب-
 اسمت؟بشن

 ؟بچموی دھن سارا رو گرفتی خدا مرگم، ھومن جان تو جلویوا:  جوننینسر
 یزھرترک کرد

 .کھ
 داری شما رو بخواستمینم.زدی مادی فرکردمی نمی نداشتم اگھ کاری اگھیچاره د: ھومن

 .کنھ
 یخوردی تو کتکم نمگھی دمیدیفھمیخوب داداش جون اگھ اون موقع م: یھست

 .خخخخخخخخ
 ی سرخ شده بود و بھ ھستتیھومن از عصبان. خندهری زدم زی منم پقی خنده ھستاز
 :دیتوپ

 . نشده بتونھ منو کتک بزنھدای پی گفتھ من کتک خوردم؟ھنوز کسیک-
 : باال دادم و گفتمابروھامو

 ن؟ی بود از زور درد افتاده بود زمی کشبیپس د-
 :ت گفزدی موج مدی کھ توش تھدی بھ من دوخت و با لحنشوی عصبنگاه

 دم؟ی کھ من تو رو کجا دنھی اومده اشی کھ برام پی سوالیول.دونمیاونو نم-
 . زده نگاش کردمرونی از حدقھ بی سرفھ افتادم و با چشمھابھ

 کی آب پرتقالو داد دستم و من وانیحسام با عجلھ ل.دادیسرفھ امونم نم.شدمی خفھ مداشتم
 !!! از ھومنریالبتھ غ.کردنی نگران نگام میھمھ با چشما.دمی سر کشنفس
  سارا جان؟یخوب: یھست
٧١ 
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 .زمیخوبم عز -
 : از جاش بلند شد و گفتحسام

 ؟یھومن تو خونھ ا. شرکترمیمن م-
 . گفتم قرارامو کنسل کنھیبھ جس. دنبال کارامرمیآره از فردا م: ھومن
 ؟ی نداری با من کارزمیسارا عز.پس من برم کھ بابا تنھاس.باشھ: حسام

 .نھ مواظب خودت باش-
 . کردی و از ھمھ خداحافظدی زد و گونمو بوسیلبخند
 : مشغول خوردن بود گفتی کھ دولپی در حالیھست

 ؟یکنی آماده مچی ساندوھیمامان واسم . شدهرمی دیوا-
 .تو برو آماده شو.زمیآره عز: نینسر
 رونی از آشپزخانھ بچی ھم بعد از درست کردن ساندونینسر. با عجلھ باال رفتیھست

خواستم منم پاشم برم کھ مچ دستمو گرفت .می بودزی فقط من و ھومن سر میواااا.رفت
 و
 : و خشن تو چشام زول زد و گفتی جدیلیخ
 دنی د؟ازی پھن کردی خانواده من چھ توری تو سرتھ خانمھ ربکا؟؟برایچھ نقشھ ا-

 من تو
  شد؟ نھ؟تمام نقشھ ھات نقش بر آبی خونھ شوکھ شدنیا

 : و جواب دادمدمی حرص دستمو کشبا
  واسھ خودت؟یکنی داستان سر ھم م؟؟چرایتوھم زد-

 نیاز جام بلند شدم و رو بھ نسر. وارد آشپزخونھ شدنی بزنھ کھ نسری حرفخواست
 :گفتم

 . جوننیممنون نسر-
 : شانھ ھامو بھ دست گرفت و جواب دادی با مھرباننینسر

 .نوش جونت-
 :رد و گفت رو بھ ھومن کبعد
٧٢ 
مثل پروانھ دور . پدرت عوض شدهھی سارا اومده چقدر روحی از وقتیدونینم: نینسر

 سار ا
 ی ھم کمتر تو اتاقش خودشو زندونیھست. در اومدمییمنم از تنھا.چرخھی مجون

 .دهیحسامو کھ نگو بچم جون گرفتھ نامزدشو د.کنھیم
 : نگاه کردمو گفتمنی گرد شده بھ نسریی چشمھابا
 . جوننی نسرنیلطف دار-

 !!!! مردکنی ای شدم جلودی و تمجفی تعرچقدر
 : جمع کرده باشھ گفتی چندشزی کھ انگار صورتشو از چی در حالھومن

 !!بارهی از سرو روش میخوب!دیگی کھ شما مھیزیبلھ سارا خانم درست ھمون چ-
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 :مبا حرص در جوابش گفت. کشمش جمع کردهنی عافشوی واه پس بگو چرا قواه
 . جون بابت صبحونھ ممنوننینسر. از خودتونھ ھومن خانیخوب-

 .زمینوش جونت عز: نینسر
 . من ظرفارو بشورمدی اجازه بدستی نزای امروز الیراست-

 : و گفتختی مزه رھومن
 ھ؟؟ی با توفشی وظازا،یا مگھ در نبود ال-

 : با اخم جواب دادنینسر. لھش کنمرمی داشتم بگدوست
 ذارمیسارا جان تو برو ظرفارو م. ھومن جان؟سارا رو چشم ما جا دارهھی چھ حرفنیا-

 نیماش
 .شورهیم
 : وجود نحسشو تحمل کنم گفتمتونستمی نمگھید
 . فعال با اجازهدی خبرم کندیدر ھر صورت کمک خواست-

٧٣ 
 . سرعت از پلھ ھا باال اومدم و وارد اتاقم شدمبھ
 اد؟ی خانواده در بنی پسر ادی با مردکنیدرست ا. فرستادمنی شانس بدم نفربھ

 ھومن
وجودش پر از . بودبیبرام عج. نشستم و بھ ربکا فکر کردممنی مبل داخل نشیرو

 رمز و راز
 . کردهی شد؟چرا خودشو سارا معرفداشیاون از کجا پ.بود
 رقاص تو خونھ ھی.اون مدتھاست کھ داخل اون کاباره ست.ستی مطمئنم اون سارا نمن
 ما

  داره؟چکار
  داشتھ باشھ؟تونھی میلیوگرنھ چھ دل. وارد خانواده ما شدهی و اخاذی دزدی برامطمئنم

 چھ نقشھ ستیمعلوم ن.ستی بھ ھمھ بگم اون سارا ندیبا.رمیگیجلوشو م.ذارمی من نماما
 یا

 !!! سرشھتو
مامان جواب .لبخند زدم و نگاش کردم. اومدمرونی نشستن مامان کنارم از فکر ببا

 لبخندمو
 : گفت وداد

 . ھومن جانیزدی حرف می با سارا اونجوردینبا-
 : انداختم و گفتمگمی دی پای روپامو

  شد؟داشی از کجا پھوی سارا نی مامان انمیسارا؟؟؟بب-
 : با تعجب نگام کرد و گفتمامان

٧٤ 
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/ پدر سارا/پدرت از رضا. نامزد حسامھی رفتھ؟سارا از بچگادتیوا ھومن جان مگھ -
 خواست

 بھ ھمھ. دوست داشتیپدرت از اول سارا رو مثل ھست.ندهی عروسش بشھ در آسارا
 . سارا عروس خودمھگفتیم
 س؟ی شد کھ اومد پاریخوب چ-
 ناراحت یلیخ.نجای اادی میی براش با فوت پدر و مادرش اونم بخاطر تنھارمی بمیالھ-

 میشد
 . و رضا فوت شدنمی مرمیدی شنیوقت

 ربکا گفت اونا مردن؟؟-
 گھ؟ی دھی ک؟؟؟ربکایچ-
 .منظورم ساراست-
 .آره خوب خودش گفت-

عجب . سر ھم کرده گفتھی دروغھی اونا فوت شدن؟حتما دونھی اون از کجا مبھیعج
 گریباز

 .کنمیخودم رسوات م! دختر جونمونھی نمی باقنطوری اھیاما قض!!! ھیماھر
 ھومن

 :دمی بھ مامان کردم و پرسرو
  کرد؟دای شما رو پیچجور-

٧٥ 
 آدرسو تو فرودگاه گم کرده و فقط شمار نکھی مثل اس،ی چند روز بوده اومده پاریطفل-
 ه

 خوشحال یلی بابات بھ من خبر داد خیوقت. باباشی شرکت پرهیم. داشتھشرکتو
 باورم.شدم

 . اومده باشھخبری بنطوری سارا اشدینم
  آره؟دیاومد گفت من سارام شماھام قبول کرد-
تازه اگھ .می معلومھ کھ باور کرد؟خوبی دختر شک دارنی بھ انقدریوا ھومن تو چرا ا-

 باور
 . جلو چشم ما با سھند برادرش صحبت کردروزی دنی بگم ھمدی اون ساراست بایکنینم

 ی جاھی!!دستیچی آخھ؟موضوع چقدر پی چیعنی. باز شدیادی از تعجب بھ حد زچشام
 !! مشکل دارهھیقض
 !! چطور ممکنھآخھ

 :بھ مامان گفتم. مسخره رو حل کنمی معمانی ادیبا.شدمیم وونھی دداشتم
 ن؟ی داریاز سارا عکس-
  چکار؟یخوای عکسشو منجاسیخودش ا-
 .اشھینھ منظورم عکس بچگ-
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 .می داریمیآره تو آلبوم قد-
 نمش؟ی ببشھیم-
 .ارمی االن برات مزدلمیآره عز-

 از یدنبال عکس. پام گذاشتمو ورق زدمیآلبومو رو. رفت و آلبومو برام آوردمامان
 سارا
 داشت رو بھ مامان نشون دادم و ی عسلی بور و چشمای کھ موھایدختر بچھ ا.بودم
 :گفتم

 خودشھ؟-
 نھ؟. از اولم خوشگل بودهینیبیم.آره ساراست-

 . شدمرهی جواب مامانو بدم، بھ عکس خنکھی ابدون
  تا آسمون باھمنی دو تا زمنیراست؟ا سانی چطور خانواده ساده من باورشون شده اآخھ
 . دارنفرق
٧٦ 

 عده آدمو مسخره ھی پست باشھ کھ دی بایلیخ. دختر تو دلم افتادهنی از ای بدنفرت
 خودش

 . باشھکرده
 فر دونمینم. با فر درشت بودیموھاشم مشک. زاغ داشتی درشت مشکی چشاربکا

 موھاش
 .بای متناسب و زی کوچک و لبھاینیب.شگرهی کار آراای خودشھ از
 یی و لبھادهی کشینیب. روشنیموھا. درشت نبودادی کھ زی عسلی سارا چشااما

 !!!!!نازک
 کھ یبھ در. بخورمییدر تراسو باز کردم تا ھوا. ھمراه خودم بھ اتاقم بردمآلبومو

 مربوط بھ
 تراس نی کھ ربکا درش بود ھر دو بھ ایاتاق من و اتاق بغل. شدمرهی بغل بود خاتاق

 هرا
 کیآھستھ رفتم کنار در و گوشمو نزد.کنھیکنجکاو بودم بفھمم االن داره چکار م.داشت
  منتظریکم. در گذاشتم و آروم بازش کردمرهی دستگیدستمو رو.دمی نشنییصدا.بردم

 نشستھ بود و بھ ناخناش شی آرازی کنار می صندلیرو. بعد سرمو بردم داخلموندم
 الک

 کھ خورد ھول شدم و بسرعت یبا تکان.کردی رو ھم با خودش زمزمھ می آھنگھی.زدیم
 درو
 . و وارد اتاقم شدمبستم

 ی کھ صداخوندمی آھنگ مورد عالقمم با خودم مزدمی کھ داشتم ناخنامو الک منطوریھم
 . شدن در تراس توجھمو بھ خودش جلب کردبستھ

 : گفتمی کنجکاوبا
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  اونجاست؟یکس-
 چوقتیھ.دمیدی منجاروی بار بود انیاول.شدم و در تراسو باز کردمبلند .ومدی نیی صدااما
 بھ استخر نگاه. داشتدی دنجای از ااطی کل حیوا. چخبرهنمی ببنجای اامی نکردم بیسع

  بزنمرجھیچقدر دوست داشتم ش. کرده بودجادی رو درش اینور آفتاب تاللو خاص.کردم
 .توش
 . امتحانش کنمروزی دی باحتما

 با. راه داشت جلب شدنجای کھ بھ ایگری برگردم داخل اتاق کھ توجھم بھ در دخواستم
 دو تا چشم کھ ھوی. جلو رفتم و سرمو چسبوندم بھ در و داخلو نگاه کردمیکنجکاو
 متعجب

 .با ترس از در فاصلھ گرفتم. زده بود بھ من جلوم قرار گرفتزول
٧٧ 
 : گفت شده نگام کرد وزی ری باز شد و ھومن با چشمھادر
  ھان؟ی بھ اتاق من سرک بکشیچطور جراءت کرد!!! کھ حد ندارهتمیفضول-

 . باشھنی اتاق انجای اکردمیفکر نم. شده بودمھول
 ....ھیاتاق تو....نجایا....دونستمینم....من....من-

 با. شده بود جلو اومد کھ باعث شد من چند قدم عقب برمرهی کھ تو چشام خنطوریھم
 : گفتی بلندیصدا

 ......وگرنھ.رونی من و خانوادم بکش بیپاتو از زندگ-
 قلبم گذاشتم و بسرعت یدستمو رو.کردی زده نگاش کردم چقدر ترسناک نگاه مبھت
 وارد
 .دمی شدم و در تراسو قفل کردم و پرده رو کشاتاقم
 .اه تمام الکام خراب شده بود. تخت نشستم و بھ دستام نگاه کردمیرو
 گھیاما د.نمشیدوست ندارم بب. نرفتمنیی ناھارم پای برایحت. عصر داخل اتاقم موندمتا

 ی تخت، از تست کردن صد مدل الک، از مدل موھای رودنیاز دراز کش. شدمخستھ
 .آره خستھ شدم.نھی کھ واسھ خودم درست کردم، از حرف زدن با آیمختلف

 رفتم نیی آھستھ پایدم و با قدمھااز اتاق خارج ش.ارهی داره بھم فشار می گرسنگگھید
 کھ

 : و گفتدیمنو تو بغلش کش. شدمرهی شد متعجب بھ حسام خدهی از پشت کشدستم
  چطوره؟زدلمیعز-

 ھومن باعث شد تو بغل حسام خشک ی حرصی کھ صدارونی خودمو بکشم بخواستم
 :بشم

 . برادر منستی الو ترکوندن نیوسط پلھ ھا جا-
 :سام در جوابش گفت بطرفش چرخوندم کھ حسرمو

 .قشنگ مشخصھ. ھاااااشھی متیحسود-
 : بھ ابروھاش داد و گفتینی چھومن
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  بشھ؟می داره کھ حسودی رقاص چھی-
 : باال داد و گفتییحسام ابرو. پامیقلبم افتاد جلو. سرخ شدمیوا

٧٨ 
 ؟ی گفتیچ-

 ......... داره کھیگفتم چ: ھومن
 : کھ بھش رفتم کالفھ گفتی چشم غره ابا
 . بابایچیھ-

 : منو رھا کرد و رو بھم گفتحسام
  دوستت؟شی پیریامشبم م-
 آره چطور مگھ؟-
 .برمتی خودم میچیھ-

 .می رفتنیی و با ھم پادیکھ حسام دستمو کش.کردی مثل فضوال داشت نگام مھومن
 سالم دادم و کنار عمو خسرو نشستم و. داخل سالن نشستھ بودندی و ھستنی نسرخسرو،

 :گفتم
 ن؟ی جون خوبعمو-

 : مھربونشو بھم دوخت و گفتنگاه
  و بد باشم؟نمی تورو ببشھیمگھ م-

 : گفتیھست. زدم و تشکر کردمیلبخند
 م؟ی داریزیمامان واسھ عصرونھ چ-

 کھ پختمو آماده کن یکیبرو قھوه و ک. خستھ شدمی امروز نبود من حسابزایال: نینسر
 اریب

 .میبخور
 : مبل ولو کرد و گفتی روشتری خودشو بیھست

 . مامان اصال حوصلھ ندارمیوا-
دستش . بھ من دوخترشویو نگاه خ. من نشستی روبروقی موقع ھومن دقنی ھمدر
 یزیچ
 . آلبوم بودھی ھیشب
 :از جام بلند شدم و گفتم.نمشیبی می وقتشھی آشوب مدلم

 .ارمیمن م-
٧٩ 
 .رمی خودم منی چرا تو؟بشزمینھ عز: نینسر

 :لند خودمو بھ آشپزخونھ رسوندم و گفتم بیی قدمھابا
 . نزدمدی و سفاهی چند روزه دست بھ سنی تو اگھینھ د-

  نشستم و دستمو رو قلبم گذاشتمی صندلیرو
 . بکنھ آروم باشتونھی نمی غلطچی ھ؟اونیکنی می قراری چت شده؟چرا بیلعنت-
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 ھومن
 انگار کھ دیتا منو د. ربکا نشستمی روبروقای شدم از عمد رفتم دقمنی وارد نشنکھیھم

 ھول
 : باشھ از جاش بلند شد و رو بھ مامان گفتشده

 .رمیمن م-
 . اما قبول نکرد و بھ آشپزخونھ رفتنھی ازش خواست بشمامان
 نھ، اما توسط ای ی متوجھ شددونمینم. دستم انداختی بھ آلبوم توی رفتن نگاھموقع

 نیھم
 .ی تو قراره امشب رسوا بشآلبوم

 ھویمامان و بابا مشغول حرف زدن بودن کھ . نشدی گذشت اما ازش خبرقھی دقدچن
 مامان

 : گفتکردی آشپزخونھ نگاه می کھ بھ ورودی خودش اومد و در حالبھ
 ام؟ی بیخوایسارا جان کمک م-

 :دی تا صداش بھ گوشمون رسدی طول کشھی ثانچند
 .ارمی االن مدینھ نھ ببخش-

 کھ ی با حرصکنھی میالبد داره نقشھ ھاشو بررس.کنھی می داره چھ غلطستی نمعلوم
 تو

 : بود گفتمصدام
٨١ 

 خوابت برده سارا خانم؟؟-
 :حسام رو بھ مامان کرد و گفت. ندادیجواب

 . مھمونھ ھا؟سارای چرا تو نرفتی کار کنھ، اصال ھستدیمامان، سارا رو نذار-
دختر حرصم  نیآخ کھ چقدر از ا. ھم دارهشویی نامزد کذانی ای ھواعجب
  باالییابرو.گرفتھ

 : و بھ حسام گفتمانداختم
 !!!! کھ ازش کم نشدیزیحاال چ-

 : از حسام گفتی بھ طرفدارمامان
 آخھ اون طفل معصوم کھ بھ ظرف و رفتمی خودم مدیبا. مادر جونگھیراست م-

 ظروف
  بدی کار کنکمیخب .ی تو ھم نوبرشو آوردیھست. کنھدای بگرده تا پدیبا. ندارهییآشنا

 .ستاااین
 شھ؟ی من بلند می اگھ نرم سارا جادونستمی آخھ من از کجا میوا: یھست

  ھواشو دارن؟دستامو مشتنقدری دختر چکار کرده کھ انی خانواده منن؟انای اای خدایوا
 :تی از عصباندمیترکی داشتم مگھی نشون دادم اما با حرف بابا دلکسی و خودمو رکردم

 . کمک عروس قشنگمرمیخودم م: بابا
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 : لوسش گفتی فرما شد و با صدافی بابا خواست بلند بشھ ربکا باالخره تشرتا
 .دیمن اومدم عمو جون راحت باش-

 .قربون دختر قشنگم بشم: بابا
 .دی حرفو نزننیخدا نکنھ ا: ربکا

 . بھم فشردم و کالفھ بھ حرکاتش نگاه کردمدندونامو
 بز نھ غی تا اونقدر از درد جچونمی دور دستم بپ بلندشوی دوست داشتم اون موھابشدت

 تا
 . از حرصم کم شھکمی

 روبرو یادی بدونن با چھ آدم شدیبا. حاال موضوعو بھ ھمھ بگمنی بودم تا ھممردد
 .ھستن

٨١ 
ھمھ تشکر کردن و مشغول خوردن . گذاشتمزی می و قھوه رو روکی کینیس

 نکھیھم.شدن
  پلک ھمیحت. ھومن بھ خودم شدمرهی قھوه رو مقابل دھانم گرفتم متوجھ نگاه خفنجون

 .ومدی می بنظر عصبانزدینم
 شد؟یاما مگھ م. اعتنا باشمی کردم بھش بی مشغول خوردن شدم و سعھو؟آرامی شد چش
 . شدمشخندشی قرار دادم کھ متوجھ نزی میکالفھ فنجونو رو. کردهخی دستام باز

 :ستش بودو مقابلم گذاشت و گفت کھ دی آلبومھوی
  تنگ نشده؟اتیخوب سارا خانم، دلت واسھ بچگ-
 ھ؟ی کارا چنی تو سرشھ؟قصدش از ایچھ نقشھ ا. استرس نگاھش کردمبا

 ی نترس آروم باش و فقط سعکتاینترس . دست منو رو کنھخوادی مگھی معلومھ دخوب
 کن
 : و رو بھش گفتمدمی کشیقینفس عم.یدی بفھمھ ترسدینبا.ی باشلکسیر
 .چرا معلومھ کھ دلم تنگ شده-
 بخاطر ھاتی از کودکیزی چیراست. از گذشتت کنیادی ھی نی آلبومو ببنی اایپس ب-

 یدار
  نھ؟گھید

 : گفتمی لرزانیبا صدا.فتادمی داشتم از شدت استرس پس میوا
 .ادینھ ز-
 ست؟ی نادتیا چطور -
 د؟یز من دار ایچھ توقع.ھومن خان من اون موقع بچھ بودم-
 اونوقت االن چند سالتھ؟.نطوریآھا کھ ا-

 کف دستم عرق کرده.دادمی می چھ جوابدی بایواااا. سارا چند سالشھدونستمی من نمایخدا
 .بود

 ھ؟ی چی سواال برانیا....خوب -
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 ؟یجواب نداد.گھیسوال،سوالھ د-
 : رو بھ ھومن گفتحسام

٨٢ 
 ؟یدونی واقعا نمگھیسالشھ د ٢٥-

 :کھ حسام با حرص گفت.دمی کشی آسوده انفس
 دم؟یمن از تو سوال پرس-

 . سارا چند سالشھمیدونیھمھ ما م.خودهیآخھ سوالت ب: حسام
چشاش قرمز شده . بودی عصبیلیخ. شدرهی دستاشو مشت کرد و بھ من خھومن

 منکھ.بود
 . من شده اما اشتباه کردمالیخیفکر کردم ب.دمیترسی ازش میحساب

 :ھومن
 .ی داشتھ باش٢٤ ای ٩١ خورهیبھت م.ایخوب مونداما -

 داره؟ی چرا دست از سرم برنمای خدایوا. سالم بود٩١ من درستھ
 : لرزانم جواب دادمی صدابا
 .گنی منویھمھ ھم-

 : زد و گفتیزی لبخند تمسخر آمھومن
 . متفاوتھاتی چھرت چقدر با بچگیراست-

 : و گفتمدمی داغم کشی بھ گونھ ھای دستکالفھ
 ھ؟یمنظورت چ-
 ییبای عمل ز نمیبب. فرق دارهیلی با االنت خنی بباتویعکس بچگ. واضحھیلیمنظورم خ-

 ؟یکرد
 .نھ نھ اصال-

٨٣ 
 دونمیاما نم. بودمدهی سارارو دیایمن عکس بچگ. دستم گرفتم و تند تند ورق زدمآلبومو

 تا ٠ھر .ه کردم بودن با دقت نگاستادهی بچھ کنار ھم ا٠ کھ یبھ عکس. نھای مونده ادمی
 دختر
 : کھ کردم گفتمیخوشحال از کشف. بدمصی تشخنشونیباالخره تونستم سارارو ب.بودن

 .ری بخادشی یوا-
 : باال انداخت و گفتیی ابروھومن

  شون؟یشناخت-
 .گھی منم دنیخوب ا-
 . عکس سارا گذاشتمی دستمو روو

 : بعد گفتیاما کم. ھومن متعجبانھ گرد شدیچشما
 ؟ی چھیبق-

 : سرشو آورد تو آلبومو گفتیھست
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 م؟ی بودی سارا؟با گلناز و درسا ھمبازادتھی یوا-
 : زدم و گفتمی اروزمندانھی دعا کردم و لبخند پی جون ھستبھ
 . بودییچھ روزا.آره-

 : انداختم و گفتمی ھومن نگاھبھ
 ؟ی نداری اگھیشما سوال د-

 : جواب دادکردی نگام می کھ عصبی حالدر
 .چرا دارم-
 : بستھ شد و کالفھ نگاش کردم کھ گفتشمین
 .ی روشنت شده مشکی کرده؟موھاریی حد تغنی چھرت تا استی نبیبرات عج-
 .چون موھامو رنگ گذاشتم.ستی نبیعج....نھ-

  بھ ھمھ بگم حاال بشدت اصرار دارمقتویاگھ قبال مسمم بودم حق. گفتمی چھ دروغیوا
 . از لج ھومنھدی شادونمینم. سارا نشون بدمخودمو

٨٤ 
 ؟ی چشاتو چکار کردیموھاتو رنگ گذاشت-

  روی ھستی بگم کھ صدای چدونستمی داشت نمی عسلی عکس سارا نگاه کردم چشابھ
 :دمیشن
 . ھومنکنھی مرییرنگ چشم ھم تغ-

 : حرصش گرفت و گفتھومن
 !!!! مدافع دارنلیماشا سارا خانم چقدر وک-

 . بسمت پلھ ھا رفتتی با عصبانبعد
  ھومن خان؟یشی چرا دلخور مگھیحرف حقھ د-
 . حرص برگشت نگام کرد بعد بھ راھش ادامھ دادبا

 . کرده بودتیکھ ازم ھما. بغلم و شاالپ شاالپ بوسش کنمرمی رو بگی داشتم ھستدوست
 ھومن

 : ربکا عکس سارا رو نشون داد و گفتیوقت
 .گھی منم دنیخوب ا-
  اون ساراست؟دیاون از کجا فھم. تعجب کردمیلیخ
آخھ چطور ممکنھ اونو بشناسھ؟برام . امکان ندارهشناسھ؟نھی اون سارا رو میعنی

 .بھیعج
 کردی تو جواب دادن سواالم کمکش می ھستی بگم چقدر حرص خوردم وقتاگھ

 باورتون
 .شھینم

٨٥ 
 . ذھنمو بھ خودش مشغول کردهیلیخ.ارمی کنجکاوم سر از کاراش دربیلیخ
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 بھشون بگم کھ ی زماندمی محی اما ترجستیوادم بگم کھ اون سارا ن داشتم بھ خانمیتصم
 ھی

 .کنھی چکار مھ؟وی کنمیبب.رمی نظرش بگریدوست دارم ز. داشتھ باشممدرک
 . رفت حاضر بشمرونی بی تا براستادمی انھی آیجلو

 . قصد رفتم بھ کاباره رو دارهمطمئنا
 . برم دنبالشدیبا
 بھ ارث برده می کھ از مادر بزرگ پدرییچشا. نگاه کردممی خاکستری چشابھ

 حسام و.بودم
 . پدرمھی شبشتریاما من ب. ماماننھی بھ ھم شباھت داشتن اونا شبیلی خیھست

 . و جذابھبای زگفتنی مایلی کھ خیچھره ا. دارمی خوبچھره
 .کنھی میادآوری بھ من نوی اکنندی نگاھم منی جوونو کھ با تحسی دخترھانگاه

  رنگمی سورمھ انی رنگ جذبمو ھمراه جدی سفشرتی زدم و تنھیآ بھ ی جذابلبخند
 داشت بھ یرینظیادکلن مورد عالقمو کھ عطر ب.موھامو بھ باال حالت دادم.دمیپوش

 خودم
 . دستم انداختم و از اتاق خارج شدمی و کت اسپرتمو روزدم

 . رفتن بھ کاباره آماده شدمی و برادمی پوشلباس
 . ھمونطور کھ گفتھ بود منو رسوندحسام
 .بعد از رفتن حسام بطرف کاباره رفتم. شدمادهی از کاباره پنتریی پاابونی دو خالبتھ
٨٦ 

 : وارد شد و گفتنی اتاق مشغول آماده شدن بودم کھ رابداخل
 نتونستم. ھم بھ من دادیادیراستش پول ز.ی برقصی نفر خواستھ امشب شرقھیربکا -

 . رد کنمخواستشو
 :در جوابش گفتم. بھ لبام بکشم تو دستم خشک شدخواستمی کھ میرژلب

  داشتھ باشھ؟ی طرفداری رقص شرقیکنیفکر م-
 .ادی کھ از کار تو دارم مطمئنم خوششون میاما شناخت.ھی چھ طوردمیمنکھ تابحال ند-
 .کنمیحاال امشبو امتحان م-
 .باشھ پس من رفتم-
 بی برقصما، اونوقت پولش بره تو جاروی من قراره واسھ اون نکھیکجا؟کجا؟مثل ا-

 تو؟رد کن
 .نمی ببادیب
 .نجامی اریمن مد. دختری ھستیعجب آدم-
 .ادیاالقل نصفشو رد کن ب. حرف نزنیالک-

 . گذاشت و رفتزی می پول روی تکان داد و مقداریسر
 . بھ چھرم انداختمی و نگاه کلدمی لبم کشی لبو رورژ
 . رفتمرونی رقص بود رو تن کردم و بنی کھ مناسب ایلباس
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 : و گفتمستادمی ایجی دکنار
 ؟ی داری چیرونی اکیموز-
 . دانلود کنمتونمی میول. ندارمیزی چیرونیا-
 . بزار برامنوی دارم ادی از امدی آھنگ جدھی.ستی کارا نیاالن کھ وقت ا-

 : آوردم و گفتملمویموبا
 .می نداری اگھی دزی چنی از اریغ. کنی پلنویھم-

 . سنی کرد و من رفتم روقبول
٨٧ 

 . پخش شددی آھنگ عشق و تمنا از امو
  کھ اعتراف کنمخوامی تو مشی زدم بھ پزانو

  عشقو صاف کنمھی من کمک کن آسمونھ ابربھ
 ای با من بھ شھر عشق بزمیری بگم بھ پات گل مای سبد اقاقکی تو با شی زدم بھ پزانو

 می نباشرای کھ منو تو فھیح
 می بھار نباشکی گل عطر

  عشقو تمناااااانی کھ با افھیح
  تکو تنھامی پرستو باشدوتا
  تکو تنھاااااامی پرستو باشدوتا

 ری دارمو عاشقم عشقمو از من بپذدوست
 ری ازم نگموی زندگمی زندگیعنی تو عشقھ
 ای سبد اقاقکی تو با شی زدم بھ پزانو
 ای با من بھ شھر عشق بزمیری بھ پات گل مبگم

 .کردی داشت نگام میبا حالت خاص. چشمم بھ ھومن افتادھوی رقص وسط
 . رقصم شده بودخی مبدجور

٨٨ 
 . سراغم اومدی استرس لعنتدنشی با دباز

  کری کردم کھ صدای کوتاھمی تعظکی انجام دادم و با تمام شدن موزی بھ خوبرقصمو
 .د واقع شدهبنظر مورد پسن. بلند شدقھای تشوکننده

 : رفتم و گفتمنی راببسمت
 ؟ی برقصمو بھم نشون بدیرونی کھ درخواست کرد ای کسیتونیم-
 .اوناھاش تھ سالن نشستھ.آره-

 ھومن. کردم خودش بودنگاه
 . رو داده بودیرونی درخواست رقص ااون

 ھومن
ربکا .ستادی مونده بھ کاباره اابونی دو خبایتقر.روندمی ماطی حسام با احتنی ماشپشت

 ادهیپ
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 خاموش کردم و پشت سرش الکپشت وار رفتم تا نوی ماشیچراغا. و حسام رفتشد
 نکھیا

 . کاباره شدوارد
 . بودنومدهی ھا نی از مشتریادیھنوز تعداد ز. وارد کاباره شدمنی از پارک ماشبعد

 :دمی نشستھ بود و پرسزی کھ پشت می کنار مرد جوونرفتم
 د؟ی ھستنجایشما مسئول ا-

 : باال آورد و نگام کردوسرش
 .بلھ درستھ-
 . خواستھ داشتمھی-

٨٩ 
 .دییامر بفرما-
  برقصھ امکانش ھست؟ی امشب رقاصتون شرقخوامیمن م-

 : باال انداخت و گفتییابرو
 د؟ی درخواستو دارنی بدونم چرا اشھیم-
 . ھم پرداخت کنم بابت خواستھ امیالبتھ من حاضرم مبلغ.ھیشخص-

 : زد و گفتی برقچشاش
 .ذارمی چون شما احترام میخوب من بھ خواستھ مرد محترم-

 . رفتممیشگی ھمی گذاشتم و بھ جازشی می اسکناس روی ادستھ
 . درخواستو کردمنی چرا ادونمینم
 .ھی دختر شرقھی مطمئن بشم کھ اون خواستمی مدیشا

 رقص در نیا مھارتش تو نمی اما بھتر بود ببزدی خوب حرف میلی رو خی فارسدرستھ
 چھ

 .حده
 ھومن

 کارشو شروع ی کھ پخش شد ربکا وارد صحنھ شد و بخوبیرونی اکی موزی صدابا
 .کرد

 .ومدی برمی خوب از پس ھر رقصیلیخ. ملکھ رقص بودانگار
 . شده بودنی اندامش با رقص عجانگار

 .دیرقصی می عالیلیخ
٩١ 
 .کردی خودش مخی ھم داشت کھ آدمو می جور طنازھی رقصش تو

 .خوردی و تاب مچی داشت کھ ھماھنگ با رقص پییبای زاندام
 .شدی مباتری لبخند کمرنگ زھی قشنگش با صورت

 شی کھ اونجا حضور داشتن با دھان باز تماشاییمردا
 .کردندیم
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 . بودی معشوقھ انی ھمچھی ھمھ اونا آرزوشون داشتن مطمئنم
 کی ھماھنگ با موزیلیخ.دادی کارشو انجام مرینظی چشم ازش بردارم اون بتونستمینم
 .دیرقصیم

 . رقصش بود کھ متوجھ من شداواسط
 . کنھ کارشو ادامھ دادجادی در رقصش ایریی بدون اونکھ تغاما
 اطرافش پراکنده ی بلندش بھ قشنگی کرد کھ موھای کوتاھمی تموم شدن آھنگ تعظبا

 .شد
 .کردنی مفی و از رقصش تعرکردنی مقشی تشوھمھ
 .کردمی بودم داشتم بھ اون فکر مرهی خزی کھ بھ منطوری من ھماما
 . اصال دست خودم نبودنی او

 نگاه کردم و باحرص پرتشون کردم زی می رویبھ اسکناسھا. کاره ھومن بودهپس
 سطل

 .آشغال
  داشتھ؟ی کار چھ منظورنی ااز

 .ستی دست بردار نچرا
٩١ 

 . داخل سطل آشغال افتادی از اتاق خارج بشم کھ نگاھم سمت پولھاخواستم
 : جلو رفتم و اسکناسھا رو برداشتم و گفتممردد

 نجا؟؟ینھ چرا بندازمشون ا-
 . گذاشتم و از اتاق خرج شدمبمی داخل جو

  نھ؟ای کردی پرداخت میزی چھی دی رقصم بادنی دیبرا
 : گفتدی تا منو دنیراب

 . وروجکیرقصیقشنگ م.منم دوس داشتم.امشب ھمھ دوست داشتن رقصتو-
 : بھ حرفش بدم گفتمیتی اونکھ اھمبدون

  رفت؟اروی اون نمیبب-
 کدوم؟-
 .ھمون کھ باج داده بود واسش برقصم-
 آھا آره خوب رفتھ چطور مگھ؟-
 .ی من رفتم بایچیھ-

 .کھ چشمم بھش افتاد. کاباره خارج شدماز
 .لی عزرائنھوی از جون من؟واسم شده عیخوای می چاووووووف

سر شو . شلوارش گذاشتھ بودبی داده بود و دستاشم داخل جھیگلش تک خوشنی ماشبھ
 کج

 .کردی بود و نگام مکرده
 :دمی بھ راھم ادامھ دادم کھ صداشو از پشت سرم شندمشی نھ انگار کھ دانگار
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 و چھ. بودنجای اگھ حسامم اشدیچھ قشنگتر م. نفر واست برقصھھی و ینی بشجایقشنگھ -
 ی وقتدهی بھش دست میبنظرت چھ حال. رقاصھھی شیی نامزد کذادیدی کھ مشدی مقشنگتر

 نھ؟ی ببنجای اتورو
٩٢ 

 . شدمرهی با حرص مشت کردم و برگشتم سمتش و تو چشاش خدستامو
 : کھ نگاش کردم گفتمخوب

 ؟یکنی حاال واسھ من قصھ سر ھم می بردضی فی حسابنجای ایاومد-
 : گفتمسشی تو فسی شدم و فکی نزدبھش

 زشی جون بفھمھ پسر عزنی اگھ نسریبھتره اول تو بھ من بگ. جناب ھومن خاننیبب-
 ی بوده چھ حالی و خوش گذرونیاشی مشغول عنجای سفر ھمی دروغ گفتھ و بجابھش
 ده؟ی دست مبھش

 . بھ ھم ندارنی ربطچی دو تا موضوع ھنیا-
 یبرو پ.تو کار من دخالت نکن. تو خوب ربط دارنیدایاما بھ تھد.آره ربط ندارن-

 .کارت
 ؟یتو کارت دخالت نکنم کھ خانواده منو مسخره خودت کن-
 من اونقدر با ارزشن کھ حاضرم ی برایزنی کھ ازش حرف می خانواده انیا-

 واسشون ھر
  چرا؟یدونی بکنم میکار

 : نگام کرد کھ ادامھ دادمی کنجکاوبا
 مطمئن باش. دارننانیچون بھ من اطم.ون بھ من محبت کردنچ.چون بھ من پناه دادن-

 رو ختنی نمک ریتو ھم بجا.نداختمی رو راه نمی لعنتی بازنی داشتم ای اگھی راه داگھ
 زخم
 . منو بحال خودم بذارمن،

 .دارمیمن دست از سرت برنم.ذارمینم-
 . خستھ شدمتی وضعنیاتفاقا منم از ا. بکنی دوست داریباشھ باشھ ھرکار-

 ی قشنگیچشا. بودم بھ چشاشرهیمنم خ. بھ صورتم کردی اجمالی نگاھمتعجب
 . رنگ مورد عالقھ منیخاکستر.داشت

٩٣ 
ازش فاصلھ گرفتم و بسرعت راه .گونھ ھام داغ شد.دنی قلبم شروع کرد بھ کوبھوی

 .افتادم
 . عده مرد عالف دورم کردنھی نرفتھ بودم کھ شتری بی چند قدمھنوز
 . رو لباشون بودی زشتلبخند

 . وحشت زده نگاشون کردمی چشمابا
 : جلو اومد و گفتشونیکی
 .دادمی درستھ قورتت میاگھ مال من بود.یرقصی می مامانیلیخ.رقصتو دوس دارم-
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 : نفرت بھش نگاه کردم و گفتمبا
 .گمشو تا نزدم ناکارت کنم.لقمھ اندازه دھنت بردار-

 ............. خندشون رفت باال کھیصدا
 : خندشون رفت باال کھ داد زدمیصدا

 .کنمای لھتون مزنمیم.نیخفھ ش-
 .زدنتم دوس دارم. کوچولونمیبزن بب-

٩٤ 
 .و چند لگد بھ زانوش زدم کھ افتاد. بھ صورتش زدمی محکممشت

 : گفتمشونی بھ بقرو
 گمی منی بھ رابدی کنجادی برام مزاحمت ادیبخوا.رسمی حساب شما رو ھم مدیایجلو ب-

 ن؟یدیفھم. بھ کاباره قدغن کنھورودتونو
 ھمشون فیحر. و ترسناک بودنیکلی ھیلیخ. نگام کردن کھ چند قدم بھ عقب رفتمیکم
 کھ
 .شدمینم

 دوان دوان بسمتش. دادهھی تکلشی بھ ھومن افتاد کھ با ھمون ژستش بھ اتومبچشمم
 : و گفتمدمیدو
 کنن؟ی متمیدارن اذ ینیبی؟نمیکنی بر بر منو نگاه می داریکشیخجالت نم-
 : باال انداخت و گفتی تفاوت شونھ ایب
خوب برو دخلشونو .ی کنتی از خودت ھمایتو کھ خوب بلد. ندارهیبھ من ارتباط-
 گھی داریب

 ؟ی ھستی چمنتظر
  کھ چشمم بھ ھمون ارازل افتاد کھ داشتن بطرفمونکردمی با حرص نگاش مداشتم

 .چشام گرد شد.ومدنیم
 : دست ھومنو گرفتم و با ترس گفتممچ

 .انی کن دارن می کارھی-
 شلوارش بود بیدستاش ھمچنان داخل ج.ستادی بھشون انداخت و صاف ای نگاھھومن

 و
 : شد و گفترهی جذبھ بھشون خبا
 ون؟؟ی اومده آقاشی پیمشکل-

٩٥ 
 ھومن

 فاصلھ چش شد بسرعت ازم دونمیمنم محو صورتش شده بودم کھ نم. شدرهی چشام ختو
 . و رفتگرفت

 یخواستم برم جلو کھ صدا. دورشختنی عده مرد غول تشن رھی قدم کھ دور شد چند
 . کردمی حرصشتری بخندشون
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  خواستنیی راحت بمونم تا ھر بالیلی ختونستمی بھ دل داشتم اما نمنھی از ربکا کدرستھ
 ربکا سرشون داد زد ھوی.شدی زود قلمبھ مرتمیو رگ غ.منم وجدان داشتم.ارنی بسرش

 و
 .شونیکی کرد بھ کتک زدن شروع
 .ادی از پسش بربکردمیفکر نم. چار تا شدچشام

 . کار کردهی رزمگفتیپس راست م. خشکم زدسرجام
 .دوهی داره بھ سمتم مدمی دھوی راحت سرجام موندم و تماشاش کردم الی خبا

 : و گفتستادی اجلوم
 کنن؟ی متمی دارن اذینیبی؟نمیکنی بر بر منو نگاه می داریکشیخجالت نم-

 نکھی ای برایالی خیبا ب. بودیآخھ دختر مغرور. ازم کمک بخوادادی بکردمی نمفکرشو
 حرصشو

 : جواب دادمدرارم
٩٦ 

خوب برو دخلشونو .ی کنتی از خودت ھمایتو کھ خوب بلد. ندارهیبھ من ارتباط-
 گھی داریب

 ؟ی ھستی چمنتظر
 : کھ تو صداش بود گفتی دستمو گرفت و با ترسھوی حرص نگام کرد کھ با
 .انی کن دارن می کارھی-

  شدم و صافی عصبھوی. نگاه کردمومدنی کھ اون ارازل داشتن می بھ سمتمتعجب
 : بود گفتممیشونی کھ رو پیبا اخم.ستادمیا
 ون؟ی اومده آقاشی پیمشکل-

 ھومن
 : جواب دادشونیکی
 .میار باھش دکی کار کوچھیفقط .مشکل کھ نھ-
 ؟یچھ کار-

 : کرد و گفتی مسخره اخنده
 کھ اومده یالبد تو خوشگلتر بود.ی دادشنھادی کھ تو ھم بابتش بھش پیھمون کار-

 .سمتت
 : داغ کردم و گفتمھوی
 . اول حرفتو مزه کن بعد بزنیعوض-

 : جلو و چونمو دستش گرفت و گفتاومد
 ارمی با خودم ببرمش تا در اختتونمی ندارم؟پس راحت میبی خوشحال باشم کھ رقیعنی-

  ھان؟باشھ
٩٧ 

 دونستمینم. سرمختنیاما دوستاشم ر. و شروع کردم بھ کتک زدنشاوردمی طاقت نگھید
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 . ربکا ھم اومد کمکدمی کدومشونو برسم کھ دحساب
 مشت و لگد و ری نفرشونو گرفتھ بود زھیربکا ھم . بودمری با دو نفرشون درگمن

 تشویعصبان
 .کردی میخال

 .ی رفت سراغ بعدبعدم
 . شدننی کھ خوردن پخش زمیادی بودن بعد از کتک ززونی کھ ازم آوی نفردو
 . بودن سرشختھی ری رفتم کمک ربکا کھ دو نفرکھ
 .می بر اومدی پس اون دو تا ھم بخوباز

 . بازوشو بدست گرفت و با نالھ نشستربکا
 . بوددهی دبی کردم انگار آسنگاش

 :دمی نشستم و پرسکنارش
 ؟ی شدیزخم-
 : جواب دادی خستگبا
 . چاقو داشتشونیکی-

 : گفتمی بلندی گرد شد و با صداچشام
 ؟؟؟؟ییییییچ-

 . شدشی صحنھ دلم رنی ادنیبا د. پر از خون شدهدمید. کنار زدمدستشو
 . رفتمنی و بلندش کردم و بسمت ماشرشی دستمو انداختم زعیسر
٩٨ 

 ھومن
 .ردمش داخل رسوندم و بکینی کلھی رو بھ ربکا
  کھ از دست داده بودی و خونی از شدت خستگگھید. ھست کھ منتظرمقھی چند دقاالن

 .میدی کھ رسشدی مھوشی بداشت
 :دمی کھ از اتاقش خارج شد پرسپرستار

 تموم شد؟-
 .میآره زخمشو پانسمان کرد-

 : بھم انداخت و گفتی روحینگاه ب. تخت نشستھی رودمی اتاقش شدم دوارد
بگو . شدمی نگو کھ من زخمیول. نگران بشنترسمی؟می اطالع بدنای بھ عمو اشھیم-

 حال
 .امی تر مری دستی خوب ندوستم

 . کھ زد باال رفتی از حرفابروھام
 . خانوادمھی حالش بھ فکر نگراننیتو ا!بھی عجبرام
 رو یمامان گوش. تکان دادم و از اتاق خارج شدم و با خونھ تماس گرفتمیسر

 :برداشت
 الو؟-
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 .منم ھومن.سالم مامان-
 . شبھ٩٢ ؟ساعتییمعلومھ کجا.زمیسالم عز-
 سارا بھ من زنگ زد گفت حال دوستش یعنی...ربکا.اوووووم من تماس گرفتم بگم-

 خوب
 . دنبالشرمی خودم مدیشما نگران نباش.ادی تر مری دی کمستین
  شده؟شیدوستش طور-
 ......خوب مامان.دونمیمنم نم-

٩٩ 
 :دیچی پی حسام تو گوشی صداھوی
 الو ھومن؟-
 ھااان؟-
 چرا سارا با خودم تماس نگرفت؟-

 !!!!گردهی می وسط دنبال چنی حاال ااوووف
 : جواب دادمکالفھ

 ؟ی نداریحاال کار.دونمیچھ م. در دسترس نبودهلتی موباگفتیم-
  دنبالش؟یری منمیبب-
 .ی باااگھیخوب د.آره آره-

 .گشتم قطع کردم و بھ اتاقش برتماسو
 . شدمرهی و بھ سقف خدمی تخت دراز کشیرو
 دمی دیوقت.ادی سرم بییاگھ ھومن نبود معلوم نبود چھ بال. فکر کردمشی ساعت پکی بھ

 . سر ھومن نتونستم تحمل کنم و رفتم کمکشختنی رھمشون
 . بودم چاقوشو درآورد و فرو کرد تو بازومری درگشونیکی کھ با ھمونطور

 .دی تو دستم احساس کردم کھ ھومن بھ دادم رسیدی شددرد
 . رسوندنجای بغلم کرد و منو بھ ای شدم با نگرانی زخمدی فھمیوقت

 .تا نگران نشن. خواستم بھ عمو خبر بدهازش
١١١ 

 .کردمی کھ بھم کرده بود تشکر می از لطفدیبا
 . باز شد و داخل شدی اتاق با ضربھ ادر

 :دیپرس
 ؟یبھتر-
 .خوبم-

 :صدامو صاف کردم و گفتم. تکان داد و بھ کنار پنجره رفتیسر
 ھومن؟-
 :ادامھ دادم. تعجب نگام کردبا
 .ادی سرم بیی معلوم نبود چھ بالیاگھ تو نبود.یممنونم کھ کمکم کرد-
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 : زد و گفتی تو چشاش تعجب بود کھ لبخند کمرنگھنوز
 .ادی سرت بیی تا بالستمی کھ باستمی نرحمیاونقدر ب-

 .ی از خودت دفاع کنیتو خوب بلد درضمن
 . دادم و نگامو بھ سقف دوختملشی تحوی جونی بلبخند
 :دیپرس

 ؟یستیگرسنھ ن-
 .رهی نمنیی از گلوم پایزی چنجایا. بخورمیزی برم خونھ چدمی محیھستم اما ترج-

 .می و بھ سمت خونھ رفتمی خارج شدکینی ساعت بعد از کلکی حدود
١١١ 

 : کردم کھ عمو گفتی اومدنم عذر خواھری بابت دمی وارد خونھ شدیوقت
 حالھ دوستت بھتر شد؟.زمی سرت عزیفدا-
 .بلھ بھتره-

 یدی کھ زخمم بود کھ باعث شد درد شدیی جاقای جلو اومد و بازومو گرفت دقحسام
 احساس

 .دستشو پس زدم. کنم
 : تعجب نگام کرد و گفتبا
 حالت خوبھ سارا؟-

 :ام دوباره گفت زور درد صورتم جمع شد حساز
 . ببخش اگھ دردت اومدی وارد نکردم ولیمنکھ فشار-
 . بخوابمرمیبا اجازتون من م.ستیمھم ن-

 : و گفتستادی مقابلم ای خواستم بھ سمت پلھ ھا برم دخترنکھیھم
 .سالم-
 : باال رفتھ نگاھش کردم و متعجب گفتمیی ابروھابا
 .سالم-

 !!! شدهدای کھ سر و کلش پگشونھی خواھر دھی نمی انکنھ
 .نمتیبیسارا جون خوشحالم کھ م-
دستشو فشردم و جواب .ھی کنی کنجکاو بودم بدونم ایلیخ. دستشو بطرفم دراز کردو

 :دادم
١١٢ 

 .نطوریمنم ھم-
 .شمی معی چون اگھ خواھرشون باشھ باز ضای ھستی تو کدمینپرس
 : ھومن توجھمو جلب کردیصدا

 ؟یاومد ی کیینجای تو انیکاتر-
 : شد و گفتکی زد و بھ ھومن نزدی لبخند جذابدختر

 .ی اومدری دیلی کھ تو ھم خدنتی دامی گفتم بی از سفر برگشتدمیشن.نجامیبلھ من ا-
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 .کار داشتم. بودمرونیآره ب-
 رهی جون از آشپزخونھ خارج شد و بھ من کھ مات و مبھوت بھ اون دختر خنینسر
 بودم
 :گفت

 . ما ھستندی از دوستان خانوادگیکی نی کاترشونیسارا جون، ا-
 : راحت گفتمالی زدم و با خیلبخند

 .تیی خوشوقتم از آشنایلیاوووه بلھ خ-
 .نطوریمنم ھم: نیکاتر

 .می گفتھ عمو ھمھ بسمت مبلمان رفتبھ
 : کنار ھومن نشست و گفتنیکاتر

 خوب سفر خوش گذشت؟-
 . بودیآره عال- : ھومن

 . شدرهی بھ من خو
 .گھی خودمھ فقط دروغ میسفر آخھ؟اونم کپ کدوم
١١٣ 

 . جور عالقھ وجود داشتھی نی ھومن و کاترنی کھ معلوم بود بنطوریا
 .دی از نگاھاشون فھمشدی کامال منویا

 .ومدی خوابم می و بخاطر مسکن حسابکردی درد مدستم
 : گفتمھی بھ بقرو

 .ریشب بخ. بخوابمرمی من خستم مدیببخش-
 : گفتی جون بھ ھستنی جوابمو دادن کھ نسرھمھ

 . تو باشھشیببرش اتاق خودت امشبو پ.مونھی ما مشی پنی جان، امشب کاتریھست-
 : گفتیلی می نگاه کردم کھ با بی ھستبھ
 . راحت باشھی سارا تا کتشی پرمیباشھ پس من م-

 :منم با لبخند گفتم.ستی نکرد کھ الزم نی تعارفچی ھنیکاتر
 . جونی ھستی کنارم بخوابشمیخوشحال م-

 : داد و گفتلمی تحوی لبخندیھست
 .ری بخیشب ھمگ.میپس بر-

 .می و وارد اتاق من شدمی دو از پلھ ھا باال رفتھر
 : و کنارش نشستم کھ گفتدمی تخت نشست منم لباس خوابمو پوشی رویھست

 ؟یچرا دستتو بست-
 . داشتدی دی لباس خواب نازکم بھ راحتی از رویوا. بھ دستم کردمی عجلھ نگاھبا

 : کردم و گفتمی نگران ھستی بھ چشمھاینگاھ
 ؟ی نگیزی چی بھ کسیدیقول م-

١١٤ 
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 .گمی نمیزیاگھ مطمئن بشم حالت خوبھ نھ چ-
 .دی و برشھیخونھ دوستم کھ بودم دستم خورد بھ ش.آره خوبم-

 : بکنھ گفتی کنجکاونکھی ابدون
 ؟یدرد ندار-
 .شمیب منھ بخوابم خو-
 .امی و بارمیباشھ من برم از اتاقم لباس خوابمو ب-

 . تکان دادم و او رفتیسر
 . ھم جا بشھی تا ھستدمی و خودمو کنار کشدمی تخت دراز کشیرو
  لباستی و با عصباندی وارد اتاق شد و درو محکم بھ ھم کوبی گذشت تا ھستقھی دقچند

 .انگار نھ انگار کھ من ھستم.دی پوشخوابشو
 : کھ گفتکردمی نگاش می با کنجکاوداشتم

 . کھ دوس دارم خفش کنمیوا. خودشو بندازهخوادیفقط م-
 !!!ی ای شده دختر؟چقدر عصب؟چتیھست-

 : شده بود گفترهی و ھمونطور کھ بھ سقف خدی کنارم دراز کشکالفھ
 . شرمھی بیلیخ-
 ؟یک-
 .نی دختره کاترنیھم-
  چکار کرده؟؟مگھیآخھ واسھ چ-

 :دی و پرسدی سمت من چرخبھ
١١٥ 

 ؟ی شده کنار حسام شبو بھ صبح برسونی اومدیسارا تو از وقت-
 : گرد شد و گفتمچشام

 ؟یپرسی منویچرا ا.معلومھ کھ نھ-
 ش؟یتابحال شده ببوس-
 .خوب آره-
 آرررررررررررررره؟؟؟؟؟-
 .دهی رفتھ؟حسامم منو بوسادتی مگھ دمشی شماھا بوسیجلو.خوب معلومھ-
 .اوه نھ منظورم بوسھ عاشقانست-
  سواال؟نی داره انی بھ کاتری ربط؟چھیپرسی منارویچرا ا. وجھچیآھا نھ بھ ھ-
 گھی بھ ھومن می شرمی با بنی اونوقت کاترنی کارو نکردنی انیشما کھ با ھم نامزد-

 شبو
 .دی ھومنو بوسیبعدم لبا. بمونکنارم

 : کردم و گفتمیاخم
 ی زندگرانی خارج از اھیتو کھ مدت. اونا بھم عالقھ دارندمی کھ من فھمنطوری ایھست-

 یکرد
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 .فھممی نمتوی ناراحتلیدل. باشھی واسط عادزای چنی ادی باگھید
 فھیھومن ح. بشھکیدوست ندارم بھ ھومن نزد.ادی خوشم نمنیسارا اصال از کاتر-

 .واسش
 : بستم و گفتمچشامو

  شون نھ؟یزدی مدی دیمکی قایحتما تو ھم داشت. نشون ندهتی حساسیھست-
١١٦ 

 .دمی خواستم وارد اتاقم بشم صداشونو شننکھیخوب ھم-
 . نباشیخواھر شوھر بد.بخواب-

 : کرد و گفتبغلم
 .من فقط خواھر شوھر تو ام-

  کھ ازدی نکشی طولگذرونن؟امای امشبو با ھم میعنی زدم و با خودم فکر کردم یلبخند
 . شدمھوشی بیخستگ
 ھومن

 : رو بھ من گفتی و ربکا، کتی از رفتن ھستبعد
 ؟یایتو نم. بخوابمرمیمنم م-
 .میچرا بر-

 .می و ھمراه ھم از پلھ ھا باال اومدمی گفتری مامان بابا و حسام شب بخبھ
 : و گفتمستادمی ای اتاق ھستیروبرو

 ؟ی با من نداریکار.ی خوب بخوابدوارمیخوب ام-
 : و منو ھمراه خودش داخل اتاق برد و گفتدی کشدستمو

 ؟یخستھ ا-
 .از وقت خوابم گذشتھ. شده٢بھ ساعت نگاه کن ساعت . خستمیلیآره امشب خ-

١١٧ 
  ماساژت بدم؟یدوس دار-
 .اوه نھ ممنون-

 : و گفتدی کشدستمو
 . رو تخت بخواب تا ماساژت بدمایلوس نشو ب-
 . اتاق خودمرمیمن م.ی کتستی نیاجینھ احت-

 : گفتی شد و با لوندمانعم
 ؟یمونی من نمشیچرا شبو پ-

 .کردمی قبول مدی بود اما نبای وسوسھ کننده اشنھادیپ. نگاش کردممتعجب
 یدوست نداشتم اتفاق. ما بودی دوست خانوادگنی مکانش مناسب نبود و ھم کاترھم

 : بشھ پس گفتمیمونی کھ بعد باعث پشفتھی بنمونیب
 .یاوه حرفشم نزن کت-
 : ناز دستشو دور گردنم انداخت و گفتبا
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 .آخھ چرااااا-
 .فتھی بنمونی بیدوست ندارم اتفاق-
 .ی مال من بششھی ھمی تا براشھی مبمی افتخار نصنی اشھ؟اونوقتی میخوب مگھ چ-
 . خستمیلی خم؟منی موضوع صحبت کننی بعد راجع بھ اشھی میکت-
 . بوس خوشمزه مھمونم کنھیباشھ عشقم پس حداقل -
 . لبام گذاشتی لباشو روی بدون دادن فرصتو

١١٨ 
 از دست ارموی کنم اما اختشیاول نخواستم ھمراھ.دیبوسی منو می بار بود کتنی اولیبرا

 دادم
 .دمشی بوسی بھ گرمو

 ھومن
 : خمارش نگام کرد و گفتیبا چشا.اما دست بردار نبود. جدا شدمی کتاز
 .کنمی بمون خواھش مشمیھومن پ-
 . باشھ؟حاال برو بخوابادی بشی پی مشکلخوامینم. اصرار نکنکنمی منم خواھش میکت-
 ....ھومن-
 . بروزمی برو بخواب عزسسسسیھ-

 .ومدی مشی پی معلوم نبود چھ عواقبموندمی از اتاق خارج شدم چون اگھ مبسرعت
 : نگام کرد و گفتی عصبانی با چشایھست. برخورد کردمی بھ ھسترونی اومدم بتا
 . ھومنی احمقیلیخ-
 ؟یدی فھمیزنی حرف منطوری آخرت باشھ با برادر بزرگترت ا؟باریییی گفتیچ-
 . تورو ندارهاقتی ل؟اونیھومن چطور گولشو خورد-
 .گفتم برو.ساکت شو و برو بخواب.  من دخالت نکنھی توکارایھست-
 . لباسمو بردارمخوامی برو اونطرف مخوامینم-
 . حرص منو کنار زد و رفت داخل اتاقبا
 . بلند خودمو بھ اتاقم رسوندمی قدمھابا

١١٩ 
 . ام فرستادمھی تو ررونوی بزی تمی تراس و ھوای رورفتم

 .دمی بھ موھام کشی دستی کالفگبا
 در شدم و ناخودآگاه کینزد. کھ داخل اتاق ربکا بود بھ گوشم خوردی ھستیصدا

 گوش
 :دادم
 :یھست

 گھی بھ ھومن می شرمی با بنی اونوقت کاترنی کارو نکردنی انیھم نامزدشما کھ با -
 شبو

 .دی ھومنو بوسیبعدم لبا. بمونکنارم
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 :ربکا
 ی زندگرانی خارج از اھیتو کھ مدت. اونا بھ ھم عالقھ دارندمی کھ من فھمنطوری ایھست-

 .فھممی نمتوی ناراحتلیدل. باشھی واسط عادزای چنی ادی باگھی دیکرد
 :یھست

 فھیھومن ح. بشھکیدوست ندارم بھ ھومن نزد.ادی خوشم نمنیسارا اصال از کاتر-
 .واسش

 :ربکا
 . نشون ندهتی حساسیھست-

 فھممیآخھ من نم. کف دستش گذاشتزوی احمق ھمھ چھیھست. از در فاصلھ گرفتمکالفھ
 ھی

  کل خونھ خبر دار شدن؟ی زودنی کھ بھ اھی چبوسھ
 .دمید بھ عمرم نی لق تر از ھستدھن

١١١ 
 : بود کھ خوابالو گفتیھست. چشم باز کردمی دستی بعد با تکانھاروز

 . ساراخورهی زنگ ملتیموبا-
 .دی حرفش تموم شد دوباره خوابنکھیھم
 .می شدم بھ صفحھ گوشرهی باز خمھی نی چشمھابا

 : کردمزمزمھ
 !!!!فرھاد-
 .دمی راحت خوابالی خاموش کردم و با خلمویموبا. محلی خروس باه
 . بودزایچشم باز کردم ال. شدمداری بی ساعت چند بود کھ دوباره توسط کسدونمینم
 . نفر با شما کار دارهھیخانم -
 زای الیخواستم منم بخوابم کھ دوباره صدا. نگاه کردم کھ مست خواب بودی بھ ھستجیگ

 رو
 :دمیشن
  گفتم؟ی چنیدیسارا خانم شن-
  شده؟یھان؟چ-
 .کار داره در با شما ی نفر جلوھی-
 . رو ندارمیمن کس.یکنیبا من؟اشتباه م-
 .چرا خانم مشخصات شما رو دادن-
 .رمیباشھ االن م. بابایا-

١١١ 
 کردم و ضیلباس خوابمو تعو.بعد از شستن صورتم. اومدمنیی از تخت پای حالی ببا

 آھستھ
 . اتاق خارج شدماز
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 . خونھ نبود ظاھرایکس
 . در رسوندمی بلند خودمو جلوی شدم و با قدمھااطی حوارد

 !!!!!! نبود کھی نگاه کردم کساطرافمو
 . کنھداری فقط بلد بود منو از خواب نازم بیمزاحم عوض-
 . مانعم شدی خواستم درو ببندم کھ کستی عصبانبا

 ........ باال گرفتم کھسرمو
 . از تعجب باز مونده بوددھنم

 : کھ گفتدمی شنصداشو
 . کردمداتیباالخره پ-
 : لکنت گفتمبا
 ؟یکنیچکار م.....نجایا......تو.....تو-
 .معلومھ اومدم برگردونمت خونھ-
 تورو ی کسدینبا. برونجایاز ا. بحال خودم بزار؟منویستیفرھاد چرا دست بردار ن-
 .نھیبب
 نن؟ی منو ببدیچرا نبا-
 .کنمیبرو فرھاد خواھش م-
 . خونھمی بریای حاال با من منیھم.رمینھ نم-
 .تونمین نماال-

١١٢ 
 کجاست؟تو نجای گفتم؟اصال ای چیدیفھم. خونھیگردی خودت برمی خودت با پاکتای-
 نجایا

 ؟یکنی می غلطچھ
 ی ھر کجا کھ باشھ از اون خونھ لعنتنجایا. برگردم بھ اون خونھنمیبی نمیمن لزوم-

 .بھتره
 :دی فرھاد بھ گوشم رسی عصبی دادم کھ صداھی درو بستم و بھش تکبسرعت

چھ حاال چھ چند روز .ی برگرددی و بای مال منی نخوایتو بخوا. نکنی لجبازکتای-
 .گھید

 : داد زدمیعصب
 . بفھمنوی ایاز سنت خجالت بکش تو پدرم بود.ستمیمن مال تو ن-
 .امی بازم میدی سراغت فھمامیمن بازم م-
 .خورهیحالم ازت بھم م.برو بدرک-
 . عجلھ بسمت ساختمان رفتمبا

 :با لبخند رو بھ من گفت. شده بودداری تازه بنینسر
 ؟ی بودرونیب.زمی عزریصبح بخ-
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 در و از یاومده جلو. منو اشتباه گرفتھ بودیکینھ ظاھرا . جوننی نسرریصبح بخ-
 زایال

 .دیدی میمنو اشتباھ.اما انگار مرده مشکل داشت.نھی بود منو ببخواستھ
 : گفتنی کھ نسردمی خندیخودیب
 . صبحونھمی برایب.شنی مدای پادی ز افرادنیاز ا-

١١٣ 
 .امیم. کنمداری رو ھم بیچشم برم ھست-

 .رفتی کھ بھ طرف اتاقش مدمی رو دیھست. پلھ ھا باال رفتماز
 .ی شدداریسالم ب-
 .نیی پاامیسالم آره لباس بپوشم م-
 : وارد اتاقش شد گفتنکھی ھمو
 .نجاستی ھنوز انکھیاه ا-

 :دی بھ گوش رسنی خوابالود کاتریصدا
 ؟ی ھستی گفتیزیچ-

 .ریبلھ عرض کردم صبح بخ: یھست
 . رفتمنییو از پلھ ھا پا. تکان دادمی خنده سربا

 . سرکارشون رفتھ بودندونی آقاظاھرا
 . بھ رفتن گرفتمی باالخره تصمنی از خوردن صبحونھ،کاتربعد

 .و برد باالدستگاه پخشو روشن کرد و صداش. خوشحال بودنی کھ از رفتن کاتریھست
 مبل نشستم ھمراه خواننده زمزمھ ی رونی بودم بنابراکی گوش دادن بھ موزعاشق

 کردمیم
 : کھ بشنوم گفتی بلندی با صدای ھستکھ
  آھنگ شاد بزارم؟یرقصیسارا م-
 .تو برقص من تماشات کنم-
 .می با ھم برقصاینھ ب-

١١٤ 
 : داد زد و گفتبعد

 .می برقصایمامان ب-
 : اومد و گفترونی جون از آشپزخونھ بنینسر

  گل کرد؟اتی بازوونھیباز د-
 .ی نرقصشدی شاد گذاشت کھ اصال نماری بسکی موزکی و دی خندیھست

 . گرفت و بلندم کرددستمو
 . کاناپھ نشست و تماشاگر شدی جونم رونینسر

 رهی و خستادی ای بعد با بھت گوشھ ادی رقصی اول کمیھست.دنی بھ رقصمی کردشروع
 شد
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 . منبھ
 : گفتمدمیرقصی کھ منطوریھم
 ؟ی شد؟چرا رفتیچ-
 ؟یکنی رو میاالن دار. تویرقصیپدر سوختھ چقدر خوشگل م-

 .زدی و برام دست مکردی نگام مجانی جونم با ھنینسر. و ادامھ دادمدمیخند
 . نگاھاشون خندم گرفتھ بوداز

 .دمیخندی ھا وسط رقص موونھی دمثل
 . کھ تموم شد ھردو برام دست زدنآھنگ

 .ممنون-
 .یرقصی قشنگ میلیسارا جان خ: نینسر
 . مامان بگو معرکھھیقشنگ چ: یھست

 .نیممنون خجالتم ند-
 ؟یکالس رقص رفت:یھست

 . مدت آرهھی-
١١٥ 

 .ولی ایرقصی مشرفتھی پیلیخ-
 . نکردهیرییھنوز تغ. سارا رفتمدنیچند بار بھ د.گذشتی ھم می از پروزھا

 . جون بودمنی و نسری با ھستشتری و روزھا برفتمی کاباره مشبھا
  کشف منی بشھ و ھومن ھمچنان در پکی بھم نزدشتری داشت بی ھمچنان سعحسام

 !!!!!!!بود
  کھ تلفن ھمراھم زنگدمیکشی نشستھ بودم و موھامو برس منھی مقابل آی صندلیرو

 .خورد
 : بھ شماره انداختم و جواب دادمینگاھ

 الو؟-
 :دی بھ گوشم رسی خانم جوانیصدا

 گان؟ی شاکتایالو خانم -
 .بلھ خودم ھستم-
 .دیمراجعھ کن.........مارستانی بھ بعتریلطفا ھرچھ سر-
  دوستم سارا افتاده؟ی برایاتفاق......؟یچ-
 .مارستانی بدیای بعتریھرچھ سر....صداتونو ندارم....الو خانم-

 : لرزان گفتمییبا لبھا. قطع شدتماس
  سارا افتاده؟ی برایچھ اتفاق-

 . بسمت کمد لباسم رفتمبسرعت
١١٦ 

 . شدممارستانی عجلھ وارد ببا
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 . کھ سارا بود رسوندمی دوان خودمو بھ قسمتدوان
 .ستادی قلبم ادمی کھ دیزی چاز

 . بودی سارا خالتخت
 . قلبم گذاشتم و عقب گرد کردمی رودستمو

 پر زدمی کھ نفس نفس می و در حالستادمی چشمم خورد ا کھ بھی پرستارنی اولکنار
 :دمیس
 .ھیتختش خال.ستیاما االن ن. کما بودیتو. بودنجای ان؟اونیدوستمو کجا برد....دوستم-

 : زد و گفتی اول با بھت نگام کرد بعد لبخندپرستار
 .ایھمراه من ب!!!یچقدر نگران-

 :زان کرده بود گفتم کھ صدامو لری با بغضرفتمی کھ بدنبالش مھمونطور
١١٧ 

 بھم داد؟حاال من ی الکدی امیعنی.شھیدکتر بھ من قول داده بود کھ حالش خوب م-
 چکار
  بدم؟ی جواب حسامو چای خدایکنم؟وا

 : و گفتستادی اپرستار
 .نجای اایب.یسرمو خورد.یچقدر حرف زد-

 : کھ مقابلم بود نگاه کردم و با ترس گفتمیبھ اتاق. ھامو گرفت و منو جلو بردشونھ
  سرد خونست؟نجایا-

 . اتاق توسط پرستار باز شد و منو بھ داخل ھول داددر
 . کھ بھم وارد شده بود چشامو بستمی اضطراباز
 : و گفتکردی متی پرستار ھمچنان منو بھ جلو ھدااما
 ؟یچرا چشاتو بست-

 . باز کردم و با وحشت بھ مقابلم نگاه کردمچشامو
 .اون سارا بود. بودسارا

 . بودی نبود، واقعخواب
 . تخت بودی باز روی با چشاسارا

 . دست پرستار افتادمی و رودمی کشیغیج
١١٨ 

 : بھوش اومدم چشمم بھ ھمون پرستار افتاد کھ با لبخند گفتیوقت
 !ی غش کنینجوری اینی دوستتو سالم و سالمت ببی وقتکردمیفکر نم-

 : جام نشستم و گفتمتو
 .نمشی ببخوامیم-
 .ششی پبرمتیاگھ حالت خوبھ م.باشھ-
 .معلومھ کھ خوبم-

 . پرستار وارد اتاق سارا شدمھمراه
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 . سارا از حالت کما خارج شده باشھشدی نمباورم
 .ختنی گونم ری رواشکام

 .ستادمی محکم کنار تختش ای قدمھابا
 .پرستار ما رو تنھا گذاشت. بستھ بودچشاش
 : بھ دستم گرفتم و با بغض گفتمدستشو

 .........سارا-
 . تکون خورد و آروم بازشون کردپلکھاش

 . نگاھم کرد و دستمو فشردقیعم
 : عجلھ گفتمبا
 اد؟ی مادتیسارا منو -

 : گفتی زد و با حالت خماری جونی بلبخند
 .کتااااای-
  حافظتو از دست دادهدی شاکردمی فکر مایخدا.......یسارا تو خوب شد..... سارایوا-

 . شکرتایخدا.یباش
 ؟یگی می داری چکتای-

١١٩ 
 . چکار کنمدی بای از شدت خوشحالدونمیفقط نم.ستی اصال مھم نیچی ھیچیھ-
 آخھ.ی تو بودومدهی مدنمی کھ بھ دی تنھا کسگفتیپرستار م.یینجای خوشحالم کھ اکتای-

 . رو ندارمی کسمنکھ
 .دنتی دامی زود زود بکردمی میآره من سع-
 ؟یسر حرفت ھست.....ھنوزم.........کتای-
 ؟یچھ حرف-
 .یکنی کردن نامزدم کمکم مدای پی برایقول داد-

 .چارهی بی من سارایخدا. دھانم باز مونددمی کھ شنی حرفاز
 . من جاشو گرفتمدونستی نماون
 . دستش گذاشتم و از تھ دل زار زدمی رومویشونیپ. شدشتری بمیگر

 :دی موھام قرار گرفت و صداش بھ گوشم رسی سارا رودست
 ؟یکنی مھی شده؟چرا گری چکتای-

 : گفتمی مرتعشی باال گرفتم و با صداسرمو
 .کنمی مھیواسھ بخت خودم و خودت گر-
 آخھ چرا؟-

 : گفتمکردمی کھ اشکامو پاک مھمونطور
١٢١ 

 .گردمی بعد برمنمی دکترتو ببرمیم.میزنی با ھم حرف مبعد.زمی عزیچیھ-
 : از اتاقش خارج بشم کھ گفتخواستم
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 کتا؟ی-
 جانم؟-
 ؟یھنوزم سر قولت ھست.یجوابمو نداد-
 .نگران نباش.زمی عزدمیقول م. تو رو بھ نامزدت برسونمدمیسارا من قول م-

 . بودزی چنی کھ رو لباش نشست برام با ارزشتریلبخند
 . اتاقش خارج شدم و سراغ دکترشو از پرستارھا گرفتماز
 . بھ در زدم و وارد شدمی اتقھ

 : زد و گفتی لبخند چندشدنمی با ددکتر
 !!ی افتخار دادزی عزیاوه ربکا-
 . سارا ازتون بپرسمتیاومدم راجع بھ وضع-
 .میزنیبا ھم حرف م.نی بشایب-
 . چطورهتشی وضعدیفقط بھم بگ.نھ عجلھ دارم-
 ما بمونھ تا کامال شی پگھی چند روز ددیفقط با.خوب سارا خوشبختانھ حالش مساعده-

 از
 .می مطمئن بشتشیوضع

 ست؟ی نی مشکلچی ھیعنی-
 . وجھچیبھ ھ-
 .از شما ھم ممنونم.واقعا خوشحالم.خوبھ-
 . بودهفھی وظزمیعز-

١٢١ 
 !!!ی شروع کرد بھ چاپلوسباز

 . کردم و بھ اتاق سارا برگشتمتشکر
 : و گفتمستادمی لبخند کنارش ابا
 . سارایشی مرخص مگھیچند روز د-
 . دوست ندارممارستانوی بطیاصال مح.یچھ عال-
 .امی مدنتیاما بازم بھ د. برمدیمن با-
 .ونمیمن بھ تو مد.کتایممنونم ازت -
 . منمونھی کھ مدیکس.یستی نونیتو مد.نھ سارا-
 ؟یزنی حرفو منیچرا ا-
  باشھ؟ی مرخص شدیفقط وقت.میزنیبا ھم حرف م.ستیاالن وقتش ن-

 . خارج شدممارستانی و از اتاق و بعد بدمشیبوس. تکان دادیسر
 .ستی خونھ نی کسدمی وارد خونھ شدم از سکوتش فھمیوقت

 . بودی جون ھم مھموننینسر. کالس داشتیھست
 . پلھ ھا باال رفتم و وارد اتاقم شدماز
 .ه وارد اتاق بشھ تازی تراسو باز کردم تا ھوادر
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 . شدمرهی نشستم و بھ خودم خشی آرازی می صندلیرو
 .شھی مرخص مگھی سارا بگم؟اون چند روز دی براقتوی حقدی بایچجور

 . بگمزوی فقط چند روز وقت دارم تا ھمھ چمن
١٢٢ 

 .یلیخ. بودمقراری بیلیخ.زدمی مزی بھ می بھ صورت ضربھ اانگشتھامو
 آھنگ مورد عالقمو گذاشتم و ھمونطور کھ با خواننده زمزمھ لمی معمول با موباطبق

 کردمیم
 .دمی آوردم و پوشرونی تنھ و شلوارک بھ رنگ قرمز بمی نکی کمد رفتم و کنار

 .شدمی جذاب و خوشگل می ناز بودن و باھشون حسابیلیخ
 .دنی شروع کردم بھ رقصکی موزھمراه
 .دادیو بھم آرامش م.بردمیازش لذت م. من بودھیشگی کار ھمرقص

 .ی چھ ناراحتیچھ خوشحال.دمیرقصی ھمھ حال مدر
 .دمی اومد کھ با اونم رقصی آھنگ عربھی از اون بعد

  دستیکھ صدا. کردممی تعظستادمی انھی آیتا تموم شد روبرو. خستھ شده بودمیحساب
 . باعث شد با وحشت برگردمی کسزدن

 ھومن
١٢٣ 

 . داشتمی بدسردرد. اصال حالم خوب نبودامروز
 .ارمی شرکت دووم بی توتونستمینم

 . بھ خونھ برگشتمی از سفارشات الزم بھ جسبعد
 .ی بدون مزاحمت کسخوابمی راحت مرمیچھ بھتر م. سوت و کور بودخونھ
 .دمی تخت دراز کشی لباسم روضی اتاقم شدم بدون تعوارد

 .بردی بود خوابم نمدهی فایب
 .دی بھ گوشم رسیفی ضعکی موزی تراسو باز کردم تا ھوا بخورم کھ صدادر
 . تعجب بھ در بغل نگاه کردم باز بودبا
  ربکا خونھ بود؟یعنی
 . چشام گرد شددمی کھ دیزیاز چ. جلو رفتمی کنجکاوبا

 . دخترنی داره ای چھ اندام معرکھ اایخدا. لباس بودضی تعومشغول
 .نگ تنش کرد قشیلی تنھ و شلوارک خمی نھی

 دنی شروع کرد بھ رقصبعدم
 . جلو نرفتمیلیالبتھ من خ.دی منو نداصال

 یدستمو رو.دنی شروع کرد بھ کوبی قلبم بتندباشی رقص زنی اندامش و بعدم ادنی دبا
 .دی ھم رقصی آھنگ عربھیبا .چشم ازش برنداشتم. گذاشتمقلبم
 .دنیدستام شروع کردن بھ لرز.محشر بود. العاده بودفوق

 . دختر حق داشت اون ھمھ طرفدار داشتھ باشھنیا
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 . کردمی تعظنھی آی تموم شد و جلورقصش
ناخودآگاه شروع کردم بھ . نکنمقشی رقص خاص و تک تشونی بود واسھ ایمعرفتیب

 دست
 . و کامل وارد اتاقش شدمزدن
١٢٤ 

 . شدرهی برگشت و با ترس بھ من خبسرعت
 . کردهقراری بنطوری کھ منو اھیاون تنھا دختر.د بوبایچقدر ز. بودزی وسوسھ انگچقدر
 .می شدرهی بھ ھم خی حرفچی ھبدون
 : تر رفتم کھ گفتجلو

 . خونھ باشھی کسکردمیفکر نم-
 : کھ زد گفتمی توجھ بھ حرفیب
 ؟یدونستی منوی ای جذابیلیتو خ-

 . گل انداختن گونھ ھاش شدممتوجھ
 .خواستمی منویآره من ا. دوست داشتم امتحانش کنمشدمی داشتم جذبش میلیخ

 .دمی دستمو بھ کمرش گرفتم و لباشو بوسی حرفچی ھبدون
 :جلو اومد کھ گفتم. شدمرهی ھومن متعجب بھش خدنی دبا
 . خونھ باشھی کسکردمیفکر نم-

 : گفتکردی نگاھم می کھ با حالت خاصھمونطور
 ؟یدونستی منوی ای جذابیلیتو خ-

 کھ زد باعث شد یحالت نگاش و حرف.دمی رو از ھومن شنی حرفنی چنشدی نمباورم
 داغ
 .رهیو گونھ ھام رنگ بگ.شم
 .شھی قرار می ھومن بدنی چرا با دفھممینم.زدی تند مقلبم
 .کردمی و جلو تر اومد فقط مبھوت نگاھش مجلو

 .دی محکم گرفت و منو بسمت خودش کشکمرمو
١٢٥ 

 . لبام گذاشتی لباشو روی با ناباورو
 .ستادیقلبم ا. بند اومدنفسم
 کھ زده بود راه نفسمو یی عطر ادکلن خوش بویبو. تو بغلش بودمی حرکتچی ھبدون

 باز
 . بو رو دوست داشتمنیچقدر من ا.کرد
 .زنمی مثل فرھاد سرش داد نمگرفتم؟چرای جلوشو نمچرا
  ندارم؟؟؟؟؟نی کھ بھ فرھاد داشتم بھ ایزی چندشم نشد؟چرا حس نفرت انگچرا

 . فشار داد کھ باعث شد کامال بھش بچسبمکمرمو
 . برسھانی تا بوسھ اش بھ پاستادمیفقط ا. نکردمشیھمراھ
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 . داشتم سرکوبش کنم حاال جون گرفتھ بودی کھ سعیحس
  بوجود اومد؟ی حس کنیاد؟ای من از ھومن خوشم مچرا
 . نگاه کردمشی خاکستری بھ چشارهی کھ خی شبدیشا
 . کھ از دست اون ارازل نجاتم داده بودی شبدیشا
 . بھم زده بودکینی کھ تو کلی لبخنددیشا

 انگار قصد نداشت تمومش.دیکشیچشاش بستھ بود و تند تند نفس م. شدمرهی خبھش
 .کنھ

 . بھ عقب ھولش دادمی بازوھاش گذاشتم و بھ آرامی رودستامو
 .زدی ازم جدا شد اما ھنوز چشاش بستھ بود و نفس نفس میبسخت
 ھومن
١٢٦ 

 . بگمی داشتم چدنشی کھ وقت بوسی از حسدونمینم
 .بردمی می لذتنی بار بود چننی بگم کھ اولنوی افقط
 . بودنطوری من ایحداقل برا. خاص بوداون

 بازوھام قرار گرفت ی دستاش روی بوسھ رو تموم کنم اما وقتنی قصد نداشتم ااصال
 و منو

 .کنم خودش دور کرد مجبور شدم تمومش از
 .نمی تموم شده ببنویری حس شنی نداشتم چشامو باز کنم و ادوست
 . شدمرهی انداختھ بود خنیی آروم باز کردم و بھ او کھ سرشو پاچشامو

 .شدی بود حتما با من ھمراه می اگھی بود، ھرکس دبی نکرد، برام عجی منو ھمراھاون
 . کردمسھی باھش مقانوی لحظھ کاترکی

 . ھمھ کاره باشھتونھی رقاص مھی کھ کردمی من اشتباه مدیشا
اگھ ھرکاره بود .زدی کھ مزاحمش شده بودند رو پس نمی ھر کاره بود اون ارازلاگھ
 منو

 دادی حسام جواب میازھای مدت بھ ننی بود در انطوری اگھ ای حتای و کردی میھمراھ
 نھ
 . اونو از سرش باز کنھی کنھ و بھ ھر ترفندی ازش دورنکھیا

 . شدرهی باال گرفت و تو چشام خسرشو
 ...... بھ صورت قشنگش لبخند بزنم کھخواستم

 . بھ صورتم زدی محکمدهیکش
١٢٧ 

 گرد شده یچشام حساب. صورتم گذاشتمی نگاھش کردم و دستمو با تعجب روناباورانھ
 .بود

 :دمی شندیلرزی کھ می در حالصداشو
 .دیھمھ تون سوءاستفاده گر.ی نداری فرقچی با اون ارازل ھی زدم کھ بدوننویا-
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 . شدرهی متعجبم خی بھ چشازدی کھ نفس نفس مھمونطور
 !!!!! زدیلیاون منو س. داغ کردمھوی

 : با حرص گرفتم و گفتمچونشو
 ؟یدی فھمی رقاص نبودھی ی نبودقشیاگھ ال.ی بودقشی رو انجام دادم کھ الیکار-

 .فتھی بشی خاکستری نگام تو چشاخواستمینم.نیی انداختم پاسرمو
  گذاشتم منو ببوسھ؟چرا
  داره؟ھی با بقی اون چھ فرقمگھ
  رو بھت زد؟ی و انگ ھمھ کاره و خرابستادی رفتھ چطور تو روت اادتی مگھ
 کنھ؟ی می با خودش چھ فکرحاال
 .نھی کار تو ھمکردی چون فکر مدی تو رو بوساون

 ......اما نگاھش. مشت کردم و سرمو باال گرفتمدستامو
 . گول نگاھشو بخورمدی نبانھ

١٢٨ 
 اجازه رو بھش نیاما من ا.نھی کار من ھمکنھیچون فکر م. از من سواستفاده کرداون

 .دمینم
 . صورتش خوابوندمی آوردم باال و با قدرت رودستمو

 . محکم زدمیلی معلومھ خدی کھ بھ گوشم رسیی صدااز
 .دی واسھ اون نگاش لرزدلم

 : لرزانم گفتمیاما با صدا.م زار بزنم کھ بھش زدیلی داشتم بابت سدوست
 .دیھمھ تون سوءاستفاده گر.ی نداری فرقچی با اون ارازل ھی زدم کھ بدوننویا-

 : گفتتیاما ناگھان نگاھش رنگ خشم گرفت و با عصبان. با تعجب نگام کرداول
 ؟یدی فھمی رقاص نبودھی ی نبودقشیاگھ ال.ی بودقشی رو انجام دادم کھ الیکار-

 .چون بار اولش نبود. تعجب نکردمدمی کھ شنیزی چاز
 .کردی چرا بغض داشت خفم مدونمی نمفقط

 . از اتاقم خارج شدتی با عصبانھومن
 .کردی داشت خفم میبغض لعنت. گلوم گذاشتمیدستمو رو.دیلرزی ملبھام
 . اتاق شکستمی تو فضاموی بلند بغض و گری زدم و با صدازانو

 . تھمتھانی ایشگی سخت بود تحمل ھمیلی بود خسخت
 . حرفھا رو تحمل کنمیلی خدی شغل بانیبخاطر ا. گناه من رقاص بودنمھنیبزرگتر

١٢٩ 
 . تخت نشستھ بودم و پاھامو توبغلم گرفتھ بودمیرو

 : با سروصدا داخل شدی غرق افکارم بودم کھ در اتاق بھ شدت باز شد و ھستاونقدر
 . خبر خوش دارمھی سارا یوا-
 ستم؟یھھھ چطور بگم کھ من سارا ن. زدمیشخندی نام سارا ندنی شنبا
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نگاھش . بپرمنیی پرت کرد کھ باعث شد باال و پای تخت فنری خودشو رویھست
 چقدر.کردم

 . بودخوشحال
 : مقابلم تکان داد و گفتیدست

  سارا؟ییکجا-
 : گفتمناخودآگاه

 .مارستانیب-
 : و گفتدی بلند خندیھست

 را گوشت با منھ؟ سایآ. خدا نکنھوونھید-
 : خودم اومدم و گفتمبھ
 .آره بگو-
 . اتفاق خوب افتادھیامروز -
 ؟یچھ اتفاق-
 . ازدواج دادشنھادیمرد مورد عالقم بھم پ-
 . باز شد و با ذوق تماشام کردششین

١٣١ 
 : لبم نشستی روی حالتش لبخنداز
 .گمی مکیواقعا؟بھت تبر-
 : بغلم کرد و گفتی خوشحالبا
 م؟ی آشنا شدیبگم چجور.ییییییمرررررسسسس-
 .تھیالبد ھمکالس-
 .نھ استادمھ-
 .یواقعا؟چھ عال-
 .قراره تلفن بزنھ بھ بابا. ساراارمیدارم بال درم-
 .زمیخوشحالم برات عز-
 .گھی نمنویاما چھرت ا-
 .ستی مناسب نادیمنو ببخش حالم ز-
 چرا آخھ؟-
 .شمیاستراحت کنم خوب م.ستی نیطور-
 نی کھ ای بودی نفرنی تو اولیراست.ی کھ استراحت کنذارمیباشھ پس تنھات م-

 موضوعو
 . گفتمابھش

  نفر بودم؟نی بدونم چرا اولشھیم-
 .مثل خواھر نداشتم دوستت دارم.خوامتی میلیچون خ-

 . و تنھام گذاشتدی بوسگونمو
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 . نم اشک تو چشام نشستی محبت ھستاز
 .دمی از دست مگھی محبتا رو تا چند روز دنی امن
 .....واسھ ھمشون.شھی واسھ ھمشون تنگ مدلم

 ............خصوصا
 !!!!ھومن
١٣١ 

 .زنھی مشمی نشھی کھ با زبونش ھمیکس
 . تا مرخص شھکردی میحالش بھتر بود و روز شمار. سارا رفتمدنی بعد بھ دروز

 .انی بیی آشنای بھ ھمراه خانوادش برای قرار بود خواستگار ھستامشب
 . نداشتم تو مراسم شرکت کنمدوست

 منو بھ اسم دی بگم بھتر بود افراد جدقتوی اگھ قرار باشھ من تا چند روز بعد حقچون
 سارا

 .نشناسند
 .امی بتونمی گفتھ بودم نمنیبھ راب. کاباره ھم نرفتمیحت. بھانھ سردرد داخل اتاقم موندمبھ

 . سرگرم کردملمی موبایپھای و خودمو با کلدمی تخت دراز کشیرو
 ی باز اومده تا برایحتما ھست. در اتاق باز شدنکھی گذشت تا ابی ترتنی بھ ھمقھی دقچند

 . اصرار کنھشی تو مراسم خواستگارشرکت
 تخت نشستم و بھ ھومن یبسرعت رو. گذاشتم و بھ در چشم دوختمزی می رومویگوش

 رهیخ
 .شدم

 : کرد و گفتزی رچشاشو
١٣٢ 

 ره؟یگی در کھ سراغ تو رو می جلوھی مرد کنیا-
 ؟یییییچ-
 ھ؟ی مرد کنی اگمیم-
  مرد؟؟کدومیگی می داریچ-
 دی دی در ورودی بخوبنجایاز ا. حرص دستمو گرفت و منو بسمت تراس بردبا

 یصدا.داشت
 :دمی ھومنو شنمحکم

 .گمیاون مردو م-
ست از  کھ زد دیطبق حرف.اون دوباره برگشتھ بود. فرھاد دست و پام شل شددنی دبا

 سرم
 .دارهیبرنم

 : موھام چنگ زدم و گفتمبھ
 .نھی ببنجای اونو ای کسخوامینم. کن کھ برهی کارھی-
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 .........ھیمن تا نفھمم اون ک-
 .ادی سراغ من نگھی کن دی فقط کارگمی بھت مزویھمھ چ.گمیبھت م.باشھ باشھ-

 : نگاھم کرد و گفتموشکافانھ
 ؟یمثال چھ کار-
 .من ازدواج کردم........بگو......بگو.دونمینم-
 اون پدرت داره؟مگھی حرف دست از سرت برمنی ادنی اون با شنیکنیھھھ فکر م-
 ست؟ین

 : زدمداد
 . رو ندارهیگاھی جانی چناقتیاون ل.ستیپدرم ن.نھ-
 ھ؟یمنظورت چ-
 .دمی محیمن برات توض.تو برو ردش کن بره-

 . بھ من انداخت و کالفھ از اتاق خارج شدی گنگنگاه
١٣٣ 
 ھومن
 . اومده بودندیی آشنای بھ ھمراه پدر و مادرش برای خواستگار ھستامشب

 . از ربکاری غمی بودمنی داخل نشھمھ
 دهی بھم زد ندویلی و اون سدمشی کھ بوسروزیاز د. حالش خوب نبودظاھرا

 یلیخ.بودمش
 .شھی بھش فکر نکنم اما نمکنمی می سعدارم

 . باز کردن در رفتی برازای زنگ در، الی صدابا
 فقط من بودم کھ ساکت نشستھ. مشغول صحبتنی ھمگدی بعد جلو اومد کھ دقھی دقچند
 : کنار گوشم گفتبودم

 می ندارکتای بھ اسم ی کسنجای اگمی میظاھرا اشتباه اومده ھر چ. درهی نفر جلوھیآقا -
 قبول

 .کنھینم
 کتا؟ی. حرفاش تعجب کردمزا
 .ھیرونی اسم اھی نیا

 : جام بلند شدم و گفتماز
 .ی بگیزی چی بھ کسستیالزم ن.ھی کنمی ببرمیم-
 .بلھ آقا-

 خوش. بودستادهی در ای سالھ جلو٠٤ مرد نسبتا ھی.ستادمی شدم و مقابل در ااطی حوارد
 . بودکی و شافھیق

١٣٤ 
 :دمیپرس

 د؟ی کار داریبا کس-
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 : من جلو اومد و گفتدنی دبا
 .کتایبا .درستھ-
 .می نام ندارنی بھ ایما شخص-

 : و گفتدی بھ صورتش کشی دستکالفھ
 د؟ی؟داریربکا؟ربکا چ-

 :دمی باال دادم و پرسیی اسم ربکا ابرودنی شناز
 د؟ی باھش داریشما چھ نسبت-
 . برگرده خونھدیاون با. بزننجاست؟صداشیاوووو پس ھنوز ا-
 د؟ی باھش داری چھ نسبتدی اما نگفتزنمیصداش م-
 .پدر خوندش.پدرشم-

 : تکان دادم و گفتمیسر
 .گردمی برمدیمنتظر بمون-

 متوجھ بشھ بھ طبقھ ی کسنکھیبدون ا. دادم و داخل خونھ رفتمرونی با حرص بنفسمو
 باال
 . و در اتاقشو باز کردمرفتم

 : گفتمتی بود با عصباندهی تخت دراز کشی روالیخیب
 ره؟یگی در کھ سراغ تو رو می جلوھیرد ک منیا-
 : تختش نشست و متعجب گفتی رودنمی دبا
 ؟یییییچ-
 ھ؟ی مرد کنی اگمیم-

١٣٥ 
  مرد؟؟کدومیگی می داریچ-
.  داشتدی دی در ورودی بخوبنجایاز ا. حرص دستشو گرفتم و بسمت تراس بردمبا

 محکم
 :گفتم

 .گمیاون مردو م-
 . ھول شدی اون مرد انگار کمدنی دبا
 : موھاش چنگ زد و گفتبھ
 .نھی ببنجای اونو ای کسخوامینم. کن کھ برهی کارھی-
 .........ھیمن تا نفھمم اون ک-

 : قطع کرد و گفتحرفمو
 .ادی سراغ من نگھی کن دی فقط کارگمی بھت مزویھمھ چ.گمیبھت م.باشھ باشھ-

 : نگاھش کردم و گفتمموشکافانھ
 ؟یمثال چھ کار-
 .من ازدواج کردم........بگو......وبگ.دونمینم-
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 اون پدرت داره؟مگھی حرف دست از سرت برمنی ادنی اون با شنیکنیھھھ فکر م-
 ست؟ین

 : زدداد
 . رو ندارهیگاھی جانی چناقتیاون ل.ستیپدرم ن.نھ-
 ھ؟یمنظورت چ-
 .دمی محیمن برات توض.تو برو ردش کن بره-

 . بھش انداختم و کالفھ از اتاق خارج شدمی گنگنگاه
١٣٦ 
 ھومن

 : و گفتمستادمی در ایجلو
 . شما ندارهدنی بھ دیلی کھ معلومھ تمانطوریا-

 : زدادی فربای شد و تقریعصب
 ؟یییچ-
 .دینی نداره شما اونو ببیلی ھمسرشم تمانکھیمثل ا.دیداد نزن-
 ھمسرش؟-
 . ازدواج کردهد؟ربکایدونیبلھ مگھ نم-

 : از شدت تعجب گرد شد و گفتچشاش
 . ندارهقتی حقنیا-
 . بھ شما گفتمقتویاما من حق-

 : گفتدیلرزی کھ صداش می در حالیبسخت
 .نمشی ببخوامیم.ادیبھ ھمسرش بگو ب-

 : دادم و گفتمرونی بگفتم؟نفسموی مدی بایچ. فکر کردمیکم
 . من ھمسرشمدی بھ من بگدی داریحرف-

 . شدرهی بسرعت باال گرفت و بھ من خسرشو
 : گفتینگاش کردم ربکا بود کھ با لبخند مصنوع. دور بازوم حلقھ شدیدست

 . ھمسرمھنیدرستھ ا-
١٣٧ 

 : بھ پھلوم وارد کرد و گفتی کھ ضربھ اکردمی داشتم نگاش ممتعجب
 مگھ نھ؟-

 : جواب دادمبسرعت
 .بلھ کامال درستھ-

 . بودبی غم عجھی  شدم تو نگاھشرهی ھمون مرد خبھ
 . کرده بود رو بشنومی کھ ربکا از ما مخفیقی بودم ھر چھ زودتر حقاکنجکاو

 : و با خشم گفتدی افکارم بودم کھ دست ربکارو کشنی ھمتو
 .ی ازدواج کننی با ایحق ندار. مال منیفھمی میتو مال من-
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ربکا رو با خشم تو دستاش گرفتھ بود و تکانش . چشام گرد شددمی کھ شنیزی چاز
 .دادیم

١٣٨ 
 :بازوھامو گرفت و با خشم گفت. شددهی توسط فرھاد کشدستم

 .ی ازدواج کننی با ایحق ندار. مال منیفھمی میتو مال من-
 : کھ داد زدمدادی تکانم مانھیوحش

 .وونھی دھی ی اوونھی دھیتو .ولم کن-
 . شده بودرهیجب بھ ما خ با بھت و تعھومن
 : و گفتدی کشلشی عقلشو از دست داده بود منو بطرف اتومبی کھ حسابفرھاد

 . بھت برسھی دست کسدمیمن اجازه نم.یتو از اول مال خودم بود-
 : عجز رو بھ ھومن گفتمبا
 !!!!!!!ھووووومن-

 : و گفتستادی من بھ خودش اومد و بسرعت مقابل فرھاد ای با صداھومن
دستت بھش بخوره . گفتم، ربکا ھمسر منھی چیدی نفھم؟انگاریکنی میغلطچھ -

 حسابتو
 .رسمیم

 : شد و گفترهی ھومن خی تو چشافرھاد
 کھ متعلق بھ منھ یزیمنم عادت ندارم چ. ھمسر تو بشھ مال من بودهنکھیقبل از ا-

 بدمش
 .ی کسبھ

 : بودم گفتدهی کھ تابحال ازش ندی با اخم دست فرھادو گرفت و با خشمھومن
  خبر کنم ھان؟سوی پلینکنھ دوست دار-

١٣٩ 
 .یری رو ازم بگکتای ذارمیاما من نم. بکنخوادی دلت میھرکار-

 : فرھادو گرفت و با خشم گفتقھی بود کھ ھومن ی حرف کافنی ھمفقط
  حسابتو برسم؟ی اگھی جور دای یکنیگورتو گم م-

 :انداخت و گفت بھم ینی فرھاد از بازوم کنده شد و نگاه غمگدست
 . حق من نبودنیا-
 : بغض گفتمبا
 ی پدرم بودیتو جا.ی کنانتیحق منم نبود اونطور بھم خ. نکن فرھادییمظلوم نما-

  دریول
 .ای ھم سراغ من نگھی برو دنجایاز ا. رو داشتمی اگھی دگاهی من برات جاقتیحق
  ھومنی کھ صدارفتمی آھستھ بھ سمت ساختمان مییو با قدمھا. بغض وارد خونھ شدمبا

 :ستمی شد باباعث
 .صبر کن-
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 : و نگاھمو بھش دوختم کھ گفتدمی سمتش چرخبھ
 . داخلی بری حق نداری نگفتقتویتا حق-

 . نشوندم و خودش کنارم نشستمکتی نی و رودی کشدستمو
١٤١ 
 : چشامو گرفتم و گفتماشک

 ؟ی بدونیخوای رو میچ-
 ؟ی ھستیتو ک-

 : و سپس گفتم کردمشی در سکوت تماشایکم
 .شناسنی منو بھ اسم ربکا منجایاما ا.گانمی شاکتای....من-
 ی سالگ٧مادرم منو با جون و دل بھ . کرد و مردیدیسالم بود کھ پدرم تصادف شد ٠

 کھ داشت منو بھ اون یضیمادرم بھ خاطر مر.فرھاد پسرخالھ مادرم بود.رسوند
 مادرمم.سپرد
 بھم.مدرسھ رفتم. اسممو گذاشت ربکانجایمنو آورد ا.فرھاد پدر خوندم شد. گذاشتتنھام

 دوست داشتم شدم یلی کھ رقصو خییاز اونجا.بزرگتر شدم. آموزش دادی رزمحرکات
 ھی

کارمو کھ . کھ من قبول کردمگشتی میکی بعد از رفتن رقاصش دنبال نیراب.رقاص
 یلی خدید

 تو ھم منو یحت.دونستنشی بدکاره مھی کھ ھمھ ی اومد و من شدم رقاص معروفخوشش
 ھی

 .یدونی مبدکاره
 : بھ جملھ آخرم گفتی توجھچی کردم و نگاھمو بھش دوختم بدون ھسکوت

 ؟یشناسیتو سارا رو م-
 .شناسمیم-

 : متعجب شدنگاھش
 ؟یچطور ممکنھ اونو بشناس-
 ازم قول گرفت کھ کمکش.گشتی کھ داشت دنبال شماھا مدمی دیمن سارا رو زمان-

 .....منم سر حرفم موندم اما.کنم
 ؟یاما چ-
 .تصادف کرد....اون.... اونمیای دنبال شما بمی ھمون زمان کھ خواستقایدق-
 ؟یییییچ-

١٤١ 
 .تو کما..... بھ سرش وارد شده بود و رفتیضربھ بد.مارستانی بمشیرسوند-
 . امکان ندارهنینھ نھ ا-
 . از کما خارج شدروزید.نگران نباش اون حالش خوبھ-

 : نگاھم کرد و گفتیکم
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 ؟یگی راست میدار-
 . ندارم دروغ بگممی تصمگھیمن د.اھووووم-
 ؟یی سارایچرا بھ ھمھ گفت.....تو....پس تو-
 . بگم اما نشدخواستمی میعنی. بگمقتوینتونستم حق.....من....من-

  ھمھی کمکم کنھ تا بھ بقنکھی ادیبھ ام. کردمفیو براش تعر کھ افتاده بود ریی اتفاقھاتمام
 : از جاش بلند شد و گفتتی اما او با عصبانبگم

 .ی کنی با خونواده من بازیتو حق نداشت-
 : گفتمھی او از جام بلند شدم و با گرمانند

فرھاد قصد داشت بھ من تجاوز .اما مجبور شدم. بدمی اونارو بازخواستمیمن نم-
 من.کنھ

 چکسویمن ھ. نداشتمتی تو اون خونھ احساس امنگھید. رو نداشتمیی جاگھید
 .زمی عده عزھیمحبت خانوادت باعث شده بود من حس کنم واسھ .نداشتم
 : دھانم گرفتم و با ھق ھق گفتمی جلودستمو

 من اونارو مثل خانواده خودم....من.دمیمن بعد از مدتھا طعم دوس داشتھ شدنو چش-
 .دونستمیم
 . از کنارم رد شد و داخل ساختمان شدتی نگاھش کردم کھ با عصبانی اشکیچشا با

١٤٢ 
 .دمیکشیاز ھومن خجالت م. موندنو نداشتمنجای ایرو
 . رفتممارستانی بھ بکراستی خونھ خارج شدم و از

 :دی وقت شب تعجب کرد و پرسنی ادنمی از دسارا
 ؟یکنی چکار منجای اکتای-

 یدستامو رو. کنار تختش نشستمی صندلیبسمتش رفتم و رو.دی از بغض لرزلبھام
 صورتم
 :دمی و نالگذاشتم

 .من در حق شما بد کردم.منو ببخش.سارا منو ببخش-
 : دستم قرار گرفت و گفتی سارا رودست

 ؟یگی می داریچ. شدهی چکتای-
 شد کھ با ی چدونمیسارا منو ببخش اما نم. کردمدایمن خانواده نامزتو پ....من....سارا-
 ھی

 نیشدم دختر نسر. عمو خسروی دردونھ زیشدم عز.ی دروغی ساده شدم سارادروغ
 . جون ھومنیشدم بال.شدم نامزد حسام.یشدم خواھر ھست.جون

 مھربون سارا رو پر از نفرت بھ ی چشاخواستمینم. صورتم برنداشتمی از رودستامو
 خودم

 .نمیبب
 . باعثش خودم بودمنای ا ھارو نداشتم اما تمامی سختنی طاقت امن
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 :دی سارا بھ گوشم رسیصدا
١٤٣ 

 ؟ی گفتیتو چ...تو-
 : برداشتم و نگامو بھ ناخونم دوختم و گفتمدستامو

  برامیخوای میھیسارا ھر تنب. ناسزاھامنی مستحق بدتردونمیم. کارم اشتباه بودهدونمیم-
تو تنھا دوست من .نخواه تنھات بذارم. دوستت نباشمگھی نخواه دی ولری بگدرنظر

 .یھست
 : شد و گفترهی سکوت بھ صورتم خدر
 ؟ی چکار کردنمیبگو بب.....برام بگو......فھممیمن نم-

 . کھ مھم بود گفتمیزیھرچ. گفتمزوی اول براش ھمھ چاز
 . روم نشد بازم تو چشاش نگاه کنماما
 : گفتی آرومی حرفم تموم شد با صدایوقت

 ؟یدیپس حسامو د-
 .دمید-
  مدت بھت ابراز عالقھ کرد؟نیتو ا-
 من بھ خودم اجازه ندادم بھش.می با ھم نداشتی رابطھ اچیسارا باور کن من و حسام ھ-

 . کنمدوارشی تا مبادا امکردمی باھش سرد برخورد مشھیھم. شمکینزد
 .نمشی ببخوامیم-
  االن بھش زنگ بزنم؟یخوایم.حتما-
 .نتمی ببتی وضعنینھ نھ دوست ندارم تو ا-
 ی جادوارمیفقط ام.فھمنی ھم مھی زود بقیلیمطمئن خ. بھ ھومن گفتمقتویمن حق.باشھ-

 .چوقتیھ.بخشمی نمچوقتیوگرنھ خودمو ھ. وجود داشتھ باشھیبخشش
١٤٤ 
 . سراغمو نگرفتھ بودچکسی ھمراھم بود اما تا االن ھمیگوش. موندممارستانی بشبو
  دارن؟ی چھ حالیعنی.دنی فھمقتوی تا االن حقحتما

 . عمو خسرو حالش بد نشده باشھدوارمیام
 . مرخص شھتونھی دکتر گفت سارا مامروز

 . با من نزده بودی حرفشبی داز
 : افتاده گفتمنیی پای اتاقش شدم و با سروارد

 .یشیدکتر گفت امروز مرخص م-
 ؟ی انداختنییچرا سرتو پا-
 . تو چشات نگاه کنمتونمینم. راحتترمینجوریا-
  بھت حقکتای.رمی بدل بگنھی کھ کستمی نی من آدمی ولی کردیدرستھ کار اشتباھ-
 کارو نی اجبار ای کھ از رودونمیم.کنھی می با آدم ھر کاری کسی و بییتنھا.دمیم

 حاال.یکرد
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 .دمتی عذاب وجدان نداشتھ باش من بخشھم
 :و محکم بغلش گرفتمجلو رفتم . نگاھش کردمرتی حبا
 .ادی زیلیخ.ی مھربونیلیسارا خ-

 : زد و گفتیلبخند
 . کھ حسام اعتراف کنھ من از تو خوشگلترمبخشمتی میالبتھ زمان-
 : و گفتدی گرد نگاش کردم کھ خندی چشابا
 ام؟ی من بھ چشش نمگھی تو ددنی حسام با دیگیآخھ دختر نم-

١٤٥ 
 : و گفتمدمی حرص لپشو کشبا
  کھ بھ خونمدهی مدت زجر کشنی نھ؟درضمن اونقدر تو انھی انگار تو آیدیخودتو ند-

 .ی بوس آبدار مھمونش کنھی بسرعت شیدی تا دکنمی مشنھادیبھت پ.تشنست
 : کھ پرستار وارد شد و گفتمیدی دو خندھر

  نھ؟یشی مرخص می داری خوشحالیلی خنکھیمثل ا-
 .ادی زیلیالبتھ خ: سارا

 . انجام بدمصتویرخ تی کارارمیسارا من م-
 .باشھ ممنون-

 : گفتمی سارا با شرمندگصی ترخی از انجام کارھابعد
  عمو خسرو؟شی پی بریخوای رو ندارم کھ ببرمت اما مییسارا من جا-
 . ھنوز داخل ھتلھلمیمن وسا. ھتلمیری با ھم مایب.کتای ھی چھ حرفنیا-
 .میبر.ھیفکر خوب-
 . بھ برادرم زنگ بزنم البد نگرانم شدهدی حتما باکتای-
 . تو با برادرت حرف زدمی جاباری سارا من ی وایا-
 واقعا؟کجا؟-
 .خونھ عمو خسرو-
 با تو یوقت. بدونھیزی سھند راجع بھ تصادفم چخوامیآخھ نم. ازت تشکر کنمدیپس با-

 حرف
 . بابت من راحتھالشی خیعنی نی ازده

 .ریاما حتما باھش تماس بگ-
 . دلم تنگشھیلی خآره-

 باالخره وارد اتاق می ھتل رو انجام دادرشی پذی کھ کارھاقھی از حدود چند دقبعد
 دوتختھ

 .می شدیا
١٤٦ 

 .رمی دوش بگرمیمنم م.یتو ھنوز کامل خوب نشد.یسارا بھتره استراحت کن-
 . خستم کردهیلی کوتاه خری مسنیآره انگار ا-
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 . تخت نشستی روو
 آرامش لذت ببرم کھ چھره نیچشامو بستم و خواستم از ا.ستادمی دوش آب گرم اریز

 ھومن
 . جلو نظرماومد
 چھره جذابش از خاطرم ی تا افکارمو مرتب کنم اما لحظھ ادمی کشیقی عمنفس

 .رفتینم
  دارن؟ی االن چھ حالیعنی

 . ھمھ شون حس نفرت بھ من دارنمطمئنم
 . گلومو بدرد آوردی فکر بغض بدنی ااز

 ھومن
 حق. بگھی دروغنیاون حق نداشت چن. شدمی بشدت عصبانکتای ی حرفھادنین شاز

 .رهی بگی ھمھ مارو ببازنداشت
 نشستن کنار خواستگارا ھم ی از اصرار مامان برایحت. وارد اتاقم شدمی کالفگبا

 امتناع
 .کردم
١٤٧ 

 . تخت نشستم و موھامو چنگ زدمیرو
 . بھ صورتش نزدمیلی سھی خودمو کنترل کردم یلیخ

 . جاشو پر کردهی براحتنی بود اونوقت امارستانی تخت بی روچارهی بیسارا
  کنھ؟ی تونست با احساسات حسام بازچطور

 .کتاستیمطمئنم . باز شدی اتاق با تقھ ادر
 : گفتمتی عصبانبا
 .رونیبرو ب-

 : بشمرهی باعث شد با تعجب بھش خی ھستی صدااما
  شده؟یھومن؟چ-
 ؟ی داشتیکار.ه نشدیزیچ-
 .می شام بخورنیی پاایب.آره مھمونا رفتن-
 . ندارملیمن م-
 .ی مھمونا ھم نموندشیآخھ چرا؟چت شده؟پ-
 . حوصلھ ندارم تنھام بذاریھست-
 .نی نبودمی کھ تو مراسم خواستگارنیمعرفتی بیلی باشھ تو و سارا خادتی یول.باشھ-
 ....سارا.....ھھھ...سارا-
 ؟یگی میچ-
 .کنمیبعد جبران م. برویبرو ھست-

 : شدم کھ دوباره در باز شدرهی و بھ سقف خدمی تخت دراز کشی روی از رفتن ھستبعد
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  سارا کجاست؟یدونیھومن نم-
١٤٨ 

 .مارستانیب.مارستانھیسارا ب-
 ؟یییییچ-

 : گفتمکردی کھ با تعجب بھ من نگاه می خودم اومدم و رو بھ ھستبھ
 ست؟یمگھ تو اتاقش ن-
 .ستی بود آخھ؟نھ نی مسخره ایچھ شوخ.و منیترسوند-
 . حتما اونجاستاطیبرو ح-
 .باشھ-

 : گذشتھ بود کھ در اتاقم باز شد و بابا اومد توقھی چند دقدونمینم
 ؟ی نداریھومن از سارا خبر-
 .دیگردی دنبالش مدی دارستیبچھ کھ ن. من خبر ندارمزینھ عز-
  کجا رفتھ؟خبریآخھ ب-
 .البد کاباره-
 ؟یییییچ-
 . شدمرهی کھ بابا زد صاف نشستم و بھ بابا خی دادبا

 ھومن
 :بابا

 .ستی دختر نھی واسھ ی مناسبی سارا رفتھ باشھ اونجا؟اونجا جادی کاباره؟چرا بایگفت-
١٤٩ 

 .نھیھھھ کارش ھم-
 ؟ی گفتیچ-
 . ھمون دوستششیحتما رفتھ پ.کاباره آخھ بره چکار کنھ.زمیمثال زدم عز-
 . برهیی جارخبیآخھ عادت نداشت ب-

 : ھم وارد اتاق شد و گفتحسام
 .صبر کن بھش زنگ بزنم.نیآب شده رفتھ تو زم-

 : گفتمرهی خواست شماره بگنکھیھم
 .نھ نزن-
 چرا؟-

 : بدوننقتوی بود اونام حقوقتش
 . رو بھتون بگمی موضوعھی دیبا-

 . کجاستنی ببریحسام تماس بگ.میزنیحاال بعد حرف م: بابا
 .موضوع مربوط بھ ساراست.نھ پدر من-

 . ھم وارد اتاقم شدندی و ھستمامان
 ؟یچھ موضوع:مامان
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 .....دیدونیم.....چطور بگم؟خوب-
 .رمی من تماس بگیگی بابا اگھ نمیا: حسام

 : و گفتمدمی حرص تلفنو از دستش کشبا
١٥١ 

 . تا بگمدینیبش-
 . نشستن و چشم بھ دھانم دوختنی با کنجکاوھمھ

 .سارا نبود..... کردی مدت با ما زندگھی کھ ی دخترنیا-
 : بلند شد کھ کالفھ گفتمی خنده حسام و ھستیصدا

 .گمی مقتوی دارم حقد؟منی باشی جدشھیم-
 . بستھ شد و متعجب بھ ھم نگاه کردنششونین

 : دادمادامھ
 براش نکھی ای پدرخونده کھ جاھی از ریغ. ندارهچکسویھ. رقاصھھی.کتاستیاسمش -

 یپدر
 گردهی دنبال ما مسی پارادیسارا م. بشھکی بھش نزدکنھی می و سعشھی عاشقش مکنھ
 کھ
  کردن ما کمکش کنھ اما متاسفانھ تصادفدای تو پرهیگی و ازش قول مشھی آشنا مکتای با
 .کنھی می سارا معرفیلیو خودشو حاال بھ ھر دل. سراغ باباادی میی بتنھاکتای.کنھیم

 .و در سکوت بھ من زول زده بودن. گرد شده بودی نعلبکھی  ھمشون قدیچشا
 . ھنوز ھنگ بودنانگار
 ھومن
١٥١ 
 : بھ خودش اومدی از ھمھ ھستاول

 اون سارا نبوده؟.....یعنی-
 .نھ نبوده-

 .شھی باورم نمای خدایوا....اون چطور ممکنھ.....اون. امکان ندارهنیا: مامان
 . شدنرهی خنی بھ زمی حرفچی و حسام بدون ھبابا
 . درھم از اتاق خارج شدی گذشت کھ حسام با چھره ایکم
 : بخودش اومد و زمزمھ وار گفتبابا

  وقتایلیاون خ....اون. مثل دخترم بدونمشیطیپس بگو چرا ازم قول گرفت درھرشرا-
 .می موضوعو بگھ اما ما نذاشتخواستیم

 : رو بھ مامان گفتبعد
 بعد ناھارم حسام اومد و نشد کھ. بذاره بعد ناھاری تا خواست بگھ تو گفتنی نسرادتھی-

 .شدمیمن احمق مانعش م.... داشت حرف بزنھ اما منی سعیلی تو شرکت اون خای.بگھ
 .دی اونو گردن خودتون نندازراتیبابا جون، تقص-

 سارا پس کجاست؟....اما سارا.شوکھ شدم.فھممیمن نم: مامان
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 . گفت بھوش اومده و حالش خوبھکتای کما اما رهیبعد از تصادف م-
 .مارستانھی کدوم بمی بفھمدیبا.می کندای سارا رو پدیما با: بابا

 .میگردی وقت شب؟فردا دنبالش منیا-
 .میپرسی مکتای از م؟خوبیچرا دنبالش بگرد: بابا

 .اون در حق شما بد کرد.دیری باھش تماس بگدیحق ندار.حرفشم نزن بابا-
 . بھ ھم انداختندی و مامان نگاھبابا

 : گفترفتی مرونی دمق ھمونطور کھ از در بی با چھره ایھست
 اون. من مثل خواھرم دوسش داشتمدی بدوننوی و چکارست فقط اھی کستیبرام مھم ن-
 . خوب بودیلیخ

١٥٢ 
 . از اتاق خارج شدو

 ھومن
ھ نور ماه  دادم و بھیدستامو بھ نرده ھا تک.کالفھ بھ تراس رفتم.ومدی بھ چشام نمخواب

 کھ
 . آب استخر افتاده بود نگاه کردمداخل

 پدر خوندش؟اما نھ اون گفت پدر خوندش قصد تجاوز شی االن کجاست؟رفتھ پیعنی
 بھشو
 .داشتھ

 . مال خودش باشھکتای خواستیم
 .شدی لحظھ برداشتھ نمکی کتای از نگاھش
 پس کجا رفتھ؟.رهی اون نمشی پمطمئنا

 رسونھ؟ی کجا بھ صبح مشبو
 . رو ندارهی گفت کسخودش

  آزارش بدن؟کاری مشت بھی بازم نکنھ
 . حاال خودم نگرانشمرنیبھ ھمھ گفتم سراغشو نگ.شدمی موونھی داشتم دیوا

 .چشمم بھ اتاقش خورد...... خواستم بھ اتاقم برگردم کھکالفھ
١٥٣ 
 . برق رسوندم و روشنش کردمدیخودمو بھ کل. بودکیھمھ جا تار. شدموارد

 ....... عادت کرد کل اتاقو از نظر گذروندم کھییھ چشمم بھ روشنا کنیھم
 .ختیری رو تو بغلش گرفتھ بود و اشک مکتای حسام بالشت ایخدا

 :دی گرفتش بھ گوشم رسیصدا
  چکار؟نجای ای ھومن؟اومدیخوای میچ-

  کھ دری دختری دلم ھواشو کرده؟ھواگفتم؟بگمی مدی بایچ. تخت نشستمی روکنارش
  ظلم کرده؟حقمون

 : گفتماما
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 . نھای برده لشمی وسانمیاومدم بب......اومدم.....یچیھ-
 . و مدارکشو احتماال بردهلیلباساشو نھ اما موبا-

 : گفتمیدستمو رو شونش گذاشتم و بسخت. ھمھ جارو گشتھ بودپس
 ؟یدوسش داشت-
 دیشا.دخوشگل بو.ی دختر کامال شرقھی. بودبینج.سالم بود.اون با ھمھ فرق داشت-
 نجایا

اون ازم . ھم اجازه نداد ببوسمشکباری ی رقاص باشھ اما حتھی دیشا. کرده باشھیزندگ
 یدور

 اون دونستمیاما من چھ م. زودهمونی نامزدتی واسھ مراسم و رسمگفتیم.کردیم
 یسارا
 .دل بستم. بھش دل بستم ھومنست؟منی نیواقع

 .ومدی خوشم نچی ھدمی کھ شنیزی چاز
 . تنھا برادرم سوختیدلم برا.دیلرزی مھی ھاش از شدت گرشونھ

 . ھم حق داشتیلیخ. اما حق داشتومدی حرفاش بھ مزاقم خوش ننکھی ابا
١٥٤ 
 . رفتن بھ کاباره آماده شدمیبرا. شده بودشب
 موضوع، حق نی نداشت بھ ایحس خوب.ھی بود کار من چدهی تازه فھمسارا

 یرقاص.داشت
 . نبودی استھی شاکار

 .شی اتاق مخصوص شدم و شروع کردم بھ آرااخلد
 . برام آماده کرده بود رو تنم کردم و از اتاق خارج شدمنی کھ رابیلباس
 . سنی مورد نظر رفتم روکی از انتخاب موزبعد
 . خشکم زددمی کھ دیزی خواستم شروع کنم از چنکھیھم
عمو خسرو ، حسام و . نشستھ بودن و زول زده بودن بھ منیزی سھ نفر سر مھر

 .ھومن
 . شدن منو تماشا کننکیاونا اومدن تا کوچ. بد بودیلی خنی انھ

 .تونمی کنم نھ نمی رقاصنای جلو چشم اتونمی نممن
 . کارم متعجب بودندنی عقب گرد کردم ھمھ از ابسرعت

 .شنوه نی کسموی گری دھانم گذاشتھ بودم تا صدای رودستمو
 : گفتتی و با عصبانستادی مقابلم انیراب

 ن؟یی پای چرا اومدشھی داره پخش مکی؟موزیکنیچکار م-
 : گفتمھی گربا
 .تونمینم.تونمینم-

١٥٥ 
 ؟یتونی کھ نمی چیعنی-
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 فی منو خوار و خفخوامینم. جلوشون برقصمتونمی عده حضور دارن کھ نمھیاونجا -
 .خوامینم. خجالت زده بشمخوامی نمنی از اشتری بگھید.ننیبب

 :دی کشادی سرم فرنیراب
 . سنی برو رواالی.یاری در می بازیامشبم دار. کابارهیومدی نشبمیھ؟دیمگھ دست تو-

 : زدمادی فرھی گرونی مثل خودش ممنم
 ؟یفھمی منویا. برمتونمینم-

 : شد و با حرص گفتمونی با حرص بلند کرد کھ بزنھ اما پشدستشو
 . ھمھ منتظر تو اند بروووویلعنت-

 . شده بود خودمو نگاه کردمی طراحواری دی کھ روی انھیداخل آ. پاک کردماشکامو
 . مقابلم گرفت درستش کردمنی کھ رابی بھم خورده بود کھ با دستمالیکمی شمیآرا

 . سنی و رفتم رودمی کشیقی عمنفس
 . اما مجبور بودمت؟ی موقعنی حوصلھ رقصو داشت تو ایک. از اول پخش شدکیموز

 . تا تمرکزمو از دست ندمفتھی چشمم بھ اونا نکردمی می سعیلیخ. شروع کردمکارمو
 سن ی و من بسرعت از رودی رسانی بھ پاکی موزنکھی گذشت تا ای بسختقھی دقچند

 نییپا
 . و وارد اتاقم شدماومدم
١٥٦ 
 . شدمرهی در نشستم و نفس زنان بھ مقابلم خپشت

 ھومن
 . کردن سارا نشددای سر زد اما موفق بھ پمارستانی بعد بابا بھ چند بروز
 : کھ بابا برگشت بھم گفتظھر

  کرد؟داشی پشھی کجا میدونیتو م.نمی رو ببکتای دیمن با-
 دی چرا شما براد،ی بی عذر خواھی خودش برادی بذارنش؟باباینی ببنیخوایچرا م-

 سراغش؟
 سراغ سارا رو ازش خوامیمن فقط م.ار کرده ندارم اون دختر چکیھومن، من کار-

 رمیبگ
 .نیھم

 : کنار ما نشست و گفتحسام
 . امروزنیھم.نمشی ببخوامیمنم م-

 : و گفتمدمی بھ صورتم کشی دستکالفھ
 . سراغشمیریشب م.باشھ-

١٥٧ 
  کھی حسخواستمی بود کھ نمنی ای کارم فقط برانی الیالبتھ دل.نمشی نداشتم ببدوست

 .کردمی می لحظھ شماردنشی دی پرشور بشھ وگرنھ برادنشی دارم با دبھش
 . چکار کنمی حس لعنتنی با ادونستمی بود نمی بدتیموقع
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 ی کشش خاصھی.خواستمی نکرده بود می کھ ھنوز خودشو سارا معرفی اونو از زمانمن
 نسبت
 . شمکی بھش نزددادی داشتم اما غرورم اجازه نمبھش
 شنھادی کھ بھش پی شبنی اراده کنم تو مشتمھ اما اول کھ ھر وقتدمیدی رقاص مھی اونو
 . بشھ اون در کمال تعجب قبول نکرد و صورتشو ازم برگردوندنمی سوار ماشدادم
 .کنھی راحت قبول میلی خکردمی مفکر
 بھش گفتم ی اصرارچی بھ غرورم برخورد و بدون ھدمی رفتارو ازش دنی ای وقتاما

 بدرک کھ
 .یشی نمسوار

 .ستی ننطوری داشتم کھ امانی کھ بھش ای بار بھش لقب بدکاره دادم درصورتنی چندمن
 . کھ داشت منو مجذوب خودش کردییبای با رقص زاون

اون لحظھ داشتم از .دی گذشت و کنار من رقصزھای ھمھ منی کھ از بی شبخصوصا
 کاراش

 . تفاوت جلوه دادمی اما خودمو بشدمی موونھید
 .میابا و حسام بھ کاباره رفت شده بود کھ بھ ھمراه بشب

 ھومن
١٥٨ 
 .حسام آروم و قرار نداشت.می نشستزی مکی دور
 .داشتی سن برنمیو چشم از رو.دادی تکان می بصورت عصبپاشو

 . رقص دوختھ بودگاهیکالفھ بود و منتظر چشم بھ جا.دیرسی ھم چندان خوب بنظر نمبابا
 ....... اما منو

 .کردمی می لحظھ شماردنشی دی و برازدی ام منھی بشدت تو سقلبم
 .دمی سر کشکبارهی بار جام مشروب رو پر کردم و بنی اولیبرا
 . ندادمیتی با تعجب بھم نگاه کرد کھ اھمبابا
 . شروع بھ نواختن کردکی گذشت کھ موزی بسختیقیدقا
 . بھ سنمی سھ زول زدھر

 یظی نسبتا غلشیآرا. بھ تن داشتییبای زراھنیپ. سن اومدی خرامان خرامان روکتای
 داشت

 . کنھریی تغی باعث شده بود حسابکھ
 . خواست شروع کنھ چشمش بھ ما سھ نفر افتاد و در جاش خشکش زدتا

 . بدمصی تشخنجای لرزش چونشو از اتونستمیم. نگاھمون کردیکم
 . شدبی رفت و از نظرھا غنیی سن پایناگھان از رو. داشتبغض

 .کردنی صداشون در اومده بود و اعتراض مھمھ
١٥٩ 
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 رقصش لھ دنی واسھ دنطوری مشت و لگد کھ اری زرمی داشتم تک تک شونو بگدوست
 لھ
 .زدنیم
 .ھر دو شون مات و مبھوت بودند. بابا و حسام نگاه کردمبھ
 . متعجب بودننجا،ی اون ھم در اکتای دنی داز

 ھومن
 . نبودکتای از ی در حال پخش بود اما خبرکیموز
 : رو بھ من گفتبابا

  ما رفت؟دنیچرا با د-
 : من جواب دادی جاحسام

 .دیچون خجالت کش-
 صحنھ ی سرخ روی با چشاکتای نواختھ شد و کی گذشت تا دوباره موزقھی دقچند

 .اومد
 . کارشو ادامھ دادی نکرد و بسختی ما نگاھزی بھ مگھی داما

١٦١ 
 : و گفتدی کوبزی می مشت شده اشو روی دستھاحسام

 چرا؟.....چرا؟-
 : گرفتم و گفتمدستشو

 .آروم باش.آروم باش پسر-
 ؟ی چیعنی نی ایدونیم.دونستمیاونو ھمسر خودم م.ستیدست خودم ن-
 : و تو دلم گفتمدمی کشیقی عمآه
  آخھ؟چرا؟ی خودت کردوونھیچرا ھمھ رو د.کتای یتو با ھمھ ما بد کرد-

 :حسام
 .دادی نمیتیوگرنھ اونکھ بھ من اھم.مقصر خودمم-

 .می کھ ما وجودشو دوست دارستی نکتایمقصر .درستھ
 .می قرار گرفترشی کھ تحت تاثمیی مامقصر
 . کھ من در مقابلش دارمی نفس سستنی بھ العنت
 !!!!!!!!لعنت

 . رفتنیی سن پای از اتمام کارش بسرعت از روبعد
 : از جاش بلند شد کھ گفتمبابا

 کجا؟-
 .نمشی ببرمیم-

١٦١ 
 . باھش حرف بزنرونینجا؟بیچرا ا-
 .ارمینھ طاقت نم-
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 . بلند رفتی با قدمھاو
 . نداشتمنویحوصلھ راب. بھ در اتاق خوردی اضربھ

 : گفتمی بلندی صدابا
 کھ بر ام ی؟کسانیخواستی منویھم.دمی از جونم؟طبق خواستت رفتم رقصیخوای میچ-

 زیعز
 . راحت شد؟حاال تنھام بذارالتی خدنی دطی شرانی منو تو بدتربودن

 . زانوھام گذاشتم و ھق ھق کردمی روسرمو
 . در دوباره زده شداما
 دنی نثارش کنم کھ از دراهی حرص بلند شدم و درو با شدت باز کردم ،خواستم بد و ببا

 عمو
 . دھانم باز موندخسرو

 . بھ من کرد و وارد اتاق شدی نگاھعمو
 : و گفتستادی بھ من اپشت

 ؟یچرا آبغوره گرفت-
١٦٢ 

 : کردم کھ باز گفتھی گریشتری شدت ببا
اما .اومدم تا بگم چطور دلت اومد.ی نکردی بھت گلھ کنم،بگم کار خوبنجایاومدم ا-

 یوقت
 از پشت در دمی شنیوقت.ی خجالت زده ادمی دیوقت. تو چشات شرمھدمی دیوقت....دمتید

 ؟ی گفتی بھم چادتھی. بھت داده بودمی قولھی افتاد ادمی.میزی ما برات عزیگفت
 کن ؟فکری تنھام نذاریدی م؟قولی ھوامو داشتھ باشیطی در ھر شرایدی قول میگفت
 منم

 . تنھایلیخ. تنھام عمو خسرویلیآخھ من خ.دخترتم
  بھت دادم؟ی چھ جوابادتھی

 .یبرادرتو دار.یمارو دار. دخترمیستی تنھا نگفتم،تو
 تو واقعا کردمیاما اشتباه م.دمی بھت قول می دختر من ھستیطی تو در ھر شرادرضمن

 تنھا
 من یاما جملھ آخرو از تھ دلم گفتم تو چھ سارا.ی و نھ برادرینھ مارو داشت.یبود
  چھیباش
 ارا کجاست؟بگو س. دارمی خواھشھیحاال ازت .دونمی من تو رو دختر خودم م،ینباش

اما راه اولو انتخاب کردم چون . بخندمای کنم ھی گردونستمی عمو نمی حرفھادنی شناز
 یلیخ

 : گفتمھی گرونیم.یلی پر بود خدلم
 .االن ھتلھ.....مرخص شد....سارا-

 . خسرو چشاشو بست و خدارو شکر کردعمو
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 : آدرس ھتلو نوشتم و مقابل عمو گرفتم و گفتمی کاغذی با دستم گرفتم و رواشکامو
 .دیمنو ببخش.من قصد نداشتم شمارو از ھم دور کنم-

 . تکان داد و از اتاق خارج شدی از دستم گرفت و سرکاغذو
 . سر دادمھی از گری دل پر دردم باز ھق ھق سوزناکی دھانم گرفتم و برای جلودستمو
١٦٣ 
 ھومن

 : پکر بود گفتمیحساب بابا رفت رو بھ حسام کھ یوقت
ھر کس ندونھ .باز کن اون اخمارو.نی ببافشوی؟قی ھا شدچارهی بدبخت بنیچرا مثل ا-

 فکر
 . شدهی چکنھیم

 : بھم بکنھ جواب دادی اونکھ نگاھبدون
  مگھ؟شھی می تو اخم کنم چی من جاباریحاال بذار -

 : زدم و گفتمیشخندی کھ انداخت نی اکھی تاز
 .ی اخم کنادی بھت نمچی بازه ھشتی نزیریا تو چون ام.ھی اخموافمیمن ق-
 ؟یفھمی از دست دادم مدموی؟امیگی می داریھومن چ-
 .تی نامزد اصلشی پیری پس؟مھیسارا چ. نادونیاری بدست می تازه داردتویاتفاقا ام-
 . شدمکتای عاشق دهیمن ھنوز سارا رو ند-

١٦٤ 
 : و با حرص گفتمدمی کوبزی بھ میمشت

 بھ شھ؟اونی می اگھ بھ گوش سارا برسھ چیدونیم.شنومی حرفو منیبار آخرت باشھ ا-
 دیام
 ، فقط بخاطر تو ی ھر کساینھ بھ خاطر شخص من .رانی کردن تو اومده از ادایپ
 ؟یفھمیم
  کرد؟شھی چھ مگھیاما دلھ د.فھممیم-

 : از چشش بندازم گفتمکتاروی نکھی ابخاطر
  رقاص زنت بشھ؟ھی دهی بابا اجازه میکنی رقاصھ فکر مھی کتای-
 . کارا متنفر بودهنی از اشھیاون ھم.دهینھ اجازه نم-
  بود زدم؟ی چھ حرفنیا. حرص لبمو بھ دندون گرفتمبا
 : دمیاز جام بلند شدم و با عجلھ پرس. سمت ماادی کھ داره مدمی دور بابا رو داز
 نش؟یدید-

 :گرفت و جواب داد نشست و سرشو با ھردو دستش ی صندلی روبابا
 .ختیریمثل ابر بھار داشت اشک م.آره-
 . بودهنی سرخ نشون دھنده ھمیاون چشا. جملھ بابا قلبم بدرد اومددنی شنبا
 :دمی و پرسدمی کشیقی عمآه
  از سارا داشت؟یخبر-
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 نیآخھ مگھ من مردم کھ اون دختر ھتل باشھ؟ھم.و االن ھتلھ.گفت مرخص شده.آره-
 حاال

 .دیبلند ش. دنبالشمیریم
١٦٥ 

 : جام بلند شدم کھ حسام گفتاز
 .نمی رو ببکتای خوامی من مدیشما بر-

 ھومن
 .می شدرهی من ھم بابا با تعجب بھ حسام خھم
  ھست االنکتای دنی دی برا؟وقتیای و تو نمی ما برشھی میگی میحسام معلومھ چ: بابا

 . ازش مراقبت بشھدیاتازه مرخص شده ب.ستی واجب تره اون حالش خوش نسارا
 : گرفتھ گفتیی با صداحسام

 .نمی رو ببکتای اول دی بارمیاگھ بخوام سارا رو بپذ-
 .دهی می کار حسام چھ معننی ااوردمی سر در نمچیھ

 وگرنھ ممکنھ حق با اون زنمی حرفو منی از حسادت انھ؟البتھی رو ببکتای دی چرا باآخھ
 .باشھ
 : کالفھ گفتبابا

 . اومد باھاش حرف بزنی وقتمیمونیمنتظر م. خوبیلیخ-
 : بلند شد و گفتحسام

 .ششی پرمینھ من م-
١٦٦ 
 : باال انداختم و گفتمییابرو

 ؟ی برذارنی راحت میلی خیکنیفکر م-
 .چطور بابا رو گذاشتن بره.آره-
 :با حرص گفتم. بره اتاقشخوادی بابا راست میا
 .امیپس منم ھمراھت م-
 .ش تنھا باشم باھاخوامینھ م-
 : مشت شده گفتمیبا دستھا.ختیری خونم نمیزدی کارد مگھید
  مثال؟نی داره تنھا باشیلیچھ دل-

 : رو بھم گفتبابا
 .گھی دادی و مرهی زود میخوریھومن چرا حرص م-

 : رو بھ حسام گفتبعد
 .برو زود برگرد-

 :کھ بابا گفت.ی صندلی نشستم روتیو من با عصبان. با ذوق رفتحسام
 ؟یی عصبانیچتھ ھومن؟از چ-
 . ھتلمی برسرید.....ترسمیم.....ستمی نیعصب.....نھ-



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 116 

 : موشکافانھ بھم انداخت و گفتی نگاھبابا
١٦٧ 

 . ھاھیدرضمن، بعد حسام نوبت تو.ترس نداره کھ-
 ؟یچ-
 . خانوادهلیتشک-

 : دپرس شدمدمی کھ شنیزی گرفتم با حرف بابا اما با چی انرژانگار
 .ادیفکر کنم تو ھم خوشت ب. خانواده خوب برات انتخاب کردمھی دختر از ھی-
 ؟یک-
 .نیکاتر-

 . نشستمنھی آی جلوی صندلیرو.ختمی کھ اشک رری دل سھی از بعد
 . شده بود رو پاک کردمختھی کھ حاال بھ ھم رشموی کمک دستمال مرطوب آرابھ

 . باز شدی کنم کھ در بھ آرامضی لباسمو تعوخواستم
 .دمی دوختم بھ شخص تازه وارد کھ حسامو دچشم
 .دوست نداشتم باھش روبرو بشم.ستادی اقلبم

 .ستادی آھستھ مقابلم ای شد و با قدمھاوارد
 . زده بود بھ منزول

 . و آرام سالم کردمنیی انداختم پاسرمو
 : بود گفترهی کھ بھ چشام خی چونم گرفت و در حالری زدستشو

١٦٨ 
 .بذار خوب نگات کنم لحظات آخر نیحداقل ا-

 : لبام گذاشت و گفتی چشاش نگاه کردم و لب باز کردم کھ دستشو روتو
من .اما من دست خودم نبود.ی بگیخوای می چدونمیم. نگویچی ھسسسسسسیھ-

 دوستت
 .و متاسفانھ االنم دارم.داشتم

 : کھ گفتکردی اشک داشت چشامو پر مدوباره
 اما من بدون دانستن.یتو مال من نبود.فتھی اتفاق بنی دوست داشتم ایعنی.دمتیدی مدیبا-

  دلمی تا وقتخوامینم. سختترهیلیحاال کھ بخوام دل بکنم کارم خ. بھت دل بستمقتیحق
  باھشی زماندمی محیاما ترج!ھیدرستھ نامرد. بھ خودم کنمدواری سارا رو امھی توریدرگ

 .رم متنفانتیاز خ. کنم کھ قلبمو مال خودش کرده باشھازدواج
 :خوب کھ نگام کرد گفت. شد بھ منرهی در سکوت خباز

 ؟ی ھستیراز دار خوب-
 : بود؟دوباره گفتیمنظورش چ. تعجب نگاش کردمبا
 .جواب بده لطفا-

 : تکان دادم و گفتمیسر
 . باشمکنمی میسع-
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١٦٩ 
 : و گفتستادی اسمی تو فسی اومد و فجلوتر

 دوست دارم تجربش.تونمیاما نم. سارای تو و ھم برای خودم ھم برایھم برا.متاسفم-
 . حاال ببخشنیمنو از ھم.کنم

 ........... لبام گذاشتی بسرعت لباشو روی منظورش نشدم اما وقتمتوجھ
 . بودهی منظورش چدمیفھم

 .دیبوسی دور گردنم انداختھ بود و با حرص منو مدستشو
 .زهی گونھ ھام بری باعث شد اشکام دونھ دونھ روکھ
 گرد یحسام ازم فاصلھ گرفت و ھر دو بھ چشمھا. بھ شدت باز شدی بدون ضربھ ادر

 شده
 ھومن بسرعت از دنیحسام با د.می درش داشت نگاه کردی سرخی کھ رگھ ھاھومن

 اتاق
 .......... فقط نگاهکردی شد اما ھومن فقط نگام مخارج

 ........ بوددهی حسامو ددنی بوساون
 ھومن
١٧١ 

 . برام در نظر گرفتھنویاون کاتر. زد خشک شدم کھ بابای حرفبا
 . چند لحظھ ھمونطور موندمی حرفچی بستم و بدون ھچشامو

 . از حسام نبودی گذشتھ بود اما ھنوز خبرقھی دقچند
 : از جام بلند شدم و بھ بابا گفتمی دودلبا
 . صداش کنمرمیم. کردریچقدر د-

 ھویدوست داشتم . تند خودمو پشت در اتاق رسوندمی تکان داد و من با قدمھای سربابا
 بسرعت درو باز کردم نی سرکوب بشھ بخاطر ھممی حس کنجکاونی باز کنم تا ادرو

 کھ
 .کردمی فکرشم نمی کھ حتدمی رو دی اصحنھ

 !!!!!!!!!!!!!دنیبوسی داشتن ھمو ماونا
 کتای خین ماما م. بھ من بسرعت از کنارم گذشتی ازش جدا شد و بعد از نگاھحسام
 .بودم
 ........و قلبم.دستھام مشت شده بود.نفسم تند شده بود.می بودرهی دو بھ ھم خھر

  داشت؟ی چھ معننیا. بودی اشکچشاش
 .دی کشریسرم ت.دنیبوسیاونا داشتن ھمو م....آره. غم جدا شدن از حسام بوداز

 بھ بابا و ی توجھنی عقب گرد کردم و بدون کوچکترتی با عصبانی حرفچی ھبدون
 حسام از

 . خارج شدمکاباره
١٧١ 



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 118 

 . نبودیاما کاف. کردمی خالکشی بھ الستی و حرصمو با لگددمی رسنمی ماشبھ
 .حالم دست خودم نبود. فرمون نشستمپشت

 .زمی بھم براروی داشتم دندوست
 نمیاما حرصمو باز سر ماش. کتک بزنمری دل سھی بار نی اولی داشتم حسامو برادوست

 یخال
 . بھ فرمونش زدمی محکمی و مشتھاکردم
 ھومن

 . شدندنی گذشت کھ بابا و حسام سوار ماشیکم
 . خودش بودیاما انگار تو حال و ھوا. نفرت بار بھ حسام انداختمی نگاھنھی آاز

 . اون بودم االن تو حال خودم نبودمیمنم جا.کنھی فکر می آره معلومھ داره بھ چخوب
 : بھ بابا گفتم پدال گاز فشردم وی روپامو

 . بھ مندیآدرس ھتلو بد-
 . کردمی بود بھ آدرس نگاھیھمونطور کھ ھواسم بھ رانندگ. بھ دستم دادی کاغذبابا

١٧٢ 
 دنشونی لحظھ بوسیادآوری شدم اما با یجوری کتاستی نوشتھ دست خط نی انکھی ااز

 لبمو
 . کردمشتری حرص بھ دندون گرفتم و سرعتمو ببا
 .ی داخل البادی بھ سارا اطالع بده بمی ھتل درخواست کردی متصداز

 .میدیکشی و انتظار ممی نشستزی مکی دور
 یتی انداختھ بود و اھمنیی بھ حسام زول زده بودم اما اون نگاھشو پازیری نی بنی ادر
 .دادینم

من و حسام ھر کدوم در افکار خودمون غرق . ماچشم بھ راه سارا بودنی بابا از بفقط
 .میبود

 : بابا ما رو متوجھ خودش کردی صداھوی
 .زنھی مو نماشی حسام با بچگنیبب. ساراستنیمطمئنم ا.اومد-

درستھ ھمون چھره .می نگاه کردرفتی راه می حسام بھ سارا کھ داشت بھ سختمنو
 شویکودک
 .داشت

 : گرفت و گفتشی بابا گردنیسارا با د. بھ خودش اومد و بھ استقبالش رفتبابا
 .و جوووونعمووو-
 . خودشو در آغوش بابا انداختو

 .ختنیری دو داشتند اشک مھر
 اصال مشخص شی گرلیدل.کنھی مھی حسام نگاه کردم کھ متوجھ شدم اونم داره گربھ

 .نبود
 : رفتم و گفتمجلو
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 .دی خوشحال باشدید؟بایکنی مھیچرا گر.دیبس کن-
 : بھ سارا انداختم و گفتمینگاھ. ھم جدا شدناز

١٧٣ 
 .یخوشحالم کھ سالم.سالم سارا-

 : گفتی پاک کرد و با لبخند کمرنگاشکاشو
 .ممنون.سالم آقا ھومن-

 سارا ھم با لبخند. شدرهیحسام از جاش بلند شد و بھ سارا خ. کردمتشی ھدازی سمت مبھ
 : بھ حسام نگاه کرد و گفتیکمرنگ

 .سالم-
 : گفتفشردی کھ دست سارا رو می دستشو جلو آورد و در حالحسام

 .نمتیبیخوشحالم کھ م.سالم سارا جان-
 .نطوریمنم ھم-

 . شدمرهی باال انداختم و بھ حسام خییابرو
حاال !!!!خواستی رو مکتای شده بھ سارا؟اون کھ رهی خینجوری شد؟آقا حسام چرا ایچ
 یچ

 شد؟؟؟
 .می ھا نشستی صندلی بابا ھمھ روی صدابا
 .بھ ھتل رسوندم خودمو ی تاکسکی کاباره خارج شدم و با از
  بلندیبا قدمھا.رفتی شدم چشمم بھ سارا افتاد کھ بطرف آسانسور می وارد البنکھیھم

 : بھش رسوندم و گفتمخودمو
 .ی استراحت کندی دختر تو با؟یکنی چکار منجایسارا؟ تو ا-

١٧٤ 
 : خندان دستمو گرفتیی و با لبھادی بسمتم چرخسارا

 . مندنیاومدن د.نجانی انایعمو ا.نی اونجارو ببکتای-
 . کھ سارا گفت چرخوندمی بھ سمتسرمو

 .کردندی نشستھ بودند و بھ من نگاه میزی سھ دور مھر
 . تکان دادم و بھ سارا چشم دوختمیسر

  داخل اتاق؟ومدنیخوب چرا ن-
 .ششونی جمع کنم برم پلموی عمو ازم خواست وساکتای.دونمینم-

 : زدم و گفتمینی غمگلبخند
 .می برایب.ی جمع کنلتوی وساکنمیت ممن کمک.چھ خوب-

 نگاھم تو نگاه ھومن شدیھمانطور کھ در آسانسور بستھ م.می وارد آسانسور شدھردو
 گره

 .خورد
 . چون در آسانسور بستھ شددی طول کشھی فقط چند ثاناما
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 ی بغضلی بود خوشحال بودم اما دلدهی سارا بھ خانوادش رسنکھیاز ا.می اتاق شدوارد
 کھ

 .دمیفھمی نمدادوی فشار مگلومو
 .دمی داخلش چلشوی باز کردم و تمام وساچمدونشو

 : گفتدنی در حال لباس پوشسارا
 .دوست ندارم تنھات بذارم-
بھ فکر من نباش در حال حاضر فکر بھبود حالت و بعد ھم فکر .ستمیتنھا ن-

  باتیخوشبخت
 . باشحسام
١٧٥ 

 : تخت نشست و گفتیرو
 ؟یکنیتو چکار م-
 .گردمی اجاره می برای خونھ نقلھیبعد دنبال .مونمی منجای مدت اھی....وبمن خ-
 .یایدوست دارم ھمراه ما ب-

 : لرزان گفتمییبھ اجبار جلوشو گرفتم و با صدا.ومدی داشت در ماشکم
 . کمکتادی نفر بھی دمیاالن خبر م. چمدونتنمی اایب-

 . بعد زنگ اتاق بصدا دراومدی تلفن زدم و کمرشی پذبھ
چمدونو بھ پسر جوان . کردمتشی و بطرف در ھدادمی عجلھ صورت سارا رو بوسبا

 پشت در
 .سپردم
 : بزنھ گفتمی با غم نگاھم کرد و تا خواست حرفسارا

 .مراقب خودت باش.برو سارا جان-
 ی گرمم رویو پشت در زانو زدم و اجازه دادم اشکھا. در اتاقو بسرعت بستمو

 صورتم
 .زندیبر

١٧٦ 
 . بسمت حمام رفتمدمیکشی دست مسموی کھ صورت خیر بلند شدم و در حال پشت داز
 . بھ در اتاق خوردی خواستم واردش بشم ضربھ انکھیھم

  جا گذاشتھ؟یزی سارا چنکنھ
 .در اتاقو باز کردم.دمی ندیزی اطرافم نگاه کردم اما چبھ
 . عمو خسرو جا خوردمدنی داز

 . رفتم تا وارد بشھکنار
 : صاف کرد و گفتصداشو

 درستھ؟.ی بھ خونت برگردیتونیسارا گفت نم.ی سارا ھستشی تو ھتل پدونستمینم-
 : انداختم و جواب دادمنیی پاسرمو
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 .گردمی کھ پدر خوندم بھم نظر داشتھ باشھ ھرگز برنمی بھ خونھ اگھیمن د.بلھ-
 : گفتی از مکث کوتاھپس

  ھنوزی کھ داخل منزل ما داشتیاتاق.....اما.ی داری پدر خونده انیمتاسفم کھ ھمچ-
 .کشھی مانتظارتو
 : بھ چشاش نگاه کردم و بسرعت جواب دادممتعجب

 ھ؟یمنظورتون چ-
١٧٧ 

 . خونھ خودم بمونھ نھ ھتلدی کھ دختر من بانھیمنظورم ا-
 : گفتمھی گروسط

اونجا . محبت شمارو قبول کنمنی اتونمیاما من نم. عمو خسروی بخشنده ایلیشما خ-
 یجا
 .نی کھ ھوامو داریمرس.ستی نمن

 اون اشکاتم پاک.اری پس بھونھ نمی ھتل خارج بشنی تا با ھم از انمیشی منجایاما من ھم-
 . گرفتمی منم گریدی دھوی. دل نازکمیلیمن خ.کن

 : لبخند زدم و گفتمھی گرونیم
 . راحت ترمنجایمن ا.ارمیاما بھونھ نم-
 .بخشمتی ھرگز نمیای ھمراه ما بیاگھ قبول نکن-

 : و گفتستادیمقابلم ا. از تعجب گرد شدچشام
 زنھ؟یم....زنھیآدم رو حرف پدرش حرف نم-

 .ختمی بلند اشک ری بغلش کردم و با صدامحکم
 :دمی کنار گوشم شنصداشو

 .یاشک منم در آورد.ی داری دختر چقدر دل پریوا-
 . و ازش جدا شدمدمیخند

 :گفتم کردمی کھ اشکامو پاک مھمونطور
١٧٨ 

 .متاسفم-
 .می منتظرتنییما پا.حاال زود باش حاضر شو. ندارهیاشکال-

  کھ داشتمویلیپس اندک وسا. نرمتونستمیاما نم. برگشتن بھ اون خونھ رو نداشتمیرو
 . و از اتاق خارج شدمبرداشتم

 ....  صندوق وی از کارھابعد
با لبخند دستمو گرفت و بسمت . بودستادهیعمو خسرو منتظرم ا. ھتل خارج شدماز

 لیاتومب
 .می رفتھومن
 : با ذوق بغلم کرد و گفتسارا

 .ی خوشحالم کھ اومدکتای یوا-
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 داشت نگاھم یجد.چشمم بھ ھومن افتاد. زدم و پشتشو نوازش کردمی کمرنگلبخند
 .کردیم

 : ازش گرفتم و بھ حسام چشم دوختم کھ گفتنگاه
 .می ھم دارگھیر د خواھھی ی از ھستریحاال ما غ-

 . لبخند نگاھم کردوبا
١٧٩ 

 !!!! کھ زدی حرفنی کھ ازم گرفت نھ بھ ای بھ اون بوسھ انھ
 .بعد از من سارا و بعد حسام نشستند. عقب نشستمی کردم و صندلتشکر
 . پشت فرمون و عمو کنارش جا گرفتھومن

 .بردی باز منو بھ اون خونھ مسرنوشت
 . نھایال باشم  موضوع خوشحنی از ادونستمینم
 .تا منم احساس بدمو فراموش کنم. ھمھ بتونن منو ببخشنددوارمیام

 ی جون کھ با خوشحالنی و نسری ھمراه سارا ،مقابل ھستمیدی بھ خونھ رسیوقت
 تماشامون

 .میستادی اکردنیم
 : جون بھ خودش اومد و با ذوق گفتنینسر

 .ی دو تا فرشتھ رو بھ ما برگردوندنی شکرت کھ اایخدا-
 : گوشش گفتمری و زدمیصورتشو بوس. مارو بغل کردی ھر دوو
 .دی منو ببخشدوارمیام-

 . گرفت و فشرددستمو
 کھ ی منو گرفت و در حالی سارا رو بغل کرد و بھش خوش آمد گفت بعد دستھایھست

 نم
 : چشاشو پر کرده بود گفتاشک

 .شمیخوشحالم کھ خواھرم برگشتھ پ-
 .دمشی بغلش کردم و بوسمحکم
١٨١ 

 . خانواده حکم جواھرو داشتندنیا
 .یلی مھربون بودن خیلیخ

 نسبت بھ من دارن یھمھ رفتار خوب و مھربون. خونھ آغاز شده بودنی من تو ایزندگ
 البتھ

 ی طورکنھی من اخم مھی.نھیبی انگار دشمنشو مفتھی از ھومن کھ تا چشمش بھ من مریغ
 کھ
 . عسل خوردشی با کلشھینم

 .کنھی قبول نمای راحتنی بھ انیمطمئنم راب. نرم کابارهگھی خسرو ازم خواست دعمو
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 بزرگ برپا ی جشن نامزدکی بھ خواستگارش جواب مثبت داده بود و قرار بود یھست
 .کنند

 .رهی بگشی لباس نامزدی رو برای اومده بود تا اندازه ھستاطی خامروز
 : وارد اتاقم شد و گفتسارا

 من لباس.ھی کارش عالگھی جون منینسر. بدوزهاطی خنی امیلباس بد ما ھم ای بکتای-
 . جشن ندارمی برایمناسب

 . ھفتھ فقط وقت دارهکیآخھ .شھی میاگھ بتونھ تا روز جشن آماده کنھ کھ عال-
 .مینی ژورنالشو ببمی برایپس ب-
 با.گرفتی اندازه شو ماطی بود و خستادهی وسط اتاق ایھست.می رفتی ھم بھ اتاق ھستبا

 : بھ ما نگاه کرد و گفتلبخند
 . برنامھ ھا قسمت شما بشھنی ادوارمیام-

١٨١ 
 : لبخند نگاش کردم و گفتمبا
 ؟یمدل انتخاب کرد.می انتخاب کنمیخوای ما ھم مگھیقسمت شده د-
 .درضمن منظورم ازدواج بود. انتخاب کردمنویھم.ژورنال بازه.آره-

 .می شدرهینتخاب کرده بود خ کھ ای و بھ لباسمیدی و سارا خندمن
 . بودبای و زکیمدلش ش. بودی لباس پرنسسھی

 : شروع کرد بھ ورق زدن و گفتسارا
  اون ھمھنیآخھ برام سختھ ب. باشھدهی پوشیدوست دارم کم.خوامی من لباس باز نمکتای-

 .عادت ندارم. لباس باز بپوشمھی مرد
 . روش بدوزهی کت بھ رنگ لباس براھی بگو یکنی کھ انتخاب میھر لباس.یحق دار-
 . کارو کنمنی ھمدیآره با-

 : ورق زدن گفتی از کمبعد
 کتا؟ی چطوره نیا-

 نسبتا ی کمربند مشککی. کلوشی بلند بود با دامنراھنی پھی. انتخابش نگاه کردمبھ
 کلفت

 . لباس قرار داشت و دکلتھ بودیرو
 . بودکی و شساده

 . بگو برات کت بدوزهنی ھمیرو.قشنگھ-
 :بعد ژورنالو مقابل من گذاشت و گفت. با لبخند بھ لباس نگاه کردسارا
١٨٢ 

 . تو انتخاب کنایب-
 . بھش انداختمی پام گذاشتم و نگاھی روژورنالو

 . اومدباتری بنظرم زشونیکیاما . بودندی و جدبای شون زھمھ
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 دامن بلندش بھ ز ی و انتھاھنی سی بود و رویپشت گردن. بلند دنبالھ دارراھنی پھی
  کارییبای

 . بودشده
 : سرشو جلو آورد و گفتسارا

 .چھ خوشگلھ-
 .خوامی منویمن ا.آره-
 . باشھ تو تنتی عالدیواقعا با-
و ما بعد از سفارشات الزم و انتخاب . ما رو گرفتی اندازه ھای بعد از ھستاطیخ

 رنگ و مدل
 .می باالخره دست از سرش برداشتپارچھ
 . لباسم انتخاب کردمی رو برای مشکرنگ

 . بشھخوامی اونطور کھ مدوارمیام
 .ھی جشن ھستامروز

 . برگذار بشھی در تکاپو اند تا جشن بھ خوبھمھ
 . چطورهنمی تنم کنم ببشی بعد از آرادیحاال با. برامون فرستاده شدهلباسامون

١٨٣ 
 کار نی کردم کھ در اشیاونقدر تو کاباره خودمو آرا. ندارمشگری بھ آرایازی نمنکھ

 .ماھر شدم
 .کھ من قبول نکردم.می برشگاهی جون اصرار داشت بھ آرانینسر

 . رفتی جون ھمراه ھستنی نسرو
 .کھ من بعھده گرفتم.خواستی ساده مشی آراکی ھم کھ سارا
 . از آماده کردن سارا، سراغ خودم رفتمبعد

 . و مشغول شدمستادمی انھی آیروبرو
 بھ لبام یو در آخر رژ لب سرخ.شی آراگری بھ ھمراه دی مشکی نقره اھی ساکی

 .دمیکش
 . بود بھشون زدمی کارنی کھ نگی رنگی مشکرهی سرم جمع کردم و گی باالموھامو

 .ختمی شونھ ام ری رو رویی قسمتھاو
 کھ ختمی بصورت فرق وسط رمیشانی پی رو ھم رویقسمت. فر درشت داشتموھام

 یلیخ
 .کردی مباترمی و زومدی مبھم

 . زدنھی آی جلوی و چرخدی لباسشو پوشسارا
 . سارای قشنگ شدیلیخ-
 .ی حسابی شدگریج.یگی میپس خودتو چ-
 . برات اتو بکشم االقلایب. ساده باشھنطوری ھمشھیسارا موھات کھ نم-

 : بھ موھاش کرد و گفتینگاھ
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 .ھیباشھ فکر خوب-
١٨٤ 
 تابی بنتشیشده بود مطمئنا حسام بب ناز یلیخ. و مرتب کردمدمی موھاشو اتو کشتمام

 .شھیم
 : کھ گفتدمی فکرم خندبھ
  شد؟خنده دار شدم؟یچ-
 .کردمیداشتم بھ عکس العمل حسام فکر م.ی ھم ناز شدیلینھ نھ خ-

 : و گفتدی با شرم خندسارا
 .شنی مجرد عاشقت می مردھا؟تمامیتو چ. حسامو دارمھیحاال من -
  دختر جون؟ستی جشن ننی تو ای اگھی من دختر دریمگھ غ. تا اون حدگھیاووووو ند-

 : شددهی حسام شنیو صدا. بھ در اتاق خوردی اضربھ
 سارا؟کارت تموم نشد؟-

 : نثار سارا کردم و گفتمیچشمک
 .دنتی واسھ دتابھی بیبرو کھ حساب-

 . زد و از اتاق خارج شدیلبخند
 نھیو پا کردم و مقابل آ کھ گرفتھ بودم ری رنگی مشکی تنم کردم و کفشھای بسختلباسو

 .ستادمیا
 . کمکمادی تخت نشستم منتظر سارا، تا بیرو. ببندمتونستمی لباس باز بود و نمپیز

 .حوصلم سر رفت. نشدی گذشت اما خبرقھی دقچند
١٨٥ 
 . لباسو با دستم گرفتم و از اتاق خارج شدمپشت

 . اتاق خارج شدم و اطرافمو نگاه کردماز
 حسامو از داخل اتاق یخواستم در بزنم کھ صدا.بطرف اتاق سارا رفتم. نبودیکس
 :دمیشن
  مگھ؟شھی میحاال چ-

 .شھی حسام رژ لبم خراب میوا: سارا
 . خندهری از در فاصلھ گرفتم و زدم زبسرعت

 . داشتی ھم عجب شانسچارهی حسام بنیا
 و با تعجب ستادهی در اتاقش ای چشمم بھ ھومن افتاد کھ جلودمیخندی کھ مھمونطور

 نگام
 ی بھ تن داشت کھ حسابییبای زیکت و شلوار مشک. شدموونھی البد فکر کرده دکنھیم

 . کرده بودجذابش
 : جمع کردم و گفتمخندمو

 .سالم-
 . ازم گرفت و آھستھ جوابمو دادنگاھشو
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 .اخماشو نگاه کن تروخدا.رهی با من درگھنوز
 : گفتمعی سری آوردن موضوعادی ب وارد اتاقش بشھ کھ باخواست

 . لحظھ صبر کنھی-
١٨٦ 

 . زول زده بود بھ منرشی متحیبا چشا. شدمکشینزد. و نگام کردبرگشت
 . شدهافھی و قختی رنی تازه متوجھ من با اانگار

 : چشام ثابت موند گفتمی نگاھش رویوقت. موندم تا نگاھش تموم بشھمنتظر
 ؟ی لباسمو ببندپی زشھیم-

 : باال رفت و گفتابروھاش
 چکار کنم؟؟-

 : بھش کردم و گفتمپشتمو
 . ببندپشویز-

  بستھپی کمرم احساس کردم کھ باال اومد و زی دستشو روی گرمی از مکث کوتاھبعد
 : و با لبخند نگاش کردم و گفتمدمیبھ سمتش چرخ.شد

 . کرد مجبور شدم بھ تو بگمری ددمیببخش منتظر سارا بودم د.ممنون-
 : گفتداشتی کھ چشم ازم بر نمھمونطور

 .خواھش-
 .فقط نگاه کرد.اما نگفت.  بزنھی حرفھی بگھ، یزی چھیدوست داشتم . نگاش کردمیکم

١٨٧ 
 :دمی خواستم بھ اتاقم برگردم کھ صداشو شنیلی می ببا
 .یقشنگ شد-
 . رفت تو اتاقش و درو بستدمی ذوق برگشتم کھ دبا

 پس در اتاقشو باز زدمی می کھ زده بود حرفیپی منم راجع بھ تدیبا. شدقی عملبخندم
 کردم و

 : گفتمکردمی نگاه مپشی کھ بھ تی حالدر
 .ی تو ام قشنگ شدیراست-

  قلبمی توجھ بھ نگاه ماتش لبخند زنان از اتاقش خارج شدم و دستمو روی ببعد
 حس ھی بار اول یبرا.دیکوبی منمی وار بھ سوانھیآخھ داشت خودشو د.گذاشتم

 کوچولوشو
 . دادنشون

 .ستادمی انھیو مقابل آ. وارد اتاقم شدمی خوشحالبا
 : اتاقم زده شد و سارا سرشو داخل آورد و گفتدر
 .گھی دای مھمونا اومدن بکتای-

 ز یلبخند مرموز. بودمدهی حرفاشون کھ پشت در شنیادآوری بھش انداختم و با ینگاھ
 دم و
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 :گفتم
 .نمی ببنجای اایب-

١٨٨ 
 : جلو اومد و گفتجبمتع

  شده؟یچ-
 رژ لبت کو؟-
 ست؟ی نزی میرژ لبم؟مگھ رو-
  لبت بود کو؟ی کھ روی رژ،یدینھ منظورمو نفھم-
 : نگاه کرد و گفتنھی لبش گذاشت و زود بھ آی گونھ ھاش گل انداخت و دستشو روھوی
 .شھی پاک مزنمیاونقدر لبامو زبون م.مونھیرژ رو لبم نم... منیدونیم-

 : باال انداختم و در جوابش گفتمییابرو
 حسام؟........ای یتو زبون زد-

 : سرخ شد و با حرص بازومو فشرد و گفتصورتش
 ؟یستادیفال گوش ا-

 : و گفتمدمی لبش کشی روی و رژ لبدمی خندبلند
 !!!!نیزنی بلند بلند حرف میبھ من چھ وقت-

 . و دستمو بسمت در کشونددیخند
١٨٩ 

 . از مھمانھا اومده بودنیتعداد.می رفتنیی و پامی ھم از اتاق خارج شدبا
 . وارد سالن شدندسونی و نامزدش جی ھستنکھی تا ادی طول کشیقیدقا
 .ستادمی کنار ھومن ازدمی خندان ھمانطور کھ دست می لببا

 . بود کھ با حضور من در کنارش بھ من زول زدرهی خی بھ ھستی با لبخند جذابھومن
 فرشتھ ھا شده ھی کھ در اون لباس شبی زدم و نگاه ازش گرفتم و بھ ھستی کمرنگلبخند

 بود
 . کردمنگاه
 . ارکستر شروع بھ نواختن کردگاهی نشستنشون تو جابعد

 . وارد سالن شدنی خسرو بھ ھمراه خانواده کاترعمو
 . شدزانی و از گردنش آودی در بدو ورود بسمت ھومن دونیکاتر

 بھ من انداخت و دستشو دور ی نگاھنی شانھ کاتریز روھومن ا. نگاھش کردممتعجب
 کمر
 . حلقھ کردنیکاتر

  عالقھ منده؟نی اون بھ کاتریعنی
  بود؟الی اون نگاه؟اون حرف؟ھمش خپس
 . سالن رفتمگری بطرف دتی ابروھام اومد و با عصباننی بیظی غلاخم

١٩١ 
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 بھ گوشم یی آشنای کھ صداکردمی نشستھ بودم و بھ مھمانھا نگاه می صندلکی یرو
 :دیرس

 !!!!یبھ بھ سارا خانم قالب-
 .کردی شدم کھ داشت با تمسخر تماشام مرهی خنی کاتربھ

 : زد و گفتیخودی بلبخند
 ھ؟ی چتیاسم واقع-
 : حوصلھ جواب دادمیب
 .کتای-
 ؟ی داشت دروغ بگیلیچھ دل-
 :دی اومده بھ دادم رسی خواستم جواب بدم سارا کھ معلوم نبود کتا
 . کنھیمن گفتھ بودم خودشو سارا معرف-

١٩١ 
 : بھ سارا انداخت و گفتی نگاه متعجبنیکاتر

 ؟یزی چنی مگھ امکان داره چنزمیاوه عز-
 .خواستم حسامو تست بزنم. امکان دارهزمیبلھ عز: سارا
 : رو بھ من گفتبعد

 م؟ی برقصمیبر-
دست سارا رو گرفتم و بسمت خودم . نازک کرد و از ما دور شدی پشت چشمنیکاتر
 دمیکش
 : کھ صداش در اومددمشی محکم بوسو
 .رد رژت موند.کتای یآ-

 : زنان بھ رد رژم نگاه کردم و گفتملبخند
 . بودیبخاطر قدردان-

 : نگاه کرد و گفتکردی می کھ حاال در کنار ھومن دلبرنی بھ کاترسارا
 .کشھیتو ھمھ کارا سرک م.ش ازادی خوشم نمچیھ-

 : بھ من نگاه کرد و گفتبعد
 .ای بمی برقصمیبر-

١٩٢ 
 : و گفتمدمی کشدستشو

 ینیبیمگھ نم. رقص بدهشنھادی بھت پپی خوشتی آقاھی ی منتظر بموندی بانجایکجا؟ا-
 ھمھ
 رقصن؟ی بھ دو دارن مدو

 : انداخت و گفتی بھ رقصنده ھا نگاھسارا
 .کنمیخودم ازت درخواست م. دارهیرادیچھ ا-

 : بھ سمت من گرفت و صداشو کلفت کرد و گفتگرشوی دستشو پشت و دست دکی بعد
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 د؟یدی خانم افتخار مزهیدوش-
 : دستمو تو دستش گذاشتم و گفتمدمیخندی کھ بھ حرکاتش میدرحال

 .پی خوشتیالبتھ آقا-
ھمھ با تعجب بھ ما .ندی با ھم رقصمیو شروع کرد.می رقص رفتگاهی ھر دو بھ جاو

 نگاه
 یخود ما ھم دست کم.دندیرقصیانگار بار اول بود دو دختر با ھم تانگو م.کردندیم

 مینداشت
 .می خنده سرخ شده بوداز

 .کردندی با خنده بھ ما نگاه مھمھ
  در اوننیھومن و کاتر.حسام.میستادی ای و گوشھ امی خنده دست از رقص برداشتبا

 :حسام با لبخند گفت. بودنیکینزد
١٩٣ 

 چرا بھ خودم ی برقصیسارا جان دوست داشت.ی طراحنی بھ انیجالب بود آفر-
 ؟ینگفت
 گرفتم خودم میتصم.ی نشون ندادیواال من ھرچقدر منتظر موندم عکس العمل: سارا
 مثل

 . بدمشنھادی پکتای مرد بھ ھی
 : جلو اومد و دستشو بھ سمت سارا گرفت و گفتحسام

 .دی ھمراه بنده ھم برقصدیافتخار بد-
 . با ناز دست حسامو گرفت و بھ محل رقص رفتندسارا
 : کھ من بشنوم گفتی رو بھ ھومن طورنیکاتر

 م؟ی دور برقصھی یدیشما چطور افتخار م-
 باعث شد نگاه ھومن بھ سمت ی مرد جوانی ھومن خواست جوابشو بده صدانکھیھم
 من
 . بشھدهیکش

 با؟؟یخانم ز دیدیافتخار م-
 رو کم کردن از ی با بھت بھ مرد مقابلم نگاھش کردم بعد بھ خودم اومدم و برااول

 ھومن
 : زنان گفتملبخند

 .بلھ البتھ-
 . رقص جلو اومدندی رو گرفت و برای بھ ما انداخت و دست کتی نگاھھومن
١٩٤ 
 .دندیرقصی وسط سالن حلقھ بستھ بودند و می ارهی زوجھا دو بھ دو بصورت داھمھ

 . کھ با لبخند با من ھمراه بود نگاه کردمی مردبھ
 . متناسبینیلب و ب.پوست نسبتا برنزه.ی مشکیموھا.رهی تی آبیچشمھا
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 . داشت کھ باعث شد ناخودآگاه بھش لبخند بزنمی کننده ارهی جذاب و خچھره
ن  کرد و خانمھا جاشوجادی تحول اھی کھ نسبتا تند بود، در رقص بقکی از موزیقسمت

 با
 .دندیرقصی رو می و با تمام مردھا مدت کوتاھشدی عوض میگری دخانم
 زدم و ی رو گرفتھ بودم چرخی کھ دست پسر چشم آبی ھماھنگ با رقص در حالمنم

 دست
  کرد تا بھ حسامریی تغدمیرقصی کھ باھشون می افرادنطوری رو گرفتم و ھمی کنارمرد
 : گفتکردی ممیحسام با لبخند دستمو گرفت و ھمونطور کھ ھمراھ.دمیرس

 .ی ھستی رقصنده واقعھیواقعا .یرقصی بھتر مھیتو از بق-
 .نھیخوب کارم ھم-
 . پاس دادشی و منو بھ مرد کناردی زدم کھ حسام خندی چشمکو

 یلبخند از لبام کنار رفت و محو چشمھا. فرو رفتمی و در آغوش گرمدمیچرخ
 شیخاکستر

 .شدم
منو بھ خودش چسبوند و سرشو بھ . شدکی کھ ھمھ جا تارمی تو چشم ھم بودچشم

 میشونیپ
 : گفتمی بودرهی بھ ھم خکی کھ از نزدیدر حال. دادھیتک
 . نشده بودداتی پمی تو زندگچوقتیکاش ھ-

 ھم یلیبھ حالت رقص ازش فاصلھ گرفتم اما اون کھ خ.دمی کھ شنیزی از چمتعجب
 ماھر

 : گوشم زمزمھ کردری خودشو بھم چسبوند و باز زبود
 .یانگار مھره مار دار-

١٩٥ 
 : بھ حالت رقص ازش فاصلھ گرفتم کھ باز خودشو بھ من چسبوند و گفتباز

 . خودمو کنترل کنمتونمینم.....تونمی تو وجودتھ کھ نمی خاصزی چھی-
 : و باال اومد و کنار گوشم گفتدی بھ گردنم کشلباشو

 دنی کھ با من رقصیفقط بدون از تمام کسان.ادی نشی لحظات پنی اچوقتی ھھگی ددیشا-
 .....فقط تو. تو لذت بردمی از ھمراھفقط
 . رقص دور شدستی سپرد و از پشی منو بھ کنار دستبعد
 ........................  نبودی شدنفی حال من اون موقع توصاما
 .از تک تکشون.اش لذت بردماما از تک تک کلمھ ھ. داشتمی چھ حالدونمینم

  مقابلمیکھ کس.گشتمی نشستم و خستھ از رقص با چشم دنبال ھومن می صندلیرو
 .نشست
١٩٦ 

 .من الکس ھستم.می با ھم آشنا ششتریوقت نشد ب-
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 :با لبخند دستشو فشردم و گفتم. بودی پسر چشم آبھمون
 . ھستمکتای.خوشوقتم-
 . از اسمت مشخصھیستی ننجایاصالتا اھل ا. خوشبختمدنتی از دیلی خیلیمنم خ-
 . ھستمیرانیدرستھ من ا-
 .یاصال لھجھ ندار. خوبھیلیاووووه خ-
 . بودمنجای ای سالگ٧چون از -
 و االن چند سالتھ؟-
 .سال ٩١-
 .زدمیحدس م-

 :دیکھ پرس. زدن سالن شدمدی زدم و دوباره مشغول دلبخند
 ؟ی ھستیدنبال کس-
 .کنمیفقط دارم نگاه م.اووووووم نھ-
 ؟ی دوباره درخواست کنم با من برقصتونمیمن م-
 بازم؟-
 . واقعا لذت بردمی تو رقص ھماھنگیلیخ. بودی مدت کمیلیآخھ بار اول خ-

 :جواب دادم!!!!!!! ھمھ انگار لذت بردنامشب
 .دنمیمن عاشق رقص-
 ؟ی قبول کردیعنی نیا-

١٩٧ 
 .میوستی ھمراه ھم بھ رقصنده ھا پ کھ دستمو گرفت ودمیخند
 وانی کھ لی زده و در حالھی تکواری رقص چشمم بھ ھومن افتاد کھ بھ دانی مدر

 یدنینوش
 . بھ ما زول زدهدستشھ

 . از الکس جدا شدمکی موزانی از پابعد
سپس رو بھ . پخش نشھیکی و بھ ارکستر اشاره کرد موزستادی سالن اانی خسرو معمو
 ھمھ
 :گفت

 در جشن خوامی مزانی شما عزی بھ تمامیی بعد از خوش آمد گوانیخانمھا و آقا-
 ینامزد

 نی پسرم ھومن با کاتریو اون نامزد. رو ھم اعالم کنمی اگھی دی نامزد،ی ھستدخترم
 دختر

 امشب جواب مثبتشو داد زی عزنی شد کھ کاتریچھ عال.می و دوست داشتنزی عزدوست
 تا

 . رو اعالم کنمی نامزدنی انجای بتونم ھممن
 . افتادمی صندلی کف زدنھا سالنو پر کرد کھ من کنترلمو از دست دادم و رویصدا
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١٩٨ 
 .ستادی قلبم استادندی دست تو دست ھم رو بھ مھمانھا انی ھومن و کاتریوقت
 ....... التماس بھ ھومن نگاه کردم اما اونبا

 . انداختنی بھ دست کاترییبای زحلقھ
 یچی ھگھی ددی گونھ ھومنو بوسی و طوالنستادی جمع رو پنجھ پا ای جلونی کاتریوقت
 . فرو رفتمیکی از خلسھ و تارییایبھ دن.دمی نشنیچیھ.دمیند
 یسارا بود کھ با نگران. بھ خودم اومدمی دستی چقدر گذشتھ بود کھ با تکانھادونمینم

 :دیپرس
 ؟یخوب-

 . چشم دوختمتی سرمو تکان دادم و بھ وسط جمعفقط
 .دندیرقصی دست تو دست ھم میمی مالکی با موزسونی و جیھست.نی و کاترھومن
 .کردی بود حالمو بدتر منی کاتری کھ رو لبایلبخند

 . رفتماطی بھ حی توجھ بھ کسی از جام بلند شدم و ببسرعت
 . کردمھی گری ھای و ھاستادمی انبوه درختھا اونیم

 .ا نافرجام موند کھ عشق تازه درش جوونھ زده بود امی دلیبرا
 . روی رحمی بنیدوست نداشتم ا. بودی بدحس
  باشھ چرا اون حرفا رو زد؟نی با کاترخواستی ماگھ

 چرااااااا؟. کردیی ھواقرارموی دل بچرا
١٩٩ 

 نی منو در ای کسدینبا. پنھان شدمیکی اشکامو پاک کردم و در تاریی پای صدابا
 تیوضع

 ....اما..... مطمئنا سارا بوددیدیم
 : دادمصی الکسو تشخیصدا

  ؟؟؟ییکتا؟اونجای-
صدامو . دمی کشیصورتمو دست. و خدارو شکر کردم کھ سارا نبوددمی کشیقی عمنفس

 صاف
 : و گفتمکردم

 .نجامیآره ا-
 .ستادمی جلو رفتم و مقابلش او

 : بھ صورتم انداخت و گفتینگاھ
  افتاده؟یاتفاق-
 .نھ اصال-
 ھ؟ی چی براھیپس گر-
 .ھویدلم تنگ شد ......یچیاوووووم ھ-

٢١١ 
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 : نگاھم کرد و گفتمشکوک
 ؟ی کی بدونم براشھیم-
 ...مادرم....پدرم-

 ////ھومنم.....//// حرفمو تو دلم زدمادامھ
 :امی باعث شد بھ خودم بصداش

 فوت شدن؟-
 .شی سال پیلیآره خ-
 .متاسفم-
 .ممنون-

بعد از .گشتی صحبت می برایانگار دنبال موضوع. بھ اطراف باغ انداختینگاھ
 مکث
 : گفتی شد و بھ ھمراه لبخندرهی بھ من خی طوالننسبتا

 . برگذار شدی داخل؟انگار تو جشن امشب دو تا نامزدمی بریاینم-
  خودم نامزد شدنشونوی خودم با چشاستی نی آورادی بھش بگم الزم بتونستمی مکاش

 .زینمک رو زخمم نر.دمید
 : زدم و گفتمیحالی لبخند باما
 . شدیزیشب خاطره انگ.آره-
اون لحظھ .رمیگیالبتھ قسمت رقصم با ھومنو فاکتور م. بودی ھم خاطره بدیلیخ

 نیبھتر
 . عمرم بودلحظات

 . بودخودی خواب بھی افسوس کھ مثل اما
 لحظھ نیآره خوب ا.ادی نشی لحظات پنی اچوقتی ھگھی ددی شاگفتی چرا مفھممی محاال

 ھا
 !!!!!!زشی عزنی مگھ با کاترادی نمشی پگھید

٢١١ 
 .نگام تو نگاش افتاد. شونھ ام قرار گرفتی رویدست

 : صورتم بودی در حال بررسینی بزی ربا
  داخل؟می بری ندارکتا؟دوسی یچرا ناراحت-
 .میچرا بر-
 . جلوتر از اون راه افتادمو
 : وارد سالن شدم سارا جلو اومد و گفتتا
 . اتاقتم گشتمی رو کردم حتروی سالنو زکتا؟کلی ییکجا-
 . بخوابمرمی سارا من مکنھیسرم درد م. بخورمیی ھواھیرفتم -
 .کجا؟ھنوز جشن تموم نشده االن وقت شامھ-
 . ندارملیم-
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 ؟ی گرسنھ بخوابذارمیمگھ م-
٢١٢ 
 : جون از پشت سرم بلند شدنی نسریصدا

 . شامزی سر منی برد؟یستادیدخترا چرا ا-
 : جون گفتنی رو بھ نسرسارا

 .ستی حالش خوب نکتای-
 : موقع چشمم بھ نگاه نافذ ھومن افتاد بسرعت گفتمنی ھمدر
 .می ھم گرسنمھ بریلیاتفاقا خ.نھ نھ خوبم-
 . ناراحتمکردمی وانمود مدینبا. غذا رفتمزی بسمت مو

 گھی دزی چیآره مطمئنم قصدش جز تالف.کردی میاون داشت تالف. دادی منو بازھومن
 یا

 .نبود
 ھیداره تالف. کرد منو عذاب بدهی سعشی وانمود کرد منو دوست داره و بعد با نامزداون
 یکار
 یدوباره بغض بھ گلوم چنگ زد اما خودمو کنترل کردم و ب.ارهی کردمو سرم در مکھ

 توجھ بھ
 .دادی تند تند مشغول خوردن شدم اما بغض اجازه فرو دادن غذا رو بھم نمیکس
 . دادم کھ چشمم باز بھ ھومن افتادنیی لقمھ پایدنی کمک نوشبھ
  اونا باشھ؟زی می من روبروزی مدی چرا بااه

 . و نگاھمو ازش گرفتمدمی رو بھ اجبار سر کشیدنینوش
 .فتھی نگاه دلم بھ لرزه بھی با دینبا. بودی کافگھید

 ...خوامی حسو نمنی اخوامی نممن
٢١٣ 

 خدا. زدمی و زوری چقدر لبخند الکدونھیا مخد.دی رسانی بھ پای جشن لعنتنی اباالخره
 . کردمی حسودنی چقدر تو دلم بھ کاتردونھیم
 . رو بشکنمی بغض لعنتنی چقدر دوست داشتم ادونھیخدا م........و
 ھی کھ از نمی ببنویدوست نداشتم با ھر نگاه کاتر.فتھی کردم چشمم بھشون نی سعیلیخ
 .زونھی ھومن آویجا

 .کنمی من حس نفرت تو دلم احساس مچقدر
 نویاما نھ ھومن خودش کاتر..... ھومنو ازم گرفتی کھ با بدجنسی بھ دخترنفرت

 انتخاب
 .کرد
 ..... باشھنی کاترشی کل زندگکی دوست داشتھ شراون
 .............. شده بودزی اسم برام نفرت انگنیچقدر ا....نیکاتر
  طاقتگھید.سمو باال گرفتم و از پلھ ھا باال رفتم از رفتن مھمونا بسرعت دامن لبابعد
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 .نداشتم
 . تخت افتادمی رویبا پژمردگ. اتاقم شدم و درو قفل کردموارد

 .دادی اجازه رو نمنی اما غرورم ازمی داشتم واسھ حال زارم ساعتھا اشک بردوست
٢١٤ 

 .کنمی می کارشو تالفنیاما ا. باشمفی ضعدی نبامن
 ...کنمی می تالفآره
 . فرو رفتمیقی کھ بھ افکارم شک داشتم بھ خواب عمی حالدر
 .دمی از خواب پرخوردی کھ بھ در اتاق میی ضربھ ھابا

 .کردمی بود و احساس گلو درد منی سنگسرم
 : گفتمی گرفتھ ای صدابا
 ..دییبفرما-

 . باز شد و سارا وارد اتاقم شددر
 .ی شدداریچھ عجب ب.سالم خوابالو-

 : گفتمیخت انداختم و با کسل تی خودمو رودوباره
 .انگار سرما خوردم.ستیحالم خوش ن-
 : گذاشت و گفتمیشونی پیدستشو رو. تعجب ابروھاشو باال انداخت و کنارم نشستبا
 . براتارمی بیزی چھی بخواب تا برم ریبگ.یتب دار.ی چقدر داغیوا-

٢١٥ 
 . بسرعت از اتاق خارج شدو
 . رفتم حتما اونجا سرما خوردماطی رقص بھ حی بعد از کلشبید
عمو .کردمی چشم باز می حالی با بیھرزگاھ. ھم افتاد و خوابم بردی چشام رویجی گبا
 و

 . سرم بودندی باالی با نگرانی سارا و ھستی جون ،و گاھنینسر
 :لبخند زد و گفت.دمی رو دی باز کردم کھ ھستچشم

 ؟یخوب-
 . نگرانتون کردمدیببخش.بھترم-
 . بودنیراب. زنگ خوردی کلتی گوشھ؟فقطی چھ حرفنیا-
  ساعت چنده؟یوااا-
 .صبحھ ٩٤-
 م؟ینطوری ای از ک؟منیچ-
 .روزید-
 . نرفتمشبی کھ دھی عصبانی حسابنی پس رابیوا-
 . دادم ھومن باھش حرف بزنھتویگوش.نگران نباش-

 : رو گرفتم و گفتمیدست ھست.ختی اسمش غم عالم بھ دلم ردنی شناز
٢١٦ 
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 نھ؟یی پایک-
 .مامان-
  کجان؟ھیبق-
 رفتھ نیھومنم با کاتر.بابا و حسام شرکتن. باال سرت بودشبیسارا خوابھ چون د-

 .دیخر
 ؟ی چی برادیخر-
 دارن رفتھ حساب برادر بدبختمو صفر کنھ فی خانم زرنگ تشرنیکاتر.دونمیچھ م-
 .ادیب

 :دمی ذھنمو بھ خودش مشغول کرده بودو پرسی کھ حسابیسوال
 با ھم نامزد کردن؟....ھوی شد یچ-
 . وصلت فقط بابا و ھومن خبر داشتننیاز ا.خودمم شوکھ شدم-
 شھ؟یمگھ م-
 . کارو کردنی چرا بابا ادونمینم.فعال کھ شده-
 . دوست دارهنوی ھومن ،کاترنکھیخوب معلومھ بخاطر ا-
 .چطور ھومن دوسش داره آخھ.  درک کنمتونمیاصال نم-
 . تو دلت نشستھینیبی مھوی.شھی سرش نمزای چنیعشق کھ ا-
 . بگمیآه چ-
  کجاست؟سونیج-
 .تو راھھ.نجای اادیداره م-
 .پس برو خودتو خوشگل کن واسش-
 ؟ی ندارازی نیزی؟چیتو خوب-

٢١٧ 
 .نھ برو بھ نامزدت برس-

 . زد و از اتاق خارج شدیلبخند
 . اومدمنیی پلھ ھارو پای اتاق خارج شدم و بھ آھستگاز

 . کل خونھ رو پر کرده بودنی کاتری خنده ھایصدا
 . بھشون انداختم و وارد آشپزخونھ شدمی سرسرنگاه

 :دمی بود کھ پرسی مشغول آشپززایال
 م؟ی خوردن داری برایزیچ-
 .کنمی االن براتون آماده منیبلھ ھم-

مشغول شدم کھ . مقابلم قرار گرفتی بعد ظرف سوپقھیچند دق. نشستمی صندلیرو
 یصدا

 :دمی باال سرم شنھومنو
 . اتاقتارنی غذارو بیگفتیخوب م-
 . اتاقمرمی االن مدیمزاحم شما شدم نھ؟ببخش-
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 : شونھ ھام گذاشت و گفتی دستم گرفتم و تا خواستم بلند بشم دستاشو روظرفو
 . نداشتمیمنظور.من بخاطر حال خودت گفتم-
 زایکھ رو بھ الصداشو . شونم انداختم و مشغول خوردن شدمی حرص دستشو از روبا

 گفت
 :دمیشن

٢١٨ 
 .داروھاشو بده بخوره-
 .چشم آقا: زایال

 : بھش گفتمرو
 . شما نبودیادآوریالزم ب-

 : نافذشو بھ چشام دوخت و گفتنگاه
 ؟یزنی با من حرف منطوری کھ ای ناراحتیزیاز چ-

 : شدم و با تتھ پتھ گفتمھول
  ناراحت باشم؟دیبا...چرا...چ-
 .نطورهی انگار ایزنیرف م حیآخھ طور.دونمینم-
 . کھ دارمھی بابت کسالترینخ-

 : بلند شدنی کاتریصدا
 ھووووومن؟-

 : بھ صورتش دوختم و گفتمنگاھمو
 .ششینامزدتو منتظر نذار برو پ-

 : فرو برد و گفتبشی داخل جدستاشو
٢١٩ 

 ....گرفتیالکس سراغتو م..... نرفتھ بگمادمیتا -
 : حرص گفتمبا
 ھ؟ی کگھیالکس د-

 : گذاشت و خم شد تو صورتم گفتزی می رودستاشو
  رفت؟ادتی ی زودنیبھ ا......یدیرقصی باھاش مزیری کھ یکس-

 . رفترونی ھم فشرد و بی دندوناشو روبعد
 . طور کل از الکس فراموش کرده بودمبھ

سالم . از خوردن داروھام، خواستم بھ اتاقم برگردم کھ عمو خسرو وارد خونھ شدبعد
 دادم و

 : برم کھ گفتاستمخو
 زم؟یحالت چطوره عز-
 .بھترم عمو-
 .ایب.مینی دور ھم بشنجای اایب-
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 نازک ی پشت چشمنیکاتر. نشستم کنار عمولمی نداشتم قبول کنم اما برخالف مدوست
 کرد

 . انداختم و با ناخنام ور رفتمنییسرمو پا. نگاھشو بھ من دوختو
 : رو بھ ھومن گفتعمو

 . بزنمی حرف مھمخوامیم.و بچھ ھا رو صدا بزنھومن جان، برو مامانت-
٢١١ 
 . از جاش بلند شد و از پلھ ھا باال رفتھومن

 . ھمھ باشندی بگھ کھ باخواستی می عمو چھ موضوعدونمینم
 . گذشتھ بود کھ ھمھ دور ھم نشستنی کوتاھقیدقا

 : خسرو رو بھ سارا و حسام گفتعمو
 و ھومن یشما واجبتر از ھست. شما رو راه بندازمی عروسخوامیبچھ ھا م-

  ودیبزرگتر.دیھست
  جشنتونوگھی ماه دکیحدود .دیخواستم بگم کاراتونو بکن.دی نامزد موندھیادی زمدت

 .میریگیم
 بھ ھم نگاه کردند کھ حسام یبا لبخند گرم. بھ سارا و حسام نگاه کردمی خوشحالبا

 :گفت
 .ھی عالیلیخ. منھ بابای آرزونی بزرگترنیا-

 : گفتی با لحن لوسنی تکان داد کھ کاتری لبخند زنان سرعمو
  بابا خسرو؟؟شھی میپس جشن ما چ-

 .رسھینوبت شما ھم م.عجلھ نکن عروس گلم: خسرو
 : تو دھنش نشستھ بود گفتادی زیکی کھ انگار از شدت نزدنی بھ کاترھومن

 .می مدت نامزد بمونھی شد ھ؟قراری چیعجلھ برا-
 : گفتی شد و با لحن کشداررهی ھومن خی بھ لبای شرمی با بنیکاتر

 .طاااااقت ندااااارم-
٢١١ 

 بفھمونھ نی کرد تا بھ کاتری جون تک سرفھ انینسر. حرص دامنمو تو دستام فشردماز
 ما
 .می حضور دارھم

 . ھومنو با چشات نخوراونطور
 : رو بھ من گفتزایال. در بصدا درومدزنگ

 .دنتونیمدن دخانم، جناب الکس او-
 .کنھی خونھ رفت و آمد منی تو ای کھ براحتھی الکس کنیمگھ ا. گرد شدچشام

 تمی نگام کرد و بھ صورت ریبا حالت خاص. تکان دادم کھ چشمم بھ ھومن افتادیسر
 دار با
 .دی کوبنی پاشو بھ زمیکالفگ
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 . ورود الکس ھمھ ازش استقبال کردندبا
 . دادمشوی جواب احوال پرسی جونی لبخند ببا

 : گرفت و گفتی جاکنارم
 .ی شدضی مردمیحالت چطوره؟شن-
 . سادهی سرماخوردگھی.آره-

٢١٢ 
 .یخوشحالمون کرد.ی خوش اومدیلیالکس جان خ: نینسر

 .نمی رو ببکتایاومدم .دیممنونم لطف دار: الکس
 : گفتطنتی با شیھست

 .ی بھ ما سر بزنکتای مگھ بخاطر گھیبلھ د-
 . زد و نگاھشو بھ من دوختی لبخند جذابالکس

 .ستی منظور نی بداری دنی کردم ااحساس
 : رو بھ الکس گفتی از ھومن فاصلھ گرفت و با طنازنیکاتر

 . آشناستیلی من خیچھره تو برا-
 : جواب دادالکس

 .دی باشدهی دکمی بگم ممکنھ منو داخل بوتدیبا. از شب جشن ھستریاگھ منظورتون غ-
 من تمام لباسامو از اونجا. محشرهیوا.یکیتو صاحب اون بوت. منیاوه خدا: نیکاتر

 .تمامش مارکھ.خرمیم
 . پولدار باشھیلی خدیبا. باشھلی بزرگ و شککی الکس صاحب اون بوتشدی نمباورم
 : زد و رو بھ من گفتی لبخندالکس

 ؟ی بزنکمی بھ بوتی سری افتخار بدشھی مکتای-
 .امی مدی خریحتما برا.اراست جشن ازدواج سکھیاتفاقا نزد.معلومھ-
 .اونجا متعلق بھ خودتھ.باعث افتخاره-

٢١٣ 
 : زد و گفتی لبخند زورکھومن

 .ی جمع کنی مشترنطوری بودم ادهیاوه الکس تابحال ند-
 : پاسخ دادی با خونسردالکس

 کتایمن از . دارهی مشتری من بھ اندازه کافکیبوت.ستمی کارا ننیابدا اھل ا. نھیمشتر-
 .برمی چون از حضورش لذت منھی منو ببکی کردم تا بوتخواھش

 . نگوووووگھیخودم کھ د. افتادنی طرز صحبتش زمنی ھمھ با افک
 . و سارا رد و بدل شد از چشمم دور نموندی ھستنی کھ بی خاصلبخند
 . موند و بعد قصد رفتن کردشمونی پی کمالکس

 : کرد و رو بھ من گفتی ھمھ خداحافظاز
 ؟ی کنمی در ھمراھی تا جلوشھیم-
 .البتھ-
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 . شدماطی وارد حوبدنبالش
٢١٤ 

 .میدی در رسی جلونکھی تا امیداشتی در کنار ھم قدم برمی آھستگبھ
 : گفتی و با لحن گرمستادی مقابلم االکس

 کردم دای رو پیباالخره کس......  احساس کردمدمتی کھ دشیمن از دو شب پ....کتای-
 کھ
 زوده اما من واقعا یلی حرفا خنی ای برادونمیم. تا آخر عمرم دوسش داشتھ باشمتونمیم

 از
 م؟ی ادامھ داشتھ باشھ تا ھمو بشناسدارامونی دیدیاووووم اجازه م..... خوشم اومدهتو

 نبود مطمئنا قبول میاگھ ھومن تو زندگ. زده باشھی حرفنی الکس چنشدی نمباورم
 کردمیم

 ......اما
 .مونھی مششی ھومنھ و پشی دلم پ؟ھنوزمی چدلم

 : نھ بگم پس گفتمومدی بود کھ دلم نی طور خاصنگاھش
 ھمونطور کھ تو دارمونی ددمی محیو ترج....... کردم با وجود تودای پیمن دوست خوب-

 یگفت
 .کنمیمن بھ عشق فکر نم.. بدمدی بھت امخوامینم...... داشتھ باشھ فقطادامھ

 : گفتی تو دستاش گرفت و با لبخند جذابدستامو
 . کنم تا نظرت عوض شھی کاردارای دنی در ھمدمی محیمن ترج....یاوک-

 : کھ گفتیتونیخواستم بگم نم. تکان دادمی و سردمیخند
 .مطمئنم.تونمیمن م-

 .لبخند زدم و فقط نگاھش کردم. ذھنمو خونده بودانگار
٢١٥ 

 و دی موھام کشی کرد و دستشو نوازش وار روی بودو طنمونی کھ بی قدم فاصلھ اکی
 با

 : گفتکردی خود می رو از خود بی کھ ھرکسیلحن
 .یبری مشتریدلمو ب.... نگام نکنینجوریا-

 : گفتی روش زد و بھ ھمراه چشمکی کھ دستش بود باال آورد و بوسھ گرمدستمو
 .شب خوش.نمتی ببکیفردا دوست دارم تو بوت-
 ..... قلبم گذاشتمیدستمو رو. از در خارج شدو
 ........زنھی حاال نمزدی وار موانھی ھومن ددنیاونطور کھ با د.....نھ
 . و داخل ساختمون رفتمدمی کشیقی عمآه

 از خونھ ی سرسری خدافظکی از جاش بلند شد با نی وارد سالن شدم کاترنکھیھم
 خارج

 .شد
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  نشستم ونھی آی و جلودمیلباس خوابمو پوش.شدم بھ ھمھ وارد اتاقم ری از شب بخبعد
 .دمی بلندمو برس کشیموھا
 . فراموش کنمادشوی ی لحظھ اشھی چرا نمدونمینم. ھومن بودشی فقط پفکرم
 .کشھی داره کھ دل منو بسمتش می قوی آھن رباھی عشقش انگار
٢١٦ 

 .چقدر فاصلم باھاش کم بود. در تراس نگاه کردمبھ
 .دی تپیادی زجانی فکر قلبم با ھنی ااز
 . فرو رفتمیقیبعد از ھزاران فکر گوناگون بھ خواب عم.دمی تخت دراز کشیرو

 باز از ما ییالکس با رو.می الکس رفتکی بھ بوتی روز بعد ھمراه سارا و ھستصبح
 استقبال

 .کرد
 . و سارا غرق اجناس بودند و کم کم از ما فاصلھ گرفتندیھست
 :دمی الکسو کنار گوشم شنی صداکردمی نگاه مییبایلباس ز کھ بھ نطوریھم
 .ی خوشحالم کھ اومدیلیخ-

 : زدم و گفتملبخند
 .می شد کھ اومدنی داشتن ادیدخترا ھم خر.نمی ببنجارویدوست داشتم ا-
 . خوردن آماده کننی برایزی چھی من بگم ی بندازنای بھ ایخوب تا تو نگاھ-

  پر بھ سمتمیی و سارا با دستھایھست. از لباس رفتمی انبوھانی تکان دادم و میسر
 :با تعجب گفتم.اومدن

 ن؟یخوای ھمھ لباسو منیا-
 .خوامیتازه ھنوزم م.نی جنساشون عالیلیآره خ: یھست

٢١٧ 
 : و گفتدی خندسارا

 .ھی کافنایاما واسھ من ھم-
 : دستھاشون سر خورد و گفتمی متعجبم رونگاه

 .خوامیاس م لبھی جشن سارا یمن فقط برا-
 : کھ تازه بھ ما ملحق شده بود رو بھ من گفتالکس

 .ھی مجلسی طبقھ باال پر از لباسھاایب-
 : گفتکردی متمی پشت کمرم گذاشت و ھمونطور کھ ھدادستشو

امتحانش . برات درنظر گرفتمدونھی خودم قھی دارم اما بھ سلادی برند و تک زیلباسھا-
 کن

 .یشی عاشقش ممطمئنم
 . و مقابلم گرفتدی کشرونی بیجلو تر از من رفت و لباس.می باال رفتچی مارپی پلھ ھااز

 . ناز بودیلی لباس خنی ادرستھ
 . شلی اقھیبا . لباس کوتاه بھ رنگ زرد خوشرنگھی
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 : بھ سمت اتاق پرو ھول داد و گفتمنو
 .زود باش بپوشش-

٢١٨ 
 ...یلی قشنگ بود خیلیخ. شدمرهی خنھیبھ خودم تو آ.دمی لباسو پوشیوقت

 . گفتنی الکس آفرقھی بھ سلدی باواقعا
 . و سارا ھم نظر بدنیتا الکس و ھست. اومدمرونی اتاق پرو باز

 .کردی فقط نگام می خاصجوری کردند اما الکس فی تعریلی خی و ھستسارا
 :فقط گفت. اجازه نداد مبلغ لباسو حساب کنمالکس

 . کادو ناقابل قبول کنھی بعنوان نویا-
 باالخره حساب دی خری بعد از کلیسارا و ھست. اصرار کردم اما قبول نکردیلیخ

 کردن و از
 :منم رو بھش گفتم. کردنی تشکر و خدافظالکس

 .ومدمیھرگز نم. پرداخت کنمی مبلغی قراره نذاردونستمیاگھ م-
  ھستن نھ؟ی تعارفیلی ھا خیرونی داره کھ اقتی حقنی اکتای-

 . تکان دادمی و سردمیخند
 : فشرد و گفتی بھ گرمدستمو

 .مراقب خودت باش-
 : زدم و جواب دادملبخند

 . تونی ھمچنیمرس-
٢١٩ 

 . قدم برداشتمی خارج شدم و بسمت سارا و ھستکی بوتاز
 . بودننی لوازمشون داخل ماشی جاسازمشغول

 یمتی گرون قھی سربھ سرم گذاشت کھ عجب ھدی کلی ھستنی از نشستن داخل ماشبعد
 .گرفتم

 .میدی و خندمی خونھ گفتتا
 یلیخ.کردی رستوران دعوت مکی شام بھ ی و منو براومدی مدنمی بھ دی گھگاھالکس

 یسع
 . منو جذب خودش کنھداشت
 . بودنشونی جشن عروسی و حسام مشغول آماده شدن براسارا

 .میکردیش م و کمکمیرفتی مدی خری سارا براھمراه
 .ستیسارا دل تو دلش ن.ھی جشن عروسفردا
بھ . کردهھی و دو خوابھ براشون تھکی آپارتمان شھی ی عروسھی خسرو بعنوان ھدعمو

 کمک
 .میدی براش چلشوی خدمتکار وساچند

 .سارا واقعا ذوق زده ست.رسھی سارا، سھند امروز مبرادر



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 143 

 .رمی بگی شده و بھ زور و اجبار تونستم فردارو ازش مرخصری سختگیلی خنیراب
٢٢١ 

  جون بھ محضنی کھ معلومھ ھمھ از عالقھ الکس بھ من مطلع شدند چون نسرنطوریا
 : گفتمی با ھم تنھا شدنکھیا
 یما بخوب. و چند سالھ ھومنھنی اون دوست چندھیالکس پسر خوب. جانکتای-
 .زمی بھش فکر کن عزشتریب.مشیشناسیم

 ...... نامزد داره اما ھنوز دوسش دارمنکھی بگم پسرت ھومنو چکار کنم؟با اخواستم
 : فقط گفتماما
 . جوننی نسرکنمیمن بھ ازدواج فکر نم-

 نکھی حوصلھ انباریا.  برمشگاهی بھ آرای گرفتم ھمراه ھستمی روز بعد تصمصبح
 خودمو
 .می شدشگاهی آرای راھیپس با ھست. آماده کنم نداشتمبخوام
 ھومن

 : اتاقم مشغول حاضر شدن بودم کھ مامان وارد شد و گفتتو
 ھومن جان؟-
 جانم؟-
 بھ بختش کتای فھیح.یشناسیتو الکسو از ما بھتر م. صحبت کنکتایراجع بھ الکس با -

 لگد
 . رو دوست دارهکتایالکس .بزنھ
٢٢١ 

 . باز بھ مامان نگاه کردمی دھانبا
 خواست؟ی می از من چمامان

 :بھ لبخند مامان نگاه کردم کھ گفت. کراواتم قرار گرفت و مرتبش کردی رویدست
 ؟یکنی کارو منیا-
 : تکان دادم و جواب دادمیگفتم؟سری مدی بایچ
 .البتھ-

 . داد و از اتاق خارج شدلمی تحوی لبخند مھربانمامان
  مشکلو انجام بدم؟نکاری اتونمی مچطور

 حاال چطور ازش بخوام با اون ازدواج شمی می برخورد اونا عصبنی از کوچکترمن
 کنھ؟
 . تختم نشستم و کالفھ سرمو تو دستام گرفتمیرو

 ومد؟ی نسونی چرا جیھست-
٢٢٢ 

 .زنمی دارم بھش زنگ مدونمینم-
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 شی جمع شده بود و آراییبای سرم بھ زیموھام باال.ستادمی اشگاهی آرانھی آیروبرو
 یحیمل

 . صورتم نقش بستھ بودیرو
 . منو بخودم آوردی ھستیصدا. خونھ تا لباسمو تنم کنمرفتمی مدیبا
 . اومدسونیج.ای بکتای-

 . وارد خونھ شدم بسرعت بھ اتاقم رفتمنکھیھم
 ست جواھرمو مقابلم گذاشتم و ھمونطور کھ گوشواره ھامو بھ.دمی پوشاطی با احتلباسمو
 . شدمرهی خنھی بھ آکردمی مزی آوگوشم
 .دی از پشت در بھ گوشم رسی ھستیصدا

 ؟ی حاضرکتای-
 . توایآره ب-

 : گفتکردی وارد شد و ھمونطور کھ براندازم میھست
  باشھ؟ای بیتو ھم با ھومن و کت.رمی مسونیمن با مامان بابا و ج-

 : کردم و گفتمیپوف
 نجان؟یمگھ اونا ا-
 .شگاستی ھنوز آرای کتیھومن ھست ول-
 .دیباشھ شما بر-

٢٢٣ 
 .دهیالکس درستھ قورتت م.ی ناناز شدیلی خیراست-
 . باشچارهی بسونیبرو بھ فکر ج.طونیبرو ش-

 . و از اتاق خارج شددیخند
 .شدی برگذار ملی تاالر شککی داخل مراسم

 . و از اتاق خارج شدمدمی پوشکفشامو
 .دی قلبم بھ شدت تپمیی من و ھومن تنھانکھی فکر ااز

 . رفتمنیی و از پلھ ھا پادمی کشیقی عمنفس
 . بودستادهیپشت بھ من رو بھ پنجره ا.دمشید

 . بودی اگھی اما اون متعلق بھ شخص درمشی دوست داشتم از پشت تو آغوشم بگچقدر
 : صاف کردم و گفتمصدامو

 .میبر.من آمادم-
 . نگاھم کردقی و عمدی سمتم چرخبھ

 . دلم واسھ نگاش تنگ شده بودچقدر
 : قدم جلو اومد و گفتچند

 ؟یتو بھ الکس عالقھ دار-
 :جواب دادم. جا خوردمدی کھ پرسی سوالاز
 ؟یپرسیچرا م-



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 145 

٢٢٤ 
  نھ؟ای یدار.جواب بده-
 . کھ دوسش نداشتھ باشھشھی مدای پیکمتر کس.ھیالکس مرد خوب-
 !!!یپس دوسش دار-
 ....دیشا-
 شھ؟ی می بنظرت چیکنی میاگھ بفھمھ رقاص-
 ؟ی بھش بگنوی ایخوای کھ تو منھیمنظورت ا-
 .ی با الکس ازدواج کندیتو نبا-
  چرا؟؟؟د؟؟؟؟؟؟ھھھینبا-
 : تحکم گفتبا
 .گمیچون من م-
 : لباسشو گرفتم و داد زدمقھی حرص جلو رفتم و با
 ؟یفھمی می نداره لعنتی ربطچیبھ تو ھ.کنمی بخوام میمن ھر کار-

 . زار از خونھ خارج شدمیولش کردم و با حال.دیلرزی مصدام
٢٢٥ 

 . خودمو بھ سالن جشن رسوندمی تاکسکی با
 . شددهی کشیدستم توسط کس. از مھمانھا آمده بودنیادی زتعداد

 . تویرینظی من چقدر بی خدایوا-
 ؟ی اومدیک.یالکس منو ترسوند-
 . دنبالتامی بیمنتظر بودم خبر بد. قبلقھیدق ٥-
 ن؟ی بشمی برستیبھتر ن. نبودیازین-
 .میبر.بلھ البتھ-

کنار . نواختھ شد و سارا و حسام دست در دست ھم وارد سالن شدندییبای زکیموز
 الکس

 . ورودشون دست زدمی برای و با لبخند گرمستادمیا
 .با اخم نگاھمو ازشون گرفتم. ھم وارد سالن شدندی و کتھومن
 . واقعا خود خواه بودھومن
 داد؟ی منو می بھ خودش اجازه دخالت تو زندگچطور

 . گفتمکی و حسام تبر رفتم و بھ ساراجلو
 : بغلم گرفت و گفتی با خوشحالسارا

 .ی کھ واقعا دوسش داشتھ باشیبا کس.نمی ببتی موقعنی تو رو ھم تو ادوارمی امزمیعز-
 ........ی قشنگی آرزوچھ

٢٢٦ 
 چوقتیھ....ستی نری امکان پذنی اما ایکنی برام میی آرزونی ازت ممنونم کھ چنسارا

 نیچن
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 .شھی نمیزیچ
 : و گفتمدمی گونشو بوسی نرمبھ
 رو برات نھای و بھتری دوست مننیتو بھتر.کنمی می خوشبختیمنم برات آرزو-
 .خوامیم

 : شددهی ھومن از کنارم شنیصدا
 .دی خوشبخت بشدوارمیسارا ام. بھتگمی مکیحسام تبر-

 توجھ از کنارش نیاما من بدون کوچکتر. باز ازش تشکر کردنیی و حسام با روسارا
 .تمگذش

 .دندیرقصی میمی مالکی و سارا با موزحسام
 . بودسونی کنار خانواده جیھست
 : نشستھ بودم کھ الکس کنارم نشستیزی تنھا سر ممنم

 زم؟ی عزیچرا تنھا نشست-
 .شناسمی رو نمی از خانواده عمو خسرو کسریخوب من غ.ینجوریھم-
 ؟یپس من چ-
 .اوووه تو رو فراموش کردم-
 : نگام کرد و گفتی دلخوربا
 .واقعا سپاسگذارم-

٢٢٧ 
 . نداشتمیمنظور.......یدونینھ م-

 . ما ملحق شدن کھ باعث شد با تعجب نگاھشون کنمزی بھ می و کتھومن
 : من نشست و گفتی روبرویعنی کنار الکس ھومن

 الکس حالت چطوره؟-
 : با لبخند جواب دادالکس

  بد بود؟شھی مگھ مکتایدر حضور .یعال-
 ...ھیاما فقط چند ثان.منم نگاش کردم. شدرهی بھ من خھومن

 .دمی نگامو ازش دزدبعد
 . بودمرهیدر تمام مدت بھ صورت ھومن خ. و الکس مشغول صحبت شدندھومن

 .انگار بھ اجبار باھش ھم صحبت شده.کردی اخم بھ الکس نگاه مبا
 : کھ گذشت الکس رو بھ من گفتیکم
 م؟یبرقص-

ھومن با ھمون اخمش داشت . باال انداختم کھ بلند شد و دستشو بطرفم گرفتی اشانھ
 نگام

 .کردیم
 .می رقص رفتستی الکسو گرفتم و با ھم بھ پدست
٢٢٨ 
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 . شده بودرهی بھ ھومن نگاه کردم کھ بھ ما خدمیرقصی کھ ھماھنگ با الکس منطوریھم
 د؟یپلکی اطراف من منقدری امشب اچرا
 ه؟داری چشم ازم برنمچرا

  رو ثابت کنھ؟ی چخوادیم
 :دمی الکسو شنی نگاه ازش گرفتم کھ صداکالفھ

  صبر کنم؟دیھنوزم با-
 ؟یبخاطر چ-
 .بخاطر جوابت-
 !ی کھ منتظر جوابم باشی نکردیتو کھ ھنوز از من درخواست-
  ماه بھت زدم؟کی ی بود طیا پس اون ھمھ حرف چ -
 .اونا حرف بود، درخواست نبود-
 ...طونیباشھ خانمھ ش-

 : کنار گوشم آورد و زمزمھ کردسرشو
 ؟یکنیبا من ازدواج م-

 .کردیداشت با خوردن مشروب خودشو خفھ م. دوباره بھ ھومن افتادچشمم
٢٢٩ 

 . از حد بخورهشی بدیره؟نبای کجاست تا جلوشو بگی کتپس
 .دیکوبی منھی داشت بشدت خودشو بھ سقلبم

 گفتم؟؟؟؟؟؟؟ی مدی بایچ
 داره؟ی دست از سرم برنمادشیچرا .....چرا؟.......یھومن لعنت........ھومن

 ره؟ی نمرونی عشقش از تو دلم بچرا
 کردم؟ی چکار مدیمثال با. نداشتمی چاره اگھید

 ...شھی قبول کنم چھ نھ، باالخره ھومن مال من نمچھ
 ..... لب زمزمھ کردمریاسمشو ز...دی لرزلبھام
 ...دمشیپرستی وار موانھی کھ بعد از اسم خدا دیاسم

 . الکس زول زدمی و بھ چشادمی کشیقی عمآه
 . بھش نداشتمیاقی اشتچی بود اما ھای کھ بھ رنگ درییچشا
 اد؟ی بعد از ازدواج عشق ھم بوجود مگنی نممگھ
 کتا؟ی ی چرا معطلپس

 ؟ی کندای پیخوای از اون کجا مبھتر
 ..... آره و خودتو خالص کنبگو
 .......بگو.......................................... آرهبگو

٢٣١ 
 : منو بخودم آوردصداش
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 نطوری شانس منھ کھ اای؟یدی جواب مری دنقدری تو بھ تمام سواال اکتای یوا-
 ی؟کشتیشد
 .گھیبگو د.منو

 : جواب دادمی لرزانی صدابا
 .کنمیقبول م-

 :س گفت نگاھم کرد سپیکم.دی درخشادی زجانی از ھچشاش
 .دی رسانی انتظارم بپانیباالخره ا.ی مال خودم شدگھید. راحت شدالمیآ ه ه ه ه خ-

 .ی موضوع خوشحالنیخوش بحالت کھ از ا. بحالت الکسخوش
 .کنمی نمدای پگردم،ی می شادی تو دلم دنبال ذره اھرچقدر

 .... حال منویدونی من، تو خودت خوب میخدا
 ..... باشھری کن کھ عاقبتم خی کارپس
 .دی نگاھم بسمت ھومن چرخباز
 .....عشق من.......ھومن.کنھی داره نگاھم مای خدایوا

 ///// داردیتیعشق ھم عجب حکا....ی کسی و من بھ اجبار برایگریتو از آن د/////
 . تو چشام حلقھ بستاشک
٢٣١ 
 . بکشمنھی دوس دارم وجودشو،عطرشو،نفسشو بھ سچقدر

 .شمی موونھی دارم دیوا
 تیبھ خداوند.ستی انصاف ننیا. دوسش دارماتی بقدر دنااااایخدا....خوامشی مای دنبقدر

 ....ستی نانصاف
  از الکس جدا شدم و ناخودآگاهی حرفچیبدون ھ. بھ رقص ادامھ بدمتونستمی نمگھید

 . ھومن رفتمبسمت
 : و زمزمھ کردمدمی کشرونی مشروبو از دستش بجام

 .......یبذار پاک بمون........اھلشم نباش.......یاھلش نبود-
 . نداشتمدنشویطاقت د. بھم انداختی متعجبنگاه

 . گرفتمی سالن جای صندلنی آخری کنارش گذشتم و رواز
 !!!!!! دلم پر بودچقدر
  با الکس ازدواج کنم؟ستی قرار نستم؟مگھی خوشحال نچرا
 ست؟ی و سارا لبخند رو لبام نی مثل ھستچرا
 ؟؟؟یچون اونا با عشق ازدواج کردن اما من چ. ساده ستشجواب
 کجااااست؟؟؟؟......... کجااااااست؟؟؟عشقم

 . مقابلم چشام تکان خورد کھ بھ خودم اومدمیدست
٢٣٢ 
 . داشتیچھره متعجب. کردم الکس بودنگاش

 : ھواسم سر جاشھ گفتدی دیوقت
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 . دختر؟؟صد بار صدات زدمییکجا-
 : ادامھ دادطنتی با شبعد

  ازدواجمون آره؟؟بھیکردی فکر می بھ چیداشت-
 !!!!!!!!! داشتی دل خوشعجب
 : نشست و دستامو تو دستاش گرفت و گفتکنارم

 یزی چھیفقط .ی من واقعا خوشحالم کھ قبولم کردکتای. فرشتھ دارمھی کھ شھیباورم نم-
 رو

 . بدونمخوامیم
 :دمی کردم و پرسنگاھش

 ؟یچ-
  نھ؟ای ی کھ قبولم کردیتو بھ من عالقھ مند شد-
 .کنمیگفتھ بودم کھ بھ عشق فکر نم. نھ الکسیراستشو بخوا-

 : و جواب داددی کشیقی عمنفس
 .ی وار دوستم داشھ باشوانھی مثل من دخوادیفقط دلم م.یشیبھ مرور زمان عالقھ مند م-

٢٣٣ 
  وارش باشھ خوبھ؟وانھی از نوع ددمی روز دوستت داشتم، قول مھیاگھ -
 ؟یدی خبر مھی بھ بقیخوب ک.ھیعال-
 . واسھ فرداذارمیم.ستی نیامشب وقت خوب-
 .بردمی داشتم لذت م؟تازهیدی دست از رقص کشھوی چرا یراست.ی تو بگیباشھ ھرچ-
 : کھ زد گفتمی توجھ بھ حرفیب
 .پرسمی سوال از تو مھیحاال من ......الکس؟-
 .بپرس-
 ھ؟یا چنظرت راجع بھ رقاص ھ-
 ھ؟ی چھ سوالگھی دنیا...فھممینم.......اوووووووم-
 .تو جواب بده-
 .نیھم... ادیازشون خوشم نم-

 نی ھمستی نشھ؟بھتری می رقاصم چھی اگھ بفھمھ من یعنی......ھھھ!!!! ادی نمخوشش
  بھش بگم؟حاال
 :دیچی ارکستر تو فضا پیصدا

 . برقصھییای قراره برامون اسپانیزیدوست عز.می دارزی سورپراھیانگار -
  کھ قراره برقصھ؟؟؟؟؟؟ھیاون ک. نگاه کردمتی بھ جمعمتعجب

٢٣٤ 
 : گوشم گفتریلبخند زد و ز. بودیھست.نگاش کردم.ستادی کنارم ای کردم کساحساس

 .یی برقصھ توییای اسپاندی کھ بایکس. آماده شو؟پاشوی ھستیمنتظر چ-
 گفت؟ی می چیھست. از شدت تعجب گرد شدچشام
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 : گوشم گفتری دوباره زدی نگاه متعجبمو دیوقت
 .ھمھ منتظرن.کتای گھیپاشو د-
  من برقصم؟دی بود؟چرا بای کشنھادی پنیآخھ ا-
 . ننداز پاشو جون مننی منو زمیرو. نداشتھ باشی کارنایتو بھ ا-

  تماشامونی اطالع بود و داشت با کنجکاویاون از موضوع ب. بھ الکس انداختمینگاھ
 .کردیم

 : کردم و دوباره گفتمی بھ ھسترو
 . رقصھ و نھ حوصلشو دارمنینھ لباسم مناسبھ ا.تونمیمن نم-

 : با حرص گفتیھست
 . غصھ لباسو نخورایتو ب-

 :دی دستمو فشرد و پرسالکس
٢٣٥ 

  افتاده؟یاتفاق-
 .گردمی جا باش من برمنیھم.نھ نھ-
 .باشھ-

 : کرد و گفتیمنو وارد اتاقک. رفتم سالنی بھ آن سوی ھمراه ھستبھ
 . لباسنمیبفرما ا-

 !!!!!! از کجا اومد؟چقدرم خوشگلھگھی دنیا. شدمرهی مقابلم خی لباس زرشکبھ
 : گفتدمی نشون نمی عکس العملدی دی وقتیھست

 .گھیبپوشش د-
 !!فھممی برقصم؟ اصال نمدیآخھ چرا من با-
 .تو بپوش. مییایچون من عاشق رقص اسپان-

 رقص نی ای داشت کھ برانی چی دامنش کمنییبلند بود و پا.دمی بھ اجبار پوشلباسو
 اریبس

 . بودمناسب
 . بھ سر تا پام انداخت و لبخند زدی نگاھیھست

 : کرد و گفتتمی سمت در اتاق ھدابھ
 .گھیبرو د.ھیعال-

 .می بھ سمت ارکستر رفتیھمراه ھست. در خارج شدماز
 . نواختھ شھکی اشاره کرد تا موزیھست

٢٣٦ 
  نھ؟؟ای انجام بدم ی رقصو بخوبنی اتونمی استرس منی با ادونمینم

 گوشش زمزمھ ری زیزیھومن بھ سمت ارکستر رفت و چ. بلند شدکی موزیصدا
 .کرد

  چھ خبره؟؟؟؟نجایا
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 . بھ دست ھومن دادکروفونوی تکان داد و می سرارکستر
 !!!!!!!!!!اوردمی شاخ درمداشتم
 ھومن بود کھ ی کھ منو متعجب کرد صدایزیچ. کل سالنو در برگرفتکی موزیصدا
 یآھنگ
 . شروع بھ خوندن کردییبای رو بھ زییایاسپان

 . بودرای و گنی دلنشی واقعیبھ معنا!!!ییبای زی صداچھ
 . برقصمنکھی اای زمی صداش اشک بردنی از شندونستمینم
 دنی شروع بھ رقصکیموز رو گرفتھ بود ھماھنگ با دمی دی کھ اشک جلوی حالدر

 .کردم
 . سوت کل سالنو در بر گرفتھ بودغوی جیصدا
 .بردندی لذت می من در رقص و ھومن در خوانندگی از ھماھنگھمھ

 .دیباری از سر و روش میتعجب و شگفت. شده بودیدنی الکس واقعا دچھره
 . ما شدندی جدا و ذوق زده مشغول تماشاگاھشونی و حسام از جاسارا

 رهی فقط بھ من خکردی چشم باز می بستھ مشغول خوندن بود و وقتی با چشمھاھومن
 .شدیم

٢٣٧ 
  تموم شدگھید.میھومن نشد کھ مال ھم بش....... ھووومنیوااااا. پر از غم بودنگاھش
 .تمووووم شد.....ھومن

 کر کننده ی و صدادی رسانی بپاکی موزنکھی و ھمدمی آھنگ رقصانی تا پای سختبھ
 مھمانھا

 . شد بھ داخل ھمان اتاقک رفتمبلند
 . کردمھی ھومنم گری برای ھای در نشستم و ھاپشت
 یی دلمو ھوا؟چرای لعنتی نگام کردیچرا؟چرا اونطور. نگاھشو دوست داشتمچقدر
 ؟یکرد

 ....نیبدتر..... کردهشھی کھ تو دلم رھی زخمنیخدا عشق بدتر........خداااااااا
 . خودشو بھم برگردونیریگی اگھ نمای.ری عشقو ازم بگنی اای
 شھ؟؟؟؟؟آره؟؟؟؟؟یم

  فقط از خودت ساختست؟ی ھر کاریگی نممگھ
  تا باورم شھ؟چرا خدا؟چرا ؟؟؟یکنی نمی چرا کارپس

 رو ھم حس خوردی کھ بھ در اتاق میی ضربھ ھای صدای کردم کھ حتھی گراونقدر
 .نکردم

 . پاک کردم و از جام بلند شدماشکامو
 .دمی کردم و لباس خودمو پوشضی تعولباسو
 ختھی بھ ھم رشمی آرایکم. کھ در اونجا قرار داشت بھ صورتم نگاه کردمی انھی آداخل

 بود کھ
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 . کردم و از اتاق خارج شدمدرستش
 . ھواسش بھ من نبودی سرو غذا بود و کسوقت

 . گرفتمی دنج جای گذشتم و گوشھ ازھای منی باز
٢٣٨ 
 ھومن
 . ناراحت شدیلی خی با الکس ازدواج کندی گفتم نبابھش
 .کنھی دلش بخواد می ھرکارگفت

 .یییییلیخ..... خوشگل شده بودیلیخ
  اون با الکس ازدواجخوامیمن نم. دور و برش بپلکھادی الکس زذاشتمی مدینبا

  بگم؟؟ی بھ کنویا.....خوامینم....کنھ
 : گفتمیبھ کت. نشستھکتای کھ کنار دمیالکسو د. بودزونی از بازوم آوزیری یکت
 . الکسشی پمیبر-
 اونجا چرا؟-
 .ای بدمش،ی وقتھ ندیلیخ-
 ی فقط اتفاقدادی نمتیبھم اھم. پر از بھت و تعجب بودکتاینگاه . ھمراھم اومدیلی می ببا

 .شدی تو چشمم مچشم
 ی چدونمی نمھوی. مشغول باشھکتای تا کمتر با زدمی حرف می الکس از ھر موضوعبا

 شد کھ
 .شدمی موونھیداشتم د. رقص دادشنھادی پتاکی بھ

٢٣٩ 
 شتری حساس بودم کھ از جونم بی دختری کنارم نشستھ بود اونوقت من رونامزدم
 دوسش
 .داشتم

 . زدبشی گفت و کجا غی چی کتدونمینم
 .دمیشنی میزی و نھ چدمیدی مکتای جز یزی نھ چاصال

 . شدمرهی خکتایبھ .دمی سر کشھوی پر کردم و ی دادم و جام مشروبھی تکی ستونبھ
 .دیرقصی قشنگ تو بغل الکس مچقدر

 .نگاش بھم افتاد.دمی دومو پر کردم و سر کشجام
 تو نطوری اشمی داشتنت دارم از درون خرد می بودنت، برای چقدر برای اگھ بدونکتای

 بغلش
 .یکنی نمیطناز
 . سومو خوردمجام

 . بوددهیرنگش پر. نگران بودنگاھش
 .... سکوت بود و نگاهشتری بی ولزدنیھم حرف م با یگھگاھ

 .بھ سمتم اومد. از الکس جدا شدھوی
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  کھ مثل اسمشیکس.... کھ آرزوم بودیدختر قشنگ....... منیکتای.دمیدی خواب مانگار
 ... ھمتا بودی بواقعا
 : گفتنشی دلنشی و با صدادیجام شرابو از دستم کش. طرفماومد

 .یبذار پاک بمون.......اھلشم نباش......یاھلش نبود-
 . رفتکتای. رفتو

  و تنھا وسطکھی کھ دمی الکسو مات و مبھوت دی بوده اما وقتای فکر کردم واقعا رواول
 . باورم شدستادهی رقص استیپ

٢٤١ 
 ........ منھشیاون فکرش پ....... بھ فکر منھکتای

  بھتر؟؟؟؟؟نی از ایچ
 ھومن

 .دمی دکتای بھ خودم اومدم باز الکسو در کنار یل خودم بودم اما وقت تو حای تا کدونمینم
 . شدمکالفھ

  چکار کنم تا دست از سرش برداره؟دیبا
 ...... تو ذھنم جرقھ زدی فکرھی ھوی

 شھ؟؟؟ی می رقاصھ چھی کتای بفھمھ اگھ
 .من روش حساسم.اما اون عشق منھ.ھی نامرددونمیم
 ... مانعش بشمدیبا. اگھ با الکس ازدواج کنھرمی میم

 . ماھر باشھیادی زنکھی برقصھ مگھ اییای اسپانستی بلد نی کسھر
 .ھییایاون عاشق رقص اسپان. افتادی بھ ھستچشمم
٢٤١ 
 : کنارشرفتم

 ؟یھست-
  شده ھومن؟یچ-
  مھارت داره؟یادی زییای تو رقص اسپانکتای ی خبر دارگمیم-
 ؟یگی می؟جدیچ-
 .ھیدروغم چ-
 . برام برقصھباری بگم دیبا.ی چھ عالیوا-
 !دهی میجانی شور و ھھیچرا حاال نرقصھ؟بھ جشن امشبم ...خوب-
 .کنھی قبول منمیبذار بب.یگیآره راست م-
 بھتره اول با ارکستر ھماھنگ.ارهی ممکنھ بھونھ بیاگھ االن بھش بگ.نھ صبر کن-

 یخوای می آخر مھمونیگفت. بودیشک بودم، زردهی لباس برات خرھیدرضمن .یکن
  کھ؟ادتھی.شیبپوش

 چطور؟.ھنوزم قراره بپوشمش.گھیخوب آره د-
 اگھ بھونھ لباسشو گرفت اونو. برقصھتونھیمطمئنن با اون لباس کوتاھھ تنش نم.خوبھ-
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 . بدهبھش
 .یگیآره راست م-
 .گھی برو دی ھستیخوب منتظر چ-

 .ر گوشش زمزمھ کرد کنایزی با ذوق بطرف ارکستر رفت و چیھست
 : رو بھ مھمانھا گفتی با شادمانارکستر

٢٤٢ 
 . برقصھییای قراره برامون اسپانیزیدوست عز.می دارزی سورپراھیانگار -

 نگاه تی گرد کرده بود و داشت بھ جمعیچشاشو بطور بامزه ا. دوختمکتای بھ چشم
 .کردیم

 . کھ قراره برقصھگردهی می داره دنبال اونالبد
 . گفتیزھای گوشش چری رفت و زکتای کنار یھست
 . با ھم بھ اتاقک تھ سالن رفتندی از مدت کوتاھبعد

 ارکستر آھنگو ی اگھ من جاشھی فکر کردم چقدر خوب منی زدم و بھ ایلبخند
 .....بخونم
 .ارمی بوجود بکتای خودم و ی براییای دارم لحظھ رودوست

  چرا کھ نھ؟آره
 ..... آھنگو بلدمنی امن

 ھومن
کنار ارکستر . جلو رفتم و منتظر موندم تا آھنگ نواختھ شھ،ی و ھستکتای اومدن با
 ستادمیا
 : گوشش گفتمری زو
  قطعھ رو اجرا کنم؟نی من اشھیم-
 .دییالبتھ بفرما-

٢٤٣ 
 . بھ دستم سپردکروفونویم

  کھ باھش داشتمویداری دنی ھم گذاشتم و اولیچشامو رو. کامال متعجب بودکتای نگاه
 . آوردم و شروع کردم بھ خوندنبخاطر

 . اومد کنارم تا نظرمو جلب کنھی رقصش داخل کاباره،وقتادی
 . داشت از خودش دفاع کنھی کھ منو با دزد اشتباه گرفت و سعی زمانادی
 . بودنیری شیلی کھ برام خی بوسھ انی اولادی
 ... بدیلیخ. بودیحس بد.... شدنش توسط حسامدهی بوسادی
 .ی رقص دونفرمون تو مراسم ھستادی

 .برمی نمادی از چوقتی کھ ھیحس
 . تر بودنیری کھ برام از ھزاران ابراز عشق شی حرفنی آخرادی بو
 ..... چشاشی نگرانادی..... گرفتن جام شراب از دستمادی
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دامن .دیرقصی مییبایبھ ز. شده بود تا فقط نگاش کنمدهیانگار آفر. باز کردمچشامو
 لباسشو
 .دادی تکانش مبای زی و با حرکاتگرفتی مبدست

 .دیدرخشی ھمھ منیحاال اون داشت ب.کنھی می ماه کھ تو آسمون دلبرمثل
 .....لبخندش.....حرکاتش..نگاھش....زشیھمھ چ.ھی دوست داشتنچقدر
 .....رهی نظی من بی برااون

 . کھ اسمش برازندشھواقعا
  چرا؟؟؟اما....چشاش نمناکھ.....چشاش

٢٤٤ 
  نگاش پر از غمھ؟؟؟چرا
 : و بگمرمشی تو آغوشم بگتونستمی مکاش

 ...پشتتم.... مواظبتماستی دنای کھ تا دنیآخھ تو منو دار....ای غصھ بخورنمینب-
 صحنھ رو ترک کرد و داخل ھمان اتاق ی معطلی بکتای. تموم شدکی موزنکھیھم

 .رفت
 . با احساس بخونمنطوری بتونم اکردمیفکرشم نم. مھمانھا باال رفتقی تشویصدا

 . بودکتای حضور ی برامطمئنن
 . و ضربھ زدمستادمی در اتاق اپشت

 صورتش ی اخم چاشنھی و ستادیچند بار ضربھ زدم کھ الکس کنارم ا. نشددهی شنیزیچ
 کرد

 : گفتو
 ؟ی تنھا بذارکتای منو با شھیم-

 یی کھ مزاحمھ توی بگم کسخواستم
 ؟یخوای از جونش میچ

 : فقط گفتماما
 .میبھتره ھردومون تنھاش بذار.کنھیدرو باز نم-
 . از در فاصلھ گرفتمو
 . از سالن خارج شدمی کتی توجھ بھ صدا زدنھایب

٢٤٥ 
 . کجاستدونمینم.دمی جشن ھومنو ندانی پاتا

 : گذاشت و گفتزی می کھ بھ دست داشت روییظرف غذا. کنارم نشستالکس
 ؟یستیگرسنھ ن-
 . ندارملیم.نھ-
 ؟ی باشلی می بی کھ در رقص داشتتی بعد از اون ھمھ فعالشھیمگھ م-

 :کھ گفت. دادملشی تحویشخندی نفقط
 ؟ی گرفتادی از کجا نارویا.یرقصی خوب میلیتو خ-
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 .رمیگی مادیچون استعدادم تو رقص فوق العادست، زود . مدت کالس رفتمھی-
 .ی برام برقصدیپس ھر روز با.ھی عالیلیخ-

 .ی لبخند رو لبم اومد و نھ حرفنھ
 تموم زی آشنا شدم کھ برام ھمھ چی بود اما من قبل از اون با کسی نقصی مرد بالکس

 .بود
 . کھ عاشقشمھی و من خوشحالم کھ ھومن کسشھی بارو عاشق مھی شی تو زندگیھرکس
٢٤٦ 

 . من وجود ندارهی بھتر از او برامطمئنم
 ی اما اگھ ھومنشدی من بود عاشقش می جایھر دختر. بود و ھم مھربانبای ھم زالکس
 ..... نداشتوجود
 : منو بخودم آوردی ھستیصدا

 رون؟ی بیومدی نمی صدات زدی ھرچ؟چرای خوبزمی عزکتای-
 .دی طول کشکمیلباس عوض کردنم . جانیخوبم ھست-
 .ی من بترکونیقول بده تو عروس.ھمھ لذت بردن.یدی رقصی تو عالیوا-

 : اراده گفتمی و بدمیخند
 . دارهییبای زیھومنم صدا-
 نطوریا.نی بودیھر دوتون عال. خوندیواقعا عال.آره منکھ خواھرشم تعجب کردم-
 ستین

 الکس؟
 : جواب دادالکس

 چی ھومن ھی شدم کھ بھ صداری رقصش متحیاونقدر برا. ھمتاستی تک و بکتا،ی-
 یتوجھ

 .نکردم
 :یھست

 !!!!ی ھومن نشدی تعجب داره کھ متوجھ صدای؟جاواقعا؟؟؟-
  با ھومن لجھ؟؟یعنی. باال انداختی شانھ اانھی موزالکس
٢٤٧ 
  ؟ستنی چرا؟مگھ با ھم دوست نآخھ

 . حرکتش ناراحت شدمنی از اناخودآگاه
 ھومن
 .کشوندی مکتای منو بسمت اتاق یبی عجیروی نھی. برگشتم خونھی اطالع بھ کسبدون

 . روشن کردم و کامال وارد اتاق شدمچراغو
 .بالشتشو تو بغلم گرفتم. تختش نشستمیرو

 . حس آرامش بھم دست دادھی
 . کھ صبح تنش بودیشرتیت. تخت بود افتادی کھ روی بھ لباسچشمم



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 157 

 . و نگاش کردمبرداشتم
 .دمی کشیقی گرفتم و نفس عممینی بیجلو
 .دادی عطرشو میبو
 .دمی کشھی عطرشو بھ ری ولع بوبا

 ....سوختی اشک میاری اختی از وجود بچشام
 .... نفر تعلق داشتکی کھ بھ یعطر. عطرش بودمعاشق

 .....کتاااای فقط
بخاطر خوردن مقدار .دمی تختم خوابی ھمراه لباسش بھ اتاقم رفتم و طاق باز روبھ

 نسبتا
 . نداشتمی مشروب حال درستیادیز

٢٤٨ 
 . بار زنگ خوردنی چندمی برالمیموبا

 رو بغل گرفتھ کتایخاموشش کردم و ھمونطور کھ لباس ... رو نداشتمی کسحوصلھ
 ،بودم

 . بردخوابم
 آروم چشم باز کردم و در کمال دی کنارم دراز کشی بودم کھ احساس کردم کسخواب
 یناباور

 .دمی رو دکتای
 : زد و گفتی قشنگلبخند

  کردم؟دارتیب-
 ..... کنار منکتای....شھی نمباورم

 :تو موھام فرو برد و گفت دستشو
 ؟ی ناراحتدمی خوابشتی پنکھیاز ا-

 : جواب دادمبسرعت
 ؟ی نریدیقول م......باشھ؟.... بمونشمیپ......نھ نھ اصال-
 ....دمیقول م-

  دارمایخدا. چشمھا و لبام در حرکت بودنینگاھش ب....دی اومد و کامال بھ من چسبجلو
 نم؟؟یبی مخواب
 .................دنشی لبام گذاشت کھ با ولع شروع کردم بھ بوسی رولباشو
٢٤٩ 

 .... جلو دارم نبودیچی دوسش داشتم کھ ھاونقدر
 ھومن
 ....دمشی بوسی اانھی بغلش کردم و بھ طور وحشمحکم
 .......دادی و دستشو کھ پشت گردنم بود فشار مکردی ممیھمراھ
 .... لباسش و پشتشو نوازش کردمری بردم زدستمو
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 .اوردمی بال در می از خوشداشتم
 ....دمی دست کششیی طالی باز کردم و بھ موھاچشامو

 ......؟؟؟؟یییطال
  کرده؟ریی رنگ موھاش تغچرا

 بھ کتای یرنگ چشا......خمار بود.....چشاشو باز کرد..... برداشتمدنشی از بوسدست
 یاھیس

 ... روشنیلی خیاما حاال عسل..... بودشب
٢٥١ 
 ...... بار پشت سر ھم پلک زدمچند
 : گفتی خمار و لحن کشداری با چشانیکاتر

 ....ی زوده تمومش کنیلیھنوز خ-
 چنان....... حرصی از رودیشا....ی بخاطر چدونمی کھ نمدی دوباره خودشو بسمتم کشو

 : زدغی و جدی از سرش پری تخت افتاد و خمارنیی دادم کھ پاھولش
 ؟ی وحشیکنیچکار م-
 ؟یکنی می چھ غلطنجایتو ا-
 ؟ی اون موقع خواب بود؟ازی شدوونھید-
 : حرص داد زدمبا
 .جواب منو بده-
  کجا باشم؟یخواستیپس م-

 بازو ھاشو بدست کردمی کھ خودمم علتشو درک نمیتی جام بلند شدم و با عصباناز
 گرفتم و

 : حرص فشردم و داد زدمبا
 ؟ی ندار؟مادری ندار؟پدری نداریمگھ تو خونھ زندگ.نجای ایای میکنیغلط م-
 .ی شدیتو روان....وونھی ولم کن دیآ-

 .... گفتی و آخواری ھولش دادم کھ خورد بھ دمحکم
٢٥١ 

 : بسرعت از اتاقم خارج بشھ کھ دستشو گرفتم و گفتمخواست
 کجا؟؟؟-

 ھومن
 : ترس نگام کرد کھ دوباره گفتمبا
  کجا؟گمیم-

 : کرد و گفتبغض
 .خونھ-
 . بخوابریبگ.الزم نکرده-
 ...ی اومدی غلط کردیخودت گفت-
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 . بخوابریگفتم برو بگ-
 : تخت نشست و گفتیرو

 ؟یتو چ-
 . نداشتھ باش بخوابیبھ من کار-

 .دی تخت دراز کشی نازک کرد و روی چشمپشت
٢٥٢ 

 ....دمی کاناپھ رفتم و خواببسمت
 ... اشتباه گرفتمکتای رو با یلعنت بھ من کھ کت. مشغول بودفکرم

 . شب بودمھی ن٠ نگاه کردم میعت مچ سابھ
 ... کردم بخوابمی چشام گذاشتم و سعی روساعدمو

 نجا؟چرا؟ی اادی بدی چرا بای کتفھممی نممن
 : کھ گفتدمی شنصداشو

 ........خودت...ی قول بده نریخودت گفت...من فقط اومدم کنارت بخوابم-
 : قطع کردم و گفتمحرفشو

 .....یرو اعصابم راه نرو کت... بخوابریبگ...من غلط کردم-
 : با حرص گفتمبعد

 ...لعنت بھ من-
  چت شد آخھ؟ھوی ھومن؟مگھ من چکار کردم؟ییچرا عصبان-
 ؟ی خفھ شیتونی میکت-
 . باالخره تونستم بخوابمی طوالنقھیبعد از گذشت چند دق.دمی صداشو نشنگھید

٢٥٣ 
 ھومن

 گرفتھ یبا صدا.کردی باز داشت نگام مشیحسام با ن. چشم باز کردمی دستی تکانھابا
 :گفتم

  نھ؟یای از پنجره مرونی بمتیاز در بنداز-
 : و گفتدی بلند خندی صدابا
 .... برادر منی کردی چھ ابراز دلتنگیوا-

 : بھ بدنم دادم و ھمونطور گفتمی جام بلند شدم و کششاز
 ؟یکنی چکار منجای ایجد-
 .نجای امیایمامان گفت واسھ ناھار ب-
چکارشون ... تازه عروس دومادنیبذار باھم خوش باشن ا....مامان ما ھم دلش خوشھ-

 یدار
 آخھ؟

 . خرج دارهیباالخره زندگ.می تلپ شنجای مدت ناھار و شام اھی تا ختمینبابا برنامھ ر-
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 ی زرت و زرت پاش،ی تونو بدونیی قدر تنھانکھی ای خااااااک بر سرت کھ جایعنی-
 .نجای ایایب

 : شد و گفتی جدھوی ی ولدیخند حسام
 ؟یدی کاناپھ خوابی چرا رویراست-

٢٥٤ 
 . بخوابمنجایمجبور شدم ا. از کجا نازل شددونمی نمنی کاتری نصفھ شبھوی دونمیچھ م-
 : نگام کرد و آھستھ گفتی حالت خاصبا
  ما، سارا پاشو تو اتاق منیدوران نامزد.از خداتم باشھ. چقدر ھومنیکودن-

 ؟یکنیاونوقت تو ناز م.ذاشتینم
 ....... امادیشما ھمو دوست داشت. شما فرق داشتھیخوب قض-
 : گرد نگام کرد کھ با خنده گفتمیحسام با چشا. گفتمی چدمی بھ خودم اومدم و فھمھوی
 .ری نگی جدشبھی نھ؟بخاطر مشروب دگمیدارم چرت و پرت م-
 . بسرعت رفتم داخل حمامو

 ھومن
 .مام خارج شدم از گرفتن دوش از حبعد

 . بودختھی رمیشونی پی روشی بود و مقدارسیموھام خ.دمی پوشلباس
 . رفتمنیی اومدم و از پلھ ھا پارونی اتاق باز

٢٥٥ 
 . بوددهیچی پمنی نشی شاد خانوادم تو فضایصدا

 .نبود.... گشتم کتای چشم دنبال با
 . ھمھ سالم دادم و نشستمبھ

 . پسادیچرا نم.... بھ راه پلھ بودچشمم
 . بابا منو بخودم آوردیصدا

 . نداشتیتی اما برام اھمکردی نگام می با دلخوریکت
 .دنیخندی مطنتی با شی و گھگاھزدنی و سارا با ھم حرف میھست

 .کردنی و مامان ھم با ھم پچ پچ محسام
 .شدمی متوجھ نمیزی اما من چگفتی شرکت متی داشت از وضعبابا

 . سراغم اومده بودی بدحس
 :دمی پرسی و از ھستاوردمیباالخره طاقت ن. برام تعجب آور بودکتای نبودن

  تون کجاست؟گھیپس قل د-
 : نگاھم کرد و گفتیھست

 . اتاقشھ؟داخلیگی رو مکتای-
  ما؟شی پادیچرا نم-
 .ادیگفت م-
 . دوباره با سارا مشغول شدو
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٢٥٦ 
 .دمی پاشو از پلھ ھا شنی صدانکھی گذشت تا ایی طاقت فرساقیدقا

 . بلندشو پشتش بستھ بودیموھا. بھش دوختمچشم
 . بھ گوش داشتی بلندی ھاگوشواره

 لباس گشاد یباال. داشتی شلقھی. سھ ربع بودنیآست. رنگ تنش بودی اروزهی لباس فھی
 و
 .ومدی قشنگ بود و بھش میلیخ. چسب بودنشییپا
 .شدی مدهی دی و خوش تراشش بخوبدی سفی زانو بود و پاھای روتا

 . ھم پاش بودیدی سفیاصندلھ
 . کنمزی نفرو آنالھی قی دقنقدری نشده بود اتابحال

 .نگاھش تو نگام قفل شد.دی پلھ ھا رسنیی بھ پایوقت
 . دستاشو تو ھم قالب کردی حالت استرسبا

 : از من گرفت و رو بھ بابا گفتنگاشو
  بگم؟یزی چھی شھیم......عموجون-

 : گفتی با مھربانبابا
 .بگو دخترم-
 ...... کردیاز من خواستگار.....الکس...راستش.....اووووم-
 .دی دور سرم چرخایدن
 ... بوده بگووووی بگو کھ جوابت منفکتای دم؟یشنی میچ

٢٥٧ 
 :مامان

 زم؟ی عزی دادیتو چھ جواب...یچھ عال-
 . دوباره بھ من زول زدکتای
بگو بگو نھ و .احساس کردم حرف زدن براش سخت شد......دی چشاش لرزی نین

 راحتم
 ....کن

 .جواب مثبت دادم...بھ درخواستش......من-
 .رمی و دارم با خودم کلنجار مدارمی وقتھ بیلیخ
 ......ھیکار سخت. موضوع الکسو بگمدیبا

 ... گفتدی بااما
 : وارد اتاقم شد و گفتیھست

 ن؟یی پایایسارا و حسام اومدن نم-
٢٥٨ 

 . جانی ھستامیم-
 .ایپس زود ب-
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 . از اتاق خارج شدو
 . کردمی و عرض اتاقو با استرس ططول

 . رفتمنیی باالخره از اتاق خارج شدم و پلھ ھا رو پایقی بعد از دقاو
سرمو باال گرفتم و تو .دمی پلھ ھا رسنیی بھ پانکھیھم. رو حس کردمی نگاھینیسنگ
 یچشا

 . شدمرهی خھومن
 . واقعا گفتن موضوع برام سخت شدگھی دیوا

 : تو ھم قالب کردم و گفتمدستامو
  بگم؟یزی چھی شھیم......عموجون-

 : گفتشی ذاتی با مھربانعمو
 .بگو دخترم-

 : گفتمی و بسختدمی کشیقی عمنفس
 ...... کردیاز من خواستگار.....الکس...راستش.....اووووم-

 . ھمھ ذوق زده شد اما ھومن مات نگاھم کردنگاه
 : گفتی جون با خوشحالنینسر

 زم؟ی عزی دادیتو چھ جواب...یچھ عال-
٢٥٩ 

 . بھ ھومن زول زدمدوباره
  و ازی عشقت زول بزنیچقدر سختھ تو چشا. لحظھ نم اشکو تو چشام احساس کردمھی

 .ی بگبشی رقیخواستگار
 :دی لرزصدام

 .جواب مثبت دادم...بھ درخواستش......من-
 . بلند شدی سارا و ھستی خوشحالغی جیصدا
 .زدنی لبخند متی جون و عمو ھم با رضانی ،نسرحسام
 ....... ھومنی تفاوت بود ولی بنیکاتر

 ..... سرخھ سرخھچشاش
 . شدمدهی بھ آغوش کشی توسط سارا و ھستھوی

 . کردنی خوشبختی دو بغلم کردن و برام آرزوھر
 : جون از جاش بلند شد و مھربانانھ منو تو آغوش مادرانش جا داد و گفتنینسر

 .ی کردیخوشحالم کھ انتخاب درست.زمی عزھیالکس پسر خوب-
 : بسمتم اومد و لبخند زنان گفتعمو
٢٦١ 

 .رمیگی می دختر قشنگم جشن عروسیخودم برا-
 .دی بوسمویشونی پو

 : گفتی ھمونجا کھ نشستھ بود با شادحسام
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 .دی خوشبخت بشدوارمیام.کتای ی کردیانتخاب درست-
 : نازک کرد و گفتی پشت چشمیکت
 .مبارکھ-

 ..... ھومناما
 قدم با ھم ھی. و بھ سمتم قدم برداشتستادی بر افروختھ ای سرخ و صورتی چشابا

 فاصلھ
 ....میداشت

 :ت بھ دستش دادم کھ گفدیلرزی میدستمو کھ حساب. بسمتم دراز کرددستشو
 ...........و تو...ھیالکس مرد خوب...مبارکت باشھ-

 . مکث کرد کھ باعث شد بھ چشاش زول بزنمیکم
 .تو چشاش اشک جمع شده.شھی نمباورم

 کھ ادامھ حرفشو با ختی صورتم ری بغض کردم و اشکام دونھ دونھ رودنشی دبا
 لرزش و

 : گفتبغض
٢٦١ 

 .یمونیم.... و ی دوست مننیبھتر....و تو-
 ...... دوستشمگھی عشقم داره بھم مایخدا..... گفت دوستشماون

 : گفتمی و دستشو فشردم و بسختدمی باال کشموینیب
 ....ی ھستیتو دوست خوب-

 ھی عطرشو بھ ریبھ سخت.بغلش کردم و سرمو رو شونش گذاشتم. تحمل کنمنتونستم
 .کردی شک می کسدینبا. زود رھاش کردمیلی و خدمیکش

 : بھ من کرد و گفتی و نگاھدستای کنارم ایھست
 ھ؟ی چی براھیگر-

 : شد و گفترهی بھ ھومن خبعد
 ؟ی انداختھی؟چرا تازه عروسمونو بھ گر.ھومن-

  چشاش گرفت و ھمونطور کھ نم اشکشو پاکیدستشو رو. کرد لبخند بزنھی سعھومن
 : گفتکردیم
 . من شدریتقص..دیببخش-
 . بسرعت از پلھ ھا باال رفتو

٢٦٢ 
 ھومن
 .دمی عشقھ بھ خودمو دکتای تو نگاه امروز

 .کنھی می بازشی داره با زندگاون
 . کردمی کھ من بازھمونطور

 . گرفتشی گردی چشامو دیوقت
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 . کردبغلم
 ی رو تحمل کرده کھ برای چھ فشارنی نکرد اما حاال ببنکاروی اچوقتی کھ ھیکس
 ی اھیثان

 .س داشتنش کم بشھ و از دوشی منو تو آغوشش گرفت تا از دلتنگکوتاه
 . زود ازم جدا شدیلی تو بغلم اما خرمشی داشتم سفت بگدوست

 . بودگرانی حضور دی برادونمیم
٢٦٣ 

 .زمیری اشک می کسی باره کھ دارم برانی اولیبرا
 . خودمیی تنھاتو

 .شھی داره از جا کنده مقلبم
 ھ؟ی چھ سرنوشتنیا

  خدا؟ھی سرنوشتچھ
 ... ازدواج کنمنی با کاتردی کھ بابا بھم گفت بای روزادمھی

 ... کردممخالفت
 . گفتنی توجھ بھ من موضوعو بھ پدر کاتری بابا باما
 . مقابل چشم ھمھ ما رو نامزد اعالم کردی ھستھی جشن نامزدتو

 : کرده بود دستم داد و گفتھی کھ خودش تھی احلقھ
 .یبنداز دست کت-

 ، جلو چشم ھمھ بگم من مخالفمخواستم
 .گستی دیکی شی دلم پمن

 : گوشم زمزمھ کردری شده بود چون زکتای من بھ ی بابا متوجھ نگاھاانگار
 گرانید.رونی کھ رقاصھ از سرت بنداز برمی رو بگی پسرم دختری برانکھیفکر ا-
 گن؟ی میچ

 . دھن باز کنھ و منو ببلعھنی داشتم زمدوست
٢٦٤ 
 . شده بودی روز بھ حسام گفتم حاال جدھی کھ یدروغ
 :  کھ بھ حسام گفتمیزمان

 ؟ی رقاص ازدواج کنھی بابا بذاره با یکنیفکر م-
 .کردی موضوع منع منی بابا داشت خود منو از احاال
 . کھ ندارهیی ھای عجب بازیزندگ
 . حوصلشو نداشتمچی ھیکس. وارد اتاقم شدنیکاتر

 م؟ی بگردمیبر.ھومن من حوصلم سر رفتھ-
 .فتھ موقع اومدن تو سر ریمنم حوصلم از ب-
 . خونمونرمیاصال من م.؟یکنی میوا چرا بد اخالق-
 .خوبھ برو-



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 165 

 . بودیعجب سمج. پام نشستی اومد و روجلو
 : کردم و گفتمنگاش

 ؟ی شد؟چرا نرفتیچ-
  تمام دوست پسرام؟منی سردنقدریھومن تو چرا ا. تو باشمشیآخھ دوست دارم پ-

 ..... اما توکردنی نگام ھالک مھی واسھ خودشونو
 . تو دھنشزدمی حرفو زده بود منی اون ای جاکتای اگھ
  برام داشت؟یتی اون چھ اھماما

٢٦٥ 
 . حرفا رو بزنھنی ادی شوھرش نبای جلوکشھی آزادانھ بزرگ شده و شعورش نماون
 : و نگاش کردم کھ گفتدمی کشیقی عمنفس

 ؟یکنی نگام مینطوریچرا ا-
  من باھت گرم باشم؟یتو دوست دار-
 .خوب معلومھ-
  نداره؟ی فرقچی ھی و نامزدیاست عروسو-
 .نھ نداره-

 .ارتمی من کامال در اختگفتی اون خودش داشت بھ من مھھھ
 .یباشھ خودت خواست-

 . تو دستم گرفتم و انداختمش رو تختبازوھاشو
 . لبخند نگام کردبا

 . و بھ سمتش رفتمدمی کشرونی از تنم بلباسمو
 ھومن
٢٦٦ 

 .دمی جلو اومد و خواست لبامو ببوسھ کھ سرمو عقب کشدمی کنارش خوابنکھیھم
 : خمار کرد و گفتچشاشو

 .یکنیچرا درنگ م....من مال تو ام ھومن-
 .نی کاتریستیتو مال من ن-
 . تابتمی من بگھی دای بیکنی متمی اذیھ؟داریمنظورت چ-
 ؟یی ھنوز با ھمونادونمی نمیکنیفکر م.یتو مال ھمون دوست پسرات-

 : و با تتھ پتھ گفت گرد شدچشاش
..... اونا.من فقط تو رو دوست دارم. ھومن جانیگی مونی ھزیدار....؟دایچ..چ..چ-

 مال
 . بودمونی نامزدقبل

تا .... سمتتامی بیخوای کھ منھیمطمئنم بھ خاطر ھم.ی کنی واسم نقش بازستیالزم ن-
 گند
  گردن من نھ؟؟؟ی بندازتویکار
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 : و گفتنیی کنار زد و با حرص از تخت اومد پامنو
 ........ توی شب بازمھیشدم عروسک خ....فھممیمن نم-

 ؟ی مگھ دوسم ندار؟اصالیدی چرا عذابم مآخھ
 .نوچ ندارم-
 : نگام کرد و گفتتی عصبانبا

٢٦٧ 
 . پستیلی خی پستیلیخ...تو....تو -
بھتره مواظب ر .م کارات با خبرماز تما.یبھتره اول خودتو اصالح کن. از توشترینھ ب-

 فتارت
 .دونمی مزوی پزشک زنان تا باورت شھ کھ ھمھ چھی شی پبرمتی وگرنھ خودم میباش

 . رو قبول ندارمی نامزدنی اگھی دگمیبھ بابا م.ی اوونھیتو د-
 بھ وقتش نھ تنھا بھ بابا بلکھ بھ ؟خودمی منو بده جلوه بدیخوایم..... منی خدایوا-

 ھمھ
 یتا بدونن چھ کثافت.کنمی کھ ازت دارمو واسھ ھمھ رو می عکسیزبون باز کن.گمیم

 .رونیحاال ھم گمشو ب.یھست
 . کاناپھ برداشت و از اتاق خارج شدی از روفشوی کتی حرص و عصبانبا

 کردم تا دور منو خط ی بھ زور و اجبار رازنویراب. کابارهرمی کھ مھی شب آخرامشب
 .بکشھ

 .رقص آخرمو خودم انتخاب کردم. اتاق آماده شدمیتو
 . باشھیرونی رقصم انی آخرخوامیم
 . کوتاه بودیپرنسس.دمی لباس قرمز رنگ کوتاه پوشھی

 . ناز بودیلیخ
 . مطابق با رنگ لباسم انجام دادمشمویآرا

 . پا کردم و از اتاق خارج شدمموی سانت٥ پاشنھ کفش
٢٦٨ 

 .زدی تو سالن موج می سکوتچھ
 .معموال االن قلقلھ بود. کردمتعجب
 . ساکت نشستننطوری شبمھ انی آخردوننی منکھی بخاطر احتما

 . فکرم خندم گرفتاز
 . اشاره کردم کھ آماده امنی راببھ

 : اومد و گفتجلو
 . انتخاب شده برو باالکیموز-
 ھ؟یرونی اکشیموز-
 ؟ی برقصیرونی ایخوایمگھ نم.گھیخوب آره د-
 . بذار خودم انتخاب کنمیاری سر در نمیرونی ایقی اما تو کھ از موسخوامیم-
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 . ندهریبرو شب آخر گ.انتخاب شده برو-
 .... تو؟آخھیوا زده بھ سرت راب-

 : قطع کرد و گفتحرفمو
 .برو باال ھمھ منتظرن-

 .ھی عجب کلھ شقاووووف
 . تو سرشزنمی مدونھی امی مکنمی آھنگش مزخرف باشھ رقصو ول مفقط

 . نواختھ شدکی سن رفتم کھ موزی حرص روبا
٢٦٩ 

 .ومدی خوشم اومد کامال بھ رقص منھ
 ..... شروع کردم چشمم بھ کل سالن افتادنکھیھم

 ......ھی کھ خالنجایا
  کجان؟ای مشترپس

 . بھ تھ سالن افتادچشمم
 . نفر اونجا نشستھ بودھی فقط

 . بودنیی پاسرش
 . کھ باال آورد با تعجب نگاش کردمسرشو

 .....  نبود جزی نفر کسھی اون
 ھومن
 ھومن

 .کتاستی ھی جشن نامزدگھی روز دچند
 . باشھ کھ بره کابارهی شبنی گرفتھ امشب آخرمی اون تصمو

٢٧١ 
 . و از خونھ خارج شدمدمی لباس پوشاری اختیب

 . رقصش برمنی آخردنی دی رفتم تا برانمی ماشبسمت
 . ما شده بودیی کھ باب آشناییجا

 .انی بھای زود بود تا مشتریلی خھنوز
 . شدمرهی مخصوص خودم نشستم و بھ سن خی صندلیرو

 ...نھیبی باشم کھ رقصشو می دارم من تنھا کسدوست
 . رفتمنی کھ کردم بلند شدم و بھ سمت رابی فکراز
 :میشناختی کامال ھمو مگھی و اون دمن

 . باشھانجی جز من ای مشترچی ھخوامینم.ی در کاباره تو ببندخوامیم-
 آخھ سر در کاباره.شنی دوبرابر مھامیاتفاقا امشب مشتر.ھی چھ درخواستگھی دنی؟ایچ-

 .نجاستی کھ ربکا اھی شبنی کھ آخرمیزد
 .کنمی پرداخت مھاتی تمام مشتریمن مبلغ امشبو جا-

 :کھ گفتم. باز مونددھانش
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 قبولھ؟-
 . تکان دادی سری دو دلبا

 : و گفتمزشی می گذاشتم روموی بانککارت
 . داره مال تویھر چ-

٢٧١ 
 :دمی رمزشو نوشتم و پرسی کاغذی روو
  انجام بده؟خوادی میچھ رقص-
 .یرونیگفتھ ا-
  من انتخاب کنم؟کوی موزتونمیم.یچھ عال-
 .بلھ بلھ البتھ-

 . برگشتممی قبلی رفتم و بعد از انتخاب بھ جایجی دکنار
 .م سن چشم دوختی نشستم و منتظر بھ روی صندلیرو
 سن اومد و تا کارشو ی روکتایبا نواختھ شدن آھنگ، .... ساعتکی از حدود بعد

 شروع کرد
 . افتادی بھ سالن خالچشمش

 . من ثابت موندی تعجب چشم چرخوند و روبا
 . بودمستادهی سن ای مجسمھ ھا رومثل

 . شدمرهی با تعجب بھ ھومن خو
 .می ھم زول زده بودی دو تو چشاھر

 : گفتنی زودتر از من بھ خودش اومد و رو بھ رابھومن
 کھ ی و بھ من زول بزنھ پولستھی بانطوری قراره ھمرقصھ؟اگھی نمیدی لنیپس چرا ا-

 دادمو
 .رمیگی مپس

٢٧٢ 
 . جلو اومد و با اشاره چشم گفت برقصمنیراب
 . شدمی بھ خودم نگفت برقصم عصباننکھی ااز
 : بھ ھومن گفتمرو

  پس از ھمون بخواه براتن،ی بھ رابیپولو داد. نفر برقصمھی یامن عادت ندارم بر-
  کھ بخوام برات برقصم؟رسھی میبھ من چ....برقصھ
 : گفتی خاص شد و با لحن محزوننگاھش

 ھ؟؟ی کمزیچ......... عاشقھھی نگاه رسھی کھ بھت میزیچ-
 .گرفتم....رمی حرفش قرار بگری کھ قصد داشت تحت تاثھمونطور

 : گفتمیجی بھ درو
 .آھنگو از اول بذار-
 .دمی بھ ھومن نگاه کنم رقصنکھی کارو کرد و من بدون انی ھمیجید
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 . قشنگ بودیلی کالم بود اما خی بکیموز
 . باھش ھماھنگ کنمی حرکاتمو بخوبتونستمی مو

 .کردمی حس می شو رو خودم بد جوررهی خنگاه
 . نگاھش کنمدی اما نباشدمی موونھی دداشتم
٢٧٣ 
 .می ھم مثل دوست بمونیدش گفت برا خواون
 . خودمو وفق بدمتی وضعنی بھ ادی پس باشمی چند روز بعد مال الکس ممن

 ..... سختھ اماییییلللیییی خدونمیم
 .ستی نی اگھی دچاره

 ...... امارمیمی بدون ھومن مدونمیم
 م؟ی چکار کنم؟الکسوی چکار کننویکاتر

 . ما دوتا بودندنی دو سد راه رسنیا
 . وجود نداشتھ باشھی اگھی اگھ سد دالبتھ

 .....نھی قسمت ما دو تا ھمدیشا
خط چشم دنبالھ . فر خورده بودییبای بلندم بھ زیمژه ھا. شدمرهی بھ خودم خنھی آیتو

 دار
 . پشت چشمھامو پوشونده بودییبایز

 دهی پشت چشام کشیبی بھ صورت ترکی و مشکیقھوه ا.ی بھ رنگ صدفییبای زھیسا
 شده
 .بود

 . کرم پودر خورده بودیکدستی بطور صاف و پوستم
 . در اومده بودی ھام بھ رنگ مسگونھ
 . لبام قرار گرفتھ بودی ھم روی خوشرنگی لب کالباسرژ

٢٧٤ 
 . بھ خودشون گرفتھ بودنرهی تی کامال مرتب شده بود و رنگ قھوه امی مشکیابروھا
 . شده بودونی شنییبای بھ زموھام
 . بھ تن داشتمی رنگی دکلتھ صدفلباس

 . کننده بودرهی و خبای زکھ
 . من بودی روز نامزدامروز

 .... کھ با تمام وجود دوسش دارمی نھ با کساما
 . انتخاب شده بودی ناچاری کھ از روی کسبا

 . مقابلم گرفتییبای دنبالم اومد و گل زالکس
  بھ تن داشتی رنگی شلوار صدفکت

 .میا با ھم ست باش لباسمو انتخاب کرده بود تخودش
 .اصال... قلبامون بود کھ اصال با ھم ست نبودنمھم
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 .می رفتنشی گلو از دستش گرفتم و بھ سمت ماشدستھ
 .چونمو بھ دست گرفت و صورتمو بسمت خودش گردوند.می سوار شدنکھیھم
 : کھ گفتمی شدرهی ھم خی چشابھ
 ....بای پرنسس زھی یشد-
 . ھمھ منتظرنمیبر.یمرس-

٢٧٥ 
 . ابراز احساساتشو نداشتمحوصلھ

 .نمی تو دلم نبود ھومنو ببدل
 ...گھی اما دلھ دھی چلشی دلدونمینم

 ...رهیگی عشقشو مبھونھ
 . بوددهی تدارک دمونی نامزدی برای الکس جشن کوچکپدر
 . خواست من بودالبتھ
 . رو نداشتمی کسنای جز عمو امنکھ
 . الکسی مھموناموندی مفقط
 . کف زدنھا باال گرفتی صدامی وارد سالن شدنکھیھم

اما . کھ کل سالنو از نظر گذروندممیرفتی مگاھمونی تو دست الکس بسمت جادست
 ھومنو

 .دمیند
 ..... بود اما ھومن نھنیکاتر

 . کنار الکس نشستمی ناراحتبا
٢٧٦ 
  جوننی بسمتمون اومدن کھ بلند شدم و تو آغوش نسری جون با خوشحالنی و نسرعمو
 . رفتمفرو
 : خسرو دست الکسو فشرد و گفتعمو

 .پس خوشبختش کن. رو دارهی خوشبختاقتی لکتای-
 :الکس

 .کنمی کارو منیحتما ا-
 .شمی خوشبخت نمیزی ھم بپام براروی کل دناگھ

 ؟؟؟ی بگم؟بھ کی بھ کدی بانویا
 : و گفتدی بوسمویشونی خسرو بغلم کرد و پعمو

 . پشتتم دخترمشھیمن ھم-
 .دی کھ بھ من داشتییبخاطر تمام لطفھا.نونم عمو جونمم-

 . گفتنکی تبری بھ سمتمون اومدن و با مھربانسونی و سارا بھ ھمراه حسام و جیھست
 : گوش سارا گفتمکنار

 پس ھومن کجاست؟-
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 : بھ اطراف انداخت و گفتی نگاھسارا
 . ھم تنھا اومدنیآخھ کاتر. انگارومدهیھنوز ن-

٢٧٧ 
 . تکان دادم و بھ سارا لبخند زدمیسر

 . در حال پخش بود و جوانتر ھا مشغول رقص بودندکیموز
 . بودمنیغمگ. حال خودم نبودمتو

 . فرق داشتی روزنی با تموم دختران ھم سنم تو چنحالم
 . من رو نداشتھ باشھی سرنوشت عشقچکسی ھدوارمیام

 .رهی دل داغونم آروم بگنی ای اگھ تو باشدیشا.نمتی تا ببای بھومن
 : ارکستر بلند شدیصدا

 .بھ افتخار عروس و دوماد-
 . رقص اشاره کردستی بھ پو

 .میو بسمت پست رقص رفت. توسط الکس گرفتھ شددستم
 ھومن
٢٧٨ 

 . نشستمنی تو ماشکتاستی ھی کھ جشن نامزدی سالنیروبرو
 .دمشی دست تو دست الکس داخل سالن شد دیوقت....دمشید

 . ماه شده بودمثل
 . تو جشنشون شرکت کنمو نداشتمنکھی اییتوانا
 . اما سارا بودنھیفکر کردم بازم کاتر. زنگ خوردلمیموبا

 : تعجب جواب دادمبا
 الو سارا؟-
 ؟ییھومن معلومھ تو کجا-
  چطور مگھ؟ستمی نی دوریجا-
 ؟یایچرا نم.رنیگیھمھ سراغتو م-
  داره؟یتیحضور من تو اون جمع چھ اھم-
 . رو ندارهی کھ جز ما کسکتای.ایبلند شو ب. ھم سراغتو ازم گرفتکتای یتح-
  سراغمو گرفتھ؟کتای

 : زدم و بھ سارا گفتمموتوی اومدم و رنیی پانی ماشاز
 .امیاالن م....امیم-

 .گمی از من جون بخواد نھ نمکتای. قطع کردمتماسو
  نرم؟شھی کھ منتظرمھ مگھ محاال
٢٧٩ 

 . سختھیلی برام خھرچند
 . شدموارد
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 . فرو رفتھ بودیکی تو تارسالن
 .دیرقصی با الکس مداشت

 . کرده بودباشی صورتش افتاده بود کھ چند برابر زی رویمی مالنور
 . دادم و محو تماشاش شدمھی تکواری دبھ

 . رقصمون تموم شدنکھی از ابعد
 . و بازش کرددی کشرونی ببشی جعبھ حلقھ رو از جالکس
 . حاضران بلند شدغی دست و جیصدا

 . تو دستاش گرفت و با لبخند حلقھ رو تو انگشتم انداختدستمو
 سرشو جلو آورد کھ صورتمو کج کردم و دنمی بوسی کردن کھ الکس براقی تشوھمھ
 اون

 . شد گونمو ببوسھمجبور
 . الکس ازم جدا شد چشمم بھ ھومن افتادنکھیھم
 .دنی شروع کرد بھ تپقلبم
 .دی کشگاھمونی کھ الکس دستمو گرفتو بسمت جامی شدرهی ھم خی تو چشاھی ثانچند
 : گفتمی نشستنکھیھم

٢٨١ 
 ؟ی بود کردی چھ کارنیا-
 کدوم کار؟-
 . ببوسمتی نذاشتنکھیھم-

 : آوردمبھونھ
 .شدیخوب رژ لبم خراب م-
 کنن؟ی چکار مگھی دی؟عروسایزنیمگھ فقط تو رژ لب م-
 .کننی اونا چکار مستیبرام مھم ن-

 . بھم انداخت کھ با اخم صورتمو بھ سمت مخالفش چرخوندمی بدنگاه
 .ی منو ببوسی بگم اصال تو حق ندارتونستمی مکاش
 . از امشب متنفرمچقدر
 . زودتر تموم بشھکاش

 . کردمدای چرا نسبت بھ الکس حس انزجار پدونمینم
 . تعجب دارهی جاواقعا
 .نمیبی رو بھش می مختلفی حاال نگاه ھانی دارم ھمخودم
 .خورنشی جوون با چشاشون دارن میدخترا
 . و زول زده بھ منستادهی گوشھ اھیمھم ھومنھ کھ . دارهی بھ من چھ ربطاصال
 اما ھومن ھنوز زنھی داره باھش حرف مزونی آویی و با لبھارهی بھ سمتش منیکاتر

 نگاھش
 . منھبھ
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٢٨١ 
 . دوست دارم برم تو آغوششکنھی کھ نگام مینطوریا

 ..چقدر. من چقدر دوسش دارمآخھ
 . جشن مزخرفم تموم شدنی اباالخره
 . رفتندی و خدافظکی بعد از تبرمھمانھا

 : رو بھ من گفتالکس
 . خونھ منمی از خونھ عموت بردار بعد برمی بری الزم داریزیاگھ چ-
 ؟؟؟یییییییییچ
  کنم؟ی زندگنی اشی رو برم پی من دوران نامزدیعنیگفت؟ی داشت می چنیا
 ...امکان نداره....ھن

 ... برم خونھ عمو خسروخوامی ممن
 ... کنار ھومن باشمخوامی ممن
 ...کشھی کھ اون ھست و نفس مییجا
 : گفتمیجد

٢٨٢ 
 رو با ی کدوم از ما دوره نامزدچیھ.یمعلومھ از رسم و رسومات ما خبر ندار-

 نامزدمون تنھا
 .ینھ کل طول نامزد.می ھم ھستشی پیفقط گاھ.میکنی نمیزندگ

 .می برای نزن بخودی حرف بکتای-
 بود با اون کی خوردم و نزدی کھ سکندردی کشی دستمو گرفت و بسمت در خروجمچ

 کفشا
 . بشم اما خدا بھم رحم کرد و تونستم خودمو نگھ دارمنی زمنقش
  چکارش کنم؟نویا...... خوردنو فراموش کننی زمیواااا
 ..ونش خبرهی داره منو می جدیجد

 شمردم و بھ متی کھ فرصتو غنزدنی داشتن با ھم حرف می در ھومن و کتیجلو
 ھومن

 :گفتم
 . بھ جشن مای خوش اومدیلیخ.سالم-

 : جواب دادری کھ از رفتار من تعجب کرده بود با تاخھومن
 .گمی مکیتبر.ممنون...سالم-

 . و با ھومن خوش و بش کنھستھی مجبور شده بود باالکس
 : لب گفتمری و مچ دستمو ماساژ دادم و زرونی بدمی از دستش کشدستمو

 .آخ دستم...یوحش-
 . کھ باال آوردم متوجھ نگاه ھومن بھ دستم شدمنگامو
٢٨٣ 
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 . کردمی دستمو پشتم مخفبسرعت
 . ھومن زدمی کھ با کفشم بھ پازدنی داشتن با ھم حرف منی و کاترالکس

 . جلوادیره کردم ب باال رفتھ نگام کرد کھ اشای ابروھابا
 .زدی چشاش تعجب موج متو

  نھ؟ای گرفتمی کمک میکی از دی باآخھ
 . قفل شده بودنمی خط سی رواری اختی بود و بنییاما نگاھش پا.  جلو آوردسرشو

مجبور . نگاش ثابت مونده بودینجوری اما ھمادی بھ دندون گرفتم تا بھ خودش بلبمو
 شدم

  لباسم و اون قسمتو بپوشونم کھ نگاھش باال اومد و تو چشام قفلی بذارم رودستمو
 .می بودکی چقدر بھ ھم نزدیوا.شد
 : کھ گفتمزدی تند مقلبم

 ......خوامیاما من نم.... من ھمراھش برمخوادیالکس م-
بگو عمو اجازه . کن از بردنم منصرف بشھی کارھی؟یشی منظورم کھ ممتوجھ

 ھی...دهینم
 ....گھی بگو دیزیچ

 : کرد و گفتاخم
 ... تو رو ببرهکنھیغلط م.....چھ خوش اشتھا-

 رفت کھ اونا صحبتشونو قطع کردن و بھش نی کنارم گذشت و بسمت الکس و کاتراز
 زول
 .زدن
٢٨٤ 
 : بھ من نگاه کرد و گفتھومن

 رسونتت؟ی الکس مای یای ھمراه ما مکتای-
 : نگاش کردم کھ الکس گفتمات

 . خونھ منمیریم. شماشی اما نھ پادیھمراه من م-
 : زد و گفتی عصبشخندی نھومن

  موقع شب؟نیخونھ تو چخبره ا-
 :الکس

 .مونھی خودم مشیپ.شھی مزاحم شما نمکتای گھید-
 :ھومن

 رو ی دوران نامزدمی ما رسم ندارھ؟دومای مزاحمت چکتاستیاوال اونجا خونھ -
  راحتنطوریا

 .میبگذرون
 : گفتی عصبالکس

 . نداشتھ باشزای چنی بھ اینھ با تو ،پس کار. با منھکتای اریاخت-
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 . شددهی کھ دستم توسط الکس کشکردمی سرخ شده بود نگاه متی ھومن کھ از عصبانبھ
 : عمو خسرو از پشت سرم بلند شدیصدا

  شده پسرم؟یزیچ-
 : بھ عمو نگاه کرد و گفتالکس
٢٨٥ 

 . خونھ منمیری ممیدار.ستی نیطور-
 : لبخند زنان جلو اومد و دستشو رو شونھ الکس گذاشت و آھستھ گفتعمو

 . ما بمونھشی مدت کوتاه پنیبذار تو ا.شتی پادی مشھی ھمی برایبعد عروس-
 : کھ دست منو رھا کرد و گفتدی از لحن مھربون عمو انگار خجالت کشالکس

 . خودم باشھشی نداره فقط خواستم پیاشکال-
 :عمو

 ھر وقت دلت یراست.ین مثل پدرشم بھتره فعال اونو بھ من بسپرم. دختر منھکتای-
 خواست

 .ششی پیای بیتونیم
 : بھ سمت من برگشت و گفتالکس

 .نمتیبی مامیفردا م.تو با عموت برو-
 . و لبخند زدمدمی کشی راحتنفس
 : خسرو گفتعمو

 .دیزنی حرف میتو راه ھم کم. بھترهشیخودت برسون-
 .می الکس براه افتادلی و بسمت اتومبمی کردی عمو خداحافظاز

٢٨٦ 
 .نی لباسمو باال گرفتم و نشستم داخل ماشدامن

 . کمکم کنھ نشست داخل و استارت زدنکھی بدون االکس
 !!!! بھ اون قربون صدقھ ھاش قبل جشن نھ بھ حاالنھ

 . باال بودیلی خسرعتش
 : حرصشو درارم گفتمنکھی ای کمربندمو بستم و برای خونسردبا
 بگم من عاشق دی بایدی گاز فشار می پاتو روی حرص دادن من داریاگھ برا-

 اصال.سرعتم
 .ترسمی نمھم

 : بھم انداخت و گفتی حرصینگاھ
 . تو ھم کل خانواده عموت؟؟؟ھمی املیلی خیدونیم-

 ............گھی اونوقت بھ من منھی با کاترزیری... اون ھومنو باشھھھ
 :کردم جوش آوردم و حرفشو قطع ھوی
 ؟یکنی صحبت مینطوری ای چھ جرات؟بھی گفتیتو چ-

 .ی فوق العاده مزخرفتو نشون دادتیشخص. برات متاسفمواقعا
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 .دی ھا واقعا کھ کند ذھن و املیرونی اگم؟شمایمگھ دروغ م-
٢٨٧ 

 از برگا بھ چشش یکی یزی حرص دستھ گلو کوبوندم تو سرش کھ فکر کنم تاز
 آخ.خورد

 . نگھ داشتابونی گوشھ خنوی گفت و ماشیبلند
 : چشش گذاشتھ بود داد زدی کھ دستشو روی حالدر
 .یکورم کرد.....دختره احمق-

 : فکر کنھ پس گفتمنطوری ادادمی بھش اجازه مدی اما نبادمی دادش واقعا ترساز
 .ی نکنی ادبی بنقدری ایتا تو باش-
 و دی خودش کش چرخوندم کھ بازومو گرفت و بھ سمتشھی نگامو سمت شتی عصبانبا
 با

 : گفتیادی فوق العاده زتیعصبان
 . دختره چموشکنمیخودم آدمت م-

 . شدی از زور درد چشام اشکشدی داشت کنده مبازوم
 : و گفتمدمی کشبازومو

 .یییییییوحش. دستمیآ-
 گمیبا دست د. فشارش داد کھ اشکم در اومدشتری دردم اومده لبخند زد و بدی فھمیوقت
 . بھ صورتش زدم کھ دستشو شل کردی محکمیلیس

 .دنی اومدم و شروع کردم بھ دونیی پانشی از ماشبسرعت
٢٨٨ 

 . جلوم ترمز زدنی ماشھی کھ دمیدوی داشتم می اون لباسو کفشام بسختبا
دستمو جلو چشام گرفتم و خواستم از کنارش رد شم . چراغاش تو چشام افتاده بودنور
 کھ

 .ستادی شد و جلوم اادهیپ
 . کردم ھومن بودنگاش

 : شد با جذبھ خاص خودش گفتری اشکام سرازدنشی دبا
  شده؟یچ-

 ی از رفتار الکس کھ خودمو پرت کردم تو بغلش و ھاای بود ادی زی از دلتنگدونمینم
 یھا
 . کردمھیگر

 . دستاشو دور کمرم حس کردمی گذشت کھ گرمکمی
 :دمی تو بغلش فرو رفتم کھ صداشو کنار گوشم شنشتریب
 .شمی موونھی نکن دارم دھی شده؟گری بگو چکتای-

 . نداشتم ازش جدا شمدوست
 . چقدر دلم براش تنگ شده بودفھممی دارم متازه
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 .دمشی چند سالھ کھ ندانگار
 .کردمی کارو منی انی جلو چشم کاتردی من نبای فکر کردم وااااااانی بھ اھوی

٢٨٩ 
 . نگاه کردمنی ازش جدا شدم و بھ داخل ماشبسرعت

 :اشکامو پاک کردم و گفتم. نبودی کسنھ
 ؟ییتنھا-
 .یشمینھ تو ھم پ-
  از من؟ریغ-
 .تنھام-
  کجاست؟یپس کت-
 .از حسام خواستم سر راه برسوننش-
 ش؟یچرا خودت نبرد-
  نھ؟ای یگی شده؟میحاال چ. پشت شما باشم بھترهگفتیدلم م-
 .ھیعیطب. بحثمون شدکمی.ستی نیزیچ-
 ؟یختیری اشک منطوری کھ اھیعیطب-
 . بودگھی دزینھ اون واسھ چ-
 ؟یواسھ چ-
  واسھ تو؟گفتم؟بگمی مدی بایچ

 : گفتمفقط
 نی داشتن تو ای حامھی....اشک شوق بود.ستمی خوشحال شدم کھ تنھا ندمتی دیوقت-

 جور
 . خوبھیلی خمواقع

 : نگام کرد و گفتیکم
٢٩١ 

 .نی تو ماشنیبش-
 . جلو نشستمی صندل دور زدم ونویماش. حرفش گوش دادمبھ

  نفسی در پینگاش کردم چشاشو بستھ بود و پ.ستادی انی از ماشرونی بھی چند ثانھومن
 .دیکشی مقیعم

 . شدنی گذشت تا سوار ماشکمی
 . بودمنشی بار بود تو ماشنیاول
 .دی تپجانی حضورش در کنارم قلبم با ھاز

 : کرد و گفتنگام
 کجا برم؟-
 .گھیاووووم خوب خونھ د-
  کھ حالت عوض شھ؟ییجای ببرمت یخوایم-
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 .دوست داشتم ھزار بار ببوسمش. مھربون بودچقدر
 : کنارش باشم گفتمشتری بنکھی ای زدم و برای کمرنگلبخند

 .خوامیچرا م-
٢٩١ 

 : تکان داد و گفتیسر
 ؟ی کل موضوعو برام بگیدی فقط قول مبرمتیم-
 : جواب دادماری اختیب
 .دمیقول م-

 . روشن کرد و حرکت کردنوی زد و ماشی مھربونلبخند
 فتھ؟ی واسش بی اتفاقنی چنشی شب نامزدی دختردی بوددهی بحال دتا

 .ای عروس فرارنی بودم عشده
 . از دست خود دومادی فرارالبتھ
 .تو خودش فرو رفتھ بود.داشتمی از ھومن برنمچشم

 . نبودنجای اانگار
 .ودشھ تو خنقدری کھ اکنھی فکر می داره بھ چدونمینم

 : ترمز کرد و رو بھم گفتنکھی تا امی تو راه بودقھی چند دقحدود
 .نیی پاایب-

 . اومدم کھ چشمم بھ دره مقابلم افتادنیی پانی ماشاز
 ی جادی کھ تو روز باشدی معلوم می فرو رفتھ بود اما بخوبیکی جا تو ظلمت و تارھمھ

 یدنید
 . باشھی قشنگو

 .رفتمی با کفشام راه میبھ سخت. بھ طرفم اومدھومن
٢٩٢ 
 .رفتی ام داخل خاک فرو مپاشنھ
 . دستمو گرفت و کمکم کردھومن
 . لباسمو باال گرفتم و ھمراھش رفتم جلو تردامن
 .شدی مدهی دی دره بخوبحاال

 . کردمغی و آرامشو بھ درونم تزردمی کشیقینفس عم. بھ صورتم خوردیمی مالمینس
 : صاف کردم و گفتمصدامو

 .شنگھ قیلیخ-
 :کھ گفت.  بازوم تو دستش بودھنوز

 ؟یآروم شد-
 .یلیآره خ-
 .نی بشنجای اایب-

 . کردتی ھدای بھ سمت تکھ سنگ بزرگمنو
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 . بودی خوبمنگاهی نشکھ
 . شدمرهی و بھ ھومن خنشستم

 : داد و گفتھی تکنشی ماشبھ
 ؟ی بگیخواینم-
 .چون قول دادم...گمیاووووم چرا م-

٢٩٣ 
ھمھ رو گفتم و نگاش . الکس رخ داده بود براش گفتمنی کھ داخل ماشی موضوعاز

 .کردم
 : داد و گفترونی بنفسشو

 دوباره ھمون خوامی حاال م،ی ندادی اما جواب درستدمی سوال ازت پرسھی روز ھی-
 سوالو
 قبول؟.ی جواب بددی بانباریاما ا.بپرسم

 :دمی پرسکنجکاوانھ
 ؟یچھ سوال-

 : اومد و گفتکی آھستھ نزدیبرد و با قدمھا شلوارش بی تو جدستاشو
 ؟یعالقھ دار....بھ الکس-

 . بگمدی بای چدونستمینم. کردمنگاش
 : دامن لباسم گذاشت و گفتی پاش نشست و دستاشو رویرو

 . مھمھیلیبرام خ. بگوکنمیخواھش م-
 : گفتمی لرزانی چشامو پر کرد و با صدااشک

 یچھ با عشق چھ ب.شھی االن ھمسر من محسوب م؟اونی داره بدونیتیچھ اھم-
 .باالخره من نامزدشم.عشق
٢٩٤ 

  نھ؟ای یدوسش دار. جواب من نشدنیا-
 . نگاش کردممات

 :دمی شنصداشو
 . نھای آره ؟بگویکنی نگام مینجوریچرا ا-
 . نھای ی عالقھ مندنی خوبھ من بپرسم بھ کاتر؟اصالیپرسی منویچرا ا-
 . بھش ندارمیگفتم عالقھ امن بھ خودشم .آره بپرس-
 . دھان باز نگاش کردمبا
 .ھیحاال نوبت تو-
 ؟یچرا دوسش ندار-
 کھ یچون دختر.چون اونو بابا برام درنظر گرفت.گستی نفر دھیچون انتخاب من -
 خوامیم
 .ستین
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  بود؟یک.....پس انتخاب خودت....پس-
 .گمیتا جواب تورو نشنوم نم-

٢٩٥ 
 .اوووووه باشھ اصال نھ تو جواب بده نھ من-

 : جام بلند شدم و گفتماز
 .میبھتره بر-

 .کی نزداریاز فاصلھ بس. گرفت و نگام کرددستمو
 : با نگاش اما گفتمختی ردلم

 ؟یکنی نگام مینجوری شده؟چرا ایچ-
 ؟یدیجوابمو نم-
 . نداره جواب بدمیلیدل.خوب نھ-

 .کردی و حالمو منقلب مخوردی صورتم م کھ نفساش بھیبھ طور. اومدجلوتر
 : کردزمزمھ

 یلی کھ بخاطرش خیکس..... کھ من دوسش دارمیکس.دمیاما من بھ سوال تو جواب م-
 .ییتو.......... ھارو تحمل کردمیدلتنگ
 .اون عشقشو بھ من اعتراف کرد. گرد شده بودچشام
 . کرددای پشی ضربانم افزاشدت

 :فت دور صورتم قاب کرد و گدستاشو
 ...فقط تو.من تو رو دوست دارم-

٢٩٦ 
 : و گفتمدمی خندھی گرونیم
 ....ری دیلیخ....رهی حرفا دنی واسھ ایلیخ-
 من بھ.ستی نری دچوقتیواسھ ابراز عشق ھ.ستی نری دچوقتی ھقتیواسھ گفتن حق-

 ھ؟یبگو حست بھ الکس و بعد من چ.ھیحاال نوبت تو. اعتراف کردمعشقم
 :دستشو باال آورد و اشکامو پاک کرد و گفت. سکوت نگاش کردمدر
 .حرف بزن....دقم نده-
 .از اولم دوسش نداشتم.......الکس؟-
 ؟یمن چ-
 .دمی فھمری دیدوستت داشتم ول......از ھمون اول....................تو؟-

 . ھردوشون بوسھ زدیدستامو گرفت و برو. لبش نشستی روی قشنگلبخند
 .دمی بھ روش پاشی شد کھ لبخندرهی چشام خبھ
  توقھیچند دق.دستامو دور کمرش انداختم. بغلم گرفت و محکم منو بھ خودش فشردھوی

 می حال بودھمون
٢٩٧ 
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ھومن نگاه پر عشقشو بھم دوخت و .می شدرهی بھ ھم خکی از ھمون فاصلھ نزدکھ
 زمزمھ

 :کرد
 ...یدونینم...کتای خوامتی چقدر میدونینم-

 ...اول شوکھ شدم اما. لبام گذاشتی کرد و لباشو روی لبام نگاھبھ
 . کردمشی ھمراھی جواب بذارم پس بھ آرامی بوسھ گرمو بنی انتونستم

 . بودی شب خوبآخر
 . رخ بدهی اتفاقاتنی امشب چنکردی فکرشو میک...... ھمراه ھومنمن

٢٩٨ 
  و اونکنمی بھ ھومن نگاه می اما وقتادی زیلی خستم خیلیخ.می راه برگشت بھ خونھ اتو

 .شھی فراموشم ممی خستگپاشھی مھربونشو بھ روم ملبخند
 . بودکیھمھ جا تار.می وارد خونھ شدی آرامبھ

 . نکنھداری رو بھی تق تقش بقی در آوردم و گرفتم دستم، تا صداکفشامو
 منی خواستم ھمراه ھومن از پلھ ھا باال برم، چراغ نشنکھی باال گرفتم و ھمدامنمو

 روشن شد
 :دی عمو خسرو بھ گوشمون رسی صداو
 د؟یکجا بود-

 : شدرهی خشکم زد اما ھومن برگشت و بھ پدرش خسرجام
 د؟یداریچرا ھنوز ب. بابامی نبودییجا-

 : بھ ھردومون انداختی بسمتمون اومد و نگاھعمو
  و الکس کجان؟نیپس کاتر-

 : جواب دادھومن
 .وب معلومھ خونھ ھاشونخ. باشن باباخوانی وقت شب کجا منیا-

 :عمو
 ن؟ی وقت شب چرا شما دو نفر با ھمنیاونوقت، ا-

 . بھم انداخت و اشاره کرد کھ برمی نگاھھومن
٢٩٩ 

 : شدم کھ ھومن گفترهی بھ عمو و بعد بھ ھومن خی دودلبا
 .برو استراحت کن...برو نگران نباش-
 : گفتمی ندونستم رو بھ عمو با شرمندگزی موندنو جاگھید
 .ریشب بخ-
 . از پلھ ھا باال رفتمو

 . تخت نشستمی رویبا نگران.  اتاقم شدموارد
 اما چرا؟. بودی خسرو عصبانعمو

 . بودبیبرام عج. بودمشدهی ندنطوری اتابحال
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 . شدمرهی و بھ سقف خدمی تخت دراز کشی روی خستگبا
 ھومن

 : گفتتی بابا با عصبانکتا،ی از رفتن بعد
 ؟یکردی چکار مکتایتو با -

٣١١ 
 : و گفتمدمی بھ موھام کشی دستکالفھ

 ....من... رفتار کرده بودکتای بد با یلیالکس خ...بابا-
 : حرفمو قطع کرد و با حرص دستشو جلوم تکون داد و گفتبابا

 کتا؟الکسی ی مامور مخفی داره؟شدی داره؟ھان؟چھ ربطیآخھ بھ تو چھ ربط-
 نامزدشھ
  دخالتشونی تو زندگگھی الکس نمگھی روز دکتا؟دوی ی سپر بالی تو شداونوقت

 ؟آره؟یکنی ما دخالت می برگرده بھت بگھ بھ تو چھ کھ تو کارای دار؟دوستینکن
 : تکان دادم و گفتمیسر

 نی کس و کاره کھ ھمی بکتایفکر کرده . رفتار کنھکتای با ینطوریاون حق نداره ا-
 یاول کار

  خودشو نشون داده؟نطوریا
 ی بپلککتای دور و بر نمی نبگھید. خودت باشھیسرت تو زندگ.ھومن احمق نباش-

 ؟یدیفھم
 . بگمیزی بھش چتونمی بود کھ پدرمھ و نمنی بخاطر اشیسخت. بودی لحظھ سختیلیخ

 : بابا دوباره بلند شدیصدا
  دنبال کاراگاهی بھ حسام و خودت رفتشی سپردشی برسونی ببرنوی کاترنکھی ایجا-

 ...کتای نھ نھی تو مھم باشھ کاتری برادی کھ بایکس. ھومنای بھ خودت بکمی.تیباز
 .....بفھم.... ھومنبفھم

 : تکان دادم و با حرص گفتمیسر.شدی تحملم داشت تموم مگھید
 .ریمن خستم بابا شب بخ-

٣١١ 
 . از پلھ ھا باال اومدم و بسرعت وارد اتاقم شدم و درو قفل کردمو
 . بستھ شدن در اتاق ھومن، از جام بلند شدمی صدادنی شنبا

 . تراسو باز کردم و بھ اتاق ھومن نگاه کردمدر
 . داشتمدیکامال بھ اتاقش د. نشده بوددهی در کشی روپرده

 ضربھ نگاھشو ی صدادنی تختش نشستھ بود کھ با شنیکالفھ رو. بھ در زدمی اضربھ
 باال

 .گرفت
 . اومد زد و بسمت دری لبخند مھربوندنمی دبا

 : باز کرد و گفتدرو
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 !!!یداریتو کھ ھنوز ب-
 : بھ سر تا پام انداخت و ادامھ دادینگاھ

 !!یلباستم کھ عوض نکرد-
 : گفتمی اتاقش شدم و با نگرانداخل

  گفت بھت؟ی انجام بدم؟ھومن،عمو چی کارتونستمیاز شدت استرس مگھ م-
 : برھنھ مو تو دستاش گرفت و گفتی ھاشونھ
٣١٢ 

  غم باشھ ھرچندھی دوست ندارم تو دلت شتمی من پی وقتزم؟تای عزی ھستینگران چ-
 . کردی کنجکاوکمی نگفت فقط ی خاصزیبابا ھم چ. کوچولو

 .یفتی بخاطر من تو دردسر بخوادی ساده بود؟من دلم نمی کنجکاوھیمطمئن باشم -
 .فتمی دردسرا بنیبھ خاطر تو حاضرم تو بزرگتر.خوادیاما من دلم م-

 : گونھ اش گذاشتم و گفتمی زدم و دستمو رولبخند
 .ی مھربونیلیتو خ-

 : گونھ ام گذاشت و گفتی منو در آورد و دستشو رویادا
 .ی نفسیلیتو ھم خ-

 : کھ گفتمیدی دو خندھر
 .برو در اتاقتو قفل کن-
 چرا؟-
  لباس؟نی تو ایخستھ نشد.لباستم عوض کن. شک کنھیستی ننھی و ببادی بیممکنھ کس-
 .ریپس شب بخ. خستھ شدمیلیچرا خ-
 .ی مال خودم شد؟تازهی امشب بخوابذارمیمگھ من م.ری شب بخوی چیچ-

 :با تتھ پتھ گفتم. حرفش چشام گرد شد و داغ شدماز
٣١٣ 

 ؟یچکار کن.....یخوایم....مگھ-
 : زد و گفتیزی آمطنتی شلبخند

 ؟یکنی فکر میتو چ-
 : و گفتم داغم گذاشتمی گونھ ھای رودستامو

 . ھومن اصال ازت توقع نداشتمیوا-
 : دھانش گذاشتم و گفتمی خندش باال گرفت کھ با ترس دستمو رویصدا

 .سسسسسسسسسسسسیییییھ-
 : و گفتدی بوسی دھانش بود بھ نرمی کھ رودستمو

 با ھم حرف ی کلخوامی بود کھ منی ای بخوابذارمی نمنکھی منظورم از ایخانم خجالت-
  ومیبزن
 .شمی بلکھ تشنھ ترم مدنتی از دشمی نمریآخھ س. تماشات کنمری دل سھی من
 : ادامھ دادیطونی کھ با لحن شدمی کھ کرده بودم خجالت کشی فکراز
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  من با کمالفتھی ھم بی اگھی نگاھا و صحبتا اتفاقات دنی انی بیالبتھ اگھ تو دوست دار-
 .کنمی قبول ملیم

٣١٤ 
 :گرفتم و گفتم از بازوش یشگونی حرص و خنده نبا
 .گردمیپس من برم-
  کھ گفتم؟ی مورد آخریبرا-
 : حرص جواب دادمبا
 .رییینخخخخخ-

 . نثارم کردی و چشمک بامزه ادی تھ دل خنداز
 .ھمونطور کھ ھومن گفت در اتاقو قفل کردم. اتاقم برگشتمبھ

 .دمی پوشی بلوز شلوار طرح عروسکھی آوردم و بھ جاش رونی از تنم بی بسختلباسمو
 !!!!ستی نطونی باشن آخھ کم شدهی ھومن باشم بھتر بود لباسام پوششی قرار بود پچون

 !!!الی و ھزار فکر و خھیی تنھاباالخره
 ھومنو ی کھ صدارفتمیداشتم باھشون کلنجار م. پاک کردم و رفتم سراغ موھامشمویآرا
 از

 :دمی سرم شنپشت
 کمکت کنم؟-
 .لطفا-

 و زی ری موھام گذاشت و مشغول در آوردن پنسھایدستشو رو. و جلو اومددیخند
 درشت

 .شد
٣١٥ 

 : و گفتدیسپس خم شد و گردنمو بوس. نگام کردنھی از اتمام کارش از داخل آبعد
 . واقعا طاقت فرساستگھی با کس ددنیتو رو د. بود برامی شب سختیلیخ-

 : زدم و دستشو تو دستام گرفتم و گفتمی کمرنگلبخند
 . حسو دارمنیودمم نسبت بھ تو ھمچون خ.کنمیدرک م-

 . نگام کردی نوازش کرد و با مھربانگونمو
 .می و با ھم بسمت تخت رفتدی کشدستمو
 .می شدرهی و بھ ھم خمی نشستھردو

 .شمی نمری سدنشی ھم بگذره از دگھی ھزار سال داگھ
 .می کن ما بھ ھم برسی کارھی. چقدر دوسش دارمایخدا
 .کنمی نشھ من دق ماگھ

 .می دوست دارگروی چقدر ھمدمیدونی حاال کھ ھر دو مخصوصا
 : منو بھ خودم آوردصداش

 ؟یکنی فکر میبھ چ-
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 .کردمیداشتم دعا م-
٣١٦ 

 ؟ییچھ دعا-
 . خودمونیدعا برا-
  بگم؟نشوی تا منم آمی بلند بگشھیم-
 : لبخند نگاش کردم و گفتمبا
چون .تم ما رو بھ ھم برسونھخواس.رهی از ھم نگچوقتیاز خدا خواستم من و تو رو ھ-

 اگھ
 .دونمیتو رو نم.کنمی نشھ من دق منطوریا
 من ھرطور شده تورو مال نکھیدوم ا.گمی منی قشنگت آمی دعاھایاول از ھمھ برا-

 خودم
 .......البتھ........دمیقول م.کنمیم

 : گفتمیبا نگران. شد و بھ فکر فرو رفتساکت
  شد؟یچ-
  بھ تودنی چون واسھ رسنھیری واسھ من شھای سختنیالبتھ ا.می بکشی ممکنھ سختکمی-

 .یاما تو قول بده تحمل کن.کنمی تالش مدارم
 .دمیقول م-
 .می خوب حرف بزنیزای از چایخوب فرشتھ نازم ب-
 ؟یمثال چ-
  خوبتر از تو وجود داره آخھ؟یزیچھ چ....تو....مثال از-

 : و گفتمدمیخند
  ھومن؟گمیم. نکنیچاپلوس-

٣١٧ 
 جونم؟-
 م؟ی چکار کننویالکس و کاتر-
 .شھی حل مزیبھ مرور زمان ھمھ چ. فکر نکنزای چنیفعال بھ ا-
 . نگرانمیلیخ.آخھ سختھ-
  مدت تحملھی دی اما خوب بای بکشیاصال دوست ندارم سخت. جانکتاینگران نباش -

 .زمی عزستی نی سختیعشق ب.یکن
 .شھی منتریری وصال شینطوریا.درستھ-

 . نقش گرفت و نگاھمون دوباره ھمو جستجو کردنمونی بسکوت
نگاه کردن بھ معشوقت . بودینیری شیواقعا لحظھ ھا.می دو لبخند بھ لب داشتھر
 نیباتریز
 .ھی ھستھیای کھ در دنھیزیچ

 :ھومن
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 .ی خستھ ایلیخ. نگھت دارمداری بادیدلم نم-
 .ستمیخستھ بودم اما حاال با وجود تو ن-

 : شونش کھ گفتیسرمو گذاشتم رو. دورم حلقھ کرددستشو
 .میبخواب زندگ....زمیبخواب عز-

 بھ دادمی عاشقانش گوش می ھم گذاشتم و ھمونطور کھ بھ نجواھای آروم روچشامو
 خواب

 . فرو رفتمیقیعم
٣١٨ 
 ھومن
 .ھی دختر دوست داشتننی اچقدر

اونقدر براش حرف . شونم خوابش برده بودی رویاز خستگ. شدمرهی عشق بھش خبا
 زدم کھ
 .دی خوابباالخره

 . تخت خوابوندمشی گرفتمش و روآروم
 . بانمکش کرده بودیلی بود و خی تنش بود کھ طرحش عروسکیدی شلوار سفبلوز
 . و کنار تختش زانو زدمدمی گردنش باال کشری رو تا زمالفھ

 . تو دستام گرفتم و غرق تماشاش شدمدستشو
 . خوابم بردی کدمی نگاش کردم کھ نفھمونقدرا

 . شدمداری بی دستی تکانھابا
 . تخت بودی سرم روری و دستھام زنی زمی رونشستھ

 : نگاه کردم کھ خوابالو گفتکتای بھ
 .یشی متیاذ.برو تو اتاقت.یدی خوابنجایچرا ا-

٣١٩ 
 . و بھ روش لبخند زدمدمی بھ چشام کشیدست
 . برم اتاقمو نداشتمنکھی احال
  گرد شده از تعجبشی چشامو بستم و بھ چشادمی تخت خوابی شدم و کنارش روبلند
 . ندادمیتیاھم
 . نخوردی تکانچی گذشت اما ھنطوری ھمھی ثانچند

 . بازومی کھ افتاد رودمی کشدستشو
 : گرفتمش بغلم و گفتممحکم

  خستم حوصلھیلیخ.ب بخواب دختر خوستی واسھ تعجب نی وقت شب موقع خوبنیا-
 . برم اتاقمندارم

 شھ؟ی می چنھی نفر مارو ببھی اگھ یدونیم....ھومن-
 : و بھ خودم فشارش دادم و گفتمدمی سمتش چرخبھ
 .بخواب.در اتاقا قفلھ-
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 . نگفتیزی چگھی موھاش زدم کھ دی روی ابوسھ
 . بدنشو ازم فاصلھ دادی کمفقط
 . بھ سرم بوددهی سرش چسباما

 . بوسھ بھ صورت و موھاش نشوندم تا دوباره خوابم گرفتچند
٣١١ 

  تق تق تق تق تقتق
 . باعث شد چشم باز کنمخورد،ی بھ در اتاق می در پی کھ پیی ضربھ ھایصدا

 . نگام تو نگاه ھومن افتادیول
 .کردی بود و نگام مدهی خوابکنارم
 :م کھ گفتبا ترس بھ ھومن نگاه کرد. در دوباره بلند شدی ضربھ ھایصدا

 .گھیجواب بده د-
 : استرس و ترس گفتمی با کلآھستھ

 .زود باش.برو تو اتاقت-
 : بلند بھ شخص پشت در گفتمی با صدابعد

 بلھ؟-
 : از پشت در بلند شدزای الیصدا

 .ننی الکس اومدن شما رو ببیخانم، آقا-
 : لب گفتریھومن با حرص دندوناشو بھ ھم فشرد و ز.می شدرهی و ھومن بھ ھم خمن

 .نجایچھ روش شده پاشو بذاره ا.یمردک عوض-
٣١١ 

 : گفتمزای البھ
 .نیی پاامیلباس بپوشم م-

 :دمی الکسو از پشت در شنی موقع صدانی ھمدر
 .زمی عزشتیمن اومدم پ.ی تو زحمت بکشستیالزم ن-
 : ترس رو بھ ھومن گفتمبا
 .پشت دره-
 ....و.  باھش برخورد کنی عادیلیخ.نگران نباش-
 : گفتتی عصبانبا
 اونوقت من. باالی صداتو ببرخوردهی ھی شد من تو اتاقمم کافیزیچ.در اتاقتم باز بذار-
 .شنومیم

 . زد و از راه تراس بھ اتاقش رفتیگونھ مو بوسھ تند. تند سرمو تکان دادمتند
 . و بھ سمت در رفتمدمی کشقی نفس عمچند
 . کردی منو بررسنیینگاھش از باال تا پا. کھ باز کردمدرو
 . شد کھ بھ گفتھ ھومن درو باز گذاشتموارد

 : بھ سمتم برگشت و در اتاقو بست و گفتالکس
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٣١٢ 
 !!!بھ بھ ساعت خواب-
 ؟یکنی چکار منجایا.خستھ بودم-
 : گفتتی عصبانبا
  ھا؟یکنی زد؟از دست من فرار مبتی کجا غشبی دنمیبگو بب. ندارهی ربطچیبھ تو ھ-

 : گفتمیرد کھ با خونسرد بھم نگاه کمنتظر
 . ندارهی ربطچیبھ تو ھم ھ-
 و چونمو ستادیمقابلم ا. شدمرهی نقطھ خھی تخت نشستم و بھ یرو. تعجب بھم زول زدبا
 با

  بگھ، محکم دستشو پس زدمیزی بھ دستش گرفت و تا خواست چحرص
 : گفتمو
تو کتم .یکنی با من برخورد منطوری کھ استمیمن برده تو ن.احترام خودتو نگھ دار-

 ھی بھ رهینم
  ھمون بھ خودت برقای دقی کھ بکنی بدون ھر کارنویپس ا. ادب ،جواب با ادبانھ بدمیب
 خوب بلدم حرکات یلیدرضمن زور بازوتم بذار واسھ خودت چون من خ.گردهیم

 . رویرزم
  دستشو بھ موھام وھی عی حرکت سرھیبا . بھ خودش اومدیوقت. دھان باز نگاھم کردبا

 : بھ دستامو گرفت و پر حرص گفتگشوی ددست
 نکن زبونتو ی کارھی چیدونیم.ادی مثل تو اصال خوشم نمی زبون درازیاز دخترا-

 بکنم بندازم
 کھ ھز کنمی باھت برخورد می طوری و لگد بپرونی کنی زبون درازیبخوا. سگجلو

 .یکن
 : حرص بھ صورتش نگاه کردم و تف انداختم تو صورتشو گفتمبا

٣١٣ 
 . نکردمدادیگمشو برو تا داد و ب.رونیگمشو برو ب.ی ھستی روانضی مرھیو ت-

 : و گفتدی کششتری بموھامو
 .فتھی واست می بعد چھ اتفاقیدونیچون خوب م.یجراتشو ندار-

 : زدمادی و فردمی بھ پاش کوبیبا حرص لگد محکم. درد اشک تو چشام حلقھ زداز
 .گمشو برو.یخوای از جونم می چیییییعوض-
  وحشت دستا و موھامو آزاد کرد کھ بسرعت حلقھ دستمو در آوردم و پرت کردم توبا

 : گفتمصورتشو
 .ییای آدم دننی ترفیتو کث.ازت متنفرم-

 . وارد شدندی جون و ھستنیاول ھومن و بعد عمو و نسر. اتاقم بشدت باز شددر
 یه عصب فوق العادی از ھومن کھ با چھره اری ھمشون مات و مبھوت بود غنگاه

 داشت بھ
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 .کردی نگاه مالکس
 : زدادی و فرواری الکسو گرفت و کوبوندش بھ دقھی جلو اومد و تی با عصبانھومن
٣١٤ 

 .....کشمتیم......کشمتی؟می چکارش کردیعوض-
 : گفتادی بھ صورتش زد کھ عمو با فری محکممشت

 .بس کن ھومن-
 : گفتغی جون با جنی و نسرکردی مھی گریھست

 .ھومن جان ولش کن-
  الکس تو دستش بود داشت با خشمقھی کھ نطوریھومن ھم. من خشک شده بودماما

 .کردی منگاش
 . مثل من ماتش برده بودالکسم
 : و گفتدی ھومنو کنار کشعمو

 .چت شده پسر؟آروم باش-
 : رو بھ الکس کرد و گفتبعد

 زد؟ی مادی فرنطوری کھ ای چکار کردکتای چخبره؟با نجایا-
 : گفتتی لباسشو درست کرد و با عصبانقھی لکسا
  دوست داشتم باھشیھر کار. نامزدمھکتای.دی تو کار من دخالت کندیشماھا حق ندار-
 .کنمیم

٣١٥ 
 : دوباره با خشم جلو اومد و گفتھومن

 ....دھنتو ببند آشغال-
 : عمو گرفتش و رو بھ الکس گفتکھ
  ساده بود کھ ھمھی نامزدھیفقط .ی برداشت کھ دورومدهی ھنوز تو شناسنامت نکتایاسم -

 .......مثل بچھ آدم باھش رفتار کن وگرنھ.دی با ھم ازدواج کنندهی شما قراره در آبدونن
 :الکس

 ؟یوگرنھ چ-
 : جواب دادی مکث طوالنھی فقط نگاھش کرد و بعد از عمو

 اون دست من امانتھ اجازه. دخترو سپردم دستتنی کھ ای باشیقی آدم الکردمیفکر م-
 . باھش بد برخورد بشھدمینم

 . شدرهی بھ خون نشستھ ھمھ رو از نظر گذروند و در آخر بھ من خی با چشاالکس
 : گفتمی لرزانی صدابا
 .حلقھ تو بردار برو.نمتی ببخوامی نمگھید-

 . حلقھ کھ وسط اتاق افتاده بود، ثابت موندی رونگاھش
 .و برش داشت شد خم

٣١٦ 
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 : بھش انداخت و گفتینگاھ
 .دارمی دست از سرت برنمای سادگنیمن بھ ا-

 . در کنار زد و رفتی رو از جلوی بھم انداخت و بسرعت ھستی ترسناکنگاه
 سرم ی رو روی کردم کھ نوازش دستھی خفھ گری پاھام گذاشتم و با صدای روسرمو

 حس
 .کردم

 . جون بودنینسر. باال آوردمسرمو
 . سر دادمھی گری بغلش فرو رفتم و سوداتو

 . بودرهی خرونی مشت شده بھ بیی بود و با دستھاستادهی کنار پنجره اھومن
 .ختیری کنارم نشستھ بود و ھمراه من اشک میھست
 .دیکشی و آه مکردی جون منو تو بغلش نوازش منینسر
 .بود رفتھ رونی خسرو ھم بعد از رفتن الکس از اتاق بعمو
 . بدیلیخ. بودیروز بد.کردمی تو اتاق نشستھ بودم و بھ اتفاقات امروز فکر متنھا

٣١٧ 
 .حولھ تن پوشمو برداشتم و بھ حمام رفتم. بلند شدمی کسلبا

 . آب گرم حالمو بھتر کردحمام
 : پشت سرم اومد و گفتی وارد اتاقم شدم ھستنکھیھم
  حالت عوض شھ؟یاین ب ھمراھمویخوایم.رونی بمیری ممی دارسونیبا ج-

 : لبخند زدم و گفتمشی مھربونبھ
 .نیراحت باش.زمینھ عز-
 .میری دنبال سارا ھم م؟اصالی چکار کنیخوای مییتنھا.گھی دایب-
 .واقعا حوصلھ گردشو ندارم.گھی وقت دھی بذار واسھ زمینھ عز-
 : باال انداخت و گفتی شونھ ازونی آویی لبھابا
 .خدافظ.ای غصھ بخورینیفقط نش.یھرطور راحت-

 : بره کھ از پشت بغلش کردم و کنار گوشش گفتمخواست
 .ی مھربوننقدریقربونت برم کھ ا-

 : باال آورد و گونمو نوازش کرد و گفتدستشو
 .ی نداری فرقچیتو با خواھر نداشتم ھ-

 . تخت انداختم و چشامو بستمی با ھمون حولھ خودمو روی از رفتن ھستبعد
 .ھمھ شون مھربون و با محبت بودن. بودمدهی ندی مھربوننیھ ا خانواده بواقعا
٣١٨ 
 . خوابم بردی گرم شد و بزودچشام

 . صورتم چشم باز کردمی برویزی احساس چبا
 .شدی مدهی کشی صورتم بھ نرمی شاخھ گل رز کھ روھی

 : ھومن نگاه کردم کھ ھمراه لبخند گرمش گفتبھ
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 . با عشق بھ عشقھ نازممیتقد-
 : لبخند گل رو ازش گرفتم و گفتمبا
 ؟یینجای افھمھی میکی یگینم.ی کردیاطی احتیباز کھ ب-

 : نگام کرد و گفتی روم خم شد و با حالت خاصبھ
 .ستیمھم ن-
و ....لبھا....ینیب.... چشمھای اومد و رونیی پانطوری و ھمدی بوسمویشونی پی روو

 گردنمو
 .دیبوس

 :ام بلند شدم و گفتمبسرعت از ج. افتاد حولھ تنمھادمی
 . حولھنیاونم با ا. خوابم بردی کدمی نفھمیوا-

 : و گفتدی کشیقی نمناکم فرو برد و نفس عمی داخل موھاسرشو
٣١٩ 

 .دلم برات تنگ شده بود-
 : و گفتمدمی چرخبسمتش

 ؟یکجا بود.منم-
 .شرکت-
 .یخستھ نباش-
 . تو اصالدنیبا د-

 . اومدنیی و پادی صورتم چرخی روچشاش
 . کنار رفتھ بودی حولم نگاه کردم کھ کمبھ

 : مرتبش کردم و گفتمبسرعت
 ؟یزی ھیلی خیدونستیم-
 .دونمیآره م....فقط نسبت بھ تو-

 : گفتمدمویخند
 . تا لباس بپوشمرونیبرو ب-
 کجا برم؟. کم نشدهمیمن ھنوز از دلتنگ-
 : گرد شده نگاش کردم کھ گفتی چشابا
 .بندمیخوب چشامو م-
 ززز؟؟؟ی ھی؟؟؟تویتو ببندتو؟؟؟چشا-

٣٢١ 
 : و گفتدی خندبلند

 .ستمیتا اون حدم ن. نکنی انصافیب-
 . باش و برویپس پسر خوب-

 : ھم گذاشت و گفتی روچشاشو
 ...امایاما بازم م.چششششم-
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 . تکان دادمی و سردمیخند. از تراس بھ اتاقش رفتو
 . کمد لباس رفتمبسمت
 ھومن
 . داخل آشپزخونھ مشغول خوردن عصرانھ بودنیمامان و ھست.نیی پارفتم

 : نشستم کھ مامان گفتکنارشون
٣٢١ 

 زم؟ی واست آماده کنم عزیخوری میچ-
 ست؟ی نزایمگھ ال.ممنون فقط قھوه-

 :یھست
 .رفتھ ددر.نوچ-

 : کردم و گفتمی خنده اتک
 . ددرهونی روز در مھیاون کھ -
 .اونم دل داره خوب-
 .گھی بھ کارشم برسھ ددیاما با. گنده شم دارهھی.دل کھ بلھ-

 : فنجون قھوه کنارم نشست و گفتھی با مامان
 نھ بھ ینھ بھ اون رفتارش قبل نامزد.ھی الکس عجب جونورگفتم،ی میداشتم بھ ھست-

 .حاال
 : اخم کردم و گفتماری اختیب
 . نگاه چپ بندازهکتای بھ ی کسدمیمن اجازه نم. حقشو بذارم کف دستشنیذاشتی مدیبا-

 : باال رفتھ نگام کرد و گفتی با ابروھایھست
 ؟ی چنیبھ کاتر-
 .ستیاون کھ مھم ن-

٣٢٢ 
 : با دھان باز تماشام کردن کھ گفتمی مامان ھم ھستھم
 . بھم زدمی با کتمویمامان، من نامزد-
 ؟ییییچ-
 . ھردوشون بود کھ با تعجب گفتنی صدانیا
 : اما جواب منو
 دوم. بھش ندارمی عالقھ اچیاول از ھمھ ھ.ستیاون مناسب من ن.خوامی رو نمیمن کت-
 . کنمی موردو چشم پوشھی نی اتونمی با ھزار نفر رابطھ داره و اصال نمنکھیا

 : دستش زد و گفتی رومامان
  پاھیمرغش .ستی دختر مناسب ھومن ننی چقدر گفتم انیبب.ھی سر خسروریھمش ز-

 . کنھی گذارھیکتش سرما تو شریگفت قراره پدر کت.داشت
 : و گفتمدمی با حرص جولبمو

 . منو وسط بکشھی زندگی پای گذارھی سرماھیواقعا از بابا توقع نداشتم بخاطر -
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 : لباشو غنچھ کرد و گفتیھست
 . افادهیای بود اون دنیچ.یبھتر کھ باھاش بھم زد-

٣٢٣ 
 :مامان

 .کنھی نبودم بھش اما ھومن جان بابات بشنوه غوغا میمنم راز-
 .خودت کم کم بھش بگو قربونت برم.یستی بابا نی سوگل؟مگھیپس شما چ-

 :مامان
 . بھترهیمن؟نھ نھ خودت بگ-

 : کردمو گفتمزی رچشامو
 ..... بھ منگھی ددیفقط کار بھ دعوا و بحث کش....باشھ-

 : بسرعت حرفمو قطع کرد و گفتمامان
 .وقتی یاری سر قلب بابات میی بالھی. نکرده خودم بگم بھترهالزم-
 . بھترهی خودت با ناز و نوازش بھش بگزمیآره عز-

 . خندهری زمی زدی بھم رفت کھ ھمراه ھستی غره اچشم
٣٢٤ 
 ھومن
 : بسرعت گفتیھست. رفترونی کھ از آشپزخونھ بمامان

 ؟ی ھومیھ-
 : کردم و گفتمنگاش

 .درست اسممو بگو.قھی سلی بھی چیھوم-
 .یسی جگمی مسونیمثال بھ ج.زنمیآخھ من ھمھ رو مخفف صدا م-
 یشی ھمسرت مخفف حرف بزنھ خوب تو ھم میوقت. در تو اثر کردنیبلھ کمال ھمنش-

 مثل
 ؟ی چکارم داشتالیخیحاال ب.اون

 :دی خم شد و آھستھ پرسبسمتم
 ؟ی داری حسکتای تو بھ گمیم-

 : خودش آھستھ گفتممثل
 . دارمدوسش-

 : زد و گفتغی ھا جوونھی مثل دکبارهی بزرگ و بزرگتر شد و بجانی کم کم از ھچشاش
 .زدمی حدس میوااااااااااا-

٣٢٥ 
 . با سرو صدا از آشپزخونھ خارج شدبعدم

 : پشت بھش نگاه کردم و گفتماز
 .گفتمی زودتر بھت میشی خوشحال منقدری ادونستمیاگھ م-
 . بھ حرفم با عجلھ از پلھ ھا باال رفتتی اھمیب
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 دوان دوان و پر ی ھوا باز شد و ھستی سرم جمع کردم کھ در اتاقم بی باالموھامو
 سروصدا

 . کردبغلم
 . زدن بودرونی از تعجب در حال بچشام

 ؟ی شده ھستیچ-
 : تند بوسم کرد و گفتتند
 .ی وااااااایشیتو زن داداش خودم م-

 . ھا بھش نگاه کردموونھیل دمث.دی گرفت و چرخدستمو
 گفت؟؟؟ی داشت می چنیا

 : داشتم و گفتمنگھش
٣٢٦ 

 .نمی بگو بب؟؟؟درستیگی میچ-
 : باز گفتشی ھامو گرفت و با نشونھ

 یلی خدونستمیم.گمی منییییی ھومن آفرقھیواقعا بھ سل.یشی تو زنھ داداش ھومنم مگمیم-
 . کھ انتخاب اون نبودیآخھ کت.دونستمیم.قستی سلخوش

 دونست؟ی از کجا میھست. خدایوا
 . شدرهی و خندان بھ من خنھی و دست بھ سستادی تو چارچوب در اھومن

 !!! کار خودشھپس
 :گفت.دیدی پشتش بھ در بود و ھومنو نمیھست

 ؟ی ھم ھومنو دوست دار؟توی تو چنمیبب.ھومن خودش گفت دوستت داره-
 .کردی نگام م بھ ھومن افتاد کھ منتظرچشمم

 : گفتمطنتی شبا
 .ادیمن اصال از ھومن خوشم نم.نوچ-

 . وا رفتی ھستچھره
 . شده بودیدنی واقعا دھومنم

 . خندهری ھاشون زدم زافھی شل شد و بھ قشمی کم نکم
٣٢٧ 
 : جلو اومد و گفتنھی دست بھ سھومن

  خانم؟کتای میداشت-
 : چشش بھ ھومن کھ افتاد با خنده گفتیھست

 .پس واسھ حرص تو اون حرفو زد-
 کنان تکان داد و با چشم و ابرو دی شدم کھ انگشت اشارشو تھدرهی خنده بھ ھومن خبا

 برام
 .دی و نشون کشخط
 ....ارهی و دخلمو مادی بگذرونھ ھواسم نبود از راه تراس مری بخخدا
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 ھومن
 . اتاق با لبتابم مشغول بودم کھ بابا وارد اتاقم شدتو
  شده؟یطور.اسالم باب-

 : مقابلم نشستی صندلی اومد و روجلو
 ؟ی بھم زدنی بفھمم با کاتردیمن حاال با-

٣٢٨ 
 ....یکت....دیدونیم...بابا-
 بود نی ازدواج کن، بخاطر ایمن اگھ گفتم با کت. گفتزویمامانت ھمھ چ.ی بگخوادینم-

 کھ
ن بھ شماھا م.یشدی کھ تو دامادش مکردی می گذارھی تو شرکت سرمای درصورتپدرش

 یحرف
 نی پدر کاترھیمن بھ سرما. بودی اما شرکت درحال برشکستگدی تا نگران نشنزدم
 اجیاحت

 خطرو از شرکت دور نی امی و حسام تونستسونیاما خدا روشکر بھ کمک ج.داشتم
 و.میکن

 . بھش برگردوندمنوی پدر کاترھی سرماتمام
 . کمکتون کنمتونستمی من؟منی نزدیچرا بھ من حرف-
 .یکردی فکرتو بھ کار خودت معطوف مدینھ تو با-

 . نزدمی و حرفنیی انداختم پاسرمو
 : بابا گفتکھ
 ھ؟ی چندهی آیبرنامت برا-
 ھی ھرچھ زودتر قضخواستی اما دلم مکنھی بشنوه داغ مکتای از ی بابا تا حرفدونستمیم
 نیب

 : عزممو جذب کردم و رو بھ بابا گفتمنیبخاطر ھم. بشھی جدما
 .خوامی کھ میاج با کسازدو-
 . باشھی اون دختر کزنمیحدس م-
 ھ؟ینظرتون چ....خوب-

 : و گفتدی کشیقی نفس عمبابا
٣٢٩ 

 . با خودتھمیتصم-
 . از جاش بلند شد و بھ سمت در رفتو

 بره صداش ز نکھیقبل از ا. موضوع بگذرهنی راحت از کنار انقدری بابا اشھی نمباورم
 :دم
 .بابا-
 :گفتم. اما بسمتم برنگشتستادیا



 @donyayroman              اختصاصی کافھ تک رمان                      اکتیرمان 

 196 

 ن؟یاز تھ قلبتون گفت-
 :دمی شنصداشو

 پدر دوست ھی رو مثل کتایمن .زای الیحت. رو دوست دارنکتای خونھ ھمھ نیتو ا-
 فقط.دارم

 . کارش مخالف بودم کھ گذاشتش کناربا
 . از اتاقم خارج شدعی سریلی خو

 . لبام نقش بستی آروم آروم رولبخند
 :از تھ دل بھ خدا گفتم باال گرفتم و سرمو

 .ی تکیلیخ-
تا خبر وصالمونو . رفتممی تخت رھا کردم و بسمت اتاق تنھا عشق زندگی رولبتابو
 بھش

 .ستی دل تو دلم نای خدایوا.بدم
 . و وارد تراس شدمدمی کشقی نفس عمچند

٣٣١ 
  باعث شده بودشدی پخش ملمی کھ از موبای شادکیموز

 . حالم عوض شھیکم
 . رقصم تنگ شده بودی دلم براچقدر

 صورتم ی رو رویشی نشستھ بودم و ھر گونھ آرانھی مقابل آی صندلی رویکاری باز
 ادهیپ
 .دادمی گوش مکی و موزکردمیم

 . نامزدش بودشی پیھست
  داشتن پچ پچمنی بار کھ از اتاق خارج شدم داخل نشنی جون و عمو ھم آخرنینسر

 .کردنیم
 .کاش بود. کجاسسی معلوم نھومنم

 .ختی ری ھرادشی با دلم
 .شمی زده مجانی ھنمشیبی مای فتمی مادشی ھروقت

٣٣١ 
 .ادی بھ چھرم مشی آرانیچقدر ا. نگاه کردمنھی چھرم تو آبھ

 .رمی بگی لباس خوشگلم تنم کنم و چند تا سلفھی خوب
 . کمد لباسمو باز کردمدر

 . داشت افتادی مشکی کھ خالھادمی بھ تاپ و دامن سفچشمم
 ی رنگی کمرش کمربند پر قطر مشکی داشت کھ روی تنھ بود و دامن کوتاھمی نتاپش

 .داشت
با ترس بھ عقب برگشتم . در تراس باز شدستادمی ای قدنھی آی جلونکھی و ھمدمشیپوش
 کھ
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 . چھره ھومن ماتم برددنی دبا
 .رفتی زودتر اومده بود آبروم مقھی دو دقاگھ
 .یییییی وادیدی لخت ممنو
 .دمی فکرشم خجالت کشاز

 !!!!! ستدهی لباس چقدر پوشنی انگار احاال
 . ندارهی با لخت بودن تفاوت چنداننمیا

 .دارهی حاال زول زده بھ من و چشم برنمیوا
 : گفتمکردمی کھ بھ ھومن نگاه منطوری گرد شده ھمی چشابا
 ؟یچرا در نزد-

٣٣٢ 
 : زد و گفتی کننده و جذابرهیلبخند خ. خودش اومدبھ
 . صحنھ ھا مواجھ شمنیباتریتا با ز. در بزنمخوامی اصال نمگھی بھ بعد دنیاز ا-

 قطع کوی موزی رفتم تا صدالمی داغم گذاشتم و بھ سمت موبای گونھ ھای رودستامو
 کنم کھ
 . مانعم شدھومن
 : منو گرفت و گفتی گذاشت و دستازی می رو رویگوش

 م؟ی با ھم برقصیدیافتخار م-
 . کردمشی زدم و ھمراھلبخند

 :کھ ھومن بھ حرف اومد.می بودرهی ھم خی چشاتو
 کتا؟ی-
 جونم؟-
  ازت بکنم؟ی درخواستھی تونمیم-
 .البتھ-
 : چسبوند و چشم تو چشمم با لبخند جذابش گفتمیشونی بھ پشویشونیپ
 ؟یکنیبا من ازدواج م-

٣٣٣ 
  و تو جام ثابتدمی کشدنی زده شدم کھ دست از رقصجانی اونقدر ھدمی کھ شنیزی چاز

 .موندم
 : آورد و مقابلم گرفت و گفترونی جعبھ بھی بشی پام زانو زد و از جیجلو

 و از ابراز عشق و محبت. خوشبختت کنمی داراقتشوی ھمونطور کھ لدمیقول م-
 .لطفا با من ازدواج کن.....زیلبر
 . چشام بودی حاال جلوای منظره دننیباتریز. اشک تو چشام نشستنم

 : دھانم گرفتم و ذوق زده گفتمی جلودستمو
 .کنمیازدواج م-
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 بھ دستم ز یبوسھ طوالن.حلقھ رو در آورد و داخل انگشتم انداخت. پررنگ شدلبخندش
 .د

 .دی بوسمویشونیسرمو بدست گرفت و پ.ستادی مقابلم اسپس
 .زمی عزیلیخ....کتای خوامتی میلیخ.دمی باالخره بھ عشقم رسشھیباورم نم-

 :اش با عشق نگاه کردم و گفتم چشتو
 .یلیخ.... دوست دارمیلیمنم خ-
 . کردمشی لبام گذاشت کھ با عشق ھمراھی بغلم کرد و لباشو محکم روتابیب

٣٣٤ 
 .گرفتی لحظات عکس منی بود و از تمام انجای عکاس اھی کاش

 تو خاطرمون موندگار دی اتفاقات عمرمون بود و بانیباتری کھ زیی ھالحظھ
 یبرا...شدیم

 ....شھیھم
 . بودبایچقدر ز. کھ تو دستم بود نگاه کردمی حلقھ ابھ
 . واقعا حرف نداشتقشی بودش اما سلدهی خری ھومن کدونمینم

 . از موضوع من و ھومن با خبر بودنھمھ
 .نمی تو چشم تک تکشون ببنوی و تحستی برق رضاتونستمیم

 انجام بدم و دامویکردن تا خر و سارا واقعا مثل دو خواھر نداشتم بھم کمک یھست
 وقت
 .رمی بگشگاهیآرا

 . زودتر برگذار بشھی اصرار داشت عروسھومن
 . نداشتمی منم دوست داشتم اما مثل ھومن عجلھ امسلما
 کھ خبر داشتم الکس قصد نطوریا. رفتھ بودنشونی دنبال زندگنی و کاترالکس

 مھاجرت بھ
 ھی ھم نیکاتر. در اونجا افتتاح کنھی بزرگکی رو داشت و قرار بود بوتگھی کشور دھی

 روز
٣٣٥ 
 یعی طبیلیبعدم خ. دارهی حسھی ھومن بھ من دونستھی کرد کھ مغی جغی جی و کلاومد

الکس . کردی خوشبختی در آخر برامون آرزوتفاوتی پسرش اومد دنبالش و او بدوست
 اما با
از .ھش نشون نداد بی خوشی روچی اومد کھ ھومن ھدنمونی ھاش باز بھ دی بدتمام
 عمو
 . داره و رفتطی شب بلی خواست کھ رفتارش بد بوده و گفت براعذر
 .می مزون شدی لباس عروس با ھومن راھدی خریبرا
 . کردمدای کھ دوست داشتمو پی زدن باالخره لباسدی دی از کلبعد

 .بای زاری لباس عروس بسھی
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 ز انو یتا قسمت باال. روش کار شده بودییبای تنم بود و بھ زکسیف. بودی گردنپشت
 تنگ و
 . کلوش و دنبالھ دارنیی بود و از زانو بھ پاچسب

 . واقعا از انتخابم لذت بردمدمی دنھی خودمو تو آیوقت
  بھتره پس بھ کمکنھی تو تنم ببیگفتم روز عروس..... پشت در منتظر بود کھھومن

 : لباسو از تنم خارج کردم و گفتمفروشنده
 .خوامی منویھم-
 :ھومن بسرعت بسمتم برگشت و گفت. از اتاق خارج شدمو
 ؟یدیچرا نپوش-
 .خوامیگفتم ھمونو م.خوشم اومد.دمیپوش-
 ؟یپس من چ-
 ؟یخوای ھم لباس عروس م؟تویتو چ-

٣٣٦ 
 : دی زد و لپمو کشلبخند

  آره؟گھی شدنھ منھ دری غافلگھیقض-
 . بھترهینی ببیروز عروس.آره-
  آره؟ی سکتم بدییھوی یخوایپس م.آ ه ه ه ه ه باشھ عروس خانم-

 : بھ بازوش زدم و با اخم گفتمیمشت
 .خدا نکنھ-
 .یزیری زبون منقدریمن فدات شم کھ ا. جونمیا-

 : و گفتمدمیخند
 ؟ی حساب کنیخواینم.صندوق منتظره شماست-

 .میبھ خونھ برگشت... از پرداخت مبلغ و گرفتن لباس و کفش و بعد
 .مھی روز زندگنی بزرگترامروز
 . تجربھ کنمموی منم تونستم حس خوب روز عروسباالخره

 .شگرمی دست آراری صبح زاز
 . و موھامشی از اتمام آرابعد
 .دمی از شاگردھا لباس و کفشمو پوشیکی کمک بھ

 . موھام زدری کھ مخصوص لباسم بود رو بھ زیتور
٣٣٧ 

 . داشتییبای تور بلند کھ نقش زھی
 .ستادمی ای قدنھی آیلوج

 . کرده بودمریی چقدر تغایخدا
  منم؟نی ایعنی

 . شده بوددهی ابروھام بھ سمت باال کشدنبالھ
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 ی گونھ ھا و لبھا،ی و مشکی نقره اھی بلند و فرخورده، خط چشم مدل دار، سای ھامژه
 رنگ
 .گرفتھ

 . بودبای ززمیھمھ چ. بودبایز
 . تشکر کردمشگری رو بھ آراتی رضابا
 .ستادمی در ای اومدن ھومن ذوق زده جلوبا

 .می شدرهی بھ ھم خمی کھ مقابل ھم قرار گرفتنیھم
 . و برازنده شده بودباتری زی تو لباس دومادچقدر

 . در اومده بودییبای بھ طرز زموھاش
 . ھم بھ دست داشتی گل سرخدستھ
 : مقابلش تکان دادم کھ گفتیبا لبخند دست.داشتی ازم برنمچشم
٣٣٨ 

  نگات کنم؟نطوری و ھمنمی تا من بشھی آتلمی نرشھیم-
 . شدری دمی برایب.لوس نشو-
 : لبخند جذابش دستھ گلو بھ سمتم گرفت و گفتبا
 . عروس قشنگمدییبفرما-
 : لبخند گل رو ازش گرفتم و گفتمبا
 .پمی دوماد خوشتیمرس-
 . تا نخوردمتمی برایب.گھی دی زبون خودمنیریش-
 .می رفتنیی و از پلھ ھا پامی خنده دست ھمو گرفتبا
 : گفتمیدی در کھ رسی جلوبھ
 . برات دارمزی سور پراھیچشاتو ببند -
 .نمی ببزشویدل تو دلم نبود تا سورپرا. چشامو رو ھم گذاشتمجانی ھبا

٣٣٩ 
 : کرد و گفتتمی ھدارونی ببھ
 .ی خوشگلتو باز کنی چشایتونیحاال م-

 . دھانم باز مونددمیدی کھ میزی بسرعت باز کردم و از چچشامو
 .شدی اسب حمل م٠ کھ بھ کمک ی کالسکھ سلطنتھی
 . کنھتی ھم نشستھ بود داخلش تا اسبھا رو ھدای مرد تو لباس و کالھ مشکھی و

 . بودرینظیواقعا ب. بوددی و کالسکھ بھ رنگ سفاسبھا
 : گوشش گفتمری شدم و ززونی و با ذوق از گردنش آودمی ھومن چرخبسمت

 .زمی عزیری نظیتو ب-
 : گفتی گوشم با لحن پر خنده اکنار

 حرکاتو بذار واسھ اتاق نیصد بار گفتم ا.کننیخانم خوشگلھ ھمھ دارن نگامون م-
 .خوابمون
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 . زول زدمکردنی کھ با خنده تماشامون می خنده ازھومن جدا شدم و بھ افرادبا
 . ازمون فاصلھ گرفتنکی بعد از گفتن تبریی تاچند
 . بھ تماشاستادنی ھم در سکوت مطلق ایی تاچند

 . کمکم کرد تا سوار کالسکھ شم و بعد خودش سوار شدھومن
٣٤١ 
 . اسبھارو بھ حرکت در آوردی کالسکھ چمرد
 . باغ بزرگ و قشنگ مراسممونو برگذار کرده بودھی خسرو داخل عمو
 .می انداختییبای زیسھا و عکمی رفتھی از رفتن بھ باغ بھ آتلقبل

 . ورودمون کف زدنی ھمھ برامی باغ کھ شدوارد
 .ختنیری سرمون می گل روی دستشون گلبرگھای دختر بچھ از سبدھادو

 ی و گاھگرفتی ملمی اومده بود از تمام لحظات فھی بردار کھ ھمراھمون از آتللمیف
 گفتیم

 .می انجام بدیی کارھاچھ
 .زدی موج می صورت ھمھ خوشحالتو
 .می شده بود رفتنی تزئییبای کھ بھ زگاھمونی سمت جابھ

 . بودختھی بدجور قر تو کمرم رکی بلند موزیصدا
 . مشغول رقص بودنی اعده
 . و سارا سنگ تموم گذاشتھ بودنیھست

 . ھم خوشگل شده بودنیحساب
٣٤١ 
 .دی رقص دونفره مون رسنوبت
 .می رقص رفتگاهی دستمو گرفت و با ھم بھ جاھومن
 . نواختھ شدیمی مالکیموز

 مشغول یمی مالیھومن ھم کمرمو گرفت و با تکانھا. درو گردن ھومن انداختمدستامو
 رقص

 .میشد
 : نگاه پر عشقشو بھ صورتم دوخت و زمزمھ کردھومن

 ؟یبری بنظرت امشب جون سالم از دست من بھ در مکتای-
 ھ؟یمنظورت چ-
واقعا بھت .یمشب کھ مثل فرشتھ ھا شد دوستت دارم بعدم اادی زنقدریآخھ من کھ ا-

 دیام
 .ی دستم برری کھ سالم از زدمینم
 ؟ی کتکم بزنیخوایوا م-
 .با بوسھ ھام آره-
 .لوس-
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 .کنمی و کبودت ماهیامشب س-
 ؟یبا چ-
 . بخورمتخوامیآخھ م.با دندونام-
 .یترسونیمن کم استرس دارم تو ھم منو م.بس کن. ھومنیوا-
 .نترس عشقم مگھ خورده شدن ترس داره-

 : گوشم گفتری بھش رفتم کھ با خنده زی غره اچشم
٣٤٢ 

 .رسھی امشب از راه می نخوایبخوا.چش غره نرو.ی مال خودم شدگھید-
 : لبخند زدم کھ دوباره گفتطونشی چھره شبھ
 م؟ی مال ھم شدشھیباورت م.یشمی پشھیھم-

 : بھ باال تکان دادم و گفتمسرمو
 . آھنگ باحال برقصمھی آھنگھ؟من دوست دارم با نمی ھومن آخھ اگمیم.نوچ-
 .شما جون بخواه.شھی تموم شھ سفارش عروس خانمم اجرا منیحاال اجازه بده ا-
 . برقصمی تکخوامیم-
 .چشمم روشن-
 ؟یدوست ندار-
 .ی واسھ خودم برقصمی باشھ آخر شب کھ تنھا شدیتک.یرقصیشما بدون شوھرت نم-

 . بلند شدقھای تشوی صداکی موقع با اتمام موزنی ھمدر
 . کردنمونی وسط و ھمراھختنی ھمھ زوج ھا ری آھنگ بعدبا

 . برقصمی اگھی بود تا مبادا با کس ددهی بھم چسبکسرهی ھومن
  برقصم؟ی با کخوامی دوماد مریآخھ غ. گرفتھ بودخندم

 .می رفتگاھمونی خستھ بسمت جای بدنبا
٣٤٣ 
 . سرو غذا بودوقت
 . از غذا، ھمھ با کادوھاشون مارو خجالت زده کردنبعد

 .می کنی داده بود کھ قرار بود اونجا زندگھی بھمون ھدییالی خونھ وھی خسرو عمو
 رو بعھده نیزای و ددمانی زحمت چزای النطوری جون و ھمنی و سارا و نسری ھستکھ

 گرفتھ
 .بودن

 . باغو ترک کردنی تمام شدن جشن مھمانھا بعد از خداحافظبا
 .می و تشکر کردی ھمھ خداحافظاز

 . تنھامون گذاشتنی خوشبختی ھمونجا از ما جدا شدن و با آرزونای اعمو
 .می سوار بھ کالسکھ بسمت خونھ خودمون رفتدوباره
 . نبودی اگھی دچکسی از من و ھومن ھری کھ ساکناش غی اخونھ
 !!!! لذت بخشچقدر
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 . بھ صورتم خوردیمی مالمینس
 . کھ کالسکھ مقابل منزلمون توقف کردمی ھم بودیمحو تماشا. شدمرهی ھومن خبھ

 .میاول من و بعد خودش وارد شد. باز کرداطوی در حھومن
٣٤٤ 

 . موجود بوداطی کھ من عاشقش بودم ھم کنار حیزیو چ. داشتی معرکھ ااطیح
 . تاب بزرگ و باحالھی

 .کنمی می نشستن روش از االن لحظھ شمارواسھ
 .می تو دست ھومن وارد خونھ شددست

 .کی و شی عالی با نمابای خونھ بزرگ و زھی
 اتاق یعنی. مجزا قرار داشتی بھداشتسی سروشیکی سھ اتاق خواب کھ داخل یدارا

 خواب
 . و ھومنمن

 : بسمتم برگشت و گفتھومن
  ھمھ متفاوت بغلت کنم و ببرمت اتاقمون اما بذار ما بادی و داستانا من بالمایاالن مثل ف-

 .میباش
 م؟ی کھ متفاوت باشمی چکار کنیعنی-
 .تو منو بغل کن ببرم اتاق خواب-
 : خودمم خندم گرفت و گفتمدمی تعجب بھش زول زدم و تا خندشو دبا
 . متفاوت بودن وجود داره ھای ھم براگھی دیراه ھا-
 ؟یمثال چ-

 : بھ خودم گرفتم و گفتمی متفکرحالت
٣٤٥ 

 .مایشی متفاوت میلیھا؟خ.میبو جدا بخواب امشمیتونیمثال م-
 : باال انداخت و گفتییابرو

مثل . می کنار ھم نباشی چیعنی.ادی لوس خوشم نمیشنھادای پنینھ نھ نھ اصال از ا-
 نکھیا

 . بغلت کنم و ببرمتدی باخودم
 دمی بسمتم اومد و تا خواست بغلم کنھ از دستش فرار کردم و دویزی آمطنتی لبخند شبا

 . اتاق خوابمونسمت
 . اتاق شدم و درو بستموارد
 : کھ وارد اتاق شد و گفتدمی خودمم خندومدی خنده ھومن از پشت در میصدا

 . شدهطونیوروجک من ش-
 .دی کرد و گردنمو بوسبغلم

 .خستھ شدم.بذار لباسمو عوض کنم.ھومن-
 .دی کشنیی لباسو پاپی پشتم گذاشت و زدستشو
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 . تماس دستش با بدنم قلقلکم اومداز
٣٤٦ 

 .زمیغصھ نداره عز.ارمیخودم از تنت درش م-
 . ھومنشمیمن از خجالت آب م.نھ نھ نھ-
 ؟یکشی خجالت میاز چ.گھی نکن دتیاذ-
 .پس چراغو خاموش کن-
 . تکان داد و چراغو خاموش کردی خنده سربا

 . افتادنیی پشت گردنمو ھم باز کرد کھ لباس از تنم پاقسمت
 . گرمشو دور بدنم حس کردمیدستا
 : گوشم زمزمھ کردکنار

 . عشقمخوامتی میلیخ-
 . کردتمی سمت تخت ھدابھ

 .زدی بشدت مقلبم
 . شل کرد و کت و بلوزشو از تنش خارج کردکراواتشو

 . شدمرهی خیکی اندامش در تارھی سابھ
 .دی اومد و کنارم دراز کشبسمتم

 .دنمیرد بھ بوس تو آغوشش گرفت و شروع کمنو
٣٤٧ 

  کردم وی دخترانھ ام خداحافظیای از دنیتی اذنی نوازشم کرد کھ بدون کوچکتراونقدر
 . بھ آغوش پر مھرش سپردمخودمو

 .یلی دوسش داشتم خیلیخ
 . خدا ممنونم کھ آرزومو برآورده کرداز

 . شدهبمی نصی ھمسرنیخوشحالم کھ چن. مرد فوق العاده بودھومن
 . مشترک من و ھومن در کنار ھم آغاز شده بودیزندگ

 .می موضوع ھردومون خوشحال بودنی ااز
 .می جون آورده بودو خوردنی رو کھ نسری صبحونھ ا،ی حمام حسابھی بعد از صبح،
 : کھ ھومن از پشت بغلم کرد و گفتشستمی ظرفارو مداشتم

 عشقم حالش خوبھ؟-
 اھوووم چطور مگھ؟-
 .ستی خانما حالشون نرمال نیآخھ معموال روز بعد عروس-
 .دردم ندارم.خوبم.ستمیمن از اون دستھ ن-
 . چکار کنم تا دردت کم شھدونستمیچون من واقعا نم.خوب خداروشکر-

٣٤٨ 
 . خشک کردم و بھ روش لبخند زدمدستامو

 : باال انداخت و گفتییابرو
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 .می برای بیخوب حاال کھ خوب-
 کجا؟-
 :م اشاره بھ اتاق کرد کھ غر زدم چشبا
 .اصال درد دارم.نھ ھومن پررو نشوووو-
 : خنده بغلم کرد و منو بسمت اتاق برد کھ گفتمبا
 . برت دارهالی خشک شھ بعد فکر و خی ھومن بذار موھام از حموم قبلیوا-

 : گوشم زمزمھ کردکنار
  کردی پوش چشمشھینم. خوش گذشتیلی خشبمید.ادهیاز عشق ز.خوب چکار کنم-

 شھ؟یم.کھ
 . تخت نشوندی حرص نگاش کردم کھ منو روبا

 . شدممشی کھ تسلدی و منو بوسختی برام مزه راونقدر
٣٤٩ 

 ماه بعد ٥
 ؟ییالو ھومن کجا-
 ؟ی داریکار.شرکتم.سالم عسلم-
 .ستیحالم اصال خوب ن.آره-
 زم؟یچت شده عز-
 .....تازه.جھیتھوع و سرگ-
 : خجالت گفتمبا
 . عقب افتادهانممیماھ-
 . کھ واست گذاشتم تو کمدتانتویماھ-

 : و گفتمدمی حرفش خنداز
 .انسی ماھیکی منظورم اون وونھید-

 : خنده و گفتری فکر کرد و بعد زد زیکم
 باھم بودنمون شتری بی برایی طالیخدا داره بھمون فرصتھا.خوب بھتره کھ. جونمیا-
 .دهیم
 ده؟ی می چھ معنیدونی منیھ؟ای ھومن االن وقت شوخیوا-
  خانم زرنگ من؟دهی میچھ معن-
 ....... کھنھیا..... کھنھی اشیمعن......اگھ درست حدس زده باشم.......خوب-

٣٥١ 
 . منویکشت. دخترگھیبگو د-
 . کھ حاملھ امنھی اشیمعن-

 :چند بار صداش زدم. قطع شدصداش
 ؟؟الو؟؟یھومن؟؟ھومن؟؟کجا رفت-
  بابا بشم؟خوامی میعنی یواااااا-
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 . دکترمی برایب.ستمیمطمئن ن-
 . اومدمیتا حاضر ش.امی االن منینترس ھم...باشھ عشقم-
 .یپس منتظرم با-

 : با لبخند گفتشیبعد از گرفتن آزما. نوشتشی برام آزمادکتر
 .یشی مامان میدار.مبارکھ-

 . شد و بھ ھومن نگاه کردمری شوق از چشام سرازاشک
 :کرد و گفت نگام ی لبخند مھربونبا
 .مبارکت باشھ مامان کوچولو-

٣٥١ 
 . موھام بوسھ زدی توجھ بھ حضور دکتر روی کھ بنیی لبخند سرمو انداختم پابا
 . خونھ عمو خسرومی رفتینیری بستھ بزرگ شھی با

 : با تعجب نگامون کردن کھ ھومن گفتینیری شدنیبا د. بودنھمھ
 کدومو اول بگم؟. خبر بدھی. خبر خوب دارمھی-

 ؟یعنی ھیخبر بدش چ. نگاش کردممتعجب
 . گفتن خبر خوبو بگوھمھ

 : با لبخن نگام کرد و گفتھومن
 .دهی نازو تو وجودش پرورش می نی نھیعشقم داره -

 : کھ ھومن دوباره گفتنییبا خجالت سرمو انداختم پا. بھ من نگاه کردنھمھ
 . زنمونشی با چشاتون خوردیآ-
 . گفتنکی و داد بغلم کردن و تبرغی و جی ھمھ بھ خودششون اومدن و با خوشحالھوی

 : گفتی بلندی با صداھومن
 . بچھ ھم دل داره ھایبابا-

٣٥٢ 
 : من سراغ ھومن رفت و گفتدنی جون بعد از بوسنینسر

 . عجول بودهنقدری بچھ برم من کھ ای بابایفدا-
 .دنی خندھمھ

 :سارا
 .از ما ھم جلو زدن-

 :یھست
 .شمی دارم عمھ میواااا-

 :حسام
 . خونھ کارت دارممیسارا بر-

 .دنی با حرف حسام و چش غره سارا خندھمھ
 : گفتسونیج
  بود؟یھومن خبر بدت چ-
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 : نگام کرد و گفتھومن
 .ھیخبر بدم خصوص-

٣٥٣ 
 : کھ گفتممی راه برگشت بھ خونھ بودتو
  بود؟یھومن خبر بدت چ-
 ؟یدونی واقعا نمیعنی-
 ھ از کجا بدونم؟ن-
 .می ندارییای روی شباگھی دنکھیا-

 : بھ بازوش زدم و گفتمیمشت
 .گھی دی تحمل کندیبا. شدهیحاال گفتم چ-
 .ی بدلمی ناز تحوی نی نھی ارزه کھ یبھ تحملش م.بلھ-

 . رو تحمل کردمی نسبتا سختی بارداردوران
 .یی اشتھای و بدی شدتھوع
 شدنش کی کھ عاشق ھومن بودم و ھستم از نزدیمن. گذروندمی ماھو بسخت٠ واقعا
 عوق

 .زدی و باھام حرف مکردی نگام می از صد فرسخچارهی و ھومن بزدمیم
٣٥٤ 

 . بود گذشتی ماه اولم بھ ھر سخت٠.٠ نی خوب ااما
 . شدمی سنوگرافھی بچھ راھتی جنسیماھھ بودم کھ ھمراه ھومن برا ٥

 : گفتنھی بعد از معادکتر
 .دختره-

 . منو ھومن نشستی لبا رولبخند
 .می و انتخاب اسم داشتیسمونی سدی دغدغھ خرگھی دحاال

 .می تخت بھ فکر انتخاب اسم بودی و شبا تومیرفتی ھمراه ھومن بازار معصرا
 . چند ماه آخر ھم گذشتنی اباالخره
 . بانمک شده بودمیلی بزرگ شده بود و بھ گفتھ ھومن خشکمم
 .ستی براش سخت نادی و مثل من زشھی باردارلیاوا. سارا ھم باردارهیراست
 .برنی ھم در ماه عسل بسر مسونی و جیھست

 .دمی از خواب پریادی درد زبا
 .ختمیری صدا اشک می زدم و بی مالفھ چنگ مبھ

 . کنارم خواب بودھومن
 : و گفتدی بسرعت از جاش پرتمی وضعدنیچشم باز کرد و با د. دادمتکانش

 ؟زمی شده عزی جان چکتای-
٣٥٥ 

 : زور گفتمبھ
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 .دارم....درد -
 .لباس منو ھم تنم کرد و بغلم گرفت و از خونھ خارج شد.دی لباس پوشمھی سراسھومن

 .دمیکوبی مواری داشتم خودمو بھ درو دنی ماشیتو
 .دمی اشک دسی اون حالم چشم کھ باز کردم صورت ھومنو ختو

 : فشردم و بھ زحمت گفتمدستشو
 .خوبم...من....ناراحت نباش-

 . تند بھ دستم بوسھ زد و بھ سرعتش اضافھ کردتند
 . نشستی ھومن منو دست پرستارا سپرد و پشت در با کالفگمارستانی بھ بدنی رسبا

 ھومن
 .ومدمی و مرفتمی ممارستانوی بی و عرض البطول
 . انتظار سختھچقدر
٣٥٦ 
 .ومده سر زنم ایی بگھ چھ بالادی بتونیکی ایلعنت

 :دمی مامانو شنی پاک کردم کھ صدااشکامو
 .ھومن جان-

 . و سارایمامان و بابا بھ ھمراه ھست.برگشتم
 . زدم و جلو رفتمی کمرنگلبخند

 : بغلم کرد و گفتبابا
 تھ؟ی خوشحالیبجا.کنھی نمھیمرد کھ گر-
 : باال و گفتمدمی کشموینیب
 . سختش بودیلیخ... دردشو نداشتمدنیطاقت د-

 :مامان
 .کننی دردو تحمل منی مادرا اشتریب.زمینگران نباش عز-

 :یھست
 .کتای چارهی بیوا-

 :سارا
 شھ؟ی منی وضع چند ماه بعد منم ایعنی.نیتروخدا منو استرس ند-

٣٥٧ 
 :گفتم. شده بوددی سارا نگاه کردم کھ رنگش سفبھ
  دختر؟ی حالت اومدنیتو چرا با ا-

 :سارا
 .من خوبم نگران نباش.امی بی واسھ کامی نکتایوا واسھ -

 . اومدرونی نوزاد از اتاق بھی با ی پرستاری از چند ساعت طوالنبعد
 : دور بچھ جمع شدن کھ بھ پرستار گفتمھمھ

 حال خانمم چطوره؟-
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 . رو تحمل کردیادیاما درد ز.دینگران نباش.خوبھ-
 : گفتیمامان نوزادو تو بغلم گذاشتو با لحن بچگانھ ا. شدی اشکام جاردوباره

 .تی احساساتی برو بغل باباایب-
 .چقدر ناز بود. دختر کوچولوم نگاه کردمبھ

 . کوچولو بغلم بود دروغ نگفتمکتای ھی بگم اگھ
 . داشتکتای بھ یادی زشباھت

 . لبخند زدمھی گرونیم
 .ھی و دوست داشتننیریچقدر ش. بستھ بودچشاش
 . مامانشنی عدرست

٣٥٨ 
 . آروم باز کردمچشامو
 .کردی با لبخند نگام مھومن
 . زدم و صورت خستشو نوازش کردمی کمرنگلبخند

 : و گفتدی بوسدستمو
 زم؟ی عزیخوب-

 . آرهیعنی بازو بستھ کردم چشامو
 . نگاه کردممی بچھ بھ تخت کنارھی گری صدابا

 : بھ ھومن گفتمرو
 .بزارش تو بغلم-

 بعد ھینیریھ حس شچ. با لبخند بچھ رو از داخل تخت برداشت و گذاشت بغلمھومن
 تحمل

 . کھ متعلق بھ خودتھی درد نگاه کردن بھ بچھ ایکل
 .کردی مھیدھن کوچولوش باز بود و گر. ناز بودچقدر

 . دادنشو تجربھ کنمری حس شخواستمی بار منی اولیبرا
 ز کی داخل دھانش بردم کھ ساکت شد و تند تند شروع کرد بھ منموی کمک ھومن سبھ

 .دن
٣٥٩ 

 .دی کھ ھومن اول منو و بعد دخترمونو بوسکردمی لبخند بھش نگاه مبا
 : بھش گفتمرو

  باالخره؟می بذاریاسمشو چ. پدریخوب آقا-
 : عشق نگام کرد و گفتبا
 . ظلمھ من اسمشو انتخاب کنمیدی کشی ھمھ سختنیا.زمیاووووووم تو بگو عز-
 : لبخند بھ بچھ زول زدم و زمزمھ کردمبا
 .رسھی بنظرم نمیزیواقعا چ-
 .میذاری اگھ خوشت اومد ھمونو مدمی مشنھادیپس من پ-
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 .حتما بگو-
 نکھی و ھم اادی و بھ ھومن مشھیچون ھم اولش با ه شروع م. ھمتامی بذارگمیمن م-

 آخرش
 چطوره؟.ادی مکتای داره و بھ تا
 .آره قشنگھ-
 .می ھر دو با لبخند بھ ھمتا کوچولو نگاه کردو

٣٦١ 
 . اتاق با چند ضربھ باز شددر

 . وارد شدنیسارا و ھست. جوننینسر. خسروعمو
 . گفتنکی و وجود ھمتا کوچولو رو بھمون تبردنی لبخند بھ لب منو بوسھمھ

 . خوردن بود نگاه کردنری جلو آوردن و بھ ھمتا کھ مشغول شسرشونو
 : گفتنیزی چھی ھرکدومشون

 : خسروعمو
 .خورهی مری چطور داره شنیبب. نوه شکموم بشم مننیقربون ا-
 : آورد و گفترونی جعبھ بھی بشی از جو
 . دخترم ناقابلھریبگ-
 : لبخند گفتمبا
 .نیدیممنون چرا زحمت کش-

 .دوباره تشکر کردم. پالک خوشگلھی بلند و ری زنجھی. جعبھ رو باز کردھومن
 . بھ گردنم انداختروی زنجھومن

 : جعبھ مقابلم گرفت و گفتھی جون ھم نینسر
 .قربون عروس خوشگلمو نوم برم من-
 .نیلطف کرد. مامان جونیمرس-

٣٦١ 
 : جون گفتنی آورد کھ نسررونی بیی خوشگل و کوچولوی گوشواره ھاھومن

 . گوششنی بندازنیگوششو کھ سوراخ کرد-
 :ھومن

 .یاوردی واسھ باباش مزی چھی. رو چھ بھ جواھری فسقلنیمامان جون ا-
 : و جواب داددی جون خندنینسر

 . پسریری بال نگیا-
 : بود گفترهی ھمونطور کھ بھ ھمتا خسارا

 ؟ی اسم انتخاب کردکتا؟ی-
 . ھمتامیذاریاسمشو بھ گفتھ پدرش م.آره-
 .ھیمثل خودت دوست داشتن. چھ قشنگیوا-
 .ممنون سارا جون-
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 :یھست
 . خودتھی کپکتای. ھمتا کوچولونی ایآخ عمھ بھ فدا-
 اقعا؟و-
 . مثل مامانشیبھ قول سارا ناز و دوست داشتن.آره-

 :ھومن
٣٦٢ 

 !!! چلغوز و زشتھزی چھی چارشی بیحاال انگار بابا-
 :با لبخند دستشو فشردم و گفتم.دنی خندھمھ

 . و باحالھپی باباش چقدر خوشتدوننیھمھ م-
 : و گفتدی بوسمویشونیپ
 .میکال من و ھمتا بھ خودت رفت. جونمیا-

 . شدمرهی و با عشق بھش خدمیخند
 سال بعد ٥
 ھمتا؟؟؟-
 . جونیبلھ مام-
 ؟یدیلباستو پوش-
 . کردمریگ. کمممککککیمام-

٣٦٣ 
  لباسشقھی از تونستیسرشو نم. خندم گرفتتی تو اون وضعدنشیبا د. اتاقش شدموارد

 .ارهی برونیب
 : زانو زدم و گفتمجلوش

 . تا راحت داخل سرت برهی باز کندی لباستو باپی ززدلمیعز-
 تی بھش دست داده بود و تو چشاش اشک جمع شده بود کھ از اون وضعی خفگحس

 . کردمرھاش
 :بغلم گرفتم و با لذت گفتم. شدرهی تو چشام خی اشکی چشابا
 .شدی نمینطوری ایکردیاگھ دقت م.تموم شد. نازت برمیقربون چشا-

 : و گفتدی بوسگونمو
 .شدمیداشتم خفھ م...ی مامدمیترس-

 : بلندشو نوازش کردم و گفتمیموھا
 . ھارسھی االن بابا م؟یآماده ا.فراموشش کن-
 .میبر. جونیآمادم مام-
 .می ھم داخل سالن رفتبا

 .می کنرشیقرار بود با ھمتا غافلگ. تولد ھومن بودامشب
 رو یل مورد نظرمو داخل پخش گذاشتم و کنترلو بدست گرفتم تا ھومن اومد پآھنگ

 .بزنم
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٣٦٤ 
 . داشتدنوی مثل خودم استعداد رقصھمتا
 .دیرقصی می داده بودم و عالادی بھش

 . تا با من ھماھنگ شددی طول کشیلیخ. کرده بودمنی امشب باھش تمری رقصو براھی
 . کرده بودمھی مثل لباس خودم براش تھلباسشم

 زی داخل قفل چراغو بسرعت خاموش کردم و کنار ھمتا کھ ردی چرخش کلی صدابا
 زیر
 .ستادمی ادیخندیم

 :چراغو روشن کرد و گفت. کھ ھومن وارد شدنیھم
 ؟؟؟ییھمتا؟؟؟بابا.....من اومدم.....زم؟یعز-

 و می کرده بودم جلو رفتنی اونطور کھ باھش تمرقایو ھمراه ھمتا دق. کردمی پلکویموز
 با
 .دنیھ رقص بمی شروع کردتمیر

 . در مات و مبھوت نگامون کردی جلوھومن
 . لباش نشستی کم کم لبخند جذابش روو
 : تموم شدن رقصمون، ھومن برامون دست زد و گفتبا
 .براووو-

 :میبا گرفتن دست ھمتا دوتامون ھمزمان گفت.می کردمی دومون تعظھر
٣٦٥ 

 .تولدت مبارک-
 : بھ ما دوختھ شد و گفتجانی با ھچشاش

 . منی خوشگالی مرسیواااااا-
 : اومد و محکم بغلم گرفت و گفتجلو

 .شھی خودت می کپشتری بگذرهی میھر چ.ی کردتی تربیعجب وروجک-
 .می رفتمنیدستشو ھم پشت کمر من گذاشت و بسمت نش. بعد ھمتا رو بغلش گرفتو

 . رو آوردمییرای پذلی و وساکوی کخچالی و ھومن کھ نشستن رفتم از داخل ھمتا
 .می ھمتا آھنگ تولدت مبارکو خوندھمراه

 .دیخندی ھومن کل شبو می و چشالبھا
 .می و کادوھارو دادمی ھم عکس انداختبا

 . ھر سھ تامون لبخند بودیرو لبا. بودی خوبشب
 شده بود و خدارو ھزاران بار شاکر بمونی کھ نصی خوشبختنی بودم از اخوشحال

 .بودم
  کھ بھ صورت ھمتا کھ خواب بود نگاهنطوریھم.می ھمتا نشست ھومن کنار تختھمراه

 : گفتمکردمیم
 ھومن؟چقدر زود گذشت نھ؟-
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٣٦٦ 
 .دمتی بود واسھ بار اول دروزی دنیآره انگار ھم-

 : کردم و گفتمنگاش
 ؟یھنوز مثل قبل دوسم دار-
 .نوچ-

 . کردم و با قھر صورتمو ازش برگردوندماخم
 : گفتبردی کھ منو بھ اتاقمون منطوری بغلم کرد و ھمھوی زد و ی اقھقھ

  بگم تا باورت شھ؟ی بھ کنویا.خوامتی مشتریعشق من آخھ من از قبلم ب-
 .دمشیبا عشق بوس. لبام گذاشتی رولباشو

 :دی پرسطنتی عقب برد و با شسرشو
  نداره؟ازی بنظرت ھمتا بھ خواھر و برادر نگمیم-

 : و گفتمدمی کوبنشی بھ سیمشت
  تو سرتھ؟یباز چھ نقشھ ا-
 . خوب خوبینقشھ ھا-

 .میبا لذت تو آغوش ھم فرو رفت.دی تخت گذاشت و خودش کنارم خوابی رومنو
٣٦٧ 

 انیپا
٩٧/٩/٩٠١٥ 

 :ساعت
٢٠:٩٩ 

 :کتای رمان سندهینو
 یمی فھاعظم

 . منم با تموم نقصھا و حسنھاش تموم شدداستان
 . جلب کنمزوی تونستھ باشم نظر شما خوانندگان عزدوارمیام
 . کردنی تشکر از تمام دوستانم کھ منو ھمراھبا

 . داستانو بھ اتمام برسونمنی دادن تا بتونم ازهی انگبھم
 . کردقی از ھمسرم تشکر کنم کھ منو تشونجای ھمخوامی مو

 .زمی خانواده عزنطوریوھم
 زانی شما عزی از تمامباتشکر
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