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 منان ایزد نام به

 یم انجام درستی کار دارم میکردم فکر خودم پیش شاید.کردم قبول رو ستم و ظلم همه این که شد چی نمیدونم

 .دهم

 ،میبودم نرفته هم بار یک حتی که معلومی نا مکان بودم،وبه نشسته رنگ سیاه لعنتی اتومبیل اون توی حاال

 آه..نبودم پدر ی بچه اصال شاید.بودم؟ کرده گناهی چه من یعنی.کرد را کار این من با پدرم که نمیشد باورم.رفتم

 که بود اتفاقی.نبود ای چاره.میگم اراجیف اینقدر چرا بابامه،پس واقعا اون میدونم که سراغم،من اومد فکر این باز

 .افتادم راه یهویی خیلی آخر بودم خسته.میاد پیش چی ببینم تا میرفتم باید پس.افتاده
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 هیجان خاطر به.میرفت ضعف جور بد دلم.بودم نخورده هم غذا درست وعده یه حتی بودم رفته سرکار که صبح از

 تا آمد،الاقل نمی بر دستم از کاری که حاال.بخوابم میخواست دلم.بود شده خشک گلوم داشتم که استرسی و

 نیمه بسته کیفم داخل از.نمیشد آرام که گرسنه شکم این از امان اما.خوابیدم می باید جهنم آن به رسیدن

 در یشپ هفته یک از میکنم فکر که طالیی ساقه بیسکوییت.کردم خوردن به شروع و آوردم بیرون را بیسکوییت

 .میخوردم ولع با.داشت را کباب چلو حکم برایم لحظه اون جالبه.بود مانده کیفم

 و. میکند نگاه را من آینه از تمسخر با راننده شدم متوجه که بودم بیسکوییتم های لقمه دادن و فر دار و گیر ر د

 اصال حاال میدادم،اما احسنت نحو به را پوزخندش جواب بودم سرحال اگر شاید.است لبهایش روی پوزخندی

 .کرده مسخره را من که باشد خوش دلش هم خدا بنده این بگذار.نداشتم دعوا و بحث حوصله

 و دادم تکیه اتومبیل نرم صندلی به را سرم.بود آمده چشمانم به خواب و بود شده سیر شکمم خورده یه آخیش

 تساع به عجله با.پریدم خواب از اتومبیل در شدن بسته صدای با برد،اما خوابم کی دونم نمی.بستم را چشمانم

 یکم هوا و بود شده عصر دیگه!بودیم؟ راه در مدت این یعنی.بودم خوابیده کامل دوساعت وای کردم نگاه موبایلم

 .تر خنک

 .کرد بزرگ باغ یه وارد رنگ سفید بزرگ در یه از رو اتومبیل و شد اتومبیل سوار دوباره راننده

 ای دوطبقه و بزرگ ویالی به که فرش سنگ ی جاده یه و گل و درخت از پر.بود بزرگ چقدر من زندان خدایا وای

 گل بوی.داشتند قرار ساختمان جلوی دو به دو بلند،که ستون چهار با بود سفید کامال ویال نمای.میشد ختم

 جلوی بزرگ استخر.بود کرده فرش گل و چمن با را فضا این کل کسی انگار بود کرده پر را مشامم اطلسی

 دبو زنی از سفید بزرگ مجسمه یک هم استخر وسط.بودند شناور آن در سفید قوی چند و بود آب از پر ساختمان

 اون در میزدم شیرجه ها لباس همین با که میداد حال عجب اوف.میزد فواره آب تنش همه از مسخره خیلی که

 اشتد تن به سفیدی پیراهن و مشکی شلوار و کت که ایستاد،مردی ویال در جلوی اتومبیل.کشیدم بلندی آه.آب

 .آمد پایین ساختمان جلوی های پله از میرسید نظر به ساله پنجاه حدودا و

 دبن و. شدم پیاده لرزان و سست قدمهای با.شوم پیاده باید که فهمیدم من و کرد باز را اتومبیل عقب در راننده

 یک به که انگار کرد من پای تا سر به نگاهی آمد جلو شلواری و کت مرد.فشردم مشتم در محکم را کیفم چرم

 :گفت بعد و میکند نگاه جزامی

 .بیا دنبالم ،لطفا اومدی خوش-

 به بلند و موزون قدمهای با مرد.افتادم راه سرش دنبال اجبار به پس.بگم چیزی نمیتوانستم بودم،اما شده حرصی

 گلدان یک با بود وسطش گرد میز یک که بزرگ ای دایره رودی و یک.شدم وارد سرش پشت من و رفت ویال داخل

 با رنگش سیاه لباس که خانم یک.بود رختی جا و کمد چندین ورودی اطراف.رنگارنگ گلهای از پر بزرگ خیلی

 :گفت و شد خم آمد،کمی جلو داشت تن به شده دوزی تور سفید بند پیش
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 .بدید من به لباسهاتونو لطفا آمدید خوش خیلی خانوم-

 این بود خارجی های سریال مثل درست.بود شده بشقاب تا دو اندازه چشمامم بدتر و د بو گرفته ام خنده

 گفت؛ عصبانی صدای با شلواری و کت مرد لحظه همان در.برخورد

 .اتاقش ببر بگیر سهراب از چمدونشو نداره؟برو چیزی بینی نمی-

 :گفت میکردم نگاهشون منگ و گیج همونجور که من به رو وبعد

 .بیا من دنبال هم خودت و اتاقت ببره بده کیفتو جون دختر-

 دیمرسی بزرگ سالن یک به.افتادم راه مرد دنبال به تند قدمهای با کردم،و تشکر لب زیر و دادم زن دست را کیفم

 پیچ با که داشت قرار هم موازی پله ردیف دو سالن وسط.زیبا های ومجسمه گرانقیمت فرش،مبلمان تابلو از پر

 و ینهآ که داشتند وسیع پاگرد یک کدام هر که کم ارتفاع با وسیع ها پله عرض میشد ختم باال طبقه به زیبایی

 ها هپل کنار از مرد آن اما برویم باال ها پله از باید که کردم فکر خودم با.بودند داده قرار آن در زیبایی های کنسول

 به چشم با و ایستاد در کنار و داد هل دست یک با را در.رسید ای شده کاری کنده و بزرگ بسیار در به و گذشت

 یک که دیدم را قبلی سالن از زیباتر سالنی و گذشتم در از متعجب همانطور هم من.شوم وارد که کرد اشاره من

 طرف در.رنگ همان به مبلمانی همراه به طالیی و سفید رنگ به داشت قرار آن در بزرگ بسیار خوری غذا میز

 ندیده یکجا را اثاث همه این حال به تا. داشت قرار طالیی های کوسن با رنگ سیاه مبلمان دست یک هم دیگر

 .آمدم خودم به اخمو مرد صدای با که میکردم نگاه را اطراف زده حیرت و دادم قورت را دهانم آب.بودم

 .بیااینجا-

 .آوردمش آقا سالم:گفت و رفت داخل به و کرد راباز اتاقی در مرد

 .داخل بیارش هستی چی منتظر پس:گفت بود جذبه پر بسیار و بم که صدا

 .منتظره آقا جون دختر دیگه بیا:گفت و انداخت نگاهی من به مرد

 (.منتظره که کرده خریه،غلط کدوم دیگه آقا:)گفتم دلم توی

 ویب. بود پنجره به رو که چرخان صندلی و بزرگ کار میز یک با تمیز و شیک کار اتاق یه.شدم وارد حال این با اما

 .خوانده پدر فیلم مثل درست چرم مبلمان دست یه و بلک کاپیتان توتون

 اون من و برگرده تا بیاره باال رو من جون بود قرار االن کنم فکر مافیاست رییس اینم گرفت،نکنه ام خنده یکهو

 مبل این روی بیا:گفت داشت را راهنما حکم حاال که مرد همان هم باز که بودم فکر در.ببینم رو خبیثش قیافه

 پر ار مشامم مبلمان واکس بوی.رفتم فرو پر از پر گودال یک در انگتر نشستم چرمی کاناپه روی و رفتم.ن بشی

 مردی به و نشستم سیخ شم ولو بود ممکن لحظه هر مبل راحتی از گرنه و کردم جور و جمع را خودم کمی.کرد

 دهاوم نوکری برای حاال.کردی خراب زندگیمو که بمیری الهی آقا ای.شدم خیره بود من به پشتش که صندلی روی
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 فقط نمیزد حسابی و درست حرف که هم ما بابای.کن ما بر نظری آقا هی.نمیدونستم خودمم دیگا چیز یا بودم

 ای دقیقه سه دو یه.بازی شب خیمه عروسک بودم شده سن سال52 با من وحاال.برو من خاطر به بری گفتباید

 نشسته من بروی رو که شلواری و کت مرد. من طرف چرخوند رو صندلیش و داد رضایت باالخره که بود گذشته

 سرش و بود برگه چندین بررسی مشغول اش شده تیغه سه صورت اون با بود انداخته هم روی رو پاهاش و بود

. داشت را وکیل یک تیپ دقیقا تلخ عطر و ای سورمه پیراهن دودی شلوار و جوگندمی،کت موهای.بود گرم کامل

 وله من که زد لبخندی میکنم نگاهش شد متوجه وقتی.میکرد مرور چیزیو تند تند و بود انداخته باال هاشو ابرو

 . شدم چشم در چشم ماجرا این کاری اصل با و برگردوندم چرخان صندلی اون طرف به سرمو و شدم

 رمنمی دنیا این از دل به آرزو الاقل نیست بدم حاال.بشم زنش که ه قرار نکنه.بود تیپی خوش پیرمرد عجب وای

 .بود گرفته ام خنده فکرم از خودم.میاد گیرم وسط این هم ای پله و یهپول

 با سیاه شلوار و کت.داشت پری ابروهای و رنگ سفید قاجاری گندمی،سبیل جو موهای و عسلی چشمان پیرمرد

 و ناآش عسلی چشمهای.داشت تن به ای نقره رنگ به خالهایی با مشکی گردن دستمال و سفید ابریشمی پیراهن

 :گفتم اراده بی و کردم هول من که میکرد نگاه من به خیره.گندمگون پوست

 .آقا سالم-

 :گفت و گذاشت میز روی را پیپش پیرمرد

 .آمدی خوش خودت خونه به جون دختر سالم-

 :گفت و کرد انداز بر رو ام چهره دقت با کمی میگشت چیزی دنبال به من صورت اجزای در انگار بعد

 عوض زیاد هم حاال خوب اما داشتمت نظر زیر مدام پیش سال پنج تا البته.میکردم فکرشو که هستی همونجوری-

 .نشدی

 :گفت تمسخر با و کشید عمیقی نفس بعد

 !چطوره؟ احمقت پدر اون-

 بلند اراده بی کامال که صدایی و حرص آورده،با هجوم صورتم به دارم بدنم در خون هرچه کردم احساس یکهو

 :گفتم بود شده

 میکنی؟ توهین من پدر به حقی چه به تو.باشه زدنت حرف به حواست آقا هی-

 عصبانیت با جذاب و پوش شلوار و کت مرد هنگام همین در

 :گفت

 ؟.بزرگترت با اونم کردنه صحبت مدل چه این بزار احترام آقا به سر خیره دختر ای-
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 :گفت من به رو آرامش با و کرد سکوت به وادار را او دستش حرکت با پیرمرد

 همچین تا ها سگ جلوی اندازمت می وگرنه کن صحبت درست من با که میگم بهت بار آخرین و بار اولین برای-

 فهمیدی؟ بشه زبونت همون ات بزرگه تکه که کنند قیچیت

 از خوبه حاال.کنم خیس رو خودم بود نزدیک که آورد زبان به ظاهریش آرامش عین در رو کلمات وحشتناک اونقدر

 ودمخ به دلم در که بودم ترسیده آنقدر.میشد گندکشیده به خوشگلش مبل وگرنه بودم نخورده آب حاال تا ظهر

 .رفتم فرو بیشتر مبل در و گفتم ای شو خفه

 :گفت و کشید عمیقی نفس د پیرم

 الیلد اون از یکی که شد نمی دالیلی به بنا اما آمدی می ها این از زودتر باید.میکنی زندگی اینجا بعد به این از-

 داری گذشته از هرچه باید.نمیکنم قبول سبکسری من که بدون اینو.نبودم ایران سال پنج حدود من که اینه

 نارک افتضاحه و عادی شدت به که پوشیدنت لباس طرز این.میکنی خانمانه رو رفتارت.بگذاری کنار و ببوسی

 نداری اجازه نگرفتی یاد کامل رو چیز همه وقتی تا.میده یاد بهت باشه نیاز هرچی که هست خانم یه.میگذاری

 تو طرف از من نمیری قبلیت کار سر.بگذرونی وقت راحت اونجا میتونی و کامله اتاقت.بشی حاضر جمع توی

 هب کسی ندارم خوش ضمن در.اصوله و برنامه طبق چیز همه امارت این توی بگم بهت الزمه.فرستادم رو استعفات

 های قانون

 .کنم استراحت من وبزار برو هم حاال.کنه احترامی بی اینجا

 اش بینی جلوی سکوت معنای به را انگشتش که کنم اعتراض خواستم. میکرد فکری چه بود احمقی پیرمرد چه》

 و مبره خودش واسه چه مدعا پر پیرمرد.نکنم بارش لیچار که گرفتم رو خودم جلوی زور به اما کردم مکث.گرفت

 از بکشم چه برمن قانون؟وای و نظم.میکنه پورتی و هارت چه.داده هدر به منو کار و زحمت سال چهار.میدوزه

 .《اینا دست

 دبو گرفته رو کیفم که خانومی همون اتاق در جلوی.رفتم بیرون به میکردم صحبت خودم با دردل که همینجور

 :گفتم و زدم روش به لبخندی.اومد می مهربون نظر به.بود منتظرم

 خوبه؟ حالتون.هستم پناه من-

 :گفت و زد خجولی لبخند زن

 .بدم نشونتون اتاقتونو بریم بفرمایید.خانم آشناییتون از خوشحالم-

 هک میومد در جور عقل با خوب.آسانسوره ایستاد،فهمیدم فلزی در کنار.افتادم راه سرش پشت و دادم تکان سری

 بقهط به و شد باز نشده بسته در هنوز.شدیم آسانسور وارد.باشه داشته آسانسور طبقه دو واسه تمارتی همچین یه

 تاچند و مدرن تصویری و صوتی سیستم یه.سوخته ای قهوه راحتی مبل دست یه با بزرگ سالن یه.رسیدیم دوم
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 هک پایین طبقه برعکس.مدرن و شیک آباژور چندین. ای قهوه های پارکت بروی فرش عنوان به گاوبزرگ پوست

 .بود شده تزیین مدرن خیلی اینجا.بود نوستالژیک کامال

 تیره دیواری کاغذ با یکی که متر سه عرض به راهروهایی. داشت وجود رو دوراه ها پله از بعد سالن طرف دو در

 رد پنج شدم متوجه دقت از بعد که بود در چندین کدام هر در.طالیی دیواری کاغذ با دیگری و بود شده پوشیده

 به رو دو به دو دیگر تای وچهار روبرو دقیقا و انتها در یکی میشد طرف هر در خواب اتاق پنج شامل که هستند

 :گفت و کرد باز را راست سمت از دوم اتاق در.رفت رنگ طالیی راهروی سمت به خانومه.هم روی

 .اینجاست ،اتاقتون خانوم بفرمایید-

 سفید رنگ به دیوارها.بودم دیده اینترنت و مجالت در فقط زمان اون تا رو ها اتاق ندل این. بود اتاقی عجب وای

 و ای نقره سفید رنگ به هایی کوسن و روتختی با سفید نفره دو تخت یک.بودند روشن صورتی و صدفی

 آرایشی میز تخت روبروی.بود سفید شیک های ور آباژ آن روی که داشت قرار تخت طرفین پاتختی دو.صورتی

 و ریرح پرده با که در روبروی دیوار سرتاسری کنارپنجره. بود بهداشتی سرویس مسلما که دری میز کنار در و بود

 همه.داشت قرار کمدبزرگی در کنار دیوار در دقیقا و. داشت قرار میز یک و نفره سه مبل بود شده تزیین ساتن

 کوچک اتاق همان هوای دلم وبعد کرد جذب خودش به رو من ورود لحظه در فقط اما.بود تکمیل و چیزشیک

 .کرد رو رفته در زهوار تخت اون با خودن متری دوازده

 دوختم چشم اون ساده قیافه به و آمدم خودم به خانوم اون صدای با که بودم خودمان آپارتمان فکر در

 پاتختی روی موبایلتون.وسایلتون کنار همونجاست هم تون دستی کیف.چیدم کمد توی رو خانوم،وسایلتون-

 .اجازتون با فعال.پایین بیارید تشریف لطفا.میشه سرو شب نه ساعت راس شام.هست

 :گفتم و گرفتم بازوشو سریع که بشه خارج اتاق از خواست

 .کن صبر لحظه یه-

 آهی.نشستم تخت ی لبه و رفتم تخت سمت به و کردم ول بازوشو. برگشت من سمت به و ایستاد سرجاش

 :گفتم و کشیدم

 چیه؟ اسمت نگفتی-

 .خانوم هستم فرزانه-

 چیه؟ شغلت اینکه یعنی میکنی چکار اینجا-

 .آشپز عالوه به.میکنیم کار آقا برای مرد تا پنج و دیگه خانم تا سه و من-

 زیاده؟ کارکنانش اینقدر که شلوغه خیلی اینجا حتما-
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 .هستند اینجا هاشون نوه از دوتا و بزرگ آقا معموال اما.خانم بله گاهی-

 !چیه؟ اسمش راستی-

 :گفت و کرد نگاهم متعجب

 میگین؟ کیو خوام نی عذر-

 :گفتم و خاروندم بینیمو

 دیگه؟ بزرگ آقا همین-

 :گفت و زد لبخندی

 .بهراد خاندان بزرگ.هستند بهراد جناب ایشون خانوم-

 !فامیلشون؟ یا هست بهراد اسمشون-

 .ارسالن امیر کوچیکشون اسم و هست بهراد فامیلشون-

 :گفتم و گرفتم رو ام خنده جلوی زور به.میکرد نگاهم تعجب با و خورد یکه فرزانه بیچاره. خنده زیر زدم یهو

 !داره؟ نسبتی نامدار ارسالن امیر با ایشون-

 .خانوم نه-

 چی؟ هاشون نوه خوب-

 ... هم اونا-

 و زرشکی دامن و کت با چاق نسبتا خانمی.شد ظاهر در جلوی میانسال خانوم یه که بود نزده رو حرفشو بقیه هنوز

 :گفت فرزانه به رو.رنگ سیاه ساتن روسری

 نه؟ یا شد تموم کارت فرزانه-

 :گفت و کرد کوتاهی تعظیم من به رو بود پریده رنگش که فرزانه.شدم بلند جا از من

 .خانوم اجازتون با-

 :گفت و ایستاد من روی روبه.شد اتاق وارد میانسال خانم اون.شد خارج اتاق از سریع وخیلی

 .پناه خانوم آمدی خوش-
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 و زد ای سرفه تک.زدم زل براقش و سفید صورت به تعجب با و دادم دست او با.کرد دراز من سمت به را ودستش

 :گفت

 زا بعد واقع در.میکنم زندگی اینجا که ساله چهل.میگردونم رو اینجا عبارتی به.هستم ساختمان این مدیر من-

 !خوب؟ کنی زندگی آسوده و راحت اینجا تا کن گوش من حرف به.هستم آقا راست دست احدی

 :گفتم منگ و گیج

 !بله؟-

 باید و حساسه غذایی های وعده روی آقا. میکنی عمل میدم ضیح تو برات من که قانونی طبق که اینه منظورم-

 وبخ حالم و نیستم گرسنه.مرتب بالباس.بشی حاضر میز سر باید بقیه مثل هم شما.بشه انجام سروقت حتما

 رقص،آداب آموزش برای آد می هلن اسم به خانومی فردا از ضمن در.نمیره آقا گوش به هم اینا و رژیمم و نیست

 ... و آرایش و لباس انتخاب مثل.باشه الزم که هرچیزی و معاشرت

 :گفتم و کردم هوفی.بودم رنسانس عصر در که انگار دا خنده چه خدایا وای

 !چرا؟ نمیدونم واقعا اما کنم اطاعت مجبورم فعال که حاال.فهمیدم باشه-

 :گفت و کرد نگاه منو پای سرتا

 هب باش آروم و کن استراحت.اتاقت توی میارن که دادم سفارش برات سبک عصرانه یه. بگیر دوش یه برو حاال-

 دخترم؟ شدی متوجه. باش پایین نه ساعت راس.میفهمی چیزو همه زودی

 :گفتم حالی بی با

 . قربان بله-

 .شد خارج اتاق از و زد لبخندی زن

 سمت به.داشتم بهتری حس االن.آوردم در هم موهامو کلیبس.انداختم تخت روی و آوردم در امو روسری و مانتو

 دستشویی همه از اول. بود مرتب و تمیز چیز همه.براق وان و شیک حمام یه کردم باز وانو.رفتم توالت نیز کنار در

 ندچ برای.میکرد نوارش رو ام کوفته و خسته بدن ولرم آب.دوش زیر پریدم و آوردم بیرون لباسامو هم بعد و رفتم

 رو اباب.برگشتم خونا به کار از کوفته و خسته که پیش هفته یک به افتاد یادم.گرفت آروم ام خسته ذهن لحظه

 :گفتم بلندی صدای با.میکرد دود سیگار تند و تند و بود نشسته کاناپه روی که دیدم

 !بودید؟ نکرده ترک رو سیگار شما آقا،مگه علی آهای-

 :گفتم و برویی رو کاناپه روی شدم ولو.میرسید نظر به گرفته و ناراحت خیلی.رفتم طرفش وبه

 !افتادی؟ مامان بازیاد اینکه بابایی؟یا شده غرق هات کشتی.سرورم سالم-
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 :گفتم و کنارش رفتم ایستاد می حرکت از داشت قلبم.گریه زیر زد یکهو

 .نکن گریه پناه چیشده؟جون میکشی منو داری بابایی-

 :گفت و کشید آهی

 .بگم بهت تا بابا بشین-

 و هاج.د بو افتاده راه بدنم از عرق و شده خشک گلوم.بود زانوهاش روی دستام نشستم پاهاش پایین جا همون

 :میکردم،گفت نگاهش واج

 میدی؟ انجام واسم بخوام ازت کار یه من اگه!بابایی پناه-

 ندادم؟ انجام گفتی هرچی حاال تا مگه.بخواه رو پناه جون ،شما بابایی آره-

 .سخته رده خو یه یکی این اما-

 .میدم انجام باز باشه سخت هم هرچقدر-

 !نپرسی چیزی که مادرت خاک به رو تو میدم قسم فقط-

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب چشمای و باشک

 !بابایی بپرسم که بشه الزم شاید-

 .بدم توضیحی و بزنم حرفی نمیتونم دالیلی به من چون نپرسی که بده قول نه نه-

 بخدا میترسونی منو داری بابایی وای-

 :وگفتم شدم هول. کرد گریه بلند صدای با و ریخت اشکهاش دوباره

 ،هرچی بخواهی شما هرچی.باشه،باشه.نکن گریه مامان روح رو تو.سرمن به بخوره بالت و درد الهی بابایی-

 .!نکن گریه فقط.بگی شما

 :گفت و کرد خاموش رو سیگارش.کشید آهی علی بابا

 . میبره رو تو و دنبالت میاد آقایی یه شنبه پنج-

 .میدیدم خواب که انگار.کردم نگاهش باز دهان و باحیرت

 .ندم توضیحی و نکنم تعریف واست رو چیزی که دادم شرف دیگه،قول نفر یه پیش میبره رو تو اون...  اون-

 :گفتم و دم دا تکون رو ام شده خشک فک زحمت به
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 هست؟ کی آقا اون حاال-

 .بشه عمل بهش باید حاال که بود شده تعیین قبل از قرار قدرته،واین پ خیلی آدم یه که بدون رو همین-

 :گفتم حرص با و شدم بلند بابا پاهای جلوی ز ا باعصبانیت

 چی ارهقر مگه رفتم که گیریم ؟حاال برم کجا قراره مگه.میترسونید منو دارید چیه؟شما حرفها بابا؟این چی یعنی-

 !شما؟ میگید چی تخیلیه رمان یا تلویزیونی سریال مگه بزن ف ح برنگردم؟بابایی قراره بشه؟مگه

 :گفت بغضی از پر و آهسته صدای ،با بابا

 .برگردی نیست قرار عزیزم نه-

 کنه؟ دور شما از منو میخواد که کیه آدم این ای؟اصال چکاره جا این شما نگردم،پس بر و برم که هرته شهر مگه-

 :گفت و کشید صورتش به دستی کالفه بابا

 .مادرت به دادم قسمت. نپرسی شد ،قرار نپرس. بابا نپرس-

 :گفتم بغض با و دادم تکون شدت به رو سرم

 .برم جایی نمیشناسم که اونی با نمیتونم و کنم قبول نمیتونم شرمنده،من بابا نه-

 !کردی بازی خودت و من جون با اونوقت-

 :گفتم جیغ با

 !چیشده؟ ببینم بزن حرف درست خدا رو تو میشه؟بابا بازی خودم و شما جون با که چی یعنی-

 :گفت و کرد حرکت اتاقش سمت به شده خمیده کمرش دم ک احساس. شد بلند جاش از بابا

 .قراره یه این بری باید اما.نباش نگران.نیست بدی جای میری کا اونجایی-

 :گفتم و کردم حرکت طرفش به

 .نگذاشتم رو قرار این که من.چه من به آخه.قراره قراره میگی هی-

 :گفت خیس چشمای با برگشت من سمت به بابا

 !نکن ام شرمنده.نزن حرفی حرفم رو رم دا گردنت بر که حقی حرمت مادرت،به خاک حرمت به-

 :گفتم باحرص

 !بابا؟-
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 تا.میدیدم خواب بودم،انگار شک گذاشت،توی تنها سوال دنیایی با منو و رفت اتاقش به و د دا تکان سری بابا

 ارک به توانشو همه بابا و.کرد فوت تصادف یه اثر در پیش سال هشت مامان.بود عادی من زندگی صبح امروز همین

 که سالی چهار این چه و میخواندم درس که زمانی آن چه داشتیم آرومی زندگی.مادر هم و باشه پدر هم که گرفت

 منطقه یه در متری د نو تمان آپا یه.میدادم انجام رو خونه کارهای و میکردم آماده رو غذا هرشب..بودم شاغل

 زندگی واقعا اما.بود طبقه چهار ساختمان اون سوم طبقه.نداشت هم آسانسور حتی که داشتین شهر متوسط

 داده دست از هم رو مادرش و پدر و بود فرزند تک مامانم.بودند هم بابا فامیل.بابا و بودم من.داشتیم آرومی

 دیک ن ما به بزرگم عمه. میکردن زندگی سوئد برادرش و خواهرها از یکی.برادر یه و داشت خواهر دوتا پدرم.بود

 یم بیرون باهم که بودند دوستی تا چند من سرگرمی تنها.بودند ده کر ازدواج سه هر که داشت دختر سه و بود تر

 تازگی به که بود دبیرستانم ران دو دوست سپیده. میامدند ما خونه به اوقات اکثر اونها.بودیم خوش و رفتیم

 .بودند دانشگاهم دوران ووست دو هم آذر و مینا.بود کرده ازدواج

 اتنه.بود رفته آلمان به اخیرا هم مینا و رفت هندوستان به تحصیل ادامه برای شوهرش همراه به ازدواج بعد مریم

 .ما ی خونه اون یا بودم اونا خونه من یا ها هفته آخر اکثر.داشت شکر بسی جای که.بود ماندده من برای آذر

 و آوردم بیرون یخچال از بودم کرده آماده دیشب که رو هایی شامی کباب.رفتم آشپزخونه به و کشیدن آهی

 ریختم کاسه توی رو ها ماست.کردم خورد مشغول فکر یه با رو کاهو و گوجه و شور خیار.دادم قرار ماکروویو درون

 در و اتاقش در رفتم.نخورده هیچی صبح از بابا حتما گفتم خودم با.چیدم رو میز.کردم تزیین پونه با رو آن روی و

 :گفت ای گرفته باصدای. زدم

 .بیاتو-

 ساختگی خوشحالی با و کنم شاد صدامو کردم سعی.میکرد دود سیگار و بود کشیده دراز تخت روی شدم داخل

 :گفتم

 .پختم واست چی ببین بیا کن خاموش سیگارو اون آقا علی پاشو-

 .نیستم گرسنه من-

 !دیگه پاشو. کنم کشی منت رم ندا خداحال به دیگه پاشو پاشو. ای گرسنه که معلومه بابا وا-

-... 

 :گفتم و کشیدم آهی

 مک که باشه راحت خیالت حاال پس.نیست بدی جای اونجا گفتی خودت.میکنم گوش حرفت به من. بابا باشه-

 درسته؟ باشم اونجا ابد تا که نیست قرار.میرم

-... 
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 .گرسنگی از مردم که باش زود پاشو خوب-

 :گفت و انداخت من به غصه از پر نگاه نیم یه بابا

 !واقعا؟ ری مطمینی؟می-

 .بیا پاشو میرم،حاال بابا آره-

 ندبل جاش از.بخوره غصه نمیخواستم..رفتم می فرستاد نی هم زندان به منو اگر حتی که داشتم دوستش اینقدر

 :گفتم اخم با. شست سینک توی دستهاشو ،بابا نشستم صندلی روی.اومد خونه آشپز به من همراه به و شد

 بابایی؟ نشور دستتو اینجا نگفتم بار هزار-

 در گذاشتم شامی کباب چندتا.کرد نگاهم خیره و نشست رو روبه صندلی روی.بوسید رو سرم و اومد سمتم بابابه

 :گفتم و بشقابش

 :گفت آرومی صدای ،با بابا.کردم خوردن به شروع خودم و.نکن نگاه منو هم اینقدر آقا علی بخور-

 .کردی قبول رو چیز همه قراره چه از موضوع بفهمی اینکه بدون و نبردی آبرومو که ممنون-

 به و دادم فرو رو لقمه آب با.نبود اما باشه شوخی یه همش ها این که بودم امیدوار.موند گلوم توی لقمه

 :گفتم و کردم نگاه بابا صورتشکسته

 برم؟ باید کی حاال خوب-

 چیزی اگر.میکنه خبرمون که گفته. روزها همین نمیدونم-

 .کنی خرید من کارت با میتونی داری الزم

 .ندارم الزم چیزی من-

 ...،کفشی،چیزی لباسی-

 عروسی؟ برم میخوام مگه ندارم الزم هیچی بابا نه-

 :گفتم لبخند با.شد ها کتلت با کردن بازی مشغول دادو تکون سری بابا

 ! بخور. میکنی شوتشون هی که!ها نیستن توپ اونا-

 .رفت فرو خودش در باز و گذاشت دهانش در ای لقمه وبابا

 نبهش پنج روز باالخره اینکه تا.نگفتم چیزی هم آذر دوستم به حتی من.نیوفتاد اتفاقی هیچ آینده روز چند طی

 اباب کنار کاناپه روی که.دیدم را(آورد باغ به را من که اتومبیلی همان راننده)سهراب آقا برگشتم کار سر از که
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 اباب.کردم روشن رو غذا زیر و رفتم آشپزخونه به و کردم علیکی و برخواست،سالم جا از من بادیدن و بود نشسته

 :گفت و فشرد گرمش دستان در دستمو.نشستم کنارش و رفتم سالن به من و زد م صدا

 .وقتشه حاال دخترم-

 :داد ادامه بابا.کردم نگاه بابا به ترس با.شد کنده جا از قلبم یکهو

 .بردار داری الزم ای دیگه چیز اگه ببین کردم،برو آماده رو وسایلت-

 :گفتم و دوختم چشم بابا غمگین صورت به بغض با

 !بود؟ واقعیت پس-

 ؟.بود شده مرموز اینقدر چرا.نمیکرد مقاومتی هیچ چرا بودم دلگیر ازش.انداخت زیر به رو سرش بابا

 زد؟چرا؟چرا؟چرا؟ نمی حرفی چرا

 : گفتم و داشتم بر رو کیفم.بدم نشون ضعیف خودمو زا و بیارم کم خواستم نمی شدم بلند جام از

 بریم؟ باید کجا ام آماده من-

 ای سرمه شلوار و کت.است راننده که بود معلوم لباساش از شد بلند جاش از مرد.میکرد نگاهم زده حیرت بابا

 نوم و جلو اومد. شده سنگ از من دل اما.بود شده سرازیر بابا های اشک.ها پلیس کاله شبیه کالهی با بود پوشیده

 :گفت و بوسید چشمامو و سروگونه فشرد آعوشش در محکم

 همیشه.نگذشتم ازت سادگی به من.میفهمی چیزو همه رفتی که اونجا نشو دلگیر من از و باش خودت مواظب-

 .دخترم دارم دوستت

 افتاد ادمی.بود مرتب چیز همه انداختم اطراف به نگاه یه.بودم شده تفاوتی بی نوع یه دچار.بزنم نمیتوانستم حرفی

 تمریخ ظرفی در را چین ته و چیدم نفره یه میز یک. رفتم آشپزخانه به خرفی هیچ بود،بی اجاق روی که غذایی به

 و بود ایستاده همانجا هم هنوز بابا. پوشیدم رو استارم آل کفشهای.شدم خارج آشپزخانه واز.گذاشتم میز روی و

 :گفتم بابا به.شد خارج آپارتمان از دست به چمدان راننده.میکرد نگاه منو

 رس هم قرصاتو.میگردم بر زود من.بابایی بشور دستاتو.داری دوست خیلی که داریم چین ته.میشه سرد غذاتون-

 .بخور وقت

 شدم خارج در از.میلرزید ضوح و به که دیدم رو بابا دستهای

 .افتادم راه راننده دنبال به بغض وبا

 :بود فرزانه اومدم،صدای خودم به میزد صدا منو حمام در پشت از که کسی باصدای
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 .حمامه کابینت توی هم حوله.چیدم میز روی رو اتون عصرانه خانوم-

 :گفتم زور به

 .ممنونم.خانم فرزانه باشه-

 کاناپه جلوی میز روی سینی یه.شدم خارج حمام از و پوشیدم و برداشتم رو پوش تن حوله.نیومد صدایی دیگه

 خیال یب.رفت ضعف دلم یکهو.نسکافه لیوان یه و تابستانی های میوه از بشقاب ،یه شکالتی کیک تکه یک.بود

 قفو که شکالتی کیک خوردن به شروع عجله با و نشستم کاناپه روی رفتم و شدم حمام داخل اشکهای و ها غصه

 شدم سیر وقتی بودم شده ها نخورده مثل.میکردم مزه هم رو داغ نسکافه همزمان.شدم بود خوشمزه هم العاده

 و سفید،قرمز رز گلهای.سبز درختهای.بود پیدا استخر و باغ منظره.رفتم پنجره پشت به و شدم بلند ازجام

 با..باشند داشته وجود گرفته دود شهر این در که.نمیکردم تصور هم رویا در حتی که مخملی های چمن.صورتی

 یبرا و برداشتم رو موبایل گوشی.انداختم پاهایم روی را لحاف از ای گوشه.بود خنک و افتادم،نرم تخت روی حوله

 :که فرستادم پیامی بابا

 خاموش رو تلفن و زدم رو ارسال دکمه《.دارم نشو،ودوستت روبراهه،نگران چیز رسیدم،همه من.بابایی سالم》

 دمش خواب گیج بستم رو چشمانم که همین.بود رسیده انفجار مرز به خستگی و عصبی فشار شدت از سرم.کردم

 تکان را ام شانه همزمان که زنی صدای با که بودم خوابیده چقدر نمیدونم.برد خوابم دقیقه چند از کمتر در و

 :گفتم گیج حالتی و ترس با.بود خانوم همان تپل صورت.پریدم خواب از میداد

 !چیشده؟-

 :گفت اخم با

 حسابی و درست لباس یه سریع.نداری وقت بیشتر دقیقه ده که باشی؟پاشو پایین9 ساعت باید نگفتم مگر-

 .نشدن عصبانی آقا تا پایین بیا و بپوش

 مدک در.گشتم بر و زدم صورتم به مختصر آب یه رفتم بهداشتی سرویس سمت به. اومدم پایین تخت از زحمت به

 بدو یاهس کفشهای.پوشیدم رو بود بلوزم بهترین که نفتی آبی حری بلوز و رنگ سیاه جین یه و کردم باز رو دیواری

 یرگ تا چند با سرم باالی و کشیدم برس زحمت به بود جنگل مثل که موهامو. کردم پا هم رو عروسکیم پاشنه ن

 پف صورت که کردم آرایش کمی.ها مارک بهترین از آرایش لوازم و کرم و عطر از بود پر میز روی.کردم جمع سیاه

 دمز خودم به بود میز روی که رو دیور عطر هم کمی بود نه دقیقا کردم نگاه ساعت به. برسه نظر به بهتر ام کرده

 سمت به و شدم خارج اتاق از.میکنند چه پولدار جامعه این از وای بخرم تومنی صد عطر یه میتونستم فوقش من.

 آشپزخانه جلوی از فرزانه رسیدم که ها پله پایین به نبود منزل در کسی انگار بود ساکت جا همه.رفتم ها پله

 :گفت و آمد سمتم به بود سالن از طرفی در که بزرگی

 . سالن اون برید باید.بشه عصبانی که االنه منتظره آقا.کنید عجله خانم-
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 غذا رگ ب میز پشت بهراد آقای. شدم وارد و دادم هل رو شده کاری کنده در رفتم دیگه سالن سمت به دو با

 پوشیده نخودی پیراهن و سفید شلوار و کت.میز راس در درست بود نشسته زیاد و زیبا ی ها صندلی خوریبااون

 بود

 و انداخت پام سرتا به نگاه یه.کردم سالم آهسته و کردم گره هم در دستامو رفتم کنارش به. ها داماد مثل درست

 :گفت

 .اینجا بشین-

 دگو بشقابهای درون رو رنگ سفید سوپ وفرزانه و داد اشاره فرزانه به سر با. نشستم راست سمت صندلی روی

 محیط جبروت تاثیر تحت بودم واج و هاج من. رفت و کشید

 :گفت که اومدم خودم به بهراد آقای صدای با.بدم انجام نمیتونستم کاری هیچ

 ازش سادگی به دیگه دفعات ولی میبخشم بود اولت بار چون.کردی معطل خیلی منو امروز جون دختر کن شروع-

 .گذرم نمی

 رو استرسم که بود لذیذ اینقدر.کردم مزه رو سوپ از کمی و زدم سوپ توی رو قاشق و انداختم پایین سرمو

 یه بعد دقیقه چند. کردم خوردن به شروع نداشتم احدی هیچ با شوخی غذا درباره که اونجایی از و کردم فراموش

 ایستاد میز به مانده کمی شد سالن وارد سرعت به داشت تن به سفید پیراهن که جوان پوش شلوار و کت مرد

 :گفت و شد خم کمی

 داشتید؟ کاری من با. آقا سالم-

 :گفت بود هم قامت بلند که جوان مرد به رو و کرد پاک سفره دستمال با رو دهانش دور بهراد آقای

 .نیامدن شام برای چرا کجاهستند پسرها-

 نمیرسن خدمت شام برای امشب گفتن و کردن خواهی عذر ها زاده آقا قزبان-

 نیومدن؟ که دارن کاری چه چرا-

 .ایشون استقبال رفتن ها زاده آقا و برگشتن سفر از خانم وانیا قربان-

 .بری میتونی نداری کاری اگه خوب!اینطور که-

 .بهراد جناب داشتم عرضی-

 بگو حرفتو-

 یاویال؟ اینجا،هتل کنم آماده رو کجا باید فردا میهمانی برای بپرسم میخواستم-
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 .هست هم خودم نظر زیر.خوبه جا همین نداره رو حرفا این دیگه که کوچک مهمونی یه-

 بیرون؟ یا سالن داخل قرران-

 .بهتره باشه گلخونه کنار کن آماده رو ها آالچیق-

 .قربان چشم-

 .بری میتونی نداری کاری اگه-

 .رفت و گفت ای اجازه با سر با و شد خم کمی جوان مرد

 مرغ که.بود دستهاشون در دیس دو و شدند سالن وارد داشت شباهت خودش به خیلی که ای دیگه دختر با فرزانه

 فقط هم سلطان جناب و خوردم زمینی سیب پوره و سوخاری مرغ کمی من. بود سبزیجات و استیک. سوخاری

 :گفت من به رو ش غذا شدن تمام از بعد.استیک کوچکی تکه و پز بخار سبزیجات

 هستی؟ راضی اتاقت از-

 :گفتم و کردم اش جذبه پر صورت به نگاهی

 راضیم.ممنونم بله-

 بپوشی؟ که نداشتی تری مناسب لباس تو جون دختر ببینم-

 :گفتم و انداختم خودم به نگاهی

 نمیشم؟ متوجه که من داره ایرادی چه من لباس شما نظر از-

 . رسمی شام اولین نه. باغه در زدن قدم مناسب بیشتر لباس این-

 زشتت سفید شلوار و کت اون با خوبه تو مثل پس. خرفت پیرمرد ای》

 .میاره در وضه این از رو تو و میاد هلن صبن فردا حال هر به-

 پنج حدود.موندم منگ و گیج من هم وباز.شد خارج سالن از حرفی بدون و وکشید عقب صندلیشو و گفت اینو

 میز تپش.کردم حرکت آشپزخونه سمت به و رفتم قبلی سالن به و شدم بلند جا از بعد اما نشستم جا همان دقیقه

 :گفتم زده خجالت من. شدند بلند جا از همه شدند من متوجه تا که. بودند نشسته مرد دو و زن سه آشپزخانه

 .رفت س ام حوصله نبود هیچکی راستش.اومدم موقع بد من بشینید خدا رو تو وای-

 :گفت من به خنده وبا. شد آشپزخانه د وار دست به دیس ،فرزانه هنگام این در

 .کنم معرفی رو بقیه بزارید ؟ اینجایی شما خانم-
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 :گفت و داد نشان من به را بود خودش شبیه که دختر همان اول. گذاشت میز روی را ها دیس و رفت میز سمت به

 .بزرگتره من ز ا دوسال خواهرم فرحنازه خوشگل خانوم این-

 که جوون مرد به فرزانه.زد لبخند و داد دست من با فرحناز

 :گفت و کرد اشاره بود آمده سالن به پیش لحظه چند

 داره عهدا به رو تدارکات کار که من نامزد سامان آقا اینم-

 :گفت و کرد اشاره سهراب به فرزانه. داد سالم لبخند با سامان

 عفت هم ایشون و.سامان بابای عبارتی به. من شوهر پدر و.هستن آقا راننده میشناسی که هم رو سهراب آقا-

 . سامان مادر خانوم

 ودب کرده تپلش وزن اضافه کیلو چندین که بود سفیدی و قد ه کوتا محجبه زن خانوم عفت.کردم سالم هردو به

 :گفتم خانم عفت به.داشت گرمی.و زیبا خیلی لبخند.

 .خانوم خوشحالم آشناییتون از-

 داشتی؟ دوست که رو غذا دخترم ممنون-

 بود؟ شما دستپخت ممنون بله-

 .هستم اینجا آشپز من. دخترم بله-

 .عالی چه-

 مینو آهان.میبینی خودت بعد هم رو اونا که موندن ها باغبون و دربون فقط کردم معرفی رو همه دیگه خوب

 خانومو

 اون و داره اعتماد بهش خیلی آقا. که بگم هم رو این.اینجاست مدیر اون دیدی که خانمی نبود،همون یادم هم

 .داره رو خونه صاحب حکم اینجا

 داره؟ کار اینقدر خونه این یعنی-

 :گفت فرحناز

 تمیز مسوول فرزانه و من.داریم خودمونو وظایف کدوم ماهر.نگو که میشه شلوغ اینقدر گاهی اینجا.خانم البته-

 انجام رو هتل و اینجا تدرکات که هم وسامان.آقاست راننده خان آشپزی،سهراب خانوم هستیم،عفت کاری

 . میده دستور فقط اونم که هست خانم مینو آخر در.میده
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 گفتم؛ و زدم لبخند هم من.خندیدند همه

 نای شما حضور با اما چیه اینجا بودنم دلیل نمیدونم حاال تا من.شدم خوشحال دیدنتون از حال هر به!اینطور که-

 آقای این سوال یه فقط.میشه تر راحت برام اجباری اقامت

 !نداره؟ بچه بهراد

 گفت؛ خانم عفت

 زندگی امریکا که زیادیه سالیان دو هر که داره دختر و پسر یه باشه؟آقا نداشته بچه میشه مگه عزیرم-

 .میزنه سر هاش بچه به و میره یکبار وقتی چند هم بهراد آقای.میگردونن رو اونجا کارهای واقع در.میکنند

 :گفتم مهربونی صدای و لبخند با.داشت بچه پس بود شده جالب موضوع

 داره؟ هم چی؟نوه نوه-

 . پسر یه و دختر کاملیا،دوتا خانم دخترشون و دارند پسر تا دو کامیار آقا پسرشون.داره نوه تا پنج دخترم آره-

 .کردم نگاه سرم پشت به خانم مینو صدای با که بپرسم هم رو ها نوه سال و سن خواستم

 .بسه پرحرفی!خانم عفت-

 :گفت بعد و نبود راضی ظاهرم از که انگار کرد من سرتاپای به نگاهی مینو

 .بشی بیدار زود صبح باید اتاقت بری میتونی شما پناه خانم-

 همه با و کردم خانم مینو به نگاهی حرص با باشم ر بیدا د بامدا سه و دو تا همیشه داشتم عادت که من و

 خوابمو لباس یازده ساعت باالخره و کردم رو و زیر رو ها کشو و کمد کمی.رفتم اتاقم به و کردم خداحافظی

 که جدیدی رمان.کردم انتخاب رو آرام ای ترانه و کردم فرو گوشم در را فری هندز.شدم ولو تخت روی و پوشیدم

 و موسیقی آلبوم سه به کردن گوش از بعد نهایت ودر.کردم خواندن به شروع و باز را بود ذخیره موبایلم در

 و افتاد هم روی چشمهام وار ،اتوماتیک شده بامداد سه ساعت فهمیدم وقتی باال و بلند رمان یک خواندن

 .خوابیدم

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

 کردم نگاه موبایلم ساعت به.شدم بیدار میکردند وصدا سر ختان در برگ و شاخ بین که پرندگانی صدای با صبح

 زیر سرمو.《اشون نکره و زشت صدای اون با گنجشکه هرچی پدر بر ای》.بود صبح هشت ساعت تازه خدایا وای

 از خواب چون.بود فایده بی اما کردم تلقین خوابو خودم به دقیقه چندین فشردم هم به چشمهامو و کروم لحاف

 و دیشبی جین شلوار همون با مستهلکمو و مسخره خواب لباس.اومدم پایین خواب تخت از پس.بود پریده سرم

 دمز رژ و کرم کمی.شستم خنک آب با صورتمو.بستم کش با و کشیدم برس موهامو. کردم عوض ساده سفید بلوز
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 بیدار کنانش ،کار بودند خواب هم خانه صاحبان اگر حتی که بود این خونه این مزیت.شدم خارج اتاق از و

 به.نبود جااون کسی.کردم حرکت آشپزخونه سمت به و رفتم پایین ها پله از.برم آشپزخونه به گرفتن تصمیم.بودند

 ماحت صبحانه از قبل داشتم عادت.سرکشیدم نفس یه و ریختم خودم برای خنک آب لیوان یه.رفتم یخچال سراغ

 کیک خدایا وای.کنم می پیدا چی دشت ان در یخچال این توی ببینیم حاال خوب》.بخورم آب لیوان یک

 کیک جون به چنگال وبا گذاشتم بشقاب در رو اون از ای تکه.کشیدم بیرون یخچال از رو کیک.《!شکالتی

 یه و رمب باغ به گرفتم تصمیم.آمدم بیرون خانه آشپز از و شستم رو کردم،ظرف پاک هم رو بشقاب ته وقتی.افتادم

 .بزنم قدمی

 ها پله از و کشیدم هام ریه درون به شدت با رو بو.بود کرده پر رو جا همه ها چمن و گلها بوی بود هوایی عجب

 می بیرون رو چیزهایی یه اتومبیل عقب صندوق از داشتند که دیدم رو فرزانه و سامان دور از.رفتم پایین

 .کرد متوقفم پشت از صدایی یه که پیششون برم خواستم می.آوردند

 !خانم آهای-

 !بالی عجب دمی چه پری چه!هیکلی عجب!بود؟ کی دیگه این خدایا وای کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 :گفت هم در های اخم با که بودم خودم ذهنی توهمات فتن با به مشغول

 .ببینم اینجا بیا. هستم شما با-

 موهاش توی دست یه.داشت تن به خاکستری پوش تک و رنگ سیاه آدیداس شلوار یه. کردم حرکت اون سمت به

 :گفت و کشید

 اومدی؟ کمک واسه-

 !بله؟-

 خدمتکارا؟ به کمک واسه اومدی میگم بابا ای-

 مچش دوتا.میکردم نگاهش مبهوت.بزنم حرفی که نمیچرخید زبونم اما نیستم خدمتکار من مرتیکه بگم اومدم

 وزر مد طبق هم شو خرمایی موهای.سرباالداشت کمی و کشیده گندمگون،بینی میشی،پوست های رگه با عسلی

 هاش گونه روی هم خوشکل چال تا دو میخندید که وحاال براق و صاف پیشانی.بود زده باال ور یک صورت به

 :گفت لبخند با همانجور.داشت

 هبقی به برو اینجاها زدن پرسه جای هم بعد بیار واسم نسکافه لیوان یه برو کردی؟حاال وارسی که هم منو خوب-

 !کن کمک

 ونهخ آشپ به.شد موبایلش گوشی با کردن کار مشغول. داد لم باغ مخصوص سفید صندلی روی و رفت و گفت اینو

 :گفتم بلند و کردم ای سرفه تک.بود زمینی سیب کردن خورد مشغول خانم ،عفت رفتم
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 .بخیر شما صبح خانم عفت سالم-

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با

 .بیارم صبحانه براتون بفرمایید. خانم سالم-

 فهنسکا لیوان یک براش گفت من به و بود نشسته تراس توی آقایی یه خانم عفت.چیزی یه ممنونم،خوردم نه-

 .ببرم

 :گفت و شد بلند جا از یکهو خانم عفت

 ...شما که کرده فکر برسرم خاک وای ای-

 .سرتون به گل چیشده انگار نداره،حاال اشکال-

 نزد؟ بهتون که حرفی.اخالقه بد خورده یه زاده آقا.برم می براشون خودم من بفرمایید شما خانم باشه-

 ... نه نه-

 :گفت اومدو من طرف به.شدند وارد وزیبا بلند قد خانم یه با خانم مینو دیدم که شدم خارج آشپزخونه از

 .هستتند هلن ایشون!خانم پناه-

 اپایسرت به نگاه سانتی،یه ده پاشنه کفشهای و رنگ خاکستری شیک دامن و کت و بلوند موهای با اندام الغر زن

 :گفت و انداخت من

 کنیم؟ شروع رو کارمون و اتاقت بریم موافقی.هستم هلن من جان پناه سالم-

 هم من.کرد حرکت ها پله سمت به و زد جذاب لبخند یه.داشت نافذی ای قهوه چشمهای.کروم نگاهش واج و هاج

 نشسته من اتاق راحت کاناپه روی دو هر بعد ای دقیقه.افتادم راه سرش پشت زشت اردک جوجه شبیه درست

 ناخنهام با و بودم انداخته پایین سرمو هم من.میکرد نگاه من به دقیق و بود انداخته هم روی پاهاشو هلن.بودیم

 :گفت و کشید بلندی نفس هلن..میکردم بازی

 و رنگ قانون طبق و درست مثل.بدم آموزش شما به رو چیزایی یه که خواستند من از بهراد عزیزم،آقای خوب-

 ... و خوردن غذا صحیح طرز.رفتن راه درست.پوشیدن لباس مد

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 بدن؟ یاد من به رو چیزها این خواهند می اومدم؟که جنگل از من میکنند فکر ایشون.خانم هلن ببخشید-

 این در و آقا با کردن زندگی اما.حرفیه چه این عزیزم نه-
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 بلدی؟ رسمی،خوب رقص تا چند مثال.باشی بلد باید شما که میطلبه چیزهایی یه محیط

 من هک داره تفاوتی چه حاال.روش میکنه تاکید اینقدر آقاتون که نیستند زندگی ملزوم اینا اما. نیستم بلد نه-

 چه رفک ایشون هستند بدبختی و نون لقمه یه فکر به مردم که جامعه این توی.نباشم یا باشم بلد رسمی رقص

 .دارند فکری بی سر واقعا ههه هستن چیزایی

 :گفت و زد رنگی کم لبخند هلن

 به ات تو خوب.کنم می کار دارم میگی تو که نونی لقمه یه همون واسه منم که بینی می. نیستم مقصر من عزیزم-

 هر و آداب و رفاه نظر از اجتماع باالتر سطح یه به اومدی االن کردی،اما زندگی عام و ساده محیط یه توی حال

 مشخص بهراد آقای اینجا رو قانون.بکنی فکرشو که چیزی

 کردن کمک فقط من قصد کن نگاه دوستت بهچشم منو.بدیم انجام رو کارا این دردسر بی بهتره ،پس میکنه

 از چیزی که تو طرفی از.بشی جماعتشون همرنگ حدی تا باید پس کنی زندگی جماعت این بین میخوای هست،تو

 موافقی؟.میگیری یاد هم رو جدید چیز تا چند تازه نمیدی دست

 : گفتم ،پس بود مربی یه فقط هم خدا بنده این بود منطقی حرفاش.انداختم باال ای شونه

 .هاپ هیپ و برقصم بلدم ایرانی کمی فقط من جون هلن-

 همکاری خوب و بدی اجازه من به شما اگر ضمن در.بگیری یاد خوب رو تانگو باید.نمیاد ما کار به اینا اما خوبه-

 کمد از اول بشی خسته نمیخوام چون حاال.میدم یاد بهت روز چند عرض در رو چیز همه راحت کنی،خیلی

 میدی؟ که اجازه.میکنم شروع لباسهات

 ردک باز رو درش. رفت لباس کمد طرف به و شد بلند جاش از هلن.دادم تکان مثبت نشونه به سرمو و زدم لبخندی

 :وگفت کرد برانداز هارو لباس کمی و

 رو چیز همه و مینویسم رو سایزت من که. دیگه چیزای و شال مانتو البته داری کفش و لباس تعدادی به تو خوب-

 .میکنم مهیا واست خودم

 :گفت و رفت آرایش میز سراغ به بعد

 که گذاشتم کشو توی واست نوشته دست یه.کردم تهیه واست خودم که رو عطرها و ،کرم آرایش لوازم این خوب-

 آرایشگر یه هم فردا پس فردا.کنی اشون مطالعه بعدا باید تو و شده نوشته روش ها کرم از استفاده طرز و زمان

 .کنه اپیالسیون رو بدنت و بده صورتت و موهات به سامونی سرو یه تا خونه توی میاد

 :گفتم و خندیدم

 .میدم انجام و بلدم خودم دیگه که رو کارها این جون هلن-
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 اوکی؟.بده انجام آرایشگرمون رو کار این که میبینم بهتر من اما عزیزم میدونم-

 :گفت و نشست کنارم و آمد.نشستم کاناپه وروی انداختم باال ای شانه

 کنیم؟ شروع کجا از امروز داری دوست.میکنیم صحبت باهم و آم می ساعت دو صبح روز هر من-

 ندمیکرد رفتار من با اینطور که بودم آمده کوه ازپشت من انگار.بود خورده بر غرورم به نداشتم اشو حوصله اصال

 زندگی زده دود شهر همین در روز هر ما همه.بودیم جامعه همین عضو ما همه اما نداشتم ثروتی درسته.

 :گفت.بدهم جوابی نمیخواهم من دید وقتی هلن.میکردیم

 !کنیم شروع باهم آنها کردن ست و رنگها ترکیب از بیا-

 وسیله بهترین بود شده حاال تا صبح از که کردم انگشتانم با بازی به شروع و انداختم باال ای شانه هم باز

 روح روی اونها نور،تاثیر اصلی،فرعی،مکمل،انواع های رنگ.میزد حرف استراحت بدون و یکریز هلن.سرگرمیم

 کاری،قرار نفره،قرار دو چی؟مهمونی شب بپوشم،واسه چی کوکتل مهمونی واسه اینکه....رنگهاو وروان،جذابیت

 و مهمونی و اداره میپوشیدمشون جا همه که داشتم مانتو تا چهار سه من که بگه بهش نبود یکی.... و عاشقانه

 عشوس هم همون به اما کنا آمد و رفت باهاش بتونه که ست ساده لباس یه فکر یکی! عجیبیه دنیای واقعا.خیابون

 .بیخودی رسوم و آداب این با میاره درد خودشو سر هم یکی.نمیرسه

 یه و یدسف تاپ با خاکستری شلوار کردیه باز رو درکمد.کرد متر حسابی منو و شد بلند هم ،وبعد گفت و گفت هلن

 :گفت و آورد ببرون بلند پاشنه کفش جفت

 لت یه.هست بدلیجات و اکسسواری مقداری کشو توی.بریز دورت کن اتو هم بپوش،موهاتو اینو فعال امروز حاال-

 هواس.نیست الزم بیشتری چیز.گوشت به بنداز هم مروارید گوشواره جفت یه و بزن اونو گذاشتم واست ای نقره

 اوکی چیز همه و نداری سوالی اگه هم حاال.باشی میز سر باید31 ساعت راس ظهر که باشه کافیه،یادت امروز

 !برم؟ من هست

 و دادم تکان سری محترم خانوم یه مثل اما.نداشتم باهات کاری هم اول از ای خجسته خیلی بگم خواستم می

 :گفتم

 .هات کمک و مفیدت توضیحات بابت ممنون-

 :گفت و شد بشاش صورتش چون اومد خوشش انگار

 !خوشکلم بای فردا تا.بمونه وا بهترون ما از فامیل این همه دهن که بسازم ازت چیزی.گلم میکنم خواهش-

 خوب هم باز حاال.کردنه تلف وقت فقط کارهاش این که نمیدونست ره بیچا.شد خارج در از و بوسید لپمو هم بعد

 خونه اگر.بودم کرده گیری شدم،عجب ولو تخت ،روی گفت چی که نمیامد یادم اصال شد خوش دلش که بود

 یه مسلما و.میکردم درست غذا ویا.انداختم می برق رو حمام و توالت داشتم ای جمعه روز این بودم خودمون
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 فکپ. میکردم بازی نرد تخته بابایی با میخوردم که رو ناهار.ساده پوش تک یه و بود پام راحت گلدار چیت شلوار

 و ممیرفتی ولیعصر خیابان به آذر با هم عصر.میبرد خوابم کاناپه روی پف مانده از پر دهان همان با بعد و میخوردم

 سایلبا خوب که بعد.نداشتیم هم رو یکیشون خرید قدرت حتی که بود اجناسی زدن دید بیشتر که پاساژ یه یا

 ساندویچ یه هم شب.میخریدیم چینی شلوار و بلوز تا چند و بزرگ بازار یا شوش میرفتیم میدیدیم رو مارک

 اینجا من حاال بود گاری روز چه وندا خدا.میگشتیم بر آذر صدای از پر و قدیمی پراید همون با بعد و میخوردیم

 لوزب اون.عروسی برم میخواستم انگار.میدادم انجام باید که کارهایی بودم،چه نشسته برق و زرق پر تخت این روی

 دب من.بودم کرده ولخرجی هم خیلی البته و بودم خریده دوستم مریم عروسی جشن برای رو هلن انتخابی شلوار و

 مثل هتاز.بودم راضی ها تقلبی همون به.نمیرسید وسعم یعنی نمیخریدم گران لباس هرگز اما پوشیدم نمی لباس

 تیپم حتما که داشتم زیاد هم مخالف جنس طرفدار البته.هستم خوشتیپ میکردم فکر هایم ای همطبقه اکثر

 که بودم ور غوطه خودم توهمی نوع از شناسانه جامعه افکار در.داشتند ارادت عرض من به اینها که بود خوب

 فلت کفش همون و انداختم کمد در رو کفشها و پریدم جا از سرعت به افتاد سانتی ده پاشنه کفش به چشمم

 هام لباس کنار رو کفش.بود ام عالقه مورد های چینی جنس جمله اون ا اینم آوردم بیرون امو ساده عروسکی

 .گذاشتم

 :داد جواب زنگ دومین با.گرفتم رو بابا ه وشما برداشتم موبایلمو

 بابا سالم-

 میگذره؟ ؟خوش خوبی. چشمات قربون سالم عزیزم سالم-

 بابا؟ ای خونه.خبرا؟ چه.خالیه شما جای هی-

 .بخرم سوغات خورده یه رم می دارم عزیزم نه-

 کی؟ واسه واسوغات-

 .بزنم برادرم و خواهر به سر یه راحته تو بابت از خیالم که حاال فرستاده،گفتم دعوتنامه یه برام داداش-

 هستند کسی چه نمیدونستم هنوز که غریب خونه این توی.بود راحت خیالش من بابت از چجوری آخه.گرفت دلم

 سال هشت بعد من ازنگهداری هم اون انگار نبود فکرمن به میکردم؟چطور دارم،چکار براشون حکمی چه من و

 .بود شده راحت هم بابا پس.د بو شده خسته

 .اومدم خودم به بابا گفتن الو الو باصدای

 !پدرم؟ هستی عازم کی سالمتی به خوبه،حاال خیلی خوبه... خوب-

 .میکنم خبرت وقتش به.بابا عزیز زودی همین به-
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 که یپزمم هم چیزی میکنم،یه آماده وسایلتون.میزنم بهتون سر یه خونه میام عصر هستم دلتنگتون من بابا باشه-

 .خوردنتونه غذا فکر دلم بدطور.باشید داشته روز چند واسه

 .میشه عصبانی بهراد آقای. عزیزم نه-

 :گفتم وتشر حرص با

 قانونی سن به که خودم هم بعد پدرمه دست اختیارم اول من.اونه دست من اختیار کیه؟مگه خر دیگه بهراد-

 .رسیدم

 :گفت ای گرفته و ناراحت صدای با بابا

 نظرت نیستی؟به قایل ارزش من واسه یعنی دادی قول من به تو کن تحمل رده خو ؟یه رفته یادت قولت دخترم-

 .بودی من با که زمانی از بیشتر حتی امانی در اونجا باش مطمئن.میندازم خطر به خودمو بچه من

 .بزنم سر بهت بیام نمیتونم و زندانیم اینجا من که نگفتی اما پدرم دادم قول آره-

 .نیست همیشگی شرایط این عزیزم-

 :گفتم پس.بود فایده بی کردن بحث

 .نمیشم مزاحمت پس فرمونی پشت هم شما. برم باید میزنن صدا منو دارن ببخشید.نداره اشکال بابا خوب-

 .باش خودت مواظب دخترم باشه-

 بابایی خداحافظ حتما-

 .خداحافظ.خدا پناه در-

 اسباب من مگا.بود بازی مسخره چه این آخه.کردم گریه دلم ته از و افتادم تخت روی و زدم رو اتصال قطع دکمه

 هدیگ که کردم گریه اونقدر.شانس این به بودم،تف افتاده راضی خود از آدم مشت یه گیر.بودم؟ جماعت این بازی

 ات خوابیدم و کردم تنظیم دوازده برای رو موبایلم ساعت. بود شده سنگین چشمهام.نداشتم ریختن برای اشکی

 .کنه پیدا آرامش ام خسته روح کمی شاید

 باغ.رفتم پنجره پشت به و اومدم پایین ازتخت دادم کش رو عضالتم کمی.شدم بیدار خواب از موبایلم بازنگ

 ییشو گربه فقط که دیروز.گرفتم حسابی دوش یه و رفتم حمام به میلی بی با.ارواح شهر مثل درست بود خلوت

 .کندم رو خودم پوست دیروز تالفی به امروز بودم،اما کرده

 صافشون حسابی و افتادم موهام جان به مو اتو با هم بعد و کشیدم سشوار.آمدم بیرون حسابی دوش یه از بعد

 مشکی به هم گاهی که تیره خرمایی موهام و.بود میشی چشمهام.میرسید کمرم پایین تا موهام بلندی.کردم

 و سفید پوست.میشد تر تیره روز وسط اما بود روشن خیلب میشی چشمهام رنگ میشدم بیدار که ها صبح.میزد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر کهربا | پناه ی سایه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

25 

 

 صندلی روی که من کرد تصادف مادرم که سالی همان.برجسته کمی و متوسط لبهای.داشتم برجسته های گونه

 قبل هب نسبت کوچکتری بینی صاحب حاال و دادم انجام زیبایی عمل بعد که شکست هایم دنده و بینی بودم جلو

 بینی و بود نکرده دستکاری زیادی که میبوسیدم را بینی و حلق و گوش پزشک اون دستهای بابد البته بودم شده

 ای قرهن تل. ام چینی فلت کفشهای همون با.پوشیدم رو لباسم.کردم آرایش کمی.میرسید نظر به طبیعی کامال اگ

 وارهگوش جفت یه پیرزنی مروارید گوشواره اون جای و زدم موهام به رو بود کفشم برابر چند قیمتش کنم فکر که

 تا دقیقه هد کردم نگاه ساعت به.کنم عمل بقیه خواسته طبق کامال نبود قرار.انداختم گوشم به را نگین از پر پروانه

 پایین طبقه به و شدم خارج اتاق از.بودم آورده اضافه وقت که شکر رو خدا. بود مانده ظهر یک ساعت

 بود آشپزخانه به مشرف که کنارسالن نفره دوازده و ای قهوه میز طرف به دست به ساالد ظرف فرحناز.رفتم

 .بخورم یکه شد باعث پشت از صدایی که بود اطرافش و میز کردن برانداز به حواسم.میرفت

 !بانو سالم-

 

 

 ومدوا سمتم به عریض لبخند بایه دار هیکل خیلی و مشکی ابرو و چشم بلند قد پسر برگشتم،یه صدا طرف به

 :گفت

 ! پناه خانم سالم به به-

 وارشل و کت یه.بود زده باال ساده خیلی موهاشو کردم نگاه جذابش و مهربان صورت به گرفت سمتم به رو دستش

 می گردنش توی فطور رنجیر یه و بود باز باال از تا چند پیراهنش یقه.بود پوشیده مشکی پیراهن با مدادی

 :گفتم و بردم جلو رو دستم درخشید

 شما؟ خوبید. سالم-

 .هستید اشون ویژه مهمان اینکه مثل.اومدید شمادیروز گفت بزرگ آمدی،پدر خوش عزیرم-

 ما چهره چاشنی زیبایی لبخند...دیدش دوست یه عنوان به میشد.. نبود هم بد...بود بهراد آقای نوه این پس آهان

 :گفتم زیری وباصدای...میکنه شرک گربه شبیه اتو قیافه میگفت همیشه آذر که کردم

 چیه؟ شریفتون اسم-

 :گفت بود کرده درک اونو من ششم حس که صداقتی یه با و شد نمایان ردیفش هوی ،دندون زد لبخند

 .بزرگ بهراد دختری نوه.هستم سوران من-

 :گفت آهستگی به وقتی شد تر عمیق لبخندم
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 .داری هم نازی اسم جان،چه پناه میز سر بریم بیا حاال.میگم رو سلطان جناب-

 دکشی بیرون را میز راس از چپ سمت صندلی.کردم حرکت میز سمت به دنبالش به.خندید غش غش و گفت اینو

 :گفت و

 .بانو بفرمایید-

 خیره من به و نشست راست سمت از دوم صندلی روی و رفت اوهم کردم تشکر و نشستم.بود هم ادب با چه اوه

 :افزود و گفت اهمی.فشردم بهم میر زیر از دستهامو خجالت از.شد

 آره؟ هستید جون پدر دوست دختر فهمیدم که اینطور شما پرنسس خانم خوب-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .میکنم چکار اینجا و هستم کی نمیدونم هم خودم هنوز واقع در-

 چی؟ یعنی-

 طرفی از... بودم نکرده مالقت ایشونو هم این از وقبل.پدرم اجبار به رواقع د اومدم جا این به دفعه یه من آخه-

 .کنن تحمل نمیتونن منو هم زیاد انگار ایشون

 ما اب جون پدر.بمونید اینجا مدتی شما وقراره...دارند مسافرت قصد پدرتون که گفتن جون پدر البته!اینطور که-

 ولی.وسال سن این در اونم مشکله ایشون برای ترکش که قدیمیه خصلت یه این...دیگران با که جدیه همونقدر هم

 .عزیزم بگذره خوش بهت اینجا امیدوارم

 که کن پا و دست چیزی پسری دوست که گفت آذر چقد هعی.عزیزم گفت بهمون یکی و من،نمردیم خدای اوه》

 .《شد آب دلم توی قند پسره این عادت سر از عزیزم یه با حاال... من ناشنوای گوش از امان...نشی ای عقده

 :گفت لبخند با و شد بلند جاش از ناگهانی سوران

 .آوردند تشریف اجل جناب که پاشو پاشو-

 ههمرت به... تر تیره پیراهن و تیره شلوار و کت با بهراد آقای.کردم نگاه رو سرم پشت و شدم بلند جا از شک با

 را سوران صدای.شدند فرما تشریف گرفت اشتباه خدمتکار با منو و بودمش دیده صبح که جوانی مرد همان

 .عزیزم دایی پسر بر وسالم پدرجون بر سالم- شنیدم

 من طرف به بهراد آقای...نشد شنیده حتی کنم فکر که گفتم سالمی آرومی و زده خجالت صدای با هم من

 خودخواه...ببرن خوشکلشو چشمای اون شور مرده.میکرد نگاهم خاصی غرور با بودم دیده صبح که پسری.اومد

 :گفت و کرد برانداز منو سرتاپای از بزرگ بهراد.داشتا تیپی عجب خدایی...باکالس پرروی...خوشتیپ

 .سدرا بزرگم نوه مونه می.شدی آشنا سوران با که میبینم-
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 .《سدرا》بودم نشنیده حال با تا بود عجیبی اسم چه

 ای پارچه شلوار و اندامی ای سرمه پیراهن.کرد دراز من سمت به را دستش و آمد جلو هم در های اخم با سدرا

 دست و بردم جلو رو دستم...داشت عضالتی عجب...بود باز پیراهنش های دکمه از تا چند.بود پوشیده مشکی

 گفت غلیظی اخم با و انداخت زیر سرشو.گرفتم رو گرمش

 .میبینمتون اینکه از خوشحالم-

 .هم من:گفتم ضعیف صدای یه با

 زا متواضعانه و ادب با سوران.بود سوخاری میگو و قیمه،ساالد روز اون غذای نشستیم هم ما بهراد آقای نشستن با

 دازدبین نگاه یک جتی دیگران به اینکه بدون پایین سری و هم در اخمهای با وقت کل سدرا و...میکرد پذیرایی من

 و خوشتیپ پسر دوتا جلوی که من و بودیم میز سر که بود ای دقیقه چند.میرفت ور بشقابش درون غذای با

 هم به میز زیر در پاهامو.میدادم فرو و میجویدم هامو لقمه بدبختی به بودم نشسته عنق مرد پیر یه و خوشکل

 خجالت و عصبی چقدر میفهمیدندکا همه وگرنه بودند موهام زیر که شکر رو خدا.بود کرده داغ گوشهام.میفشردم

 .هستم زده

 از کارم.شدم بلند ازجام اونها از تقلید به هم من و شدند بلند هم ها پسر بهراد آقای شدن بلند با ناهار از بعد

 و رفتیم راحتی ی ها کاناپه سمت به همه.بهترون ما از جماعت این حرف به دادن گوش و بود تقلید دیروز

 نسورا امانه کارشون دنبال برن کننده خسته جمع این زودتر کاش.بزنم نداشتم حرفی که من خدایا.نشستیم

 جلوی زور به من که.میآورد ادادر من برای میزدند حرف باهم و نبود حواسشون تا هم حاال همین بود خوب خیلی

 .نخندم که میگرفتم خودمو

 :زدگفت که را پوک اولین و کرد چاق اشو شده خراطی پیپ بهراد جناب

 .کمکت میاد هم هلن.کنی شرکت سدرا مهمونی توی امشب که دارم میل!پناه-

 .آقا چشم-

 .کنه می ها چیز وبقیه لباس حال به فکری یه خودش هلن که دونستم می

 :گفت بود هویدا صداش در که ای عجله با سوران

 !هستند؟ اینجا دلیلی چه به خانوم پناه. جون پدر-

 :گفت و کرد نگاه سوران به اخم با بهراد آقای

 داری؟ مشکلی مساله این با تو هستن اینجا طوالنی مدت یه برای ابشون.نداره ربطی شما به دیگه اون-

 :گفت و شد محو لبانش از لبخند سوران
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 .هستم هم خوشحال تازه بهراد جناب خیر-

 رو شما های برنامه در شرکت اجازه میگم من که ضروری موارد در جز ایشون که گم می دارم حاال از سوران-

 !که؟ ای متوجه.نره یادت اینو ندارن

 .گردش ببخشید..عش میریم ایشون با بعد و میدیم اطالع شما به حتما...باشید مطمئن...جون پدر بله بله-

 :گفت پدربزرگش به رو و انداخت سوران به آلود اخم نگاه یه سدرا

 اگر.دادم انجام گفتید که رو کارهایی هما من...آره می خواستید که رو مدارکی اون و آد می احدی عصر جون پدر-

 .بدم انجام هست وقت تا که بگید هست مدنظرتون ای دیگه کار

 :گفت و کرد سدرا به تحسینی از پر و مغرور نگاه بهراد آقای

 کجاست؟ وانیا این راستی.خواستم که هست همونطوری چیز همه نه...متشکرم-

 :گفت قیدی بی با سوران

 .میان دیگه باهم شب دوستش دیدن رفته جون پدر-

 :گفت نارضایتی با و کرد اخمی بهراد

 بده؟ نشون خودشو و اینجا بیاد اول باید که نگرفته یاد ادب سر،هنوز خیره دختره ای-

 بزرگ بهراد گذشت بزرگش پدر و سدرا گفتگوی به که دقایقی از بعد.نماند دور بهراد نگاه از که زد لبخندی سوران

 :گفت و شد بلند جا از

 .بدید ادامه صحبتتون به میتونید شما کتابخونه میرم من-

 :گفت و کشید دستمو سوران اما... برم اتاقم به که شدم بلند هم من رفت بهراد تا

 .پرنسس بحرفیم بشین بیا...رفته اجل حضرت تازه کجا کجا-

 سوران.ودب تلفنش گوشی با رفتم ور مشغول و بود گرفته دست به موبایلشو سدرا.نشستم مبل روی و زدم لبخند

 :گفت و کاناپه به دا لم راحت خیلی و آورد بیرون تنش از رو کت

 اوکی؟. میدی جواب شما و میکنم سوال فقط کنجکاوم خیلی چون من جونم پناه خوب-

 :گفتم و خندیدم بلند روز دو این طی در بار اولین برای

 !بپرس.میدم جواب بتونم که تاجایی باشه-

 : گفت و کوبید هم به دستاشو
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 ..جون فرحناز آهای... فرحناز.کن صبر فقط.داغ صندلی هورا-

 :گفت و اومد سالن به عجله با فرحناز

 ؟.خان سوران بفرمایید-

 داره کمبود بدنم سریع. بیار رو روزی هر همون برو بدو-

 .چشم-

 بزنم؟ صدات تو ره ندا اشکال.پرنسس به میرسیم حاال وب-

 راحتی هرجور نه-

 اسم؟-

 .پناه-

 شهرت؟-

 صالحی-

 سن؟-

 .ماه پنج و سال پنج و بیست-

 پدر؟ نام-

 .علی-

 ملی؟ شماره-

 . خنده زیر زدم

 !نیست یادم-

 تحصیالتت؟. نداره اشکال-

 .شناسی جامعه لیسانس-

 میکنی؟ چه اینجا شناس جامعه جوجه خوب-

 :گفتم و کشیدم پوفی رفت هم در اخمام

 .بگو منم به فهمیدی اگه-
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 واقعا؟-

 !دقیقا-

 !آلوچه؟ و لواشک میدیدم چی وای.گذاشت سوران روی جلوی اونو و سینی یا با فرحنازاومد

 :گفت بامظلومیت سوران. شدم بر روده خنده از

 .بخدا نیست خودم دست دارم دوست خیلی. کنم چکار خوب وا-

 بود زشت چقد.بود اخمو بشر این چقدر عه عه کردم نگاه سدرا به.خورد و کرد لوله لواشکو یه ولع با گفت اینو

 . نبود زشت خدایی نه.نه...

 جون؟ پناه چیه هام فانتزی از یکی میدونی-

 داد ادامه و گرفت من طرف به لواشک تکه یه

 یه.دازمبن راه سازی لواشک کارخونه یه اونها با بعد باشم داشته ترش های میوه وکال سبز ،گوجه آلبالو پراز باغ یه-

 .بشم محو افق توی دلخوشی واز توش بپرم کنم درست آلوچه و لواشک از پر استخر

 .انداختم سدرا به نگاهی چشمی زیر وباز.خنده از کردم غش

 .زشت میشه،دختره گرون ،مسواک نخند عه-

 تن تند بود،سوران ای خوشمزه لواشک...اومد برخوردنمی نوع این هیکل اون به...بود شده خودمانی زود چه

 :گفتم لبخند با... بود جالب برام دنش خو طرز این واقعا... میبلعید رو ها لواشک

 چیه؟ شغلتون و سالتونه چند سوران آقا-

 گفت؛ گانه بچه لحن یه با

 ... از دبستان اول کالس بهراد سوران من خدا نام به-

 :گفت و کرد عوض رنگ یهو بعد.رفت ریسه خنده از خودش و نداد ادامه دیگه

 .هستم تخصص خوندن حال در البته پزشکیم دانشجوی سالمه59 من-

 ای؟ زمینه درچه-

 پالستیک؟ جراحی از بهتر چی-

 درآوردنی؟ پول و تجارت اهل حسابی پس-

 .دیگه دیگه-
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 به آهسته سدرا به اشاره با میرفت ویراژ مخم روی سدرا نامعقول ژست و اخم این که آنجایی واز زدم لبخند

 این؟ چشه گفتم سوران

 :گفت سدرا به رو و زد پوزخندی سوران

 مشتی؟ نمیزنی قدم ما باغ ؟او میچتی میکنی؟یاداری چک بوکتو فیس.مرد میکنی داری کار چه سدرا هی-

 :گفت و داد قورت را دهانش آب سوران.شد خودش کار به مشغول باز و انداخت نگاه یه سوران به فقط سدرا

 !صورتت اون زهرمار؟با برج مثل شدی که میگه بهت چی طرف ببینم بگو حاال-

 :گفت و انداخت سوران به سردی و جدی نگاه سدرا

 شو خفه لطفا-

 .ها میکنه اوفت بفهمه جان شدی،پدر ادب بی چه مودب بهراد جناب اوه اوه-

 لخت قهوه یه فرزانه》صدازد و گذاشت کتش داخلی جیب در خاصی آرامش با را تلفنش گوشی کشید پوفی سدرا

 :گفت سوران به رو و انداخت بودم زده زل صورتش به که من به نگاهی نیم وبعد《..لطفا بیار

 !؟ میگی چی تو ببینم بگو خوب-

 انداخت هم روی پاهاشو... بست شیکشو پیراهن بازشده های دکمه از یکی کرد پاک دستمال با دستاشو سوران

 :گفت و کرد ای.سرفه...انداخت قیمتش گران رولکس ساعت به نگاهی...

 بهراد؟ جناب دعوتن کیا امشب گفتم هیچی-

 . بامزه ها همیشگی همون-

 !میادش؟ هم اسپشیاله یارو اون-

 :تگف براقی چشمان با و کشید اش سینه به دستی کرد بدطورنمایان خوشگلشو چال دوتا که زد لبخندی سدرا

 .میاد اوهوم-

 :گفت لوسی لحن با و برگشت من سمت به سوران

 .همه از تر خاص.پناه تویی امشب ما مخصوص مهمون باشم گفته البته-

 هب همیشگی عادت وطبق.. بیندازه گل لپهام دوباره شد باعث که... پرداخت من چهره کاو و کند به دقت با هم بعد

 گاهن سدرا وبه کردم بلند سرمو آگاه ناخود.کنه پر رو خونه دهنده آزار سکوت ویه...بشم مشغول انگشتام با بازی

 :گفت که صداش و شدم لباهش روی پوزخند متوجه...انداختم
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 خاصه؟ خیلی اینکه نه آخه گرفتم اشتباه ها کارگر از یکی با ایشونو صبح من ههه-

 :گفتم و کردم نگاهش تمسخر را خودش مثل...شعورم به میومد فشار داشت دیگه...غرور کوه این میگفت چی

 کارشونو نوع آدما ظاهر از که داره،واین ربط خودم به باشم هرطور سقف،من به اعتماد بافرهنگ،کوه جناب-

 باشه عیب حالل نون درآوردن نمیکنم فکر البته که.فکریه وکوته نگری سطحی دهنده نشون کنی مشخص بخوای

 همون وگرنه نبوده بد من نظر از بوده هرچه که اینه مهم دیدی مستخدم منو شما که نیست مهم من واسه پس

 .میدادم جوابتونو صبح

 :گفت تفاوتی بی با بعد دادو گوش حرفامو آرامش با

 .نکنی خراب منو مهمونی نرسی نظر به اونجوری امشب کن سعی حال هر به.بود جالبی نطق-

 به زشتی حالت بایه نگاهشو بعد و صورتم به شد خیره من حرص درآورون ز ا خوش حال یه و تمام بدجنسی با

 کنترل خودمو اما گرفت بغضم معمول طبق...ام چینی کفشهای و پاهام به آخر در و فرستاد هام سینه و گردن

 :گفتم محکمی صدای با و کردم

 بیام؟ تو مثل فرهنگی بی آدم مهمونی به قراره من گفته کی حاال-

 .میکنم صداش تو اول برخورد در که ارزشه بی برام اونقدر بفهمه که کردم ادا محکم رو تو

 :گفت و گرفت دستمو نشست کنارم و اومد میدید خطری رو اوضاع که سوران

 خودمی با تو کن ول رو سدرا میشه،این بد خیلی نیایی اگه"نمیزنه حرف کسی اجل حضرت حرف روی دختر هی-

 .نمیگنجم خودم ودرپوست افتخارمه باعث که خوشگله خانم

 از هک بفهمم میتونستم من و بود زده بیرون پیشانیش رگ وضوح به اما. بود من روی سدرا تفاوت بی نگاه هنوز

 :گفتم و زدم سوران سرشانه دستی شدم بلند جا از ای اراده بی حرکت در پس...گرفته آتش درون

 .شده کننده کسل خیلی بزنیم،اینجاهواش دوری یه بریم پاشو جان سوران-

 د دا ونتک گردنشو... بشه تنش قالب تا کشید رو کت دوبر وپوشید برداشت رو کتش شد بلند زد لبخندی سوران

 :گفت شیکی بسیار ژست با سدرا روبه...کرد شلوارش جیب در دستشو ویک کرد مرتب رو اش یقه و

 !ها وضعی یه اصن.رفت شدی ضایع داداش-

 :گفت و فشرد بهم دندانهاشو سدرا

 !شو خفه سوران-

 :گفت و کرد تعظیمی برگشت من طرف به سوران
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 !خوشگله گردنت میوفته خونم منو بکشه قاطیه حسابی این که بیابریم.خدمتم در من بانوی-

 و شدم رد میچرخید نباید که هرجا نگاهش و بود من هیکل تماشای محو هنوز که سدرا کنار از پیروزی احساس با

 هوای مرفتی باغ به و شدیم خارج ساختمان از سوران با وبالفاصله...لعنت بد برچشم:گفتم آهسته چرزاندنش برای

 بودم معتقد شدت به هم هنوز البته... کرد خارج آور چندش موجود اون فکر از منو کال درختان سایه و انگیز دل

 .نیست آور چندش هرگز که

 شمتفکر چهره بالبخندبه...داشتم بهش نزدیکی حس یه بود نشسته دلم به میزد،خیلی قدم کنارمن در سوران

 :گفتم آرومی وباصدای...دوختم چشم

 مناسبتیه؟ چه به مهمونی این بپرسم میتونم آقاسوران-

 .ست سدرا کاری موفقیت مناسبت به:وگفت باالانداخت ای شانه

 گها میکنم فکر نمیدونم رو چنینی این جومهمونیهای چون من رودربایستی وبدون درحقیقت خوب...اینطور که-

 !اجله اجبارحضرت شما قول به بهتره،اما نیام

 .مهمونیها بقیه مثل هست مهمونی یه اینم نباش نگران-

 بگم؟ چیزی یه-

 !کوچولو بگو-

 .نشدم دعوت مهمونیهایی همچین تاحاالیه کهمن اینه حقیقتش میدونی-

 الحنبعدب!..خور پسرلواشک این بود سنگین خیلی دستش آخه..بیوفتم بودپس نزدیک که ام سرشونه زد یکی

 گفت ای بامزه

 والیعزیزم،هرس میکنی عادت قرارگرفتی محیط توی وقتی فکرنکن مهمونی وبه بیا.دارم هواتو خودم بابا بیخیال-

 .میکنم روشنت میزنیم قدم همینطورکه بپرس داری دوست که

 هستش؟ شمابهراد همه چرافامیل که اینه سوالم اولین خوب اووم-

 سدرای پدر که هم داییم.شده پسرعموش زن من مامان که اینه دلیلش بود،خوب خوبی سوال آهان-

 نم که اینه به خوبیش..فامیلی کامال ازدواج یه!نه جالبه.من جون عمه میشه که گرفته دخترعموشو....بداخالقه

 .نشدم مونگل

 اسم به افتاد یادم.بود دار خنده هم تصورش حتی...گرفت ام خنده اون ازخنده هم من..خندید غش غش اینوگفت

 ...سردربیارم بودازش وقتش االن..بودم چندبارشنیده تابهحال ازدیشب که وانیا

 کیه؟ وانیاخانم این جان سوران-
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 :وگفت داد سرشوتکون کرد پوفی شوران

 .ولوسه مزه چقدربی نمیدونی.سدراست ودختردایی من دخترعموی وانیا درواقع.. میاد میبینیش،اونم حاالشب-

 .دنبالش بودیدفرودگاه رفته دیشب شنیدم چون...میکنه حاالکجازندگی...شد جالب-

 مامانش بود خیلیکوچک وقتی اون میکنه،اخه امریکازندگی ماهم لوس که،وانیای خانم بهحضورپناه عرضم خوب-

 وتلپ اومد یادگرفت وراستشو چپ تادست گرفت،وانیاهم زن ببخشید اوه..شوهرکرد رفت باباش.داد روازدست

 .واینا میومد بدش نامادری از سیندرال خانم چی ما،که ی خونه شد

 :وگفتم سوخت یودم،دلم روچشیده مادری بی همطعم خودم چون

 !طفلی آخی-

 .اون مانه بیچاره بگی بهتره-

 شماچندتاخواهروبرادرداری؟ خان سوران خوب-

 .دارم دوتاخواهرهم.منتکم-

 .بسالمتی چهخوب-

 !داره هم وچل شوهرخل یه دخترداره یه تهرانه همین خونش خانومه کوکب اسمش که خواهردارم یه عزیزم آره-

 کوکبه؟ خواهرتون واقعااسم-

 گممی کوکب وقتی خانم،نمیدونی کوکب میزنم صداش امامن..کتایونه اسمش بگم نمیتونم دروغ درواقع!...حاال-

 !!میشه چقدرعصبانی

 ههه...باباست مامانو احتیاطی بی بوده،نتیجه سالشه،ناخواسته31 درواقع هست سورمه هم خواهرکوچیکه-

 دکشی سیاهش موهای توی دستی....سوران بوداین حیا بی چه انداختم روپایین کشیدموسرم خجالت

 :وبالبخندگفت

 واستهخ من مثل که همه آخه دیگه میگفتم بهت بایستی بیرون کشیددی وقتیجداندرجدمنو خوب...خجالتی.بابا-

 وقتی سوران.ندادم وجوابی بود پایین سرم همچنان شدپرنس؟ تموم سواالتت خوب...که نبودن وازسرعشق

 رفتم کنارش به نشست،منهم ها چمن وروی رفت بود ورتر ان چندقدم سیبکه درخت سمت به دید منو سکوت

 :گفت من به کردوباشیطنت درخت های شاخه از آویزان سرخ سیبهای به نگاه یه.نشستم فاصله وباکمی

 بخوریم؟ نشسته دوتاسیب ای پایه-

 !دکترمملکت بله:گفتم لبخندزدمو
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 زد گاز چید،یکیوبالفاصله سرخ ودوتاسیب درختوباالرفت درآوردوپریدروی روازپاهاش کفشهاوجورابهاش

 :وگفت بلندخندید باصدای ،دوباره من ی شانه به خورد که پایین به انداخت روازباال ودیگری

 .شد خوشگلمون خانوم پناه زمین،جذب جاذبه بهجای که بود انیشتین کشف دلیل هم اینم-

 سیب نشست وکنارم پایین اومد.آورد می سرحال منو خیلی طبع شوخ هیکل قوی پسر این دل ته از خندیدم

 :وگفت زد دیگه محکم گاز ویه کرد پاک حسابی روباشلوارش

 مه میکروب میخورم دونه یه روزی نمیشه،من هیچیت بخور.نکردن براقش باپارافین که هستیم مطمئن حداقل-

 .الزمه بدن واسه

 :گفت داری وخنده بلند باصدای سوران که زدم بزرگ گاز کردمویه پاک بادستم رو سیب

 ،جیشی ست نشسته خورم نمی اینو اینا مامام اِوا که میکرد بودناز ای دیگه دخیِ هر کردم،حاال حال اِیول-

 ...و نیست بوده،چاقو

 !ای خوشمزه سیب عجب:وگفتم خندیدم

 .ست خوشمزه درخت این واقعاسیبهای آره-

 نشسته سیب اومدم باهات نگی پدرجونم به وقت یه:گفت خواهری اِوا حالت بایه اومد یادش چیزی یه انگار بعد

 !منو میکشه خوردما،آخه

 :گفتم کردمو نگاهش چپ چپ

 خودت کنم؟نه تعریف واسش هم خاطره بخوام دیگه دارم،که رو بهراد آقای با زدن حرف جرات اصال من نظرت به-

 گفتی؟ چی ببین کن فکر

 متینی یاربس حرف!میگی تودرست نه میکنم،میبینم فکرشو که حاال:وگفت گرفت خودش به متفکری قیافه سوران

 !دست به سیب انیشتین زدی

 :وگفت کشید دست خوردن سیب از شد جدی نگاهش ای لحظه برای اماسوران.خندیدم غش غش

 دراس به که شنیدم کن،صبح گوش حرفش نیوفت،به در باهاش.کن قبول من از دوستانه رو نصیحتی یه اماپناه-

 خودت با داری االن نداره،میدونم شوخی کسی با مواقع اونه،دراینجور دست به وکمال تمام تو اِختیار میگفت

 هدار هایی نقشه یه جون پدر...میدونم من که اینطور ،اما داری پدر خودت اینکه ویا رسیدی قانونی سن به میگی

 قانونی غیر صورت به شده حتی بخواد چیزیو یه اگه اون بدون اینو... راحته خیالش هم چیز همه ازبابت وانگار

 .میده انجامش ویا..میکنه تصاحبش
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 درون سرعت به دارن که اشکهاییه از میدونستم خودم که بود گرفته بدی سوزش کردم،چشمام نگاهش غصه با

 :گفتم بغضم دادن فرد برای مکث باکمی..میشن جمع چشمم

 ردمم ی همه مثل عای زندگی یه میکردم زندگیمو داشتم من.میکنم چکار اینجا نمیدونم حتی ،من سوران ببین-

 داختان خونه از منو عبارتی به..بیام اینجا به که خواست من از کرد،پدرم تغییر من زندگی کل هفته یه امادرعرض.

 آدم یه دست داد منو میشد نگران کلی میموند خبر بی من از ساعت یه اگه که پدری بکن فکرشو...بیرون

 ساده محیط یه از من...کنن روتجربه داستانی همچین یه میتونن جامعه این آدمای درصداز چند آخه..غریبه

 یه ینا گفت من به فقط بابام.بیام نمیدادم احتمالشو درصد یه هم فکرم توی حتی که جایی..اینجا اومدم ومتوسط

 وسطه ومردونگیش آبرو پای گفت خورده زندگیشو قسم بزرگترین براش که چیزی یه ست مردونه وقرار قول

 راگ حتی شدم متوجه گفتی تو که چیزهایی به توجه با االن چون..کردم قبول هم من...ریخت کرداشک التماسم

 یه که مطمئنم من هم بابا رفتن خارج ی درباره.میاورد اسلحه زور به منو شما زورگوی بزرگ پدر این نمیومدم هم

 .شماست جون پدر طرف از دیگه اجبار

 اکپ صورتمو بادستمال!بودم نشده متوجه خودمم که بود شده سرازیر کی اشکهام داد دستم به دستمالی سوران

 :گفت غمگینی صدای با سوران..کردم

 دوست یه عنوان به من روی اینجایی دیگه که االن نباش نگران نمیارهفتو در سر جون پدر کارهای از هیچکس-

 که کردی احساس هم هرجا بگإره بد بهت ویا کنه تهدیت خطری اینجا دارم،نمیزارم هواتو خودم من کن حساب

 .زمان خداوگذر به بسپر چیز همه حاالهم...میرسونم خودمو من میخوای کمک

 این با من میخواست انگار نگفت چیزی دیگه هم سوران.شدم خیره پاهایم زیر های چمن وبه دادم تکان سری

 .بیارم دست به رو رفته ازدست آرامش کمی سکوت

 ولو زمین روی که وسوران من به نگاه یه سامان.آمدیم خودمان به سامان صدای با که بودیم نشسته ساکت هردو

 :وگفت انداخت بودیم شده

 .اَحدی جناب دفتر برید سر یه باید خان سوران-

 ؟!ست جمعه که امروز عه گفت گی حوصله بی با سوران-

 .بهراده جناب دستور نمیدونم من آقا واال-

 قدقی ده.بریم که میام بدم،بعد خودم به سروسامونی یه اتاقم برم من بزار!اوکی:وگفت شد بلند جاش از سوران

 .سامان کنی صبر باید

 چرم وکفشهای پوشید جوراباشو سوران.شد دور اونجا از ای اضافه حرف هیچ وبدون داد تکان سری سامان

 به یوقت سوران.رفتیم ویال سمت به حرفی هیچ بدون شدم،هردو بلند هم من شد بلند ازجاش.پاکرد به خوشکلشو
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 متس به هم ومن رفت مقابل سالن طرف به سوران.میبینمت شب.برم من گلم خوب:  گفت رسیدیم ها پله پایین

 اونجا پیش ساعت یک هیبت همون با که دیدم رو سدرا رسیدم دوم طبقه نشیمن به وقتی.کردم حرکت ها پله

 کنارش کاناپه روی تاپشو لپ.بود پخش میز روی روش جلوی وپرونده کاغذ عالمه ویه.بود داده لم کاناپه روی

 دراس جلوی از اتاقم به رفتن برای باید...بود کار وسرگرم بود زده چشمش مشکیبه ویفریدور عینک بود گذاشته

 خراب حالم سدرا دیدن میداد،با دست من به خوشی و راحتی احساس سوران بادیدن هرچقدر.میکردم عبور

 میشدم رد کنارش از داشتم خیال بی هم من.ندیده منو اصال انگار بود زده راه اون به خودشو که بود جالب. میشد

 جا از مر یک حرکت یه طی ودر. کشیدم جیغ زده وحشت سگ یه پارس وحشتناک بسیار صدای با که

 :گفت خنده با سدرا...پریدم

 ودب پریده رنگم که من روبه جدی خیلی هم بعد...کرده دستکاری موبابلمو تون رینگ بازم...سوران پدرت بر ای-

 :گفت بودم گیج وهنوز

 ...سگه نگیره گازت بپا جون بچه هی -

 رد چشماشو ناخونام وبا کنم حمله بهش میخواستم که ازش بود گرفته زورم اینقدر.خندید بلندبلند هم بعد

 اتاقم سمت به سریع همین برای...روندم احمق پسره این جواب دیدم وبهتر کشیدم عمیقی امانفس.بیارم

 مرفت و کردم باز اتاقو در.. شعور جو یه از امان اما داره وپرستیژی وتیپ قیافه عجب که کردم فکر باخودم...رفتم

 خوشگل چالهای اون سدرا مثل من اگه کردم فکر خودم با..شدم خیره سقف به و پریدم تخت روی حرکت یه وبا

 واقعا..بودا فضولی عجب هم سوران این.ببرن ای بهره یه بقیه تا...میخندیدم همش مطمئنا داشتم لپهام روی رو

 میترسیدم خیلی جا هر و وقت هر آخه..سدرا بغل نپریدم ترس از که کرد رحم خدا سرمه پشت سگه کردم فکر

 بتهال...بود بدتر هم وحشی حیوون یه از سدرا بیشعور....میکردم حمله میدیدم که نفری اولین بغل به اختیار بی

 .اشهب وخال خط خوش بَبرِ یه میتونه فقط باشه حیوون اگرهم اون که رسیدم نتیجه این به هم باز ثانیه یه از بعد

 هم هرکس به...بودم نخونده وهیچی داشتم سختی رفتم،امتحان دانشگاه به آذر میدیدم،بادوستم خواب داشتم

 بیدارشدم دستی باتکان...که بگیرم روازیکی تقلب که میکردم تالش همینجوردرخواب.نمیرسوند تقلب بهم میفتم

 بیرون گوشهام از رو هندزفری نداشت،هِلن همخوانی اصالباهم درگوشم فرامرزاصالنی وصدای هِلن متعجب قیافه

 :وگفت کشید

 .باش زود پاشو..نکردیفپاشو کاریتو هیچ هنوزمیشهوشما شروع نه ساعت شدهمهمونی هفت ساعت خانم-

 ...من اما خانوم هلن سالم-

 !تنبل پاشوببینم...نداریم بهونه پس.بری مهمونی این وبه بشی بایدآماده که میدونی خودت نداره اماواگر-

 :کشیدوگفت موهام به دستی هلن شدم ازجابلند

 .کنم ات روبخورتاآماده ات بری،عصرونه نمیخواد حمام-
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 تشکال یک با رو چای.شد خارج اتاق از هلن.چایروبرداشتم لیوان.انداختم نگاه تخت کنار رنگ سفید سینی به

 :گفت من شد،وروبه وارد دیگه خانم یه با هلن موقع همون.امدم پایین تخت روی از.خوردم

 .کنن اپیالسیون بدنتو که اومدن هستن جون سپیده ایشون-

 : وگفتم کردم هلن به نگاهی یه باحرص

 .ندارم چیزااحتیاجی این به من ولی خانوم هلن-

 :وگفت گرفت من روی روبه رو گلدار پیرهن یه فقط بود شده کر انگار کال که هلن

 .بپوش واینو کن عوض لباساتو عزیزم-

 لتهدک پیراهن کردمیه وعوض رفتم حمام وبه گرفتم هلن از میلی بی روبا لباس بود فایده بی کردن بحث انگار

 کرد وکس بدنمو ی همه تند تند و فرز خیلی هم سپیده.نشستم کاناپه وروی اومدم. بود زانو تاباالی وراحت

 کتک حتما درد همه اون کشیدن بعد وگرنه نزد دست وموهام ابروهام مدل به خوشبختانه.برداشت وصورتمو

 :وگفت گذاشت میز روی اشو قهوه خالی بود،فنجان تماشاچی تاحاال که هلن سپیده کار شدن تموم بعداز.میخورد

 هم باز...ازحمام اومدم که بیرون.نکنی خیس موهاتو باش مواظب فقط بریز بدنت روی آب یه برو پاشو عزیزم-

 هم عدب.میکرد رو کارها این برام یکی که بود بار اولین خدایی زد بدنم تمام روبه ولوسیون بکارشد دست سپیده

 مبهصورت رو قلم و میداد طولش اینقدر.کرد صورتم کردن آرایش به وشروع کرد پاک صورتمو کل کن باشیرپاک

 :گفتم هلن به که میکشید

 .باشه خودم سلیقه به این بزارید خواهشا.ندارما دوست زیاد آرایش من خدا رو تو جون هلن-

 .بهترینه جون کارسپیده نباش نگران عزیزم:وگفت زد لبخند هلن

 واز کرد جمع وسایلشو حرفی هیچ بی هم وبعد کرد اسبی دم سرم باالی موهامو ،سپیده ارایش شدن تمام از بعد

 :وگفت گرفت طرفم به رو لباسی هلن...شد خارج اتاق

 !بپوش اینو...گلم بیا-

 همونجا حیا بی که هم ومن...کرد آرایش لوازم کردن جمع مشغول رو خودش هلن. روگرفتم رنگ بادمجونی لباس

 :گفتم هلن وروبه.کردم عوض لباسهامو

 ؟.ببندم لباسمو زیپ کنی کمکم میشه-

 چرا که میفهمیدم حاال...بود زانو باالی تا دکلته پیراهن یه.کرد مرتب تنم روی اونو کشیدوبعد باال لباسو زیپ هلن

 :گفت و گذاشت پاهام جلوی هم رو جیر بادمجونی کفش جفت یه.بود کرده صرف وقت همه این سپیده

 .میشی تکمیل دیگه بپوشی هم رو خوشگل کفشای این اگه عزیزم خوب-
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 ونا از اثری بودم شده زیبا چه!خدایا اوه.کردم برانداز خودمو و رفتم اتاق کنار قدی آینه وجلوی پوشیدم کفشهارو

 اون اب واین بود کرده ام برنزه کمی بود زده سپیده که لوسیونی اون انگار.بودم کرده کیف خودم نبود قبل پناه

 :وگفت کرد من سرتاپای به نگاهی بود،هلن شده هماهنگ و زیبا خیلی برنز آرایش

 .بخرم واست لباس این با گفت ببند،آقا هم رو وگردنبند گوشواره این بیا-

 ووارسی گرفتم هلن از رو ها اون...بود وصل اون به نگین پراز کره یه که ساده زنجیر یه با زیبا گوشواره جفت یه

 :گفتم شک ،وبا کردم

 هستن؟ بدلی اینا-

 :گفت خونسردی با هلن

 .باشه مبارکتون.شماست به آقا هدیه اولین اینا..جواهره عزیزم نه-

 داشتن باشه آرزوم اگه حتی نکنم قبول احدی هیچ از چیزی که بودم کرده عادت گی ازبچه اما بودم شده متعجب

 :گفتم پس...چیز اون

 .نمک قبول رو قیمتی گرون این به هدیه که نمیبینم دلیلی اما میکنم استفاده ازش امانت یه عنوان به ممنون-

 هاهانت نوعی نکردنش وقبول نمیگیرن پس دادن هدیه که چیزیو اقا مایلید،اما هرجور:وگفت داد تکان سری هلن

 .کنم گوشزد بهت رو چیزایی یه باید داریم وقت دقیقه بیست حدودا بشین اینجا بیا حاال...ایشون به

 :وگفت کرد صاف صداشو هلن...نشستم کاناپه روی سختی وبه رفتم

 ....باشی رفته ها مهمونی این از قبال شاید...هستش خونه این توی شما مهمونی اولین جان،این پناه ببین-

 پدرم هم وازطرفی بوده خانوادگی مهمونی حد در فقط...نرفتم ها مهمونی این از حاال تا من نه:حرفش وسط پریدم

 .بودن ها اینجورمهمونی مخالف کامال

 آقا های نوه با جز نمیخوریفدوم الکلی مشروبات اینکه اول.کنی رعایت باید که هست چیز تا چند هرحال به-

 زا که میگی پرسید ازت هرکسی سوم.داره کالس اُفت خانواده برای چون رقصی نمی کسی با سوران و سدرا یعنی

 تماشاچی کن سعی وبیشتر کن رعایت رو نزاکت همه با دربرخورد..هستی بهراد جناب خانوادگی دوستان

 نداری؟ سوالی خوب...نشو سهیم هاشون بحث در...باشی

 مشروبات وقت هیچ من ضمن برم؟در مهمونی این به من که اصراریه چه اصال:گفتم عصبانیت با و کردم پوفی

 صرق.باشم دوست ویا بگیرم گرم کسی با که ندارم هم وتمایلی.خورد نخواهم شرایطی هیچ وتحت نخوردم الکلی

 .خانوم هلن نکنید رواذیت خودتون شما پس.منتفیه کال که هم

 :وگفت زد لبخندی خونسرد خیلی هلن
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 اخالقی اصول همه که محترمی خانواده واز...هستید وسالمی پاک دختر شما که میدونم عزیزم نکردم جسارت-

 مامیدوار...میکنم وظیفه انجام فقط من میدونی بهتر که خودت..عزیزم نبودن من حرفای اینا...دادند یاد شما روبه

 .باشی داشته خوبی شب

 شیدببخ:گفتم مکث باکمی...نداشت تقصیری که اون میگفت شدم،راست شرمنده بودم داده خرج به که تندی از

 .وممنونم جان هلن

 .تشکر بازم کشیدی زحمت خیلی:وگفتم شدم بلند ازجا عجله با... بره که شد وبلند زد ملیحی لبخند هلن

 وضع سرو این با من ولی بود نه دقیقا کردم نگاه ساعت به.شد خارج اتاق واز فرستاد بوسبرام یه شد خوشحال

 ردهک فراموش منو اونم انگار اما نمیزاره تنها منو امشب که بود گفته سوران.برم بیرون اتاق از میکشیدم خجالت

 بهو بودم نشسته همونجا هنوز ومن ، بود شده ونیم نه حدود ساعت.بود ندیده منو که بیشتر بار یه هرحال به.بود

 مهمونی این توی دارم میدونست میکرد،اگر میدیدچکار اینجوری منو بابا اگه...میکردم فکر خودم وعاقبت اخر

 ؟!چی نداشتم ازشون شناختی هیچ که آدمهایی بین اونم میکنم شرکت

 بادیدن..بود شده اتاق ووارد بود کرده باز رو در که بود سوران.رفتم در سمت وبه شدم بلند جا از اتاق در صدای با

 قلبش روی رو دستش...بود کرده گشاد وچشماشو کرده باز حدممکن اخرین تا دهانشو مسخره حالت یه با من

 :گفت میلرزاندش عمد به که صدایی وبا بود گذاشته

 !وهلل! محاله خوشبختی همه این منو!هستی؟ کی کوش؟تو زشته پناه!افتادم پس وای-

 :وگفتم زدم لبخند.میومد وجلو میگفت رو اینا

 آیی؟ نمی کردم فکر سالم-

 !شدی خانم خیلی پناه وای-

 !نبودم؟ خانم یعنی-

 !واوو بگم میتونم فقط... چرااما...چرا-

 جنتلمن یه...ورنی وکفش مشکی سفیدوپاپیون پیراهن با وشلوارمشکی کت یه.ذوقش همه ای به زدم لبخند

 :گفتم بهش.بود ساخته شیطون سوران اون از واقعی

 !سوران شدی وخوشکل خوشتیپ خیلی-

 !بودم-

 .دنبالت اومدم همین واسه بیایی نشده روت که زدم اومدن،تونبودی،حدس بریم،همه بدو:وگفت گرفت رو دستم

 :وگفتم روکشیدم دستش
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 .!نرفتم جایی پسر یه با حاال تا سوران،من ببین-

 :گفت گردشده چشمای با سوران

 حاال؟ تا نداشتی پارتنر زندگیت توی یعنی!نه-

 .نه-

 !اینطور که-

 :وگفتم انداختم روزیر سرم

 افتاده وعقب دِمُده من...سوران.نپوشیدم آدم همه این جلوی تاحاال هم رو لباسی همچین یه والبته-

 هی همین بودم،واسه وپدرم مونثم دوستهای با ویا خوندم یادرس همیشه.کردم حفظ رو حرمتها از نیستم،امابعضی

 .دارم استرس خورده

 :وگفت زد مهربانی لبخند سوران

 مثل میشه پیدا کم ما وبر دور.میکنم همراهی تورو مثل نابی دوشیزه که میکنم افتخار والبته.دارم هواتو من-

 !خانمی خیلی تو پناه!تو

 !جون دُکی قلم لفظ چه3اوه اوه-

 :گفت و انداخت اش بینی به چینی

 !میشما همونطوری باز وگرنه...مودبم تا بریم بیا... بیا-

 اینقدر پدرم جز مردی هیچ با حاال تا میشناسمت صدساله انگار اما شدم اشنا باهات صبح از اینکه با سوران-

 .نبودم راحت

 !کی نمیدونم میکنم فکر هرچی اما میندازی یکی یاد منو تو که.. گفتم هم سدرا به راستشوبخوای...همینطور منم-

 جاده اون انتهای بزرگ محیط یه.گذاشتیم قدم دیگه جاده یه وبه شدیم رد سنگفرش ازجاده.رفتیم باغ ته به هم با

 گل های ودسته سفید های رومیزی با میزهایی چمن زمین روی.داشت قرار اون در بافاصله آالچیق تا بودوچند

 اون طوس بزرگ محیط یه.بود کرده پر رو فضا کل الیتی موسیقی صدای.شدهبود تزیین مرواریدوشمع های باریسه

 بزرگ سقف ویه بود پوش کف جنس از وسط ی فضا اون کف.میتابید اون روی رنگی نورهای که پذیرایی میزهای

 به هم دور وایستاده نشسته هم وتعدادی میرقصیدند همانجا هم ومرد زن تعدادی.داشت هم ای شیشه ومدور

 زن.دبون سفید وپیراهن مشکی وشلوار کت واکثرا رسمی بالباس مردها ی همه.بودند صحبت گرم نفره چند صورت

 که سوران به.میزدند پرسه اونجا غریب و عجیب گاه و کرده بزک های قیافه با برکت بده خدا که هم ودخترها ها

 :گفتم بود همگام من با هنوز
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 درسته؟ باشه شکل یه لباساشون مردها همه که بوده مهمونی شرایط از این کنم فکر-

 .بیوفته بهت کمتر اغیار چشم که دنج میز یه سر ببرمت بیا.عزیزم آره-

 رقص پیست نزدیک میز یه.میداد سالم آرومی باصدای هم گاهی و میداد تکان دت همه برای سوران رفتیم جلوتر

 .اونجا بریم بیا:وگفت داد نشون رو

 فیلسوف؟ بود این دنجت جای-

 ها هم ته اون ببرمت که نداری انتظار.جاست بهترین اینجا بشین برو بود جونم ننه خونه صندوق گوشه پ ن پ-

 .!هست بهت حواسم منی دید توی باشی که ،اینجا

 ایشدوباصد بلند جاش از بالفاصله شدند،سوران نزدیک ما به جوان ومرد زن یه که بودم نشسته صندلی روی تازه

 :گفت بلندی نسبتا

 !!آمدی خوش خانم کوکب به به-

 چشمم بودبا کرده جمع سرش پشت موهاشو که متشخص بسیار خانم بود؟یه خواهرسوران کتایون این ،پس اَه

 لیخی که بود وتوپور بلند قد مرد یه شوهرش.وخانمانه پوشیده وبسیار براقوبلند سیاه مشکیولباس وابروی

 :بوسیدوگفت رو سوران گونه خانم کوکب یاهمون کتایون.بود سفیدوبانمک

 آجی؟ جیگر ،چطوری جدوآبادته کوکب-

 :وگفت کشید لپش به دستی شدفباچندش جدا کتایون از سوران

 !بدترکیب دختره کردی پرازتفم...چندش عه عه-

 :وگفت شدندباهم قاطی هاش روده و دل فکرکنم که خواهرش کمرشوهر پشت زد محکم یکی هم بعد

 !جون پطروس چطوری تو-

 :گفت کتایون روبه سوران. داد دست باسوران صمیمی بودفخیلی غش حال در خنده از که کتایون شوهر

 کرده؟ گم کتاباشو بازم نیاوردی؟نکنه رو را چراکبری پس-

 :گفت بااخم کتایون

 .شده نصیبش که وچلی خل دایی این با ام بچه واسه بمیرم الهی...سوران بیشعوری خیلی-

 :گفت بود دیده منو تازه که بعدانگار

 نمیکنی؟ معرفی رو دوستت-
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 وگفت انداخت من به مهربونی نگاه سوران

 منو امشب که داده افتخار والبته باشه ما مهمون قراره مدت یه که. جونه پدر دوست خانم،دختر پناه ایشون-

 .کنه همراهی

 ناروک اومد کتایون.کردم وعلیک سالم هست پدرام اسمش فهمیدم بعدا که وشوهرش کتایون وبا شدم بلند جام از

 :گفت وبعد کرد نگاه من به خیره کمی کتایون. نشستند میز دیگه پدرام،طرف همراه به نشستوسوران من

 کجاست؟ بداخالقه اون سوران-

 :وگفت خورد بود برداشته قبل از که نوشیدنی از خورده یه سوران

 !االغ زده غیبش کال مجلسه صاحب ،مثال رفته ای دره جهنم کدوم نمیدونم واال-

 چطوره؟ پدرجون ببینم بگو...میشه پیداش باشه هرجا میدی فحشش چرا حاال کن ولش-

 .کنن استراحت اتاقشون بردن تشریف هم اجل حضرت-

 .بودیم موذب کلی حاال وگرنه بهتر چه-

 گذاشتیش؟ کجا نیاوردی چرا رو کبری نگفتی!خوب-

 .بچه خیال روبی امشب یه...گذاشتم پرستار پیش جونمو نینا-

 !عزیزدلم؟ درسته:وگفت کرد میزد،نگاه لبخند فقط که پدرام وبه

 !خانومم بگین شما هرچی-

 :وگفت پدرام گردن پشت زد یکی سوران

 برنامه فوق کالس واست ازبس بخدامردم...بشونیستی آدم تو..بدبخت ذلیل زن کنن سرت اون تو خاک ای-

 .گذاشتم

 :وگفت من به کرد رو هم بعد

 !جونم پناه روبخور ات میوه آب-

 :وگفت جاپرید از رودید آشنا یه که انگار ویهو

 .رفتم که رفتم من!ای تیکه عجب وووی-

 :گفت ولبخندزدیم،کتایون کردیم نگاه هم به وکتایون من سوران بارفتن

 !باشه جدی نمیتونه وقت هیچ-
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 !مهربونه اماخیلی-

 :گفتم سریع زدومن لبخندعمیقی وپدرام کرد نگاهم عجیبی جور یه کتایون

 نگینجوس بتونم تا کردند کمک خیلی من به صبح از که مهربونه گفتم جهت اون از. شدم آشنا ایشون با تازه من-

 .کنم تحمل رو خونه

 .نشم آفتابی اینجا میکنم سعی بتونم که اونجا تا که یکی من!داری حق واال: گفت کتایون

 بین دراین...میرقصیدند شاد اهنگ یه با حاال وپسرها دخترها جمع.شدم خیره جمعیت وبه دادم تکان سری

 ردک وعلیکی سالم وشوهرش کتایون با آمد میزمان سمت به شیک لباسهایی والبته دراز باقدی اندام الغر پسری

 گفت من به ورو

 موافقید؟.بدم روبهتون رقص دور یه پیشنهاد هستید،میخواستم امشب مخصوص مهمون شما که گفته سوران-

 :گفتم تعلل ای ولحظه مکث بدون پس افتاد هلن حرفهای به یادم

 .میکنم رورد پیشنهادتون احترام کمال ودر نباشه ادبی بی اگه-

 :دادوگفت تکان پسرسری

 .باشید خوش هرحال به. کنم همراهی رو شما چون زیبایی خانم داشتم دوست شد حیف-

 :وگفت کرد نگاه من به بالبخند کتایون.شد دور اونجا واز داد تکان سری هم بعد

 برقصیعزیزم؟ چرانرفتی... بود خوبی کیس... هست آهن عمده تاجر حمیدی حاج پسر این-

 همونیم این.باز با باز...کبوتر با کبوتر گفتن قدیم از دیگه بود معلوم خوب.کردم سکوت پس نداشتم جوابی من

 :گفت پدرام به آهسته کتایون.دیگه بودن میزبانش مثل هم ،مدعویونش

 لوس دختره این حال من ها برقصیم بریم میشی پا وعلیک سالم از بعد بالفاصله میاد داره پدرام،وانیا-

 .بریم فقط. بندری یا باشه لری نداره فرقی هم برام.روندارم

 .خانم چشم-

 پیونوپا رنگ سیاه رسمی وشلوار درکت...بود سدرا که این خدایا وای... برگشتم میکرد نگاه کتایون که جهتی به

 لشچا دوتا هر که طوری بود وسیع لبخندش... میرسید نظر به زیبا چقدر. بود کرده تیغه سه هم صورتشو... سیاه

 شلوارک ویه نقرهای دانتل تاپ که بود آویزون بازوش به هم بلند قد اندام باریک دختر یه...میکردند خودنمایی

 از گاران داشت پا به ای نقره شیک وکفشهای.بود کرده بلوند کامال ،موهاشو بود پوشیده خاکستری کوتاه خیلی

 :وگفت شد بلند جاش از میلی بی با کتایون.اومد ما سمت به سدرا.بود اومده بیرون مد مجله
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 بخیر رسیدن عزیزم وانیا-

 ازبان داشت هم زیبایی آبی چشمهای والبته بود کرده عمل وبینیشو بود پروتز لبهاش میدیدم حاال که دختره

 :وگفت چسبوند سدرا به بیشتر خودشو

 عزیزم؟ خوبی. بودما دلتنگت!سالم هانی-

 داد دست هاش با رفت سدرا سمت به کتایون.فرستاد کتایون واسه بوس دوتا هوا وتوی اومد جلو کمی هم وبد

 :وگفت

 .کاریتو موفقیت میگم خوبی؟تبریک عزیزم سالم-

 :گفت کتایون به کردن نگاه بدون میکرد برانداز منو تفاوتی بی با که همانطور سدرا

 چطوره؟ گلت دختر... اومدی کتی،خوش ممنون-

 .ممنونم خوبه-

 :میشد،گفت آویزان ازسدرا دوباره که دادوهمانطور دست پدرام با عشوه با وانیا

 نمیکنی؟ معرفی رو خانم این عزیزم-

 :وگفت کرد من سرتاپای به نگاهی دوباره اخم سدرابا

 .جونه پدر مهمون خوب..اووم...باشه پناه اسمش ایشون فکرکنم!گلم البته-

 :گفت بود شده ناراحت موضوعی از انگار که کتایون

 .!نمیخوره هم آب باتو مشورت بدون جون پدر نمیشناسی؟خوبه درست رو پناه تو یعنی!سدرا؟ وا-

 :وگفت کرد نگاه وبازمنو کرد تنگ کمی چشماشو بعد نفهمیدمو معنیشو که کرد کیمیا به اخمی سدرا

 .دارند ترسوتشریف هم خورده یه.شدم اشنا ایشون با ناهار میز سر امروز البته خوب-

 مل وانیا کنار دقیقا ای دیگه صندلی روی هم ونشست،سدرا کشید عقب رو صندلی یه دادوبعد تکان سری وانیا

 دختره این جلوی رو من میخواست احمق پسره.میکرد صحبت کتایون وبا بود سدراچسبانده خودشوبه وانیا.داد

 گفت پدرام وبه شد بلند جاش از دقیقه پنج از بعد کتایون.میجویدم اشو خرخره داشتم چاره اگه.کنه کوچیک

 .نشده تاتموم برقصیم بریم..منه ی عالقه مورد آهنگ این پاشو عزیزم-

 دونفر اون با ومن.شد رقص پیست راهی کتایون همراه وبه شد بلند جاش از پسرخوب یه مثل درست هم پدرام

 :گفت من روبه وانیا.موندم تنها
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 نداری؟ جفت عزیزم-

 ندارم نه-

 .رقصید خواهی دور یه یکی چندتاشون با باالخره آخرشب تا هست پسر کلی اینجا... نداره اشکال-

 .نمیبینم نیازی-

 ستهب سرش بلندشوپشت موهای که جوانی مرد که بگه چیزی خواست ،وانیا میکرد نگاه وانیا و من به اخم با سدرا

 :گفت شادی صای وبا اومد میز جلوی داشت میزانی بودوهیکل

 ؟ وانی...اینجاست کی ببین-

 :گفت جیغوی وجیغ زده هیجان باصدای ثانیه چند از بعد اما انداخت مرد به تفاوتی بی نگاه اول وانیا

 !هانی تویی؟سالم جون امین روببین اینجا اوه-

 :وگفت انداخت پسره سرتاپای به نگاهی سدرا

 میشناسید؟ رو همدیگه دوتا شما-

 :گفت و حرفش سط پرید وانیا که بگه چیزی خواست امین

 .بود کوهنوردیمون گروه ازدوستای امین آره...آره-

 :گفت تمسخر وبا انداخت باال ابرویی سدرا

 ندارم؟ خبر من که میرفتی کوهنوردی موقع چه شما دقیقا-

 .شدیم دوست اونجا بودش هم جان امین کوه رفتیم بار چند... بودم ایران که تابستون پارسال هانی-

 .کنی قدیم از یادی یه کوه ببرمت جمعه یه باشه یادم.آهان-

 :گفت محابا بی امین

 تو؟ شدی قایم اینجا چرا برقصیم بریم جون وانیا پاشو-

 .پیرمردهاست مثل که نیومد برقصیم بریم گفتم سدرا این به هرچی خدامه از من بریم اوه-

 غرور کوه واون موندم ومن.ورفت افتاد راه امین دنبال به جلفش لباسای اون وبا شد بلند جاش از بعدهم

 چشمی زیر..نبود ازش خبری امااصال.بده نجات این دست از ومنو بیاد سوران که میکردم دعا دعا دردلم.لعنتی

 ینکها برای پس بود کرده دستگیر نگاهمو میکنه،چون برانداز منو موشکافانه وداره داده لم دیدم که کردم نگاهش

 :وگفتم زدم زل چشماش نشم،به ضایع بیشتر
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 من؟ به شدی خیره چرا رفت رنگم-

 :گفت زدو پوزخندی

 کرده؟ درست واست هلن رو قیافه این-

 :گفتم. رفتارش این از بودم حرصی چقدر

 داره؟ ربطی شما به-

 :گفت جدی وخیلی کرد اخمی

 .شما حتی!هاش آدم جانورهاشو تا گرفته درختاش و اثاث و باغچه از داره ربط من به خونه چیزاین همه-

 حاال؟ تا کی از بگید میشه. چیزا چه-

 .اولش ازهمون-

 خیال؟ خوش چه-

 .بود گفتن ما از حال هر به-

 :گفتم و دادم تکان سری

 .ورباش غوطه شیرینت رویای در نداره اشکال-

 ونمعج از وجرعهای براشت پیشخدمت سینی از کوکتل لیوانی.کرد پیشخدمت به ای اشاره و زد ای دیگه پوزخند

 :وگفت خورد رو اون تابستانی های میوه

 .شد خواهد ثابت بهت زودی به!دوشیزه اوکی-

 بین میچرخوندم چشم هرچی.بود انتظارم در اونچه از ترسیدم کمی لحظه اون که کنم می اعتراف.کردم سکوت

 :وگفت زد میز روی رو دستش.کرد نگاه من به ارمیا.نمیدیدم رو سوران جمعیت

 میگردی؟ چی کجاست؟پی حواست هی-

 !نداره ربطی شما به-

 درسته؟ داری عالقه خیلی جمله این به تو ببینم-

 مگه؟ چطور:گفتم گیج

 یدهکش سوم بار به نمیخوام داره ربط بله که گفتم بهت هردوبارش برای هم ومن کردی تکرارش دوبار حاال تا آخه-

 جوجه؟ شد شیرفهم.بهراده جناب حرف من متوجهی؟حرف.بشه
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 !بهرادت جناب نه هستی مهم من برای شما نه!هِه-

 هستی؟ چرااینجا تو پس نیستیم مهم اگه-

 .بدم توضیح شما برای نمیبینم الزم-

 :گفت من روبه وبعد کرد وبش خوش شد،باسدرا نزدیک ما میز به دیگه جوان مرد یه موقع همون

 میدید؟ بنده به رو رقص دور یه افتخار جوان خانم-

 .میخوام عذر!جناب نه:وگفتم کردم نگاه پسره به بغض با

 !ردنکرده منو رقص پیشنهاد کسی حال به ،تا میکنم خواهش...اُوه-

 ....که گفتم-

 :وگفت پرید من حرف وسط سدرا

 .نمیدم رو اجازه این هم من البته.ندارند رقص به تمایلی. گفتن که خانم سعد جناب-

 دست فقط من اختیار که میکردم ثابت بهش باید.میکرد صحبت من جای به که بود شده پررو چه گرفت زورم

 :وگفتم شدم بلند ازجام سریع.خودمه

 .کنم رد پیشنهادتونو نمیتونم میبینم میکنم فکر که حاال-

 ی پله ناولی انگار برخورد اولین با.ببره رقص پیست سمت به تا منوگرفت بود،دست شده کیف خر حسابی که یارو

 اراتبخ اما بود سرم پشت بااینکه که هم وسدرا میکنه نگاه منو باز کهبادهان رودیدم سوران.رفتم روپایین جهنم

 واختهن الیت آهنگ یه.رسیدیم رقص پیست وسط به.بود گذاشته تاثیر من عصبی سیستم تمام روی مغزش منفی

 زنان ندلبخ سعد.کنم چکار باید ونمیدونستم بودم ایستاده نبودم،ساکن دونفره رقص اهل وابدا اصال که من.میشد

 خوردن تکان به شروع ویکنواخت وآهسته داد قرار کمرم پشت دستشو کردو خواهی عذر یه شد تر نزدیک من به

 دست تاحاال که...علی دخترحاج...من...بودم کرده چه...بودم دوخته براقش کفشهای ونوک زمین به چشمهامو. کرد

 مذاب سنگ مثل... بود داغ سرب مثل دستش گرمای...میکردم چه مرد این با بود نخورده بدنم به نامحرمی هیچ

 سعد باصدای...شد چی وحاال بود چی ام دونفره رقص اولین از تصورم...کردم چه فهمیدم تازه گرفتم تهوع...جهنم

 :اومدم خودم به

 خانم؟ شما-

 .پناه-

 :وگفت کرد صورتم به خریدارانه نگاهی سعد.اومد بیرون دهانم از کلمه یک همین فقط
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 ماش به خدمتی میشم خوشحال...کارتمه اینم...آباد سعادت طرفای دارم اتومبیل نمایشگاه من ببین جان پناه-

 .بگیریدش لطفا...بدم ارائه

 :گفت سعدباهیجان.گرفتم رو اختیارکارت بی.کردم نگاه بود گرفته سمتم به که کارتی به واج هاج

 .وآدرسم خصوصیمه شماره زیزم-

 ریفک وبی احمقانه کارهای این با من به بود؟؟لعنت کرده فرض چه بود؟منو کرده فکر چی این وای...بازموند دهانم

 تا... میگذاشتم نمایش به پوستم روی رو طبیعت رنگهای انواع داشتم.بده نجاتم خودت...کردم غلط خدایا.هام

 :گفت وعصبانی دار خش صدای وبرم،یه بدم روهل سعد خواستم

 ؟!دهید می اجازه سعد جناب-

 وبه کرد تعظیمی رفت عقب سعد...داد نجاتم چاه این از باالخره بود هیچ از بهتر هم باز اما... بود سدرا این وای

 راستمو دست چپش دست وبا انداخت کمرم پشت راستشو ودست اومد جلو خشم با رفت،سدرا کارش دنبال

 :گفت ترسناکی باصدای.گفتم بلندی آخ آگاه ناخود که طوری فشرد محکم

 بشی؟ دمخور ها غریبه با نباید بود نگفته بهت هلن مگه-

 !دستمو کن ول شکست دستم...وحشی...میکنم چکار من نداره ربطی هیچکی به-

 :گفت گوشم کنار آهسته... میسوزوند رو ام شقیقه کنار گرمش نفسهای

 هان؟ بودی کی با تو احمق دختره-

 من به چشمها همه...شدم خارج رقص پیست از...شدم جدا ازش زحمت توانم،وبه ی باهمه دادم هلش شدت به

 ااینج من...کردم رونگاه برم دورو کمی...میکرد درد شدت به دستم ومچ بودم گیج...نمیکردم روپیدا سوران...بود

 شده تحقیر...نبود اینجا من جای...داشتند فاصله من گی وساده من با خیلی میکردم؟اینها چه ادمها این بین

 وخلوت دنج راه اون به پا وقتی رفتم سنگفرش جاده سمت به دیگران به کردن نگاه بدون...بودم وسرشکسته

 اینجا واز میشکنم قولمو...کردی؟ من؟چه با کردی باباچه آه...فروریخت چشمهام از اشک اختیار بی گذاشتم

 بر قدم ناهموار سنگفرش روی زحمت به سانتی ده پاشنه کفشهای اون با...نمیام بر پسش از سخته...میرم

 وسنگین تلخ،گس خودش مثل...سدراست بود مشخص ازعطرش...شد کشیده شدت به بازوم هم باز...اما.میداشتم

 .خوش بوی بوداین

 میری؟ داری گرفتی راهتو یابو مثل که بود شده تموم من حرف مگه...سرازخود دختره ببینم وایسا-

 بعد کرد نگاهم ای لحظه...بود نشسته خون به ،چشمهاش داشت اخم...کردم نگاه صورتش به اشکبار باچشمهای

 زدیکن کفشها بلند پاشنه...داد هلم...کشوند سنگفرش جاده کنار درختهای بهسمت منو...کرد زیاد دستشو فشار

 کردی چکار بابا وای...شد ورتمص مهمون اشک دیگه قطره یه...گرفتم درخت به دستمو...بزنه زمینم بود
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 سعی که خشنی صدای مالیدوبا صورتش به ،دستی کشید ،آهی کرد مکث سدرا.شد گاهم تکیه درخت...بامن؟

 :گفت نباشه بلند میکرد

 ؟!هان کردی غلطی توچه-

 :وگفتم کردم اش خواستنی چهره به ای خصمانه نگاه

 .میرم امشب همین... نمیمونم اینجا هم لحظه یه من...احمق مرتیکه... بفهم دهنتو حرف-

 چشمم هردو از...شد تنگ نفسم...داد فشار باقدرت...دستش باهردو...گرفت رو گردنم...برداشت خیز طرفم به

 بینی به نفسهاش گرمای... بود نفس یک امان فاصله...چسباندم درخت به دلسوزی هیچ بدون...شد روان اشک

 :گفت حرص با... میخورد وچشمهام

 خودتو مرتیکه اون دست نرقصی؟چرا کسی با نبود قرار مگه!کردی غلطی چه میگم بهت دارم-

 میکنی؟ بازی من باآبروی داری سپردی؟فکرنکردی

 گلوم روی دستامو... کرد ول گلومو شدو دستهاش فشار متوجه تازه...نمیومد در صدام اما بزنم حرف خواستم

 :گفتم بریده بریده...میزدم نفس نفس شدت به گذاشتم

 !کردم؟ ر...چکا...من ه...گ...م-

 کارت نهمو گرفتی کارتشو هم بعد رقصیدی منه دست زیر که قبا یال باسعد کنی؟رفتی چکار میخواستی دیگه-

 یه درحد...رسیده دوران به تازه دختر..تو به لعنت...تختش توی میکشونه یهشب واسه رو دخترا که معروفش سیاه

 یانه؟ میفهمی کرده نگاه بهت ه*ز*ر*ه

 ه*ز*ر*ه رو آقا علی دستنخورده دختر ؟من بود چیشده...نشستم خاک به...کردم اختیارسقوط بی...شدم خورد

 همه این داشت بهت...موندم خیره سدرا خشمناک صورت به زده اختیاروشوک بی...کردم کردن؟لرز فرض

 :وگفت کشید عمیقی نفس سدرا.حرف

 جااین.بمونی مجبوری چون بری نمیتونی جا هیچ تو...میدی گوش میگم بهت که هرچه..میگم بهت آخر بار برای-

 فهمیدی؟.داره اونو حرف حکم که هم من حرف و بدی گوش پدرجون حرف به بید

 :زد فریاد.نمیومد بیرون وغصه درد زور از صدام یعنی.ندادم جواب

 فهمیدی؟ گم می-

 نزدیک من به باعجله خودش اومدو سوران صدای...بود شده شدید دچارلرزش دادم،دستهام تکون رو سرم

 :شدوگفت

 چیشده؟-
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 :گفت کشیدو اش نداشته ریش به دستی سدرا

 !داد باد به منو حیثیت بپرس،که خانم این از-

 :وگفت کرد سدرا روبه میلرزیدم شدت به...گرفت بازوانش میان سرمو سوران

 من تا هات مهمون پیش چرانمیری تو اصال...باش وآروم نزن داد لطفا...نداره عادت جورجاها این به ،پناه سوران-

 .میارم هم رو پناه.بیام هم

 اونجا دیگه نمیام من... من-

 :گفت برافروخته سدرا

 .ورفته کرده ول منو جوجه یه که پرمیشه جا همه فردا...نمیکنم ولت من... میکنی،میایی توغلط-

 :کردوگفت پاک منو اشکهای بادستمالی سوران

 حواسش آخه بود اونجا کرده بزک دختر همه اون نبود بهپناه حواسش هیچکس اصال نکن شورش هم اینقدر برو-

 بود؟ توجوجه قول به این به

 .بودش این پی مجلس مردهای نصف چشم ساخته خانم این که ای قیافه این...خرهستم من بفرما داداش سوران-

 گل من هم سعدرو اون دهان...میکنم جمعش جریانو این من نکن بحث سدرا.شده خوشگل نکرده که گناه خوب-

 .بیام من بروتا.میگیرم

 :وگفت کشید موهاش به دستی کرد رومرتب کتش سدرا

 .فعال.میایین دیگه دقیقه پنج تا هردوتون منتظرم من-

 ...شد شدید ام گریه دوباره سدرا بارفتن.نشست من روبروی سوران.کرد حرکت ها آالچیق طرف وبه گفت اینو

 زمعزی...کردید اینجورلج چرا شماها میکنید؟اصال بزرگش اینقدر ،چرا باش آروم...بکش عمیق نفس.نکن گریه-

 تجربه ینگفت مگه...نمیومد بهت اخالقی اینجور خودت بری؟اصالتو ها باغریبه نباید که نداد توضیح برات هلن مگه

 .عزیزم بود اشتباه نداری؟کارت ای

 .ندارم رودوست اینجا من.بابام پیش.خونمون برم میخوام من-

 :زدوگفت ام شونه به دستی.بود اشکی چشمهاش.کرد نگاه من به باتاسف سوران

 .نمیشه که میدونی خودت خوب دختر-
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 اینجور من که داره دلیلی نمیشه؟چرا؟چه چرا دارید چکار من با شماها بگو من به مقدسات به قسم تورو سوران-

 ؟.بکشم عذاب

 بد میکنی توفکر که هم اونجوری وماها اینجا اما.دونم نمی زیادی چیز تو مثل هم من عزیزم نده قسم-

 مثال.ادنمی پیش مشکلی برات کنی رعایت رو اونها اگه که داره وجود قوانینی یه.کنی عادت توباید فقط.نیستیم

 میدادی گوش باید ؟خوب بود نکرده تاکیید بهت هلن مگه امشب همین

 چیه؟ علتش که اینه من چرا؟سوال خوب-

 نه.خو این توی که هرکسی خانوادهو یاین دخترا ی همه واسه قانون جوربوده،این این قدیم از عزیزم؛چون ببین-

 قیهوب وسدرا من جز احدی هیچ با بود نکرده ازدواج که تازمانی هم کتایون همین ببین.تونیستی فقط.بوده هست

 ای هستند اینجا االن که اکثراونایی ببین.میزارن جون پدر واسه همه که حرمته یه این.نبود نزدیک ها زاده عمو

 ینمای قدرت نوع یه ها مهمونی این ودرواقع باشه بینشون دوست یه میاد پیش کم.هستندویادشمن کاری رقیب

 اچیز این تواز که میدونم من.نمیندازه روش هم تف حتی سدرا که هست پا خورده یه که سعد وسط این حاال.کاریه

 این روی خیلی که هم سدرا.نشی کسی نزدیک که بودند کرده گوشزد بهت هم قبلش خوب ولی نیستی مطلع

 .حساسه چیزا

 /نبود ای مساله براتون اون رفت؟چرا پسره اون با چطور دورش پارچه وجب نیم اون چی؟با وانیا اون پس-

 قراره چه از موضوع که میاد دستت موندی که مدت یه حاال...نکن مقایسه وانیا با خودتو تو عزیزم...پناه وای-

 .میکنم تعریف واست فرصت سر که هست مسایلی والبته زده رو وانیا قید جون پدر درواقع.

 .هباش کار در من برای نباید بایدی هیچ وبنابراین هستم میهمان یه فقط اینجا من که اینه مطلب اصل بابا ای-

 :کشیدوگفت آهی سوران

 ایدب نکردی ازدواج که زمانی تا که داده پدرجون به بالعزل وکالت یه تو وبابای.جونه پدر دستور این اما درسته-

 کل کن باور اطالعم بی ازشون من که هست هم مسایلی وسط واین کنی رعایت رو جون پدر دستورات ی همه

 . گفتم که بود این شدم اش متوجه من که چیزی

 بینمب بگیرم اطالعات میگی که وکالتی این درباره باید کرده؟من بازی من زندگی با جراتی چه به بابا آخه!چی؟-

 .عجیبه مساله این خورده یه...دارم قانونی سن من چون.چیه جریانش

 :وگفت کشید پیشانیش به دستی سوران-

 .اونجا باشی باید ه داد دستور بداخالق اون که بریم حرفها،پاشو ازاین بگذریم حاال-

 حسنه؟ کاره چه سدرا این آخه.کرده غلط-
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 خود ونا کن توفرض.بگم نمیتونم نباشم مطمئن تا من که چرا نپرس فقط...جریانه این کاره همه اون نکن اشتباه-

 !کرد حسابش کاره همه میشه که میدونی هم حد همین در جونه پدر

 اخالق بی پسره.ازش متنفرم.واحمقیه ذلیل آدم-

 .داره رئوفی دل سدرا.کنی لج باهاش نباید خوبیه،فقط پسر واقعا اون نکن نفسی شکسته-

 .نفهم پسره.ببرن شورشو مرده-

 :گفت ای زنونه ناز یه خندیدوبا غش غش سوران

 !کثافت بیشعور مرتیکه...اِوا-

 :گفت ناز با دوباره خندیدم،سوران هم من

 .وزاری گریه همه این بعد المذهب نگفته آخ...بگیرم جون هلن از رو آرایشت لوازم مارک باید-

 :توگف کرد نگاهم مهربونی با سوران.کنه عوض منو حال که میگه رو چیزا این میدونستم...خندیدم دل ازته هم باز

 تکون کنارت از مهمونی آخر تا میدم شرف قول وبیایی کنی قبول االن گذاشتم،اگه تنهات که ببخش-

 !سوران خاطر میایی؟به.نخورم

 خواهش محترمانه اینطور که هست سوران لطف از واین برم باید که میدونستم. کردم نگاه مهربونش چشمهای به

 :گفتم پس میکنه

 !خاطرتو به فقط.میام آره-

 !نشه خراب هم عملیت دماغ اون که نکنی گریه دیگه بده قول فقط!هانی اوکی وانیا قول به-

 :وگفتم کردم نگاهش حیرت با

 !فهمیدن که هستی آدمایی جزءمعدود فهمیدی کجا از تو شیطون ای-

 من.احمقم خیلی که نفهمم اگه میکنم حمالی میرم عمل اتاق میخونم درس میکنم جون همه این...ببخشیدها-

 رفته؟ یادت شد خواهم پالستیک جراحی متخصص

 ؟ بگیری رو تخصصت تا کو حاال ها تورو گرفته جو اِ؟چه-

 یادت به رو روزها این کن بزرگ رو اونجا کن کوچیک رو اینجا واسم وگفتی اومدی بعدا اگه دید خواهیم حاال-

 .میارم

 .نشده تر عصبانی ودم شاخ بی غول اون تا بریم بیا هم حاال! عمرا-
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 هم باز من دیدن با.بود صحبت حال در سال میان مرد دوسه با سدرا.کردیم حرکت میهمانی محل سمت به هم با

 .دادم بهش دلم توی رو آبداربوق فحشهای اون از تا چند هم ومن.کشید هم در اخمهاشو

 .شد خنک دلم اوفی-

 :گفت حیرت با سوران

 شد؟ خنک دلت چرا-

 .خیال بی کردم،هیچی فکر بلند باز سوران وای-

 "جون خدا مرسی...میرفت آبروم نگفتم،وگرنه بلند رو ها فحش اون که شکر خدارو"گفتم وباخودم

 :وگفت.نشست من کنار هم وخودش نشوند منو رفتیم،سوران ها آالچیق از یکی سمت به

 .تری راحت هم تو خوبه اینجا-

 ممنونم-

 میچسبه؟ چی االن میدونی...ببین منو پناه-

 !نه-

 .لواشک والبته مشتی قلیون یه با آفتابگردون تخمه کاسه یه-

 ! ای دیوونه تو-

 دستبوس میان دارن خوشکل دلبر دوتا3کن نگاه رو اونجا پناه هستم؟وای دیوونه من فهمیدی هم تو!اِ-

 وباشد بلند ازجاش سوران.شدند نزدیک ما به عمیق های خنده با پوش وشیک زیبا دختر کردمدوتا نگاه روبرو به

 :گفت لبخند

 !سعادتی چه!نیکی ولیدی بهار لیدی به به-

 :گفت دخترها از یکی

 خان؟ سوران جدیدتونه کیس این ببینم شدیم مزاحم موقع بد انگار اما-

 :زدوگفت من شانه سر به دستی سوران

 درس؟ از خبر چه دخیها بگذریم خوب...آخه؟ چیه هستند،کیس سربنده تاج ایشون-

 .نیست باحال قبل مثل هیچی نیستی تو ،ازوقتی سوران وای-
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 بشه؟ تموم درستوتن شماها تا بمونم اونجا من که نداشتید انتظار... باشید خوش بابا ای-

 :گفت سوران روبه بود ساکت حاال تا که دیگه دختر

 !جون برقصیم،دکی دور یه بریم بیا حاال-

 :وگفت کشید موهایش به دستی سوران

 چیشده؟ میدونی جون نیکی-

 !بفهمم؟ تا بگو عزیزم نه-

 هم آقا عباس...داری؟ جیگر جون آقا گفت؛عباس اومد هم خانومه بخرم،یه ماست کوچه سر بودم رفته دیروز-

 خانومه....دارم من دارید الزم خیلی اگه گفتم؛خانوم خیرخواهی محض هم من خالصه...کردیم تموم خانوم گفت؛نه

 هک اونه کهاز بگه خانم نیکی واسه جونم دیگه...نزن کی حاالبزن من جون به برخورد،افتاد بهش یهو جنبه بی هم

 .ندارم رقصیدن تن شده کوفته بدنم حسابی االن

 :وگفتم کردم سوران روبه. ورفتن کردن خداحافظی هم وبعد خندیدند غش غش ها دختر

 .کردم خراب هم رو تو شب من بببخشید-

 :وگفت کرد هم در اخمهاشو

 .زیبا شماخانم با مصاحبت از بهتراز چیزی چه حرفیه چه این-

 یحساب بابت ازاین میاره،که شام برام خودش که گفت من به سوران.است آماده شام که کردند اعالم ها پیشخدمت

 بعر از بعد.نشستم همانجا ومن رفت سوران.بود سخت برام واقعا ها آدم اون بین رفتن تصور که بودم،چرا مدیونش

 :وگفت گذاشت من روبروی رو غذا پراز ظرف سوران.آمدند آالچیق طرف به وپدرام کتایون با سوران ساعت

 .کشیدم خورده یه واست بود اونجا ازهرچی میخوری چی نمیدونستم-

 :وگفت نشست کنارم کتایون

 !رفتی؟ کردم فکر زد غیبت کجا یکهو عزیزم-

 :وگفت داد دستم به رو چنگال سوران

 ! دیگه کن شروع-

 وپشت آمدند آالچیق به وانیا و سدرا هم بعدتر دقیقه چند.کردم خوشمزه غذای اون خوردن به شروع میلی بی با

 راث بی من کردن شاد برای هم سوران وتالش نکردم نگاه وبقیه سدرا به اصال لحضات اون کل در.نشستند میز

 از وانیا.نمیاوردم سردر ازش کال من که میزدند حرف چیزهایی از جمع این.میفشرد گلومو بغض هم باز.ماند
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 زا برایهم وآذر من که زمانی مثل درست میکردند بااوهمکاری هم ودیگران ها ورستوران بارها از میگفت کالیفرنیا

 رفتهن جایی ای هفته یک تور یه با هم ،اون دبی جز من بود دار خنده.میگفتیم نیاوران کاخ های کافه یا گالری کافه

 غذاباز صرف از بعد.زدم لبهام بر رو سکوت مهر پس.بودم آشنا نا.داشتم بدی واحساس بود زده یخ دستهام.بودم

 طاقتم دیگه.کردم تنهایی احساس آالچیق اون زیر هم باز آدم همه اون بین در کردومن پیدا ادامه مهمونی هم

 :گفتم سوران روبه ،پس بود شده تموم

 .برم من بدید اجازه میکنم ،خواهش سوران-

 :شدوگفت بلند جاش از سوران

 .اتاقت برسونمت خودم نداره،پاشوتا وجود ای بهانه دیگه.عزیزم اوکی-

 .کردم اذیتت خیلی جاهم همین تا برم میتونم خودم ممنونم نه-

 .میام باهات من پاشو عزیزم حرفیه چه این-

 نداره؟ اشکالی اگر البته.برم تنهایی رو ویال میخوادتا دلم من بمون شما.میکنم خواهش سوران-

 :گفت زدو لبخندی سوران

 .مایلی هرطور.باشه-

 .خوش شب.امشبت های کمک خاطر به ممنون بازم.بگیر خداحافظی من طرف از هم وشوهرش جان کتایون از-

 یهتک رنگی سیاه اتومبیل دیدم،به رو سدرا که بودم رسیده ویال جلوی پهن جاده به.کردم حرکت ویال سمت به

 چون ودب عصبانی خیلی دختره انگار.میکرد صحبت او وبا بود ایستاده روبروش دختر بود،یه پایین بودوسرش داده

 ظهلح برای.میزد ضربه زمین به کفشش نوک با هم سدرا.میکرد پاک واشکهاشو میداد تکون ودستهاشو سر مدام

 هب وقت یه که بودم ترسیده که ایستاد،من صاف پس.دید منو که بگه چیزی دختره به تا آورد باال رو سرش ای

 حمام به تعلل بی.بردم پناه اتاقم به.شدم دور اونجا از سریع پس برگردونه کذاییش جشن به ومنو وبیاد بزنه سرش

 خودم لباسهای از صورتی راحت وشلوار تاپ یه اومدم که حمام از.ریختم واشک شستم رو خودم نفرت وبا رفتم

 شده جمع گریه شدت از چشمهام.افتادم تخت روی خیس موهای وبا پوشیدم داشتم کوچک چمدان اون در که

 گوش رو"انریکه" زبان التین خواننده LITTIE GIRL وترانه چپوندم گوشم توی رو هندزفری.میسوخت بودو

 .شدم بیهوش تا کردم فکر خانه دراین بودن ومعمای آمده پیش وقایع به دادم،اونقدر

 من شکر را وخدا رفت کاری مسافرت به سدرا مهمانی شب آن فردای.گذشت می امارت آن در من بودن از ماه یک

 دهفهمی حاال که بهراد آقای با اور عذاب های وشام ناهار.گذشت می سوران با وقتم بیشتر.بردم می لذت نبودنش از

 عرض ودر بودم گرفته یاد اون از ها چیز خیلی.اومد نمی هلن دیگه که بود مدتی.است وتودار ساکت خیلی بودم

 حافظی خدا یک با بابا.بودم شده خبره دیگه اطالعات وخیلی خوردن ،غذا پوشیدن لباس لحاظ از یکماه این
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 میک اش مزه با کارهای و سوران تالش با که بودم شده افسردگی نوع یه دچار ومن رفت وعمویم عمه نزد به تلفنی

 وتنقالت لواشک.ومیخندیدیم گفتیم میکردیم،می وخلوت میرفتیم دنج جای یه به هم با همیشه. شدم بهتر

 هشد صمیمی وفرزانه فرحناز با.میکرد سرگرم منو گیتارش با سوران وگاهی میکردیم تماشا میخوردیم،فیلم

 هم کمک اونها به کارها در خانم مینو چشم از دور به البته میگذراندم انها با نبود سوران که را واوقاتی.بودم

 باآقای ور وقتش بیشتر خانم مینو که بودم دیده ولی برسه بهراد آقای گوش به که میترسیدم خیلی میکردم،اوایل

 .داشتم بیشتری امنیت پس است بهراد

 در که چرا بودم شده الغر کمی.نداشتم هم اصراری والبته بودم نشده خارج باغ از هم بار یک حتی یکماه این در

 . میکردم اشتهایی بی احساس جدید منزل این

 ی.بود عالی ماه شهریور هوای.رفتم باغ به من ناهار بعد.کردیم صرف تنهایی به بهراد آقای با را ناهار روز اون

 ریمت یک ی فاصله در درخت اطراف.بودم نشسته سیب درخت وزیر بودم برداشته بزرگ کتابخانه از رمان هکتاب

 به نمیدیدم را هیچکسی ساعتی راحتی به هرروز من اینطور بودند حجابی حکم که داشتند وجود هایی بوته

 این در.بود بیمارستان شیفت سوران.کردم داستایوفسکی نوشته ابله رمان خواندن به وشروع دادم تکیه درخت

 دبو اینجا وجالب بودم شده وابسته اون به تصورم از بیش میکرد وکمک گذراند می وقت من با خیلی چون مدت

 .آشنایش های خنده و مهربان چشمهای مخصوصا.داشتم سوران به نسبت قدیمی قرابتی احساس که

 مقابل رو وکتاب بکشم دراز ها چمن روی شد باعث باغ های چمن کهخنکای بودم خونده را کتاب از فصل دو

 یه هاینک احساس با...وخوابیدم گذاشتم صورتم روی رو کتاب پس شد سنگین چشمهام یواش یواش.بگیرم صورتم

 سرم باالی بزرگ سایه یه دیدم که چیزی برداشتم،اولین چشمهام روی رواز کتاب خوره می پهلوم به چیزی

 :وگفتم شدم بلند"؟... این.. آه"...کردم نگاه وخوب کردم تنگ هامو چشم.بود

 !کردی؟ سوراخ پهلومو-

 :وگفت زد پوزخند یه

 .سالم علیک_

 :وگفتم کردم نگاهش تنفر با

 بعدش؟ خوب سالم که گیریم حاال-

 خوابیدنه؟ جای اینجا مگه ببینم هست؟بلندشو گوییت آمد خوش عوض این-

 بگیرم؟ اجازه شما از باید اینم واسه!رییس ببخشید-

 یا واببخ اتاقت داخل برو شو کنم؟بلند قیچیش باز میخوای کنه شده دراز تو زبون باز نبودم یکماه من انگار نه-

 زمین؟ روی شدی ولو اینطور باشه هااینجا باغبون این از یکی نمیگی...ها آالچیق اون از یکی توی برو
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 دار چین پیراهن یه روز اون.پوشیدم راحتیمو برداشتم،کفشهای روهم کتاب...شدم بلند جام از حرفی هیچ بدون

 با استمخو ومی موند پام زیر لباس جلوی که بیوفتم راه اومدم.بود بابونه ریز های گل پراز که بودم پوشیده ماکسی

 لنادوک با قبل ی دفعه مثل.ماندم معلق وهوا زمین بین گرفتو بازومو قدرتمندسدرا دست که...بخورم زمین سربه

 :گفت کردو تنگ چشمهاشو.بودند خشک کمی لبهاش نزدیک نمای این واز داشت ریش ته.بود کرده حمام

 .فتیچل وپا دست!ها کشیده زحمت اینا واسه ،باغبون ها کلم وسط بیوفتی اونوقت چشمت تو نره پات شست بپا-

 مبخور زمین بزاره میتونست شده وارد شوخی در از میدونستم.میکرد نمایی خود چالش دوتا بود خندون صورتش

 روی از موهامو.کشیدم بیرون دستش از خجالت،بازومو از انداختن گل لپهام.دیگه بود تلخ حق حرف حال هر به.

 :وگفتم کردم مرتب زدم،لباسمو کنار صورتم

 .ببخشید-

 ایج.میکنه نگاه ومنو کرده شلوارش جیب در دستهاشو که بودم امامتوجه.گرفتم فاصله ازسدرا تند قدمهای وبا

 دراز تخت روی.روبستم ودر رفتم اتاق رفتم،داخل باال ها پله از سریع.میسوخت بازوم روی قدرتمندش دستهای

 بر روده. بود خروس خورد،صدای زنگ موبایلم گوشی که میکردم فکر بشر این عجیب اخالق وبه بودم کشیده

 :دادم جواب.بود خودش به به.بود کرده عوض منو گوشی زنگ سوران این هم خنده،باز از شدم

 .جون دُکی سالم-

 جوجو،خوبی؟ سالم-

 نیستم؟ بدک هی-

 .برگشته سفر از بداخالقه اون بگم خواستم می-

 !دادی خبر دیر!هه-

 !دیدیش که نگو-

 .دیدمش آره-

 نکشتین؟ که رو همدیگه چیش خوب-

 . میزنم حرف باهات دارم خودمم این نه-

 :گفت و خندید هم باز اون.کردم تعریف براش رو چی همه من وبعد خندیدیم هردو

 !شکاریدها هم از خیلی شما-

 .خیالش بی-
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 .خانم کوکب خونه بیایی من با که گرفتم جون پدر از اتو اجازه امشب.دیگه چیز یه آهان-

 واقعا؟-

 وعشق وقلیون کباب اونجا بریم قراره.دنبالت میام تمومه کارم منم کنی خوشکل تو تا باش آماده.جیگر آره-

 .وحال

 .میام من باشه.اینجا بخدا کردم جونفدق جونمی-

 .آزادی دیگه اونجا.بپوش راحتی هرچی راستی-

 میایی؟ چند ساعت. باشه ممنون-

 .بای فعال. جوجو دنبالت میام هشت ساعت-

 بای-

 بلوز یه.کشیدم سشوار موهامو.گرفتم دوش یه هولکی وهول رفتم.پریدم وپایین باال بار چندین خوشحالی از

 لبهام روی هم رژزرشکی یه و.کردم آرایش کمی.پوشیدم پا قوزک تا جین یه با ای حلقه استین زرشکی

 حصیری پاشنه کفشهای.کشیدم ریمل بار چندین هامو مژه.باشم ومرتب خوشکل حسابی میخواستم.کشیدم

 طرفه یه گیس یه برام موهامو تا زدم روصدا فرزانه.کردم پا به رو بود زرشکی روش بندهای که رو ای تابستونه

 فته کردم نگاه ساعت به.بود تکمیل چیز همه دیگه.بلده خوشگلی های گیس که بودم فهمیده ها گی تازه.بکنه

 .کردم خوندن به وشروع برداشتم کتابمو.دادم لم کاناپه روی.بود ونیم

 وزد صدام فرزانه باالخره.بودم شده کتابم محو راحت خیال با پس.کنند خبر منو اومد سوران وقت هر بودم گفته

 موبایلم.تمبرداش روهم کرم دستی وکیف پوشیدم،شالکرم زرشکیمو کوتاه ومانتو بلندشدم.منتظره پایین ؛آقا گفت

 اتومبیلش روشن چراغهای از رفتم که ساختمون بیرون به.شدم خارج اتاق واز ریختم داخلش رو ورژم پولم کیف

 زیادی عالقه اتومبیل به هایش ونوه بهراد آقای که بودم فهمیده اخیرا.منتظرمه ماشینش توی که فهمیدم

 الحا تا فوقش!هست چی اتومبیل این اسم نمیدونستم اصال.بود خودرو واردات هم اصلیشون تجارت والبته.دارند

 کوپه اتومبیل مدل این اما...بودم شده بود دانشگاه دارهای مایه بچه از که همکالسیم دبلیو ام بی سوار بار یه

 قدرت هیچوقت که ئماشینهایی اسم دونستن به ای عالقه که هم اونجایی از.بودم ندیده حال به روتا شیک

 کردم روباز جلو ودر رفتم اتومبیل سمت به.بودم دنیا مال خیال بی پس نمیدادم نداشتم،نشون رو خریدشون

 :گفتم مقدمه وبی ونشستم

 !دُکی آق سالم-

 هی سدرا...پرید وضوح به رنگم...بود سدرا که این...روبزنم سکته بود نزدیک خدا وای...برگشتم سوران سمت وبه

 :وگفت انداخت من به چپ چپ نگاه
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 .ببرمت من قرارشد همین ،واسه بیاد نتونست سوران سالم علیک-

 هیچی تقریبا که بود تیره اونقدر که هم این...اَه...چرخوندم اتومبیل پنجره سمت روبه وسرم نگفتم هیچی

 بند مرک میلی بی با.ببندم را کمربندم که تذکرداد من وبه.شد خارج باغ از کردو روباز در باریموت سدرا.رونمیدیدم

 رانهت یه...کرد روشنش کوچک لمس یه بردوبا اتومبیل ضبط سمت روبه دستش.نشستم ساکت ودوباره روبستم

 اتومبیل فرمون روی انگشتهاش با سدرا...بود بخش آرامش خیلی...هست فرانسوی فهمیدم بعدا که...بود خارجی

 شده جلوخیره شیشه به فقط حرکت وبی ثابت هم من...نداشت من وجود به ای توجه اصال و بود گرفته ضرب

 خواننده با لب زیر گاهی از هر سدرا.نداشتم گفتن برای حرفی راضی خود از موجود این با من اخه...بودم

 :تمگف آهسته بودم،پس ترسیده زیاد سرعت این از کمی...میبرد باالتر را اتومبیل سرعت یواش ویواش...میخواند

 برونید؟ آرومتر شه می-

 :وگفت کرد نگاهم چپ چپ

 !نیست؟ که پیکان. هست فِراری-

 راه ازسر جونمو من اما...هیچی که خودت حاال.سرعت با کنی کشی خود که نباید هست هرچی حاال-

 !برو تر یواش...نیاوردم

 تند تند قلبم.رفت باالتر هم وسرعت...داد فشار هم روی به را دندانهایش بود معلوم شد سخت فکش

 :وگفتم دوختم چشم صورتش به باالتماس ایندفعه...میزد

 !میترسم واقعا من!بهراد آقای تر آهسته لطفا-

 :رگفت ای مسخره لحن وبا.کرد روکم سرعتش وبعد کرد من صورت به نگاهی نیم

 !کنی تهی غالب بخواهی شما که نبود زیاد هم اونقدری-

 بزن پوزخند شما حاال.موضوع این به نسبت شدم شرطی عبارتی به.ندارم خوشی خاطره وتصادف سرعت از من-

 .نیست مهم ای ذره

 که بودم مختلف افکار در غرق...آمدم در وساکن صامت حالت همان به دوباره هم من. شد ساکت دادو تکان سری

 :گفت سدرا

 گذشته؟ خوش بهت ماه یک این!خوب-

 :گفتم آهسته

 .گذشته بوده هرچه حال هر به-

 باشه؟ کننده وسرگرم جالب باید جدید وآدمهای جدید امکانات این شما برای البته-
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 !باشه جالب بخوادبرام حاال که باشم کرده انتخاب خودم که نیست زندگی این ولی-

 :وگفتم فشردم دستم رودر کیفم

 .میگذره تر راحت سوران باوجود...البته-

 :گفت زدو پوزخندی

 دیگه؟ هست دُکی همون منظورتون-

 :گفت ودوباره کرد مکث کمی.ندادم جوابی

 رفت؟ پدرت-

 .بله-

 کردی؟ صحبت اومدنت اینجا دلیل ی درباره جون باپدر-

 !نه-

 بگذره بیشتر خورده یه داشت قصد خودش پدرجون البته.رومیدم کار این ترتیب کنی،من خواهش اگه خوب-

 !بگه بهت وبعد

 کرد نخواهم شما از خواهشی اصال باشید ومطمئن نیست مهم برام-

 !بفهمی که میکشتی خودتو داشتی دیروز تا که اِ؟اینجوریه؟تو-

 .جدیدمه زندگی واین شدم فراموشی دچار میکنم فکر. میکنم عادت دارم دیگه-

 .فقط خواهشه یه اش هزینه.بود گفتن من از حال هر به-

 های وشتهن با بهاری سبز ساده پوش تک یه.بود پوشیده اسپرت لباس یه قبل دفعات برعکس برگشتم سمتش به

 چالهای.ای نقره رنگ بودبه دستش توی هم دستبندزیبا یه.داشت زدگی جاهاش بعضی که جینیخی ویه انگلیسی

 :گفتم وبعد کردم براندازش خوب.بودن عمیق اش گونه روی

 ارزشی واسم که کسی از بیام حاال...آرمت نمی حساب به یعنی بینم تورونمی اصال من!کنم خواهش ازت عمرا-

 بکنم؟ هم خواهش نداره

 :گرفتوگفت محکم دستمو مچ حرکت بایه.شد محو لبهاش ازروی لبخند

 !پناه میکنی روی زیاده باز داری-

 !میخواد دلم بعدم خانم پناه اوال-
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 .بیوفتی کردن خواهش به که نزدیکه روزهم اون.میکنی گوش حرفهام به هم نمیخوادوتو دلم امامن-

 :زدوگفتم حلقه چسمام توی کرد،اشک بیشتر رو فشاردستش

 میکنی؟ آزمایی زور من با تو.میگم بهراد آقای به کنی اذیتم بخواهی کن،اگه روشکوندی،ولم دستم دیوونه-

 :وگفت اومد لبهاش روی لبخند وبعد کرد من به نگاه یه

 .ترسیدم وای-

 بدش من اینقدراز بشرچرا این که بودم مونده.نزد حرفی ودیگه کرد ضبظروزیاد صدای.کرد ول رو دستم مچ وبعد

 از.بود بهرادها کاره همه اون آخه.هستم کی من میدونست دید باغ توی منو که صبحی ازهمون داشتم حتم.میاد

 میشد امضا آقا این بااوجود که هم سندها همه. ست سدرا بهراد نوه عزیزترین بودمکه فهمیده هم سوران حرفهای

 :گفت من وروبه داشت رونگه اتومبیل چندی از بعد باالخره....بودم شنیده فرزانه زبون از اینو

 ! شو پیاده-

 شدنبال به منم.رفت بزرگ فروشگاه یه سمت وبه زیر گاوسرشروانداخت شدم،مثل پیاده خوب بچه یه عین هم من

 دختر برای اومده فهمیدم که بود ازاونجا.شدم مواجه بازیوعروسک اسباب انواع سیل وبا.شدم فروشگاه وارد

 مه من.میکرد تری دقیق ونگاه میداشت روبر دونه یه گاهی وهراز گشت می ها عروسک دربین.بخره هدیه کتایون

 :گفت گوشم کنار آروم سدراکه باصدای.شدم تماشا محو بودم عروسک دیوونه که

 . کن روانتخاب یکی خودت،پس مثل هست نی نی یه اونم میفهمی وساالتو سن هم سلیقه بهتر تو جون بچه-

 رفتم منه،پس واقعامنتظرانتخاب کردمفدیدم واخم اومدم خودم به زود اومد،امابه لبهام روی لبخند آگاه ناخود

 .ام عالقه مورد کارتونی های شخصیت سراغ

 :وگفتم برداشتم رو پلنگتون و اسفنجی،پاتریک،اختاپوس باب

 .قشنگن ها این-

 :گفتم اخم با...خندید غش وغش شکفت گلش از گل دیدم یکهو

 گفتم؟ داری چیزخنده-

 :وگفت داد تکان سری

 .واسمون بگیره وکادوشون کنیم حساب بریم تا من به نه،بده نه-

 سیارب وآرایش میرسید نر به ساله وچند بست که دختره.رفتیم بود جوانی خانم که ها فروشنده از یکی سمت به

 :گفت صدبود از باالتر اش عشوه درصد که وباصدایی مرفت وضعف غش داشت سدرا بودبادیدن کرده غلیی
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 کنم؟ کادو هستند،واستون ما دار مارک جزءعروسکهای انتخابی،اینها چه به به-

 .بله-

 ...اینکه ویا میبرید کسی تولد واسه-

 .ست هدیه یه فقط.نداره هم خاصی مناسبت والبته هستش ،چهارساله سه دختر یه واسه-

 .عزیزم چشم باشه-

 سفی سبدبزرگ روبرگردوندیه روش عشوه یه با!...عجب... عزیزم میگفت غریبه مرد به سفید چشم دختره

 تزیینش وبنفش صورتی سفید های وروبان وباتور گذاشت سبد دورن پوشالهای روی رو ها آوردوعروسک

 رو خوان کارت شده چقدر بپرسه اینکه بدون هم سدرا.داد سدرا دست وبه کرد کادوش هنرمنداانه واقعا...کرد

 سدرا سمت به رو ورسید کرد وارد عددی دختره... برگردوند فروشنده سمت روبه ودستگاه زد رو ورمزش خواست

 :وگفت گرفت

 .بیارید تشریف اینجا بازم-

 :گفت زدو دخترکشی لبخند هم سدرا

 .!عزیزم مرسی-

 :گفت من روبه زدو فروشنده به پوزخندی بشه؛سدرا تلف بود نزدیک که رفت وضعف غش همچین دختره که

 .خانم بفرمایید-

 گذاشت روعقب سبد ه� �دزدگیرروزدوازسمترانن.رفتم اتومبیل سمت شدموبه خارج فروشگاه از اون از زودتر

 لروتحوی وصورتی ارکیدهسفید پراز زیبا گل سبد ایستادویه دیگه بار یک راه بین.سوارشدم هم من.وسوارشد

 چند.داشت نگه وجور جمع ویالیی خونه یه ساعتجلوی ونیم یک از بعد باالخره.داد ادامه راندن به ودوباره گرفت

 دیگهفسدرااتومبیلش اتومبیل ویه.بود حیاط توی سوران رنگ سفید جنسیس.کرد باز رو در پدرام که زد تابوق

 :گفت من وروبه کرد روپارک

 .توهستن طرف از گل وسبد ها بازی اسباب اون-

 بابت...؟بگیرم وبایدکادو میام اینجا به که باره اولین که بودم فکرنکرده این به کردم،چرااصال نگاه بهش تعجب با

 :گفتم پس بودم ممنون ازش واقعا مساله این

 !چیزی؟ همچین نبودبه یادم اصال-

 :گفت زدو پوزخندی
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 میکنی؟ هم تواصالفکر کوچیکه،ببینم خیلی تو مخ میدونستم،آخه-

 :وگفتم کردم اخم-

 !نباشه روسرم نفر یه تو منت که روبدم اینها پول زودتر هرچه که میکنم فکر دارم االن باش مطمئن-

 :وگفت خندید

 !بعد تا فکور خانم شو پیاده حاال-

 :وگفت اومد طرفم به خوشرنگ زرد پوش وتک جین شلوارک بایه کتی.شدم پیاده

 چطوری؟ بداخالقه آاقا سالم!آمدی خوش3 پناه عزیزم-

 :دادوگفت دست باکتی رفت جلو سدرا

 اومدن؟ بقیه-

 !!بودند؟ کیا دیگه بقیه وا

 .منتظرند بفرمایید.پسرجون آره-

 :وگفت بوسید صورتمو زده دادم،هیجان کتی روبه هدایا وسبد گل سدرادسته اشاره با

 !هاست شخصیت این عاشق نینا که گفته بهت سدرا که مطمئنم-

 یه ساختمون جلوی افتادم راه دنبالشون. نداد ادامه هم کتی.نگفتم ،چیزی فهمیدم می رو سدرا خنده حاالدلیل

 یونوقل هندوانه.بود باصفا چه وای.بودند نشسته اونجا هم نفر بودوچند پهن فرش روش که بود بزرگ چوبی تخت

 رمچ انگشتی ودمپایی مشکی پوش وتک ورزشی شلوار بایه سوران.بودند گذاشته وسط رو وآجیل تنقالت ورفهای

 :گفت دید منو شدوتا خارج ساختمان از دست در وسینی

 .جوجو اومدید؟سالم... عه-

 ویه ایستاد دیگه بار یک راه بین شدم سوار هم من.داد قرار عقب صندلی روی سبدرو.رفت راننده در سمت به

 الییوی ساختمان یه جلوی باالخره.داد ادامه راندن به گرفتودوباره روتحویل سفید ارکیده ازگلهای زیبا گل دسته

 ویه بود حیاط توی سفیدسوران جنسیس.کرد روباز حیاط در پدرام که زد بوق چندتا.داشت نگه وجور جمع

 :گفت من روبه سدرا..قرارداشت هم دیگه اتومبیل

 .توست طرف از گل هاوسبد بازی اسباب اون-

 خالی دست ونباید میام اینجا باره اولین واسه که بود نرسیده خودم فکر به چرااصال.کردم نگاهش تعجب با

 :گفتم پس.بودم ممنون ازش واقعا مساله این باشم،بابت
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 .نبودم چیزی همچین یه یاد به اصال-

 :وگفت زد پوزخندی

 تو؟ میکنی هم فکر اصال کوچیکه،ببینم توخیلی مخ آخه.دونستم می-

 :گفتم کردمو اخمی

 .نباشه سرم منتی تا میدم روبهت پولش باش مطمئن-

 :وگفت خندید

 !بعد شوتا پیاده حاال-

 :وگفت اومد طرفم به زرد پوش تک ویه جین شلوارک یه با کتی.شدم پیاده

 !بداخالقه آقا سالم.عزیزم اومدی خوش جون پناه سالم-

 :وگفت داد دست کتی با رفت سدراجلو

 اومدن؟ هم بقیه ببینم!بامزه سالم-

 بودند؟ هم دیگه کسای یعنی وای

 .بفرمایید.پسرجون آره-

 :وگفت وتشکرکرد بوسید منو هم اون دادم کتی به رو ها وگل هدایا سبد سدرا اشاره با

 .هست کارتون این عاشق نینا که گفته بهت سدرا که مطمئنم-

 یه ساختمون جلوی.افتادم راه دنبالشون به هم ومن نگفتم چیزی.بودم فهمیده رو سدرا های خنده دلیل حاال

 هم خوردنی وکلی بودند نشسته تخت روی هم نفر وچند بودند کرده پهن فرش روش که بود بزرگ چوبی تخت

 ستد به سینی انگشتی های دمپایی و سیاه ورزشی وشلوار بلوز یه با سوران موقع همان.بودند گذاشته تخت روی

 :گفت دید منو شدوتا خارج ساختمان از

 .جوجو پناه سالم...عه-

 افتضاح سرووضع همون با هم وانیا.زد راه اون روبه خودش اما.ناراحتم چی از فهمید که کردم کوتاه سالم یه اخم با

 کتی.کرد من به هم زورکی سالم یه سدراو بغل توی جلواومدوپرید مشکی وتاپ لی شورت بایه قبل دفعه مثل

 :دادوگفت هلم تخت سمت وبه من پشت گذاشت رو دستش

 .کنم آشنات بقیه با بیا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر کهربا | پناه ی سایه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

66 

 

 :گفت کتی.بودند نشسته مرد ویه دختر دوتا

 :وگفتم دادم دست پیمان با.دارند وطراحی معماری شرکت.هستند پیمان شوهرم برادر آقا این-

 .خوشبختم-

 یافهق هم روی بود درشت اما نبود عضالنی مشکی،هیکلش وابروی باچشم روبود وسفید پسرقدبلند یه که پیمان

 :گفت مودبانه.داشت برویی وتودل بامزه

 .بودند داده روزیاد شما تعریف جون کتی-

 ممنونم.دارند لطف جون کتی-

 :وگفت کرد اشاره ها دختر به کتی

 ...شوهرمه خواهر پانیذ این-

 :گفت خوشرویی دادوبا دست بامن پانیذ

 .اومدی خوش ما جمع به جون پناه سالم-

 مانیآس آبی بلوز یه جینو شلوار بودویه کرده گوجه سرش باالی موهاشو.بود هاش داداش دوتا کپی سفید دختر یه

 ودست اومد جلو.بود کرده کوتاه پسرونه وموهاشو بود سبزرنگ چشمهاش که دیگه دختر.بود کرده تن به ساده

 :وگفت گرفت منو

 .اینا خاله دختر هستم مارال منم عزیزم سالم-

 :زد داد سوران

 گرفت منو دست نذاشت محل سوران به مارال.نزن حرف هم بیار،اینقدر رو دیگه سینی اون برو بیا مارال هووی-

 :گفت زدو قلیون به عمیقی پک مارال.رفت آشپزخانه به کتی با پانیذ.نشوند وپیمان خودش بین تخت وروی

 .باشی ها دوره این ثابت پای بدی قول باید حاال از جون پناه-

 :وگفتم زدم لبخند من

 .باشم قابل اگه عزیزم چشم-

 :وگفت اومد کتی.بود کرده اخم هم اون میزد حرف باهاش تندتند.بود ایستاده سوران کنار سدرا

 !ببین هم منو گلی دختر. کن عوض لباستو پاشوبریم پناه-

 :گفت سوران به که شنیدم می وضوح روبه سدرا صدای حاال.افتادم راه کتی دنبال وبه شدم بلند جام از
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 چیز همه زیر میزنم قسم شده،بخدا تموم صبرم دیگه کنه؟من تموم رو بازی این میخواد کی دونم نمی-

 ...امریکا وبرمیگردم

 خیلی خونه.شدم سالن وارد دادمو نشون توجه بی همخودمو من.شد ساکت یکهو که داد عالمت بهش سوران انگار

 :گفت و برد اتاق سمتیه به منو کتی.بود شده چیده وشیک مدرن خیلی که بود قشنگی

 !آخرراهرو بیا روبزار وکیفت مانتو.عزیزم بیا-

 مرتب کمی کردم،موهامو براندارز خودمو آینه توی همونجا.گذاشتم مانتو روی روهم وشالم آوردموکیف در مو مانتو

 :گفت باشادی کتی.رفتم راهرو ته به.شدم وخارج کردم

 .هستیم اینجا ما بیاعزیزم-

 و جلو رفتم...میاد اتاق کنار ای پارچه خونه از فهمیدم،صدا دقت خورده یه با.نبود خودش اما اومد می صداش

 دهکر سرش روسری که کوچولو دختر ویه...نشسته داخل اون دیگه خانم یه با کتی دیدم.کردم نگاه رو خونه داخل

 سیاه درشت چشمهای با وسفید تپل وکمی کوچیک بچه دختر یه...میکنه پذیرایی ازشون چای با داره ومثال

 :گفتم وذوق خوشحالی با...بود زده بیرون کوچک روسری اون اطراف از که رنگ وسیاه بلند فر موهای.رنگ

 نمیخوایی؟ مهمان سوسکه خاله سالم-

 :وگفت کرد نگاهم بامزه خیلی

 .بریزم چایی واست بیا خاله سالم-

 از رو واستکان ای پارچه ی خونه در جلوی نشستم زانو چهار همونجا هم ومن طرفم گرفت کوچولو استکان یه

 :گفت وشیرین بامزه خیلی.گرفتم دستش

 خوبه؟ شوهرت...اومدی خوش خاله خوب-

 :گفتم لوسی خیلی حالت یه با منم

 .میکنه داری بچه خونه توی داره...رسونه می جون،سالم وا،خواهر-

 :وگفت خندید

 جون؟ خاله چیه ات بچه اسم-

 .هست کوچولو خانوم اسمش...اووم...اسمش-

 :وگفت کرد جمع تنفر نشونه به بینیشو

 !کبری من اسم اون مثل داره زشتی اسم چه-
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 :گفت کتی.خنده زیر زدیم سه هر یهو

 .ست نینا همین اونم که نداری بیشتر اسم یه شما عزیزم-

 .ست کبری اسمم گه می سوران دایی آخه-

 .عزیزم هستش کم اش تخته یه داییت-

 چیه؟ خوشگله خاله این اسم کوکب مامان-

 :گفت من روبه باحرص کتی

 :گفت نینا به رو هم بعد.افته نمی دهنش از میکنم هم هرکاری!ها داده یاد بهش سوران این-

 .هست پناه ایشون اسم عزیزم-

 :وگفت بوسید صورتمو.بود پوشیده دار گل ای فیروزه لباس یه.اومد شدوبیرون بلند جاش از نینا

 پناه؟ خاله اینجا بیایی روز هر شه می-

 .کنیم بازی باهم میام تونستم نشه؟هروقت چرا عزیزم آره-

 :گفت که ای مردونه صدای با

 من؟ دریایی پری...عزیزم-

 ورزشی شلوار ویه رنگ زرد بلوز یه دیدم می حاال که سدرا سمت به پرید کردو رها من گردن ازدور دستشو پریا

 :وگفت کرد روبغل نینا.میومد بهش که هم وچقدر بود پوشیده سبز

 ی؟میش من زن حاجیت به سیاه،نگفتی بلند،چشم گلی،موی قرمزی،پیرهن لپ سوسکه خاله.خوشکلم عروسک-

 :وگفت کرد ناز یه نینا

 !میشم کشته بشم اگر نمیشم شما زن من-

 .لپاتو اون بخورم. جونم وای-

 :گفت کشیدو سیاهش موهای به دستی یه.گرفت ازلپش آبدار بوس ویه گفت اینو سدرا

 کو؟ جادوییت چوب کو؟اون بالهات کوچولو فرشته-

 !گذاشتم جا جونم مامان ی خونه رو ها اون دایی-

 ها؟؟ بکنی جادو یه میخواستم...شد حیف وای ای-
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 . میکنم براورده آرزوهاتو بعد واسم بیاره میگم بابایی به-

 .کوچولو فرشته بره قربونت دایی-

 :وگفت زد بغل رو نینا کتی

 .میده بچه این یاد وپرت وچرت چرندیات فقط واال!بخدا بگیره یاد تو از خورده یه سوران این کاش ای-

 :گفت زدو لبخندی سدرا

 !دیگه هست سوران-

 :گفت من روبه کتی

 !میام دیگه ذره یه حیاط،من برو سدرا با شما عزیزم-

 جهیتو من به زیاد اونم.افتادم راه سدرا دنبال به میلی بی میاد،با بدم بشر این از چقدر من نمیدونست که کتی

 وسوران سنتور ،پیمان میزنه تار سه مارال دیدم رسیدیم حیاط به وقتی.میومد بیرون از موسیقی نداشت،صدای

 اون تا که هم وانیا.بود کشیدن قلیون حال در هم پانیذ.میخوند رو مهتابه شب امشب زیبایی صدای وبا تنبک هم

 وآهسته گفت اوفی که شدم سدرا اومد،متوجه می ما سمت به داشت سدرا دیدن با باز بود زدن غر حال در موقع

 :گفت

 !اومد کنه این بازم-

 هامو قدم وبعد زدم لبخندی سدرا به متعجب میبره لذت وانیا وعشوه ناز از هم سدرا میکردم فکر حاال تا که من

 نم جلوی چای استکان یه سوران.بود شده تموم ترانه.نشستم کنارش تخت ولبه برسم سوران به تا کردم تند

 :وگفت گذاشت

 !جوجو؟ بودی کرده اخم چی ببینم،واسه بگو حاال خوب-

 :گفتم حرص با-

 داره؟ قاطی سدرا این که دنبالم؟نمیدونی میایی خودت نگفتی مگه-

 هم خودش و گرفته جون پدر از اتو اجازه سدرا بگم میخواستم زدم زنگ که موقع اون...تقصیرم بی منم بخدا-

 .نمیایی بدونی اگه نچرخید،گفتم زبونم اما دنبالت میاد

 !خائن اِی-

 !بانو سپاسگزارم شما الطاف از-

- 
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 !میگیره؟ امو اجازه وهم میاد بدش ازمن هم کیه؟ دیگه این آخه-

 !وهلل نمیدونم-

 با صحبت به وشروع تخت روی روبه نشست،دقیقا صندلی یه روی سدرا.موند تموم نیمه ما حرف سدرا اومدن با

 دهش پیمان های نگاه متوجه هم سدرا انگار.میکنه نگاه منو خریدارانه نگاهی با که بودم پیمان متوجه.کرد پیمان

 :گفت سوران به که بود

 سوران؟ چیشد ها کباب این-

 .میکنم اشون آماده میشم پا ای؟االن گرسنه... اُه-

 !باش زود پاشو-

 :وگفت کرد اشاره پیمان به وبعد

 پیمان؟ نه میکنه کمکت هم داداشمون-

 :گفت سدرا به رو پانیذ.شد بلند جاش واز گکفت ای باشه رودربایستی توی پیمان

 . بزن قلیون بیا جان سدرا-

 زدو پک دوتا.کشید خودش رجلوی رو وقلیون من روی روبهخ دقیقا.نشست تخت شدوروی بلند جاش از سدرا

 :وگفت کرد هم اخماشودر بعد

 .بکشم قلیون نمیتونم وقت هیچ میخوره،من خودت درد به فقط این جون پانیذ بیا-

 :گفت گری حیله حالت یه با مارال

 !جونم سدرا..سدرا-

 :وگفت کرد نگاه مارال به اخم با سدرا

 جون؟ سدرا شدم من که کوچیکته سر اون توی شیطونی فکر چه باز-

 :وگفت آلبالویی فالوده با رسید راه از کتی

 !من برادر میری طفره چرا دیگه میدونی که خودت-

 :داد ادامه مارال وروبه گفت نوچی سدرا

 !بگذر ما از خواهشا پس ندارم حوصله اصال وقته چند این من مارال ببین-

 :گفت التماس وبا سدرا جلوی پرید گربه مثل مارال
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 !خواهش... خواهش-

 :گفت بود گرفته جا سدرا کنار بازم که وانیا

 نشودیگه؟ لوس عزیزم-

 :دادوگفت سدرا دست به تخت کنار رواز گیتار کتی

 کسی یا فالحی پاشایی،مازیار ،مرتضی اصالنی فرامرز نکنه که میداره برش وهم ادم که میزاره کالس اینقدر-

 ! دیگه میزاری،بزن کالس همه واین نداری صدا خوبه حاال!هست

 نگاه وناا به دست به فالوده ظرف من.کرد دستکاری تنیماتشو کمی گرفت میلی بی روبا وگیتار کرد ای خنده سدرا

 عالقه مورد ترانه... بود ترانه کدوم فهمیدم حاال وای... مالیم آهنگ کرد،یه نواختن به شروع سدرا.میکردم

 :خوند گرفتهای صدای با سدرا!...من

 شد رو زیرو من دل این نگاهت با بازدوباره-

 ...شد شروع عاشقی درس قلبم کالس بازسر

 ...وروشد زیر دوباره دل

 تو میگی داری حرفتو... تو سادگیت باتموم

 تو آخری عشق گم می..میمونم عاشقت گی می

 ...تو میگی روداری حرفت

 ست همه از بدتر روزا این حالم دونی می

 شکست رو من ی ساده دل رسید هرکی آخه

 ست طرفه یک جاده عاشقی دیگه من واسه نری پیشم از تو که بده قول

 ست دفعه آخرین...بری میمیرم

 خودم بدون دنیا توی شدم تنها دیگه شدم نفس ،بی شدم قفس پروازتو

 ...بازیه یه این سازیه صحنه همه حرف مثل تو حرفای همه بازیه،نکنه یه این روبگو راستش

 کن نوازشم هوا بی

 کن کم هامو وغصه اشک

 .کن عاشقم قرارتفبازدوباره بی نگاه با
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 کن کم هامو وغصه اشک

 داره بهونه من قلب

 نداره ای دیگه داره،راه عاشقونه حرف

 ...بزاره هات شونه سررو...دوباره باز که این از غیر

 .... ست همه از بدتر روزا این حالم میدونی

 ...شکست رو من ی ساده دل رسید هرکی آخه

 گاهن کس هیچ به خوند می وقتی.بود تر قشنگ هم پاشایی مرتضی خود از نمیشنیدم،صداش رو ترانه بقیه دیگه

 آرامش یه بود شده جوری یه دلم.سرم پشت درخت روی فرضی نقطه یه بود شده خیره من سر پشت به.نمیکرد

 به ضربه یه با که بود اومده سوران کی.. شد تموم آهنگ کی نمیدونم.میکردم نگاه بهش خیره.داشتم خاصی

 :گفت من پهلوی

 !دیگه ،بسه بابا خوردیش-

 سفره توی رو ها جوجه و کباب شد پهن کردند،سفره تشویقش همه...انداختم زیر رو وسرم...کردم نگاه سوران به

 :گفت مارال..میکردم نگاه بود کرده پر برام کتی که غذایی بشقاب وبه.بودم سدرا مبهوت هنوز من اما.چیدند

 هستا؟ سوران دستپخت مگه؟این نداری دوست جون پناه-

 :وگفتم کردم مارال به نگاهی پرت وحواسی حالی بی با

 .ست خوشمزه معلومه...نکنه درد دستتون...خورم می-

 وپدرام پانیذ با سدرا.بود شده مرگم چه نمیدونم...دادم وقورت جویدم زور به زدم چنگال سر جوجه ای تکه

 همه اینجا انگار.دهانش داخل میچپوند بزرگ های لقمه بازی مسخره با هم سوران.میخورد غذا و.میکرد شوخی

 جوجه دست وبا بده لم زمین روی سدرا،اینجور بودم ندیده حاال تا.نبود بهراد اقای از خبری چون.بودند راحت

 :گفت سوران!بود بزرگ قفس یه امارت اون...بودند خوش خیلی...روسربکشه ماست کاسه سورلن بردارهو

 میکنی؟ رونگاه ماها اینطوری چرا تو-

 :وگفتم زدم لبخند

 ؟!متفاوته خیلی خونه با رفتارتون آخه-

 :وگفت زد روگاز ای تربچه سوران
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 بهمون بخوان که ندارن تشریف که هم اَجل حضرت.نیست خبری چیزا این و ادب جونمه،از کوکب خونه اینجا-

 .غذات توی برو باپا اصال.باش خوش توهم پس.بدن گیر

 :گفت سدرا.شدم خیره غذام ظرف وبه زدم لبخند

 !هستی پدرجون امانتی شما آخه!بخور خورده یه.کنی نگاه غذاتو فقط اینکه جای به-

 جوجه دیگه تکه ؟یه!میبینم خواب دارم خدا میکنم؟وای چکار من که بود حواسش بود؟یعنی من با این وای

 سرگرم دوغ روبا خودم پس نداشتم میل واقعا دیگه اما.بره پایین گلوم از تا نوشیدم دوغ وپشتش خوردم

 کارت مردها شام از بعد.میترسیدم ازش هم هنوز اما.بود شده کم سدرا به نسبت نفرتم از خورده یه امشب.کردم

 یزیاد وتبحر میکردم بازی ،بابا با همیشه. بردم من نهایت در که.کردیم بازی نرد تخته ومارال ومن کردند بازی

 :وگفت شد بلند جاش از سدرا که بود دوبامداد حدود ساعت.بودند زدن حرف مشغول هم پانیذ و وانیا،کتی.داشتم

 خونه؟ بریم دیگه که نیست بهتره سوران-

 عمارت؟ میایی یا آپارتمانت میری تو کاردارم،وانیا کلی فردا هم من داداش آره-

 :دادوگفت سروگردنش به قری وانیا

 .ندارم رو جون عمو حوصله...اپارتمانم میرم جونم نه-

 :وگفت کرد وانیا به اخمی سدرا

 .بریم تا باشید آماده پس-

 :گفتم سوران به.شدیم روانه دنبالش به هم سوران و من.رفت ساختمان داخل به وخودش

 !ها میام تو با من-

 میزنی؟ چرا حاال... بابا باشه-

 !بدونی که گفتم-

 در لویج تا دنبالمون خواستند می.خداحافظی بقیه با و کردم تشکر کتی از رفتم بیرون و پوشیدم شالمو و مانتو

 :گفت سوران که بیان

 .کافیه بیاد پطروس همین.میشه زحمتتون نیایین شمادیگه-

 :گفت و شد نزدیک من به شد،پیمان بلند جاش از پدرام

 .ببینی رو ما شرکت بیایی روز یه مشم خوشحال جان پناه-
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 .رسم می خدمت حتما باشم قابل اگه.ممنون-

 .کنم معرفیت بابا و مامان به خوام بیایی،می باید بگم حاال از.منه تولد هفته آخر راستی-

 :گفتم و زدم لبخند

 .میشم مزاحمتون چشم-

 :گفت اخم با سدرا

 .داریم کار هزارتا فردا شد دیر دیگه باشید زود-

 :گفت گوشم دم آهسته و شدیم دور پیمان از و گرفت منو بازوی سوران

 !ها کرده گیر بدجور گلوش وای وای-

 .سوران نگو مزخرف-

 .بزنم زنگ شب بده جونو پناه شماره بگه بود مونده کم.کشید بیرون من از رو آبادت و جد. بخدا نه-

 .!دیگه کن تمومش. بابا ای-

 ها؟ بزنی منو میخوای همش امشب!بابا اوکی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 !ها نیست هم ای بدتیکه-

 :گفت و لپش روی زد یکی سوران

 !دختر تو حیایی بی چه توسرم خاک وا-

 چرا دونم نمی.رفت و گرفت رو وگازش شد اتومبیل سوار سدرا.میکرد باز رو در داشت پدرام.هردوخندیدیم

 فشار دستم کف هامو ناخن.بکنه تعارف یه کرد می حکم ادب ولی برم باهاش خواستم نمی درسته.شدم ناراحت

 رو موسیقی صدای.کردیم حرکت و زد بندشو کمر سوران.نشستم جلو صندلی روی.رفتم سوران سمت به و دادم

 همراهیش و میزدم جیغ هم من بود شادی ترانه.میکرد خوانی هم آهنگ با و میخورد تکون هی و بود کرده زیاد

 :کردوگفت خاموش رو ضبط رسیدیم که امارت های نزدیک.کردم می

 .مودبمون حلد توی ریم می حاال-

 :گفت بدجنسی با وبعد

 .میکنه رسد رو بیرون اتاقش پنجره از داره حاال سلطان مطمئنم-
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 !خوابه حاال بابا نه-

 .نمیخوابه برنگردیم ما تا عزیزم نه-

 .اتاقش میره شب ده ساعت که بهراد آقای اما-

 سپس.میگیره ماساژ و میده لم ساعت نیم و ماساژورش صندلی توی میره بعد.میکنه مطالعه دوازده تا اون-

 .میخوابه سرهم آخر.میخوره داروهاشو

 میگی؟ راست-

 !پرده پشت ببین اشو سایه....گفتم دیدی... ببین.تو جون به آره-

 ساختمان داخل به و شدیم پیاده اتومبیل از متین و آروم.بود پیدا پرده پشت از اش سایه.میگفت راست

 اتاقم به و تشکرکردم سوران از.دیدم باغ روتوی ها نگهبان دوتا فقط.بودند خواب همه خونه اهل.رفتیم

 آن از هم من اتاق روی روبه اتاق ودوتا.بود بهراد آقای آن از طالیی راهرو ته اتاق که بودم فهمیده تازگی.رفتم

 به من.میشد استفاده کتابخانه و میهمان برای که بود خواب اتاق چهار شامل هم روبرویی راهرو.سوران و سدرا

 .بودم کرده حیرت کتاب همه اون دیدن از واقعا و بودم رفته راهرو ته کتابخانه به دفعات

 بی اب پس بودم دیده رو بهراد آقای عصبانیت بار یک که اونجایی از نداشتم،اما رو رفتن پایین حوصله اصال صبح

 پایین و بافتم موهامو.پوشیدم ابریشمی کراواتی یقه پیراهن سفیدو کتان شلوار یه.کندم دل تختخواب از میبی

 معمول طبق که همرنگ پیراهن و تیره ای قهوه شلوار و کت با سدرا. بود نیامده سرمیز بهراد آقای هنوز.رفتم

 سالم مخان مینو به رفتم میز سمت به.بود خانم مینو با صحبت حال در بود گذاشته روباز پیراهنش باالی های دکمه

 :گفتم آرومی صدای با سدرا روبه و دادم

 .بخیر صبحتون... سالم-

 حهصف به سدرا.رفت خانم مینو لحظه چند از بعد.پرداخت خانم مینو با حرفش ادامه به و داد تکان سری فقط سدرا

 رو سوران سراغ و کردم علیک و سالم او با لبخند با من.سررسید کیک ظرف با فرزانه.بود شده خیره پدش آی

 :گفت میگذاشت میز ی رو را کیک که همانطور فرزانه.گرفتم

 .بیمارستان رفتند زود صبح خان سوزان-

 !طور این که-

 :گفت و انداخت من به نگاهی سدرا.رفت و داد تکان سری فرزانه

 !کن شروع پس نمیاد صبحونه واسه جون پدر-

 :گفتم متعجب
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 دارن؟ کسالتی ناکرده چرا؟خدایی-

 .اتاقشون توی اونم خوردن تنهاصبحونه امروز اما نه-

 سدرا که بودم خورده لقمه تا دوسه.همخوردم شیرین چای وکمی.گذاشتم دهان به و گرفتم پنیر و نان لقمه یه-

 :گفت

 .کنه صحبت باهات میخواد جون پدر کن تموم رو ات صبحونه زودتر-

 :گفتم و کشیدم خوردن از دست

 افتاده؟ چرا؟اتفاقی-

 :گفت و انداخت باال ای شانه

 !دونم نمی-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .اتاقشون میرم من پس-

 .میریم باهم کن صبر کارشه دفتر توی-

 راه دنبالش به هم من.میزد شور دلم.افتاد بشهراه من مناظر اینکه بدون کردو مرتب رو کتش.شد بلند جاش از

 و کرد متمایل راست به رو سرش کمی.کرد شلوارش های جیب توی ایستاد،دستهاشو کار اتاق در جلوی.افتادم

 روی دلبخن.《،!ندیدی آدم》گفتم؛ دلم در پس بگم بلند نداشتم جرات.کرد نگاه من سرتاپای به دقیق و متفکر

 اتاق وارد اول من تا ایستاد کنار کرد باز رو در بهراد آقای بفرمایید صدای با زدو در به ضربه چند بود لبش

 اتاق وارد من سر پشت هم اون...رفتم داخل.داشام زیادی استرس.بشم

 :گفت و لبخندیزد شد بلند میز پشت از بهراد آقای...بست رو شدودر

 !اینجا بیا پناه-

 :گفتم سریع پس نکردم شالم که افتاد یادم تازه

 .بهراد جناب سالم-

 .اینجا بیا...سالم-

 :گفت بهراد آقای روبه و انداخت پا روی وپا نشست من روبروی هم سدرا. نشستم چرمی مبل روی و رفتم

 .هستیم خدمت مادر جون پدر-
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 :گفت من به رو و کشید عمیقی نفس بهراد آقای

 درسته؟ چیه اومدنت دلیل بفهمی خواستی می اینجا اومدی که اولی روز از دخترم،تو خوب-

 .همینطوره مطمئنا بهراد آقای بله-

 وقت چند تا که اجباری سفر و هام نوه اصرار با اما بگم بهت رو راز این آینده ماه چندین تا نداشتم قصد من-

 .نیست مشخص برگشتش سفرم چون.بگن بهت رو این دارم،مجبورم پیش در دیگه

 :گفتم پس.بود هایم نوه اصرار به جمله گیر در ذهن

 داشتند؟ اطالع راز این از اتون نوه هردو که بگید خواهید می بهراد جناب-

 .میکنم روشن برات رو چیز همه من بدی اجازه اگه حاال.بودند مطلع حدودی تا نه،یعنی اش همه از البته-

 باور نه... سنگدل چقدر.بودند نگفته من به و میدونستن چیزو همه سوران و اون کردمیعنی نگاه سدرا به بانفرت

 .نمیشد راضی من عذاب به وگرنه بدونه کامل رو چیز همه سوران که کردم نمی

 :گفت پدربزرگش به رو و کرد من به نگاهی سدرا

 !جان پدر بفرمایید-

 :کرد شروع بهراد آقای

 که فروان های گله.داشت روستاورعیت زیادی تعداد که.بود مالکانبزرگ از بهرادیکی امیرعباس یعنی من پدر

 خشکبارو صادرات.بود بافی فرش کارگاه زیادی تعداد صاحب همینطور.بود رفته در دستش از دامهایشان تعداد

 کتاب اونقدرحسابو.کنم روبیان مطلب حق تونم نمی بگم پدرم کارهای از هرچه هرحال به...و ومیوه زعفران

 ومباشرهاامین حسابدارها تمام.شد نمی وارد بزرگ مجموعه خللیدراین هیچ که داشت دقیق رو اموالش

 دارسم بهترین از ودریکی رفتیم اروپا به تحصیل برای بچگی ازهمان امیرحسین وبرادرم من.اطمینان بودندوقابل

 امیر.بود تفریحاتمون و درس امان دغدغه تنها که داشتیم ای مرفه زندگی اونقدر.شدیم تحصیل مشغول انگلیس

 دررشته حسین امیر برادرم و بازرگانی رشته در من تااینکه گذشت زندگی...بود کوچکتر من از دوسال حسین

 به نقدرآ...هاو کالپ نایت... انگلیسی دخترهای.داشتیم دنیایی خودمان برای.شدیم قبول سلطنتی کالج اقتصاددر

 انگلیسی دختر یه به دل من.بودیم کرده فراموش رو خودمون ایرانی ونسب اصل بودیمکه کرده عادت محیط ان

 الفور فی پدرم.شدم عاشق من که دادند اطالع اون به پدرم خدمتکارهای اینکه تا.بودم ازدواج ودرصدد بودم داده

 به اپ کسی هم واگر.نبود احساسی مسایل پی وزیاد داشت عالقه خواندن درس به بیشتر حسین امیر.اومد لندن به

 رویاهایم دختر با ازدواج انتظار بودمدر کرده تموم روهم درس که امامن.بود صباح چند برای میگذاشت زندگیش

 خترد اون با نمیتونستم من...کرد عوض زندگیمو کل که فهمیدم رو آقاجونفحقیقتی اومدن با ولی.سرمیبردم به

 طوالنی قصه که بگم براتون رو اونها نمیخوام.اومد پیش وپدرم من بین زیادی های وناراحتی جدال.کنم ازدواج
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 واون.برگردم ایران به باید ومن هست درست پدرم حرف که رسیدم نتیجه این به کمکم هم خودم اما داشت

 اومدن به حاضر عنوان هیچ به انگلیسی دختر فهمیدماون که چرا.کنم روادراره بود کرده پدردرست که امپراطوری

 به وقتی..نبود کردن عوض به حاضر هم رو ودینش بود متعصب های کاتولیک از طرفی واز نیست من کشور به

 فامیل درون بایدازدواج که بود خانوادگی رسوم از یکی هم این کردم،که ازدواج ام عمه برگشتم،بادختر ایران

 مدت در که بود ومهربانی دامن بسیارمدبر،پاک زن همسرم که هم حق وبه.نشه امپراطوری این وارد اجنبی باشهتا

 زیبایی همسرم.نکردم ازدواج خارجی دختر اون با که میکردم روشکر خدا هرروز و شدم عاشقش من کوتاهی

 ویک دختر داددو فرزند سه ما به خداوند.بود پدرم واطمینان عالقه موذرد وبسیار داشت توجهی درخور

 داشتن از هک وقتی کامیار آمدن دنیا به سالبعداز هفت فاصله وبه بود اولم فرزند کامیار...وکامیار کاملیا کیمیا.پسر

 دارها ودرگیر بودیم ها بچه آنقدرعاشق.بودند دوقلو اونها داد ما به رو دخترها بودیمفخدا شده ناامید دیگه فرزندی

 نم چیزبه کردوهمه فوت بودندپدرم ساله سه دخترها وقتی بعد چندی.فکرنمیکردم چیز هیچ دیگربه که امور

 هیچکدام بودو هم بود،مردخیری حسابگر باهوش،ثروتمندو بسیار براینکه عالوه پدرم.رسید حسین وامیر

 وقرب ارج همین برای.بود ننداخته قلم اشاز نامه دروصیت هم را رعیتها هاوکارگرهاو نوچه حتی ازاطرافیانش

 وامیر من فرزندان از هیچکدام که بود این مهربانی همه این درقبال وصیتش تنها اما.رفت باالتر پسرهایش

 کهاین تا گذشت ها سال.بود احترام قابل خیلی دوبرادر ما برای وصیت این.راندارند غیرفامیلی ازدواج حسیناجازه

 امریکا به تحصیل ادامه رابرای دخترها.ساله بیست ودخترهایم.شد ساله وهفت وبیست رسید ثمر کامیاربه

 برای دولت ی بودوبابورسیه ایرانی اونیز که مردی عاشق.شد عاشق کیمیا ها ونباید تذکرها همهی با.بودم فرستاده

 ازدواج باهم من ی اجازه بدون که بودند هم انقدرعاشق.متوسط ای خانواده از پسری.بود رفته امریکا به تحصیل

 تاد،بهنیوف که اتفاقهایی چه که این از بگذریم.بود گذشته کار از کار که شنیدم را خبر این وقتی ومن.بودند کرده

 مدهاو بار به افتضاح از فامیل کل اونکه از قبل است مرد ان از اوطالق برگشت راه تنها که گفتم کیمیا به هرحال

 روز کی اینکه تا.نیوفتاد کارگر هم کردماماباز همسرش مرگ به تهدید را او.نکرد قبول کیمیا اما...اما.بشوند مطلع

 دست وزیر من های ومزاحمت ها اذیت واز نیست برگشتی راه که بود فهمیده انگار.شدند ناپدید شوهرش و کیمیا

 باالخره بعد سال سه.عمویش دختر با هم وکامیار کرد ازدواج عمویش پسر با کاملیا.بودند شده خسته هم هام

 (!!الحیص مریم...)جعلی اسم یک با اما.میکردند زندگی گوشمان وکنار.بودند برگشته ایران به.کردیم پیدا کیمیارو

 :پریدم جا از یکهو

 .!نمیکنم باور نه!صالحی؟ مریم!چی-

 !من کیمیای دختر هستی من نوه تو درسته عزیزم بله-

 بود سالش ده مامانم وقتی ومادرش پدر.بودم دیده رو اش شناسنامه من.بود فرزند تک من مادر!ممکنه غیر نه-

 !شده اشتباهی یه مطمئنم من.بودند کرده فوت
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 هویتش وکال وفامیل اسم کردم طردش من که... که وقتی کنهو زندگی اسم اون با دیدنمیتونه که وقتی مادرت-

 .کرد روعوض

 هب آب لیوان اومدویه من طرف به.شد بلند جاش از سدرا.بودم شده حیران.میزد تندتند وقلبم میلرزید دستهام

 :دادوگفت دستم

 !باش آروم-

 دراس با دشمنی که بودم زده وحیرت کردم تعجب اونقدر.نشوند مبل روی رو بودمن ام سرشانه که وبافشاردستش

 از رو دید،لیوان مبهوت منو که سدرا.بودم گرفته انگشتام روبین آب لیوان.نشستم مبل وروی کردم فراموش رو

 :وگفت.کرد نزدیک دهانم به خودش دست کشیدوبا بیرون انگشتانم بین

 !بخور خورده یه-

 :گفتم التماس با.ماندم خیره زیبایش میشی چشمان وبه.خوردم رو آب از کمی

 میگه؟ راست بهراد جناب3بگو تو خدا تورو سدرا-

 نم به سال همه این چرا.بودند کرده رو کار این من با چرا.داشت حقیقت پس.برگشت سرجایش دادوبه تکان سری

 !چرا؟.بودند گفته دروغ

 :گفت سدرا سکوت لحظاتی بعداز

 .بدیم گوش جون پدر های صحبت بقیه به بهتری اگه!پناه-

 :داد وادامه کشید آهی.میزد برق اشک چشمهاش توی شدم خیره بهراد آقای به

 ینم.امارت آوردن رو کیمیا نبود خونه پدرت وقتی فرستادم رو نفر کردم،چند پیدا راونو وقتی...میگفتم بله-

 طالقت گفتم بهش.بود ها مستخدم خور در که کم امکانات اون برگردهبا خونهکوچیک اون به بدم اجازه خواستم

 به ور مادرت که دوماهی درعرض پدرت...برگردی علی وپیش خونه اون به دیگه نباید...بمونی اینجا میگیرم،باید رو

 یه هاینک تا...برگشت ناچار خوردو کتک سیر یه بار اماهر...کرد التماس اومدو اینجا به بودم داشته نگه اینجا اجبار

 دچار اون بعداز.کرد پیدا نجات منزل خدمه توسط البته که...زد کشی خود به دست روحی فشار از مادرت روز

 دوتا بودم،مخصوصا ها بچه عاشق من دخترم میدونی...که بود خراب وروزش حال اونقدر.شد افسردگی

 ابودیشن نمیتونستم واقعا.بود دیگه چیز یه داشتبرام که سرشاری واستعداد زبانی شیرین اون با وکیمیا.دخترهام

 تحیر درکمال.بیاد دیدنش به علی دادم خانماجازه مینو اش ودایه برادرش وکامیار مادرش های التماس روببینم،با

 مستاصل...کرد زدن حرف به بودفسشروع نزده حرف ماه چندین بودو شده واستخوان پوست حاال که کیمیا دیدم

 تادو حسین امیر برادرم...هست تحصیل ومشغول امریکاست در هنوز کیمیا بودم گفته همه به بودم،ازطرفی شده

 ودترز چه هر که بود کیمیا بازگشت منتظر حسین امیر.بود کاملیا شوهر پسرهاش از یکی داشت دختر ودوتا پسر
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 هم ابد تا.بودند کیمیا منتظر درصف که بودند هم زیادی های زاده وعمه زاده عمو.دربیاره پسرش عقد به اونو

 شده شکسته من حرمت وسط این...داشت رو وپدرت تو کیمیا طرفی از.کنم روپنهان موضوع این نمیتونستم

 جلوی الاقل تا.بود شرط یک گذاشتن کنه کم رو وجودم اتش اون از کمی تا رسید ذهنم به که فکری تنها...بود

 راه اتنه بودپس رفته در زیرش از خودش که حاال میداد رو کارش این تاوان باید کیمیا...روبگیرم بعدی اشتباهات

 در کیمیا گفتم همه کردموبه عاق رو کیمیا من وپدرت مادر زناشویی زندگی ادامه ازای در.بود من شرط این اجرای

 خانم مینو از غیر به رو منزل خدمه همه.شده سپرده خاک به امریکا همون شدهو کشته رانندگی حادثه یک

 من از خوشی دل که هم مادرت بعد به اون از.نکنه پیدا درز جایی به موضوع تا.کردم اخراج رو سهراب اقا وخانواده

 خانم عفت همین بود درارتباط مادرت با که کسی تنها.نگرفت ما از هم سراغی وحتی رفت همیشه برای نداشت

 :گفتم متعجب.بود

 .بودم ندیده اونو حاال تا که ؟امامن!خانم عفت-

 .نبودی خونه تو که میدیدند رو همدیگه هایی زمان حتما-

 :گفتم بغض وبا زد حلقه چشمهام توی اشک

 .بهراد جناب کردید بدی من مادر حق شمادر-

 :وگفت رفت درهم اخمهاش بهراد آقای

 اون.برد سوال زیر منو حیثیت دختر اون.غریبه یه با.کرد ازدواج من اجازه بدون.کرد بازی من آبروی با کیمیا-

 .گذاشت پا زیر رو خانواده قانون

 :وگفتم کردم پاک اشکهامو

 .میکشید وآه میکرد گریه تنهایی در همیشه. بود تنها خیلی مادرم-

 .بود کرده انتخاب خودش که بود چیزی این-

 :گفتم متعجب یکهو

 هنگ برای دلیلتون!هستم قبا یکال مرد همون دختر هم من.میکنم چکار اینجا من ،پس میاد بدتون ازپدرم اگه-

 !چیه؟ من داشتن

 :گفت ای گرفته صدای با انداختو روزیر سرش بهراد آقای

 !داشت هم دیگه بند یه نبود دخترم کردن عاق فقط زندگی اون درازای ومادرت پدر با من شرط-

 ؟!شرطی چه-
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 از...برنمیگرده دیگه دونستم می.بودم دلتنگ دلم ته هم باز.زندگیش سر بره پدرت با مادرت دادم رضایت وقتی-

 دیگه کیمیا که دونستم می.بودی نشسته دلم به بدجور بودی امارت توی تو که ماهی چند دراون طرفی

 چاره راه دنبال.کرد نخواهد نگاه هم رو سرش وپشت میره که بود گفته مدت اون طی در بارها چون.برنمیگرده

 یمبن.پدرت طرف از نامه وکالت یه یا.بود قرارداد یه امضای مادرت پیش پدرت برگشتن شروط از یکی پس بودم

 یزندگ من وبا بیایی من خونه به تو سالگیت وسه بیست سن ودر بشه داده من توبه اختیارات تمام براینکه

 دست به تو ازدواج اختیار که داد مردونه قول اون اینکه و.گرفت ازم منو دختر تو پدر که سنی همون درست.کنی

 .بود کرده من به مادرت با پنهانی ازدواج با که حرمتی بی ازای در باشه من

 .پدرشه دست به دختر ؟اختیار!چی قانون پس-

 جور هپدرت واس روانی صالحیت عدم گواهی یه میتونم راحت خیلی من زیاده چیزها بعضی انجام برای راه-

 .بود آسایشگاه مدتی پدرت کیمیا مرگ بعد نرفته که یادته.کنم

 .نداره من وپدر داری شما که زوره وحرف قدرت،پول منظورتون پس آهان-

 !دقیقا-

 :گفتم بارید می تنفرازش که باصدایی-

 دین؟ می ادامه بازی این به دارین چرا مرده مادرم که حاال-

 .مکن دریافت خسارت باید منم.خودمه دل خاطر به حاال اما برگرده دخترش خاطر به کیمیا که بود این برای اولش-

 خدایا...خدایا-

 : داد ادامه بهراد آقای.کردم وگریه گذاشتم چشمهام روی دستمو

 دق دوریش از که مادرش دل از حیف...دخترم از حیف...برمیگشت تو خاطر به وگرنه نداد مهلت اجل کیمیا به-

 .شد مرگ

 جاش از سدرا.کشید آتیش به منو دل گفتنش کیمیا آوای لب وزیر پرکرد رو اتاق اش مردونه گریه صدای وبعد

 پسر ؟سدرا.بود من ی پسرخاله سوران یعنی خداوندا!بزرگمون پدر!...هِه.رفت بزرگش پدر سمت وبه شد بلند

 مگر هم این از تر عجیب.بود تلخ برام حقیقت این هضم چقدر...نداشتم مادری فامیل وقت هیچ من...بود؟ داییم

 ریمم....مریم. بود مریم مادرم ابد تا من برای...بودم غریبه کیمیا اسم با چقدر.نبود مریم هم مادرم اسم میشد؟حتی

 .بدکنه من چشم در رو مریم نمیتونست هیچکی هرگز.ومهربان تنها مظلوم صالحی

 :گفتم آهسته.بودم شده خیره میز به رمق بی

 !خونمون برگردم میخوام من-
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 :گفت پدرجون

 .نمیتونی اماتو-

 :گفتم باحرص

 .تونم می-

 :گفت که بافریادسدرا.شدم بلند وازجام

 !سرجات بشین-

 :گفت آمدو طرفم به سدرا.بنشینم خواستم کردم،امانمی سکته ترس از

 ؟.کنم حالیت دیگه طور یا فهمیدی سرجات بشین آدم بچه مثل!پناه-

 در من...بودم ضعیف من...شد جاری میکردم،اشکهام نگاه قرمزش کمی و جدی چشمهای به نفرت با که همانطور

 :گفت بود منقلب هم هنوز که جون پدر.نشستم مبل روی میلی بی با...بودم ضعیف قدرتها این مقابل

 !کنی ازدواج تو رفتنم قبل که گرفتم تصمیم من-

 :داد ادامه وجدی نافذ صدای یه با جون پدر.هواپریدم دومتر شد باعث که جمله این انگار بود قوی فشار برق

 .سدرا با میکنی ازدواج...بدی انجام تو ومادرتو کارپدر عواقب باید...من خواسته طبق...میکنی ازدواج-

 امه ریه داخل به رو هوا زور به.بودم گذاشته گلوم روروی دستم.بکشم نفس تونستم نمی.شد اکو درسرم چیز همه

 :داد ادامه من مرگ به رو حال به توجه بی جون پدر.فرستادم

 .باشه میلم خالف بر چیزی خوام نمی...بدید انجام کارهاتونو...ایران میان داییت و خاله دیگه روز چند-

 :وگفتم شدم بلند جام از

 .کنید کار این به مجبور منو تونید نمی هم وشما کنم نمی رو کار این من اما-

 کاری ویا میدی انجام کاررو این یا داده قول پدرت...ات خونه به برگردی تونی می شدی سیر پدرت جون از اگر-

 .میکنم عملی رو بکنم بود قرار پیش سال وپنج بیست که

 یه خندیدم.نبود صداش توی شوخی هیچ.میکرد نگاه ومنو بود داده تکیه صندلی به.جون پدر سمت به برگشتم

 :گفتم بود بریده بریده خنده شدت از که صدایی با بلندو و عصبی خنده

 ایتشک تون از میشه؟من چی قانون جنگله،پس اینجا کردید فکر شما اینکه مثل!شریف بزرگ پدر!بهراد جناب-

 .میکنم
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 وعامل برد آبرومو...گرفت دخترمو که کسی...میکشم رو موضوع،پدرت این با مخافتت بر مبنی تو حرکت اولین با-

 .انتقامم مشتاق بیشتر من که بینی می...شد همسرم شدن مرگ دق

 :گفتم و ایستادم او ورودرروی رفتم جلو.کردم نگاه سدرا هم در قیافه به

 نه؟ میدونستی مدت همه این تو! لعنتی-

 :گفتم و گرفتم را کتش یقه نبود بردار دست امامن...شد خیره من خشمگین صورت به فقط سکوت در سدرا

 اینجام؟ چی برای من میدونستی؟میدونستی تو بگو...هستم تو با-

 .میدونستم کمابیش-

 .میدونستی چیزو همه تو دروغگو-

 .گرفته نظر در سوران برای رو تو جون پدر میکردم فکر حاال همین تا من نیست دروغ به نیازی-

 دوران به تازه نگفتی مگه...متنفری من از که تو سدرا...سدرا.نداشتم وخبر بودم خیرات حلوای من پس! به به-

 .منطقیه غیر کال جریان این.کن اعالم ایشون به رو مخالفتت خوب... اد نمی بدت من از مگه ام رسیده

 یاجزا به میرسیدند نظر به ومجهول عمیق چاه یه ومثل...بودند شده روح بی شدت به که چشمی جفت یه با سدرا

 :وگفت ماند خیره صورتم

 .کردند رو کار این که میدونستند صالح حتما!ندارم مخالفتی جون پدر تصمیم با من-

 تاریخ کجای از چی؟شما خودت نظر بگیرن؟پس تصمیم زندگیت واسه که میدی اجازه تو ؟یعنی!چی-

 .اید دیوانه...اید دیوانه شماها...نیستین؟شماها بلد اومدین؟دموکراسی

 گردگیری حال وفرحنازدر فرزانه.رفتم خروجی در طرف به.شدم خارج اتاق از گفتموبهدو فریاد با رو اینها

 سرعت تنهای با.ندارم تن به مانتو یا نیست سرم چیزی که نبود یادم اصال.برگشتند سمتم به من صدای با...بودند

 :وگفت اومد سمتم به دربون... کنم باز رو در میخواستم وقتی...دویدم ویال در سمت به

 :گفتم وجیغ صدا سرو با.برید بیرون تونید نمی شما...عمارت داخل برگردید خانم-

 !کن باز بیرون برم میخوام من... لعنتیو در اون کن باز-

 !امارت برگردید میکنم خواهش... ندارم ه اجاز که گفتم خانم-

 کنار زا...رفتم گلخونه موبه کرد کج راهمو.رفتم باغ سمت به وگریان ناامید.نداره ای فایده التماس که دونستم می

 که باربود دومین...بود مرطوب گلخونه هوای...اومد می داخل ای شیشه سقف از آفتاب.گذشتم ها ونهال ها گلدان

 و خندیدیم تونستیم تا بهراد اقای چشم از دور.. بودیم فرحنارزاومده و فرزانه با بار یک...اومدم می گلخونه به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر کهربا | پناه ی سایه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

84 

 

 شیدمک جیغ بدبختیم برای توانم باتمام.نشستم وبزرگ خالی گلدانهای کنار...بردم پناه گوشه یه به...زدیم حرف

 محل یه به موندم خیره بعد...اومد نمی در صدام دیگه که کشیدم وجیغ کردم گریه اونقدر.زدم وضجه

 بچه در...بوده فرزند تک که گفت می همیشه مامان...بودم نکرده قبول بهرادرو اقای حرفهای هم هنوز...نامعلوم

 مامان که دونستم نمی حتی من وای...بوده پرورشگاه روتوی عمرش وتموم داده دست از رو ومادرش پدر گی

 منو چرا مامان...وفامیل امکانات همه این به زده پا پشت که داشته دوست خیلی رو حتمابابا مامان...بوده امریکا

 الاقل کاش ای...بود ماندن اینجا شرط تنها کاش ای.شد سرازیر اشکهام چرا؟دوباره...کردید عشقتون قربانی

 دادن نشان وپا دست بی در سعی همش که سدرایی!...سدرا جز هرکسی...کنم ازدواج سوران با میکردند مجبورم

 چکار باید خدایا.میکرد غوغا تنفردرچشمهاش که کسی...دونست نمی خودش شان در منو که کسی...داشت من

 رایب... مادرم شکسته دل برای کردم ناله به وشروع گذاشتم زانوهام روی رو کجایی؟سرم حاال بابا... ؟بابا.میکردم

 .بودند روشکسته اون اطرافیانم همه و بزرگم پدرم،مادرم،پدر که خودم دل

 کسی...مدت این در دوستم تنها...بود سوران...برداشتم زانوهام روی رواز نشست،سرم بازوم روی دستی گرمای با-

 نوازش موهامو...روپرکرد فضا ام گریه هق وهق.کردم پرت آغوشش به خودمو هوا بی.داشتم احتیاج بهش که

 نوم شدم ارامتر که دقیقه چندین از بعد.میداد تکانم بشه اروم تا میده روتکان ای بچه که ای گهواره ومثل میکرد

 :وگفت کرد جدا خودش از

 بودی؟ اینجا حاال تا صبح از/چنده ساعت دونی می جون دختر-

 !سوران-

 عزیزم؟ شدی شکلی چه ببین!سوران جان-

 نه؟ میدونستی تو-

 !آره-

 اول؟ ازهمون-

 !آره-

 ؟!نگفتی بهم چرا-

 !کنم دخالت کار این در که بودم اون کوچیکتراز چون.کنم ناراحتت خواستم نمی چون-

 !چیه بهراد آقای تصمیم دونستی می-

 .دونستم نمی اینو دیگه نه-

 چکارکنم؟ باید من حاال!سوران-
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 .یمبزن حرف باهم خوردی چیزی یه اینکه از وبعد خونه توی بریم باهم...بیرون بیایی ازاینجا که اینه کار اولین-

 !بگو جا همین داری حرفی هر نمیام من!نه-

 توی بریم پاشو پس.تو خاطر به خونه اومدم استرس با کردم ول رو زندگی کارو... نزن حرف من حرف روی!پناه-

 .خونه

 احساس اما.شدم بلند جا از سوران دست کمک به...گرفت روم جلوی ودستشو تکاند شلوارشو شد بلند هم بعد

 مسر دور دنیا... رفت سیاهی چشمهام که بودم برنداشته دوقدم هنوز اما افتادم راه سوران دنبال به.میکردم ضعف

 .نفهمیدم چیز هیچ ودیگر...خورد جایی به سرم پشت کردم احساس بعد چرخیدو

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

 سرم...بود خودم اتاق.کردم رونگاه اطراف.بودم آرامش وپراز خنک جای یه.کردم باز سختی به چشمهامو

 :گفتم بود گرفته شدت به که باصدایی.میخواند مجله بودو نشسته کاناپه روی فرزانه.روبرگردوندم

 !فرزانه-

 :وگفت دوید در سمت به حرف بی..کرد نگاهم زده وهیجان گرد چشمهای با شد بلند جاش از سریع فرزانه

 .بیایین زود.خانم پناه اومدن بهوش!سوران!خان سوران-

 دوباره.سدرا...کیمیا...مریم مامان نه وای...بودم؟ رفته اونجا چرا...گلخونه.اومد یادم...آه!بودم؟ بیهوش من مگه

 بهراد آقای سرش پشت.آورد هجوم تخت سمت به سرعت به اومدو اتاق به سوران...شد جاری چشمهام از اشک

 اام بود روزه چند ریشش ته بود خسته سوران چهر...بود؟ اومده کی بود؟نمیدونم اینجا که هم کتی...اومدند وسدرا

 تخت کنار سوران... بود ریخته بهم هم سدرا...میکردم اشتباه من هم شاید یا...نداشت ریش ته انگار ظهر از بع

 :وگفت کرد چک وچشمهامو گرفت نبضمو نشست

 خوبی؟ االن...داشت خواهی الزم رو خواب این بعدش میدونستم اومدی هوش به که شدی؟صبح بیدار عزیزم-

 ؟.بودیم گلخونه توی که ما...اینجا اومدم جوری چه شد؟من چی-

 :وگفت کشید موهام به دستی اومد کنارم کتی

 امروز.بودی بیهوش حاال تا پیش روز سه از.گلخونه توی سنگی گلدون به خورد سرت شدیو بیهوش عزیزم-

 .گلم اومدیم بهوش بار یه هم صبح.خونه آوردیمت

 بودم؟ کجا مگه-

 .دنبو جدی خطر.بود سرت پشت شکستگی یه فقط روشکر خدا!عکسبرداری و معاینه واسه.عزیزم کیلینیک-
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 !دردمیکنه خیلی سرم-

 .میشی خوب زود.خورده سرت به که هست ای ضربه خاطر به-

 پشت که هم بهراد آقای برگردوندم ازش رومو..بود من تماشای محو جیب در دست که انداختم سدرا به نگاهی

 :وگفتم گرفتم محکم رو سوران دست.بود مونده خیره باغ وبه بود ایستاده پنجره

 ببری؟ ازاینجا منو میشه سوران-

 :گفت کرد سدرا به که کوتاهی نگاه از وبعد کرد مکث کمی...شد غمگین اش خسته چشمهای سوران

 تنهابزاری؟ منو خوای می!جان پناه کجا-

 ...من اما-

 .میکنیم صحبت اش درباره بعد حاال.هست توهم خونه اینجا. نداره اگر اماو-

 :گفت کتی

 .عزیزم بگیری جون بخور.آره می سوپ واست فرزانه حاال-

 فقط.رفت سرسدرا وپشت کشید قاجاریش سبیل به دستی هم بهراد آقای.شد خارج اتاق کشیدواز پوفی سدرا

 :گفتم کتی روبه.موندند وکتی سوران

 ببینمش؟ نیاوردیش نینا؟چرا از خبر چه جون کتی-

 :وگفت کرد روپاک اش گونه روی اشک کتی

 .ببینیش میارمش فردا عزیزم-

 :وگفت گرفت دستش از رو وسینی رفت طرفش به شد،کتی اتاق وارد سینی یه با فرزانه موقع همون

 .ممنون...بخوره میدم بهش خودم من برو تو-

 دبلن جاش از بود نشسته من کنار ساکت تاحاال که سوران.شد خارج اتاق از دادو کتی دست به رو سینی فرزانه

 شققا و گذاشت کمرم پشت رو بالش دوتا.بشم خیز نیم که کرد کمک من به به کتی.رفت پنجره سمت وبه شد

 به..بشه برطرف ضعفم تا بلعیدم می فقط روبفهمم سوپ مزه اونکه بدون که هم من...داد خوردم به رو سوپ قاشق

 :وگفتم کردم نگاه کتی سیاه چشمهای

 ؟!کتی-

 ؟!عزیزم جونم-
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 داره؟ فامیلی نسبت باهات شوهرت-

 .مامانمه عموی دختر پسر. آره-

 کنی؟ ازدواج باهاش کردند مجبورت-

 .میخواستیم رو همدیگه نوجوانی از خوشبختانه.نه-

 مامانته؟ عموی خان حسین امیر آقا نوه پدرام-

 آره-

 واسه وسیله یه شدم.دارم مزخرفی زندگی من میدونی کتی!داری دوست شوهرتو که شانسی خوش تو چقدر-

 .دمش شوکه من کتی...کیه مامانم که دونستم نمی حاال تا من کتی...داره وجود فهمیدم تازه که بزرگی پدر انتقام

 مهربون چقدر.گرفتن آغوش در منو هردوجهت واز اومدند طرفم به هردو وکتی سوران.گریه زیر زدم بعدم

 سرم به دستی کتی.میداد نشون داشت خودشو خونی نسبت این انگار.وبرادرمند خواهر کردم احساس.بودند

 :وگفت کشید

 نکن فکر چیزا این به دلم عزیز-

 رمانی وقتی.هاست قصه توی واسه چیزا این میکردم فکر حاال تا.شده رو زیرو من زندگی.نکنم فکر تونم نمی-

 می حاال اما.میکردم مسخره رو ونویسنده میشدم بر روده خنده از داشت قضیه این به شباهتی یه که میخوندم

 .شدم ها قصه جزءهمون هم خودم بینم

 .ست قصه خودش واسه ادمها همه زندگی-

 .من زندگی پیچیدگی به امانه-

 :وگفتم زدم پسش بادست که آورد دهانم سمت به سوپ دیگه قاشق یه کتی

 .ندارم میل دیگه ممنونم-

 :وگفت گرفت دست در دستهامو دوتا.گذاشت پاتختی روی رو سینی مخالفتی هیچ بدون کتی

 وهیچ مرده کیمیا خاله میکردم فکر من.نداشتم خبر جریان این از اصال من مقدسات همه به...نینا جون به!پناه-

 چقدر گفتم خودم با دیدمت که هم اول همون.دارم تو مثل گلی خاله دختر نمیدونستم...نکرده ازدواج هم وقت

 .آشناست برام دختر این قیافه

 .میدونست سوران اما-
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 سدرا ومامان من بابای حتی نداشتیم خبر کوچیکترها ما.بودند مطلع فقط وسوران وسدرا ودایی مامان ولی آره-

 .فامیل وکل وبرادرسدرا من خواهر وهمینطور نداشتند خبر هم

 :گفتم سوران روبه

 میدونستی؟ کی از تو-

 اجاحتی کمکمون به چون البته...گفت وسدرا من برای رو قضیه کل روز یه و برگشت امریکا از جون پدر وقتی از-

 .داشت

 ....تو اما گفتم تو برای زندگیمو کل من سوران معرفتی بی خیلی-

 .نزنم حرفی که بودم داده شرف قول من! پناه-

 هم اونها.نداشتند تقصیر هم ها زننداون نمی حرفی جون پدر حرف روی کدام هیچ میدونستم...کشیدم آهی

 بودم انتقام وسیله من.بودند گرفته نادیده منو اونا.بودند ومادرم پدر هم اصلی مقصر.بودند شده بهراد اقای بازیچه

 لرزونی صدای با.بودم دلگیر ازش چقدر بود گذاشته تنها منو حاال که وبابام.میدونست اینو اول روز از ومامانم

 :گفتم

 .کردند عشقشون فدای منو که ومادرمه پدر تقصیر.ندارید تقصیری هم شماها-

 وگفتک نشست کنارم سوران

 !کنی نمی که کارهایی چه عشق خاطر به بدونی که باشی باید عاشق-

 هام؟ بچه زندگی با بازی حتی-

 اما.برگردوند شه نمی رو گذشته.بگیری راحت چیزرو همه خورده یه کافیه اما بوده اشتباهی کار این که درسته-

 .کنی درست میتونی رو آینده

 !سدرا؟ با کنم درستش کی با-

 .میاد کنار راحتتر همین برای.داشته باره این در زمینه یه شده،امااون متعجب تو اندازه به هم اون-

 ..تو اگر...اگر شاید بگم چجور.. شاید...تونم نی تونم،باسدرا نمی من سوران-

 :وگفت گذاشت لبهام روی رو انگشتش سوران

 .برادرم یه برات کنم فکر بذار...میکنم خواهش...بشنوم خوام نمی.نگو!هیس-

 :کردوگفت پاک اشکهامو اش مردونه دستهای با بعد.بره بیرون که داد اشاره کتی به شد،سوران سرازیر اشکهام
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 .میکنم کمک وبهت کنارتم همیشه من که بدون اینو.نکن گریه عزیزم،خواهرمفدیگه خاله دختر-

 !...سدرا؟ اخه سوران-

 :وگفت زد تلخی لبخند سوران.کردم گریه هم باز بدم ادامه حرفمو نتونستم

 اشناها ی ،همه فامیل های دختر ی همه.هاست خیلی رویاهای مرد اون.نیست بد میکنی فکر که هم ها اونقدر-

 .کنی خودت مال اونو میتونی تو وسط این حاال.بندازه بهشون نگاه یه سدرا که دارند اینو آرزوی

 :گفتم اخم با

 !،هیچوقت هرگز-

 :گفت لبخند با

 مگر نیست شدنی خاموش اتیشش جون پدر.نداری هم راهی ومیدونی.بشی سدرا زن قراره دیگه هفته اخر تو اما-

 دربیاره هم عقد به رو دوتا شما اینکه

 .میکنم پیدا راهی یه من...نگو...میکنم خواهش سوران

 هم وخودت... راضیه پدرت...یکیه عملش و حرفش جون پدر... نیست راهی که میدونی...نکن خسته خودتو پناه-

 .رو کردنت لج عواقب میدونی خوب

 کنم؟ چکار! خدایا-

 یهو رقصیم می عروسیتون میاییم هم ما...آقایی و خوشگلی این به پسر کن عروسی سدرا با آدم بچه مثل هیچی-

 .کشون عروس و بوق بوق هم آخرش...میخوریم هم عروسی شام

 !میگی وپرت چرت همین واسه...بدن شوهر نمیخوان زور به که رو تو معلومه... سوران شو خفه -

 ...عروسیت واسه که اینه واونم بگم بهت باید رو چیزی یه قبلش اما!بانو چشم-

 ؟!سوران-

 .شد کر گوشم میزنی داد چرا...بابا خوباشه-

 :گفت کشیدو موهاش به دستی.شد بلند جاش از

 میکنی؟ قبول بکنم بهت نصیحت یه اگه-

 :گفتم پس.میزد حرف داشت جدی

 !بگو؟-
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 .رو بیچاره سدرای اون هم و میکنی اذیت رو خودت هم مقاومت با-

 کنم؟ چکار باید پس-

 .برسید تفاهم یه وبه بزنید حرف هم با که اینه راهش تنها-

 بشینیم عقد سرسفره مجبوریم اخرش که ما بشه چی که-

 هان؟.آوردید دست به حلی راه یه اینکه یا...رسیدید تفاهمی یه به باهم شاید حال هر به-

 :گفتم خوشحال. شد زده ذهنم توی جرقه یه

 !ها گی می راست آره-

 :وگفت خندید

 ؟.کلک بزنی حرف دوماد آقا شدی؟با راضی زود چه-

 :گفتم شوخی واسه

 بترشم؟ میخواستی پس.درآد چشمات تا-

 اونو داخل ومایع برداشت سرنگی سوران.کرد روشن رو دلم ظلمات در نور کورسوی یه مثل امید یه.هردوخندیدیم

 :وگفت کرد تنظیم رو شلنگ روی پیچ هم بعد بود آویزان سرم پایه از که کرد سرمی وارد

 .کنی صحبت باسدرا بتونی واونوقت باشی سرحال فردا تا بخوابی خورده یه میکنه کمک این-

 :وگفت کرد مرتب بدنم روی رو پتو اومد جلو.زدم لبخندی

 بشی،اوکی؟ خوب زود کن سعی.قراره بی خیلی دیدنت برای مامان-

 !باشه-

 .فعال میرم من.کن استراحت-

 بای-

 دمنبو سوران عاشق من واقع در...نبودم وابسته پسری هیچ به اینقدر عمرم تمام توی بگم تونم می. رفت سوران

 رازی هم این به حتی من...هست برادرم که بود کرده گوشزد من به اون وحاال. داشتم دوستش خیلی ولی

 .نفهمیدم چیزی دیگه من اما بود ارمیا انگار.شد باز اتاق در کردم احساس که بود شده گرم چشمهام.بودم

******************************************** 
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 اما نمک صحبت م پدر با که بودم گرفته تصمیم.گذشت می زندگیم واقعیت وشنیدین اومدنم هوش به از بعد دوروز

 یدهند رو سدرا دوروز دراین.میشد گیری شماره مانع دلخوری همین برمیداشتم رو تلفن بار وهر بودم دلگیر خیلی

 دمخو ودرتنهایی.بودم نشسته تنها اتاقم توی که دوم روز غروب امادرست.بود رفته کاری سفر یه به انگار.بودم

 وگفت اومد جلو.زیبا وبسیار پوش شیک همیشه مثل.شد وارد وسدرا شد باز اتاق در که میکردم سیر

 بهتری؟.سالم-

 .دارم حرف باهات باغ توی بریم بیا-

 نمیزنی؟ حرف اینجا چرا-

 .!نیستم راحت چون-

 شکیم نخی ساپورت با بود زانو زیر تا که داشتم تن به ریز گلهای با مشکی پیراهن یه.پریدم پایین تخت روی از

 ک وگفتم کردم کج سمت یک به سسرمو.بود دورم ریخته هم به خیلی موهام و نداشتم ارایشی هیچ.

 !بریم باشه-

 وارد رفتیم باغ ته های آالچیق سمت به هم شانه به شانه.رفتم دنبالش به هم من.شد خارج اتاق واز زد پوزخندی

 وستشپ رنگ... بود پوشیده کتان کرم وشلوار زیتونی سبز پیراهن یه.نشستیم هم وروبهروی شدیم االچیق اولین

 کشف...بود گرفته هم افتاب حمام کارش درضمن که بوده ساحلی شهر یه کاریش سفر بود معلوم بود شده تر تیره

 هک میبردم سر به خیاالتم در.بود خشک هم لبهاش...هست مصمم خیلی که میداد نشون واین بود قبل از تر محکم

 :گفت

 .بزنیم شدحرف تموم تفحصت اگر خوب-

 .هستم اش ومرده کشته من کرد فکرمی انداختم،حاال زیر رو انداختندوسرم گل لپهام

 :گفتم آهسته

 .کنم می گوش بفرمایید-

 :وگفت کشید عمیقی نفس

 سلمام گفتواین شما به رو چیز همه ناگهانی خیلی جون پدر.متاسفم روزه چند مریضی این بابت اینکه همه از اول-

 .شد شما شوک باعث

 :وگفتم کردم عصبی خنده

 !گذشته خوش بهتون کاری سفر که میبینم نداشته منفی تاثیر شما روی انگار اما-
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 ؟!منظور-

 .دیدمتون که هستید قبل دفعه از تر سرحال وهم شدید برنزه هم میبینم آخه-

 ...اما بدم توضیح براتون که بینم نمی الزم ومن شماست نظر این-

 :وگفت کشید آهی

 فکر حال به تا...نداشتم اطالع بزرگ پدر شرط از اصال من اینکه.کنم روشن روبراتئن چیزهایی یه مجبورم-

 نمم حاال اما...وتمام بزنه باال استین اون وبعدم کنم انتخاب رو اطرافیان یا فامیل از یکی من که منتظره میکردم

 در عشق ای ذره وهم اجباریه هم که.هستم ازدواج این مخالف شما اندازه به منم بگم وباید...شدم شوکه شما مثل

 .نداره وجود مبارزه برای راهی میدونی که همونطور اما.نداره وجود اون

 مه بیچاره این.مجبوره من مثل هم اون میدونستم حاال الاقل اما نداشتم گفتن برای حرفی هم من.شد ساکت کمی

 وگفتک کرد قالب هم به میز روی دستهاشو.بود شرط گرفتار من مثل

 نظر در هست مفصل عقد یه واقع در که ما نامزدی اعالم برای رو پنجشنبه روز جون پدر حال هر به اما-

 ...و هستند هم فامیل وکل میان هم وعمه ومادرم پدر اینده هفته...گرفته

 :وگفتم پریدم حرفش وسط

 مخمصه این از هردومون که هستید حل راه یه دنبال شما که کردم چیه؟فکر وشما من زدن حرف دلیل پس-

 کنیم؟ پیدا نجات

 :وگفت موند خیره لباسم گلهای به وبهد کرد برانداز صورتمو خیره کمی

 .نداره وجود حلی راه هیچ واقع در-

 وگفتمک شدم بلند جام از

 شب خیمه عروسک یه اینجا من انگاری چون.کنید عروس وتن وبدوزید ببرید خودتون هم شما.میرم من پس-

 .نیستم بیشتر بازی

 :گفت که میرفتم پایین آالچیق های پله از داشتم

 .هست حل راه یه!پناه بمون-

 منو میک.دوختم چشم صورتش به ومنتظر ونشستم کشیدم عقب رو کنارش صندلی.برگشتم طرفش به اگاه ناخود

 :وگفت کرد نگاه چشمی زیر

 3میکنیم ازدواج ما-
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 چی؟-

 :وگفتم شدم بلند جا از

 !بود؟ حلت راه این-

 :وگفت نشوندم اجبار وبه گرفت رو دستم

 .بدم توضیح برات تا بده اجازه-

 !؟.گیجم االن واقعا من چون بده توضیح خوب-

 .میشیم جدا هم از واونجا میریم ایران از وقت چند از وبعد... دوستانه خیلی...میکنیم ازدواج-

 :وگفتم کردم نگاهش زده حیرت

 باهم خاطر به اینده رودر ما و کرد اذیت بودن باهم خاطر به رو ومادرم پدر جون کردی؟پدر رو عاقبتش فکر-

 .کرد خواهد اذیت نبودن

 :وگفت کشید رنگش خوش موهای به دستی

 !جون دختر غنیمته رو حاال-

 ؟ سدرا اقا فهمم نمی رو منظورت-

 :وگفت زد لبخند

 نمیتونه اینده در که داره مشکالتی میده،والبته انجام رو ومیراث ارث تقسیم کار ما ازدواج از بعد جون پدر-

 وبه یریم تو...آزادیم تو منو بعد. بشه تقسیم هاش بچه بین ثروت وقتی.کنه تحمیل بقیه به هاشو تصمیم اینقدر

 همدیگه مدتی برای کافیه فقط.میدم انجام دارم دوست که رو کاری اون هم من و میرسی داری دوستش که اونی

 .کباب ونه میسوزه سیخ نه اینجوری کنیم تحمل رو

 :وگفتم کردم صورتش به دقیق نگاه یه وبعد رفتم فرو فکر به

 !میدید؟ تن هاش خواسته به که پوله خاطر به/ومیراثه ارث خاطر به بزرگتون پدر به شما احترام ی همه یعنی-

 :گفت جدی لحن یه وبا کرد هم توی اخماشو

 پدر ارث تقسیم منتظر که دارم ثروت اونقدری من ضمن در.هستند هم بقیه3خانم نیستیم وتو من فقط وسط این-

 پدر به رو چیز همه جون پدر که اینه ارث تقسیم از من منظور.داره ما برای ویژه احترام یه جون پدر.نمونم جون

 راحت رو ما پس.نیستند گیر سخت جون پدر اندازه به اونها...میشه خانواده بزرگ پدرم وعمال سپاره می وعمه من

 و من پدر اونوقت میکنه تنبیه هم رو بقیه وپدرت وتو برمن عالوه جون پدر... کنیم مخالفت اگه حاال اما.میگذارند
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 به...میشن زیادی مشکالت دچار ما خاطر ،به کشیدن زحمت تشکیالت این برای عمره یه که وشوهرش عمه

 فهمیدی؟.کنم بازشون شما برای نمیتونم من االن که هست هم ای دیگه مسایل چیزا براین عالوه هرحال

 کنیم؟ زندگی باهم تونیم می طور چه بیاد خوشمون هم از اینکه مابدون اما-

 !ودوستانه راحت خیلی-

 وگفتمک دادم تکان سری

 .زنی می تیر با منو ی سایه شما.نبوده طور این که حال به تا اما-

 ؟!گفته کی-

 !داده نشون من به اینو رفتارتون بهراد جناب نگفته کسی-

 .داره فرق مساله بود،حاال قبل مال اون-

 میدونه؟ اینو سوران-

 !حل راه تنها واقع در...رسیدیم اون به باهم سوران منو که بود ای نتیجه این واقع ،در آره-

 گی؟ می راست-

 .نیست هم حلی راه ،بد اره-

 !راضیم من باشه-

 !مطمئنی؟-

 .نداره وجود ای دیگه راه چون...آره-

 ..شدید راضی شما هست وسوران من مشورت نتیجه این گفتم چون کنم می فکر من اما-

 .کن فکر داری دوست طور هر-

 :وگفتم شدم بلند جام از هم بعد

 برم؟ من نداری کاری اگه خوب-

 !باتو ندارم،البته کاری نه-

 :وگفتم کردم نگاهش حرص با

 !داشت خواهیم ای دوستانه زندگی چه که معلومه کار اول همین از-
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 :گفت لبخند با.رفتیم ها اتومبیل نزدیک تا باهم.شد بلند جاش واز خندید

 که کرده سفارش هم جون پدر ضمن بری،در داری دوست که دونم می.هست پیمان یارو این تولد فردا راستی-

 .باش آماده غروب فردا واسه پس!دیگه برادرشه نوه حال هر به بریم باید حتما

 .سرورم چشم-

 :وگفت خندید هم باز

 . کنم می فکری یه خودم هم کادو واسه-

 .بودم نکرده فکر اصال کادو به من درواقع. بهتر باشه-

 .خداحافظ فعال!خانم دارید سابقه!دونم می بله-

 .خداحافظ-

 مادهآ نبرد یه روبرای خودم باید.بود انتظارم در استرسی وپر وحشتناک زندگی چه.شدم دور سدرا واز گفتم را این

 ردمک نمی باور.بود من قانونی و مسلم حق هم حاال همین که آزادی.بیارم دست به آزادیمو بتونم بعدش میکردمتا

 .بود وغریب عجیب من زندگی چیز همه.باشم رسیده توافق به باسدرا دقیقه چند عرض در وسریع راحت اینقدر

 سالم بشاش باصورت.کردم نگاهش زده حیرت.شد اتاق وارد بزرگ بسته دوتا با.دیدم رو هلن دوباره مدتها از بعد

 :گفت و بوسید رو ام گونه.آمد طرفم به و گذاشت تخت روی را ها وجعبه.کرد

 خوبه؟ حالت عزیزم سالم-

 کجا؟ کجا؟اینجا شما.ممنونم-

 .بشی آماده امشب جشن واسه کنم کمکت البته و بیارم برات رو لباس این و بیام خواست جان سدرا عزیزم-

 :گفتم تعجب با

 !سدرا؟-

 سدرا و...میری مهمونی اون به سدرا همراه عنوان به امشب.شماست دونفره مهمانی اولسن این باالخره.جونم آره-

 . خریده واست خودش رو لباس این...حساسه مسایل این روی که هم

 واقعا؟!!کنم نمی باور-

 تا هک شده پلیسه حریر جنس از بود زمردی سبز لباس یه.کردم باز رو اون در و رفتم بزرگ و سفید جعبه طرف به

 رد رنگ همون به هم کفش جفت ویه.بود باز کمر نیمه تا هم لباس پشت و ای حلقه های آستین با بود زمین روی

 :گفت هلن.انداختم تخت روی رو لباس.بود دیگه جعبه
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 حمام از تازه که بینم می...میدم انجام واست مالیم آرایش یه پس...پسنده نمی غلیظ آرایش خان سدرا عزیزم-

 .کنم ات آماده تا بشین بیا پس...اومدی

 پشت و افتاد موهام جان به بعد و کرد محوی آرایش صورتمو اول هلن.نشستم صندلی روی و رفتم حرفی هیچ بی

 و پوشیدم رو لباسم وقتی.داد اونها به هم زیبا تاب یه و زد ور یه رو صورتم جلوی موهای.کرد جمعشون سرم

 سازی ظاهر نوعی اینها همه که حیف اما.بودم شده شیک و خانومانه خیلی شدم زده ذوق دیدم آینه در خودمو

 :گفتم هلن به کنجکاوی با.بود

 بودی؟ کرده آماده سدرا واسه رو کسی حاال تا جون هلن-

 :گفت میگشت مناسب گوشواره یه دنبال که همانطور هلن

 .عزیزم آره-

 جا؟ کجا؟همین-

 :گفت و انداخت باال تفاوتی بی با هاشو ابرو

 . سدرا خود منزل عزیزم نه-

 هک بود آتشین عشق یه بشه راحت من دست از میخواست اینکه دلیل حتما.داشتن هم مجردی خونه آقا پس به به

 :گفتم هلن به.داشت دخترا همون از یکی با

 بود؟ خوشگل خوب-

 یکیشون؟ کدوم-

 :فتمگ و کشیدم لباسم به دستی تفاوت بی... برسم نظر به خونسرد کردم سعی.بود زیاد هم تعدادشون پس وای

 !دونم نمی-

 نمیدونم...میکنه کات مالقات تا دوسه بعد جوری یه رو همه اما...داشته زیادی دخترهای دوست سدرا عزیزم-

 .نیستند جدی براش موارد این زیاد انگار

 میکنه؟ ولخرجی اینطور همه واسه-

 !هستن دلباز و دست خیلی ایشون بله-

 :گفت و کرد فکر کمی بعد

 !هستی؟ سدرا دختر دوست شما مگه... شم نمی متوجه رو چیز یه اما-
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 .میکشم خجالت کمی من و اند غریبه جمع که میدونی... برم سدرا با شد قرار بودم تنها امشب چون فقط... نه نه-

 :گفت و زد لبخندی

 .... شاید.کرده تهیه واست رو گرانقیمت لباس این که بودی مهم واسشون خیلی پس.شدم متوجه باشه-

 اونقدر...هستم اش آینده هدف به رسیدن برای ای وسیله چون...مهمم من گفتم؛آره دلم در...نزد رو حرفش ادامه

 .بکنه برام رو ولخرجی این که دارم ارزش

 روی هم مشکی نازک شال یه.کنم تن به مانتو جای به که داد من به رو مشکی خوشکل کت یه و اومد جلو هلن

 و دکر براندازم کمی...کرد خالی من روی و برداشت رو شانل کو کو ادوکلن هلن...نداشتم وقتی دیگه...انداخت سرم

 :گفت

 هی مرطوب دستمال... موبایلم.کشید بیرون ر بود کفش ست که دستی کیف یه جعبه درون از.شدی عالی!اومم-

 :گفت دادو دستم به و انداخت اون داخل رو رژلبم و کوچک آینه

 .بمونه منتظر میاد بدش خیلی که پایین برو حاال-

 ماا...کنم معطلش کمی که د ز سرم به اول...هستم عروسک یه فقط که من.آد می بدش که درک به گفتم دلم توی

 نهایت در کنم معطل هم هرچقدر بدونم که داشتم منطق هم اونقدر...کنم همکاری باهاش دادم قول که اومد یادم

 ها پله یجلو فرزانه.رفتم هاپایین پله از و کشیدم پوفی.نداشتم رو سگیش اخالق حوصله ثانی در.برم پایین باید

 :گفت و کشید سوتی من دیدن با...انداخت می برق رو سالن کف های گرانیت شوی بخار با داشت بودو ایستاده

 !ماشاال تخته به شدی؟بزنم خوشکل چه!پناه وای-

 :گفتم و انداختم چینی دماغم به

 !داره ای تیکه عجب سامان حال به خوش واقعا...شدم خوشگل ها بزک این با...نیستم تر خوشگل که تو از اما-

 :گفت شدو سرخ لپهاش

 .میشنوه یکی حاال یواش برسرم خاک-

 :گفتم و گرفتم ال با کمی لباسمو و اومدم پایین

 بیرونه؟ اخالق بد سدرای این-

 .باغ توی رفت حاال همین اونم آره-

 .نیومده در تاصداش برم من پس باشه-

 .بگذره خوش... بسالمت-
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 هآهست...کرد می صحبت تلفن با و رفت می رفتم،راه پایین ها پله از.رفتم ورودی در سمت به و شدم رد کنارش از

 رفط به و کرد ساعتش به نگاه یه شد تموم تلفنش وقتی...بود من به پشتش.رفتم اتومبیل طرف به آهسته

 :تگف گی حوصله بی وبا انداخت من پای سرتا به نگاه یه ایستاد سرجاش من دیدن با که برگشت اتومبیلش

 !سالم-

 . دادم تکان سری-

 خودش سمت در احمق اما...میکنه باز برام رو در جنتلمن یه مثل و میاد حاال میکردم فکر... اومد اتومبیل طرف به

 یه با جین مشکی شلوار.نشستم اتومبیل داخل و کردم باز رو در ناچار و کشیدم آهی.شد سوار و کرد باز رو

 یه.بود کرده تن به اونها روی هم مشکی جیر تک کت یه و بود پوشیده دودی تیره های خط با مشکی پیراهن

 ازن خیلی. بو انداخته خط کمی ریشش ته برای.بود مرتب همیشه مثل هم موهاش.بود بسته هم فلزی بزرگ ساعت

 فحر که دادم ترجیح من...شد خارج باغ واز...کرد روشن رو اتومبیل.بود عصبانی گاو یه مثل که حیف اما.بود شده

 گوشم در بنان استاد تعجبصدای کمال با.زد اتومبیل صوت ضبط به فلش یه کرد رانندگی که کمی.نزنم

 ردک نگاهی من به چشمی زیر...نشست لبهام روی لبخند.بودم ترانه این عاشق من.بود بخش آرامش واقعا...پیچید

 :گفت و

 !خندی؟ می چرا-

 :گفتم.بود زدن طعنه حال در همیشه نر گاو این خدا ای

 .اشون ترانه این مخصوصا...میاد خوشم بنان استاد از خیلی آخه-

 :پرسیدم...نگفت چیزی

 میاد؟ هم سوران-

 :گفت میلی بی با

 !آره-

 :داد ادامه

 بودی؟ راضی لباست از-

 .ممنونم! آره-

 تدس از رو مهمونی لباس یه واسه گفتم...نیستی فکرش به خودت معمول طبق میدونستم چون.میکنم خواهش-

 .ندی

 :گفتم و زدم شیطانی لبخند
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 آبروی پای دیگه دارید حق...شنیدم رو ها پارتی توی هاتون همراه حال وصف...دارید زیادی تجربه شما البته-

 .بود میون در خودتون

 :گفت و کرد اخمی

 زیادی چیز دادم انجام دیگران برای قبال که کارهایی مقابل در لباس این درضمن!همینطوره که البته خوب-

 !ببری لذت ازش تونی می...نبود

 :گفتم و گرفتم عمیقی نفس...بود متشکر خود از چقدر.بیشعور ای

 هرگز باشه داشته شماربط ی سلیقه یا شما به که چیزی هیچ از من که کنم تاکید باید بار چندمین برای البته-

 .برم نمی لذت

 جون پدر که میدونم.بپوشی رو خودت لباسهای اون از یکی تونستی پوشیدی؟می رو لباس چرا پس!آهان-

 .شدی نونوار کلی و کرده ولخرجی واست حسابی

 لرزش کردم سعی...گرفت رو گلوم بغض زود چه آه...بکوبونه منو خواست می آورد کم تا قبل دفعات مثل

 :گفتم و کنم صداموکنترل

 رو فرهنگ بی آدم یه عصبانیت و ادبی بی خواستم نمی که نبود این جز چیزی لباس این پوشیدن دلیل-

 .شده نصیبم ناراحتی و استرس کافی اندازه به چون...ببینم

 :گفت و کرد نگاهم واج و هاج

 !؟ میکنی صحبت پرده بی و تلخ خیلی-

 :گفتم عصبانیت و باحیرت

 !ببخشید.هستم طرف مهربونی و مودب آدم چه با رفت یادم... ببخشید وای ای-

 :گفت و زد بدجنس لبخند یه

 .بخشمت می دفعه این مودبم چون...میکنم خواهش-

 :گفت زنم نمی حرفی دید وقتی.شدم خیره جلو به و گفتم بلندی اوف

 خریدم؟ چی کادو بپرسی خواهی نمی-

 .چه من به نه-

 بدی؟ هدیه قراره چی پیمان کهبه نیست مهم برات یعنی-
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 .بپرسم نیستم حاضر اما.هست مهربونی و مودب پسر چرا؛چون که اون-

 !ها؟ بشی پشیمون شاید-

 .نیوفته من گردن چیزی تا کردی خرید من جای به شما که میگم همه کردنکادوبه ازباز قبل باش مطمئن-

 :گفت و خندید بلندبلند

 .اومد خوشم زرنگی بابا نه-

 :گفتم و دادم تکان سری

 هفت های پسربه سالتونباالستمثل و سن که این با شما مثال...هست کند اینقدر مردها عقلی رشد چرا دونم نمی-

 .زنید می حرف ساله هشت

 !بشی خسته شما نیستم راضی من بخدا باشی من فکر به خواد نمی تفکر،شما عاقل،فیلسوف،آخر آخی-

 !مزه بی-

 :گفتم و کردم نگاه ساختمان ایستاد،به طبقه چند ساختمان یه جلوی

 اینجاست؟-

 بدیه؟ مگه؟جای چطور!آره-

 سابیح و درست رو بنان استاد ترانه یه حتی نتونستم که زدی گانه بچه حرفهای اونقدر اینکه از ناراحتم فقط نه-

 .بدم گوش

 :گفت و انداخت من به نگاه یه

 ات پایین بپر هم حاال.اینطورم همیشه که نکن فکر اما.گذرم می آمیزت توهین حرفهای این از پس سرحالن چون-

 .دربون به بدم رو سویچ

 اومد نپایی سرم پشت هم سدرا. شدم پیاده اتومبیل از.هست خرکی عصبانیتش دونستم می زد تند تند یهو قلبم

 مه سدزا رفتم آسانسور داخل من شد باز در ثانیه چند از بعد. زدیم آسانسور طرف به باهم.داد دربون به رو ولید و

 برد فرو شلوارش جیب در رو دستش ایستاد من روبه هم بعد و.روزد دهم طبقه دکمه و ایستاد من روی به ر و اومد

 سربه زده خجالت که نگاهش گرمای ویا بود کوچک بسته محیط اون از ترس تاثیرات از نمیدونم.من به زد زل و

 شده مظلوم شرک گربه مثل و بود شده کوتاه درازم زبان کالم دریک...فشردم دستم در کیفمو و انداختم زیر

 :گفت که زنی باصدای بود کننده گیج عطرش بوی.بودم

 .دهم طبقه-
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 سرش پشت من و رفت بیرون سدرا اول دفعه این شد باز در بعد ثانیه چند موندم خیره در به و کردم بلند سرمو

 و ایستاد شمالی واحد در جلوی سدرا.وجودداشت واحد سه طبقه اون در.کشیدم ای آسوده نفس و شدم خارج

 از بود معلوم... کرد باز رو در دار مدل ای مقنعه و روپوش با خانومی... شد باز در لحظه چند از بعد... فشرد رو زنگ

 یه و بزرگ سالن یه... شدیم سالن وارد سدرا اراهنمایی ب و شدیم وارد...پذیرایی انجام برای بود اومده کترینگ

 دوکلنا و سیگار دود بوی.بود روشن نیمه سالن فضای...داشت بنا زیر متر سیصد از بیشتر که تر وسیع آپارتمان

 جی دی بقیه مثل سر به کاله و چشم به آفتابی عینک... بود نواختن حال در جی دی...بود شده قاطی مهمانها

 دستش در دستمو سدرا... شد داغ دستم ناگهان...میکردند جیغ جیغ و نیرقصیدند هم ودختر پسر ای عده...ها

 :گفت فقط العملی عکس هیچ بدون اون و انداختم سدرا به نگاهی هم بعد و دستهامون به نگاهی... فشرد

 .باهمیم ما نره یادت...نمایشه یه فقط این-

 شکفت،واین گلم از گل...اومد ما طرف به جمعیت میان از سوران... شدم قدم هم سدرا با و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت و بوسید رو ام گونه و اومد جلو سوران...نماند دور سدرا بین تیز ازنگاه

 چرا؟ اومدید شدی؟دیر خوشگل چه خاله دختر وای-

 کجاست؟ کتی...دیگه شلوغه ها خیابون...سوران ممنون-

 :گفت میداد دست سدرا با که همانطور

 .رقصه حال در ها وسط همون هم جون کوکب-

 .ببین رو ها بچه بریم بیا گفت و کشید رو من بازوی هم بعد

 از یکس دست به شالمو و کت راه بین...شدم همراه سوران با...کشیدم بیرون سدرا دست از رو دستم آگاه ناخود

 مشغول که دیدم رو دیگه پیمان،مارال،پانیذودومرد سالن از ای درگوشه و کردم مرتب لباسمو.دادم ها خانم همون

 رو صحبتش... شکفت گلش از ،گل افتاد ما به چشمش تا پیمان.رفتیم طرفشون به سوران با همراه بودند صحبت

 :گفت من وروبه گذاشت تمام نیمه

 !؟ میشدم امید نا اومدنت از داشتم!اومدی خوش...خانوم پناه سالم به به-

 !مبارک تولدتون.خان پیمان سالم-

 . میگه تبریک منو تولد شما مثل زیبایی خانم یه امشب که سعادتی چه ممنونم-

 .نشه کم لطفتون-
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 لباس هم مارال و...داشت تن به صورتی عروسکی لباس یه پانیذ.دادم دست وباهردوشون رفتم دخترها سمت به

 و انداخت من به خریدارانه نگاه بود،یه شده دیدنی وواقعا....بود زده قرمزآتشینی رژ و بود پوشیده کوتاهی قرمز

 :گفت

 اشب؟ کردی کساد دختره هرچی کاسبی و کار که تو عزیزم...خانم این کرده ناز چه ببین آی آی-

 :گفتم و خندیدم

 !خانم رسه نمی شما پای به هیچکی... چیه تعارفا این-

 و کشید آغوش منودر هم کتی...داد سالم همه به.بود درهم اخمهاش.تومد ما طرف به کتی با که دیدم رو سدرا

 گیری حال بود بلد فقط...بود مرگش چه این خدایا... افتاد سدرا به نگاهم هم باز...کردیم پرسی احوال و بوسید

 .بود زنجیری دیوانه یه واثعی معنای به...کنه

 دادم نمی تشخیص...برداشت جام یه سریع سدرا.اومد ما سمت به نوشیدنی سینی با که داد اشاره نفر یه به پیمان

 کدری را جام محتویات سدرا...ننوشم چیزی دادم ترجیح پس...هستند الکلی غیر کدام و الکلی نویدنی کدام که

 و کرد سوران به اخمی سدرا...دوخت چشم سدرا به حیرت با سوران.برداشت دیگه جام یه و سرکشید حرکت

 :گفت

 شده؟ چیزی-

 .که خواد نمی گیوتین.تره باریک هم مو از من گردن!واال نه-

 :گفت من به رو هم بعد

 .برقصیم دور یه بریم بیا جوجو-

 :گفت و خندید که.بودم سدرا خیر یا بله منتظر چرا دونستم نمی هم خودم.انداختم سدرا به نگاه یه

 بازی نقش بخوای که نیست جون پدر دیگه که منی؟اینجا همراه واقعا که داشته برت وهم چیه؟نکنه-

 .اته خاله پسر که هم سوران...کنی

 به اام... دلخوره گذاشتم تنهاش اینکه از که میکردم تصور...همراهشم که بود گفته خودش مهمونی اول بیشعور ای

 :گفتم و کشیدم رو سوران دست پس...درک

 .شد دیوونه باز این...بریم بیا-

 سوران.بودیم معنی بی های خوردن تکان حال در.بود ایرانی شاد آهنگ یه.رفتیم رقص پیست وسط به هم با

 :گفت و آورد جلو رو سرش.خندیدم می او خنده از هم من و میخندید

 کردید؟ کل کل هم باز-
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 :گفتم بود کروه مبهم اونو موزیک هم باز که بلندی باصدای

 !زنه می آدم به طعنه همش بشر این بابا.ندارم کاری اون به من-

 میزد؟ پیک جور چه ندیدی.داره قاطی انگار امشب.نزار دمش رو پا خدا رو تو پناه-

 شراب آدمهای از میاد بدم.خور مشروب مرتیکه.نیومده هاش معشوقه از یکی با اینکه از ناراحته حتما!چه من به-

 .خوار

 شتم گذا اش شونه روی دست ومن انداخت م کمر دور دستهاشو سوران.الیت و مالیم آهنگ یه شد عوض آهنگ

 هک انگیز هوس هیکلی با خانوم یه...بود؟ کی دیگه دختره این خدایا اوه...رقص پیست وسط سدرااومده که دیدم...

 هم اون و سدرا گردن توی بود روکرده سرش...بود پوشیده هم مشکی دکلته یه و داشت تاسرشونه صاف موهای

 هم سدرا...بوسید می رو سدرا گونه گاهی از هر و میزد حرفهایی سدرا گوش در دختره.کرد می نگاهش حالتی بایه

 :گفت.میکنم نگاه رو اونا دارم من بود فهمیده که سوران...کشید می دختره موهای به دست رقص حین در

 ...شدند جدا هم از اما...بوده دخترش دوست قبال...ساریناست اسمش-

 ...وگرنه هم با اینجورین و شدند جدا هم از خوبه-

 به پاک و جذاب سفیدخیلی اسپرت وشلوار کت اون با امشب.اومد جلو پیمان.خندیدیم هردو

 :گفت و منگرفت طرف به رو دستش...نظرمیرسید

 میدی؟ اجازه سوران-

 :گفت گوشم کنار آروم سوران.کردم نگاه سوران به مستاصل

 .انتقامه وقت حاال-

 :وگفت کشوند خودش سمت به و گرفت منو دست پیمان.شد جدا من از وبعد

 !گیر نفس واقعا!شدید زیبا خیلی امشب-

 .ممنونم-

 :گفت گوشم کنار بود داغ هاش نفس

 .بود چیز مهمترین برام مهمانی این در شما وجود-

 :داد ادامه و کرد اندازم بر کمی...کردم سکوت پس بزنم نداشتم حرفی

 .آد می پوستتون رنگ به واقعا لباس این... عالیه هم اتون سلیقه-
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 !دین می کاذب نفس به اعتماد من به شما...دارید لطف!اوه-

 .محضه حقیقت! نیست تملق-

 .کالمی هر از موند قاصر زبونم بازهم

 بشیم؟ آشنا باهم بیشتر خورده یه کنم خواهش ازتون خانوم،میشه پناه-

 ... من خوب-

 .ببینید ای دیگه جور منو شما که دارم تمایل واقعا من...کنید فکر پیشنهادم روی لطفا...نگید چیزی االن-

 کردم احساس که شه نمی بگم اومدم... برده یه ام وسیله یه من که دونست نمس بیچاره این.طل با خیال زهی!ههه

 :گفت پیمان به رو و چسبید محکم منو پشت از نفر یه

 میدی؟ پس رو ما نامزد این داداش-

 :گفت من روبه و من به نگاه یه و کرد سدرا به نگاه یه.کرد عرق سریع پریدو پیمان رنگ که دیدم وضوح به

 ...که نگفتید شما اما...اما-

 :گفت خیالی بی با سدرا

 .که نمیاد وجود به تغییری موضوع اصل داره؟در فرقی چه! گفتم من حاال-

 دستش و کشوند خودش سمت به منو نداد فرصت پیمان به سدرا...کرد؟ چکار احمق این انداختم زیر رو سرم من

 :گفت و چسبوند خودش به منو و گذاشت کمرم روی محکم رو

 رو سرش.گردنش دور انداختم و آوردم باال دستهامو.گردنم دور بنداز رو دستت!واینستا حرکت بی همینطور-

 :گفت آروم.لرزید می بدنم. چسبوند گوشم به رو لبهاش و آورد پایین

 .دادم نجاتش من اما میکردی در به راه از رو مردم پسر داشتی...کلک ای-

 :گفتم خشم با

 .نیستی بیشتر خواه خود آدم تویه!خوشحالی؟ خیلی کردی که کاری این از حاال-

 خودخواهیه؟ این...خواستم؟ رو مسلمم حق...نامزدم چون!...چرا؟-

 !میدادی قورتش رو دختره اون داشتی حاال همین تا تو!ها سرت به زده انگار سدرا-

 اختیار بی رم بردا چشم ها اون از تونستم نمی که بو گیرا نگاهش زد،اونقدر زل چشمهام به و برد عقب رو سرش

 :گفت کردم،آروم نگاه لبهاش به
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 !جوجه؟ کردی حسودی که بینم می-

 :گفتم آمیز تمسخر لحن یه با

 !میرقصید مسلمم حق... نامزدم با داشت چون آره-

 :گفت و خندید

 !پره آدمها این از من دور کنی عادت چیزها این به باید-

 :وگفت کرد نوازش بود ام شونه روی تا که رو صورتم جلوی موهای و آورد باال رو دستش

 .باش آروم بره یه مثل پس!هستی بهراد سدرا نامزد تو که بدونن باید همه اما-

 :فتگ لب به لبخند سدرا..میکرد نگاه ما به افروخته بر ای چهره با مستاصل پیمان...کردم نگاه سدرا سر پشت به

 .بندازه نگاه منه مال که چیزی به نکنه حرات دیگه تا...میزنم بهش رو آخر ضربه حاال-

 چرخیده پیمان سمت به حاال. گذاشت ام گونه بعد و گردن روی رو لبهاش نرم خیلی سریع حرکت یک در وبعدر

 تماشای محو دیوانگی کمال در و عاشقمه بود شده م باور هم خودم که میکرد نگاهم عاشقانه چنان.بودین

 منو...رفت ای دیگه سمت به شدو خارج جمع از پیمان دید وقتی.بودم شده صورتش اجزای ی همه و چشمهاش

 :گفت و کرد ول

 .بشینیم بریم بیا بسه رقص دیگه خوب-

 حسی یه...بود ای دیگه چیز سدرا با رقص اما... بودم رقصیده پیمان و سوران با...داشت نگاهی عجب اما.!نامزد ای

 و دادمی دل مارال جیک تو جیک سوران.نشستیم کاناپه یه روی و رفتیم...بودم نکرده اش تجربه اونها با که داشت

 که بود دختری چه آخه...داشتنی دوست سوران! مهربان سوران...شد حسودیم مارال به لحظه یه...گرفت می قلوه

 دستش سیگارتوی نخ شد،یه نزدیک ما به رقصید می سدرا با که لوند هموندختر.نبره لذت اون با مصاحبت از

 :گفت سدرا روبه و انداخت من به عصبانی نگاه یه...بود

 کردی؟ پیدا کجا از رو جوجه این...ببینم-

 :گفت و کرد نگاه پاش سرتا به سدرا

 بدم؟ توضیح شما برای باید-

 باریک چشمهاشو کمی و کرد فوت من سمت به رو دودش ناز با...زد سیگارشکالتیش به عشوه با پک یه دختره

 :گفت و کرد

 کردی؟ می التماس چطور پیش دقیقه پنج تا رفته یادت اینکه مثل-
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 !نگو مزخرف-

 میکنی؟ سر یکی با رو شبت تدهر که دونه می این-

 !شو خفه لطفا سارینا-

 رو هاوایی تعطیالت عزیزم.کنی می توهین خاطرش به من به داری جور این که هست مهمی شخص پس... اوه اوه-

 کردی؟ فراموش زود چه

 :گفت و زد دستم پشت ای بوسه...گرفت دستمو و شد نزدیک من به...زد دختره به پوزخندی سوران

 .کردم پیدا رو تو از بهتر یکی اما...نکردم فراموش نه-

 و کرد نگاه منو آمیزی تحقیر نگاه وبا زد پوزخندی کشید باالش فک جلوی دندونهای روی به رو زبونش دختره

 :گفت

 !کمه؟ واست زیادی این... کنی نمی فکر-

 :گفت و کشید بازوم روی نالیمت با رو ودستش انداخت من به ای عاشقانه نگاه سدرا

 !پاکه و اول دست چیه؟اینکه به خوبیش دونی می...زیاده من سر از هم خیلی اتفاقا-

 باقی اول دست دیگه که باشه تو با وقتی...عشقم خوب-

 مونه؟ نمی

 دختره به رو و... کرد خونم وارد دستشو حرارت کل که کرد وارد من بازوی به سرحرص از محکنی فشار سدرا

 'گفت

 :گفت من به ورو.نداره وجود ها حرف این ما بین پس...هستند من ی آینده همسر ایشون حال هر به-

 !عشقم؟ درسته-

 :گفتم اختیار بی

 .هستیم یکی تو منو...عزیزم آره-

 :گفت من به رو و زد سیگارش به محکمتری پک دختره

 !نشو زده ذوق پس...داده ها خیلی به ها قول این از...شی می قدیمی هم تو بیچاره-

 :گفتم و انداختم صورتش به نهایتا و باالتنه به بعد و اش کشیده و لخت پاهای به نگاهی
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 که اینه مهم...بوده تو صدتامثل ویا تو با سدرا که نداره اهمیتی اصال برام درضمن!مربوطه سدرا و من به دیگه اون-

 هچ بشی نزدیک اتومبیلش سایه به حتی دم نمی اجازه بدون اینو و شم می قانونیش زن من دیگه هفته آخر تا

 .خودش به برسه

 :گفت و فشرد خودش به بیشتر رو من و داد بازوم به ای دیگه فشار...بود شده خنک دلش که سدرا

 !کارت پی برو خوردیش؟حاال جون سارینا-

 دادم فاصله کمی اومدم بیرون آغوشش از گرفت فاصله من از و شد شل سدرا دست.شد دور ما از عصبانی ه دختر

 :گفتم و زدم لبخند.نشستنمون حریم به

 !برقی های کش مگس مثل دقیقا...زیاده خیلی من کارایی انگار...من هستم ای وسیله عجب-

 و یکت...بخورم تکون جام سر نداشتما تمایلی دیگه.داد لم سرجاش بعد و کشید آهی... انداخت من به نگاهی سدرا

 نکردی آرزو چرا گفتند همه...کرد خاموش رو ها شمع هم در ای قیافه با پیمان و آوردند رو پیمان کیک پانیذ

 :گفت و انداخت من به نگاهط پیمان...؟

 !نداره ای فایده دونم می چون-

 :گفت آهسته سدرا

 شده؟ ناامید بدطور ات مرده کشته عاشق-

 پشت...نداشتم کیک اون خوردن به میلی من اما شد تقسیم کیک.موندم خیره جمعیت به فقط و ندادم جوابی

 :فتگ دید اینجور منو که سدرا...بخورم چیزی نتونستم آوردند رو شام که هم وقتی حتی.میکزد درد شدت به سرم

 خوری؟ نمی هیچی چرا چیه-

 !میکنه درد سرم کمی یه-

 بیارم؟ آسپرین یه واست میخوای-

 .شدم درد این دچار دوباره امشب اتفاقات لطف به که.خورده سرم به که هست ای ضربه اثر در.ممنونم نه-

 :فتگ و برگشت قرص یه و پرتغال آب لیوان یه با دقیقه چند بعداز...رفت کتی سمت به و شد بلند جاش از سدرا

 !بخور اینو بیا-

 :گفت و اومد کنارم سوران.خوردم پرتغال آب کمی با و گرفتم دستش از رو قرص

 من؟ جوجوی آخه تو چیشدی-
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 .گرفتم سردرد عجیب یکهو...سوران دونم نمی-

 :وگفت گرفت رو نبضم سوران

 داری؟ هم سرگیجه-

 :گفتم حالی ب با

 شده.. سنگین چشمام..چ...شم... می... سبک دارم میکنم احساس! خیلی آره-

 :گفت سدرا به رو سوران

 !باش زود.بزنم براش سرم ویه... بشه معاینه باید باالست کیفم...باال بیارش سریع-

 ومباز زیر سدرا...نداشتم تعادل اصال اما شدم بلند ازجام هم شد،من بلند و گذاشت میز گل روی رو بشقابش سدرا

 رد بودند خودشون کار مغول کدام هر که مهمانها میان از...انداختم بدنش روی رو وزنم اختیار بی من و گرفت رو

 بودم گیج خیلی...شدم متوقف اون ایستادن با هم من و ایستاد آسانسور جلوی.شدیم خارج آپارتمان از و شدیم

 گفت؛ و زد زانو من جلوی نگران ای قیافه با سدرا...نشستم زمین روی و دادم دست از رو تعادلم...

 !دختر پاشو!چیشد!پناه؟-

 یب اونقدر.کشوند آسانسور داخل به منو و کرد بلندم و گرفت رو بازوم زیر سدرا.شد باز آسانسور در...ندادم جواب

 دور من سقوط از جلوگیری برای رو دستش...بود افتاده سینهاش روی سرم و بود سدرا به ام تکیه که بودم حال

 کدوم نمیدونم شد باز ودر ایستاد آسانسور وقتی...میکرد تحمل منو وزن تمام دست یک با.بود انداخته کمرم

 ازب و کارت با برد درها از یکی سمت به منو سدرا.داشت وجود هم روی به رو دقیقا بزرگ دودر فقط که بودیم طبقه

 : گفت و کرد

 .کن تحمل کوچولو یه...رسیدیم...عزیزم بیا-

 توجه چیزی عیچ به لحظه اون...کرد هدایت خواب تخت سوی وبه کردومن باز رو اتاق در...رفتیم اتاقی طرف به

 اموکفشه...بخوابم تخت روی تا کرد کمکم سدرا...دیدم نمی چیزی بود نزدیک من به که سدرا صورت جز و نداشتم

 :گفت که شنیدم صداشو...گرفت شماره همزمان و...کشید بیرون پاهام از

 ...میره هوش از داره بده خیلی حالش دیگه بیا! موندی کجا لعنتی...سوران-

 به رو...کرد نگاه چشمهامو داخل و گرفت رو فشارم...بود همراهش هم کیفش...بود سرم باالی سوران بعد ای دقیقه

 :گفت سدرا

 واطه بذارم تا کن پیدا چیزی یه فقط.نباش نگران...شه می بهتر کنم می وصل سرم واسش حاال... داداش سدرا-

 .سرم پایه
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 زدو دلبخن سوران...گفتم کوچکی آخ...سوخت دستم...زد رگم توی رو کردونیدل پاک الکل با دستمو پشت هم بعد

 :گفت

 !نارنجی نازک ای-

 چشمهامو...کرد آویزان اون روی رو سرم سوران... گذاشت تخت کنار رو اون اومد رختی چوب یک با سدرا

 :گفت که شنیدم رو سدرا صدای...بستم

 .مواظبشم خودم ران سو پایین توبرو-

 .مونم می نه-

 .هستم خودم من...شه می دلخور پیمان برو...نیست الزم-

 !کن خبرم شد تموم که سرمش پس اوکی-

 :گفت من به رو سوران.کردم نگاه بهشون حالی بی با و کردم باز چشمهامو

 .میاره جا حالتو سرم این...کن استراحت-

 که شنیدم پارکت روی رو سدرا کفشهای صدای.بستم چشمهامو دوباره.رفت و داد تکان سری سدرا برای هم بعد

 مطمئنانسکافه که لیوان یه با...کردم باز چشمهامو...اومد پاهاش صدای باز بعد دقیقه چن...شد می خارج اتاق از

 رو لیوان.  انداخت کاناپه روی و آورد در رو کتش... گذاشت پاتختی روروی لیوان... اومد تخت سمت به بود

 داشت ام سرگیجه.میداد نوازش رو مشامم نسکافه بوی...شد مشغول و گرفت دست به همراهشو تلفن و برداشت

 سدرا.کردم ناله و کشیدم درهم رو صورتم آگاه ناخود.میداد آزارم سرن پشت شدید درد احساس اما...میشد کمتر

 :گفت و اومد سمتم به و شد متوجه

 شده؟ چی-

 .بریده امانمو...میکنه درد خیلی سرم پشت-

 :گفت و انداخت ام چهره به نگاه یه

 ها رموگی واین شکسته سرت پشت گه نمی...نداره عقل اصال که هم هلن این.بستیشون که موهاته خاطر به شاید-

 .ببینم پاشو!میکنه اذیتت

 روی و رفت تخت دیگه سمت به.آورد در نشسته حالت به رو من حرکت یه با و گذاشت تشک روی رو دستش

 روی رو دستش.شدن معذب!...بیاره؟ در رو کنه؟موگیرها چکار خواست می این خدا وای.نشست سرن پشت تشک

 موهام از آهستگی به رو بقیه سرهم پشت کشیدو بیرون رو ها گیره از یکی اش دیگه دست با و گذاشت گردنم

 سر پایین به موهام های دسته ها گیره آوردن بیرون از بعد بود نزده موهام به زیادی تافت خوشبختانه.کرد جدا
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 یا کننده نرم و شامپو بوی.کنه مرتب رو اونها تا کشید دست موهام البالی دستش هردو با که کردم احساس.خورد

 جلوی رو دستهاشو از یکی.شد قطع دستهاش لمس چندی بعداز...خورد دماغم زیر بودم زده پیش ساعت چند که

 :گفت و آورد صورتم

 شدی؟ بهتر حاال...آوردم در رو همه...بود سرت توی گیره همه این ببین-

 :گفتم خجالت با... بودم شده بهتر هم واقعا

 .شدم زحمتتون باعث...بهترم االن بله...ممنون-

 که هم چقدر.میشه تموم دیگه ساعت نیم یه تا کرده تنظیم رو سرم سوران این که اینجور بخواب حاال!خواهش-

 !احمق این دست زیر میرن که هایی مریض بیچاره...میچکه ها قطره اون تند تند

 چشمهامو...بود شده کم خیلی سرم پشت درد...بود شده سنگین چشمهام.شد خارج اتاق از و شد بلند جاش از

 برد خوابم کی ونفهمیدم بستم

 تاقا توی تلخ ادوکلن بوی استشمام با اما هستم کجا اومد نمی یادم اول.بود تاریک جا همه... کردم باز چشم وقتی

 از رو نیدل اون کی دونم نمی...کردم لمس وروشو چپم دست طرف بردم دستمو...رو جریانات کل آوردم یاد به

 از رودیدم اتاق برق کلیدهای رنگ قرمز چراغ و چرخوندم چشم.بودم نشده متوجه من که بودند کشیده دستم

 بزرگی اتاق چه وای... شد روشن اتاق دم روز کلید و رفتم قرمز چراغ سمت به کورمال مال کور و شدم بلند جام

 کاغذ هم اون که دیوار یه جز به بود سفید دیوارها و ها پرده فقط.ها ملحفه حتی بود سیاه رنگ به چیز همه.بود

 اب بود عریض خصوصی هال یه روم روبه...کردم باز رو در و گرفتم زیبا اتاق اون از چشم.بود ومشکی سفید دیواری

 اب گسترده سالن یه...بودند روشن لوسترها همه... بود چهلچراغ که رسیدم سالن به و گذشتم اونجا از در تعدادی

 هب...دیدم سالن از ضلع یه د را آشپزخانه و گردوندم چشم...بود زیبا واقعا...ای نقره و سفید مدرن ودکور مبلمان

 اون از آب زیادی مقدار حریصانه و کشیدم بیرون رو آب شیشه... کردم باز رو یخچال ودر رفتم آشپزخون سمت

 هس ساعت فهمیدم دیوار روی ساعت از و گردوندم چشم. برگشتم سالن به دست به شیشه وبعد...نوشیدم شیشه

 سدرا عکس دیدن با...نداره آمد و رفت که بود مشخص کامال بود هرکی خونه اینجا داشت برم ترس...هست بامداد

 و رفتم...سدراست آپارتمان اینجا که شد تبدیل یقین به شکم عجیبش و جذاب اخم اون با دیوارها از یکی روی

 و...گذاشتم زانوهام روی رو ام چونه...کردم جمع شکمم توی و آوردم باال پاهامو. نشستم کاناپه اولین روی

 بود درست...بشم؟ آدم این همسر من بود قرار یعنی...سدرا عکس به موندم خیره.کردم قالب پاهام دور دستهامو

 میشدم زنش رسما من و میشد خونده عقد صیغه اون باالخره اما بود کوتاهی مدت برای و قراردادی چیز همه که

 جذاب،تحصیل مرد یه سدرا...بکشم دوش به رو بودن سدرا همسر نام وقتی چند بودم مجبور ناخواه خواه...

 نفس یه رو شیشه درون آب بقیه ناخودآگاه.شد خواهد چه من عاقبت دونستم نمی اما بود جنتلمن کرده،مقتدرو

 بین من دروغ یا بود راست اعتراف این آیا دونستم نمی...هم من والبتا... اومد نمی خوشش ازمن اون اما...باالرفتم

 .بودم مانده احساساتم همه
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 :گفت زیبا و گرفته صدای یه

 .بخدا رفت عکسم رنگ!منو خوردی بابا-

 صورتی پوش تک یه با مشکی ورزشی شلوار یه.بود سدرا.کردم نگاه سرم پشت به و خوردم تکانی ترس از

 :گفتم لکنت با.بود پوشیده

 !ترس از مردم وای-

 

 

 !واقعی...واقعی.هستم عکس همون صاحب من نترس

 :گفتم و کردن سرتاپاش به نگاه یه

 !شما هستی رویت قابل کامال.بینم نی دارم بله-

 :گفت نشستو من از فاصله با کاناپه وروی.اومد من سمت وبه زد لبخند

 .شدی بهتر که مشخصه افتاده کار باز زبونت اینکه از شدی؟البته بهتر-

 کجاست؟ سوران راستی بهترم بله...ممنون-

 .مونی می اینجا رو امشب و نیست خوب حالت گفتم پدرجون به.عمارت رفت اون-

 .شدم شما مزاحم امشب من ببخشید..برد خوابم کی نفهمیدم اصال-

 :گفت و شد بلند سرجاش از

 .اینجا اومدی می باید روز یه که مزاحمتی؟باالخره چه-

 هست؟ مجردیتون خونه اینجا-

 :گفت و انداخت پیشانیش به چینی

 .نمیاد خوشم مجردی خونه لفظ از من.شخصی منزل بگی بهتره-

 :زد داد لحظه چند از بعد و رفت آشپزخونه سمت به هم بعد

 .بخورم من گذاشتی نه...خوردی شام خودت نه...میرم می گرسنگی از دارم... بیا پاشو-

 :گفت و انداخت آب شیشه نگاهبه گذاشتمیه میز روی رو آب شیشه و رفتم آشپزخانه به
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 !خوری؟ می آب شیشه با همیشه تو-

 چیشده؟ مگه حاال...بودم تشنه خیلی آخه...نه-

 !بود دهنی اون آخه هیچی-

 و تمانداخ باال ای شانه.بود گذشته.بکنم تونستم نمی کاریش دیگه... پناه بمیری بود؟ای دهنی...برسرم خاک ای

 قرار میز روی و آورد بیرون دقیقه یک از بعد و گذاشت ماکروویو درون رو شیر دولیوان...نشستم میز پشت

 :گفت و داد قرار من آوردوجلوی بیرون یخچال از هم رو گردویی کیک.داد

 .ندارم رو شکالتیش متاسفانه اما داری دوست خیلی کیک میدونم بیا-

 :گفتم و انداختم شیطونش چشمان به ؟نگاهی میدونست کجا از این وا

 .ممنون-

 خالی شیرش لیوان وقتی.کرد همراهی منو هم سدرا.بود شده بهتر وضوح به حالم.خوردم شیر و کیک کمی

 :گفت و داد تکیه صندلیش به انداخت پا روی پا شد

 !هستند اینجا صبح شنبه بابام و سهیل...مامانم-

 :گفت بدجنسی با سدرا.شد بهتر حالم عمیق نفس یه با.افتادم سرفه به و پرید گلوم توی شیر

 ترسی؟ می ات آینده شوهر مادر از اینقدر یعنی وای-

 :گفتم و کردم پاک بود کرده پر چشمهامو سرفه اثر در که اشکهامو

 داشته کردم نمی فکر که نگرانم فامیلی با شدن مواجه از بیشتر من...ها مشتاقی خیلی انگار!مزه بی چه-

 !؟ شدی می خفه که بودی شما...اینا و دایی پس و خاله پسر تا چند...خاله شوهر و خاله...دایی زن و دایی...باشم

 .میاد خوشت شون از حتما...نباش نگران-

 !امیدوارم-

 .کارها سری یه انجام واسه بریم باید هم فردا دیگه چیز یه-

 نیام؟ من شه نمی-

 .الزامیه شما حضور...نخیر-

 . باشه-
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 مانسا با...آورده لباس واست فرزانه درضمن.داریم کار کلی فردا که...بخوابیم بریم پاشو حاال.خوب دختر آفرین-

 نبالد بریم جا همین از فردا که بیاره بیرونو لباس گفتم...بیرون لباس دست یه با بنفش خواب لباس یه... اومد

 .کارامون

 :گفتم و کردم اخمی

 .کردی تفحص حسابی که بینم می-

 !اختیارم صاحب! دیگه خوب-

 .هوووف برم رو رو-

 :گفت و زد اش سینه به دستی شد بلند جاش از

 .نیلوفری شما صبح ببخشید نه... خوش شب...بخواب برو پاشو دیگه-

 زو چه...باشه بدی خونه هم که اوند نمی نظر به...کنم تحملش تونستم می...نبود اخالق بد هم زیاد نه.زدم لبخند

 خواب اتاق به...میشم آزاد من و...میشه تموم هم زود خیلی که. هست داد قرار یه این نه نه...بودم شده راضی

 اکس و نشستم تخت روی...بود شده گذاشته تخت کنار که شدم کوچکی ساک متوجه کردم نگاه اطراف به. رفتم

 لباس اون این.شد لبهام مهمون خنده...کشیدم بیرون رو خواب لباس...کردم باز رو زیپش و گذاشتم کنارم هم رو

 مین اگر که کوتاه حریر خواب لباس یه.بود کرده فکری چه خودش پیش فرزانه آخه...نبود میکردم فکر که خوابی

 من بعد دیوانه دختره.نبود من میل باب هم اصال که...بود هلن خریدهای جزو خواب لباس این...بود بهتر پوشیدیش

 قفل اونو و رفتم اتاق در طرف به.میشم مواجه هست گربه عکس جلوش که بنفش شلوار و بلوز اون با میکردم فکر

 نقدراو.پوشیدم رو معروف بنفش خواب لباس.آوردم بیرون تنم از اونو و کردم باز رو لباس زیپ بدبختی به...کردم

 اون روی و رفتم تخت سمت به...ام دیوانه که داشت برم وهم که خندیدم خودم قیافه به آینه جلوی و درتنهایی

 . بخوابم راحت تونستم می دیگه شده قفل در اون با...بودم مطمئن امنیتم از شکر رو خدا شدم ولو

 :زدم داد بیدار و خواب حالت همان ودر...بیدارشدم خواب از سدرا گفتن پناه صدای و در صدای با صبح

 .بیدارم من-

 .کارهامون دنبال بریم تا بخور صبحونه بیا پاشو.بیدارشدند خانم عجب چه-

 .میشم آماده حاال باشه-

 این گفت می...کرد می فکرایی چه خودش با سدرا حاال.خندیدم خواب لباس دیدن با هم باز.شدم بلند جام از

 هک رو صورتم و رفتم بهداشتی سرویس به!...منحرفه حتما پوشه می خوابهایی لباس چه مجرده اینکه با دختره

 جمع سرم باالی موهامو و اومدم بیرون.شستم صابون و آب با رو بود روش هنوز دیشب های آرایش اثرات

 رو جا همه فکر فرزانه خوشبختانه آوردم کیفو... بودم دیده ساک درون رو کوچکی آرایشی کیف دیشب.کردم
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 رو رنگ آبی جین.شدم بلند آینه جلوی واز دادم انجام شد می ختم ریمل رژو به که آرایش کمی.بود کرده

 لبق یه با سفید رنگ به رومی یقه با کوتاه آستین بلوز یه.بود خورده خر مغز واقعا دختر این خدا ای...پوشیدم

 ام خنده خودم فکر از...کردم ناز واسش خودمو میکرد فکر حاالسدرا.نبود مناسب اما بود خوشگل... طالیی گنده

 و شدم خارج اتاق از.بود بهتر جوری این.پوشیدم رو ای قهوه مانتو.شد مخ بی فرزانه نصیب هم فحش دوتا...گرفت

 هم میشد بلند ازش بخار که رو روش جلوی داغ وچای.بود نشسته میز پشت سدرا.رفتم آشپزخونه سمت به

 :گفت و انداخت من سرتاپای به نگاه یه زد لبخند من دیدن با.میزد

 !سالم علیک-

 .بخیر صبح.سالم-

 هم دراس.کردم مربا و کره لقمه گرفتن به شروع و ریختم لیوان توی پاکت از شیر کمی.نشستم میز پشت و رفتم

 :گفت و سرکشید هم رو چای...میخورد تند تند و جلوش بود کشیده رو نیمرو ظرف

 .داریم قرار مزون با ده ساعت باش زود پناه-

 :گفتم و انداختم منتظرش صورت به نگاه یه.رفتن مزون دنبال زود چه روشن چشمم

 .حاضرم منم بپوشید لباس شما تا-

 :گفت و شد بلند جاش از

 .حاضرم دیگه دقیقه دو تا من پس خوب-

 جمع رو میز روی وسایل.شدم بلند جا واز خوردم کره و نون لقمه دوسه...شد خارج آشپزخونه از سدرا

 یک موهامو و...پوشیدم رو ای قهوه و عسلی دار طرح روسری...شدم خارج آشپزخونه از...شستم رو لیوانها.کردم

 واسه فرزانه الاقل خوب...شدم خارج اتاق از... برداشتم هم رو چرم ای قهوه کفش و کیف...کردم رها صورتم ور

 نگاه یمن یه...میکرد صحبت همراهش تلفن با و بود ایستاده سالن وسط سدرا.بود گذاشته تمام سنگ بیرون لباس

 :گفت من به رو بود تلفن پشت که کسی از خداحافظی از بعد و انداخت من به

 !عجب چه!ای؟ آماده خوب-

 :گفتم و کردم اخمی

 !ها بودی شما نبود آماده که اون اینکه مثل-

 :گفت و کرد خودش به اشاره یه

 بریم؟ حاال... شدم خوبآماده.آهان-
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 مه عطرش بوی.بود زده ور یک و باال سمت به موهاشو.بود پوشیده مشکی پیراهن با تیره ای قهوه شلوار و کت یه

 سرم پشت... رفتم ورودی سمت به و شدم رد کنارش از اخم با.بودیم شده ست چه.بود برداشته رو خونه که

 :گفت من روبه... شدیم البی وارد بعد لحظه چند...اومد

 !بیارن ماشینو من تا بشین جا همین-

 .بیرون برم دم می ترجیح-

 عریض رو پیاده کنار.شدم خارج ساختمان از.رفتم درالبی سمت به من.نشست کاناپه روی و انداخت باال ای شانه

 لاتومبی از داشت تن به ای سورمه فرم لباس که جوانی پسر بعد دقیقه دوسه...ایستادم نارون درخت ی سایه زیر

 جوان اون از رو کلید...اومد بیرون ساختمون ار ژست با آقا لحظه همون.شد پیاده سدراخان چشم وتوی تابلو

 :گفت من به رو و کرد حرکت اتومبیل سمت به و گرفت

 !عمه؟ شید،دختر نمی فرما تشریف-

 صندلی پشت آوردو در رو کتش اول باآرامش سدرا.نشستم و کردم باز رو در...رفتم اتومبیل سمت به حرص با

 حرکت شدو روشن اتومبیل زد رو استارت دکمه و کرد رومرتب شلوارش کمی.شد اتومبیل سوار بعد و انداخت

 رو داص کمی.کرد بنانتوقف استاد ترانه همان روی بعد و کرد عقب جلو تراک چند کرد روشن رو ماشین ضبط...کرد

 اسدر.سپردم گوش کنم گوش بودم نتونسته دیشب که ای ترانه به من و...شد خیره روبرو به خودش و کرد زیاد

 شیک خیلی و دوطبقه رنگ سفید ساختمان یه جلوی ساعت نیم حدود از بعد و نزد هم حرف کلمه یک حتی

 پارک رو اتومبیل. بودیم اومده عروس لباس خرید برای ما که بود شده باورم واقعا حاال.بود عروس مزون.کرد توقف

 :گفت من به رو و کرد

 .پسندیدی چیزی شاید داخل بریم.عالیه خیلی کارشون که گفت...کرده معرفی کتی رو اینجا-

 بدون.عروسیم لباس خرید واسه بیام اینجوری کردم نمی فکر وقت هیچ...انداختم ساختمون به نگاه یه

 مکین پفک بسته یه خواستم می انگار نداشتم احساسی هیچ...دلهره بدون...مدت بلند ریزی برنامه بدون...عشق

 :گفتم سدرا به رو و کشیدم آهی...بود دار خنده...بخرم سرکوچه ازبقالی

 هرحال به... باشه میخواد مزونی هر نداره فرقی من واسه...اینجا خوبه اجباریزیادی عروسی یه واسه خوب-

 .هست فرمالیته

 :گفت و کرد نگاه من به نفرت با و برداشت رو کتش...کرد پوفی

 وتو من بین هم قرا و قول واون...میونه در خانواده آبروی پای ولی...نبود مهم زیاد هم من برای.درسته که این آره-

 !شو پیاده زود.کنیم پیدا خوب چیز یه مجبوریم پس...نمیدونن که بقیه هست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر کهربا | پناه ی سایه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

116 

 

 سدرا...رفتیم باال هماهنگ...رفتیم ساختمان جلوی ی ها پله طرف به باهم...شدم پیاده و انداختم باال ای شانه

 :گفت زنونه صدای یه بعد ثانیه چند...آورد در صدا به رو ساختمان زنگ

 !بله؟-

 .داشتم قرار زند خانم با امروز...هستم بهراد من...خانوم سالم-

 .هستن منتظرتون ایشون...بفرمایید!بهراد جناب اوه-

 شدیم ساختمان وارد باهم.شد باز تیکی با در

 هب...بود پوشیده مشکی دامن و کت...بود کرده جمع سرش باالی موهاشو که جوان دختر یه.بود شیکی ساختمان

 روی سالن در...بریم سالن به که کرد تعارف ما به...کردم نگاه بهاون روسریش سربدون از متعجب...اومد ما سمت

 نپیراه یه با سفید چسبان شلوار یه که میانسال خانم یه لحظه چند از بعد.نشستیم هم کنار سفید مبلهای

 :فتگ بلند و اومد نا سمت به بود کرده جمع کلیبس با شیک خیلی موهاشو بودو پوشیده نفتی آبی ابریشمی

 !هستند؟ خوب پدربزرگتون.بهراد جناب اومدید خوش-

 هب رو و.نشست کناری ی کاناپه روی هم وخودش.بنشینیم که کرد وتعارف داد دست هردومون با شدین بلند جا از

 :گفت سدرا

 اومد؟ خوشتون فرستادم براتون که زمردیellesab لباس اون از بهراد جناب-

 :گفت و داد زند خانم تحویل ژکوندی لبخند سدرا

 .بود خانمم تن برازنده واقعا...بود عالی...نکنه درد دستتون بله بله-

 :گفت و انداخت من به نگاهی زند خانم

 نهل طریق از هرحال به اما...نیاوردن تشریف موقع هیچ خودشون منتها.هستند همیشگی مشتری که خانم البته-

 .شدم آشنا هم ایشون با جون

 خریده اینجا از سدرا هم رو لباس اون هیچ هلن حاال!کرد؟ می خرید اینجا از هلن پس.بود مونده باز ازتعجب دهانم

 .:ریخت هم به زند خانم صحبت دوباره شروع با...ام ریخته هم به افکار رشته!بود؟

 .باشید کرده مطالعه رو بودم داده خدمتتون کاتولوگیکه تا سه دو امیدوارم بهراد جناب-

 و انداخت هم روی پاهاشرو کرد مرتب هاست گرون مارک اون از بود معلوم که رو دوختش خوش کت سدرا

 :گفت و صافکرد صداشو.بود دید توی بدجور رولکسش ساعت گذاشت رونش روی دستشرو
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 ابب کدوم هیچ عروس لباسهای بین از صراحتا ولی...پسندیدم که بود مجلسی لباس تا چند... دیدم رو همه بله-

 رانسویف لباسای...پسندم می بقیه از بیشتر رو ایتالیایی و لبنانی طراحان عروس لباسهای من واقع در...نبود میلم

 .بهتره کنید معرفی گفتم که نظری طبق برند یه واز کنید لطف اگر...غریبن و عجیب زیادی که هم

 دخترهای همون حتما بود پسندیده کی واسه رو مجلسی لباسهای اون نیست معلوم...کرد سخنرانی عجب اوووف

 .آره می در سر ها خانم لباس از همه این طور چه پسر این موندم.بودند برش و دور که وارنگی و رنگ

 :گفت و کرد میداد قورت رو سدرا ابروش و چشم با داشت که منشی روبه و گفت باالیی بلند حتما یه زند خانم

 .بیار رو ایطالیایی برندهای زحمت بی جون طناز-

 :گفت من به رو

 واثعا چون.کنیم انتخاب رو لباس تا چند این بین از یکی مجبوریم ست هفته این آخر واسه جشن چون عزیزم-

 البته و مارک کارهای از که هست عروس لباس تا پونزده البته.بدیم سفارش جدید لباس شنبه پنج تا نیست مقدور

 .کنی انتخاب تونی می اونها بین از.هستند خاص

 اسدرا. داد قرار میز روی هم لوگ کاتا چند و سررسید عروسی های لباس رگال با منشی.دادم تکان سری فقط

 :گفت گوشم کنار

 .کن نگاه نزدیک از رو ها لباس الاقل...چرا کردی سکوت... بده نشون خودت از حرکتی یه پاشو-

 که الحق...گذروند می نظر از رو همه دقت با سدرا میداد نشون من به یکی یکی رو لباسها کاتالوگ طبق دختره

 اهنگ سدرا به التماس با.بودم شده هم تر گیج حاال بودم گیج که من اما.بودند خواستنی و شیک خیلی لباسها

 :گفت و گذاشت خودش روی جلوی رو مدل مدلهاسه بین از.کردم

. مکرد نگاه رو عکسها و رفتم میز سمت به.پسندیدم رو اینها من...عزیزم کن انتخاب رو یکی تا سه این بین از-

 ترم یک که بود گرد سن یه سالن طرف یه..کشید بیرون رگال های لباس بین از رو مدل تا سه هر سریع هم دختره

 ونا روی.بود سفید پرده یه هم قسمت اون دور تا دور...میشد سالن به وصل پله دو با.بود ها قسمت بقیه از باالتر

 از موهامو حریر.دار پف دامن با دکلته لباس یه...کرد تنم رو لباس اولین دختره آوردم در هامو لباس... رفتم سن

 کنار حرکت یه با رو پرده هماهنگی بدون هم بیشعور دختره...نبود ای آینه...زدم کنار پیشونیم جلوی

 مثل االح فکرکردم کرد من پای سرتا به نگاه یه پرده رفتن کنار با.بود ایستاده منتظر جیب در دست سدرا...کشید

 :گفت بالفاصله اما.بخوره تکون تونه نمی جاش از و میشه میخکوب سرجاش هندی فیلمهای

 !نیست خوب نه-

 به هم اون پوشیدم رو دوم لباس.رفتم پرده پشت دوباره ببینم آینه در خودمو حتی اینکه بدون ناچار به ومن

 ونتک نه معنای به رو سرش فقط میزد حرف موبایلش با که همونطور سدرا که دفعه این...شد دچار سرنوشت همین
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 متن از زحمت به رو لباس...کنم اش خفه میخواست دلم که تکبرش و غرور این خاطر به بودم عصبانی اونقدر...داد

 :گفت و گرفت روم جلوی رو آخر لباس دختره...آوردم بیرون

 .کردند می نگاه اینو همه از بیشتر چون پسندیدن اینو بود معلوم.هم اول همون از-

 :گفتن متعجب

 !میگی؟ راست-

 .بود حواسم من عزیزم،آخه آره-

 یه...نهک تنم رو ژیپون دختره تا شدم منتظر تنگی نفس و حرص با واقعا و.کردم تن به و گرفتم دستش از رو لباس

 ایه گل که نازک خیلی تور یه از ای حلقه آستین یه صودت به سینه باالی از اما دکلته.بود حریر جنس از لباس

 بودویه اسلب باالی گیپور تور همون از کمر پایین تا هم لباس پشت سانتی سه یقه یه با.بود.داشت برجسته گیپور

 حریر الیه چند از که ساده دار پف دامن.بود لباس بخش زینت کمر پایین تا گردن از که مروارید های دکمه ردیف

 شکلی چه نمیدونم...مروارید از پر و گیپور های بالبه بود چادر یه مثل هم سر روی تور.بود شده درست هم روی

 کنار پرده وقتی.انداخت سرم روی رو تور و کرد جمع سرم باالی سریع حرکت یه با موهامو دختره اما... بودم شده

 گفت؛ بالبخند بعد و کرد براندازم خوب آرامش با سدرا...اومدم پایین سن واز رفت

 !عالیه این-

 :گفت زند خانم به رو و کرد من به رو پشتش بعد

 .کنید بندی بسته رو لباس همین لطفا زند خانم-

 :گفت ملیحی لبخند با هم زند خانم

 که ستیز سه دو البته.آورده ها پریروز دیروز رو لباس این ست کفش. دم می هم رو فروشی کفش آدرس... چشم-

 .بخوره همسرتون به امیدوارم

 .ممنونم اوکی-

 تحمیلی عروسی این.کشیدم بیرون سدرا دست از سریع رو دستم.شدیم خارج ساختمان واز کردم تشکر هم من

 یه مثل دقیقا هم من و رفت اتومبیل سمت بگزه،به ککش اینکه بدون سدرا.بود بدتر هم تحمیلی جنگ هزارتا از

 اونجا هم ظهر بعداز وتا رفتیم فروشی جواهر یه به عروس مزون از بعد...افتادم راه سرش پشت محترم یابوی

 به نبود یادش دونم نمی...نبود درکار ای حلقه ولی...کرد انتخاب رو جواهرات سدرا خود هم باز.شدیم معطل

 حلقه خریدن
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 آنچنانی رستوران یه به ناهار خوردن برای ظهر.کرد نمی فرقی زیاد هم من برای هرحال به...بود خیالش بی کال یا

 خیلی سدرا...میشد من ماه یک حقوق نصف غذاش دوپرس هزینه که بود خوشکل و شیک جای یه هم باز.رفتیم

 داده سفارش ایتالیایی غذای یه.اون روی روبه مغشوش فکر با هم ومن بود نشسته میز پشت اخمالود و رسمی

 تون خوردن در بود وارد هم چقدر...خرچنگ خوراک یه هم وسدرا...بود چی دونستم نمی هم خودم که بودم

 نزده حرف باهاش که بود مدتها...نه یا آد می من عروسی جشن برای آیا که.میکردم فکر پدر به من.زشت موجود

 دلگیر ازش خیلی چند هر بزنم زنگ بهش خونه به رسیدن محض به که گرفتم می تصمیم داشتم...بودم

 ویجل دستی خوردن تکان با....باشم ومادر پد بی غریبه همه این بین کذایی عروسی اون شب نمیخواستم...بودم

 :گفت اخم با سدرا.شدم خارج کردن فکر از صورتم

 خوری؟ نمی غذاتو چرا-

 .ندارم میل-

 :گفتم حرص با.کرد می خراب اعصابمو پوزخندهاش این.داد ادامه خوردن به و زد پوزخندی

 میزنید؟ پوزخند میزنم حرفی یه من تا چرا شما-

 :وگفت انداخت من به سفیحی اندر عاقل نگاه یه

 !بماند-

 :گفتم نلرزه میکردم سعی که صدایی با.کردم رها رودربشقاب چنگال و گفتم اوفی

 هم بابا ثانی در.. چیز همه زیر بزنم تونم می.میام راه شماها با دارم زیادی بینم می میکنم فکر که حاال من ببین-

 همون یا بهزاد آقای طرف از بوده بلوف یه این کنم می فکر هرچند.کنه نمی تهدیدش خطری پس...نیست اینجا

 .شما جون پدر

 :گفت من به رو و کرد پاک دستمال با رو دهانش خونسردی با سدرا

 شم،رحم نمی قدم پیش من دیگه که بدونم اینو فقط.بزنی بهم رو چیز همه میتونی داری دوست جور هر!راحته-

 لمد خیلی هم من که نکن فکر درضمن.بیوفت خوب!...بیوفتی؟ در بقیه و جون پدر با میخواهی.کنم نمی بهت هم

 !لعنتی هوووف...دختر یه وجود میخواد

 :داد ادامه و کشید پیشونیش به دستی

 واسه مک کردی میکشه؟فکر رو جوجه تو ناز من موقعیت و قیافه به مردی کردی کردی؟فکر فکر چی تو اصال-

 زا چیزی من بکشی کنار پاتو اگر...برسم زندگیم به میخوام هم من...ندارم؟ آرزو کروی فکر...ندارم؟ عشقی خودم

 ...دم نمی دست
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 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 داری؟ آلزایمر احیانا... مونه نمی یادت حرفات میشی؟انگار محروم ثروت از گفتی که شما-

 :گفت غرور با و زد لبخند

 ثروت اگر بله...بخوابم و بخورم عمرم آخر تا تونم می که دارم شخصی ثروت اونقدر...گفتم هم دیگه بار یه-

 من دم روی پا زیادی بخواهی اگر اما...که نیست چیزی کم...میشم ناراحت مسلما بدم دست رواز خانوادگی

 فامیل..پدرت...مخمصه توی میوفتی کا تویی اون بعد...گذرم می چیز همه خیر از میزارم تنهات اونوقت...بزاری

 !رو سوران حتی دی می دست از رو همه...جدیدت

 : گفتم و دادم تکان سری

 !دیگران نه بزن حرف خودت طرف از-

 :گفت و خورد رو اش نوشابه از کمی

 دوست خاله دختر یه عنوان به رو تو گیره،اون می قرار تاثیر تحت هم سوران ریخت بهم چیز همه وقتی خانم-

 مارا عاشق اون که شدی متوجه حاال تا کنم فکر...همینه خاطر بخ فقط میکنه لطف بهت اگر.بیشتر ونه داره

 .ست ساله چندین عشق یه این.هست

 :گفتم و لرزید ام چونه

 .باشی تونی نمی هم همون تو اما.نداشتمش هیچوقت که برادره یه فقط من برای سوران-

 :گفت و کشید پوفی سدرا... بود اشک از پر چشمانم...شد سرخ رنگش سدرا

 میل بی هم تو...داره دوستت اون حال هر به.بود گرفته نظر در برات رو پیمان اول همون از جون پدر کاش ای-

 یه مرغش اما...کردم هم صحبت جون پدر با باره این در حتی من...بودید خوشحال دوتون هر حاال اونوقت...نبودی

 .کردند نشون بدبخت من برای رو بوده سلتون سه که عالی جناب موقع همون از گه می داره پا

 ینا الیق من یعنی خدایا..نداشتم پیمان به احساسی که من..گفت می چی سدرا این...غلطید تم گونه روی اشکهام

 تهداش دوست منو اون الاقل یا...باشم داشته دوستش هم من که کسی.کنه؟ ازدواج من با عشق با نفر یه که نبودم

 .پیمان...پیمان آره!...باشه؟

 :گفت ای مسخره لحن با سدرا...خوردم آب کمی و کردم پاک اشکهامو دست با

 .میکنم رو کار این بقیه خاطر ،به نخوام رو تو هم اگر مت که بگم بهت اینو فقط...حاال نگیر آبغوره-

 کمی بلندش های مژه...زد می برق چشمهاش...موندم خیره صورتش به خیس چشمهای همون با و زدم پوزخند

 اینها از کدوم هیچ ولی...بودند زیبا و برجسته هم اماباز بود فشرده هم روی حرص از رو لبهاش...داشتند حالت
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 اصال که مردی با ازدواج برای اجبار...بود اجبار...اجبار...بود عشق نداشتن مهم.بود احساسش مهم...نبودند مهم

 اون یعنی...بود دیگه دختر یه عاشق که مردی.بودم شده زیباییش مسحور فقط نداشتم دوستش...شناختمش نمی

 اون مسلما...کنه تحمل منو خودش قول به بهش رسیدن برای بود حاضر غرور کوه این که.بود چجوری دختر

 !اون؟ اما...بتپه واسش دلم هم من و باشه منتظرم که نداشتم رو کسی کشید،من می زجر من از بیشتر

 به زدن زل از تونستم نمی.بودند شده قرمز کمی چشمهاش سدرا.شدند سرازیر اشکهام اون با همراه و کشیدم آه

 بودم دلخور دوستهام از یکی یا بابام یا مامانم دست از هم داشتموقتی عادت کوچکی از.بکشم دست چشمهاش

 :گفت کالفه سدرا...میکردم نگاهشون مظلومیت یا انزجار با فقط

 .نبردی بین از اینجا کارکنان جلوی آبرورو مونده ته این تا...بریم پاشو-

 مشتری ،حتما سرش پشت هم من و زد بیرون رستوران از کنه حساب اینکه بدون سدرا.شدم بلند صندلی روی از

 بیلاتوم سمت به.نداشتم رو چیزها این به کردن فکر حوصله دیگه بود فکر از پر سرم دونم نمی... حتما...بود دایم

 یب که اشکهایی تا زدم آفتابیمو عینک...کردم انپنه روسری ریر بود زده بیرون که موهامو...شدیم سوار...رفتیم

 از رپ دلم.افزود اشکهام سرعت به که بود غمگینی ترانه.شنکرد رو رو ضبط سدرا...کنم پنهان ریختند می محابا

 .همین بودم بازی شب خیمه عرکسک یک من...بودم کس بی و تنها...بود غصه

 جلوی.ردک می اگرتوهین نکنم،حتی کل کل سدرا با که بودم گرفته دادم،تصمیم تکیه صندلی وبه چشمهاموبستم

 :داشت،گفت نگه که عمارت ساختمان

 .رسیدیم پاشو-

 ک.شنیدم رو سوران صدای.عصربود4ساعت.شدم پیاده حرف بی

 کجا؟ هوووی-

 روی رواز وعینک اومد طرفم بودند،به نشسته ها درخت زیر های صندلی روی وسدرا صدا،پیمان طرف به برگشتم

 :وگفت کرد نگاه من کرده وپف قرمز چشمهای به حیرت وبا.برداشت چشمهام

 آوردی؟ بیچاره سراین بالیی بازچه سدرا-

 :گفت حرص با سدرا

 .نکن فضولی لطفا سوران-

 ما باهردوی.گذاشتم ام کرده پف چشمهای روی رو عینک سریع ومن اومد ما سمت به هم پیمان حین همان در

 :وگفت انداخت من بازوی روزیر دستش سوران.داد دست

 .بخوریم باهم هم قهوه یه.بشین ما پیش بریم بیا-
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 روبه پیمان.رفت عمارت داخل کردوبه می نگاه ما به مستاصل سدرا.کردم حرکت همراهمشون وبه تکاندادم سرمو

 :گفت من

 کردی؟ گریه خانوم پناه-

 .میکنه درد سرم خورده یه.نه-

 :وگفت کرد نگاه من به شک با

 !کنه خدا-

 :گفت پیمان روبه سوران

 .بیاد هم نامزدت این تا...بشینیم اونجا بریم عزیزم بیا... ست حوصله بی خودش کن ولش بابا ا-

 :شدوگفت بلند ازجاش سوران.کشیدم درهم ابروهامو حرص با

 .مونده کجا مرده ذلیل فرزانه این ببینم برم من تا کنید صحبت شما!...لیدی اخمت روبا ما نکش-

 بیرون داص با نفسشو پیمان...رفتم می ور کیفم بند با داشتم.رفت عمارت سمت وبه گفت مسخره لحن یه روبا اینها

 :گفت دادو

 داری؟ مشکل سدرا با تو جان پناه-

-.... 

 زنی؟ نمی حرف چرا-

-.... 

 چقدر که دونی می هم خودت...هستم پشتت نفس اخرین تا هستم من باهاش داری ای مساله اگه بدونی خواستم-

 .دارم دوستت

 :گفتم مستاصل

 .ندارم مشکلی من-

 بپرسم؟ سوال یه تونم می-

 !خدمتم در بدم جواب اگربتونم-

 !هست؟ جون زیرسرعمو دوتا شما ازدواج نکنه-

 :وگفتم آوردم روباال سرم حیرت با
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 بهراد؟ آقای میزنی رو حرفها این حسابی چه روی-

 تعریف براشون رو جریان و کرده روجمع فامیل بزرگان ی همه صبح امروز بزرگت پدر...نکن بازی فیلم-

 .میدونن رو حقیقت همه حاال...کرده

 :زدم داد وشکوه شدم بلند جام از

 !چی؟-

 :گفت ارامش با

 !بشین-

 :گفتم مصنوعی لبخند وبا نشستم

 !؟.باباتم عموی نوه من که میدونی حاال پس-

 وگفتک کشید آهی

 در هم سدرا پای اونجوری. بیارم دستت به میتونستم من اونوقت...بودی دوستش دختر کاش نبودیفای کاش ای-

 !بود؟...نبود میون

 !نداره جریان این به ربطی سدرا-

 :وگفت زد پوزخندی

 خوب خیلی رو خانوادگی رسم واین ام خانواده همین از هم من دیوانه...کردم باور هم من...گی می راست تو آره-

 راضی خود از سدرای جای به منو کاش ای البته.رفت ونخواهم نمیرم زور حرفهای این بار زیر هرگز من اما...میدونم

 .بودند گرفته نظر در

 :وگفتم خندیدم

 ...خواستم رو سدرا خودم میل به من اما!شماست با حق خوب!بله-

 .مکن باور بتونم من تا...نکن گریه ها دروغ این گفتن موقع الاقل...عزیزم نیستی بلد هم کردن بازی رُل پناه-

 احساسی هیچ... گرفت گرمش دستهای میون در رو دستم پیمان.شده اشک از خیس صورتم فهمیدم تازه

 گفتک...نداشتم

 دومک هیچ خدا به...بخواه تو فقط.میبرمت فامیل واین لعنتی خونه این از رو تو امروز همین بخواهی تو اگر ببین-

 .نیست مهم من واسه اموال و مال و ها رسم این از
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 بود گرم سدرا دستهای...کرد نمی منتقل من به رو حسی هیچ دستهاش که هرچند برم باهاش خواست می دلم

 وبا کردم جزم رو عزمم...کشیدم بیرون دستهاش از دستهامو ترس یه با یکهو.میشد چی پدرم...سدرا... سدرا!

 گفتمک جدیت

 .گرفتم رو خودم تصمیم من-

 هب عمیقی پک...آمد نمی بهش بود؟اصال سیگاری این مگه عه...زد اتش سیگار یه...شد بلند جاش واز کشید آهی

 :گفت میداد بیرون حرص با رو دودش که وهمونطور زد سیگارش

 .لعنت... من شانس این به لعنت-

 زد صدا هرچه...شدم رد سوران کنار واز شدم بلند جام از من...سینی یه در قهوه فنجان سه با...اومد سوران

 متس به داشتم.رفتم باال ها پله از سریع...نبود کسی اطراف اون روشکر خدا رفتم عمارت داخل به...نکردم توجهی

 :گفت عامرانه لحن یه با و اومد بیرون جون پدر اتاق از سدرا که رفتم می اتاقم

 !کن صبر هی-

 من روی جلوی.بودم درد از لبریز من...بود تکمیل ظرفیتم نداشتم تحمل دیگه.بود بس امروز واسه خدایا

 ادهافت دستم از هم کیفم.بود افتاده سرم از روسری...برد اتاق داخل به منو دست کردوبا روباز در ضرب با...ایستاد

 بوددکمه اش سینه به نگاهم...کرد پر رو مشامم عطرش بوی...کرد خم رو سرش...نزدیک خیلی... جلو اومد.بود

 جیرزن یه به که عجیب عالمت یه.زد می برق اش برنزه پوست روی گردنبندش.بود گذاشته باز سینه روی تا هاشو

 گفتک و.اورد باال امو چونه اش اشاره انگشت نوک با...بود متصل قطور

 .کن نگاه رو اینجا هِی-

 :گفت حرص با...بود شده محکم فکش...بود خشم برق از پر...کردم نگاه چشمهاش به

 کردی؟ می غلطی چه داشتی تو-

 :گفتم اختیار بی.شد بلند نهادم از آه...گرفت رو ام چونه ومحکمتر باالاورد رو دستش.کردم نگاهش فقط

 .نکن... اومد دردم سدرا آی0-

 نزنی؟ حرف پیمان اون با نگفتم بهت مگه-

 .نمیاد یادم چیزی من-

 ؟.!کنم حالی نفهم زبون تو به چجوری باید اینو من..منی نامزد تو اخه...هوووف...دختره-
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 خودش که زیاده دردش فهمیدکه انگار.کنه ول رو ام چونه شاید تا...اوردم فشار اون وبه گرفتم رو دستش مچ

 زمین به محکم کفش نوک با...انداخت اتاق به نگاه ویه کرد شلوارش جیب توی دستهاشو...کرد ول رو ام چونه

 وگفتک کوبید

 .بزنی حرف هرزه پسره این با ندارم خوش من.کنم شن رو برات رو چیزی یه بزار-

 بزنی؟ تهمت همه به داری چی؟توعادت-

 :وگفت اومد جلو و گذاشت گردنم روی رو دستش.گرفتم رو در ودسته.رفتم عقب من و اومد جلو

 داشت حرفی چه...ام نمی کوتاه اینکه یعنی...داره فرق این اما.کردی بازی من اعصاب با حسابی حاال تا صبح از-

 بود؟یادت اینجا قراری یه رفته ؟یادت نیست حالیت احترام انگار بدین؟تو هم دست به دست بود الزم که زد می

 پیمان؟ اون و هستم سدرا من که رفته نکن؟یادت بازی من غرور با گفتم بهت رفته

 باال رو دستش هردو...بود من ترسیده قیافه خاطر به شاید بود شده درهم صورتش کمی...کرد ول رو گردنم

 نزدیک پیمان به که کنم می تاکیید آخر بار واسه!...خوب دختر ببین-:گفت و...زد عقب موهامو نرمی به...آورد

 بود زده زل صورتم همانطوربه و آورد پایین آروم رو دستش هم بعد!محترمم نامزد نکن بازی من ابروی با و...نشو

 ستش...کردم حس صورتم روی نفسهاشو داغی شد تر نزدیک...گردنم روی وبعد کشید دست هام گونه روی اوا

 حرکت یه با در جلو از ومنو آورد بازوم به محکمی وفشار شد غم از پر چشمهاش...رسید هام بازو وبه اومد پایین

 زمین روی همونجا...کردم نگاه بسته در به وواج هاج من...کوبید هم به شدت با رو شدودر خارج اتاق واز زد کنار

 ونوازش دلسوزی واون بود چی عصبانیتش اون...کنه ام خفه بود مونده کم.ریختم اشک تونستم وتا...خوردم سر

 پیمان...بگیر فاصله پیمان از میگفت چرا...زندگی این به میکردلعنت درد ام چونه هم ؟هنوز!چی بعدش

 لباس.شدم بلند جام واز کشیدم آهی.بود ومودب ساکت که اون...کردم نمی باور نه.اومد نمی بهش اصال/وهرزگی

 همراهمو وتلفن کشیدم دراز تخت روی خوردم خودم تجویز به بخش آرام یه.گرفتم دوش ویه اوردم در هامو

 . بود خسته صداش...داد روجواب تلفنش دوم بوق...زدم تلفن بابا به...گرفتم صورتم جلوی

 تویی؟ بابایی پناه الو-

 .بابایی سالم-

 گزن بهت هرچی هستم؟چرا تلفنت منتظر روزه چند بودم؟میدونی دلتنگت چقدر میدونی دخترم...عزیزم سالم-

 نمیدادی؟ جوابمو میزدم

 ..آخه...بابا اخه تونستم نمی-

 روبراهه؟ چیز دخترم؟همه چی آخه-

 ...فقط روبراهه چیز همه بابا آره-
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 !عزیزم بگو-

 ادم مشت یه گرفتار اینجا پدرم بدون مادرم بدون.. ام خانواده وبدون تنها من..بودم رنجیده...گرفت گلومو بغض

 :گفتم زحمت به...بودند مادرم و پدر اینها همه ومسبب بودم شده داشتن فامیلی ادعای که غریبه

 !کیمیا-

-... 

 :گفتم پس...بود شده قطع تلفن انگار.نیومد بابا از صدایی کردم شک

 !بابایی؟ الو الو-

 :وگفت میلرزید که شنیدم ارومشو صدای

 گفت؟ روبهت چیز همه باالخره-

 !بابا آره-

 .هستم تو شرمنده من...بگم بهت خودم نتونستم که ببخش.ببخش مارو دخترم-

 :گفتم پس.کنم ناراحتش این از بیشتر نیومد دلم.بود وگرفته ناراحت پدر صدای

 جون پدر که بگم بهتون میخواستم فقط...اومدم کنار مساله این با هم ومن شده که هست کاری دیگه بابایی-

 .گفت من به هم رو شرط

 !لجبازه پیرمرد این واقعا؟چقدر-

 مومامان اصال میکنم احساس من بابا...دارند فرق باما خیلی جدید خانواده این...هستم مستاصل واقعا من بابایی-

 .چیه اسمش و کیه مامانم دونستم نمی حتی من بابا...شناختم نمی

 .میکنم درک دخترم دونم می-

 .اد نمی خوشم سدرا از من اینکه مهمتر و....ماست از متفاوت خیلی کردنشون زندگی طرز اینها بابا-

 :گفت جدی و محکم لحن بایه بابا

 تو اما..دادم مردونه قول یه من درسته...چیز همه زیر بزن تو...شدم تهدید که عمره یه من نکن منو فکر دخترم-

 خواهی دوستش برازندگی اون با سدرا دیدن بعد تو گفتم خودم پیش من مهمتره تو احساس نکردی گناهی

 .داشت

 .میکنم عملی رو شما قول من...شده دیر حرفا این واسه دیگه بابا نه-
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 ...آخه دخترم-

 که حاال بگم میخواستم فقط...کنن نمی ازدواج باعشق که همه...میام کنار باسدرا من...نباش من نگران شما بابا-

 میایی؟ عروسی واسه شما بدونم خواستم می...کردم عادت زندگی این به هم من...نداره وجود رازی دیگه

 !زودی؟ این به!عروسی؟-

 هفته نای آخر باید که کفش یه توی کرده پاشو بدجور جون پدر حاال اما باشه نامزدی یه بود قرار اولش بابایی بله-

 اهمتف بدون هرچند نامزدی این اخر که میگن ثانی در...امریکا بره سفر یه واسه قراره انگار...بشه کنده قضیه غال

 .بشه تلف وقت چرا پس...باشه ازدواج باید باشه هم

 !ندادن؟ خبر من به زودتر چرا اما-

 !بیایی؟ عروسیم واسه حتی تونی نمی یعنی-

 رپد کنم فکر ولی میکنم سعیمو تموم...باشه فرزندش کنار مهم شب این توی که هست پدری هر آرزوی عزیزم-

 که حسرتی و کشیده که رو دردی تا بیاره خودم سر حاال اوردیم خودش سر ومادرت من که بالیی میخواد بزرگت

 .کنه جبران رو مونده دلش به

 .رو شرایط میفهمم بابا باشه-

 :دادم وادامه...گفتم بغض با اینو

 .خداحافظ...بیایی کن سعی...بابایی دارم دوستت-

 .عزیزم کن حالل رو ومادرت من...دارم دوستت خیلی دخترم منم-

 :گفتم هق هق با

 .خدانگهدار...حالل-

 بی.زدم زل سقف وبه کشیدم دراز تخت روی...شد تکه چندین گوشی...روبرو دیوار سمت به کردم روپرت گوشی

 .سدرا به لعنت....اش مسخره شرط به لعنت... جون پدر به لعنت.ریختم اشک صدا

 عصبانی چقدر که میدونست هم جون پدر انگار...نرفتم پایین شام خوردن برای کرد اصرار فرزانه چه هر شب اون

 شهر از خارج به بزرگش پدر همراه به سوران بود قرار فرزانه گفته طبق بعد روز...بود نگفته چیزی که هستم

 کرده غذا اعتصاب.نه یا میره هم سدرا که نبود مهم برام.بودم راحت جون پدر دست از امروز پس...بره

 اگفت؛سدر اومدو سرم باالی اخم با که روهم خانوم ومینو.نرفتم پایین هم ناهار برای وحتی نخوردم صبحونه.بودم

 یا دیگه چیز هیچ که اتاق سفید سقف.بودم مونده خیره سقف به فقط.کردم بیرون اتاق از منتظرمه غذا میز سر

 نتیجه به کمتر میکردم فکر اماهرچه.کردم فکر قبلیم وزندگی سدرا...پدرم...مادرم به...بود نکرده رنگینش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر کهربا | پناه ی سایه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

128 

 

 کسی اگر.بود وامنیت قدرت مرجع من برای پلیس...هست قوی خیلی قانون میکردم فکر همیشه.میرسیدم

 داره وجود هم قانون از تر قوی چیزی یه که حاال اما...بود خوش قانون به میشدم،دلم اذیت اگر میشد مزاحمم

 این در رو جون پدر.میده صاحبشون به دیگه های چیز خیلی و قدرت،شخصیت دوتا این...وثروته نفوذ هم واون

 خودش رواز مادرم حتی اون.داشت نمی بر دست موضعش از.بودم شناخته دیگران تعاریف از وهمچنین مدت

 متنفر ازش اون که بودم مردی دختر من.داشتم خود جای که من.بود نیومده رحم به دلش ای ذره حتی..بود رونده

 مینو... نرفتم پایین هم شام برای وقتی....بگیره مرد اون دختر طریق رواز دخترش انتقام خواست می شاید.بود

 اهمیتی من اما میگه جون پدر به رو چیز همه که کررد تهدید منو اومد باال.میشد دیوانه داشت دیگه خانم

 ودوطبقه بود باغ کنار که رفتند می باغ کنار ساختمان به منزل خدمه ی همه شب دوازده ساعت.ندادم

 وخواهرش فرزانه آن از هم دوم طبقه میکردندو زندگی دراون سهراب آقا خانواده که همکف طبقه...داشت

 سوز مهرماه هوای...پوشیدم مشکی ورزشی شلوار یه...بود خانه آشپز مجاورت در اتاقش که هم خانم مینو.بود

 نه حاال تا دیشب حمام از که هم موهام...کردم تن به مشکی تاپ روی هم سبز شرت سوییت یه.داشت سردی

 نهل اما.انداخت می ام گذشته زندگی یاد به منو که بود کرده پیدا قشنگی موجهای. سشوار ونه بود خورده شونه

 نم به رو نظرش بخواد که نبود کس هیچ اصال نبود هلن که اماحاال.باش ومرتب کن صاف موهاتو گفت می همیشه

 انگشتی دمپایی جفت یه. بودم تنها من...بودند شهر از خارج که جون وپدر وسدرا سوران.کنه تحمیل

 چراغ اکثر رفتم پایین ها پله از...راحت و ساده...بودم شده خودمون کوچک ی خونه همونپناه دقیقا حاال...پوشیدم

 گرم تا ماکروویو توی وگذاشتم ریختم خودم برای شیر لیوان یه.کردم حرکت آشپزخونه سمت به.بودند خاموش ها

 یرو ها نگهبان از یکی.شدم خارج ساختمون از و رفتم ورودی در سمت وبه برداشتم رو لیوان دقیقه یک بعد.بشه

 تدرخ زیر وصندلی میز سمت وبه دادم جوابشو.داد وسالم شد بلند جاش از دید منو تا.بود نشسته ایوان های پله

 مزاحم خواست نمی انگار.رفت سنگفرش جاده سمت وبه شد بلند جاش از هم نگهبان...رفتم ایوان روی روبه

 حباب بودند روشن زیادی چراغهای باغ اطراف.کنه درک منو که شد پیدا یی باالخره.باشه من شب نیمه خلوت

 ودستهام.گذاشتم میز روی روم جلوی شیررو ولیوان نشستم صندلی روی.بودند کامل ماه مثل وروشن سفید های

 از که حالشون به خوش.بود سربی های ستاره از پر.شدم خیره سرم باالی اسمون وبه کردم سوییشرتم جیب توی

 ردو زمین ظلمت از چون.درخشیدند می اینقدر خاطر همین به شاید.بودند دور وحیله ننگ وپراز تاریک زمین این

 چی بابا پس.شد فشرده دلم یکهو اما...دنیا اون بودم رفته مامان با تصادف همون توی کاش ای...بودند مونده

 یاد.بود داشته نگه پا سر اونو من وجود دونستم می.بودم بابا عاشق شدت به هم هنوز اما اتفاقات این همه میشد؟با

 :گفت می همیشه که افتادم معارفمون استاد حرف

 تونه نمی احدی هیچ هم نخواد واگر میشه انجام باشه ومقدر بخواد اگه...میدونه خدا فقط رو کاری هر حکمت-

 .ببره پیش از کاری هیچ

 طفق حاال تا صبح از. نداشتم خوردنش به تمایلی اصال اما...کردم مزه رو لیوان درون داغ شیر از کمی.کشیدم آهی

 وخیال فکر فقط من روزهای این خوراک نبودم گرسنه هم باز اما...بودم خورده کیک ای وتکه چای فنجان یه

 نسنگی سرم.گذاشتم میز روی رو سرم...حاال اما گذشتم نمی غذایی وعده هیچ از.بودم شکمو خیلی ترها قبل.بود
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 روحمو وگلها چمن بوی...خنک نسیم.بود کابوس همش هم اون که.بودم خوابیده دوساعت فقط حاال تا دیروز از.بود

 موقعیت اگر.بخرم جون به رو ارامش این کمی تا گذاشتم هم روی چشمهامو.بودم شده ارام کمی..میداد نوازش

 حتی....بود شده نصیبم که بود ارامش تنها حاال اما میترسیدم وتنهایی سکوت واین ختها در انبوه از بود ای دیگه

 .بودم کرده فراموش هم رو ترس

 3پناه هی-

 کت یه. بود سدرا.کوبید می شدت به ترس از قلبم...موندم خیره بود ایستاده کنارم که کسی به...پریدم جام از

 من...زد قهقهه...ندید.بودند قرمز چشمهاش.روح یک مثل درست داشت تن به سفید راحتی شلوار و سفید پوش

 گفتک دار کش صدای یه وبا نشست و کشید روعقب صندلی ویه برد دست.کردم نگاهش متعجب

 تو؟ نشستی اینجا...چرا-

 :گفتم دلهره کمی والبته تردید وبا آروم

 ؟!داری مشکل هم این با نیست؟نکنه نامزدیمون برخالف دیگه که این بشینم اینجا داشتم دوست-

 زیپ اگاه ناخود...انداخت شرتم سوییت باز یقه سمت به نگاهش...انداخت من ارایش بدون صورت به نگاه یه

 :وگفت زد زل چشمهام به کشید موهاش به دست یه حال بی.کشیدم باال حد اخرین روتا سوییشرتم

 .دارم رودوست نفر یه من-

 :وگفتم کردم وجور جمع خودمو...گفت می داشت چی این...بود مونده باز دهانم

 میگی؟ من به اینو ؟چرا چه من به خوب-

 :وگفت رفت هم توی اخماش

 لعنتی؟ میگیری من از اونو داری تو چه؟اخه تو به-

 چقدر...بود مشخص میداد که الکلی بوی از. نبود خوب حالش آره...اورد جلو رو صورتش.نبود خوب حالش انگار

 ادامه...میزد رو دلش حرف داشت وحاال بود کرده مست.کشیدم عقب خودمو تنفر با.مدلی این مردای از میومد بدم

 دادک

 .آد نمی خوشم ازت.ندارم دوست رو تو من-

 .خان سدرا متنفرم تو از منم آد نمی خوشت که درک به-

 !همین؟-

 :وگفتم زدم عقب موهامو
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 کرمانتی زیادی نظرت بیوفتم؟به پاهات به و کنم بخورم،گریه عشقی شکست حاال داری بگم؟انتظار چی خوب-

 شه؟ نمی

 : گفت داری کش صدای با

 .شیم می وشوهر زن هفته آخر تا ما آخه-

 . کردم خودمو سعی ی همه من نکردی مخالفت اصال که بودی تو!خواستی خودت!دونم می-

 میکنی؟ بازی نقش بهراد؟چرا سدرا ؟زن شی می من زن داری که نیستی خوشحال تو یعنی!هه-

 که دستهاش روی رو سرش.کردم نگاهش خشم وبا دادم تکیه صندلی به.نبود خوش حالش واقعا این خدا به نه

 :وگفت گذاشت بود میز روی

 ...اماتو.میکردم عشق.میکردم زندگیمو داشتم من-

 چی؟ من-

 .ندارم دوستت من...ریخت بهم چیز همه...اومدی تو-

 !هم من-

 می... سوخت براش دلم نزارش حال بادیدن اما بودم ترسیده خورده یه.بست وچشمهاشو کرد من به نگاه یه

 اما گذشت ای دقیقه چند... بود میز روی سرش هنوز.زنه نمی حرف اینجور هرگز هوشیاری حالت در دونستم

 :زدم صداش نگرانی با... نشد بلند ازش صدایی

 .هستم باتو سدرا...سدرا-

 جواب بی هم واون زدم صداش هم باز.ایستادم وکنارش. شدم بلند صندلی روی از.نشنیدم جوابی هم باز

 وهمزمان دادم وتکانش گذاشتم اش شونه روی رو دستم.بودند زده بیرون اش برنزه دستهای قوی های عضله.موند

 :زدم صداش

 !تو؟ چیشدی ترسم می دارم من پاشو سدرا آهای-

 شده خل پسره این نداشت فایده...نخورد چندانی تکان هم باز اما انداخت من به نگاه نیم یه داد تکان رو سرش

 .:وگفتم انداختم وقطورش بزرگ بازوی زیر رو دستم.بود

 میخوری؟ چی واسه ظرفیتی بی اینقدر که تو بگه نیست یکی...خرابه خیلی حالت تو انگار-

 :وگفتم کشیدم رو دستش کمی حرص با.زد پوزخند
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 اسهو نذاشتی اینم باشیم تنها خواستیم رو امشب یه...کنم می بخواب،کمکت اتاقت توی داخل،برو بریم پاشو-

 .ببینم پاشو.من

 از.رفتیم ساختمون سمت به هم بودم،با گرفته رو ساعدش که همانطور.رسیدم می اش شونه سر تا.شد بلند جا از-

 رو شاتاق در.هست گیج که بود امامعلوم.میکرد نگاه روش جلوی به بودوفقط ساکت مدت تمام در باالرفتیم ها پله

 یادم تازه.بود سوران کاش.ایستاده اتاق وسط مستاصل م دید که برم خواستم می.دادم هلش داخل وبه کردم باز

 تریخاکس زیبای اتاق یه.شدم اتاقش وارد باتردید...بود وایساده گیج اینجا حاال اما بود می نباید هم سدرا که افتاد

 :وگفتم دادم هلش تختش سمت به.زدم روکنار وروتختی رفتم جلو...بود سفید و

 .بخواب اینجا بیا-

 :گفت لحظه چند از وبعد کرد نگاهم

 !پناه بزنم حرف باهات خوام می-

 :گفتم اخم با

 .زنیم می حرف شدی هوشیار که فردا...بزنی حرف حاال خواد حالت؟نمی این با-

 ...اما-

 .میدم قول بزنیم حرف که میام وقت اول صبح.بخواب بگیر.نگو زور روتو امشب ببین-

 :وگفت نشست تخت روی

 /بدی بهم اب لیوان یه شه می-

 های وبطری.کردم روباز درش.افتاد اتاق کنار کوچک یخچال به چشمم که بیارم اب اشپزخونه از برم خواستم می

 کت داره دیدم که سدرا طرف برمیگشتم داشتم...آوردم بیرون اونو.رودیدم اب بطری والبته نوشیدنی رنگارنگ

 کتفش پشت.بود جالب برام چیزی یه اما نکنم نگاهش خواستم می...ترسیدم...لرزید دلم...میاره در رو پوشش

 جلو باتردید.بود قشنگ خیلی وورزشکاری درشت هیکل اون روی.بود شده تاتو قشنگ خیلی بال دوتا عکس

 م ردک وسعی بردم جلو رو دستم.میکرد نگاه فرش از نقطه یه به داشت و بود پایین سرش. بود نشسته هنوز.رفتم

 :گفتم...ندوزم چشم عریانش ی ها سینه به

 خواستی؟ نمی آب مگه-

 اب وکمی گرفت رو بطری.اورد روجلو دستش.بودند وسرخ خمار چشمهاش...اورد باال من صدای با رو سرش

 کشید رو بطری...کرد نمی ول رو بطری اون اما.گرفتم دستش رواز وبطری شدم خم گرفت طرفم به اونو و.خورد

 :موگفتم
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 .بخواب بگیر حاال... اینجارو ببین...هست بالشتت این سدرا-

 دیگرم دست وبا دادم وهلش گرفتم هاشو وسرشونه بردم جلو رو دستم نداره فایده میگم بهش چقدر هر دیدم

 شد پخش اون برهنه وسینه صورتم روی که هامو مو اورد روباال دستش که کردم احساس...کردم مرتب رو بالشش

 :وگفت زد لبخند که کردم نگاهش اخم وبا کشیدم عقب سرمو سرعت به...کنه می نوازش رو هبود

 .بزنم دست بهشون خواست می دلم که مدتهاست... مونه می دریا موج مثل داری خوشکلی موهای چه-

 :وگفتم زدم پوزخندی

 !دیوونه پسره.نداره ربطی من به هم خواهی نمی بخواب خوای می رفتم من...سدرا آقا مستی واقعا تو نه-

 منو اسدر امشب تا که دلیل این به شاید.بودند گرفته گر لپهام...شدم خارج اتاق از و انداختم روش شدت با رو پتو

 این رد...وراستی مستی گن می که درسته...بودند کرده گل ابرازاحساساتش یکهو وحاال بود گرفته نادیده همیشه

 اتاقم به...؟!چیه خاطر به دونستم نمی خودمم که زدم لبخندی آگاه خود نا...بود ای دیگه آدم یه کال حالت

 مالک در که ودیدم زدم سر اتاقش به که بود صبح سه ساعت حدود...میخوندم وکتاب بودم بیدار دوساعتی...رفتم

 .!!خوابیدم بود کرده متعجب هم خودمو که خیالی ارامش با هم ومن برگشتم اتاقم به پس...خوابیده آرامش

 من و بود شنبه امروز.بود مشغولم فکر خاطر به شاید.شدم بیدار زود اماصبح بودم خوابیده سحر نزدیک اینکه با

 داشت دیشب که حالی این با.بود سدرا فکر دلم...دید خواهم بار اولین برای رو ام ودایی خاله که دونستم می

 خیال بی که قبولوندم خودم به اما...بره اش خانواده استقبال به خواست می چطور پس بود خواب حاال مطمئنا

 ودوش رفتم حمام به خیال آرامش با...کنه چکار خواست می اون که نداشت ربطی من به اخه باشم

 تا تنگ و ساده آسمانی ابی لباس ویه کردم رنگی کم ارایش.کشیدم واتو کردم خشک موهامو سرحوصله...گرفتم

 مه مناسب کفش ویه بستم لباس ی رو ای تیره آبی بند کمر..پوشیدم دار مدل و کوتاه های استین با زانو زیر

 در دنکر باز شدید وسوسه با.انداختم سدرا اتاق ی بسته در به نگاه یه رفتم وبیرون کردم روباز اتاق در.پوشیدم

 مره روز کارهای انجام مشغول خونه واهل بود صبح هشت ساعت.رفتم پایین ی طبقه کردموبه مبارزه اتاقش

 دقیق کردن وارسی از وبعد.کرد می نگاه من به طلبکارانه خانم مینو.رفتم صبحونه میز طرف وبه کردم سالم.بودند

 :گفت من

 پایین؟ اومدی و برداشتی اعتصاب از دست باالخره! عجب چه-

 :گفتم گرفتم می پوست رو پز آب مرغ تخم که همانطور و.نشستم میز وپشت ندادم بهش جوابی

 اوردن؟ تشریف جون پدر-

 .فرودگاه بردند تشریف راست یه!نخیر-

 میرسه؟ کی پروازشون-
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 .باشه نداشته تاخییر اگه ده ساعت-

 :وگفت انداخت ساعتش به نگاه یه بعد

 !مونده خواب انگار کنم بیدار رو سدرا برم-

 دبو کرده اصالح. شد ظاهر ها پله باالی سدرا که بود باالنرفته ها پله از کامل طور به هنوز نزدم حرفی من هم باز

 مثل مشکی ای پارچه وشلوار داشت تر روشن باریک های خط که دوخت خوش رنگ بادمجانی پیراهن یه وبا

 تهبس دستش مچ روی مشکی بندچرمی ساعت.بود زده باال تا دوسه هاشو آستین.رسید می نظر به قبراق همیشه

 :گفت فرزانه به رو و نشست من روبروی صندلی روی. دادم تکان سری ومن داد سالم ای آهسته صدای با.بود

 .بیار غلیظ قهوه یه لطفا-

 !خان سدرا چشم-

 بدون.بود معلوم ازش.داشت سردرد.بود شده روی زیاده اون عواقب دچار حاال پس.شد دور ما واز گفت اینو فرزانه

 گرهایبازی مثل دقیقا.بود گرفته ام خنده.انداخت پاهاش وروی برداشت رو سفره بکنه،دستمال من به نگاهی اینکه

 خرینآ موبایل وگوشی تبلت به.بود هم توی اخمهاش.بود شده کنند می بازی مافیایی های فیلم توی که هالیوودی

 یم نادیده منو و بود روگرفته خودش همچین.کردم اماسکوت.افتادم دیشب یاد.کردم نگاه بود میز روی که مدلش

 ودب ای نامه روز به درشتش وچشمهای.بودند همیشه از تر صورتی لبهاش.میخورد تکان آروم دهانش.نگو که گرفت

 گوشی و.کرد روپاک دهانش دور آرامش با کرد تلفنش به نگاه یه...خورد زنگ موبایلش...بود دستش در که

 :روبرداشت

 !بخیر توهم صبح...عزیزم؟ جونم-

 تالقی باهم نگاهمون.اناختم صورتش به نگاه یه آگاه ناخود. کرد تپیدن به شروع شدت به چراقلبم دونم نمی

 آدم یه با داره انگار دیدم. بود شده تموم ام صبحونه.کرد نگاه دیگه طرف یه وبه گرفت رو نگاهش زود اما.کرد

 الدنب منو نگاه با.شدم بلند جام از پس...عاشقشه کرد اعتراف دیشب که کسی همون میکنه،شاید صحبت خاص

 :گفت سدرا که زد حری بود خط پشت که اونی انگار...کرد

 .بده ادامه...توهست به حواسم عزیزم نه نه-

 شاد اهنگ وبه اوردم ترانه کانال ویه م کرد روشن رو تلویزیون...  رفتم ها کاناپه سمت به... شدم رد کنارش از

 کنه فکر خواستم نمی.ندارم اش ومکالمه اون به توجهی بدونه که کردم بلند صداشو هم کمی سپردم گوش

 .شدم کنجکاو

 نواو جوان پسر تا چند که بود شاد بندری ترانه یه.بودم اومده بیرون سدرا فکر از کال شد شروع که بعدی آهنگ

 می عطرش بوی.ایستاده سرم باالی سدرا کردم احساس که بودم شده دقیق ها اون بامزه حرکات به.میکردند اجرا
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 ارمد دید وقتی.میکرد نگاه تلویزیون وبه بود کره هاش جیب توی دستهاشو بود سرم باالی.. باالبردم سرمو.اومد

 :وگفت زد لبخند...میکنم نگاهش

 .باحالن خیلی اینام عاشق-

 :وگفت کرد ای سرفه تک.تلویزیون سمت برگشتم ودوباره انداختم بهش سفیهی انردر عاقل نگاه یه

 .فرودگاه بریم تا بپوش پاشو-

 اقوام دیدن کنجکاوی طرف یه از اما...کنم مخالفت فرودگاه بریم گفت اگر داشتم تصمیم اول شدم بلند جام از

 عامل که ها بیچاره اون.نکنم مخالفت شد باعث بودند بزرگتر که آدما اون به احترام هم دیگه طرف از و مادری

 کرده کمک بابا به رسیدن برای مامان به ودایی خاله...میدونستم که اونجایی تا.نبودند خانواده از مامان جدایی

 :گفت سدرا...بود گفته برام خانم عفت رو ها این.بودند

 .بیا زود...باغم توی من پناه-

 "نبودی باغ توی اصال دیشب اما"بگم؛ بهش خواستم می... زدم لبخند...رفتم می باال ها پله از که همانطور

 شال هلحظ آخرین در بود کرده گل شیطونیم.بلند پاییزه مانتو ویه شانل وکفش کیف.زدم مشکی سرتا تیپ یه

 :فتوگ انداخت من به نگاهی نیم یه اون شدم سدرا اتومبیل سوار وقتی...کردم عوض بادمجونی شال یه با مشکیمو

 !نشده؟ هیچی هنوز کردی ست که بینم می-

 :گفتم نفس به اعتماد با

 هک زنیم،اونها می وپا دست داریم باتالقی چه توی نفهمن که کردم ست داییم و خاله واسه...نکردم ست تو واسه-

 !نکردن گناهی

 :وگفت ایستاد گلفروشی جلوی بعد کمی.شد خیره روبرو وبه داد تکون سری

 .روبگیرم گلها برم من-

 :گفت من وروبه برگشت زیبا گل سبد بایه دقیقه پنج از بعد ندادم جوابی

 ؟!خوشگله-

 !آره-

 جوان یه...زندگی این به تف.آورده رو این مهمانها آوردن خاطر به بود معلوم. بود اومده سفید مورانو بایه امروز

 هآخ میشه سوار مدل یه هرروز این مثل هم یکی... بیاره رودر زندگیش خرج تا بخره پیکان یه نداره پول بدبخت

 ست؟ عادالنه این
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 گفتک که اومد صداش

 .بودم کرده روی زیاده خورده یه من دیشب یعنی...دیروز-

 .دیدم اره-

 وگفتک کشید پیشونیش به دستی وبعد انداخت بهم نگاه یه

 ...که گفتم چیزی اگر-

 :گفتم و پریدم حرفهاش وسط

 .نباش نگران پس... نشنیدم چیزی هم من نگفتی هیچی-

 .روبگو وراستش کن نگاه چشمهام توی-

 :گفتم و زدم پوزخند

 !کنم؟ نگاه چشمهات توی جوری چه زدی تو که سیاهی عینک این با آخه-

 ببره رو دلت چشمهام برق اونوقت دارم روبر عینک ترسم می...بهتره جور این آخه:گفت پس داده گاف فهمید

 !راضی خود از چه-

 :دادم ادامه ومن خندید

 .عشقت واسه دار نگه نیستم کسی چشم ای عاریه برق دنبال من-

 نشستم سفت پس...هاش بازی مخ بی این به بودم کرده دت عا روز چند این در کرد روزیاد وسرعتش کرد هوفی

 ورانس.بودیم رسیده ده ساعت دقیقاسر.بودند نشسته وسوران جون پدر...فرودگاه رسیدیم وقتی.نگفتم وهیچی

 که لرزانی صدای با.کردم حرکت جون پدر سمت به کردن سالم برای ومن داد دست ما باهردوی... اومد طرفمون به

 وگفتک انداخت من پای سرتا به نگاه یه...دادم سالم بود جون پدر ابهت از

 بهتری؟...دخترم سالم-

 .ممنونم-

 .ببینم بشین-

 باسوران داشت هم هنوز...انداختم سدرا به نگاه یه...بودمش ندیده که بود دوروز نشستم حرفیکنارش هیچ بی

 پدر وبه برگردوندم سرمو جون پدر باصدای.آورد می در ولودگی خندید می همیشه مثل م سوران.کرد می صحبت

 :کردم نگاه جون
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 دادید؟ انجام رو عروسی خریدهای-

 .تقریبا بله-

 .هستی کنی گوش حرف دختر دونستم می-

 .ندارم ای چاره-

 :وگفت انداخت من به نگاه یه جون پدر...گفتم رو جمله این ترس با

 .شی نمی پشیمون که دم می قول بهت-

 هستید؟ مطمئن اینقدر کجا از-

 .هاست دختر از خیلی آرزوی سدرا چون-

 .داره رودوست دیگه یکی اون ضمن در...نیست من آرزوی اما-

 .کنه ازدواج خانواده این از خارج کسی با تونه نمی که دونه می خودش...بیخوده حرف همش ها این-

 متون رونمی دلش مسلما اما بکشم رویدک اسمش کنم ازدواج باسدرا اگر شاید حال هر به.نبود یادم اینو!بله اوه-

 نوم که گفته من به مستقیما و کرده اعتراف موضوع این بودن اجباری به بارهت مدت این در بیارم،چون دست به

 .خواد نمی

 و شد نزدیک ما به سدرا.بودم نشسته کنارش معذب ور همان هم من...شد وساکت داد تکان سری جون پدر

 گفتک

 .داره تاخیر ساعت نیم پرواز جون پدر-

 .بخوریم قهوه یه بریم پاشو پس پناه...باشه-

 .ندارم قهوه به میلی من ممنون-

 سوران.رفتند شاپ کافی سمت به سدرا همراه وبه شد بلند جا از تزیینی عصای کمک به تر اضافه حرفی بدون

 وگفتک انداخت گردنم دور رو ودستش نشست کنارم

 !دختر؟ دمقی بازم که تو اوهو-

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش وکمی برداشتم گردنم دور رواز دستش

 دیگه؟ مدلهشه چه این مردم جلو زشت دیوانه-

 :وگفت گرفت خودش به دار خنده قیافه یه
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 !بود شده تنگ واست دلم خو-

 ! کن جمع اتو ولوچه لب...حاال خوبه-

 :گفت فضولی مدل یه و ذوق با یکهو

 !ها؟ کردی کارهایی یه دیشب بال-

 :گفتم بهش باخنده... بود گفته بهش سدرا پس

 :گفت هم اراجیف مشت یه تازه داشت وضعی چه دونی نمی-

 !اتاقش به بردی اونو فقط تو و نزده حرفی که بود ومطمئن کرده مست فقط میکنه فکر بیچاره سدرای وای وای-

 .اجبارم یه فقط ومن داره دوست رو دیگه یکی که کرد اعتراف اون!اش عمه جون آره-

 .زده بیخود حرف بوده مست بابا نه-

 .کنه نمی تفاوتی که من واسه البته.وراستی مستی-

 ؟!واقعا-

 !واقعا آره-

 گفتک جدی خیلی ازمکثی شدوبعد ساکت سدرا

 خیلی که درسته.خوبیه پسر خیلی سدرا ببین.نیست طور این...گن می زور تو به همه که کنی می توفکر-

 تجربه.داره مسایلی سری یه خودش واسه هم اون.نکن تا بد باهاش.نازکه ودل مهربون هم حد همون به اما..مغروره

 .آره نمی خودش روی به اما.داره بد های

 .میاد بدم خودم از خودمم دیگه که زده من روی روتوی بودنش من با اجبار سورا؟اینقدر تو کاری کجای-

 :وگفت داد تکان سری

 !چی؟ یعنی بوده مست دیشب دونی می-

 !نداره ودم شاخ دیگه که عیاشی آره-

 .شده طور این که بوده خورده چقدر دیشب ببین...ظرفیته با خیلی اون...عزیزم نه-

 ؟.خوردن مشروب به چی رو مسلمون مرد اصال...چه من به خورد نمی خوب-
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 دار غصه خیلی اینکه/چیه معنیش دونی می...اما نخوره مشروب که بگو بهش خود دونم نمی من اونو حاال-

 نمی یادش هم چیزی حتی که شده مست اینجور که سومیه بار این باهمیم ما که سال همه این توی..بوده

 .روزده شیشه دوتا احتماال.آد

 گی؟ می راست-

 .ام همه از تر عزیز که خودم جون به آره-

 فتک محزونی صدای با سوران.رفتم فرو فکر وبه م شد ساکت

 دایی حاال که اینه مثبتش جنبه ببین...جریانو این بگیر تر راحت وکمی بیا اما سخته هم تو واسه میدونم پناه-

 کتی مثل داری خواهر یه کرد خواهم برادری واست که داری منو...داری هم خوبی زندگی...بینی می رو ات وخاله

 .کن تا خوب باهاش و بیا.باشه بهت کس ترین نزدیک قراره که داری رو سدرا والبته

 میاد بدش من از اون که اینه حقیقت...منه چاک سینه عاشق هم واون...زدم پس اونو من انگار گی می جوری یه -

 .بیشتره سدرا بینی برتر خود درصد کنم می فکر اما اون از هم ومن

 !بستید پشت رواز خر دست دوتا شما یعنی-

 :گفتم اخم با شده حرصی بود معلوم گرفت ام خنده

 !بکش خجالت وا-

 !؟ نخوندم انگار خونم می دوتاتون گوش تو یاسین هرچی من خو-

 :وگفتم بازوش به زدم یکی

 .پامونه هم نخوریم پامونه بخوریم خالمونه کشک آش... دیگه بسه-

 :وگفت خنده زیر زد پقی

 !نه؟ ها داره عالمی هم بودن دایی پسر عمه دختر-

 :گفتم سوران به.بود هم در سدرا چهره.آمدند می ما سمت به که دیدم رو جون وپدر سدرا دور از...خندیدم

 .تحمله قابل غیر بخدا مونه می زهرمار برج مثل این کن نگاهش-

 .زده بهش حرفی جون پدر حتما-

 !بشر این اینجوریه زادی مادر بابا نه-

 :وگفت کرد سدرا به ذوق با نگاه یه سوران
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 هیبتش این میخ دخترا همه کن نگاه.دخترها به برسه چه ره می ضعف واسش دلم هستم پسر که من واال-

 !ذوقی بی تو فقط...شدن

 !شدی مملکت این دکتر چجوری تو دونم نمی من برسرت خاک-

 !هویجوری-

 از انگار.نشسته تهران به لندن پرواز که شد اعالم.رسیدند ما به وسدرا جون پدر.خندیدیم بلند مون دوتا

 نفرشون هرسه چشمان در رو شوق.بودند کرده پرواز ایران به اونجا از وبعد بودند اومده لندن به کالیفورنیا

 سدرا...افتادیم راه سرشون پشت هم سدرا و ومن افتادند راه جون پدر همراه وبه شد بلند جاش از سوران.دیددم

 :گفت گوشم کنار واهسته شد نزدیک من به

 !داشتم ازت خواهشی یه من... پناه-

 !بفرمایید-

 ...چیزه یعنی...مامانم جلوی شه می-

 !چیه؟-

 :وگفت انداخت پایین رو سرش

 دوست رو همدیگه ما که گفتم بهشون من باشی؟آخه تر مالیم من با خورده یه مامانم جلوی شه می-

 جون پدر از خورده یه هم همینجوری اون.داره قلبی ناراحتی اون بعدش.متنفره جون پدر رسم از مامانم...داریم

 .دآ نمی خوشت من از وتو تو از من دونه نمی مامان حال هر به...بگم واست روزی شاید که گشته مسایل سر شاکیه

 :گفتم و انداختم باال ای شانه من... بود نگران نگاهش..."داشت نمی بر دست هم حاال مغرور پسره ای"

 کنم می همکاری من مادرتون مریض قلب خاطر به فقط...نباش ونگران باشه راحت خیالت باشه-

 .ممنونم-

 .میکنم خواهش-

 خرهباال چندی بعداز.شد نزدیکتر من به کمی رفتن راه حین ودر.افتاد راه دست به گل ودسته شد بشاش صورتش

 لهخا های بچه اینها حتما.کردند بغلش محکم و دویدند سوران سمت به وپسر دختر یه.واومدند نشست پروازشون

 و رفت پدرجون سمت به ورنگین وسنگین بود مرتب خیلی که هم دیگه پسر یه.وجانان سهیل بودند ودایی

 هست دایی فهمیدم حاال همین از که بلند وقد وشلواری کت مرد یه.اومدند هم دیگه نفر چهار.روبوسید دستش

 دست رودر زنی ودست... بود دار هیکل هم کمی داشت تن به وشلوار پیراهن که مرد ویه...بود جون پدر کپی چون

 که سدرا.کردند لرزیدن به شروع لبهام...پرید رخسارم از رنگ مرتبه یک زن اون دیدن با من که بود گرفته
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 فراموش منو...بودم تنها من.بود ش پدر مطمئنا که دار هیکل مرد اون آغوش در هم سوران بودو روبوسی مشغول

 من متوجه زود خیلی سدرا.بود شده معجزه انگار.بود مادرم اون مادرم...مادرم...بودم ایستاده عقب.بودند کرده

 در محکم رو دستم.نیست لجبازی وقت حاال فهمید انگار...کردم نگاهش اشکبار چشمهای با.اومد طرفم به...شد

 :وگفت گرفت گرمش دست

 .نباش نگران.باهاتم من بکش عمیق نفس یه/میلرزی چرا. تو چیشدی...پناه-

 گرمای از.شدم قبل از تر اروم که گذاشت تاثیر من روی اینقدر که داشت نیرویی چه و چیبود حرفش دونم نمی

 برد اش رسیده تازه خانواده سمت به منو.دونم نمی...مهربونش صدای هم شاید ویا چشمهاش برق یا بود دستش

 :وگفت

 ببینید؟ رو پناه خواهید نمی-

 من اما کشید صورتم به دستی.اومد جلو اون همه از اول.دیدم می رو مامان فقط من اما.برگشتند من سمت به همه

 هم تنش بوی حتی.فشرد آغوشش در منو محکم...چکید ام گونه روی آگاه ناخود اشکم...بودم مبهوت هم هنوز

 :گفتم آگاه ناخود لرزیدم می.بود مامانم مثل

 !مامان-

 خواست می دلم که بود سال چند دونی می.برم قربونت.مامانتم وجود نصف من.مامانتم من عزیزم آره-

 .بشم فدات الهی.ببینمت

 وگفتک داییبرد سمت به ومنو کرد پاک سرانگشتهاش با اشکهامو.کرد بوسه غرق رو سروروم

 !شه می عروست داره حاال.شد نمی جدا ازت لحظه یه که هست ساله سه دختر همون این!ببین کامیار-

 

 در ومن که نشد راضی انگار اما...بوسید رو پیشانیم گرم خیلی اختوسپس اند صورتم به نگاه ویه اومد جلو دایی

 :گفت داری غم صدای با.بودم کرده حسش خاطراتم توی انگار بود اشنا هم او آغوش.فشرد آغوشش

 !مایی پیش که خوشحالم.کیمیا ی دردونه عزیزم-

 :گفت سوران بوسیدوروبه رو سرم هم اون دادم دست میومد طبعی شوخ نظرمرد به که سوران پدر با

 بزنی؟ قاپ رو فرشته این تونستی نمی.عرضه بی پسره برسرت خاک-

 ای"...کرد نگاه منو عشق وبا انداخت کمرم رودور ودستش اومد کنارم سدرا.زدم لبخند هم من.خندیدند همه

 :گفت مادرش وروبه"قهار بازیگر

 خوشگله؟ چه ببین رو عروسم مامان-
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 نرم صدای با بود اندام وباریک سدرا چشمان رنگ هم بلوند،چشمانی موهای و متوسط قد با زن یه که سدرا مادر

 :گفت وقشنگی

 شاهلل ما-

 :گفتم مادرش روبه و کردم نگاه سدرا به تعجب با

 !اومدید خوش زندایی سالم-

 :داد ادامه...میداد شیرینی عطر بوی.میزد نفس نفس هم بوسیدکمی منو متانت وبا نرم خیلی

 !گلم عروس مایی پیش که خوشحالم برم قربونت.بیامرزدش وخالتی؟خدا مادرت شبیه چقدر تو عزیزم-

 :وگفت اومد جلو...باشه ساله 39 یا31 خورد می بهش که شیطون پسر اون

 .داداش زن سالم-

 شسن از وهیکلش داشت ی بلند وقد مشکی وابروی چشم.بود متفاوت سدرا با اش قیافه.. کردم نگاه صورتش به

 :گفتم لبخند وبا دادم دست باهاش.میزد تر درشت

 .جان سهیل بهتره بگی عمه دختر همون-

 !عمه دختر سالم باشه-

 وگفتمک خندیدم

 !دایی پسر اومدی خوش-

 باهم جلواومد میزد بزرگتر که اون.بشاش ودیگری هم ودر اروم یکی.بودند ایستاده کنارش هم دختر دوتا اون

 گفتک تمامتر هرچه سردی با.بوسیدیم رو همدیگه و دادیم دست

 .هستم شیدا من سالم-

 :داد ادامه شیدا!چی؟ یعنی.بود شیدا تماشای محو سدرا

 .هستم مادرتون عموی پسر دختر من-

 وانیا؟ خواهر-

 .هستم عموش دختر عزیزم نه-

 .اومدید خوش. خوشبختم-

 .ممنونم.هم من-
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 ودختر سوران خواهر میدونستم که رو خوش دختر اون.رفت سهیل طرف به وبعد انداخت سدرا به نگاه یه شیدا

 من گونه روی ابدار بوسه یه مقدمه وبلی اومد جلو"خاله احتیاطی بی نتیجه"سوران؛ قول وبه خودمه خاله

 :وگفت چسبوند

 .!عاشقتم من.برم خودم نورسیده خوشکل خاله دختر جیگر-

 گفتم و بوسیدم وسفتشو براق لپ ومحکم کشیدم آغوش در اونو خوشحالی با انرژی این تاثیر تحت هم من

 بودم دیدنت مشتاق منم عزیزم جانان-

 روازت هلویی چه ببین.میاره در بازی زرنگ همیشه سدرا این...سوران مخت تو خاک واقعا... شد آب دلم ووی-

 .وپایی دست بی خیلی هستی بزرگتری برادر چه تو...قاپیده

 :زد می داد که اومد کتایون جیغ صدای موقع همون

 ...مامانی...مامان-

 می دست به رودست نینا.بودم ایستاده کنار من حاال.افتاد راه وبوسه ماچ بازار دوباره. بود رسیده دیر

 ههم این از گیج هم من.رسید می نظر به گرفته اش وچهره بود غرق افکارش توی که افتاد سدرا به نگاهم...کردند

 .وشوق وذوق جدید آشنای

 نوپیما سوران اتومببیل با هم وبقیه سدرا با وسهیل ،من،جانان شیدا..برویم خونه به که دادند رضایت باالخره

 روی سهیل.بودم ساکت من وفقط بودند وجواب سوال مشغول همه شدیم اتومبیل سوار وقتی..شدیم خانه راهی

 یاد...بودم خودم خیال در من...بودیم نشسته عقب هم وجانان وشیدا من... من اصرار به البته بود نسته جلو صندلی

 مه ها زندگی متفاوت وشرایط ایام گذزر حتی اما بودند دوقلو درسته.شباهت این بود عجیب.بودم افتاده مامانم

 این به نسبت من گی غریبه حساس از خوردهه یه ودایی خاله اومدن با انگار.بود نبرده بین از رو شباهت این

 .بود شده کم خانواده

 نمی.افتادم تخت روی جین وشاوار تاپ همون وبا درآوردم ومانتومو رفتم اتاقم به سریع رسیدیم که باغ به..

 صدای جز چیز هیچ که اونقدر.کردم روزیاد وصداش گذاشتم گوشم روتوی هدفون.جمع اون توی برم خواستم

 راسد.کردم روباز چشمهام.کشید گوشم رواز هدفون نفر یه که بودم انریکه وحال حس توی.نشنوم انریکو زیبای

 :گفت بالبخند...ونشستم شدم بلند.بود

 ایستادم؟ اینجا حالست تا کی دونی می-

 :گفتم باتردید...نوکرتم من خدایا...میرفت آبروم وگرنه نکردم ناشایستی کار که شکر خدارو.کردم نگاهش حیرت با

 داشتی؟ کارم شما حاال خوب-
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 :گفتم و راه اون به زدم خودمو اما کنه می نگاه تاپم به داره دیدم

 .!خان سدرا هستم شما با-

 روب گفتن من به.رومیگیرن سراغت دارن همه...پایین بیا بپوش وحسابی درست لباس یه بیار در اینو پاشو-

 .روبیار نامزدت

 :گفت اتاق از شدن خارج از قبل...رفت اتاق در سمت به وبعد کرد براندازم خوب سدرا...شدم بلند تخت ازروی

 .کن تن همونو بود خوب خیلی بودی پوشیده صبح که لباسی اون-

 !پررو پسره خوندی کور.کنه دخالت هم پوشیدنم لباس توی خواست می دیگه حاال!عجب

 رمس باالی ساده موهامو.وپوشیدم برداشتم مشکی کلفت شلواری وجوراب قرمز تونیک یه.رفتم کمدم سراغ به

 پایین طبقه وبه برداشتم موبایلمو.پوشیدم هم مشکی پاشنه بدون کفش ویه زدم قرمز رژ یه.کردم جمع

 صورتش.کرد می روآماده غذاها داشت خانم عفت.رفتم آشپزخونه به.نبود ورودی سالن توی کسی...رفتم

 :وگفتم خندیدم.کرد نگاهم تعجب با.روبوسیدم

 .میکشی زحمت خیلی خانم عفت نباشی خسته-

 :وگفت شد اشکی چشمهاش

 .ومهربونی ساده بیامرزت خدا مادر مثل درست-

 :گفتم مولوچ و ملچ با.رفت می ضعف دلم.خوردم و برداشتم شکالت یه زدم لبخند

 مهمونها؟ هستند کجا حاال-

 .هستن سفید سالن توی-

 !کمکت بیام من بگو داشتی هم کاری اگر.دنبالم نیومدن باز تا.برم من باشه-

 .برس هات مهمون به برو تو...دخترم ممنونم-

 به دش بلند جاش سدرااز. رفتم اونها سمت به.بودند نشسته رنگ سیاه راحتی های کاناپه روی همه رفتم سالن به

 :گفت نشنوه کسی که طوری آهسته...روگرفت دستم بعد و انداخت هام لباس به نگاه یه اخم با...اومد طرفم

 :گفت که اومد مادرش صدای.کرد روزیاد دستش فشار...لجباز.پوشی رونمی لباس اون دونستم می-

 !گلم عروس بیا-
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 ما گونه به ای بوسه ومتملقانه انداخت کمرم روپشت ودستش برد بین از رو دستش فشار مادرش صدای با سدرا

 :گفت کامیار دایی وروبه.کرد نگاهمون باعشق مامانش...زد

 !کیمیا دختر عاشق شده؟اونم عاشق سدرا میکنی باور! کامیار-

 :گفت و کشید سبیلهاش به دستی جون پدر.سوخت می صورتم روی اش بوسه جای.شدند داغ هام گوش

 !بشین خودم کنار جا همین بیا...دخترم بیا-

 شونه روی رو ودستش.نشست من کنار هم سدرا.نشستم جون پدر کنار مبل روی من و.داد هل جلو به منو سدرا

 معنا لبخند با سوران.نبودم موذب اینقدر عمرم تمام در...کرد می رونوازش گردنم اروم وخیلی...گذاشت من های

 هی وبا گشت برمی گاهی از هر.بود خاله به نگاهم.بودند بازی حال در وسهیل ،نینا کتی.میکرد نگاه من به داری

 از هک مدت این طی در بود بار اولین..چیدند می رو میز وفرحناز فرزانه.مادرانه لبخند یه...میکرد نگاه من به لبخند

 می روتماشا وسدرا من هم در های اخم با شیدا.کردم می ضعف داشتم.بودم خوشحال غذا میز شدن ه چید

 کامال من...میشد زده برسرم که بود داغی های تاول مثل این که میزد ای بوسه سرمن به گاهی از هر وسدرا.کرد

 ادرشم برای سدرا اینکه بود،اونم شده دستگیرم چیزهایی یه...کردنش بازی فیلم این از بودم عصبانی.بودم گیج

 وارد وصدا باسر داشتم،وانیا کم همینو...خدایا وای.ببوسه بود متنفر م از که منو بود حاضر که میداد جونشو

 دیدم شلوغی اون رودر سدرا به شیدا اشاره ومن...افتاد اتفاق مسافرها اومدن موقع کاری شلوغ همون دوباره.شد

 میز دور وهمه شد تکمیل میز باالخره...بشن خارج سالن از سدرا لحظه چند از وبعد شیدا اول شد باعث که

 :گفت من روبه دایی زن.نشستند

 !بخوره ناهار بیاد بزن روصدا سدرا برو عزیزم-

 شدم بلند جام از ناچار.گذاشت تنها منو هم این!نامرد ای.رودزدید نگاهش اون اما.کردم نگاه سوران به مستاصل

 مرسید که ها پله جلوی به.مرتیکه این دنبال رفتم می بودم،باید گرسنه من که هم امروز یه.شدم خارج سالن واز

 :زدم داد

 روندیدی؟ خان سدرا خانوم فرحناز-

 :وگفت اومد جلو دست در دوغ تنگ فرحناز

 .باال رفتن خانم-

 یه.اومد می وبیداد داد صدای که...رفتم اتاقش در جلوی.میدادم فحش بهش دلم در.رفتم باال ها پله از سالنه سالنه

 ؛.بود سدرا صدای این...اومد دهنم توی قلب والبته شدم متعجب لحظه

 !مجبورم من...بفهمی باید تو...نه-

 :گفت که شیدا وصدای
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 .رو اینکار نکن.ندارم طاقت من سدرا-

 !هان؟...تو بودی گوری کدوم کردم می پاره خودمو گلوی که موقع اون-

 .کن صحبت ودرست دار نگه خودتو احترام سدرا-

 .میومدی نباید تو.بودم گفته بهت هم قبال!همین بدم ادامه تونم نمی دیگه من شیدا-

 ! رحمی بی خیلی-

 دختره این مرده کشته عاشق من کردی فکر تو.کنم روشن رو زندگیم تکلیف مجبورم اما...نیستم-

 ...حتی من...مجبورم!هستم؟آره؟

 چی؟ حتی-

 .نامرد سدرای ای.میکردند بحث من درباره داشتند اینها.دمیشد پاره پاره داشت سکوت این با هم من دل!سکوت

 .خانواده کل که اون فقط نه.مامانه ی خواسته امااین.کنم می تحملش زور به.متنفرم ازش حتی-

 /نیست مهم واست خودت خواسته تو یعنی-

 حال اونوقت و بریزه هم به جی همه میشه باعث من مخالفت که دونی نمی/ناراحته قلبش مامان که دونی تونمی-

 .رومیکنم وسهیل بابا فکر.میشه بد باز مامان

 میشه؟ چی زندگیمون پس اما...عزیزه هم من واسه عمه-

 :گفت محکمی صدای با سدرا

 .دیگه کس هیچ نه مهمه برام مامان فقط امامن-

 رفت؟ یادت وقرارهات قول همه ون پس...سدرا نمیشه باورم-

 ...که بریم کن پاک اشکهاتو نرفته یادم-

 هم شاید یا خودم بدبختی ویا بود سدرا عشق شناختن از...بود پریده رنگم... بودم در پشت من.کرد روباز در یکهو

 :گفت و کرد وجور روجمع خودش امازود بود شده گشاد سدرا چشمهای.سمع استراق حیت شدن دستگیر ازترس

 ؟!تو-

 :گفتم... کرد داغ چشمهامو اشک گرمای روفشرد گلوم بغض

 .ناهار واسه کنم صداتون یام گفتن زندایی-

 !من... پناه-
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 روجلواورد دستش سدرا.اومدنش بود موقع بی همیشه...پایین سرخوردواومد.لعنتی اشک ای.انداختم روزیر سرم

 کشیدم بیرون دستش از شدت به رو دستم... اومدم خودم به.گرم اون ودست بود سرد من دست.گرفت ودستمو

 هنشست جون پدر کنار دایی.رفتم سرمیز.بودم متنفر ضعف این از...کردم پاک هامو اشک.شدم دور اونجا از وسریع

 :گفت مهربونی با بود

 کجاست؟ سدرا پس... اومدی دیر چقدر عزیزم-

 :وگفتم زدم زورکی لبخند

 .میان حاال کردن می صحبت تلفن با جان دایی-

 :گفت گوشم کنار اهسته سوران.نشستم سوران کنار صندلی وروی رفتم هم بعد

 ها؟ پریده رنگت... پناه-

 .دنیام ادم ترین بدبخت من سوران-

 :وگفت بشقابم توی گذاشت اتیک تیکه یه سوران.شدم خیره غذام ظرف به وبعد

 .باال بریم تا کن تمومش زود بزنیم حرف باید-

 :گفت خنده با وانیا...من از غیر به کردند نگاه ها اون به همه.سررسیدند شیدا همراه به سدرا بعد دقیقه دوسه

 بودید؟ کجا دوتا اِ؟شما-

 :گفت من روبه وبعد

 .پستو توی نره مردم دختر با...کن ادب رو نامزدت این جون پناه-

 رو سوران دست محکم میز زیر از ومن خندیدند و شوخیه کردند فکر همه انداختم وانیا به خسته نگاه یه

 :گفت وانیا روبه سوران...آدمها این بین در گاهم تکیه تنها.گرفتم

 .نکن بقیه کار توی بخوردخالت غذاتو تو.رقیبه بی که هم خوشکله خانم این.اون مثل هم شیدا.عاقله سدرا-

 وشیدا سدرا.کرد غذاش خوردن به وشروع اورد در سوران واسه ولوس زشت ادای یه وانیا. شد خنک دلم آخیش

 وخاله مامان از حرف سرمیز.بودند ساکت هردو.خودش برای وبعد.کشید غذا شیدا برای سدرا.نشستند هم کنار

 کشیدم خوردن غذا از بودم،دست منتظر که هم من.شد بلند جاش از جون پدر وقتی..میزدم لبخند فقط ومن بود

 بین رو سرم.نشستم دیوار گوشه یه...روبستم در.رفتم اتاقم به دو وبه.شدم خارج سالن از خواهی عذر یه وبا

 می چکار دارم من خدایا...خدایا"میکردم؛ تکرار رو جمله یه باخودم وفقط.شدند روان هام اشک گرفتمو دستهام

 هار تنها منو...غریبم اینجا من خدایا...کن کمکم خدایا.نیست این من حق خدایا...بذار پام جلوی راه یه خدایا...کنم

 دلم.شدند اتاق وارد وسدرا وسوران شد باز اتاق در که ریختم می واشک میزدم حرف خدا با دقیقه چند...".نکن
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 متس به ومنو کرد بلندم زمین واز گرفت بازومو اومد جلو سوران.ببینه اشکهامو لعنتی غرور کوه این خواست نمی

 :گفت و.برد کاناپه

 .اینجا بشین عزیزم بیا-

 ولب اومد سدرا.رفت پنجره سمت وبه کرد ش شلوار جیب در دست سوران.کرد می نگاه من به نگرانی با سدرا

 :گفت سدرا روبه عصبانیت با سوران.بودم ساکت همچنان من...نشست کاناپه روی وروبه تخت

 بزنی؟ حرف خواهی نمی تو-

 :وگفت انداخت گی شرمنده از حاکی نگاهی من به سدرا

 هم از ما تو خاطر به نکن امافکر.داشت دوست منو هم اون.کنم ازدواج شیدا با بود قرار من...من پناه-

 .داشت وجود ای دیگه دلیل یه.جداشدیم

 :وگفتم دادم جرات خود به

 هم حاال.میکنه اذیتم داره که خودمه حماقت این.نیست مهم من برای اصال شما زندگی داستان... بهراد جناب-

 .فهمیدم رو تنفرتون.بیاری دلیل خواد نمی

 !پناه تو میکنی امااشتباه-

 شنیدم خودم گوشهای با من.گی می دروغ داری هم خودت احساسات به که هستی وقیح اونقدر.کنم نمی اشتباه-

 حاال اما ؟خوب!گفتی رو جمله همین آره؟عین بود همین.متنفرم دختره این از حتی گفتی؛من که یادمه هم هنوز

 .باشم راحت من وبذار بیرون برو پس.کنی تحمل منو نفرتت همه با مجبوری

 مداو جلو سوران که بگیره خواست می دستمو.شدم بلند جام سر واز اومد،ترسیدم من طرف به عصبانیت با سدرا

 :وگفت

 !لطفا...سدرا-

 :گفتم حرص با.میکرد نگاه منو باعصبانیت هم واون بودم شده خیره چشمهاش به

 .باش نداشته ازمن توقعی هیچ بعد به حاال از-

 چی؟ یعنی-

 .میرم اینجا از امروز من-

 !خودته؟ دست مگه! کنی می غلط-
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 مهم من واسه!همین..بیمارستان ره می فوقش هم اون کنی می عادت نداره میزنی؟اشکال رو مامانت شور آخی-

 .بد یا باشه خوب حالش تو مادر که نیست

 اینطور حال به تا بود بدی سیلی...بودم کرده روی زیاده انگار.داد بد صدای یه چپم گوش.سوخت ام گونه یکهو

 سدرا سمت به سوران.کردم می رونگاه سدرا وحیرت تعجب وبا بود ام گونه روی دستم.بودم نخورده سیلی

 :گفت حرص با و گرفت رو اش اومدویقه

 میکنی؟ داری غلطی چه-

 .نکن تودخالت سوران-

 :داد ادامه و گرفت تر محکم رو اش یقه سوران

 بلند روش دست دیگه بار یه هستی؟اگر کی کردی کنی؟فکر روناکار بیچاره دختر این بزنی تو که نکنم دخالت-

 !طرفی من با کنی

 .انداختم آغوشش در خودمو آگاه ناخود.اومد من طرف وبه کرد روول سدرا یقه هم بعد

 زار بلند بلند...بودم محبت محتاج من. فشردم اش سینه روبه سرم.ام وشانه کمرم دور انداخت دستهاشو سوران

 :گفتم هق هق وبا.زدم

 ها وبرق زرق این از کدوم هیچ من بخدا...کنم می التماست.کن کمکم خدا رو تو.خونمون برم خوام می من سوران-

 شعور به اینجا سوران.خوام می نوجوانیمو دوران ساده تخت همون با خودمو متری 30 اتاق همون من.خوام رونمی

 خوش دلم خوام می.خوام می رو بابام.خوام می رو روژان من.خودم سرکار برگردم خوام می من.میشه توهین من

 نمی پایین گلوم از خوش اب اینجا من سوران...خورم می پیتزا و بیرون میرم بار یه ماهی که باشه

 نمی رو ها الکچری این من... نیستم شماها از من...عادی و باشم،ساده خودم خوام می من...سوران...سوران...ره

 .کن کمکم عزیزات جون تورو.خوام

 :گفت سدرا روبه که شنیدم رو بغضش پر صدای

 !سدرا کنم می لهت بمونی دیگه دقه یه اگه علی به.شیدا همون پی برو.لعنتی بیرون برو-

 تر واروم شد تموم اشکهام که موندم سوران آغوش در اونقدر من و.وصدایی حرف بدون رفت بیرون سدرا

 دوتا بین رو ورتم شد تموم ریختنم اشک وقتی...داد می ودلداری میکشید موهام روی رو دستش سوران.شدم

 :گفت و گرفت دستهاش

 چقدر...اومده مامانم ببین.کن تحمل خاطرپدرت به.میشه تموم زود بازی این کن تحمل...شه می درست چیز همه-

 پدر دارم؟حتی دوست رو تو چقدر من که دونی بودی؟می تو زبونش ورد حاالهمش تا بح از دونی می.داره دوستت

 دوستت هم وانیا حتی.کن ول رو احمق این.خوان می رو تو همه اینجا ببین.کنه می نگات عشق با هم جون
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 ممحتاج سدرا که کن کاری یه...نداری کم اون از هیچی تو...خواهی نمی رو سدرا اگر حتی.نیار کم شیدا جلوی.داره

 ازت گفته سدرا اگر.باشی مردی هر ارزوی میتونی تو.هستی ای ساخته وخود خوشکل دختر تو.بشه نگاههت

 ضرر تو چرا.تو گردن بیوفته ها تقیر همه نذار.اوردی کم کنه فکر نذار.بوده خودش لیلقتی ازبی اون متنفره

 گرفته ازش که بوده هم تو مادر حق ثروت این.شید می متضرر وپدرت تو وسط این بکشی پس پا تو ؟اگر.کنی

 وممعل که شیدا مثل یکی نه هست تو حق زندگی این.بگیری باید هم غرامت تازه نیست تو سر منتی پس.شده

 با که اینه هم شیدا وهدف.شناسمشون می بگم میشه شرمم من اما...هستند من عموهای دختر ووانیا شیدا.الحاله

 قراردادی چند هر سدرا نامزد عنوان به االن تو.کرده خام رو سدرا.بندازه دست ثروت این به سدرا با ازدواجش

 اونم...طالست از تر ارزش با الماس که فهمه می باالخره هم سدرا!رونباز بازی.کنی دور ازش رو شیدا داری وظیفه

 .پایین عیار با طال

 :گفتم هق هق با

 چون!همین.هست دایی زن و پدرم خاطر به فقط...رم نمی اگر... مونم می اگر.نیستن مهم برام اال سوران،اینها-

 از دلم من.مهمه هم من برای اون سالمتی.کنم توهین دایی زن به خواستم نمی.ببینن آسیبی اونها خوام نمی

 .بگیرم انتقام دورو سدرای از خواستم می فقط...لحظه اون...اما.نیست سنگ

 امآر یه خوای می.بشی آروم تا.کن استراحت خورده یه بیا هستی؟حاال چی تو که دونم می ،خوشگلم باشه باشه-

 بیارم؟ واست بخش

 :گفتم خنده وبا کشیدم ام گونه به دستی

 .بشه خوب این سوزش تا بیاری چیزی یه بهتره-

 :وگفت داد تکون سری راحتی نا با

 .وخوابیدی داشتی سردرد که گم می بقیه به من.بخواب خورده یه کن عوض رو لباست برو-

 :گفت رفت می عقب عقب که وهمونطور کرد نگاهم خیره خورده یه بعد

 .لیاقته بی احمق یه سدرا-

 تونستم می.بشم عاشقش روز چند عرض در تونستم می.کنم ازدواج سوران با بودم مجبور من کاش... خدایا آه

 عوض هامو لباس اینکه بدون حوصلگی بی با.باشعور وخیلی بود مهربون خیلی اون.بشم خوشبخت باهاش

 شده خنک دلم.بودم کرده گریه حسابی.کشیدم خودم روی رو لحاف.افتادم تخت وروی کردم باز موهامو کش.کنم

 بستم هامو چشم.عبیه فشار خاطر به فقط دونستم می.کرد می درد سرم دوباره کشیدم ام گونه به دستی.بود

 یدای زن.کردم باز چشمهامو سرم روی دستی نوازش با که.بود شده عصر که کنم می فکر.بخوابم که کردم وسعی
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 چهره چقدر. بود دایی زن لبهای روی لبخند ؟یه.خواستن می چی اینجا ها این. بود ایستاده کنارش هم سدرا.بود

 :گفتم آهسته صدای با.بود مهربون دایی زن عسلی چشمهای. بود اش عمه شبیه شیدا

 ...ببخشید. زندایی سالم-

 گاهی من پسر این...گذاشته تنهات چرا گفتم سدرا بهتری؟به داشتی؟االن سردرد که گفتش سوران... عزیزم-

 .ردک قبول خواسته خدا از هم اون.پیشت بیام فکرت بی نامزد این با بهتره گفتم نیومدی دیدم.کنه می کوتاهی

 :گفتم دایی زن به رو"!بابا کن ول...بود من مامان که اش عمه وای ای!اش عمه جون آره"

 .بودید من فکر به که ممنون کشیدید زحمت-

 بهتری؟ حاال-

 .بهترم بله-

 :گفت سدرا روبه دایی زن

 چرا پس بلدی خوب که تو...باشه کنارش عشقش که خواد می دلش خانومی هر ها موقع اینجور. فکر بی پسر-

 !معطلی؟

 !مامان-

 :وگفت نیومد کوتاه زندایی اما...کرد نگاه مادرش به خجالت با سدرا

 !دیگه باش زود-

 هک سیلی وجای گذاشت من ی گونه روی رو دستش تردید وبا.نشست من وکنار اومد سدرا.شد بلند تخت کنار واز

 برد گوشم نزدیک ولبهاشو.بوسید رو ام گونه."بده نجاتم خدایا وای. ".آورد جلو رو وسرش.کرد لمس رو بود زده

 :گفت گوشم وکنار زد گردنم به هم دیگه بوسه یه.کردم می احساس گردنم روی رو داغش نفس.

 .کردم روی زیاده... ببخشید-

 به ودستی کرد خمارنگاهم چشمهای با سدرا.شد نمی بود؟باورم بلد هم خواهی معذرت بود؟پس سدرا این وای

 :گفت مامانش وروبه کشید موهام

 !بخوری چایی یه بری شما وقتشه کنم فکر مامان-

 :وگفت زد ای قهقه زندایی

 !شرم بی ای-
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 دادوسرش تکیه زانوهاش روی دستهاشو.گرفت فاله من از ،سدرا زندایی رفتن با.شد خارج اتاق از هم وبعد

 ومآر رصدای یه با.نبود من مال که زیباومقتدری مرد..بودم روم جلوی زیبای تابلوی به خیره من.انداخت روپایین

 :گفت

 ...بشی اذیت خواستم نمی.ببخش منو پناه-

 ام گونه روی رو دستش دوباره شد نزدیکم سدرا.ریخت پایین چشمم گوشه از اشک قطره شدویه اشکی چشمهام

 :وگفت گذاشت

 ! کنم می خواهش!نکنی؟ گریه میشه-

 وگفتک کرد نوازش موهامو.شدند جاری هام اشک دوباره که حرف این به داشتم آلرژی انگار

 شاید من. نکنیم اذیت رو همدیگه بیا.شم می غرق دارم باتالق این در هم من...تو مثل هم من خدا به!پناه بین-

 ویر زیاده که ببخش منو.بره پیش اروم چیز همه بذار.باش داشته بر االن اما...گفتم بهت رو چیزها خیلی ها بعدتر

 بخشی؟ می منو... زدم شیدا به رو حرفهات اون که ببخش کردم

 نگاهش...پناه بسه"....بیرون بود افتاده خوشگلش انگیز،گردنبند هوس و زیبا شدم خیره براقش چشمهای به

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم. بود ام شده بیدار وجدان صدای این"نکن

 وت خواستم می.متاسفم زدم مامانت درباره که هم حرفهایی واسه.بخشیدمت موقع همون.نیستم ای کینه آدم من-

 .بودی زده شیدا به که حرفهایی تالفی به فقط.همین کنم عصبانی رو

 :گفت خنده با و.بوسید دار ودا محکم رو ام وگونه اومد جلو یکهو

 ؟!کردی اعتراف زود چه! دختر ای ساده چه تو-

 :وگفت شد بلند جاش از نگفتم چیزی پس.بود زده دلش ته از واقعا ویا بود طعنه حرفش این دونم نمی

 .نرفته آبرومون تا برم پاشم!کنه نمی که فکرهایی چه مامان حاال دیگه خوب-

 :،گفتم برگشت...زدم داش که بیرون بره خواست می...شد بلند تخت روی از.شدم سرخ خجالت از

 !سدرا ازت دارم خواهش یه-

 ؟!بگو. قبوله باشه چی هر-

 حال واقعا من.بده انجام خودت رو مونده که کاری بیام؟هر جایی باهات که نخواهی من از شنبه پنج تا شه می-

 .بمونم خونه توی رو روزه چند این خواد می دلم.ندارم خوبی

 :گفت لبخند با
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 !ودیگه؟. حتما عزیزم آره-

 ونا که وقتی حتی بگذرونی روبااون روزه چند این نی تو می باش راحت شیدا با کنی رعایت من جلوی خواد نمی-

 ستینی مجبور تو که بدونی اینو خوام می.کنم نمی دخالتی تو شخی مسایل در ،من افتاد اتفاق هم کذایی عروسی

 .بکنی منو رعایت

 از.بود شده راحت دلم.شد خارج اتاق واز داد تکان سری... کرد نگاه منو بود محزون کنم می فکر که چمانی با سدرا

 خبری وشیدا سدرا از اما.برگشتم جمع وبه.پوشیدم ساده وشلوار بلوز یه.کردم عوض رو لباسم.شدم بلند جام

 واقعا وجانان سوران،سهیل کنار در نبود،بودن مهم برام اما.بزنم رو حرفها اون من بود منتظر سدرا انگار...نبود

 فراموش رو ظهر از بعد ی ها گریه اون که وخندیدیم کردند حبت هاشون گی بچه از اونقدر.بود بخش مسرت

 گفتند زندگیشون وکل ها ها،شادی ،غم ها گی بچه از...نشستیم وخاله دایی وحرفهای خاطرات پای هم شب..کردم

 اون به حتما.نیومد هم شب.نبود سدرا از خبری هم شام برای حتی...مامانم با رو خاطراتشون ی همه کردند دوره...

 خواب،سهیل برای همه رفتن از بعد شب اون.گذروند می خوش اش معشوقه وبا بود رفته شیکش هاووس پنت

 خسته اینقدر که هم سوران...کردیم حبت بح اذان های دم دم وتا خوردیم خوراکی کلی.اومدند من اتاق به وجانان

 امه نزدیک از سخن و وحرف خاطره کلی من بود روبراه چیز همه.وخوابید رفت اتاقش به شام از بعد بالفاله که بود

 .!!بود سدرا نبودن مشغول ذهنم از ای گوشه هم هنوز اما بودم شنیده

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

 می بیشتر منو غه این.بود خواسته عذر اومدنش از اون اما بودم زده زنگ بار نچندی بابا به. بود شده چهارشنبه

 فقط که جشن یه.بگیرند وسدرا من برای مجردی با وداع واسه جشن یه امشب بود قرار.نبود خبری سوران از.کرد

 اون وقت هر.بودم ندیده رو سدرا حاال تا شنبه روز همون از.جوان های زوج والبته. بودند اون در ودخترها پسرها

 زندایی با رو وقتم ،همهی روزه چند این.کردم می پیدا حضور باید امروز از اما.وبرعکس نبودم من بود جمع در

 دو هر روی اندازه بی که بودم فهمیده هایش گفته از...بود وساده مهربان بسیار زنی بودم،زندایی گذرونده وخاله

 میدهنفه هنوز رو اون دلیل من البته که نداشت، جون پدر با خوبی آنچنان رابطه.وسهیلحساسه سدرا یعنی پسرش

 خاله اما.لجباز جون پدر حتی.کردند می رو حالش رعایت وهمه کرده عمل بار یک رو قلبش که دونستم می.بودم

 یم روشکر خدا بیشتر گذشت می بیشتر چه هر ومن.بود مامانم شبیه کامال چهره وچه اخالق وچه رفتار نظر از چه

 .بود همین ماجرا این قسمت بهترین شاید.دیدم رو اونها که کردم

 هک بودم من بود بیکار که کسی تنها.شدند می اماده شب برای انگار بود زده غیبشون وجانان کتی بح از روز اون

 کرد نگاه من به اخم با.شد پیدا اش وکله سر هلن که بودم خوندن کتاب حال در ظهر از بعد!بودم عروس مثال

 :وگفت

 .ببینم مثال؟پاشو عروسی تو وای وای-

 :گفت لب زیر و.  کرد حمام روانه منو هلن.بستم رو کتاب گی حوصله بی با
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 .شی می آماده وارایش حمام یه با که شکر رو خدا حاال. تنبل دختره وای-

 تن حوله وبا کردم اساسی شور گربه یه منم.شد وخارج بست رو حمام در کرد می بررسی رو اندامم که جور همون

 باد از من...کرد خشک موهامو سریع خیلی.نشوند میزآرایشی صندلی روی رو من هلن.شدم خارج حمام از پوش

 حرکت.بودم بسته چشمهامو.بودم خورده رو خانم عفت چرب سبزی قرمه که مخوصا بودم شده خوابالود سشوار

 سر مدتی،دستی از بعد باالخره.نکردم باز هامو چشم اما.کردم می احساس ورتم روی رو هلن موودستهای قلم

 :وگفت زد ام شانه

 !تنبل پاشو-

 آرایش.بودند شده وقشنگ مواج.بود کرده درشت باز فرهای موهامو.ایستادم آینه روی روبه و شدم بلند جام از

 تشکر یه...نداشت ام روحیه در اثری هم زیبایی این حتی که بود حراب اونقدر من حال اما.ملیح بسیار صورتی

 با...شیک خیلی دانتل یه از زانو سر تا بود صدفی پیراهن یه.آورد بیرون کاور رواز لباس هلن.کردم وخالی خشک

 هب لباس پشت داشت آستر وبدن بلند آستینهایی. بود اومده خوشم لباس اون از واقعا.رنگ همون به کفشهایی

 ریفمظ اندام. کردم تن به رو لباس.بود دست کار انگار که بود ظریف دانتلش اونقدر...بود باز کمر نیمه تا هفت ورت

 فیدس ه ارکید زیبای گل کردویه براق کمی وپاهامو دستها لوسیونی با هلن.بود گذاشته نمایش به خوب خیلی رو

 :گفت و.کرد نگاه لذت با شاهکارش به لحظه چند هلن...بودم شده خواستنی وقعا.نشوند موهام کنار هم

 .منتظرته شوهرت مادر چون.پایین وبرو بردار هم رو وکیف وکفش سفید مانتوی اون-

 کل رفتم،صدای سالن به وقتی.هبود شد تاریک وهوا بود هفت حدود ساعت.رفتم بیرون در واز زدم عطر کمی

 المست ومن گفت تبریک من به خوشحالی با فرزانه.زد می کل هم خاله حتی... شد بلند وبقیه خانم عفت ودست

 :وگفت زد سوتی دید منو ووقتی اومد ما طرف به ودست کل صدای از سوران.کردم می نگاهشون

 ؟!جون عمه دختر شدی خوشکل چه!کیه؟ هلو این وای وای-

 و انداختم چشمهاش سیاه شهر به نگاهی.زدند کل همه هم وباز ریخت سرم روی اسکناس دسته ویه اومد جلو

 :گفت دادو فشار رو دستم که هستم ومستال گیج چقدر که فهمید انگار. نگفتم چیزی

 همه از اول شدیم که سالن وارد. رفتم سفید سالن سمت به سوران دنبال به منتظرته شوهرت مادر بریم بیا-

 :گفت و بوسید رو ام گونه رفتم جلو.شدند روان اشکهاش من دیدن با که رودیدم زندایی

 .بینم می رو وعروسم ام زنده که شکر رو خدا-

 می نگاهم ابهت وبا مغرور همیشه مثل هم جون وپدر بود مایستاده کنار خاله بوسید رو وسرم اومد جلو هم دایی

 ! مهربان نا سدرای.نبود سدرا فقط وسط این...کرد

 :گفتم سوران روبه
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 ؟!هستند کجا بقیه پس-

 .ریم می حاال هم ما رفتند اونا-

 چرخوند می سرم دور دقه داشت خاله.بود نیامده وسدرا برم سوران با که بود قرار پس کشیدم راحتی نفس

 :گفت ذوقی پر صدای با زندایی که خواند می ای وترانه میزد بشکن هم وشوهرش

 .!شده ها فرشته مثل عروست ببین بیا...سدرا بیا-

 فاله درو بود ایستاده سرم پشت سدرا.کردم نگاه رو سرم پشت.بود اینجا پس.بود شده داغ بدنم.زد تند یکهو قلبم

 خنده زیر زد پقی دایی...کرد می نگاهم مبهوت سدرا اما...شد فشرده قلبم!...سیاه لباس یه با شیدا دورتر ای

 :وگفت

 .شده اب دلت معلومه کن بغلش بیا.نکش خجالت جون پسر بیا... بیا-

 :وگفت داد دستش به جعبه یه زندایی.ایستاد من وروبروی اومد جلوتر.اومد خودش سدرابه

 !گلم خانم عروس رونمای هم این بیا-

 یه دستش توی ی جعبه از سدرا...بود؟ کی احساس بی مرد این چی؟خدایا مامانم بود کجا بابا.لرزید می لبهام

 فاصله من با متر سانتی چند ،حاال اومد جلوتر.داد مادرش دست به رو جعبه.آورد بیرون نگین از پر گردنبند

 بوی.بودم آغوشش در آورد جلو رو سرش کردم جمع رو م بلند موهای آگاه خود نا.آورد جلو رو گردنبند.داشت

 وهامم.بست رو گردنبند.بود سرد همیشه برعکس دستهاش.بود کرده پر رو مشامم قیمتش گرون و تلخ عطر خوش

 :گفت داشت لرزش کمی خودم نظر از که صدایی با...کردم رها رو

 !باشه مبارکت-

 ؟!همین-

 شیدا.دستمو پشت هم وبعد بوسید منو گونه.حرکاتشه متوجه کامال مادرش که فهمید سدرا. بود زندایی صدای این

 :گفت ما به رو سوران.میکشت منو حاال همین تونست می واگر بود شده خیره من به حرص با

 هم بعد! هستند شما منتظر مهمن کلی که بریم زود...دیگه وقت یه واسه بزارید رو ها وبوسه ماچ این ها بچه -

 :گفت پوش سیاه شیدای دروبه

 .بیان باهم هم عشق مرغ دوتا این تا.بیا من با شما جون عمو دختر-

 از وبعد انداخت سرم روی رو وشال بپوشم رو مانتو تا کرد کمک من به سدرا.رفت وبیرون داد تکان سری شیدا

 حرف سرعت به شیدا چرا که فهمیدم حاال.بود کرده آماده رو رنگش سیاه فراری.شدیم راهی هم ما دقیقه پنج

 نمی تنها من با رو عشقش هرگز بود جا اگر شاید نداشت اون واسه جایی ماشین این ورفت کرد قبول رو سوران
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 ونه کراواتی نه.داشت تن به ورتی پیراهن با ای سرمه وشلوار کت یه. انداختم تری دقیق نگاه سدرا به.ذاشت

 باز ناف تا اش یقه همیشه بشر این که بود رازی چه که دانم نمی و...نبود رسمی جشن این که بود معلوم پاپیونی

 اگر هک بود زیاد اتومبیل سرعت هم اونقدر.بود سیاه که هم این لعنتی..برگردوندم بغل شیشه سمت به رومو...بود

 قفل هم سدرا انگار..دوختم چشم روبرو جاده به و شدم خیال بی پس.برد می خودمو کشیدمش،باد می پایین

 دلم..پاش روی اش دیگه ودست بود فرمون روی دستش یه.بود گذاشته آروم ترانه یه.بود زده لبهاش به سکوت

 وت ضبط سمت به رو دستش که بود این کرد که کاری تنها.نزد اما..بزنه حرف کلمه یه الاقل داشتم دوست.گرفت

 واین من شکسته قلب...زیبا مرد اون....سیاه اتومبیل اون...کردم تهی غالب واقعا دیگه.کرد عوض رو ترانه و برد

 خودم برای واین خواستم می رو اش کرد،توجه نمی توجهی من به سدرا چون شاید دونم نمی.داشتم بغض...ترانه

 ...اما.کنه تاییدم ویا بزنه حرف ای کلمه خواست می دلم شاید.بود آور رنج هم

 رولرزوند؛ دلم پاشایی مرتضی زیبای صدای

 نگاهت با بازدوباره

 زیروروشد من دل این

 شد شروع عاشقی س در قلبم کالس سر باز

 شد ورو زیر دوباره دل

 .نبود من به حواسش...بود رفته فرو فکر به کردم نگاهش آگاه ناخود

 تو گی می داری حرفتو تو سادگیت باتمام

 میمونم عاشقت گی می

 تو آخری عشق میگم

 تو گی می داری رو حرفت

 یچیز ودیگه رفتم فرو صندلیم در ممکن حد تا.برگردوندم رومو.اومد بند نفسم.زد زل چشمهام وبه برگشت یهو

 .نفهمیدم پاشایی مرتضی صدای از

 

 

 داشت آزار بشر این.کرد خاموش رو وضبط انداخت من به نگاهی سدرا.کشیدم آهی اختیار بی ومن شد تمام ترانه

 یروتو مهمونی که فهمیدم ومن.شد پیاده حرف بی.رسیدیم چندی از بعد باالخره.وسکوت بود سکوت هم باز حاال.
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 پس...زد رو روبرویی آپارتمان زنگ خودش اپارتمان جای به. رسیدیم آخر طبقه به وقتی.گرفته خودش اپارتمان

 .بود خودش ی واسه هم اینجا

 :وگفت گرفت وشالمو مانتو سوران.بشم وارد اول من تا ایستاد کنار سدرا.کرد باز رو بشاشدر ای چهره با سوران

 .ست وسدرا تو به من طرف از هدیه یه مهمونی این! جان پناه-

 :گفتم تعجب با

 !گرفتی؟ روتو مهمونی این واقعا! وای-

 .نداره رو تو قابل-

 :وگفتم بردم عقب رو سرم... کردم بغض هم باز.بوسید رو سرم واون بغلش توی رفتم

 .دارم دوستت خیلی.سوران هستی تو که شکر رو خدا-

 :وگفت خندید

 . بریم بیا ننداز مون گریه دیگه حاال خوبه-

 :وگفت روگرفت دستم سدرا.بودم شده هیجان دچار هم من اون هیجان از.وبرقصیم بزنیم بایدفقط امشب

 .کنم معرفیت دوستام به بریم بیا-

 :وگفت اومد من پیش کتی معارفه یک از بعد.رفتیم دوستاش طرف به حرف بی

 ؟!برقصیم دی،بریم می قرض ما به رو خوشگلت عروس این جان سدرا-

 میداد قر وسط اون وسوران بود شاد آهنگ یه.رفتم کتی همراه به خواسته خدا از ومن زد ملیحی لبخند سدرا

 وبقیه وسط انداختن منو چندی از بعد.رقصیدیم وباهم کشید وسط منو هم کتی.رقصید می جلوش هم ومارال

 اطراف به هم نگاهی خوردم می تکان هدف بی که همانطور من.میزدند وجیغ دست... بودند کرده ام دوره

 ردک می نگاه من بودوبه نشسته ای گوشه مغموم.بود پوشیده مشکی پا سرتا هم باز بود هم پیمان وای.انداختم

 دنبال نگاهمو رد سدرا اینکه ترس از.بدم انجام براش که اومد برنمی ازدستم کاری واقعا اما سوخت می براش دلم.

 هایستاد ستون یه کنار که دیدم رو سدرا...گذروندم نظر رواز ور دور سدرا دنبال وبه گرفتم پیمان از نگاهمو کنه

 می ور سدرا کت یقه با عشوه با وشیدا بود دستشون در نوشیدنی جام دو بودهر روش روبه هم وشیدا بود

 اون رعایت من که وهمانطور بود من قراردادی شوهر مرد این حال هر به. ریخت بهم واعصابم شد حسودیم...رفت

 یناراحت باعث پیمان به کردن نگاه با حتی که بودم این دنبال به من.کرد می منو رعایت باید هم اون میکردم رو

 زا که کاری.. کن ولش مگفتم خود وبا کشیدم عمیقی نفس...کرد می وبدل رد وقلوه شیدادل با اون اما نشم اون

 آهنگ که بعد دقایقی...شدم دیگران با وشادی رق وغرق زدم خیالی بی به رو خودم پس.اومد برنمی من دست
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 رفتیم ای گوشه به بودم شده خسته حسابی... اومدیم بیرون شلوغی اون از وجانان سهیل همراه به شد تموم

 :گفت من روبه سهیل.نشستیم ها کاناپه وروی

 ؟!رفته کجا کرده ول خوشگلشو کجاست،فرشته سدرا این پس-

 :گفت و سهیل سر پشت زد یکی جانان

 .کن درویش رو چشمهات! خره-

 :گفت جانان وروبه گرفت مردونه ژست یه سهیل

 .هستیم هم شما مخلص ما خانم-

 :گفتم ومتعجب لبخند با

 ؟!دوتا شما که نگین!نه-

 :گفت من به وجانان زدند لبخند هم روبه عشق با هردو

 ؟!چی دوتا ما-

 دارید؟ دوست رو همدیگه دوتا شما-

 :گفتم شرمنده من و کرد اخم سهیل

 ...کردم فکر من...ببخشید-

 هم جونمو خانم این واسه من عبارتی به هستیم هم عاشق ما خانم نه!داریم؟ دوست رو همدیگه ما کردی فکر تو-

 .همینطور اونم.میدم

 :گفت جدیت با جانان

 .بمیرم واسش هم من که کنم نمی تضمین من...میره می من واسه سهیل اول البته-

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس

 .هستید روانی دوتا شما.شدید ناراحت که کردم فکر. ترسیدم وای-

 با.بود کرده جمع موهاشو.بود پوشیده آبی کوتاه لباس یه.اومد ما پیش وانیا موقع همون.خندیدیم سه هر

 :گفت خوشرویی

 !خانم عروس سالم به به-

 جون؟ وانیا خوبی سالم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر کهربا | پناه ی سایه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

158 

 

 !کجاست؟ سدرا پس شدی؛راستی ناز چه عزیزم مرسی-

 .بودش جاها همین دونم نمی-

 :وگفت زد پوزخند یه

 .دارم میایی؟کارت من با لحظه چند یه-

 :گفتم متعجب

 داری؟ کجا؟چیکارم-

 :وگفت کرد روجمع ورتش کمی وبعد روخورد لیوانش توی کریهه نوشیدنی اون از خورده یه

 .بگم بهت تا تو بیا-

 :گفت خای بدجنسی یه با.افتادم راه سرش وپشت انداختم باال ای شونه

 داری؟ دوست رو سدرا تو جون پناه-

 :گفتم خاصی غرور یه با پس نداره خبر کسی چون پدر وسدراو من؛سوران جز هیچکس دونستم می که من

 کنی فکرشو که اونچه از زیادتر خیلی.عاشقشم من آره-

 چی؟ اون-

 .!نبودیم مرحله این ودر اینجا االن داره،وگرنه دوست منو اونم ؟معلومه سوالیه چه این-

 .عزیزم مبارکه خوب-

 بود؟ همین کارت ممنون-

 نه؟ داری اعتماد بهش خیلی تو ببینم فقط! نه-

 پرسی؟ می تو که چیه ها سوال این وانیا...بیشتر چشمهام از-

 ؟!هانی ی دار عجله چقدر تو گم می بهت من بیا حاال!بابا خوب

 :گفتم باتعجب.داخل داد هل ومنو کرد روباز در یکهو بزنه در اینکه وبدون.ایستاد اتاق یه در جلوی

 ...کار چه تو وانیا-

 سدرا.موندم خیره روم روبه صحنه به گشاد چشمهای و باز دهان با... شدم ومتعجب شد گم دردهانم حرف ادامه

 یداپ اش ازسینه وقسمتی بود افتاده شانه روی از اش یقه که جلفش سیاه لباس اون با شیدا...وپیراهن کت بدون
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 شاید.شدند جدا ازهم یکهو من تمام نیمه ی جمله با که.بود خورده گره هم توی لبهاشون اینکه همه از وبدتر.بود

 ونا باسن روی تقریبا که رو دستش سدرا.داشت حرف دنیا یک اما.نکشید طول بیشتر ثانیه چند ها صحنه این

 من سمت به دادو هل عقب به شدت به رو شیدا وبعد انداخت شیدا به ونگاهی وانیا به نگاه یه...داشت بر بود افعی

 دوست رو همدیگه ما درسته...لرزید می تنم تمام کرد می نگاه ما به خبیث لبخند با دست در پیک وانیا. اومد

 یرهخ سدرا به.نبودم بیانش به قادر که بدی حس.داشتم بد خیلی حس یه لحظه اون اما بود اجبار درسته. نداشتیم

 در پیچ های عضله.گرفت اغوش در منو حرکت یک ودر اورد هجوم سمتم به.مجسمه یک مثل درست بودم شده

 باحیرت.نداشتم تکلم قدرت.داشتند من کردن اروم در سعی که دستهاش و بوش خوش عطر.فشرد رودورم پیچش

 :گفت شیدا به خشم با سدرا.شدم خیره شیدا به

 !!!بیروون.شید گم تون هردوتا.بیرون برو شو گم اشغال کثافت-

 :گفت من روبه حرص با شیدا که گفت رو ها جمله این بلند صدای با اونقدر

 ی دختره.بردار ما سر از دست...خواد می منو نداره،اون قه عال تو به سدرا دیدب خودت چشم که؟با دیدی-

 !هان کنی پیدا دلش توی جایی تونی می کردی فکر نکنه ببینم.کنه

 ...بیرون گمشو برو شیدا-

 :زد فریاد باز اماشیدا کشید می رو شیدا دست وانیا

 !کنی کاری بتونی عمرا.بندازه چشم تو مثل ای رسیده دوران به تازه دهاتی یه به نیست حاضر حتی اون-

 :گفت وانیا به ورو گرفت منو تر محکم وسدرا فشردم سدرا سینه به بیشتر سرمو من

 .برسم دوتاتون خدمت به بعدا تا گمشید.نکردم لهش تا بیرون ببر اینو وانیا-

 ام هگون.بودم شوکه.کرد روقفل در و برد در نزدیک تا خودش با منو سدرا.برد بیرون اتاق از رو شیدا زحمت به وانیا

 وازشن رو سرم دستش با.بود گوشم توی کوبید می شدت به که قلبش صدای.بود شده داغ اش بدنبرهنه ی گرما از

 :وگفت گرفت محکم هامو شونه هردوتا.کردم دور روازش خودم کمی بودم شده آرومتر.کرد می

 !کن نگاه من به پناه...پناه-

 ام چونه زیر رو دستش سدرا.کشیدم می خجالت من اما بودند کرده خطا ها اون.بیارم روباال سرم تونستم نمی

 :گفت و.اورد باال رو وسرم گذاشت

 .کنم می خواهش.کن نگاه من به خدا رو تو پناه-

 هم روبه لبهاش.چشمهاش روی.بودند انداخته سایه هاش مژه.بود شده قرمز خورده یه.شدم خیره صورتش به

 :گفت...شدم خیره لبهاش به.فشرد
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 وایساده شیدا جلوی من خودم جون به ببین.کردند همکاری باهم دوتا این.بود نقشه یه این خدا به پناه-

 خودش به پشیمون حالت اونوقت.کرد خالی من روی رو جامش یکهو بعد.زدیم حرف خورده ویه اومد.بودم

 در وپیراهنمو کت اینجا اومدم.برمیدارم سوران کمد از پیراهن ویه میرم نداره اشکال گفتم من.گرفت

 چسبید بهم اومدمبیرون بیرون بهداشتی سرویس از من تا...بود زده مستی روبه خودش...داخل اومد شیدا...آوردم

 !میگم؟ چی میدی گوش پناه...یکهو و

 

 

 الاص.بود افتاده اتفاق این هم باز بود درست حرفهاش هم اگر حتی.بودم اومده خودم به...برداشتم صورتش از چشم

 :وگفتم کردم هم اخمهامودر...گفت؟ می راست که معلوم کجا از

 برام من.بوسیده رو تو قبلیت عشق خودت قول به یا عشقت همون یا دختر اون که نیست مهم من برای سدرا-

 مالش لگد دختر دوتا واون تو که هست مهم برام غرورم فقط.کشیدم رنج کثافتکاری این از چقدر که نیست مهم

 ومنم داری دوست منو تو که گفتم و کردم ابروداری وانیا جلوی بشم اتاق این وارد اینکه از قبل تا.کردید

 ...اما...دارم اعتماد چشمهام از بیشتر تو به من که گفتم...عاشقتم

 از کاش قطره یه. شدم خیره براقش کفشهای وبه انداختم پایین سرمو.بدم ادامه نستم ونتو گرفت رو گلوم بغض

 بغضمو زحمت به!...شد مال لگد هم اشکم.چکید زمین روی و گرفت راهشو وبعد افتاد کفشش وروی چکید چشمم

 :دادم ادامه و دادم فرو

 وجهت من به تو که نخواستم.باشم طفیلی که نخواستم من.میشم اب خجالت از ببینم رو دوتا این وقت هر حاال اما-

 می زجر دارم منم.کنید می توهین من شعور به کاررهاتون بااین شماها.نیست من تقصیر کدوم هیچ اینها...کنی

 خودم شده مال لگد غرور واسه.شه نمی گذاشته من به احترامی اینجا... کمترم شماها از کنم می حس مدام.کشم

 !سدرا عزادارم

 ودوباره کشید کمرم روی رو گرمش دستهای...روبوسید وسرم کشید آغوشش در منو دوباره سریع خیلی سدرا

 :وگفت کرد ونوازشم گذاشت ام گونه روی رو دستش.کاشت ام شقیقه روی حرارت پر ای بوسه

 .متاسفم من.تقصیری بی تو دونم می-

 :وگفتم دادم هلش عقب به بادست

 شهره الاقل که دارم انتظار احترام ای ذره اما افتادمقبول هچل این در من. کنه نمی دوا من از دردی تو تاسف-

 .نشم آفاق
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 آورد جلو رو دستش.گذروند می نظر از رو صورتم اجزای دقت وبه بود شده خمار که کردم نگاه چشمهاش به

 همونجا هم هنوز سدرا... کردم باز اونو و رفتم در سمت وبه کشیدم بیرون دستمو...گرفت دست در ودستمو

 :گفتم.کرد می نگاه منو مست چشمان و لخت باالتنه با بود ایستاده

 نیست الزم هم من خاطر به...مهمونیمون به شده زده گندی چه نفهمیده کسی تا وبیا کن تنت پیراهن یه برو-

 مناسب ومکان زمان بعد ی دفعه فقط... روندارم ارزشش من کن دلجویی ازش برو...کنی راحت رونا عشقت

 .کنید روانتخاب

 تازه روکرده وحالش عشق هم حاال بوده شیدا با هفته اول از آقا. زدم بهش رو حرفها اون شدکه راحت دلم آخیش

 کیی گفت من به چطور که بود مونده یادم به مستیش شب اون هم هنوز...بوده قبلیش عشق شیدا که اومده یادش

 حال در ها زوج ی همه.میشد زده الیت موزیک یه.برگشتم سالن وبه کشیدم عمیق نفس یه.خواد می رو دیگه

 :وگفت اومد جلو سهیل.بودند رقص

 دی؟ می من روبه رقص دور یه افتخار داداش زن-

 از فاصله با.کرد همراه خودش با رو ومن اومد سوران...رقصیدن خورده یه از بعد.رفتم وسط سهیل وبا زدم لبخند

 رو دستم سوران.کشیدند سوت همه سدرا اومدن وبا...گذشت زود خیلی بودن سوران با لحظه چند رقصید می من

 که بود معلوم.بود پوشیده ای سورمه پیراهن یه.کردند خلوت رو وسط اون کمی وهمه گذاشت سدرا دست در

 ناراحتی با...چسبوند خودش به ومنو گرفت رو دستم آهسته.بودند مست چشمهاش من نظر از چون خورده خیلی

 :گفتم

 .کارو این نکن سدرا-

 :گفت بمی صدای با

 !کردم بغل نامزدمو فقط من کردم چکار مگه-

 ها؟ مستی بازم انگار سدرا-

 ه همونم؟اونقدر شب هر بودم اونجوری شب یه حاال کردی فکر.نخوردم چیزی اصال من.نیستم مست اصال اتفاقا-

 .نیستم ظرفیت بی هم

 !نچسبون من به رو خودت حال هر به-

 :گفت و بوسید رو گوشم ونرمه اورد گوشم روکنار وسرش کرد نگاهم بود شده جری

 !نترس نیست واقعی فیلمه اینها-
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 لحظه چند برای.کرد می نوازش وموهامو کرد می همخونی ترانه با اون اما.بود داده دست بهم انزجار حالت یه

 به تعجب حالت چشمهاش اولش...کردم خوندن به شروع باهاش هم من.کیه واون هستم کی من که کردم فراموش

 آرامش از وپر گرم آغوش اون در ناخواسته ومن چسبوند خودش به منو بیشتر و زد لبخند بعد اما گرفت خودش

 .شدم غرق

 نبودم متنفر سدرا از من که بود این شدم متوجه که چیزی تنها ومن گذشت هاش وشادی غم همه با هم شب اون

 !بود مبهم هم هنوز احساسم اما

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

 آماده که بود عصر پنج ساعت.بودند سرم باالی هلن همراه به ارایشگر سه و. بودم نشسته خودم اتاق در

 تدرس ساده خیلی موهامو آرایشگر.کردم تن به رو بود کرده انتخاب سدرا که وزیبایی سفید دکلته لباس.شدم

 می رنظ به قبل از تر خواستنی برنزه باآرایش...بودم شده زیبا.بود نشونده موهام روی هم ظریف تاج ویه بود کرده

 رد عروسی. بود سرم روی گیپور های حاشیه با زیبا تور.نبودند بخش مسرت من برای هیچکدام اینها اما.رسیدم

 کاری گل رو جا همه بودند اومده اعیانی مجالس تشریفات یک از که کارگرهایی دیروز از.شد می برگزار عمارت

 سالن در عقد سفره.خشان در های وکریستال گل ودسته سفید های روکش با میزهایی.بودند کرده بندی وریسه

 هوای دلم بدجور بود اشکی چشمهام.بود حسی هر از خالی من قلب اما.وزیبایی گل در غرق.بود شده چیده سفید

 :گفت دید منو اشکبار چشمهای که هلن.داد نمی جواب تلفنم به گرفتم می تماس که چه هر اما بود کرده رو پدرم

 وقته خیلی ها عکاس این.نکن خراب رو ارایشت خدا رو ؟تو.!خانوم عروس اشکی چشمهات اِ؟چرا-

 .بزنند غر که ندارم حوصله.منتظرن

 دردستش مروارید های وریسه سفید ارکیده از العاده فوق گل دسته یه.شد وارد وقت همون کتی.کشیدم آهی

 :وگفت زد ضربه توالت میز چوب به دوبار اش دیگه دست با کتی.داد دستم به اونو.بود

 .میوفته پس ببینه تورو سدرا بخدا!تو شدی خوشکل چه ماشاهلل-

 ها عکاس.شدم خارج اتاق از وکتی هلن همراه به ومن شد تموم هم کننده خسته مرحله این باالخره.زدم لبخند

 گالری یه از اونجا واقعا عقد وسفره جات وعتیقه دکور اون با.بودند کرده پهن اول سالن از ای گوشه بساطشونو

 های مدل.رفتم می ها عکاس استقبال به داماد بدون که بودم عروسی اولین من کنم فکر.بود زیباتر هم عکس

 کردم عوض مدل صد اینکه ارز بعد باالخره.بودند کننده وخسته عجیب بعضی میداد من به عکاس که زیادی

 ستز واسه بزنم ووارو پشتک عکاس برای بودم مجبور بود نیومده اگر کنم فکر.اومد سدرا... گرفتم کمر ودیسک

 یک اب.بود پوشیده دار پلیسه سفید وپیراهن مشکی وشلوار کت.بود گیر ونفس زیبا همیشه مثل سدرا...عکس

 هک عکاس صدای با او.کرد می حبت عکاس نبودوبا من به اصال حواسش اون اما.بودم تماشاش محو.مشکی پاپیون

 :وگفت انداخت من سرتاپای به خریدارانه نگاه یه.برگشت من طرف به زد صدا منو
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 !شدی خوشگل چه... پناه سالم-

 :گفتم خشک خیلی هم من

 .ممنونم-

 ام گونه روی لبهاشو عکاس گفته وطبق.کرد بغل منو پشت از سدرا.بایستیم هم کنار که داد دستور عکاس

 . بود امان دونفره عکس برای ژست اولین واین.گذاشت

 می راهنمایی هم منو بود،گاهی کرده عروسی بار چندین انگار که بود ماهر ژستها اون گرفتن در اونقدر سدرا

 عکاس کار پایان از بعد هفت ساعت.کشیدم عمیقی نفس هم باز ومن.رسید پایان به هم قسمت این کردوباالخره

 و کیک فقط معمول طبق هم ومن خورد رو اش نسکافه فقط سدرا که آورد وکیک ،نسکافه وسدرا من برای هلن ها

 نشسته راحتی های مبل روی هردو وما بودند رفته ها عکاس.کیک شیرینی بردن بین از برای نسکافه کمی

 :وگفت انداخت گل دسته به نگاه یه سدرا.بودیم

 اومد؟ خوشت ها گل از-

 :وگفتم زدم زورلبخند به

 .بود زیبا بله-

 :گفت کمی از وبعد شد ساکت دوباره

 نداشت؟ مشکلی که لباس پناه ببینم-

 :گفتم.بشکنه رو سکوت خواست می سوالها این با فقط انگار بود گرفته ام خنده

 .من حال جز وعالیه خوب چیز همه نه-

 چرا-

 .بگذریم ازدواج این بودن اجباری از اگر البته اصلیه دلیل ومادرم پدر داره؟نبودن چرا

 !درسته-

 :وگفت شد بلند جاش واز روگفت این

 .ماهستن منتظر همه که پاشو! خوب-

 گفتک کردو مرتب سرم روی رو وتور.داد دستم وبه برداشت میز روی رواز گل دسته.شدم بلند جام از

 ای؟ آماده خوب-
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 خارج سالن از هم با.انداختم قویش بازوی دور رو دستم.آورد جلو رو بازوش. دادم تکان سری

 انوز زیر تا دار پف های بادامن لباسهایی.بودند پوشیده شکل یک صورتی لباس سه هر جانان،کتی،ومارال.شدیم

 وشلوارهای کت هرسه.دبودن مرد های ساقدوش هم پدرام و سوران،ایلیا.وصورتی سفید رنگ به هایی گل ودسته

 کشیده کنار ها برنامه از من شدند،آخر ساقدوش اینها کی نمیدونم.مشکی وکراوات روشن ورتی وپیراهن مشکی

 جلوتر وسدرا من وبعد.گرفتیم ها ساقدوش با عکس چندین دوباره.بودند سدرا کارهای مطمئنااین و بودم

 متن.وزیبا نورانی جا همه.بود گل از پر عقد بزرگ سفره.رفتیم مهمانها جایگاه طرف سرمانبه پشت ها وساقدوش

 باالی که داماد و عروس جایگاه سمت به مهمانان وکل وجیغ و ارکستر اهنگ صدای با.بودم نگران.بود کرده یخ

 نشسته صندلی دوتا روی بود روحانی اون دار دفتر که پوش وشلوار کت مرد ویه روحانی یه.رفتیم بود سفره

 نمی حتی.فشردم دردستم محکم رو گلم ودسته اوردم بیرون سدرا دست از رو دستم شستیمن وقتی.بودند

 دارم؟من من که سرنوشتیه چه...بودید کاش کجای؟ای مامان...کجایی؟ بابایی وای»هست؟ چی ام مهریه دونستم

 جواهرات پراز شیک ودامن کت با زندایی.بودم گرفته تهوع حالت!«شماها بدون. ام نشسته کس وبی تنها اینجا

 وحانیر.سابیدند می قند من سر باالی دخترها.بودند هم وبقیه خاله.میکرد پاک واشکهاشو بود ایستاده دایی کنار

 :کرد شروع

 .....معلوم صداق به...دوشیزه-

 آپارتمان یه سند اضافه به سکه 34گل،و شاخه 334نبات، ،صدشاخه اهلل کالم جلد یک ام مهریه که شنیدم فقط

 گل،عروس باغ رفته عروس...بیاره گالب رفته عروس.شد گفته چیزی بار خوندوهر رو خطبه بار سه عاقد.بود

 زد من پهلوی به ارنج با سدرا سوم بار از بعد.وبرنگرده بره کرد می ارزو فقط لحظه اون عروس واقع در اما....رفته

 وگفتک

 !گی؟ رونمی بله چرا چته پناه-

 یه و کرد روباز جعبه سدرا.داد سدرا دست به جعبه یه دایی زن بودم شده خیره مریم سوره به که همانطور

 :گفت دایی زن.کشید بیرون زمرد پراز دستبند

 بگو رو بله.تو به میدم اونو من هم حاال.دادش من به عقد سرسفره که بوده بیامرزت خدا بزرگ مادر واسه این-

 !گلم عروس

 :گفت باحرث سدرا.سوخت می گلوم بود اومده بند زبونم

 !دیگه بگو-

 :وگفتم کردم جمع رو توانم ی همه لحظه یه در

 !بله عزیزم پدر واجازه مادرم یاد خدا به توکل با-
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 داشت انتظار.بود خودخواهی موجود چه.شد دور سفره کنار واز رفت درهم اخمهاش جون پدر که دیدم وضوح به

 به رو مهمانان همه مستخدمها...روگفت بله هم سدرا که؟وقتی واقعا!ام؟ رسیده راه از تازه جون پدر اجازه با بگم

 سوران امضاها از بعد...شدیم دفتر ی امضا مشغول وما کردند خلوت رو سفره ودور بردند پذیرایی میزهای سمت

 :گفت و کرد سدرا به رو گفت باد ومبارک اومد جلو که بود نفری اولین

 بشی خوشبخت داداش باشه مبارک-

 طرهق.گفت تبریک و بوسید دستمو اومد من سمت به هم بعد.گرفتند آغوش در رو وهمدیگه کرد او به نگاهی سدرا

 :وگفتم کردم پاک رو بود ام گونه روی که اشکی

 !نیست مبارک من برای وقت هیچ ازدواج این-

 نسورا.بزرگترها ویابا بود دوستانش با یا بود خیال بی کال که سدرا.وداماد عروس جز بود راه به همه وشادی رقص

 چکار اینجا من وای.هستم تنها خیلی که کردم احساس لحظه یه برای.بودند رقص حال در فقط هم ها بچه وبقیه

 کرده،همه دستم به اونو سدرا موقع چه که اومد نمی یادم اصال که انگشتم دور ی حلقه ،این لباس این!کردم؟ می

 بایه بودم؟یعنی سدرا زن حاال من یعنی.نگین ردیف یه با بود ظریف.دوختم چشم حلقه به.بود کابوس یه مثل اینها

 چشمم از اشک قطره یه هم باز!بود؟ کرده پیدا تغییر متاهلی به مجردی از من زندگی عربی کلمه تا چند و بله

 نمی اال که بلوند دختر بایه سدرا.کردم می گریه من اما خندیدند می همه...کردم نگاه گلم دسته به...چکید

 انپیم...پیمان...کردم نگاه سدرا به اندوه با.بود قبلیش های معشوقه از هم این حتما.رقید می هست کی دونستم

 می روسر جامش پی در پی.بود همدرد من با که کسی تنها.بود پوشیده سیاه پا سرتا هم باز.بود اونجا هم

 شد بلند جاش از دادو تکون تاسف از سری...زدم زل اون به غمگین چطور که شد من متوجه کشیدفوقتی

 راحت زندگی این از وخودمو برم نیست حواسش کسی تا زد سرم به لحظه بود؟یه زندگی چه این!...آه.ورفت

 گفتک دایی که بودم شده خیره زمین به.شدم پشیمون زود اما...کنم

 !دخترم باشه مبارک-

 :گفتم میلی بی با.بود جون پدر کردم بلند سرمو

 !جون پدر ممنون-

 !انشاهلل بشی خوشبخت-

 دست.نبود جایز کردن حبت پس نداره خریدار من حرف که دونستم می وقتی نگفتم چیزی و دادم تکان سری

 گفتک و آورد در پاکت یه جیبش توی از کرد

 .دخترم باشه مبارکت.عروسیته کادو.اتومبیله یه سند این-

 :وگفت بوسید رو سرم.بوسیدم ودستشو گرفتم رو پاکت
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 .میشی خوشبخت تو که مطمئنم من نباش ناراحت من از-

 داشته قیمت گرون مبیل اتو یه که دادم نمی احتمال هم درد یه گذشته در یعنی.ورفت شد بلند هم بعد

 برام یادن ماشین بهترین بابا پراید پیش وقت چند همین تا.باشم غمگین هم باز من و باشه اسمم به سندش.باشم

 :گفت و اومد سراغم به فرزانه باالخره.بود

 .زدند داتون بار چند رقص واسه بری باید جون پناه منتظرن همه بشید بلند لطفا خانم عروس-

 !نفهمیدم-

 وگفتمک دادم دستش به رو سند.کرد نگاهم متعجب

 .گیرمش می ازت بعد دار نگه واسم رو سند این فرزانه-

 وگفتک بوسید منو پیشونی و اومد جلو کامیار دایی

 !نه؟ هست دایی به متعلق رقص دور اولین افتخار-

 :وگفتم زدم لبخند

 !جون دایی میل کمال با-

 وراحت نرم.بود کرده رخنه وجودم ی همه به ارامش.بودم پدرم آغوش در انگار.رفتیم رقص پیست وسط به هم با

 وبرای.اومد وجلو داد زحمت خودش به سدرا وباالخره...رقصیدم وپدرام وسهیل سوران با هم بعد.رقصیدم می

 کم نورها و رفتند کنار همه. داد کتی وبه گرفت ام دیگه دست از رو گل.گرفت دست در دستمو دونفره رقص

 اجبار به هم من و کرد حلقه کمرم پشت رو هاش دست.شد پخش زیبا العاده وفوق احساسی ترانه یه.شدند

 صورت هب باید که داد تذکر فیلمبردار که.نکنم نگاه صورتش به میکردم اماسعی.انداختم گردنش پشت دستهامو

 وکنار دبو لبهاش روی رنگی کم لبخند کرد می نگاه من به عاشقانه سدرا.بیاد در درست فیلمش تا کنم نگاه سدرا

 :گفتم حالت همون ودر...بودم چشمهاش تماشای محو هم من...بود افتاده دوچین چشمش

 .بهراد سدرا جناب کنی می بازی نقش خوب-

 !پناه خانم سرکار همینطور توهم-

 .تو خوبی به نه البته-

 :وگفت زد لبخندی

 ورفت؟ کرد فرار مجلس از جور چه پیمان دیدی-

 :وگفتم م کرد کنترل خودمو...بوده؟ وپیمان من به حواسش این پس این وای
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 .نشدم پیمان متوجه اصال من نه-

 :وگفت کرد اشاره دستم توی دستبند به.داد تکون سرشو بار وچند خندید

 !آد می بهت خیلی دستبند این-

 .من نه برسه مامانت واقعی عروس به باید.امانته این اما مرسی-

 :وگفت کرد اخمی

 .نخوام وچه بخوام من چه هست تو ومال توهستی عروس که فعال-

 .کنم می تحملش اجبارا هرحال به. حرفیه هم این بله-

 :وگفت فشرد رو کمرم

 .میکنی عبانیم داری دیگه بسه-

 !کردم گفتید که کاری هر شده بزک عروسک یه مثل لعنتی جشن این اول از که ؟من!من-

 .کن تمومش. کافیه. پناه بسه-

 ای لحظه رو نرمش و داغ لبهای.گذاشت من لبهای روی عمیق ای سریع،بوسه حرکت یه در وسدرا.شد تمام ترانه

 کنار داغش نفسهای همون وبا بدجنسی با هم بعد...شدند باز ممکن حد تا چشمهام لرزیدو بدنم.کردم احساس

 :گفت گوشم

 !آخرش سکانس هم این-

 وا رقص به منو عده یه ریختند وسط وهمه شد تند آهنگ.کشیدند وجیغ زدند دست همه شد جدا من از!نامرد ای

 .بود کمرم روی انگشتانش وجای سوخت می لبهام هم هنوز...نبودم اونجا من اما.رو سدرا هم عده ویه داشتند می

 ظهلح بود،اون نمونده یادم به مدلش اال که کیک بریدن مراسم و بود اندازه از بیش اسراف فقط که شام رف از بعد

 دو اعتس حدود رفتم می بین از عبی فشار وصدالبته بلند پاشنه کفش اون وتحمل خستگی از داشتم واقعا که ای

 هلن سالیق از مطمئنا که بود آورده سفید خز کت یه من برای وفرحناز بود سرد کمی هوا. شد تمام جشن بامداد

 نمی اال که رو کادوها صندوق فرزانه.بودم ایستاده ها چمن روی برهنه پای با و بودم آورده در کفشهامو.بود

 گاهن بودند دستم در که کفشهام به تعجب وبا اومد من طرف به سدرا.برد داخل به رو هستند چیزهایی چه دونستم

 :گفت اومده من سمت به کاری برای که اومد یادش انگار وبعد کرد

 .خداحافظی واسه داخل بریم بیا-

 :گفتم بلندی دای وبا متعجب یکهو
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 بریم؟ کجا قراره خداحافظی؟مگه-

 :گفت جدی خییلی

 !خودمون خونه-

 !کجاست؟ دیگه خودمون چی؟خونه-

 !خانوم عروس منتظرند همه بیا-

 :گفتم حرص دیگه،با ضربه یه هم گفت،باز تمسخر با رو جمله این

 !روش هم ما همه واسه جاداشت که ؟اینجا!دیگه جای یه بریم باید که بود بد جا همین مگه-

 سالمتی نا. دیده تدارک کلی مامان.باشیم راحت که خودمون خونه بریم باید.نیستیم مجرد که ما دیگه!دِ دِنه-

 ...ما. عروسیمونه شب امشب

 !سدرا شو خفه-

 :وگفت زد ای موذیانه لبخند

 !غرو غر دختره... دیگه بیفت راه-

 عمارت جلوی هم بود شده تزیین باگل که سفید لیموزین یه.بودند عمارت جلوی همه.رفتیم عمارت سمت به

 سدرا دست در منو دست جون پدر.ایستادم سدرا کنار.بود هم جون پدر...اومد جلو لبخند با دایی.کرد توقف

 وخاله دایی زن با...کشید آغوش در رو سدرا هم وبعد بوسید منو پیشانی دایی. میشدم منفجر داشتم.گذاشت

 :گفت زندایی لحظه اخرین ودر.کردیم خداحافظی وبقیه

 !باشه گلم عروس به حواسش خیلی گفتم هم سدرا به.بینمت ومی میام صبح فردا عزیزم-

 ها پله روی مغموم سوران اما.وذوقه ترس از کردند فکر همه.چکیدند اشکهام آگاه وناخود.فشرد رو گلوم بغض

 تدرس بقیه جلوی کرد می فکر شاید.بده دلداریم بخواد که نیومد جلو حتی...کرد می نگاه رو من و.بود نشسته

 شد سوار سرم پشت هم سدرا.شدم رسوا ومن شد باز لیموزین در..بگیره بغل رو دیگه یکی عروس که نیست

 وچشمهاشو بود داده تکیه ندلی به.. بود ساکت هم سدرا.بودند روان اشکهام..نشست من روی روبه صندلی وروی

 راننده رو اتومبیل..شدیم پیاده در رسیدیم،جلوی که برج ساختمان به.ریختم می اشک فقط ومن.بود بسته

 ات بودم گرفته دست در رو لباسم دامن ومن.آورد در تنش از رو کت سدرا.رفتیم آسانسور به شدیم وارد باهم.برد

 خونه آشپز وبه انداخت مبل روی رو کتش سدرا.رسیدیم آپارتمان درب جلوی به وقتی.نشه خوردنم زمین باعث

 :وگفت آمد بیرون اشپزخونه از دست به لیوان بعد چندی.بودم ایستاده سالن وسط مستال ومن رفت
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 بهو باالگرفتم رو لباس دامن.کن واستراحت کن عوض رو لباسات برو.بلدی که رو خوابت اتاق!ایستادی؟ اینجا چرا-

 و شمع از پر جا همه.شد بلند نهادم از آه...شدم که اتاق وارد.شدم راهی بودم رفته قبال که خوابی اتاق همان سمت

 هب..دوستم نمی کسی چه توسط اما بودند شده روشن ما اومدن از قبل بود معلوم که ها شمع به توجه بی.بود گل

 به جاشو رنگ سیاه تخت.کردم نگاه اتاق به کم یه.اوردم در رو وکتم کفشها.نشستم اون وروی رفتم کاناپه سمت

 ای ونقره سفید هم تخت روی سرویس.ای نقره های وحاشیه سفید چرم تاج یه با.بود داده بزرگ سفید تخت یه

 اب اما بود قبلیه همون کاناپه. بود شده عوض هم وفرش توالت میز.خوشبخت وداماد عروس یه مناسب دقیقا بود

 ایه گیره.کردم پاک کن شیرپاک با رو وصورتم ایستادم آینه جلوی.بود شده تزیین ای ونقره مشکی های کوسن

 هر.بیارم درش تنم از تونستم نمی عنوان هیچ به که لباس این بود مونده حاال ریخت دورم موهامو.کردم باز موهامو

 رو قیچی.کردم پیدا قیچی یه باالخره گشتن کلی از وبعد رفتم توالت میز کشو سراغ به.نشد کردم تقال که چقدر

 داد. اومد اتاق در صدای که بچینمش خواستم می.گذاشتم اومد می گردنم دور تا که لباس باالی دانتل تور روی

 : زدم

 .بفرمایید-

 :گفت حیرت با.شد چیز همه متوجه من دست در قیچی دیدن وبا شد وداخل کرد روباز در سدرا

 بخوای؟ کمک اگه میمیری دیوونه ای-

 از چیز همه که دونی نمی که تو...بیاری در واسم تو لباسمو بدم که مونده همینم اما میرم نمی نه»گفتم دردلم

 منو حرکت یه با... گذاشت میز وروی گرفت دستم از رو وقیچی اومد جلو.«میشه شروع ها ودکمه زیپ همین

 :گفتم ترس با.برگردوند

 کنی؟ می چکار داری-

 .بیاری در تنت از کنی خرابش که اون بدون خوشگلتو لباس که کنم می کمکت دارم.بخورمت خوام نمی نترس-

 شدست.«بشه خراب ترسید...کنه کمک خواست می که بود خوش انتخابی لباس خاطر به خوشگا؟پس لباس چی»

 ور کمرم پوست با انگشتهاش نوک تماس.کرد باز یکی یکی رو لباس پشت ومرواریدی ظریف های ودکمه روبرد

 : وگفتم برگشتم کرد باز رو ها دکمه نف وقتی.کردم می حس

 !کافیه. ممنونم-

 :گفت و زد باری شیطنت لبخند

 میزنی؟ چرا حاال بابا باشه-

 :گفتم. بره که برگشت وبعد

 اینجا؟ اومدی که داشتی کاری تو راستی-
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 کن ولش...اینکه دیگه آهان...کمده توی که هم لباسات.گذاشتم حمام توی پوش تن حوله واست بگم اومدم!آهان-

 !هیچی

 رفتم هحمام وب اوردم در راحت خیلی رو عروس لباس..شد چش این نفهمیدم که من.شد خارج اتاق واز گفت اینو

 اشک قبلم بیدردسر وزندگی ام خانواده یاد به....کردم بغل هامو وزانو.نشستم وداخلش کردم پر آب از رو وان

 ولهوح شستم تمیز رو خودم.کردم آرامش احساس ساعت نیم از بعد بالخره.کردم گریه بلند بادای بار این.ریختم

 یوانل یه که افتاد تخت کنار عسلس به چشمم که اومدم بیرون.ونو نرم صورتی حوله یه کردم تنم روبه پوش تن

 آرامبخش. خوردم می شب هر که بود خودم ارامبخش کردم رونگاه قر جلد.بود گذاشته اونجا قر یه و پرتغال آب

 سمت به.بخورم رو پرتغال اب اون خواست نمی دلم.خوردم اب روشویی واز رفتم حمام به گذاشتم دهان در رو

 کشوی.بودم ندیده اال هم رو وبعضی بودند خودم آن از بعضی.بود اونجا لباس زیادی تعداد.رفتم ها لباس کمد

 تازه یه درد به بیشتر.خورد نمی من درد به واقعا اما. خواب لباس انواع از بود پر.کشیدم بیرون رو کمد داخل

 ویه قرمز تاپ یه زیاد تالش از بعد باالخره.ببره روبیشتر شوهرش دل ها اون با خواست می که خورد می عروس

 موهامو.بود نشده باورم خودم اما.نداشتم ومعذوراتی بودم محرم سدرا به من بود دار خنده.پوشیدم ورزشی شلوار

 فلحا وخوابیدم زدم کنار اونو روی وزیبای نرم لحاف.رفتم تختم سمت وبه ریختم م دور کنم خشک اینکه بدون

 .برد خوابم کی نفهمیدم که بودم خسته اونقدر.کشیدم باال سرم روی تا رو

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

 :توگف کشید روکنار لحاف عجله وبا بود ایستاده روم روبه ریخته هم به باموهای.پریدم ازخواب سدرا دای با صبح

 ندی؟ سوتی خدا رو تو پناه...بپوش درست لباس یه باش زود.اینجا میان دارن وعمه مامانم...پاشو پاشو-

 صورتی گلدار پیراهن یه کمد از.کردم مرتب رو تخت.شدم بلند جام از هم من.شد خارج اتاق از سرعت به هم بعد

 دهپوشی سفیدی وشلوار بلوز سدرا.شدم خارج اتاق واز...زدم رژوعطر ویه بافتم کردمموهامو تن وبه کشیدم بیرون

 دز ولبخند انداخت لختم وپاهای ه کوتا پیراهن به نگاهی.دادم سالم وآهسته رفتم جلو.بود اشپزخانه بودوتوی

 :وگفت

 .باال میان دارن.بخیر بح سالم-

 رسیدند؟ زود چه-

 دستش در بزرگ سبد یه که فرزانه با همراه دایی وزن خاله.کرد روباز ودر اومد ورودی درب جلوی به من دنبال به

 گاهن اونو متحیر ومن فشرد دستش در منو دست سدرا.کشیدند کل رودیدند ما وتا.داشتند لب به خنده سه هر بود

 :گفت من روبه دایی زن.کردم

 !آیید؟ می بهم چه برم دوتاتون قربون.عزیزم باشه مبارک وای-
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 جلو خاله.بود شده قفل درهم که افتاد وسدرا خودم دستهای به چشمم آگاه وناخود انداختم زیر سرمو خجالت با

 :گفت وآهسته بوسید منو وصورت اومد

 نشدی؟ که اذیت خوبه که حالت عزیزم-

 :گفت خاله وروبه زد لبخند سدرا.دوختم چشم سدرا به وبعد کردم نگاه خاله به متعجب

 .اومدید خوش بفرمایید-

 من سمت به. خوند باد ومبارک شد وارد هم دایی دیدم یکهو.میزنه بیرون حرارت گوشهام از که کردم احساس

 ونهآشپزخ به رو سبد فرزانه.نشستیم سالن های کاناپه روی همه.انداخت گردنم گردنبند ویه روبوسید وسرم اومد

 صبحونه وقت چه حاال.بود ظهر دوازده حدود کردم نگاه ساعت به من..بود آورده چای همه برگشتبرای ووقتی برد

 :گفت باخنده خاله.کردند رفتن وعزم شدند بلند همه دقیقه ده از بعد..بود خوردن

 مارتا بیایید شب.ندارید احتیاجی هم ناهار به مفل بحونه این با.میریم ما.هستیم مزاحم که میدونیم دیگه خوب-

 .باشیم هم دور

 :گفت دایی.داد دست پدرش با سدرا.شدم خیره فرش به من

 !ها؟ نکنی اذیتش باشه دخترم به حواست-

 :گفت خجالت با سدرا

 .اومدید خوش بابا چشم-

 زمین خواست می دلم.رفتم وا کاناپه روی ومن رفتند نفر چهار هر وبعد انداخت من به دار معنی نگاه یه زندایی

 :وگفت انداخت من به نگاهی وسرسری برگشت سدرا.ببلعه ومنو کنه باز دهن

 !بخور چیزی یه بیا پاشو-

 .ندارم میل-

 :وگفت ایستاد من روی وروبه برگشت.شد پشیمون اما بره آشپزخونه به خواست

 اجاازه.کنی می زندگی خونه این توی وقتی تا...هستی من زن وقتی تا.بگم بهت اول همین رو چیزی یه بذار-

 مفهومه؟.کنی ولجبازی نزنی حرف.نخوری غذا ای وبهانه دلیل هیچ به نداری

 :وگفتم کردم گره ام سینه روی ودستهامو انداختم هم روی پاهامو

 !بگو داری زندانی این واسه هم ای دیگه قانون!نکنا تعارف-

 وگفتک ماساژداد رو گردنش هم وبعد کشید لبش به رو دستش
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 .کنم می آشنات آروم آروم و.گم می بهت موقعش به که هست هم دیگه چیز تا چند یه البته-

 :داد ادامه گفتم اوفی

 عمل وارد کنم نمی تکرار هم ودیگه میگم که باره آخرین که بدون واینو.بخوریم صبحونه بریم پاشو حاال-

 با ماا.کنه می نگاهم داره که بودم متوجه.کردم روشن رو تلویزیون.برگردوندم ازش ورومو گرفتم گاز رو لبم.میشم

 وگفت اومد جلو.ابوالفضل یا.دوختم چشم تلویزیون به خیال بی زد می شدت با قلبم اینکه

 .دم می نشونت شی؟حاال نمی پا-

 :زدم داد.کرد م بلند زور وبه دستم مچ سمت به کرد حمله

 !روانی کن ولم.شد داغون دستم آی-

 دستش وبا کشید روعقب صندلی.کشوند اشپزخونه به سرش پشت منو زور وبه کرد هم در خوشگلشو اخمهای

 :وگفت داد فشار رو ام شونه

 !بشین-

 اه بزرگتر تصورات از.بود میز سر هم جگر حتی.بود کامل صبحونه میز.نشستم صندلی روی بودم کرده بغض

 :وگفت گذاشت روم جلوی شیر لیوان یه.کشیدم خجالت

 !پریده رخت از رنگ جون بچه بخور-

 می هک کنم،آزارت فرار دستت از تونم نمی اگر. کنی حض که بدم نشونت ای بچه»گفتم دلم در و داشتم بر رو لیوان

 وگفتک گرفت خودش برای جگر لقمه یه.کردم می نگاه خیره داخلش ومحتویات لیوان به.«بدم تونم

 کارخونه...کرده تولیدش کشیده زحمت گاوه.نکردم درست من دیگه که اینو.نیست توش بخورسم نترس-

 .لیوان توی ریخته اینجا آورده خریده هم فرزانه...کرده اش پاستوریزه

 اون که عصر دیروز از عمال.بود شده تحریک اشتهام.روخوردم شیر از خورده یه.بود دیشب پرتغال آب منظورش

 شدم بُراق.کرد نگاهم باچندش سدرا...گرفتم وعسل خامه لقمه یه.بودم نخورده چیزی دیگه بودم خورده رو کیک

 :وگفتم

 داره؟ نگاه چیه-

 !متنفرم صبحونه خامه از-

 :گفتم ای مسخره بالبخند

 :گفت زیزلب.کردم ها خامه خوردن به شروع قاشق وبا گذاشتم جلوم رو خامه وظرف عاشقشم من اما-
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 !زدی بهم حالمو اَه اَه-

 به این از.شد خنک دلم آخیش.»شد خارج آشپزخونه واز برداشت رو چای لیوان.انداخت بشقاب روتوی اش لقمه

 اینکه بدون وبعد خوردم صبحونه سیر دل یه.«خورم می خامه هم وشام ناهار اصال.خورم می خامه صبح هرروز بعد

 هیچی معمول طبق.کردم نگاه تلویزیون کمی رفتم.نبود سالن توی.شدم خارج آشپزخونه کنماز جمع رو میز

 رو زشبلو.بود خواب انگار.افتاده تخت روی دَمر اقا بله دیدم.رفتم اتاق وبه شدم بلند جام از بعد ساعت نیم.نداشت

 آهسته رو ودر رفتم بیرون اتاق واز. شدم پشیمون بعد ولی کنم بیدارش خواستم اول.بود آورده بیرون هم

 که ردمک باز رو یکی.داشت وجود در تا سه که رفتم هال دیگر سمت به.بود فضولی برای فرصت بهترین حاال.بستم

 بود زرگب اتاق یه ودیگری بود کارش اتاق که میشد بارز گیر آفتاب اتاقی به دیگه بود،در وحمام بهداشتی سرویس

 کارش اتاق کاناپه روی بیچاره.بود تخت اون تشنه اینقدر چرا که فهمیدم ،حاال.بود ای اثاثیه هر از خالی که

 .بود اونجا وبالشش پتو هم هنوز چون بوده خوابیده

 ور اشپزخونه میز. نداشتم هم کاری دیگه.رو جا وهمه وتراس ها کابینت داخل حتی.گشتم رو خونه کل دیگه کمی

 مه باز که کردم وبگردی وکلی کردم چک رو بوکم فیس.نداد جوابمو که زدم زنگ بابا به هم بار سه.کردم مرتب

 یکهو که.وسرکشیدم اوردم بیرون یخچال از رو آب وشیشه رفتم آشپزخونه به.عصره چهار ساعت تازه دیدم

 :گفت که اومد صداش

 !ها منه واسه شیشه اون آهای-

 :گفت وبانگرانی کمرم پشت زد تا وچند اومد جلو ترسید.افتادم سرفه به وشدیدا.پرید گلوم توی آب

 !تو؟ ترسیدی چرا.کردم شوخی خوبی؟پناه؟بابا/شد چی وای-

 :وگفت کرد پاک اشکمو انگشتش نوک با شد جاری چشمهام از اشک.کشیدم نفس زور به

 .بترسی خواستم نمی بخدا-

 دراز تخت روی.بودم خسته گذرونی وقت همه این از.رفتم اتاق وبه.شدم خارج آشپزخونه واز زدم پس رو دستش

 احتر.میداد ارامش من به بو این واقعا.کشیدم عمیقی نفس آگاه ناخود.میداد رو سدرا تلخ عطر بوی بالش.کشیدم

 .خوابیدم سریع وخیلی

 :گفتم گشاد باچشمهای بود صورتم جلوی صورتش.پریدم خواب از سدرا صدای با

 چیشده؟ وای-

 :وگفت رفت عقب

 از.منتظرن همه عمارت بریم شو آماده پاشو.شوهرت سدرا کردی؟منم بشقاب یه اندازه چشمهاتو چرا بابا هیچی-

 مدک سراغ وبه زد پوزخندی.پوشوندم رو پام سریع.رفته باال رانم باالی تا لباسم شدم متوجه تازه شدم بلند جام
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 جاسازی از.اورد بیرون بند وکمر کفش جفت ویه وشلوار پیراهن یه/بودند اینجا هم این های لباس یعنی وا.رفت

 یه.اومدم پایین تخت از.رفت بیرون اتاق واز برداشت میز روی از هم رو ادوکلن.کشید بیرون ساعت یه کمئد درون

 رهنق زیبای کفش جفت یه پوشیدمبا قیمته گران خیلی بود معلوم که گوچی مارک لیمویی ساده وشلوار کت

 دستم توی انگار افتاد ام حلقه به چشمم دوباره.انداختم هم گوشواره جفت ویه کردم جمع سرم پشت موهامو.ای

 آماده سدرا.شدم خارج اتاق واز.پوشیدم مشکی وشال مانتو یه.کردم خالی خودم روی رو عطرم..میکرد سنگینی

 :گفت دید منو تا.بست می رو کفشش های بند داشت.بود پوشیده دودی دوخت خوش وشلوار پیراهن. بود

 /انداختی رو بندت دست-

 !نه-

 !چرا؟-

 زوره؟ مگه بندازم نخواستم ؟خوب بدم توضیح باید هم این واسه-

 :وگفت کرد نگاه ام حلقه به اگاه ناخود

 .بیار منو مشکی جیر کمد،کت توی از لطفیبکن یه.میزنی چرا!حاال خوب-

 از.بود وکفش لباس پراز که.کردم باز رو بزرگ در وهمون.رفتم اتاق وبه خوردم غبطه خونسردیش این به حرص با

 هم اون...گرفتمش روش روبه دست یه با.شدم خارج اتاق واز اوردم بیرون مشکی جیر کت یه ها کت الی البه

 :گفتم طعنه با.گرفت من از رو کت کنه تشکر اینکه بدون

 !نکنه درد دستت.کنم می خواهش-

 :وگفت انداخت سرتاپام به نگاه یه

 !کردی خودت معطل منو ساعت سه که نکنه درد شما دست!باشه خوب-

 لک رسیدیم،همه عمارت به وقتی.«...بسیاراست تالفی واسه وقت...سدرا آقا باشه» گفتم خودم وبا روندادم جوابش

 وعروس ها بچه با.مادریم های زاده وعمه عموها ودختر پسرعموها بودندحتی مادریم خانواده کل...زدند

 معمول طبق که هم سوران. بود لب به وسیگار دست به جام گذشته روز چند طبق بود،که هم پیمان.ودامادهایشان

 :وگفت اومد وسدرا من سمت به زندایی.میکرد شوخی وپسرها بادخترها.بود وشنگول شاد

 .اینجا بیایید... برم قربونتون-

 :گفت من روبه هم بعد

 .وایسی سرپا نیستش خوب واست عزیزم بشین بیا زود-

 :گفت زدو بدجنس لبخند سدرا
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 .بشین خودم پیش اینجا بیا. گلم گه می راست مامان. عشقم آره-

 :وگفتم نشستم میزنهکنارش من لج از رو ها حرف این که دونستم ی

 .!کن لوس خودتو کمتر سدرا-

 :وگفت بوسید وگردنمو زد دار معنی لبخند یه

 !وبره بشه بلند که االنه. میخوره حرص داره رو پیمان ببین-

 من سمت وبه برداشت شربت لیوان یه بود گرفته روش جلوی فرزانه کهد سینی از کشید روعقب سرسش هم بعد

 سر ور جام که کردم نگاه پیمان به آگاه ناخود.بوسید امو وشقیقه ماساژداد امو شونه گرفتم رو لیوان وقتی گرفت

 :وگفتم انداختم سدرا به آلود اخم نگاه یه.ورفت شد بلند جاش واز کشید

 !کنی؟ می رو اینکارا چی واسه-

 !خنده واسه-

 :وگفت انداخت باال ای شانه.شدم ناامید واقعا. داشتم ازت ای دیگه تصور وگفتم دادم تکان سزی

 رفت؟ جونت پیمان که شدی ناراحت چیشد-

 .نم واسه فامیله یه فقط اون. بافتی هم به ها چی مخت اون توی نمیدونم.ندارم کاری پیمان با من!که واقعا سدرا-

 :گفت وبعد بود نگاهش توی عجیبی برق یه.شد خیره چشمهام به

 !رو شربتت بخور!معلومه بله-

 شب اون خوشبختانه.کردیم صرف رو شام...«کردی زهرش دلم به که سرت اون توی بخوره شربت»گفتم دلم در

 که بود آویزونه،معلوم پیمان از که میدیدم ومن بود اونجا هاش سبکسری همون با وانیا اما نبود شیدا از خبری

 خم داشت کنم فکر.بود زده غیبش کال که بود نامرد سوران این تر عجیب..شده کالفه دستش از حسابی پیمان

 روپر که سوران البته...بمونیم سالن توی جا همون بودیم مجبور جون پدر حضور علت به شام از بعد.میزد رو مارال

 از بدبختی باهزار شب دوازده ساعت باالخره.موندیم داشت جونو پدر احترام همیشه وسدراکه من اما ورفت بود

 ناخود ماشین توی.رفتیم خونه طرف وبه کردیم خداحافظی خانواده وبقیه گو ورک ریلکی وخاله نگران دایی زن

 :وگفتم کشیدم عمیقی نفس آگاه

 .بود شده لبریز صبرم دیگه آخیش-

 :وگفت انداخت من به خسته نگاه یه سدرا

 !جوری همین هیچی-
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 اب منهم.شد خارج اتاق واز برداشت راحتی لباس دیدم...رسیدیم که خونه به.داد ادامه رانندگیش وبه نداد جوابی

 مه اون که دیدم.رفتم سالن وبه بافتم موهامو...کردم پاک رو آرایشم.پوشیدم راحتی وشلوار بلوز یه راحت خیال

 :زد داد جا همون واز رفت اشپزخونه وبه شد خارج کارش اتاق از

 بیارم؟ واست میخوری شیر!بچه آهای-

 :دادم جواب خودش مثل

 !نگیری استخوان پوکی که توبخور پیرمرد نه-

 فیلمهای عاشق که هم ومن بود ترسناک فیلم یه.کشیدم ودراز گذاشتم سرم زیر کوسن یه.اومد اش قهقهه صدای

 ازیب رو دراکوال نقش که پسره.شدم فیلم غرق و خوابیدم پهلو وبه گذاشتم لپم زیر دستهامو.بودم چنینی این

 هخیر تلویزیون به دست به شیر ولیوان داد لم تکی مبل وروی اومد هم سدرا که دیدم.بود خوشکل واقعا میکرد

 :گفت دقیقه چند از بعد.شد

 !داری؟ دوست فیلمها این از واقعا تو یعنی-

 :گفتم بعد دقیقه سه دو عوض در و ندادم جوابشو

 .بخواب تخت روی برو داری دوست شما.خوابم می اینجا شب من-

 :وگفت شد بلند جاش از

 !میلته هرطور-

 :وگفت شد بلند جاش از.خوابه می کاناپه روی شب این که بودم معذب بگو منو.نکرد هم تعارف یه احمق ای

 .!نرو هم وجایی بمون خونه.کارخونه برم باید فردا من-

 :گفتم پوزخند با

 !نیس که هم بابام... فراریم که عمارت اون از.برم که دارم رو کجا-

 .نگشتم بر من تا بیرون بری نداری اجازه حال هر به-

 .ببینم فیلممو من بذار برو حاال.عالیجناب چشم-

 که نبودم دختری هم من طرفی از.برم خواستم می کجا.نداشتم راهی واقعا.رفتم فرو فکر به ومن. رفت سالن از

 که گفتم می بهش حتما فردا.بود دوستم روزان.... وای اما.نداشتم که هم فامیلی نبود که بابا.بسازم دردسر بخوام

 گفته بهش دونست نمی چیزی وروزم حال از اما میدادیم پیام هم به روز هر اوردم رو تلفن.بزنه سر من وبه بیاد

 حاال اما... جوره چه وروزم حال واینکه.کردم ازدواج که بودم نگفته بهش هنوز.رفتم مسافرت به پدرم با که بودم
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 که بخوام روزان از تونستم می باشم تنها ها ساعت بودم مجبور که حاال...نبودم لعنتی عمارت اون در دیگه که

 دوباره.دبو کرده رو بابا هوای دلم هم باز.کردم می حفظش باید.بود ام گذشته با من اتصال نقطه تنها اون.بیاد پیشم

 ئختره به فیلم توی پسره باالخره...شدم خیال بی.داد نمی جواب اما.گرفتم تماس باهاش شب از ساعت اون در

 چشمهام یواش یواش.میکنه ول رو دختره میکردم فکر.کشیدم راحتی نفس من و بوسید واونو کرد عشق ابراز

 ...اما. میشه چی دراکوال این عاقبت بدونم تا.دارم بازنگهشون میکردم سعی هی...شد سنگین

 ردهب رو طاقتم دستم درد این اما ونرم بود گرم جام.کردم باز چشمهامو.بود رفته خواب انگار.بود گرفته درد دستم

 روم پتویی دیدم.ونشستم شدم بلند.بودم خوابیده دست یه روی رو شب کل که بود این خاطر به هم اون و.بود

 هم وزهن.بود صبح ده ساعت.کردم نگاه موبایلم ساعت به.بود خاموش هم تلویزیون..سدراست کار بود معلوم افتاده

 سمت به.بود ریخته بهم هم تخت.نبود سدرا.رفتم خواب اتاق سمت وبه شدم بلند کاناپه روی از.اومد می خوابم

 آگاه ناخود.بود تخت کنار پوشش تک. پیچید مشامم در سدرا عطر بوی هم باز.شدم ولو اون وروی رفتم تخت

 هک وفهمیدم اومدم خودم به یکهو.بود شیرین من برای بو این چقدر.داشت بویی چه وای کشیدم وبو داشتم برش

 وسعی کشیدم سرم روی رو پتو.کردم پرت طرفی به رو پوش تک داشتم که احساسی از باترس.کردم غلطی چه

 حدود ساعت کردم باز چشم وقتی دفعه واین برد خوابم هم باز.بودم داده انجام که خبطی کنم فراموش که کردم

 .بود ونیم دوازده

 ومرتب کردم تا.داشتم وبرش رفتم جلو.بود دیوار اونجاکنار هنوز سدرا لیمویی پوش تک. کردم مرتب رو تخت

 عسلو خامه ظرف.گرفت ام خنده دیدم که چیزی واز.رفتم اشپزخونه وبه دالشتم بر رو موبایلم.گذاشتم تخت کنار

 خالی اون روی هم عسل عالمه ویه.کشیدم تست نون روی خامه کمی نشستم میز پشت!...احمق ای.بود میز روی

 روژان خورد زنگ که چقدر هر اما.گرفتم ذوق با رو روژان شماره حین همان ودر کردم خوردن به وشروع.کردم

 سالن هوب کردم قطع رو تلفن امیدی نا با.بگیره تماس من با فرصت اولین در که گذاشتم پیغام واسش.نداد جوابمو

 که بود وقت خیلی.رفتم آشپزخونه به وبعد.کردم نگاه تلویزیون کمی.کنم چکار باید که دونستم نمی.برگشتم

 درست فسنجون بابا واسه که گذشته روزهای یاد به.بود وپیمون پر.کردم باز رو یخچال در.بودم نکرده آشپزی

 می.بودم دیده اپن روی هم گردو پر ظرف یه صبح اوردم بیرون مرغ ای بسته. میکرد چه وچه به به واون میکردم

 از شاد آهنگ یه شدم کار به دست..کردم پیدا هم رو اونها ها کابینت در گشتن باکمی که.انار ورب برنج موند

 وصدای بلند خیلی باصدای.میدادم انجام هم کار و.کردم خوندن به شروع ترانه با همراه. شد می پخش تلویزیون

 خوندمک جیغوم جیغ

 شیرینه تو داشتن دوست چقدر

 میشینه دل به چشمهات رنگ تو

 اونجایی تا دارم دوست رو تو

 ...میمیره حوا واسه آدم که
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 تازه همه مثل آخه.شدم عاشقش واقعا که میکرد فکر حتما میدید حال این در منو سدرا اگر.خنده زیر زدم پقی

 رهباالخ!...دونستم نمی هم خودم وچی کی برای اما...میخوندم عاشقونه شاد ترانه یه وبا میپختم فسنجون عروسها

 تمرف ور موبایلم وبا نشستم اشپزخونه توی جا همون ساعتی دو.بودم اشتها بی اما.کردم رودرست وپلو فسنجون

 اماهنوز بود پنج حدود ساعت.رفتم سالن وبه کردم خاموش رو اجاق.بود افتاده جا فسنجون خورشت.خوردم وچای

 یلیخ که بود هفت حدود ساعت.خوندم وکتاب کشیدم دراز وکمی رفتم اتاق به هم باز.بود برنگشته خونه به سدرا

 رو بشقاب.وخوردم ریختم پلو روی فسنجون خورده یه سردی سرد وهمونطور رفتم اشپزخونه وبه داشتم ضعف

 سح یه هم.بودم تنها اینطور که بود اول بار این مدت این طی در.بود تاریک تاریک هوا.برگشتم سالن وبه شستم

 رو وتلویزیون کردم جمع شکمم توی هامو وزانو نشستم کاناپه روی.میترسیدم کمی وهم وهم داشتم آرامش

 شده دوازده ساعت.نبود خبری سدرا از اما گذشت ساعت چند.میکردم عوض رو ها کانال هدف وبی کردم روشن

 یروتو کوسن!؟ هستم تنها طبقه این در من کرد نمی فکر خودش پیش که بود خیال بی ،اونقدر گرفت دلم. بود

 عیتموق یه در اگر شاید.بودم کالفه نبود وقتی وهم باشه خواستم نمی هم ریختم اشک آگاه وناخود.گرفتم بغلم

 تظاهر اینکه با من اما. بودم شده سهی سرو اون عاشق صد صددر ،حاال بودم شده اشنا سدرا با دیگه

 قدشدهع که حاال...بودم تنها آپارتمان این در که حاال..نبودم متنفر اماازش میکردم تلقین خودم به میکردم،بااینکه

 اینجا من بود رفته یادش که.بود شلوغ خیلی سرش انگار اما.میکردم فکر اون برگشتن به تنها...بودم سدرا

 شدم بلند.اومد اپارتمان در صدای که بود بامداد5:10حدود ساعت...کردم نگاه قدیمی رمانتیک فیلم یه.هستم

 نممیک نگاهش باترس که دید ومنو اومد سالن به وقتی.باشه سدرا از غیر به ای دیگه کس میترسیدم وایستادم

 :وگفت شد ،متعجب

 !نخوابیدی؟ چرا بیداری؟پس تو! وای-

 باز رو پیراهنش دکمه که حالی انداختودر مبل روی رو وکیفش کت سدرا.نگفتم چیزی و دادم تکون تأسف از سری

 رازد مبل وروی. برگشتم سالن به ودوباره خوردم ارامبخش رفتم،یه آشپزخونه به.رفت خواب اتاق سمت به میکرد

 همب صدای.رفت اشپزخونه به پوش تن حوله با که دیدمش حتی بودم بیدار.کردم خاموش رو وتلویزیون کشیدم

 که هم سدرا.بمونم سرجام همونطور دادم ترجیح اما...شنیدم هم رو وظروف وچنگال وقاشق کابینت در خوردن

 از بعد ساعت نیم.بود انداخته راه سروصدا هم وکلی میکرد خودشو کار نداشتم خارجی وجود اصال من انگار

 االب بلند جانم یه.کرد وصل رو ارتباط سریع واون خورد زنگ تلفنش..خوابم بود کرده فکر...شد خارج اشپزخونه

 روی زا کردم احساس که بود گذشته چقدر دونم نمی.برد خوابم تا اوردم فشار چشمهام به اونقدر.رفت اتاق گفتوبه

 اش سینه روی رو سرم.بود سدرا آغوش.کردم باز چشمهامو الی.بودم وخوشبو گرم جای یه.شدم کنده مبل

 ازب چشمهامو هراسان.گذاشتم تخت روی چندی از بعد.بود انداخته زانوم وزیر کمر پشت دستهاشو.بودم گذاشته

 :وگفتم کردم

 میکنی؟ کار چه-

 :وگفت زد ملیحی لبخند
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 .بخوابه کاناپه روی نداره اجازه کسی که اینه خونه این قوانین از دیگه یکی-

 ...آخه اما...اما-

 چند یه حاال...میکنم آماده خودم واسه رو اتاق اون دیگه روز چند تا ضمن در.بخورمت خوام نمی که من نداره اما-

 افته؟ می...افته نمی که اتفاقی کنی تحمل رو زورکی شوهر این شبی

 گرفت رویورتش روبه رو همراهش تلفن..خوابید تخت ی دیگه طرف وخودش کشید من روی رو پتو.نگفتم چیزی

 شد ممنظ هاش نفس وقتی.وخوابید کرد من به رو وپشتش گذاشتش تخت کنار بازیباالخره اس ام اس کلی از وبعد

 .بود شده خودم تعجب باعث نهایت بی واین داشتم ارامش اماعجیب.خوابیدم هم من

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

 یه حد در هم اون که میدیدم اونو1یا 5 ساعت شبها فقط مدت این در اما.میگذشت سدرا من ازدواج از روز بیست

 ات رفتم عمارت به سدرا با بار چند تنها. نشم خارج آپارتمان از که دادم ترجیح روز چند این در.بود وعلیک سالم

 باهم هک دنبالم میاد وگفت زد زنگ من به سوران که بود روز ویکمین بیست دقیقا.باشم وبقیه ودایی خاله کنار در

 مهر یپوشیدمآخرها پاییزه مانتو یه گی حوله بی با.بودم نرفته اونجا به که بود روزی سه تقریبا... بریم عمارت به

 سوران.رفتم البی به.برداشتم خودم با رسمب لباس دست ویه.کردم ملیحی آرایش.داشت سوز کمی وهوا.بود ماه

 :وگفت بوسید رو پیشانیم.بود حال وسر بشاش همیشه مثل.اومد بعد دقیقه چند هم

 :گفتم میرفتم دنبالش که همانطور.داریم کار که بدو-

 .نگفتم سدرا به من ببین سوران-

 .نترس دادم خبر بهش من-

 آخه؟ بترسم چی چی؟از-

 :وگفت انداخت من تاپای سر به نگاه یه

 .نزن بلوف هم اینقدر بیا.مشخه کامال بله بله-

 گفتک شدیم که اتومبیل سوار.میگفت سوران که بود همینطور هم واقعا

 !خرید؟ باهم بریم عزیزم-

 چی؟ خرید-

 !؟ دونی نمی تو وا-

 . بزن حرف خوب کردی ام خفه!سوران؟ دونم نمی رو چی-
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 چندمه؟ فردا-

 .هست ماه مهر 51-

 !شوهرته تولد فردا دیگه خوب-

 گی؟ می راست-

 ؟!زن میگن هم تو به آخه عه عه...ست موقع چه شوهرت تولد نمیدونی هنوز که برسرت خاک ای -

 :گفتم ناراحتی لحن با

 عاقل؛یه دختر یه.کرده تحصیل دختر یه عنوان به من که میکنم تعجب وقتها بعضی.من برسر خاک واقعا آره-

 راچ زده کراسی دمو از داد اول روز واز میکنه زندگی داره جامعه این توی که کسی یه عاقله میکنه فکر که دختری

 بدبخت زن واین.آد نمی خوشش بدبخت زن این از اال یارو اون قضا از که بشه یکی زن بوق عهد مثل جور این باید

 .سکوت جز نداره ای چاره

 :گفت ناراحتی با سوران

 .کردم شوخی من بابا ای-

 وگفتمک شدم خیره خیابان کنار ختان در ردیف به

 بهترین تونه می که روزه بیست این توی شوهرمو که. هستم اجباری عروس تازه یه حقیقته،من یه این نه نه-

 با ساعت یه خوابه می که هم وقتی.لحظه چند واسه هم اون...میبینم شب 1یا 5 باشه،ساعت دختر یه عمر روزهای

 .خوابه ومی میکنه من روبه پشتش هم بعد... دیگه کار تا میکنه،وهزار میده،چت ام پی.میره ور موبایلش

 :وگفت ترمز روی زد سوران یکهو

- 

 میخوابید؟ هم پیش شبها شما مگه!چی؟-

 :گفتم حرص با

 .!هستیم وشهر زن مثال داره؟ما تعجب این عزیزم آره-

 !بزن حرف درست خدا رو تو پناه وای-

 به نم.من شب یه میخوابید کاناپه روی اون شب یه.بخوابه کاناپه روی نداره حق کسی که فرمودند دستور آقا!آره-

 حرفش به که دیدم بهتر همین واسه.ام خسته وجدل بحث از من سوران.نداد اجازه سدرا اما.بودم راضی وضع این
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 جمع گوشه یه ومنم خوابه می تخت سر یه اون.هست جا نفر چهار واسه بزرگ تخت اون روی البته.بدم گوش

 .میشم

 :وگفت رفت هم در اش قیافه سوران-

 خوابه؟ نمی اتاق اون توی چرا...باره تاسف واقعا-

 .داده سفارش جدید سرویس وواسه فروخته رو اتاق اون سرویس که میدونی-

 !وضع این خاطر به متاسفم-

 :وگفتم...شبش رنگ سیاه وچشمهای انداختم اش تیغه سه ورت به نگاه یه

 .گیری نمی تحویل منو اال عروسی شب از و کردی نامردی که هم تو-

 وگفتک گرفت دستش در رو ودستم اورد جلو رو دستش

 .نبوده خودت الح جز چیزی دلیلش که فهمید خواهی بعدا خودته نفع به دلم گلم،عزیز آبجی-

 :وگفتم کشیدم بیرون دستش از رو ودستم زدم پوزخند

 بیوفتی؟ سر درد توی وقت یه ترسی بشم؟می عاشقت وقت یه میترسی چیه-

 :وگفت زد لبخند

 سدرا زن حاال تو!پناه ببین.داریم عالقه هم به وبرادر خواهر مثل دو هر دونم می چون.ترسم نمی هیچی از من نه-

 از که میخواد تو از بشه،حاال نزدیک ورختخوابش خواب اتاق به نمیداد اجازه احدی هیچ به که سدرایی...هستی

 خصوصی اماحریم داشته باهمه که مختلفی های رابطه همه اون با سالها این کل در دونستی می.نری بیرون اتاقش

 بحث تا سدرا!نیست؟ مبله دیگه راهرو آخر اتاق اون چرا دونی می.هاندیدند دختر اون از هیچکدوم رو اتاقش

 بدونی که میگم رو ها این.بود هاش معشقوقه جای اونجا چون.کرد رد رو اتاق ودکور تخت اون شد جدی ازدواج

 برات اونقدر...باشه راحت خودش و اونجا بفرسته تورو تونست می وگرنه.میزاره احترام چیزها خیلی به هم اون

 .کنی استفاده ازشون تو نکنه که باشه اونجا وسایل اون نخواست حتی که قایله ارزش

 :وگفتم انداختم باال ای شانه اما. بود افتاده تپش به قلبم

 اش خونه به داشت دوست رو کسی هر میتونه.نداره من به ربطی خویش مسایل که گفتم سدرا به من اما-

 !همین وفقط فقط...مدتی برای هم اون اش شناسنامه توی هستم اسم یه تنها من چون.بیاره

 :وگفت کرد اخمی سوران
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 زن این به سدرا که اینه ؟موضوع!بدوشش میگی تو نره میگم من!داری؟ تاکیید نکته این روی اینقدر چرا تو-

 میتونه چقدر تو به نسبت احترامش درجه که ومیدونم شدم بزرگ سدرا با من میزاره احترام ای شناسنامه

 تونی می تالش ذره یه با بخدا.باشی بوده اون برای ای شناسنامه زن یه فقط تو که کنم نمی فکر من والبته.باشه

 ای،خوش نخورده ای؛دست کرده نداری؛خوشگلی،تحصیل کم چیزی که تو هلل الحمد.بیاری دست به رو دلش

 .عاقلیه آدم هر آرزوی این واال...باره می وروت سر از که هم اندامی،مهربونی،متانت

 .نذار ما بغل زیر هندونه قدر این حاال بابا باشه -

 :گفتم پس بدم روخاتمه بحث همونجا دادم ترجیح میکشید باریک جاهای به داشت بحث

 بخری؟ سدرا تولد واسه میخواهی چی ببینم بگو حاال خوب-

 بخری؟ چی خواهی می خودت-

 :گفتم تعجب با

 .ندارم رو چیزی خرید قصد من!!من؟-

 همه میدونستی کنی؟اال تهیه واسش هیچی خواهی نمی هم اش عمه دختر عنوان به نه همسرش عنوان به حاال-

 همه خودم سال هر معمول طبق وگفت رسید دادت به جون پدر بگیری؟اما تولد واسش میخواهی تو میکردند فکر

 .گیرم می عهده به رو چیز

 :وگفتم انداختم باال ای شانه

 واسش تولد که مونده همینم.کردم نمی رو کار این هرگز من نشستند می من انتظار به اگر چون! روشکر خدا-

 !بگیرم

 این رد والبته.بچسبونم بهش ها شیرینی خود این با خودمو خواستم نمی واقعا.افتاد تنم به ای لرزه کار این تور از

 یه به.باشه متوقع بخواد که دید نمی منو اال یعنی.نداشت توقعی مدل هیچ مت از هم اون که بودم فهمیده مدت

 سوران های ووسواس گشتن کلی از بعد.پاسازرفتیم داخل وبه کردیم پارک رو اتومبیل.رسیدیم پاساژبزرگ

 هنوز من...داشت ساعت کلکسیون سدرا اینکه گو خرید گزافی قیمت به سدرا واسه مچی ساعت یه باالخره.

 گلخوش خیلی کالسیک گیتار یه ها فروشگاه از یکی ویترین پشت که بودم شده ناامید دیگه.  بودم مستاصل

 :وگفت امد کنارم هم سوران.رفتم ویترین جلوی. بود گرفته رو چشمم عجیب. دیدم رنگ سیاه

 یکی؟ کدوم-

 !هان؟-

 پسندیدی؟ رو یکی کدوم میگم!وبله نه هان-
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 :وگفتم کردم اشاره رنگ سیاه گیتار به

 هست؟ مناسبی هدیه اصال چطوره این نظرت به-

 وگفتک زد عمیقی لبخند

 !شه می خوشحال چقدر گیتار این با دونی نمی.ست هدیه بهترین این-

 !نگیرمش پس-

 چی؟-

 نمی که اونا زشته بقیه جلوی حال هر به.نباشم خالی دست خوام می فقط.بشه خوشحال خوام نمی من خوب-

 ...ما دونن

 .فروشگاه داخل بریم بیا.نده ادامه بسه... بسه

 :گفتم سوران به...بود گرون خیلی.بودم گذاشته هم چیزی چه روی دست...رفتیم داخل

 خریم می چیزی جورابی یه واسش بریم بیا کن ولش-

 وگفتک خنده از کرد غش

 .دم می پولشو خودم!خسیس ای-

 :وگفتم کیفم توی کردم دست

 .نکرده الزم-

 کم رو مبلغ هم فروشنده.دادم فروشنده وبه اوردم بیرون رو بود داده جون پدر اول روزهای همون که بانکی عابر

 جعیه هی.رفتیم دیگه فروشگاه یه به سوران با.داد دستمون به بود ساز خود فابریک که کیف یه با ر وگیتار.کرد

 ورانس به رو وگیتار جعبه.بود شده تزیین طالیی های روبان با که خریدیم مشکی رنگ به گیتار اندازه به بزرگ

 لحظه برای حتی زندایی.بودند هم دور همه..رفتیم عمارت به خرید از بعد. داره نگه برام شب فردا تا وگفتم دادم

 روز اون عصر.بود کارخونه های ومشغله کار اش بهانه.نبود خبری معمول طبق که هم سدرا از.کرد نمی ول منو ای

 ما ورانس اونقدر.بود هدیه بهترین من برای واین.بودند غایب وانیا شیدا.رفتیم تفریح به وسوران وجانان سهیل با

 شب...کردم فراموش رو ام کننده کسل زندگی ساعت چند برای که کردند وورجه ورجه وجانان خندوندوسهیل رو

 باز رو آپارتمان در خستگی با.رفتند وخودشون رسوندند سدرا اپارتمان به منو که بود بامداد دقیقه 10 حدود

 وسالم رفتم جلو.اومد می دیر بودم خونه من چون قبل شبهای انگار!عجب چه...بود خونه سدرا.شدم ووارد کردم

 :گفت وآهسته انداخت من به نگاه نیم یه.دادم

 .سالم-
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 رونوبی پوشیدم آدیداس مشکی شلوار ویه قرمز استین بدون بلوز یه.رفتم خواب اتاق وبه آوردم در وشالمو مانتو

 ای کیسه چای یه.شدم خودم برای چای کردن درست ومشغول.رفتم آشپزخونه وبه شدم رد سدرا کنار از.اومدم

 اهنگ روش جلوی به.نشستم کاناپه ترین دور وروی.شدم خارج آشپزخونه از دست به ولیوان انداختم لیوان داخل

 اشموه.داشت تن به ای سورمه ورزشی وشلوار رکابی یه.بود جلوش نوشیدنیش ولیوان تقویتی آجیل ظرف.کردم

 به وگاهی نوشیدیش لیوان به گاهی.بود هم در اش قیافه.. اومده بیرون حمام از تازه بود معلوم.بودند دار نم

 اخم وبا...میکرد چک رو ها ام پی واون میشد بلند تلفنش پیام صدای بار یک دقیه وهرچند.میشد خیره تلویزیون

 روی.رفتم خواب وبهاتاق گذاشتم آشپزخونه در رو لیوان.شدم بلند جام واز کشیدم ی[آ...میکرد تایپ وعصبانیت

 النس سمت به فکر وبدون.پریدم جا از چیزی شکستن صدای از که بود نگذشته دقیقه ده هنوز.کشیدم دراز تخت

 یه هم آجیل ظرف... بود ریخته جا همه اون درون های ویخ شده تکه صد ولیوان بود کرده پرت رو لیوانش....دویدم

 مین.بود گرفته دستهاش بین رو سرش...بودند زمین پخش ها وبادام وپسته بود شده وخاکشیر خورد دیگه طرف

 ویر رو لرزانم ودست رفتم جلو باترس...ریخت می خون دستش کف از.بودم مستاصل.کنم چکار باید که دانستم

 :گفتم لرزونی صدای با.نخورد تکون.گذاشتم اش شونه

 !خودت با کردی چیکار ببینم بزار...خونه از پر دستت ؟ببین! شده چی سدرا-

 :وگفتم گرفتم رو دستش ومچ بردم نداددست جوابی

 ؟!شده چی ببینم-

 رخم از رنگ.چکید می پارکت روی چکه وچکه بود خون از پر.عمیقبود پارگی یه دستش کف کرد باز رو دستش

 :گفتم اما...کرد می بد حالمو خون اینکه با بود پریده

 کجاست؟ اولیه های کمک جعبه-

 تعبانی از بودند،نمیدونم قرمز چشمهاش.آوردم باال رو وسرش بردم اش چونه زیر رو دستم.شنید نمی صدامو انگار

 گی حوله بی با که بودم شده خوشرنگ های گوی اون خیره.نبود ممنوعه،معلوم های نوشیدنی اون خوردن یا بود

 :گفت

 گی؟ می چی-

 میره خون ازت داره همینطور کجاست؟ببین اولیه های کمک جعبه اون گم می-

 .یخچاله کنار کابینت توی-

 :وگفتم بردم جلو رو دستم.زدم زانو وجلوش آوردم رو جعبه.رفتم آشپزخونه سمت وبه شدم بلند سریع

 من؟ به بدی رو دستت شه می-
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 نهخو آشپز به.نداشت ای فایده اما کردم روتمیز دستش کف استریل باند یه با.آورد جلو رو دستش حالی بی با

 لاستری باند یه کردم تمیز رو زخم حسابی و.کردم خالی دستش روی رو شستشو آوردمسرم بزرگ ظرف ویه رفتم

 :وگفتم دادم بهش آب لیوان یه مسکن یه.زدم زخم چسب و پیچیدم دستش دور ویکی گذاشتم زخمش روی

 .خوبه واست بخور اینو بیا-

 انداز خاک و جارو با بردم خون آشپز وبه کردم جمع رو ووسایل نشستم زمین روی.خورد کالمی هیچ بی رو قر

 هنوز...کردم پاک رو وخونها کشیدم تی رو ها پارکت.کردم جمع هم رو ها وآجیل ها شیشه وخورده برگشتم

 رتش تی ویه رفتم اتاق به شد تموم کارم وقتی.کرد می نگاه من کارهای به کالمی هیچ وبدون بود نشسته همونجا

 :گفتم و آوردم واسش شلوار ویه

 .میکنه بیارم؟آرومت شیر لیوان یه واست خوای می...خونه از پر کن عوض رو لباست بیا-

 :گفت ثانیه چند از بعد... بود شده خیره اش شده باندپیچی دست به

 !شم می ممنون-

 که دونستم می.کردم گرم شیر وبراش رفتم اشپزخونه به.بود بعید سدرا از این.بود شده مظلوم چقدر وای وای

 به رو مگر شیر از پر سرامیکی لیوان.برگشتم سالن وبه زدم شیر به هم وشکر نسکافه کمی.هست نسکافه عاشق

 :وگفتم داشتم بر رو کثیف لباسهای..کردهبود عوض هاشو لباس دادم دستش

 !نداری؟ کاری تو.بخوابم رم می من-

 نیاوردم طاقت باالخره داشتم نشدنی مهار حس.کردم نگاه رو رفتم،لباسها اتاق به!نه معنای داد،به تکان سری

 آروم هم باز اش مردانه تن وبوی عطرش اشنای بوی.کشیدم عمیق نفس یه.کردم نزدیک ام بینی به رو ورکابی

 حرف باهاش خواست می دلم طور بد امشب.رفتم تخت وبه زدم مسواک.انداختم سبد روتوی ها لباس.شدم

 ونا اگر حتی بودم شده تخت این روی بودنش وابسته نوعی انگار بودم کنارش که وشب روز بیست از بعد.بزنم

 هی مثل درست داشتم عادت خواب در منظمش های نفس صدای به.بشم جمع ای گوشه ومن بکنه من به رو پشتش

 نمی که اتفاقی چی؟برای برای اما.دادم می ودلداریش بود کنارم که خواست می دلم.نشدنی تکرار اروم موسیقی

 تضاد احساس گفتم؟این می سوران به داشتم چی صبح امروز من.دادم می دلداریش باید چرا چیه؟اال دونستم

 جورآشفته بد امشب که اینه خاطر به حتما کردم فکر خودم پیش داشت من های گیری موضع ی همه با زیادی

 نیومد تخت به سدرا شب اون!! هست دلسوزی حس یه حسم که بودم مطمءن من نه...و بود شده زخم بود،دستش

 رو خالیش جای وقتی گرفت دلم بدجور.بود رفته بشم بیدار من اونکه از قبل هم بح.خوابید کاناپه روی و

 یه با.بود میز روی شده تست ونون وخامه عسل ظرف هم باز.مریضشه نگران که بود پرستار یه ،حس حسم.دیدم

 ازو خوردم کامل رو ام صبحونه.کردم نگاه شده چیده میز به لبخند با.چایخوری قاشق ویه سفید سرامیکی لیوان

 ودلتنگ نیامدنش از متأسف.دادم جواب هیجان والبته دلهره با.بود پدرم.خورد زنگ موبایلم.شدم خارج آشپزخونه
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 هارنا برای.باشم امیدوار آینده به.کنم پیشه صبر خواست می ازم هم بابا.رفت می ام دقه قربان مدام.من برای بود

 سوران عصر.خوردم تنهایی ودر.کردم سرخ همبر خودم واسه غایبه روز هر سدرامثل دونستم می که اونجایی از

 خبر گفت که داره خبر امشب جشن از سدرا ایا که پرسیدم ازش. میاد دنبالم1 ساعت که کرد آوری ویاد زد زنگ

 .برسونه زود خودشو میکنه وسعی داره

 انتخاب بود گرفته چشممو خیلی اول روز از که ای سورمه دکلته لباس یه. رفتم ها لباس کمد سراغ به

 اونم.انداختم دستم رو دایی زن هدیه دستبند.کردم ملیح ارایش یه ریختم ودورم کشیدم اتو ساده موهامو.کردم

 دنبالم به سهیل یا سوران.بودم راضی خودم سادگی از.باشم سدرا همسر میخواست دلم امروز. روز بیست بعد

 زا بود پر هم سالن داخل.بود اونجا زیادی های اتومبیل.میشد برگزار سالن در جشن.رفتیم عمارت به باهم.اومدند

 نشوند ودایی خودش بین رو من دایی زن.میکردند پچ پچ امدنم با همه.بودند آشنا نا اکثرا که مختلفی آدمهای

 :وگفت

 شناسی؟ می که رو جون پدر اما بگیری شوهرت با خصوصی تولد یه خواست می دلت خیلی دونم می عزیزم-

 ام زده خجالت هم تصورش وای!عمرا!وسدرا؟ دوتایی؟من تولد.خوردم خر مغز من ؟مگه گفته کی»گفتم دلم در

 :وگفتم زدم ساختگی لبخند...«میکرد

 .بشکنه جون پدر دل خواستم نمی!زیاده فرصت نداره اشکال اما... بله-

 : وگفت زد لبخند دایی

 .برم عاقلم دختر قربون-

 یه دو هر...تفاهمی عجب...کراوات بدون همرنگش پیراهن با.بود پوشیده ای سرمه وشلوار کت.اومد سدرا بالخره

 .بود خوب نشونه یه این شاید. شدم مرگ ذوق.بودیم کرده انتخاب رو رنگ

 :وگفت داد هل جلو به رو من زندایی

 

 !شی می هالک داری دونم می که برو برو-

 ای چاره.کرد می بدرقه منو نگاه با داشت هنوز.شدم جدا زندایی واز زدم لبخند!«کن رحم خودت خدا ای»

 من سمت به هردو..کردم سالم آهسته... زد می حرف خوشگل دختر یه با...رفتم سدرا طرف به.نداشتم

 :گفت دختره روبه وبعد دوخت چشم من به عجیب نگاه یه با سدرا.برگشتند

 .جون پناه میکنم؛همسرم معرفی! دکتر-

 گفتک من به رو وبعد
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 .بنده پزشک والبته دوست.هستند جاهدی دکترترانه خانم ایشون عزیزم-

 رو دستم.بود زده مریضی به خودشو هلو این دیدن واسه بار چند نبود معلوم.داشت هم دکتری عجب اووف اوووف

 هیچ حرکاتش در میکردم،اصال فکر اونچه برعکس.بود ومهربونی گرم خون دختر.دادم دست دکتر وبا بردم جلو

 :گفت خنده وبا اومد بودجلو شده فارغ رقصیدن از که سوران.نبود دلبری نوع

 !تو؟ چطوری. خودمون زن آمپول!اینجاست کی اِببین-

 :وگفت خنده از کرد غش دکتر خانم

 !قالبی دکتر خوبم-

 :گفت گوشم کنار آهسته سوران

 مخملیه؟ گوشام من میکنی فکر تو-

 :داد ادامه واون کردم نگاهش حیرت با

 !میکنه؟ نگاهت عاشقونه سدرا واون کنید می ست اینجور بعد ندارید همو چشم دوتا شما که چجوره-

 :وگفتم خندیدم

 هر...کنه القاءنمی من به رو چیزی وسردی اهمیتی بی جز سدرا نگاه واما... بود اتفاقی کامال که کردن ست اون-

 !نشه سبز پات زیر علف بپا فقط...میکنم خبرت ست عاشقانه نگاهش دیدم موقع

 :وگفت زد پوزخندی

 بیارن رو کیک خوان می انگار!داره کارت خانم کوکب این برو بیا حاال.خیال بی کن ولش!...مبارکی اتفاقات چه-

 .ازت خواد می نظر

 ییاس چین پر بالباس که هم نینا.بود خواستنی واقعا دوختش خوش زرشکی وشلوار کت در.رفتم کتی طرف به

 :گفت من روبه کتی.بود کرده توجه جلب واقعا بلندش سیاه وموهای

 بزاریم؟؟ تکی سنش تعداد به یا بزاریم عدد رو ها شمع نظرت به ببین.اومدی که خوب-

 !دونی می خودت جور هر جون کتی دونم نمی-

 .بگی باید تو زنشی تو!عالم خاک وا-

 گفتمک فکر بی

 .تره وجور جمع هم خوبه عکس واسه هم بهتره عدد-
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 :گفت فرزانه به رو باعجله

 !خوشگلم بزار عدد-

 سدرا وبر دور وپسرها دخترها.آوردند رو وخوندوکیک زد رو مبارک تولد اهنگ ارکست.ورفت گفت چشمی فرزانه

 یم گیری کناره جمع از وکمی.رسید می نظر به ناراحت گرفته خیلی شیدا اما...بودند هم ووانیا شیدا.گرفتند رو

 زدک داد مارال.کرد می نگاه کیک به بالبخند سدرا.بودم ایستاده همه از عقبتر هم من.کرد

 .کن فوت رو وشمع کن ارزو سدرا-

 با اونو سدرا دوستای.شد بلند ها ودا سر دوباره.کرد فوت رو ها شمع لحظه چند از وبعد شد خیره کیک به سدرا

 حتوضی دایی زن برای کلی.بود باندپیچی هم هنوز دستش.رقصید می وشیک مردونه خیلی.کردند همراه خودشون

 به وعاشقانه.رقید می سدرا وکنار بود وسط اون شیدا.کرد قبول تا بریده رو دستش واتفاقی نیست چیزی که دادم

 رد من اما داد رق پیشنهاد سوران.نداشتم رو شیدا های عاشقانه به کردن فکر وحوله حال. بود دوخته چشم سدرا

 ادخو می هرچیزی از بیشتر حاال سوران که دونستم می.باشم دایی زن کنار در خوام می که بود این ام وبهانه.کردم

 اما...بیاره در تنهایی از ومنو کنه لطف خواست می نکنم تنهایی احساس هم من اینکه خاطر به اما.باشه مارال کنار

 سدرا.رقیدند می هم آغوش در ها زوج ی همه.شد می نواخته مالیمی آنگ.بشینم جا یک که داشتم احتیاج واقعا

 اون حاال باید وگرنه. خوردگیه سرما کسالت من نرقیدن دلیل کرد می فکر زندایی.بود بغلش توی عشقش که هم

 که وزیبا بلند قد مرد اون به سالن کمرنگ نور در.داد نمی گیر من به کسی امشب انگار.رقصیدم می وسط

 سیاه لباس روی باند بودسفیدی پیدا اینجا از دستش روی باند.کردم نگاه بود کرده گره شیدا کمر دور رو دستهاش

 جیغ خوش الکی ادمهای این دوباره جدید ترانه شروع با.کرد عوض رو آهنگ جی دی.زد می ذوق توی شیدا

 :میخوند خواننده.بودم خیره رقاان جمع به...میکردم بازی هام انگشت وبا کردم گره هم در دستهامو.کشیدند

 شده تنگ دلم چقدر من بدونی اگر

 شده آهنگ یه همین دلخوشیم تموم

 رو احساسی من اشک نمیاری در

 رو شناسی نمی که اون کنی نمی بغل

 داغونم چقدر روزا این بدونی اگر

 ام خونه این وسایل مراقب چقدر

 می دلم چرا. بود بد حالم چرا من...شد کنده جا از قلبم.شدم داغ.گرفت بغضم.کردم نگاه سدرا به اگاه ناخود

 نمی.مبود دلگیر چرا دونم نمی.نیست که دونستم می خودم... نبود نه/بود ترانه این اثرات...بکشم رو شیدا خواست

 چشمهاش از کندم نمی دل اما شده خیره من به دیدم می اینکه با چرا دونم
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 برگرده خوبمون روزای اون کن دعا

 کرده ام شکسته چقدر ندیدنت ببین

 ...کرده ام خسته

 چی رم می خونه این از بدونی اگر

 چی میرم می غصه از بدونی اگر

 کردم بغل عکساتو بدونی اگه

 !چی؟ میرم می دارم من بدونی اگ

 دلشکسته بدجور.بود گذاشته تاثیر من روی بدجور اما. نبود من حال شرح این.زد حلقه چشمهام توی اشک

 چشمهای اون فکر از حاال تا دیشب از.خواست می رو تپنده قلب واون تلخ عطر اون دلم چرا دونم نمی..بودم

 شده مانده در طور اون کسی چه عشق از نبود معلوم که چشمهایی.اومدم نمی بیرون وغمناکش مغموم

 بود کرده مسحور رو داشت تنفر ادعای که رو ولجبازش اجباری زن که چشمهایی.بود

 میشه حل من مشکالت بمونی اگه

 شه می اول روز مثل اینجا چی همه

 بودی من عاشق سابق مثل تو اگه

 بودی اول که جایی گردونم می برت

 می حسرت بودم؟چرا تنها چرا.داشتم چراغم...لرزیدم می چرا.رفتم باال ها پله واز شدم بلند...نیاوردم طاقت دیگه

 آشوب دلم هم هنوز اما.شدم بهتر.کشیدم عمیق نفس تا چند...نشستم تخت روی.رفتم سابقم اتاق خوردم؟به

 از دقیقه 2 از بعد برانگیزه،پس شبه بقیه واسه غیبتم دونستم می اما.بمونم تنهایی دراون ابد تا داشتم دوست.بود

 :وگفت انداخت قرمزم چشمهای به نگاه یه.کرد می چه جا این.شدم سینه به سینه سدرا با که اومدم بیرون اتاق

 اینجایی؟ تو-

 :گفت که بشم رد کنارش از خواستم دادم تکان سرمو

 !خوبه؟ حالت! پناه-

 کاش ای.نداشتی رو چشمها اون کاش ای.سدرا کنه لعنتت خدا.»کردم نگاه بلندش وباالی قد وبه برگشتم

 از ماه یک از کمتر تازه...گذاشتم قرار تو با اجبارمن این بابت کشیدم زجر کلی من.خوام رونمی تو من.نبودی

 :وگفت انداخت باال ای شانه زنم نمی حرفی دید وقتی.شه می کمرنگ واسم داره قرار انگار اما گذشته ازدواجمون
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 .کنیم باز ذرو ها کادو باهم برگردم منم تا پایین برو.داشتم کار ماتاقم بود اومده-

 کرده تقسیم رو ها کیک.رفتم سالن به حرف بی.خریدم رو کادو واون برد منو که بیامرزه رو سوران پدر خدا

 بازی مسخره با.اومد سدرا.وبرگشتم.خوردم آب لیوان یه.رفتم اشپزخونه به.نداشتم کیک خوردن به تمایلی.بودند

 چند دایی وزن دایی.کنه باز رو کادوها تا.اومد سدرا. شدند جمع همه.بود گذاشته بوقی وکاله قرمز دماغ که سدرا

 از وسدرا.شدند باز ها هدیه بقیه.اتومبیل.داد رو تکراریش هدیه همون هم بزرگ پدر.دادند هدیه پرارزش سهام

 رو شیدا وگونه انداخت گردنش به اونو سدرا که. داد هدیه سدرا به زیبا گردنبند یه شیدا.کرد می تشکر همه

 :گفت سدرا به ناراحتی وبا اومد جلو هم سوران.گرفت آتش هم باز من ودل.بوسید

 .ضررکردم کلی بشه کوفتت که الهی-

 گفتک من به رو سوران.وبوسیدش کشید اغوشش در اونو سدرا

 .شدیم خسته بریم کنیم جمع تا باش زود!گلم بده کادوتو بیا توهست نوبت حاال پناه-

 وگفتک گرفت سدرا جلوی رو جعبه سوران.رفتم جلو.خندیدند همه

 ینما بفرمایید.میکنم بازی رو باربر نقش که هم حاال.کشیم می رو عاشقتون زن این بیگاری داریم دیروز از ما آقا-

 .پناه طرف از واینا وقلب عشق با کادوتون

 :گفت و گرفت رو وکادو زد مالیم لبخند یه سدرا

 .ممنونم-

 .نداره قابل وگفتم دادم تان سری ناراحتی با

 چشم گیتار کیف به.موند مات لحظه یه....کرد باز رو جعبه.زد چشممو شیدا اهدایی زنجیر برق.شد خم سدرا

 اش چهره در رو شادی وضوح به کشید بیرون رو وگیتار کرد باز رو کیف.انداخت من به خیره نگاه یه وبعد دوخت

 اومد طرفه به سدرا.زد پیروزی از حاکی چشمکی من به سوران.کرد وروش کشیدوزیر گیتار روی دستی.دیدم می

 .هخوشگل خیلی...عزیزم مرسی...ممنونم: وگفت بوسید رو ام گونه. اومد بند نفسم.کشید آغوش در رو من هوا وبی

 :گفت جی دی به رو کتی.بوسید رو وپیشانیم.کشید صافم موهای به ودستی کرد نگاهم خیره هم بعد

 .بزن عشق مرغ دوتا این واسه عاشقونه ترانه یه آقا-

 وصدای گیتار نوای.برد ووسط گرفت منو دست سدرا...گذاشت رو اصالنی فرامرز وعسل قند آهنگ سریع جی دی

 .بود وار ه معجز اصالنی فرامرز بم

 تو هوسم توهر کسم همه

 تو نفسم هم
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 تو وبسم بیش...تو همسفرم...تو وپرم بال

 تو غزل متن ترانه شور خانه گرمی

 تو وعسل قند...ونبودم بود... وسرودم شعر

 پر نفس اون با گوشم کنار.کردم نگاه چشمهاش توی.زد تند تند قلبم.لرزید لبهام کشید موهام به دستی سدرا

 :گفت حرارتش

 .گرفتم امشب که بود کادویی بهترین این-

 !عاشق...شدم عاشق...کردم پرواز...شدم خوشحال

 تو وعسل قند ونبودم بود وسرودم شعر

 تو ازل روز از رازم محرم سازم ی نغهه

 بجوشم که با خموشم تو بی

 تو تنم جفت

 غریبان پیش وعریان خسته

 ....تو پیرهنم

 اهنگ امو سینه و گردن... چسبید ام سینه به اش سینه شد تنش مماس تنم... کشید کمرم پشت رو گرمش دست

 :وگفت کرد

 !عمه دختر...ممنونم هم دیشب پرستاری بابت-

 :گفتم زور وبه کردم وجور جمع رو خودم... جوشید چشمهام در اشک...کردم بغض...شد تنگ نفسم....شدم سرد

 بازی تر قشنگ رو نقشم اینجوری.میومدم خالی دست نباید دیگران جلوی باالخره!دایی پسر کنم می خواهش-

 .کنم می

 کرد نوازش موهامو هم باز سدرا و زد برقی یکهو عمیق چاه دو همون اما... شد آزرده چشمهاش دیدم که بخدا

 :وگفت

 .میکنی راضی رو وبقیه جون پدر بدی ادامه طور همین اگر.کردی داری آبرو خوب!آفرین!آفرین-

 :وگفتم گرفتم گاز رو ولبم انداختم زیر رو سرم

 .شدم خسته طوالنیه چه اهنگ این-
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 :وگفت فشرد خودش به منو محکم

 !نه؟!کنی بازی بلدی که فیلم روشکر خدا...بدی ادامه مجبوری اما-

 می رو سدرا آپارتمان دلم.نردم حرف.نخوردم شام.شدم جدا ازسدرا...رسید پایان به آهنگ.شد بلند نهادم از آه

 . واو من فقط!!اجباریم وشوهر من جز کس هیچ نباشه کسی که جایی.رو وتنهایی خواست

 پیدا برای تالشم.خوابید نمی من اتاق در دیگه وسدرا.بود شده مبله راهرو اخر اتاق.گذشتند می هم پی از روزها

 باران.بود ماه اواخردی بود شده سرد شدت به هم هوا..داد نمی هامو تلفن جواب.بود نرسیده نتیجه به روژان کردن

 همه.دیدم نمی زیاد رو سدرا.بودم شده تر کسل هم من انگار زمستان رسیدن سر با.بارید می تمام چه هر شدت به

 اتاق در یا اومد می خانه به هم وقتی. میشد ختم ساده صحبت یه ویا وعلیک سالم یه به ما مشترک زندگی ی

 یم خانه از بیرون هم غذاشو اوقات اکثر..میرفت اتاقش وبه شد می بلند هم بعد...تلویزیون جلوی ویا بود کارش

 شده هم من کار.تری اضافه چیز هیچ بدون میکرد تشکر یه تنها...کردم می تهیه من که غذایی از هم گاهی.خورد

 وسوران مارال با هم گاهی.تلویزیونی های سریال ی همه دیدن و مجازی ادمهای با کردن چت...گردی وب بود

 ویت حاال.بود شده راهی اونها با هم جون پدر والبته.بودند برگشته امریکا به ها وبچه دایی و خاله.رفتم می بیرون

 خاطره اینکه با.میشد تنگ عمارت وبزرگی سرسبزی اون برای دلم گاهی.وسوران بودند خدمه فقط امارت اون

 یک از.بود شده زمستان که حاال البته.بود وزیبا سرسبز.بودم باغ اون عاشق واقعا نداشتمولی امارت اون از خوشی

 بیمارستان اوقات واغلب بود شلوغ هم سوران سر.بودم نرفته عمارت اون به دیگه رفتند وایی خاله که پیش ماه

 یم گذرونی وقت واینطور بودند هم ومارال پانیذ ها موقع بعضی که.اومدند می ما خونه به ونینا کتی هم گاهی.بود

 می قدم و. رفتم می بیرون عرها از وبعضی ها صبح اخیرا.بودم داده دست از کال غذا به را اشتهایم.کردیم

 اون سوار که بودم نکرده رغبت هم بار یک حتی.خورد می خاک پارکینگ کنار جون پدر هدیه اتومبیل.زدم

 یدشا دونم نمی.بود دوانده ریشه قلبم در بودکه ای تازه حس ترسوند می خیلی منو که چیزی همه از وبدتر.بشم

 .او برای شدن دلتنگ سدرا،عادت دیدن عادت...بود عادت حس این

 خوشمزه رشته اش یه و بودم خریده رو رشته اش ووسایل بودم رفته عصر.بودم تنها اپارتمان اون در همیشه مثل

 راحت لباس یه.رفتم حمام وبه کردم مرتب رو آشپزخونه.بود افتاده جا اش که بود شب 30 ساعت.بودم پخته

 وبگردی مشغول. وخوردم ریختم خودم برای رشته آش ظرف یه.نبود خبری سدرا از هنوز.رفتم سالن وبه.پوشیدم

 روی.بود انداخته براندامم لرز وبرق رعد باریدودای می شدت به باران.بود نیامده سدرا اما بود شده 35 ساعت.شدم

 فتمر می بود مادری ویا پدر یه اگر الاقل.بودم دلخور خودم کسی بی از.بستم محکم وچشمهامو کشیدم دراز کاناپه

 دای یه که چیشد دونم نمی...بازکرد روش شد نمی حسابی هیچ که هم سدرا این.نمونم تنها که پیششون

 اون زا تا چند آشپزخونه کابینت کشوی داخل از.رفتم آشپزخونه به موبایل چراغ با.شد قطع وبرق اومد وحشتناک

 خونه ی همه.کردم وروشن گذاشتم فلزی سینی یه رودر همه.آوردم بیرون رو ام مسخره عروسی شب های شمع

 معمول طبق که هم تاپم لپ.نشستم کاناپه روی وخودم گذاشتم میز روی رو سینی.بود رفته فرو تاریکی در

 مرف از احتیاط برای. شدم خیره ها شمع نور وبه پیچیدم خودم دور رو نرم موهر پتوی.نداشت شارژباطری
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 اما بود شده بامداد دو ساعت.کردم نظر صرفه هم اینترنت در وگشتن خوندن کتاب اثر در موبایلم شارژباطری

 باهم هم یکبار مدت همه این درطی..نداد اجازه غرورم اما بگیرم تماس باهاش خواستم می اول.بود نیامده سدرا

 شده برانگیز وهم خونه تاریکی.زد وبرق رعد دوباره.نداشت منو شماره میکنم فکر که هم واون.نداشتیم تماس

 ایینپ های طبقه های وهمسایه خالیه طبقه این دونستم می که ترسیدم می این از بیشتر.زد می شدت به قلبم.بود

 نمی را کدام هیچ.بود خالی هم اون که پیمان جزآپارتمان.هستند کسانی چه دونستم نمی اال که هم تر

 اهاشب بگیرم تماس خواستم ومی کردم پیدا گوشیم توی از رو سوران شماره.دادم بیرون صدا با رو نفسم.شناختم

 گذاشتم کوسن روی رو وسرم مبل توی کردم کز پس.بود بیمارستان شیفت االن بیچاره اون.شدم پشیمون که

 کرد می درست تاج یه گل عالمه یه با وداشت ندلی روی بود نشسته... دیدم رو مامان خواب.برد خوابم بعد کمی

 ریختم اشک.گذاشت موهام روی رو گل وتاج آورد جلو رو دستش.گذاشتم هاش زانو روی رو وسرم رفتم جلو

 :وگفتم

 با هم منو شه می ندارم؟مامان رو کسی هیچ دونی تنهام؟؟می خیلی من دونی می.شده تنگ برات دلم...مامان-

 ببری؟؟؟ خودت

 :وگفت. بوسید رو سرم مامان

 .برم قربونت...شی می آروم بخواب عزیزم-

 :وگفتم گرفتم رو لباسش دامن سماجت با

 .بیام باهات خوام می فقط من بخوابم خوام نمی مامان-

 جام از.بودم ترسیده.پریدم خواب واز زدم جیغ.سدراست پای روی سرم مامان جای به ودیدم بردم باال سرمو یکهو

 اونقدر ولی.کردم نگاه رو بیرون در چشمی از.اومد می بیرون از صدا.رفتم در پشت به.اومد می دایی یه.شدم بلند

 ودای وحشتناک های وبرق رعد دای.نداشتم تمرکز اال که لرزیدم می اونقدر. دیدم نمی رو چیزی که بود تاریک

 فکر خودم پیش لحظه یه.شدم خیره در وبه چسبیدم دیوار به.بود کرده بیخودم خود از واقعا بیرون وتروق ترق

 اصال.دونستم نمی بود کجا موبایلم.بود تاریک خیلی.کردم می غش داشتم.کنم چکار باید من باشه دزد اگر کردم

 مزد مجیغ دید که رو بزرگ سایه شد باز در.شبه هنوز که میدونستم همینو فقط.هست چند ساعت دونستم نمی

 می جیغ شدت به من ریخت اشکهام.کردم می چکار باید حاال. بستم هامو چشم.بود اومده بند زبونم.ولرزیدم

 :گفت ای زده هیجان دای با.شد گشاد دهانم،چشمهام گذاشتروی رو ودستش. اومد سمتم به سایه. کشیدم

 !سدرا منم نترس پناه.منم نترس...نترس-

 میکرد نوازش رو کمرم. روبست در وباپا چسبوند اش سینه به رو سرم.لرزیدم می هنوزم من اما بود سدرا صدای

 گم بغلش توی.بود کرده تن به پالتو.بود گرم بدنش.کرد ترم اروم وهمین پیچید دماغم در مدتها بعد عطرش بوی

 :گفت مهربونی بادای.بودم شده
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 .نکن گریه هیسسس عزیزم لرزی؟پناه می اینقدر چرا تو...عزیزم باش آروم-

 :گفتم هق باهق.نکرد بهترم هم گفتنش عزیزم حتی که بود بد حالم اینقدر

 ...من... ترسیدم من... من...زد می وبرق رعد...سدرا-

 :وگفت داد بیرون گوشم کنار رو گرمش نفس.موهام روی کشید رو دستش

 .برم قربونت نترس.کنارتم من ببین باش اروم حاال...عزیزم بمیرم-

 :گفت که بود بد حالم هنوز انگار.انداخت رودورم دستش.فشرد خودش به بیشتر ومنو بوسید گردنمو

 .اینجام من باش عزیزم،گلم،آروم.میلرزی داری بدطور.بگیر آروم خدا تورو پناه-

 ورن در گرفت باال رو ورتم.نشوند کنارش کاناپه وروی برد سالن به خودش همراه به منو نمیگم هیچی دید وقتی

 :وگفت. کرد پاک اشکامو شصتش اانگشتش با.دیدمش می مبهم اشک پرده وپشت شمع

 !کن نگاه من به-

 :گفت نرمی به.میزدند برق چشمهاش هم ها شمع کمرنگ نور وزیر تاریکی اون در.زدم زل چشمهاش به

 !ترسی می دونستم نمی من خدا دلخوری؟به-

 :گفتم بغض با

 تنهام خیلی من.دیدم مامانمو خواب.نیومدی.شدم منتظرت خیلی.بود رفته که هم ها برق.ترسیدم خیلی-

 .بودم اینجور گی بچه از ترسونه می منو خیلی وبرق رعد صدای.سدرا

 :وگفت گرفت بزرگش دستهای توی دستهامو

 .اومد پیش واسم کاری یه من.نکن گریه خدا رو کردی؟تو یخ چقدر ببین!خدا ای-

 :گفتم حالی بی با

 .مارال یا کتی پیش برم تا آیی نمی که گفتی ومی بودی زده من به تلفن یه کاش-

 شد ای دفعه یک-

 :وگفت کشید رو دستم بعد

 .شی می بهتر بشی وگرم تخت توی بری وقتی پاشو.هست بح چهار اتاق،ساعت توی بریم بیا-

 یروتخت.رفتیم اتاقم وبه فشرد خودش به منو قبل از تر محکم.پروند جا از منو مهیبی صدای با وبرق رعد دوباره

 :گفت من روبه وبعد آورد در رو پالتوش.خوابیدم تخت روی.زد روکنار
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 !بگیرمت؟ بغل میدی اجازه-

 :گفتم اومد بیرون ام حنجره کجای واز قدرتی چه با دونم نمی که دایی با بودم کرده داغ میزد تند تند قلبم

 !!آره-

 وپهل به اون اما برم جلوتر شد نمی روم.خوابوند بازوش روی ومنو کرد روباز دستش و.کشید دراز کنارم تخت روی

 ما ریه تموم نفسبه یه روبا تنش عطر بوی.بودم گرمش آغوش حصار در کامال حاال.فشرد خودش به ومنو خوابید

 :گفت آهسته.بود گذاشته پیشانیم روی رو اش چونه.فرستادم

 دیدی؟ رو مامانت خواب-

 .آره-

 موندی؟ تنها خیلی-

 !آره-

 .قبلش اتفاقات از ویا بود سدرا مهربونی این باوری نا از دونم نمی.بود شده بزرگ بغضم

 :وگفت کشید کمرم روی رو دستش

 کوچولو؟ گنجشک یه مثل بودی شده که دونی می-

 !نه-

 .بودی شده بچه دختر یه مثل.بودمت ندیده کوچولو اینقدر حاال تا آره-

 :داد ادامه.کرد می نوازش رو وپیشونیم گونه داغش های نفس ولی دیدم نمی رو صورتش.زدم لبخند آگاه خود نا

 بودم؟ کجا بدونی خوای نمی-

 :وگفتم کشیدم آه یه باحسرت

 من پرسیدم؟سدرا چیزی بیایی؟من خونه شب 35 از زودتر که شده گذشته ماه سه این میشه؟مگه مربوط من به-

 خیلی خیلی فقط من.کردم باور هم واینو ندارم حقی من آخه.باشم فضول خوام نمی.کنم محدودت خوام نمی

 منو تو.توبیایی تا کنارم میزارم هم چاقو ویه موبایلم. میکنم کز ورودی در پشت میام.ترسم می شبها خیلی.تنهام

 باشم نداشته بهت کاری من که بود همین قرارمون البته.گیری می نادیده

 !باشه؟ شو ساکت پناه-

 :گفتم بعد کمی.بوسید می سرمو وگاهی.کرد می نوازشم هم هنوز دستهاش اما.کردم سکوت
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 بودم نترسیده اینقدر وقت هیچ امشب همین تا امارت اون به اومدم خونمون از که روزی اون از سدرا دونی می-

 ...کسی بی احساس.بودم نکرده تنهایی واحساس

 العملی عکس هیچ قدرت.شدم تهی ای لحظه برای. گذاشت لبهام روی داغ بوسه ویه کشید روباال صورتم یکهو

 حس روهم لبهاش رطوبت حتی بار این کرد روتکرار کار اون دوباره سدرا.بود شده تند نفسهام فقط نداشتم

 :وگفت کشوند عقب خودشو عادی خیلی هم بعد...کردم

 .نیستی تنها دیگه.عزیزم بخواب-

 .ورویایی راحت،شیرین خواب یه.برد خوابم که کرد ونوازشم کشید موهام توی دستهاشو اونقدر

 هم وبعد رسید گوشم به خواب اتاق پنجره شیشه روی بر باران قطرات صدای کردم،اول باز چشمهامو وقتی بح

 آورده در بازی کولی چه دیشب که اومد یادم بعد اما خوردم جا اول.دیدم سدرا بازوان در محصور خودمو

 خودم با.بود خوبی حس چه آخ.کردم می حس ام گونه روی رو گردنبندش سردی.بود اش سینه توی سرم.بودم

 هی دستش. دادم بیرون رو نفسم.باشم کنارش میخواد دلم جورایی یه بلکه.آد نمی بدم سدرا از اال من کردم فکر

 گذاشت سرم پشت رو دستش.داد خارش رو صورتم ریشش ته زبری.اوردم باال کمی رو سرم.خورد خیفی تکان

 :وگفت

 .بخوابیم بذار!بچه نخور وول اینقدر-

 رضایت با هم اون.سدرا آغوش در خوابیدن گنجید نمی هم تصورم توی. بود دار خش داش. شد اب دلم توی قند

 که اجباری شوهر.بود شوهرم این.روبلعیدم تنش بوی وفقط.موندم همونجا اما بودم بیدار.نخوردم تکون.هردومون

 اول روز همون از.بودم عاشقش.داشتن دوست از باالتر چیزیز یه نه.داشتم دوستش من آره.بود ربوده رو حاالقلبم

 اون در شیدا با که شبی همون.بودم عاشقش ترش قبل از نه...تختم کنار روگذاشت پرتغال آب اون که عروسی

 اون کاش گرفت دلم.میشیم جد هم از روز یه که بود گفته سدرا اما.رفت که شکر رو خدا....شیدا آه.دیدمش اتاق

 مدور از رو دستش آروم.نبود من سهم شاید که گرمی آغوش از ترسیدم وابستگی این از ترسیدم...کاش.نرسه روز

 نشبیرو ی ها لباس همون وبا بود نذاشته تنهام هم لحظه یه برای حتی که.بود مهربون چقدر.شدم وبلند کردم باز

 شتمبرگ اتاق وبه زدم مسواک. رفتم بهداشتی سرویس به.اومدم پایین تخت واز کشیدم روش رو پتو.بود خوابیده

 ردمک عوض مشکی وساپورت زیتونی سبز بافت یه با رو لباسم.رفتم بیرون اتاق واز داشتم بر لباس دست یه

 گذاشت می میز روی را وخامه عسل ظرف هرروز.زدم افتادلبخند میز به چشمم.رفتم اشپزخونه وبه بافتم موهامو.

 چای وقتی. بود صبح نه حدود ساعت.گذاشتم میز روی را صبحانه وسایل.رفتم یخچال طرف به...امروز اما.ومیرفت

 شموها.بود پوشیده زرد تیشرت ویه سبز گرمکن یه.ایستاده اشپزخونه درگاه در که دیدم ریختم لیوان توی رو

 :گفت.زدند می چشمک تیشرت اون زیر از قدرتمندش عضالت.بوده حمام بود معلوم.بود خیس

 .!ترسو خانوم سالم به به-
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 :وگفتم زدم تفاوتی بی به رو خودم.شد عوض اخالقش شد صبح دوباره باز این چیشد وا

 .صبحونه بفرمایید بخیر صبح سالم-

 :وگفت اومد جلو باخنده

 !گذاشت صبحونه ما واسه عمه دختر روز یه وباالخره نمردیم-

 می صندلی روی که همانطور.باشم ای دیگه چیز که ندارم توقع من نداره اشکال باشه!دخترعمه!بدجنس ای

 :گفتم نشستم

 !دایی پسر سرتون گذاشتم منت امروز دیگه خوب-

 :گفت دید که رو رشته اش ظرف. انداخت یخچال داخل به نگاه ویه رفت یخچال سراغ به

 ؟!پخته خانم عفت!رشته آش به به-

 .پختم خودم نه-

 !داره خوردن پس-

 داغ آش کاسه یه با بعد دقیقه ودو گذاشت ماکروویو ودرون ریخت کاسه یه در رو مقداریش. اورد بیرون رو ظرف

 در خورد،اخمهاشو رو رشته آش از قاشق یه.گذاشتم دهانم در رو وگردو وپنیر نان لقمه من.اومد میز سر وقاشق

 ایرادی دیشب که آش این چیشد یعنی.شدم خیره وبهش ایستاد حرکت از هم من دهان همزمان...کرد هم

 :گفت خورد رو آش همه وقتی.کرد خوردن به شروع ودوباره کرد نگاهم چشمی زیر یه!نداشت

 .!بود مزه بد که هم چقدر.شد تموم آخیش-

 :وگفتم خندیدم بلند آگاه ناخود

 !آره؟ بود مزه بد-

 .بره هدر به زحمتم نیومد بودمدلم کرده گرمش اینکه نه دیگه اما بود افتضاح-

 :وگفتم زدم لبخند

 .هست حرفی هم این-

 :وگفت کشید شکمش روی دستی یه

 !لطفا بریز واسم چایی یه هم حاال...من شب واسه بزارشون ها نخوری اشو بقیه اون پناه-
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 روش وجلوی ریختم چای وبراش شدم بلند.بود کرده طلب چیزی من از مدت این در بود بار اولین... خندیدم

 .سرکشید داغ داغ رو وچای وگردو وپنیر نون خوردن به کرد شروع. گذاشتم

 :گفتم

 خوردی؟ می صبحونه همینطور هم بود جون پدر اگر-

 :گفت پر دهان با

 وپا دست آداب خوب ولی ها باشم نداشته دوستش اینکه نه.راحتیم اینجا ما و.نیست که بهتر همون!نگو وای-

 .داره گیری

 لندب جاش از که شدم میز کردن جمع مشغول.شد تمام اش صبحونه وقتی.کردم نگاه خوردنش بحونه به متفکرانه

 :وگفت شد

 .بزنیم دوری یه بیرون بریم باهم شو آماده برو کردی جمع که رو اونا... پناه-

 :وگفت زد لبخند کردم نگاهش حیرت با

 .بیا هم تو میشم آماده من تا دیگه باش زود!میکنی؟ نگاهم اینجوری دارم شاخ من ؟مگه! چیه-

 یممال ارایش یه رفتم خواب اتاق به!«سخته خیلی ش بیرون؟باور ببره منو میخواد سدرا که کنم چی؟باور یعنی»

 ی سلیقه اینها همه برداشتم هم ایمو قهوه چرم وکیف پوت نیم.پوشیدم ایمو قهوه جین وشلوار وشال کردم

 عروس لباس خرید واسه که روزی همون از.بودم زده ذوق.بود آورده من واسه سوغات عنوان به که بود مامانش

 موبایلش با.بود نشسته کاناپه روی.شدم خارج اتاق واز.زدم رو شانلم گرم عطر.بودیم نرفته بیرون باهم دیگه رفتیم

 دنگر وشال رنگ سیاه وپالتوی شد بلند دید منو وقتی دودی ژاکت یه بودبا پوشیده تیره جین یه.رفت می ور

 :وگفت برداشت مشکیشو

 خانم؟ بریم-

 :گفتم.شد آب دلم توی قند وانت یه اندازه به

 .بله-

 :گفت.شدیم اتومبیل سوار

 چطور؟ تو.بارونیم هوای توی رفتن بیرون عاشق من-

 :گفتم ذوق با..مورد یه این در داشتیم تفاهم چقدر

 .رمانتیکه خیلی دارم دوست خیلی هم من-
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 :وگفت زد لبخند

 !دور دور بریم بزن پس-

 مرتضی وغمناک اروم دای هم وباز کرد رد رو تراک تایی سه ودو انداخت راه رو مبیل اتو سیستم. زدم لبخند تنها

 کرد؛ تر عاشقانه من برای رو سدرا با بودن پاشایی

 بارون نم نم دوباره

 ناودون شر شر صدای

 بیقراره بازم دل

 چشاتو رنگ دوباره

 باتو عاشقی خیال

 ...نداره نداره نداره آروم دل این

 خاطرخواهش اینجور کی اصال یا بودم عاشقش من چقدر.دوختم چشم سدرا ماه مثل ورت به شد جاکنده از قلبم

 .شدم

 نوازش خواب شبامو

 وبالش هق هق دوباره

 ستایش یعنی گریه

 بود شده گم بزرگش دستهای بین کوچیکم دستهای.بود گرفته دستش در ،دستمو شد گرم دستم یهو

 میخواد رو هنوزتو دلم وچشمات تو ستایش

 نفسهات عطر واسه زده پر بازم دل

 .بوسه همون جای از افتاد جریان به خونم.زد اون پشت ای بوسه وآهسته برد لبهاش سمت به دستمو

 داره تو عطر اتاقم

 دوباره گرفته دلم

 انتظاره من کار

 هامو ودل ودرد عکس یه
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 چشامو اشک ریزه می

 نداره نداره نداره تموممی غم

 کوچه تو باد صدای

 پیچه می خونه تو داره

 نمیشه آروم قلبم

 انگار گرفتمت بغل

 وتکرار خوابه دوباره

 دیوار به دادم تکیه ومن نبودی باز

 ها دیوونگی یعنی ستایش

 ما دل تو خوب حس شبیه

 قرارم بی چشمهای تو کن نگاه

 دارم دوست رو ها لحظه این چقدر

 نشستی پیشم کنم می تور

 هستی که خوبه چقدر خوبه چقدر

 دارم که حسی این یعنی ستایش

 بزارم تنها رو تو تونم نمی

 ستد در گرممو دست من و.کشید بلندی وآه کشید پیشونیش به دستی.کرد رها منو دست وسدرا شد تموم ترانه

 پیاده کردو پارک رو ماشین.رفتیم تهران بام به هم وبعد زد دور خیابانها در کمی.فشردم بود یخ که دیگرم

 :وگفت آورد بیرون لیوان دوتا و فالسک یه عقب صندلی از که دیدم.شدیم

 میخوری؟ که نسکافه-

 وقتی هم شاید.باشه دستش چیزی اومدن پایین وقت که ندیدم اال بود کرده آماده رو اینها وکی کجا از دونم نمی

 نسکافه وبرام داد دستم به رو لیوان یه.ماشین توی بزارشون که بوده داده بون در به رو اونا میشدم آماده من

 شا نسکافه از کمی.شدیم خیره شهر وبه دادیم تکیه اتومبیل به هم کنار هردو.میشد بلند لیوان از حرارت.ریخت

 :گفت من وروبه خورد رو
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 داری؟ خبری ازبابات-

 :گفتم بغض با...پرسید می هام دلتنگی از مقدمه بی چه

 .بمونه ام عمه پیش مدت یه خواد می.نه وگاهی میده جوابمو گاهی.میزنم زنگ گاهی از ،هر آره-

 !میدونم اینو-

 :داد ادامه.شدم غافلگیر بازم

 .کردم صحبت تلفنی ایشون با بار چند-

 :وگفتم کردم نگاهش ناباوری با

 چی؟ واسه!!واقعا-

 :وگفت کرد اخمی

 نه؟ یا باشه راحت تو بابت از خیالش باید هم بعدش...هستم دامادشون من ناسالمتی دیگه خوب-

 امو نسکافه از کمی.«بود کرده توطئه سدرا این.بود چی خاطر به بود راحت زیادی خیالش بابا که بگو پس»

 :گفت میکرد نگاه پامون زیر شهر به که همونطور.خوردم

 این توی آدمها این که میکنم فکر خودم پیش اینجا میام که افته؟گاهی نمی شهر این توی که اتفاقهایی چه-

 ،خنده گریه.دارند داستانی یه خودشون واسه ها خونه این از کدوم هر حاال.میکنن زندگی چطور ودود شلوغی

 حاال تا وت پناه سالم؟ببینم وکی مریضه دلشکسته؟کی وکیا عاششقن کیا.بدبخت ها کدوم خوشبختن ها کدوم...و

 کردی؟ فکر چیزها این به

 همین وعادی متوسط مردم بین از.اومدم جامعه همین متن از هم خودم من هرچیباشه.میکنم فکر گاهی آره-

 .ودمه دود از پر که شهر های وسط همون از.شهر

 :وگفت کشید آهی

 که هم بعد.شد تموم درسم تا بودم امریکا که سال چند.نبودم مردم قاطی زیاد من دونی می.گی می راست آره-

 ای وخانواده قشر هر از من چرا. ندارم ورفیق دوست من که گم نمی.شدم جون پدر عقاید هاو سنت اسیر اومدم

 اینکه با.نیستند مهم زیاد بقیه.هست کارن فقط من واقعی دوست...اما کنی رو تصورش که جور هر.دارم دوست

 اونها همه بین در بازهم اما داریم مدلی همه شدنهای جمع هم ودور نشینی شب اوقات اکثر اینکه شلوغه،با دورم

 هخست گاهی.کنم حفظ رو بودن بزرگ بهراد ارشد نوه پرستیژ باید.هستم سدرا من چون.میکنم تنهایی احساس

 . ورفاه تجمل این از. وادا اول همه این از میشم
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 زندگی آرزوی هستند بزرگ شهر این های آلونک همین سقف زیر که جوانهایی این از خیلی که نره یادتون ولی-

 مارک های لباس پوشیدن آرزوی!رو شدن شما مدل آخزین اتومبیل سوار دقیقه ده آرزوی.دارند رو شماها امثال

 !ندارن اونها دارید شما که چیزهایی اون همه...وووو سفرهاتون.شما

 :وگفت کرد پوفی

 .گذراست همه که ها این. باشه خوش آدم دل بابا ای-

 :وگفتم انداختم زیر رو سرم

 در کسالت این واز.شه می عوض زودی به زندگیت شرایط که بهت دم می قول اما.نیست خوش دلت دونم می-

 .مطمئنم.میایی

 :وگفت اخت اند صورتم به نگاهی

 !امیدوارم-

 با من سدرا بعد خدایا بشه؟وای خال من شر از زودتر چه هر که میخواست دلش اینقدر یعنی. گرفت بدجور دلم

 :گفتم وآهسته کشیدم آهی!؟.میکردم چه یادش

 .میخواهی کی هر به بگم بهتره یا.برسی میخواهی چی هر به تونی می اونوقت-

 :وگفت کشید عمیقی نفس... انداخت من به دیگه نگاه یه

 بخوریم؟ باهم خوشمزه ناهار یه بریم موافقی کریمه خدا هم بعد تا همیم با که فعال جون عمه دختر دیگه خوب-

 :وگفتم کشیدم سر امو نسکافه بقیه.کرد روعوض بحث ناشیانه چه

 !جونم دایی پسر هستم شما اختیار در امروز من-

 !بهتره جون سدرا بگی اما کردی اضافه جون یه ما اسم آخر عجب چه اوه اوه-

 !جان سدرا چشم-

 تساع نیم...میاره؟ من دل سر به بالیی چه ها وبوسه لمس این با که فهمید نمی چرا.بوسید محکم ولپمو خندید

 وحسابی گفت هاش گی بچه از وسدرا زدیم روزمره حرفهای هم میز وسر خوردیم غذا شیک رستوران یه توی بعد

 از هردو انگار.بودیم ارام دو هر. افتادیم نمی در هم با که بود مواردی معدود از این.دوست دوتا مثل.خندیدیم

 نارک در ومتفکر دوساکت هر. رفتیم پارک به ناهار خوردن از بعد.بودیم شده خسته وکنایه نیش پز وحرفای جدال

 جلوتر کی...بود اجباری زندگی این از خالی راه پی هم سدرا فکر وحتما میکردم فکر اون به من.زدیم می قدم هم

 های نگاه متوجه که سدرا.بودند دوخته چشم او به سدرا دیدن با همه دخترها بودند ایستاده دختروپسر تعدادی

 :وگفت گرفت دستش در محکم منو ودست آورد جلو رو دستش شد ها اون
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 .دارم صاحب من بدونن که اینجا بیا منو خورن می حاال وای-

 سخت واسم ازت جدایی اونوقت عاشقمی که کنم می باور من.میمیرم من بخدا.نکن بازی من دل با اینقدر!خدا ای»

 پناه ی سایه سدرا انگار.بود خوبی حس چه.اون دست سوزنده وگرمای من دست سرمای.روفشرد دستم.«میشه

 من زیر داشتم احساسی چه. بود من پناه کامال حاال نداخت ام شونه دور رو دستش رفتیم که جلو کمی... بود شده

 کسی بی پناه ی سایه زیر.کسی مزاحمت از ترس بدون میزدم قدم درخت همه اون بین سدرا آغوش در بارون نم

 .مرد این وجود بود شیرینی رویای چه.هام

 از.بیاد زود که نگرفتم ازش قولی هیچ ومن.ورفت کرد خواهی عذر رسوند آپارتمانش به منو سدرا وقتی روز اون

 هوای اون در خواب که واقعا.رفتم رختخواب وبه گرفتم دوش پس بودم شده خسته خیلی روز اون وگذار گشت

 ازب چشم وقتی.برد خوابم کردم می نگاه اسمان به که وهمانطور بودم زده کنار رو اتاق های پرده.چسبید می ابری

 ردهک که خوابی این با میدونستم شدم بلند جام از.بود شب ده حدود ساعت کردم نگاه رو تخت کنار وساعت کردم

 موهامو.پوشیدم لیمویی وبلند گلدار لباس ویه آوردم بیرون تنم از رو حوله.بود خواهم بیدار صبح تا بودم،مطمئنا

 کرده عمل قولش به سدرا پس... لرزید دلم. اومد می سالن از تلویزیون دای.شدم خارج اتاق واز.کردم رها همونطور

 مطمئن...شده مهربون اینقدر من با چطور یکهو سدرا که بود عجیب هم خودم برای.بود اومده زودتر وامشب. بود

 اما.هکرد رفتار اینجور که هست دیشب وترس پناهی ،بی تنهایی خاطر به فقط واون نیست کار در عشقی که بودم

 داد سالم میلی بی وبا انداخت من پای سرتا به نگاهی..دادم وسالم رفتم جلو. بود وخوب گرم آغوش اون واقعا

 آدم این واقعا یعنی.کرده رفتار اونطور من با دلسوزی سر از بله که شدم مطمئن ومن.برگردوند م از رو وروش

 اما.مالحظه وبی بدخلق آدم همون جلد توی بود رفته باز وحاال بود وخندیده بود گفته حاال تا صبح از.نبود نرمال

 :گفتم تفاوتی بی با.نداشتم کردن قداذیت دیگه بودم گروداده دل که من

 سدرا؟ خوری می نسکافه-

 :وگفت انداخت من به موشکافانه نگاه یه

 .بخوابم رم می ام خسته نه-

 شدم بلند.بود رفته سر ام حوله.وخوردم کردم درست خودم برای نسکافه یه.رفت اتاقش وبه شد بلند جاش از

 اویزان کمد درون رو سدرا های وپیراهن کشیدم اتو رو شده شستشه لباسهای.کردم مرتب رو آشپزخونه وکمی

 ترجیح که بودم بیکار اونقدر من اما آمدند می خونه کارهای انجام برای بار یک روزی دو فرحناز یا فرزانه.کردم

 زعزی مهمانی مثل آنها وبا میزدیم حرف بیشتر آومدند می اونها که وقتی.کنم سرگرم خونه کار با خودمو میدادم

 خود ونا گذاشتم کمد ودر کردم آویزان رختی چوب روی هم رو سدرا وشلوار پیراهن آخرین.کردم می برخورد

 به که نداشتم ای بهانه هیچ اما.شدم قرارش بی واقعا ای لحظه وبرای.کشیدم ایش قهوه پالتوی به دستی آگاه

 گذاشته مشترکمونجا مثال اتاق کمد توی لباسهاشو هم باز بود جدا هم اتاقش که حاال چرا نمیدونم.برم اتاقش

 وورژم زدم گردنم به رو شانل عطر از کمی...زدم موذیانه لبخندی کردم برانداز خودمو اینه ودر کردم فکر کمی.بود
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 اتاق ووارد کردم باز آهسته رو در.نیومد دایی زدم،اما در به ضربه دو.رفتم اتاقش سمت وبه کردم تمدید

 خودش روی هم پتو حتی.بود مظلوم حالت این در چقدر.بود خوابیده تخت وروی بود آورده در رو بلوزش.شدم

 فتمر وجلو شدم هول خورد تکانی وقتی اما.شدم پشیمون بدم انجام خواستم می که کاری از لحظه یه.بود نکشیده

 :وگفتم کردم نگران ودامو گذاشتم بازوش روی رو دستم تردید وبا

 !پاشو خدا رو تو...پاشو...سدرا...سدرا-

 با.بود بامداد دقیقه بیست و دو دقیقا انداخت ساعت به نگاه یه. کرد نگاه من وبه کرد باز چشمهاشو ناگهانی خیلی

 :وگفت کرد نگاهم خوشگلش خوابالود چشمهای

 میکنی؟چیشده؟ چکار اینجا تو-

 بدجنسی خاطر به هم طرفی از و.خواستم می اونو وجودم اعماق در چون واقعا بلکه موذیانه نه شد اشکی چشمهام

 :وگفت ونشست شد بلند.میدادم انجام حقش در داشتم که

 کنی؟ می گریه شده؟چرا چی-

 :گفتم بغض با

 .آد می بیرون از صداهایی یه سدرا-

 :وگفت کشید ای وخمیازه کشید ستبرش سینه روی رو دستش

 !بخواب برو بچه شدی خیاالتی -

 وشم یه ژست با و کشیدم دستشو شدنش بلند برای. کرد نگاه دستهام به متعجب... گرفتم رو دستش وار حمله

 :گفتم ترسو

 .میره ور در با داره یکی انگار...میگم راست خودم جون به-

 کشید پوفی.رسید که در جلوی.افتادم راه دنبالش هم من.پوشید اشرو فرشی رو های ودمپایی شد بلند جاش از

 :وگفت خندید...بازوش به وچسبیدم رفتم...برد دستگیره طرف به دست بعد...کرد نگاه رو بیرون در چشمی واز

 !خبره چه ببینم بذار!کندی جا از دستمو!بابا؟ چته-

 رو اش دیگه دست.دونستم می هم خودم.نبود خبری.رفتم بیرون بهش چسبیده همانطور هم ومن کرد باز رو در

 :گفتم و دادم فشار اش سینه روی رو سرم خواسته خدا از منم.انداخت بازوهام ودور آورد باال

 بزنی؟ دربون به زنگ یه شه می سدرا-
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 وبه کرد جدا خودش از منو. روبرداشت تلفن.برد داخل ومنو کشید موهام روی رو دستش.باش آروم تو عزیزم آره-

 ستمدون می.کنه چک رو ساختمون زدوخواستکه تلفن سرایدار به.نشستم مبال وروی رفتم.کرد اشاره کاناپه طرف

 هر شده تتو بالهای به خیره که من.کرد قطع رو وتلفن کرد تشکری چندی از بعد.دارند دوربین ها طبقه تمام که

 :وگفت زد داری معنا لبخند.گرفتم اون از چشممو سریع خودم طرف به برگشتنش با بودم دوکتفش

 پس...داریم که هم گیر دزد.ضدسرقته که هم در این.کردند چک رو دوربینها...نیست خبری.بخواب برو پاشو-

 ریعس.نشد عملی ام نقشه خدا ای.برگشت آب بطری یه وبا رفت آشپزخونه به هم بعد.نداره وجود ترس برای جایی

 :گفت و انداخت من به نگاه یه.شدم خیره دستهام وبه گرفتم مظلومی ژست

 .خوش شب. بخواب برو پاشو-

 :گفتم فکر بی

 !!دارم ترس خونه این از واقعا دیشب از روآخه در میزارم باز منم بذار باز رو اتاقت در لطفا پس-

 اقات در پس ترسم می بودم گفته چون.بودم شده ناامید دیگه.کردم خاموش رو ه وچراغ شدم بلند.ورفت زد لبخند

 بی ای.»کشیدم سرم باالی تا رو وپتو رفتم پتو زیر.گذاشتم روشن هم رو اتاق وچراغ گذاشتم باز رو

 :زد داد بلند که اومد داش.«ترسیده بیچاره این نگفت خودش پیش...خاصیت

 .میکنه اذیتم نورش.کن خاموش چراغو اون جون بچه-

 :وگفتم خوردم رو ام خنده

 .باشه روشن بذار ترسم می-

 !ترسو ای-

 !؟.کنم چکار.ترسم ؛می میگم که خودم خوب-

 دقیقه ده حدود.نداشتم هم پس راه بودم کرده که بود غلطی اما.برد نمی خوابم روشن چراغ با هم خودم خدایی

 یجلو تنش به تیشرت ویه دستش در بالش یه با سدرا ودیدم آوردم بیرون پتو زیر از سرمو... اومد دایی یه بعد

 :گفت و کرد خاموش رو وچراغ رفت برق کلید طرف به...انداخت تخت روی رو بالش.وایساده تخت

 .بزنه چشممو نور این بح خود تا اینکه تا بهتره بخوابم اینجا-

 ودراز کرد مرتب تخت روی رو بالش.بود مهربون واقعا آغوشش.کردم می چکار خوب.«اومد باالخره!جان ای»

 :وگفت کشید ای خمیازه.زد می تند تند قلبم.کشید

 .بخیر شب-
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 فقط این احساس بی!کنه؟ برخورد سرد اینقدر اونوقت باشه هم محرم بهش باشه دختر یه کنار آدم!احمق ای»

 !«نداره حسی من واسه

 :گفت بعد کمی

 جوابش؟ کو بخیر شب گفتم جون بچه-

 .بخوابی خوب بخیر هم تو شب!خودتی بچه-

 :وگفت روکشید پتو طرف اون از.کشیدم خودم روی رو وپتو کردم بهش رو پشتم

 !ها هستیم آدم ماهم.خودت دور پیچیدی که رو همه-

 ویب.برسه دومون هر به پتو تا.کنم کم باهاش رو ام فاله کمی شدم مجبور.کشید خودش سمت به رو پتو هم وبعد

 آروم هاش نفس دای که گذشت دقیقه چند دونم نمی.گذاشتم هم روی هامو چشم.بود کرده پر رو ام بینی عطرش

 می نفس آروم.بود پیدا اتاق سوی اون آباژور سوی کم نور زیر سرخش لبهای.برگشتم طرفش به.شدند

 بهو.بودند کرده حفظ خودشو حالت هم هنوز نرمش موهای.رفت می وپایین باال آروم حرکت یه با اش وسینه.کشید

 هم هاش نفس ریتم حتی نخورد تکان.کرد حرکت بازوش سمت به دستم آگاه خود نا.داشتند حالت باال سمت

 جودو تمام با رو عطرش بوی بود گرم.چسبوندم بازوش به رو وسرم گرفتم رو وبازوش رفتم جلو.نکردند تغییری

 نگاه به اگر بودم مطمئن.کرد می توجه ای ذره حتی کاش ای.داشت دوستم کاش ای که کردم آرزو دلم فرودادمودر

 ات.هستم قرارش بی چقدر که ببینه تونست می.ببینه ها اون در رو عشق تونست می کزرد می دقت من مشتاق

 اش خونه زندانی ابد تا که راضیم که این.شدم همسرش اجبارا اینکه از هستم راضی از تر راضی من حاال که بدونه

 من وطرف راست پهلوی وبه کشید آغوشش در منو سریع حرکت یه با یکهو که...کشیدم آهی اختیار بی...باشم

 :گفت گوشم وکنار خوابید

 !نداره؟ مشکلی که این میخوای بغل بگو بیداری؟خوب هنوز تو شیطون ای-

 :گفتم زور به.شد داغ هام گوش شرم از

 !من...چیزه... آخه-

 ؟!آره ترسیدی-

 :وگفت کرد تر محکم رو دستش ی حلقه هم بعد

 بالشمو هرشب من خوب...خوب...گرفتمت بغل ترسی می چون منم. کشی می خجالت چرا. نداره اشکال خوب-

 .اون جای گیرمبه می روبغل تو امشبو یه حاال گیرم می بغل

 .«نفهم!احساس بی بمیری ای»
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 :وگفت کرد باز رو چشمهاش الی که دیدم اتاق کمرنگ نور در آوردم باال رو سرم

 داری؟ حرفی ؟نکنه! من بالش چیه-

 میزنه؟ حرف هم بالش مگه!هیچی نه-

 :وگفت کشید موهام روی رو ودستش ریزخندید

 ! واکرد زبون بالشم یهو شدم متعجب منم! نه که معلومه-

 یطوالن نفس.بخورم تکون که ذاشت ونمی پاهام روی بود روانداخته پاش.بودم شده آغوشش محور کامال بعد کمی

 :وگفت کشید پوفی. دادم بیرون

 ....رو کار این نکن وای-

 !؟.کردم چکار مگه-

 :وگفت کشید ام گونه روی رو دستش

 !هیچی-

 رفتمگ فاصله ازش کمی.شدم می کنترل قابل غیر داشتم.کشیدم می نفس زحمت وبه طوالنی اینقدر چرا نمیدونم

 دهش خیره فقط.نخورم تکون اصال کردم سعی.خورد می ورتم به سدرا بینی از گرم باد یه. شدم خیره صورتش وبه

 از کردبعد نوازش آروم وآروم داد حرکت کمرم روی نرمی به دستش چون. بود بیدار انگار مبهمش صورت به بودم

 :گفت وغیرعادی آروم دای با وبعد.کشید بازو روی هاشو انگشت ونوک رسید بازوهام به چندی

 !کنی می بدخواب داری هم رو من!جان عمه دختر بخواب!جون بچه بخواب-

 من خدایا.رفت گوشم وداخل خورد سر که چکید چشمم کنار از قطره یه.بودم شده نازک دل چقدر. کردم بغض

 می گریه دارم نفهمه تا گرفتم رو ام ناله جلوی زور به.چکید هم بعدی اشک.باشم دخترعمه فقط خواستم نمی

 راچ دونم نمی.داشتم دوستش خیلی!قلبم در شده روییده تازه احساس این مقابل در بودم شده ضعیف چقدر..کنم

 در رو من دنیا مرد ترین مهربون که میکردم فکر االن چرا دونستم نمی حتی.بودم متنفر ازش جور اون قبال

 گاهمن ناباوری با.کرد باز هاشو چشم خوردو خفیف تکان یه.زدم پیشونیش به بوسه یه اختیار بی.گرفته آغوشش

 :وگفت کشید ام گونه روی رو دستش.کرد

 چرا؟-

 چرا؟ رو چی-

 !خیسه؟ کردی؟صورتت گریه-
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 !نه-

 :وگفت کشید موهام روی رو دستش آروم

 !بود؟ چی بوسه این ودلیل معنی-

 :وگفتم کردم وجور جمع رو خوودم

 !باشی باید که کردی درک... نذاشتی تنهام امشب که بود این خاطر به-

 !همین؟-

 !آره-

 :گفت و.کرد نوازش وآروم.گرفت دستش توی رو گوشم نرمه

 !مونه می دریا موج مثل نکن کوتاه خوشگلتو موهای این هیچوقت!پناه-

 :گفتم بابغض

 !باشه-

 :داد ادامه

 میاد؟ خیلیبهت پوشیدیش می گاهی که گلداری آبی پیرهن اون دونستی می-

 !جونه پدر خونه کنم فکر.کجاست اصال گی؟نمیدونم می راست واقعا-

 .پیراهن اون با شی می ها فرشته مثل آره-

 !ممنون-

 وشحالخ خیلی.ممنونم خیلی خیلی گیتار اون واسه گفت.ایستاد حرکت از قلبم.چسبوند من بینی به رو اش بینی

 .دارم دوستش واقعا.شدم

 شنواز وموهامو سرم پشت برد رو دستش.بودم حرکت بی.حجم وپر داغ.چسبوند لبهام به لبهاشو مقدمه بی وبعد

 یاراخت بی.شدند جاری اشکهام داشتم که عجیبی واحساس خوشحالی از.بودم متعجب.بوسید ولع با ولبهامو کرد

 از اون بودم مطمئن اما بودم عاشقش من.بود بارونی شب اون در رازی چه دونم نمی.کردند حرکت هم من لبهای

 از ما وسینه گردن. کرد ونوازش بوسید انداختودوبار من روی رو بدنش سنگینی کمی.کنه می رو کار این که نیازه

 محکم شد رفع حرارتش کمی وقتی.کردم سکوت هم ومن نزد حرفی کام تا الم.بود گرفته آتش هاش بوسه داغی

 می من.بود کرده که کاری از متعجب اون وانگار عشق غرق من بودیم کتسا دو هر....فشرد آغوشش در منو

 با اما. رفت خواهد یادش هم فردا. شد برطرف کمی که بود نیاز یه این وحاال داشته آزادی روابط سدرا که دونستم
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 وقت ندچ خواب بهترین.خوابیدم تمام آرامش وبا فشردم اش سینه به سرمو و شمردم غنیمت رو فرت ها این همه

 !!!اخیر

 جایو کشیدم لبهام روی دستمو.بوییدم بردمو فرو بالشش توی رو سرم.بود خالی ؛جاش شدم بیدار خواب از وقتی

 نرژیا با.بود انگیز هیجان بودم نچشیده رو هایی بوسه چنین طعم حال به تا که من برای..کردم لمس رو هاش بوسه

 هی با رو بود هام زانو زیر تا ای پنبه پیراهن یه که خوابمو لباس. اومدم پایین تخت از هرروز به نسبت صدچندان

 فتگر دلم..بود خالی آشپزخونه میز روی.رفتم بیرون خواب اتاق واز بافتم موهامو.کردم عوض اسپرت وشلوار بلوز

 چه هر ماا گرفتم رو اش وشماره رفتم تلفن سمت به اختیار بی.بود نگذاشته رو بود متنفر ازش که ای صبحونه برام

 گرم سر خونه کار با رو خودم و.خوردم چای لیوان ویه کیک ای تکه.رفتم آشپزخونه به.نداد جواب خورد زنگ

 راسد که بودم فهمیده.پوشیدم زیبایی لباس.کردم وآرایش حمام.کردم مرتب رو اتاقش.پختم سبزی قرمه.کردم

 ماا شدم نتظرش خیلی.کردم می تالشمو همه باید بودم شده عاشقش که حاال...نیست پذیر نا نفوذ هم ها اونقدر

 ستمنش کاناپه روی.نداشتم پختم عشق با که سبزی قرمه اون خوردن به میل.نداد جوابمو زدم تلفن هم باز.نیومد

 وسدرا شد طوالنی خیلی انتظار این اما.بیاد خونه به تا کشیدم می انتظار فقط. تلویزیون به شدم وخیره

 کجا.بود کرده فراموشم دوباره انگار اما.نذاره تنهام که بود داده شکست،قول دلم.شد شب دوازده ساعت.نیامد

 زده هیجان.شد آپارتمان وارد ووسدرا شد باز کهدر میزدم قدم سالن توی داشتم...شب وقت این بود گرم سرش

 :وگفتم رفتم جلو

 !سالم-

 :وگفت انداخت من به تفاوت بی نگاه یه

 .سالم علیک-

 اومدی؟ دیر قدر چه-

 خوابیدی؟ می خوب موندی بیدار چرا تو...داشتم کار کم یه-

 زا وهر بودند خیس هم موهاش.گرفتم ازش بود خیس که رو وپالتوش رفتم جلوتر... آورد بیرون تنش از پالتوشو

 :گفتم بهش.چکید می پیشونیش روی اب ای قطره گاهی

 نداشتی؟ ماشین شدی؟مگه خیس اینقدر چرا-

 .شد خراب باالتر خیابون دوتا ماشینم نه-

 معلوم.داد می مشروب بوی شدت به.بود تر سنگین داد نمی هم رو کوچک توضیح همین.گذشت کنارم از وبعد

 ازروب پیراهنش های دکمه.کنه ترکش میکردم کاری یه باید. میومد بدم عادتش این از بود؟چقدر رفته کجا نبود
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 بود روش روبه که دستم به عجیب نگاه یه..گرفتم روش آوردموجلوی اتاقش از حوله یه.مبل روی شد وولو کرد

 :وگفت کشید دستم از رو حوله وبعد انداخت

 !باشم تنها خوام می من.بخواب برو لطفا پناه-

 :وگفتم دادم فرو مهریش بی این از بغضمو زحمت به.لرزید لبهام

 اغذ اون خواستی اگه.چیدم هم رو میز.کنی گرمش دودقیقه کافیه فقط ماکروویو توی گذاشتم واست غذا!چشم-

 .بخور رو

 :وگفت زد پوزخندی

 .خوردم شام دخترم دوست با من-

 :گفتم بدبختی به.رفت فرو دستم کف هام ناخن.کردم مشت رو دستم.موند وا تعجب از دهانم

 بود؟ خوب حالش دخترت دوست. جانت نوش-

 دامها ثانیه چند بعد.نگفت گرفتوهیچی دستهاش بین رو وسرش گرفت صورتم از رو اش رنجیده ونگاه کشید آهی

 :دادم

 .خوش شب-

 وگریه زدم داد دل ته از دهنم جلوی گذاشتم رو بالش.نشستم تخت وروی بستم رو در.رفتم اتاقم به سرعت وبه

 شنرو رو اتاق توی بعداستریو کمی.بشه منفجر بود نزدیک که اومد فشار سرم به گریه این بابت اونقدر..کردم

 : میچکید تند تند اشکهام.افتادم تخت روی حال وبی کردم

 بود قلبت توی دیگه یکی من جای اولشم از که تو

 بود حقت نگو درسته کردی کاری هر تو که من به نگو

 کندی دلتو وقلبم وعشقم وحسم اسمم از که تو

 میخندی داری تنها کس بی ی ساده من چشمای به

 صدای که نبود مهم خواست می رو سدرا فقط دلم.بود من حال مناسب چقدر.صدا این داشت سوزی چ خدایا وای

 . شنید می که نبود مهم.بودم کرده زیاد رو ترانه

 میری می من واسه گفتی می دروغ میشه

 میری داری که تو نبودی عاشقم بگو
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 داری دوست منو که دروغه همش بخدا

 میزاری پا اینجوری من قلب روی که تو

 بارم این رو داشتنی دوست دروغ این بگو

 دارم دوست بگو میمیرم تو بی بگو باز

 کردم باور رو تو دروغ همه این که من

 .گردم برمی که بگو/ بگو دیگه دفعه یه

 نیست یادت چیزی گفتم بهت که حرفایی اون از که تو

 خیس چشمای با مونم می اینجا من و میری ذاری می که تو

 ام بازیچه مث واست آسونه گذشتن ازم که تویی

 میشم عاشقت قدیما مثل که گفتی می به چطوری

 میمیری من واسه گفتی می دروغ همیشه

 میری داری که تو نبودی عاشقم بگو

 داری دوس منو که دروغه همش بخدا

 میزاری پا اینجوری من قلب روی کهخ تو

 تکون نه.کرد خاموش واونو رفت استریو سمت به وسدرا شد باز شدت به در یکهو که بودم ترانه وحال حس در

 الح به اونقدر.اومد نمی دایی هیچ.کوبید هم به رو ودر کنه نگاه منو اینکه بدون رفت بیرون.زدم حرفی ونه خوردم

 صبح.خوابیدم بدبختی به اسپری زدن از وبعد.افتادم تنگی ونفس بیهوشی حال به تقریبا که زدم زار خودم خراب

 پاکت به چشمم که برگشتم پنجره سمت به گی حوله بی با.بارید می بارون هنوز...شدم بیدار وقتی بعد روز

 بود بازی دستخط یه.کردم وبازش روبرداشتم پاکت گی حوصله بی با.بود گذاشته پاتختی روی که خورد سفیدی

 :خوندنش به کردم شروع

 مخواست...دوستام از تا چند با.ترکیه میرم دارم امروز من.نکردم بیدارت بودی خواب چون!...بخیر صبح.پناه سالم»

 عذر هم واونشب ها بوسه اون بابت ضمن در!منتظرته اونجا عمارت ری می که گفتم سوران به.باشی داشته اطالع

 ممتاسف بازم.کنم می مشخ رو ازدواج این تکلیف زودی به.افتاد اتفاق سریع خیلی نداشتم قصدی هیچ.میخوام

 «سدرا.خداحافظ.
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 جون پدر باباومامان،از خدا،از از.کردم وگریه زدم فریاد بلند صدای وبا محابا بی وبعد.خوندم رو نامه بار چند

 .زدم وزار رختخوابشو بوکشیدم.خوابیدم تختش روی و.رفتم اتاقش به.زدم دا رو واسمش زدم داد.کردم ووووگله

 شدم عاشقت من شب؟سدرا اون های بوسه بابت داری وجدان عذاب تو که بدم اونقدر من یعنی!عشقم سدرا»

 چکار سدرا/کشی می من رخ به رو گی؟عشقت می دخترت دوست از من جلوی نامرد.شدی من چیز همه تو.لعنتی

 پریس تو بدون رو ای لحظه تونم نمی دیگه بشم؟من جا دلت اون توی خورده یه که کنم ببینی؟چکار منو که کنم

 «سدراااا.زندگیمی همه تو.کنم

 یه وتند وتند رفتم اتاقم به.شدم می خفه داشتم.میشن نزدیک هم به دارن دیوارها که کردم احساس لحظه یه

 می نم نم بارون.زدم بیرون خونه از.انداختم موهام روی وشالمو کردم تنم ژاکت روی پاتومو.پوشیدم وژاکت شلوار

 نگهو زدند بوق برام اتومبیل تا باریدهزار می سرم روی بارون.رفتم وراه رفتم راه.بود گرفته دلش هم آسمون.بارید

 زا بلکه زمستان از نه سرما از نه اما لرزیدم ی.آلود وآشک مات.رفتم می راه فقط.ناامید و بودم گیج من اما داشتند

 فموتکلی بیاد هم بعد و کنه ولم بخواد اینجور حاال که اومد زندگیم به چرا.داشتم دوستش که کسی قلب سرمای

 خورشید که وقتی اما افتادم زمین بار چند... نشستم ها جدول کنار بار چند رفتم چقدر دونم نمی.کنه روشن

 کرد می درد پاهام.بودم اومده پیاده رو راه همه این شد نمی باورم.دیدم عمارت در جلوی خودمو بود کرده غروب

 اعتس ربع از بعد.کوبیدم رو در توانم آخرین با.بودند کرده باز دهان زیاد رفتن راه از اختم اند هام کفش به نگاهی.

 دمش بلند زمین روی از زحمت به کرد نگاه منو متعجب و.کرد باز رو در باالخره بودم نشسته زمین روی ناامید که

 ینکها مثل.نداشتم توان دیگر رسیدم عمارت جلوی های پله به وقتی.رفتم باغ به کشان وکشان کنارزدم رو دربون

 وبا اومد جلو.دید بودم ایستاده ها پله روی که ومنو دوید بیرون به هراسان که بود زده زنگ سوران به دربون

 :دادزد من دیدن

 !خدا یا...شدی جوری این چرا تو موال یا-

 :وگفتم گرفتم روش جلو رو سدرا ونامه کرردم پالتوام جیب در رو ام زده یخ انگشتان لرزیدند لبهام

 !رفت سدرا...سوران-

 .نفهمیدم هیچی ودیگه روزگارم سیاهی به شد سیاه جا همه.شدم رها آغوشش ودر

 صدای.کردم روباز پلکم البالی زحمت به.کنم ناله توانستم نمی حتی. سوخت می چشمهام. کرد می درد بدنم

 :زد می صدا رو خانم مینو که بود خانم عفت زده هیجان

 .کرد باز چشمهاشو بیا خانم مینو...خانم مینو-

 :وگفت گذاشت پیشانیم به دستی.اومد سرم باالی خانم مینو

 .بزن صدا رو بروسوران زحمت بی.باالست تبش هنوزم اما-
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 :گفتم سختی با

 ؟.هستم کجا من خانم مینو-

 .خودتی اتاق توی. دخترم عمارتی-

 /کجاست سدرا خانم مینو-

 .آروم. باش آروم عزیزم-

 :وگفت گرفت فاله من سوراناز امدن وبا کرد مرتب من روروی پتو

 .نگیری ش از رو لعنتی خوردگی سرما این باش مواظب هم تو.بخوره بیارم گرم چیز یه واسش برم من-

 :وگفت.بوسید رو وپیشونیم اومد کنارم سوران.رفت وبعد

 .کرد باز رو چشمهاش من ابجی باالخره به به-

 :گفتم شد می خارج ام حنجره از زحمت به که دایی با

 ! سالم-

 عزیزم؟ بهتری.ات نشسته ماه روی به سالم-

 سوران؟ خوابم که حاالست تا کی. دونم نمی-

 . شبه وچهار روز سه-

 !چی؟-

 استراحت باید گفتم من اما.دیدنت اومدن هم وکبری کوکب راستی.شی می خوب رونکن فکرش اما. گلم آره-

 آوردی؟ خودت روز به چه.گلم شدی واستخون پوست.شدی ضعیف خیلی عزیزم پناه.کنی

 کرد نگاهم مهربونی با سوران.شد بلند نهادم از آه.خورد جر خشکی از لبهام کردم احساس که زدم لبخند زور به

 :وگفت

 

 .گلم شده کم بدنت اب تب خاطر به.بزنی ویتامین باید.زنه می بیرون خون لبهات از-

 :گفتم.شدند روان اشکهام

 .بمیرم خواد می دلم...سوران-
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 :وگفت کرد اخم

 . نکنه خدا-

 .میمیرم دارم.سوخته جگرم سوران وای-

 :گفت بود شده مستاصل که سوران.سوران... سوران گفتم بلند بلند وهی.کردم گریه به شروع هم وبعد

 .نکن گریه فقط.دم می انجام بخواهی هرچی.من خواهری خواهی می چی...دلم جون-

 :وگفتم گذاشتم ام سینه روی دست باحسرت

 بی.میده زجرم داره.آره نمی حسابم به اال که هست کسی یاد از پر.خوامش نمی دیگه بیار در رو قلب این. اینجا-

 .شدم دل

 :وگفت کشید اش شقیقه به دستی

 .میشی بهتر هم تو...گذره می.کن تحمل عزیزم-

 .بمیرم میخوام فقط. بشم بهتر خوام نمی من نه-

 :وگفت زد پاش به مشتی

 .سدرا غیرتت به تف-

 :گفتم هق شدوباهق شدیدتر هام اشک اسمش شنیدن با

 !نگو.نگو سوران نه-

 :وگفت شد بلند جاش از سوران

 روزت به چه ؟ببین ببین رو کنه؟چرا؟خودت می عشق دیگه یکی با داره حاال ورفت؟چون کرد ولت چرا؟چون-

 آورده؟

 :گفتم.بود بارونی بارونی من دل اما.بود آفتابی هوا...برگشتم پنجره سمت به

 میاد بدش من از که بود گفته هم اول روز از.نداره تقیری اون. شد چی نفهمیدم من...شدم عاشقش من سوران-

 .بکشم تونم نمی نفس اون بدون میکنم احساس.نیست خودم دست بخدا من اما...بود اجبار یه ازدواج این

 :وگفت داد تکان سری

 هرچه امیدوارم.بیار طاقت...داری بهش پاکی احساس چه که میدونم نداره اشکال.نکن گریه برم چشمهات قربون-

 چیه؟ احساست که بگم؟بگم بهش خودم خوای می اال.بشه درست چیز همه زودتر
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 می خوب هم رو خودم.نیافتنیه دست من واسه سدرا که میدونم.کنم محبت گدایی خوام نمی من...هرگز نه-

 بورمج رو سدرا من.گذاشتیم قرار باهم ما.نشه علنی کنم می سعی اما.بگیرم تونم نمی رو عشق این جلوی.شناسم

 .زندگیش پی بره باید.نداره گناهی اون.کنم نمی زندگی این ادامه به

 :گفت باعصبانیت

 این واسه اگه حاال.که بگیره خودشو جلوی تونه می الاقل.اونه گردن وگناه تقیرها ی همه!احمق ی ساده دختر ای-

 بود؟ مهم اینقدر ایکبیری دختره اون شد؟یعنی نمی ترکیه رفت نمی تولد

 تولد پس.مسافرت رفته کاری چه بابت سدرا که میدونم من که کرد می فکر سوران.شد بلند نهادم از آه... وای

 می تنها شب های نیمه تا منو خاطرش به که بود؟همونی خورده شام باهاش که بود؟همونی دخترش دوست

 :گفتم حالی بی وبا کردم فوت بیرون به نفسمو...ظالم ذاشت؟ای

 .نداره من به تعدی اون... بگذره خوش بهش.باشه مبارکش-

 :گفت باحر سوران.بودم گرفته آتیش داخل از چطور.میکردم حسادت چطور که میدونست خدا فقط اما

 !زنشی چی؟تو یعنی نداره تعهد... پناه شو خفه-

 .عشقشه اونم خوب-

 :وگفت زد پوزخند

 اهمب باز وقتیه چند یه حاال.خواستن نمی رو همدیگه کدوم هیچ.بودند زده بهم باهم اینا...کشکی؟ عشقی؟چه چه-

 .آورد بار به افتضاحی چه هاوایی که نرفته یادم هنوز...هرزه دختره.شدند عیاق

 تولد توی که همون.میزدم سدرا وفاداری از داد جلوش من که همون. مومشکی لوند دختر همون!!بود اون پس

 ...همون.بود دیده دهاتی یه چشم به منو پیمان

 :گفتم سوران به.بدونم بیشتر خواستم نمی. بود شده تموم تحملم... بستم چشمهامو

 بخوابم خوام می-

 .بزن صدام داشتی کاری اگه میخونم کتاب نشستم جا همین من.عزیزم بخواب-

 اما.بودم عاشقش من.میدیدم رو سدرا صورت نقش بودم بسته چشمهامو که هم حاال حتی.دادم تکان سرمو فقط

 ردگ که باشم ای پروانه که بودم گرفته یاد اما چرا نمیدونم. نشه اذیت سدرا ولی بسوزم عشق این در بودم حاضر

 !همین بودم عاشق.نشه اذیت معشوقم ولی....میشم وفنا ومیسوزم گردم می عشق شمع

 مه باالخره.رفتن وراه باغ به زدن زل بود شده کارم.بود نگرفته هم تماس یه حتی.گذشت می سدرا رفتن از روز ده

 تونست نمی هم سوران دیگه.نموندم کرد ارار سوران هرچه.سدرا آپارتمان برم میخوام که وگفتم نیاوردم طاقت
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 شده کارم. .بودم افتاده اشتها از هم باز.باشه جانم آرام میتونست وفاییش بی باهمه که بود نفر یه فقط.کنه ارومم

 اتاق به.بود شده ام خاطره بهترین حاال کذایی عروسی اون. عجیبیه موجود چه آدمی. عروسی فیلم دیدن بود

 این.خوابیدم ومی گرفتم می بغلم توی رو بود تنش آخر شب که پوشی تک.بوییدم می لباسهاشو رفتم می سدرا

 مدل.سوخت می چشمهام که میکردم نگاه رو بود سالن توی که عکسشو اونقدر.بود عجیب هم خودم برای شیدایی

 بهم آرامشم.نکردم قبول بمونن پیشم بیان فرحناز یا فرزانه که گفت خانم مینو هرچه.یادش به بود خوش

 رو شومینه.بود شده سرد حسابی هوا.بود کرده باریدن به شروع برف.وخودم باشم خودم خواستم می.میخورد

 کردم خودم دور رو پتوو.گذاشتم استریو توی بودم عاشقش روکه پاشایی مرتضی دی وسی بودم کرده روشن

 من دل از انگار. حریر مثل. میخوند گرش ونوازش نرم صدای اون با.نشستم پنجره روبروی صندلی وروی

 .بشه گرم ام زده یخ وجود کمی شاید.فشردم دستم در رو چای لیوان.میخوند

 بهونه همش گیره می دیوونه دل روزه چند

 خونه توی خالیت جای شب هر میزنه آتیشم...آه

 آره نمی طاقت دیگه داره هواتو من دل

 بهاره ابرای مثل گریون همیشه دل این...این

 کی گرم آغوش توی کنم؟حاال می روتحمل دوریت چطور بیچاره من گی کجایی؟نمی وفا بی.عشقم سدرا.آه»

 .«دلخوشم وجودت به فقط من نمیایی میبوسی؟چرا وار دیوانه اونجور کیو هستی؟لبهای

 دنیا یه قد داره دوست تورو کی

 رویات تو حتی باتوباشه میخواد کی

 دریا وخیس قشنگ های شن توی پاهاته جای دنبال

 .شکنه می نداره طاقت من دل...منه سهم تو رفتن که نگو

 .رفتنه وتو من قسمت نگو جداشیم باید که نگو

 یب پناه.باش پناه ی سایه.باش اما باش نداشته دوستم.کن اخم بیا دیر.نزن حرف.باش اینجا فقط روخدا تو سدرا»

 «پناهه بی تو

 رویا تو حتی باشه باتو میخواد کی.دنیا یه قد داره دوستت رو تو کی

 دریا وخیس قشنگ شنهای روی....پاهاته جای دنبال

 میشکنه نداره طاقت من دل...منه سهم تو رفتن که نگو

 رفتنه وتو من قسمت نگو جداشیم باید نگو
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 .سالم-

 می چرا....کرد وخاموشش رفت استریو سمت به.سوخت پام چرا وای.بود خودش دای.خوردم سخت تکون یه

 مبرد باال ناباوری با رو سرم.بودم کرده خالی پام روی رو چای لیوان.زدند می آتیش پاهامو داشتند انگار سوختم

 با.بود تنش مشکی چرم کاپشن یه.زیبایی وهمون چشمها همون.بود ایستاده اونجا.بود خودش.کردم ونگاهش

 :وگفت اومد جلو.کردم فراموش رو پام سوزش.سدرا... بود سدرا...وبراق ورنی کفشهای.مشکی جین و پیراهن

 الوو؟.. کجایی.برده ماتت چرا پناه-

 :گفتم لرزونی وباصای اومدم خودم به

 .ترسیدم اومدی یهویی آخه...من...اومدی خوش.سالم-

 خوبی؟ حاال خوب.اوکی-

 گذشت؟ خوش سفر ممنون-

 .بود خالی شما جای.بود عالی-

 می دردلم چی بفهمه که بگذارم نباید.کردم فکر کجاها وبه.کشیدم چی مدت این دونست نمی.بود خیال بی چقدر

 :گفتم و زدم لبخند زور به....گذره

 .کنم می آماده خوردن واسه چیزی یه منم کنه عوض لباسشو دایی پسر تا-

 :وگفت زد زیبایی لبخند

 .ممنونم-

 دنبالت؟ فرودگاه بیام تا میایی نگفتی چرا-

 .بود امانت فرودگاه پارکینگ توی ماشینم ضمن در.رسوندم می دوستمو اول باید دیگه نه-

 :گفت که ردشدم کنارش از.بود رسونده رو لوندش دختر دوست اون اومدن خونه به از قبل پس

 لباست؟ روی ریختی رو چای-

 .گردم وبرمی میکنم عوض لباسمو حاال.بود سرد اما آره-
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 نبیرو پام از رو وشلوار رفتم خواب اتاق به.سوخت می داشت هم نوز...داشتم کم رو یکی همین.رفتم اتاقم طرف به

 نداشتم حوصله.نیاره فشار سوختگی به تا.پوشیدم بلند دامن یه.اومد در اشکم.بود شده قرمز بدجور کشیدم

 ردنک درست مشغول.رفتم آشپزخونه به.شدیم می جدا که ما.نداشت تفاوتی دیگه واقع در.بیام نظر به زیبا جلوش

 اتاقش درب جلوی به.وچنگال بشقاب،لیوان،کارد یه.چیدم میز روی رو وغذا کردم درست هم ساالد یه.شدم الزانیا

 به مامح حوله.بود نشسته پنجره روبه کاناپه روی.شدم ووارد کردم باز رو در ومن تو بیا گفت.زدم ضربه وچند رفتم

 :وگفت انداخت من به نگاهی نیم. رفت می ور تلفنش با.بود کرده تن

 بله؟-

 .نشده سرد تا بیا بپوش لباس. میز روی گذاشتم رو غذات-

 وروی کردم درست رو سس تا رفتم آشپزخونه به نکردم درست رو ساالد سس که اومد یادم. شدم خارج اتاق از

 :وگفت کرد اخمی هدید نفر یه رو میز وقتی.اومد هم اون گذاشتم میز

 چی؟ خودت پس/چیدی سرویس نفر یه واسه فقط چرا-

 الزانیا؟ با میخوری کچاپ سس ببینم.بفرمایید شما.ندارم میل من-

 .بله-

 اتاق وبه برداشتم اولیه های کمک جعبه از رو سوختگی پماد.گذاشتم میز وروی اوردم رو سس یخچال از

 ویر دستمو ترس وبا زدم انگشتهام سر به پماد مقدار یه.زدم باال رو ودامنم نشستم ارایشم میز صندلی روی.رفتم

 اشک ام دیگه دست با.بود شده هم بدتر حاال بود خون که دلم.شد بلند نهادم از آه.کشیدم ها سوختگی از یکی

 رانهای به متعجب اون و کردم نگاهش حیرت با.شد اتاق وارد عصبانی وسدرا شد باز در هو یک که.کردم پاک هامو

 .میکرد نگاهم باز نیمه دهان با سدرا...انداختم پاهام روی رو دامنم.موند خیره لختم

 :گفتم بغض با

 /شده سدرا؟چیزی بله-

 با.دز باال وکمی گذاشت دامنم لبه رو دستش.زد زانو پام وپایین اومد جلو.بگه خواست می چی که رفت یادش انگار

 گفتمک دلخوری

 میکنی؟ چکار داری-

 :وگفت انداخت من به خشمناک نگاه یه

 !باش ساکت-

 :گفت متعجب رانم روی سوختگی جای دو دیدن با.زد کنار باال تا رو دامن و
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 ؟هان؟ چیه ا اینه-

 :گفتم باخجالت

 سوخته؟ خورده یه فقط نیست چیزی-

 :وگفت کرد اخم

 !بوده سرد چای گفتی که-

 :وگفت کشید دستم از رو پماد.چیزینگفتم و انداختم زیر رو سرم

 .رو پماد این من به بده-

 .میزنم خودم ممنون-

 :وگفت زد پوزخندی

 .بکنم رو کارم تا.بشین سرجات آروم پس.نیستم که هم نامحرم. خورمت نمی نترس-

 واز شد بلند جاش از شد تمام که کارش.رفت یادم ها سوختگی که سوزوند رو جانم اونقدر گرمش دست تماس

 :وگفت آورد بیرون کوتاه شلوارک یه کمد داخل

 .کنی می روپاک ها پماد همه که دامن بااین.نباشه ها سوختگی روی که. بپوش رو این بیا-

 :داد ادامه.گرفتم رو شلوارک باترس که زد جدی رو حرف این اونقدر

 .چسبه نمی بهم نفره یه شام من.بخوریم شام بریم تا بپوش اونو شورم می رو دستم تا-

 ...امامن-

 .نزار تنهام الاقل... هیچ که رو استقبالت...اومدم مدت همه این از بعد.نداره اگر اماو-

 هچ چشمهات اون دونستی می اگر.کشیدم چی نبودنت از من میدونستی تو اگر وای...رفت بهداشتی سرویس به

 .میکردم شماری لحظه اومدنت برای من.زدی نمی رو حرفا این اونوقت...میزنه من دل به آتیشی

 خارج اتاق واز زدم عطر کمی.کردم تنم وسریع اوردم بیرون سفید تاپ یه کمد داخل واز.پوشیدم رو شلوارک

 روی دیگه غذاخوری سرویس یه.بشه آزارم باعث که اونقدر نه اما.بودم خجل خورده یه برهنگی این خاطر به.شدم

 خودش جلوی رو الزانیا.نشست وروبروم شد اشپزخونه وارد بعد لحظه چند.نشستم صندلی وروی چیدم میز

 :وگفت پرکرد هم نوشابه لیوان یه.گذاشت بشقابم ودر کرد جدا ای وتکه.کشید

 !خانوما خانوم بفرمایید-
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 :گفتم تبسم با...میزد برق چشمهاش.زد عمیقی لبخند کردم نگاه صورتش به

 اتاق؟ توی اومدب که داشتی کاری یه که میکنم فکر-

 :گفت پر دهان با

 .شه می سرد غذاتو بخور. نبود چیزی نه-

 بدون.بودم شده تماشاش محو.خورد می وتند تند اون اما کشیدم کنار زود من.خوردیم غذامونو سکوت در هردو

 :گفت کنه نگاه من به اینکه

 .بکنم دل تونم نمی.ست خوشمزه خیلی.کنم کار چه خوب-

 !جان نوش-

 جمع کمکم هم رو میز.خورد غذاشو وقتی.شدم آشپزخانه اوری جمع ومشغول شدم بلند صندلی روی از

 :وگفت...چید ظرفشویی ماشین وداخل کرد تمیز رو ظرفها.کرد

 .شدی خسته خیلی کن استراحت دیگه بیا هم تو-

 .میام االن منم برو شما باشه-

 دستی فکی یه نشستم روبروش مبل رو وقتی بود داده لم کاناپه روی.رفتم سالن به چای دولیوان با بعد ساعت نیم

 :وگفت گذاشت من روی جلوی رو

 .نداره رو شما قابل-

 :گفتم وخنده تعجب با

 بودید؟ هم من یاد به عجیبه.ممنونم-

 :گفت حسرت با

 ./ببره یاد از رو اش خونه هم ببخشید...خانم تونه می آدم مگه.بودم که بله-

 :وگفت کرد اشاره دستم در چای لیوان به.شدم غمزده باز

 .نسوزونی خودتو بازم باش مواظب-

 :وگفتم شدم خیره تلویزیون به

 !چشم-

 :وگفت شد خیره صورتم به کنجکاوی با
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 بندازی؟ نگاه یه هاتو هدیه خواهی نمی-

 انگشتر یه داخلش که مخمل جعبه یه.کردم کیف روداخل دستم و دادم تکان وسری کردم نگاه دستی کیف به

 :وگفتم زدم لبخند.بود ارزش وپر نشان جواهر

 .خریدی می گرونی این به ی هدیه نباید اما زیباست خیلی-

 میابریش نرم پارچه وقتی که هابود سوغاتی بقیه روی بزرگ دستی کیف داخل هم کوچک کیف یه.نگفت چیزی

 شیطانی ولبخند کرد می نگاهم موشکافانه.شدم سرخ گوش بنا تا خجالت از اوردم بیرون رو بود داخلش که

 ابخو ؟لباس.بود چی هدیه این از منظورش.گفتم می چی باید.بود زمردی رنگ به زیبا خیلی خواب لباس یه.میزد

 :وگفتم شدم بلند جام از گذشتم هدایا بقیه دیدن خیر واز برگردوندم کیف داخل رو

 .بخیر شب.بخوابم برم من.ممنون هاتون هدیه بابت-

 سونف.دادم تکیه در به.بستم رو ودر رفتم اتاقم به.کرد می نگاهم وواج هاج.کرد می ام دیوانه داشت.زدم نفس فس

 پوش سفید جا همه.شدم خیره بیرون وبه رفتم پنجره پشت به..کرد می ام دیوانه داشت کاراش این با.زدم نفس

 در گرفته قیافه با سدرا.برگشتم صدا سمت به.اومد در شدن باز دای که بودم مونده برف ریزش به خیره.بود شده

 لال زبانم.بودم شده خیره چشمانش به متحیر ومن اومد من طرف به کوتاه مکثی از پس...بود ایستاده اتاق وسط

 :گفتم زحمت به...بود شده

 شده؟ بله؟چیزی...ب-

 :گفت محزونی دای وبا فشردم آغوشش در محکم مقدمه بی

 ! پناه بود شده تنگ برات خیلی دلم-

 به رو پیشانیش و کرد صورتمونگاه اجزای همه دقت وبا اورد ورتم نزدیک رو سرش.کارش از شدم شوکه هم باز

 :وگفت چسبوند من پیشانی

 بود؟ نشده تنگ من واسه دلت تو!پناه-

 شدیدی میل هم من بار این.کرد ویران وجودمو هم باز داغش لبهای وگرمای...چکید چشمهام از اشک قطره دو

 مترسید می.بوسیدمش وجودم تمام با.شد کشیده گردنش پشت آگاه ناخود دستم.داشتم لبهاش چشیدن برای

 :وگفت کرد رها کلیبس بند از موهامو گذشت دقایقی.بپرم شیرین رویای این از لحظه هر ومن.باشه خواب

 غافل یادت از هم لحظه یه روزه چند این در من...کردم عادت بهت اینطور...وقت چه..کی دونم نمی من...من پناه-

 .نموندم

 :گفتم هیجان با...زد می وار دیوانه قلبش گذاشتم اش سینه روی رو سرم
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 !هم من-

 ؟!نگرفتی من با تماس یه چرا پس-

 گذاشتی؟ واسم ای نامه چه رفته یادت.باشم مزاحمت شاید گفتم-

 :وگفت کرد بیشتر کمرم دور رو دستش فشار

 ...من.بدهکارم تو به خواهی عذر یه من.گفت بهم رو چیز وهمه زد زنگ سوران-

 :وگفتم گذاشتم لبهاش روی رو انگشتم

 .بشه تموم بینم می دارم که رویایی این خوام نمی.بفهمم چیزی خوام نمی-

 :گفت نکردپس پیداش انگار...گشت چیزی دنبال به چشم وبا شد جدا من از

 .خوش شبت!بخوابی خوب-

 .شد خارج اتاق از سرعت وبه زد پیشانیم به آروم بوسه یه

 اساحس تا موندم دوش زیر اونقدر.ایستادم اب زیر لباس وبا رفتم حمام به.نداشتم طاقت دیگه. سوختم می داشتم

 خارج حمام واز.خودمپیچیدم دور به رو وحوله اوردم در خیسمو لباسهای.شد برطرف عطشم از کمی کردم

 چشمم. اتاق داخل به برگشتم.بود خوابیده انگار.بودند خاموش چراغها.کردم باز رو اتاق در.اومد نمی صدایی.شدم

 لمسش.آوردم بیرون رو زیبا خواب ولباس رفتم کیف سراغ به عجیبی احساس با.افتاد ها سوغاتی کیف به

 نرم حریر ومثل سبک پر مثل.پوشوند می رو رانم روی تا.بود وزیبا نرم چقدر.بپوشمش که شدم وسوسه.کردم

 لوسیون کمی.ککردم نگاه ست سدرا وجود از هایم گونه قرمزی دانستم می حاال که ورتم به.اینهرفتم جلوی.بود

 انگار...نداشتند هم درد.نداشتند تاول اما بودند قرمز هم هنوز ها سوختگی.کرد پر رو مشامم شکالت بوی.زدم

 من یعنی. شدم متعجب.بود بامداد دو حدود.کردم نگاه ساعت به.نداشتم درد احساس بود کرده تیمارم سدرا چون

 آب لیوان یه.رفتم آشپزخونه وبه شدم بلند ازجام.بود همین واسه هم من تشنگی بودم؟پس دوش زیر دوساعت

 رو لیوان درون آب کم کم...تماشاکردم رو وسفید خلوت خیابان آشپزخانه پنجره پشت واز ریختم خودم برای

 رو لیوان...گذشت کمی.بود کرده روشن رو زمین روی وار دایره برق چراغ نور.بودند سفید همه درختان.خوردم

 برف ایه وشونه پالتو با هیبتی چه در سدرا.گذاشتم قلبم روی رو دستم ترس از...وبرگشتم گذاشتم کابینت روی

 ردک می نگاهم مبهوت!برگشت؟ موقع وچه رفت موقع چه...بود رفته بیرون پس.بود م روبرو خیس موهای نشسته

 نگاه من سرتاپای به.نداشتم العملی عکس قدرت من اومد جلو.بودم شده غرق نگاهش جادوی در ومن

 :گفت لرزونی باصدای.ام ایستاده روبروش وضعی چه با که آمد یادم تازه ومن بود شده خمار چشمانش.کرد

 !!فرشته یه مثل درست!!شدی زیبا چه-
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 نمی سدرا زده یخ دستهای یا هیجان یا بود ازترس.لرزیدم می.بازوهام روی دستهاش گر نوازش حرکت وبعد

 رد شد خیره.بود کتفم زیر دستش ویه زانوهام زیر دستش یه.کرد بلندم زمین روی از ناگهانی حرکتی در!دونم

 :گفت باناله.صورتش به بودم زده زل فقط حرکت بی هم هنوز. چشمهام

 ...پناه-

 می گردنمو گرم و احساس با.انداختم گردنش دور دستمو.کشید لباهم روی نوازشگر رو گرمش لبهای دوباره و

 تنش از پالتوشو. بودم مبهوتش هم باز اما.بودم کشیده خجالت.کرد رهایم تخت روی آرام بعد ولحظاتی بوسید

 ام گونه روی رو انگشتش.کرد می نگاه چشمهام به عمیق.زد خیمه تنم روی ودوباره.رو وپیراهنش.... اورد بیرون

 :وگفت کشید

 ... پناه.هستی خودم زیبای گل تو...منی محرم تو...ندارم طاقت دیگه من پناه-

 وجودش گرمای حسرت در اونقدر من ؟؟اما...چرا...کرد نمی اعتراف داره؟چرا دوستم که گفت نمی چرا خدا ای

 شک هرچه دیگه.چسبوند ام سینه به ولبهاشو کشید پاهام روی دستهاشو وقتی.کردم نمی فکر هیچی به که بودم

 کردم تجربه رو چیزی ومن میداد لذت.رو حرارتش میداد وهدیه بوسید می وجود تمام با وسدرا...رفت ذهنم از بود

 رابطه ینا شاید.دیگه کس نه خواستم می او با وتنها بود عشق به امیخته که لذتی.بودم نکرده تجربه حال به تا که

 دانستم می.عاطفه وبا گر مالحظه...ومهربان بود مودب وسدرا.شدن ویکی آمیختن نوعی.بود مالکیت ایجاد نوعی

 سوسوی و بود شده ترین نرم قدرتمندش دستان.داره من وراحتی بودن خوشحال در سعی وجودش تمام با که

 .راه ترین روشن چشمانش

 

 

 لبخند.بود زده زل صورتم وبه بود بیدار.دیدم سدرا آغوش در محصور رو خودم کردم باز رو چشمهام وقتی

 :وگفت بوسید رو پیشانیم.بود کرده پتوپنهان زیر رو ام برهنه بدن.زدم

 !بخیر گلم خانم صبح-

 یاد به کردماز می شرم اما بود شادی از پر برایم قبل شب اوری یاد.کنم نگاهش کشیدم می خجالت

 :وگفت کرد رها دورم از رو دستش.آوردنش

 بگیرم؟ دوش یه برم دی می اجازه حاال.کنم جدات خودم از نیومد دلم اما بیدارم وقته خیلی. خوابالود ای-

 :وگفت زد لبخند.بودم کشیده باال گردنم زیر تا رو پتو خجالتم از.شدم جابجا وکمی دادم تکان سری

 .من بشم سرخت لپهای اون خجالتی؟قربون چقدر وای-
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 به برهنه بدن همون با شرم بدون اون ولی.بودم شده شرمزده واقعا دیگه وای.شد بلند تخت روی از. زدم لبخند

 :گفت و گرفت اش خنده حرکتم از.گذاشتم چشمهام روی دست.رفت حمام سمت

 میکنی؟ اینجوری چرا کوچولو دختر!بابا ای-

 :گفتم باحرص

 .اینجوری زشت دیگه برو-

 :گفت بدجنسی با

 !زشته؟ کجاش خوبی این به چیزهای-

 :بادادگفتم

 !کنم می خواهش برو... حیا بی ای سدرا-

 اب بودن آرزوی.رسیدم آرزوم به که کردم نمی باور.خندیدم می و کردم می ذوق اختیار بی.کردم پتو زیر رو وسرم

 .بودم سدرا زن واقعا حاال من. محبتش وابراز سدرا

 :گفت اومدو بیرون حمام از بعد دقیقه ده

 و جلو اومد.ندادم جواب.کنم می آماده رو صبحونه خوب شوهر یه مثل هم من.بگیری دوش تو تا الود خواب پاشو-

 دندون بین رو لبش.کردم نگاهش گرد چشمهای با بود تنش سفید حوله.میداد شیو وافتر شامپو زدبوی روکنار پتو

 :وگفت گرفت هاش

 !دیگه پاشو.نکن اینجوری چشمهاتو اون.المصب نکن-

 : گفتم خجالت با

 !بیرون؟ بری شه می-

 !ها بدم حمومت ببرم کنم بغلت خودم نذار!چی؟ دیگه-

 :وگفتم کردم نگاهش التماس با

 !دیگه برو میشم آب دارم االن من میکنم خواهش...سدرا روخدا تو-

 نرم.شدند ثابت لبهام روی چشمهاش خوشرنگ تیله دوتا.افتاد اش گونه روی خوشگل چال دوتا. زد لبخند

 :وگفت بوسید لبهامو ونوازشگر

 !تنمی این وصله زنمی خوب!ها ست دفعه آخرین این ولی عزیزم باشه-
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 می خودش دونم نمی.کرد می نوازش روحمو حرفاش...خواستم می من که بود همونی مرد این!شکرت خدایا

 :گفتم یانه؟باخونسردی عاشقشم چقدر دونست

 !برو فعال..کنیم می کاریش یه هم بعد تا حاال-

 گرفت درد دلم زیر یهو..کردم قفل داخل از رو ودر حمام داخل پریدم سریع من.رفت و شد بلند تخت واز خندید

 ومار خورده یه.چیه دلیلش دونستم می خوب.بشینم زمین روی شد وباعث پیچید کمرم توی تا که شدید درد یه

 سالن وبه پوشیدم راحت وشلوار بلوز یه اومدم بیرون حمام از.بود بد حالم هم هنوز اما. گرفتم دوش شدم که تر

 :زد داد اشپزخونه از.بود ریخته وبرم دور خیسم موهای.رفتم

 .اینجام من بیا جون بچه-

 :گفت که بشینم صندلی روی خواستم.رفتم اشپزخونه به

 .ببینم اینجا بیا.خبره چه هی هی-

 :وگفت کشید دستمو.رفتم جلو تعجب با

 .من خوشگل. اینجاست جات بعد به این از-

 وپسته شیرگرم.گذاشت می دهانم وبه کرد می لقمه وعسل سرشیر خودش بادست.نشوند پاش روی منو زور وبه

 :وگت زد دستم به ای بوسه. کرد می نگاهم مهربونی با...داد می خوردم به مابینش هم رو

 .برم قربونت...بگیری جون خورده یه تا عزیزم بخور-

 :گفت تعجب با شدند روان اشکهام اختیار بی

 میکنی؟ گریه ؟چرا شد چی-

 :گفتم شرمگین

 ...من سدرا-

 چی؟ تو-

 یه این میکنی؟نکنه بازی من با داری نکنه!شدی؟ عوض اینقدر ای دفعه یه چرا تو... تو.کنم نمی باور من-

 !بودی متنفر من از رویاست؟تو

 :وگفت انداخت بشقاب توی رو دستش درون لقمه. شد محزون

 مطمئنی؟ کجا از-
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 .کردی ثابت من به اینو تو آخه-

 :وگفت کرد هم در اخمهاشو

 ؟!کردی؟هان باور که کردم کردم؟چکار ثابت جور چه-

 :وگفتم بودم انداخته زیر رو وسرم م کرد می بازی هام انگشت با

 که ترهدخ اون..شیدا پس.هستی موقتی گفتی.ای دیگه یکی عاشق گفتی.مجبوری گفتی من به آد؟تو نمی یادت-

 منو.نبودی وقت هیچ ماه چند این در.شدم گیج واقعا من!میشن؟ چی اونها هات هدف...ترکیه رفتی باهاش

 ...من.آمدی می خونه زور به ها شب حتی.ندیدی

 :وگفت گرفت دستمو ومچ شد بلند جاش از تند حرکت یه با

 .بگیری رو سواالت همه جواب تا بدم نشونت رو چیزی یه بیامیخوام! باش ساکت-

 هاج.ایستاد وکنار کرد باز رو در.رفت سوران اپارتمان سمت وبه...کرد باز رو خونه در.کشوند خودش دنبال به منو

 :گفت جدی نگاه یه با.کردم نگاهش وواج

 !تو برو-

 :گفت و کرد باز رو اتاق یه در.اومد سرم پشت هم اون و.رفتم داخل

 !داخل برو-

 بیرون کاسه از چشمهام.بود اور حیرت واقعا.دیدم می چی وای.شدم اتاق وارد شده مسخ یه مثل هم من

 سترپو با که ودیوارهایی...نفره یه تخت یه....بود مونده باز تعجب از که رفت دهانم سمت به آگاه ناخود دستم.زدند

 پوشیده صدفی لباس که دختری یه.بود آشنا چهره یه هم اتاق سقف حتی.بودند شده پوشانده بزرگ های

 عکس همه اینها.ذوق اشکهای از.بود شده خیس صورتم.بود زده موهاش کنار ارکیده ویه بود کرده فر موهاشو.بود

 براش که گیتاری.شدند گرفته وقت چه دونستم نمی هم خودم که هایی عروسی،وعکس های عکس.بودند من های

 گفت بهم که پیراهنی همون بودم کرده گمش وقتی چند که گلدارم ابی وپیراهن...و....بود تخت روی بودم خریده

 تخت وروی گرفت رو دستم.اومد طرفم به.موندم خیره سدرا به وناباور ومتعجب زدم اتاق در چرخی.عاشقشه

 :فتوگ کشید لبهام روی رو شصتش انگشت.بود لبهاش روی کوچک لبخند یه.کرد نوازش موهامو نرمی به.نشاندم

 بشنوی؟ داری دوست-

 :وگفت کشید عمیقی نفس.دوختم چشم لبهاش وبه.دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 هم ارشدش نوه خوب. داشت دوست هاش نوه همه از بیشتر منو.بودم جون پدر چشمی نور همیشه که میاد یادم-

 می جون پدر پیش رو ها شب بیشتر.بودم شده وابسته بهش هم من که کرد می محبت من به اونقدر.بودم
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 اکاملی خاله کردم،دیدم می بازی عمارت باغ توی داشتم که روز یه.کرد می ونوازشم گفت می قه برام اون.گذروندم

 :وگفتم دویدم طرفش به..شد خونه وارد بغلش توی بچه یه با

 عروسکه؟ این خاله-

 :وگفت زد تلخی لبخند

 سدراست؟ اسمت تو-

 :گفت واون دادم تکون رو سرم

 ناهپ اسمش هم کوچولو این:گفت و.بوسید رو ام گونه وبعد.ات دیگه خاله ست کیمیا من اسم.نیستم کاملیا من-

 !منه دختر. هست

 دورت دارت حالت موهای.بودند آلود اشک ودرشتت عسلی چشمهای.ها فرشته مثل دررست عزیزم بودی تو

 انتمام.بودند عبانی همه روز اون.عمارت داخل رفتیم.بودند دوقلو کاملیا خاله با مامانت که فهمیدم...بودند ریخته

 ماومد.بودم کنجکاو ومن.کنم سرگرمت تا من اتاق توی بود آورده رو تو خانم مینو.کرد می وگریه میزد جیغ فقط

 من از.دادم دستت هامو بازی اسباب بهترین.لرزید می چشمهات توی اشک.بوسیدم رو ات وگونه کردم بغلت

 عادت من به روز سه دو از بعد کم کم.شدی آروم که کردم وبازی زدم حرف باهات اونقدر من اما.ترسیدی

 ور تو روز کل.میرسیدم نظر به ساله چهارده یا وسیزده داشتم درشتی هیکل اما بودم ساله ده پسر یه من.کردی

 از بردم می لذت خیلی.داشتی تازگی برام آخه.دادم می بهت رو غذات.گردوندمت می باغ توی. کردم می بغل

 وتو بیاد که داد نمی اجازه چون.آد نمی خوشش پدرت از اال جون پدر که بودم فهمیده روز چند اون در.حرکاتت

 اقبتمر بیشتر من شد می باعث وهمین.نداشت تو به توجهی واصال.شد می بدتر حالش روز به روز مامانت.ببینه رو

 با سوران موقع اون.مامانت پرستار بود شده هم خاله.کردیم می نگهداری ازت که بودیم ومامانم من این.باشم

 که بودم خوشحال خیلی میدونی پناه.بود اومده ایران به زدن سر برای وخاله. کردند می زندگی امریکا پدرش

 بوداجازه ترسیده حسابی که جون وپدر زد کشی خود به دست مامانت اینکه تا.منی مال فقط وتو نیست سوران

 عادت بهش ومن بود پیشم زیادی ی روزها که دختری.برد هم رو تو مامانت و.برگردین پدرت پیش شما که داد

 کرده عاق رو مادرت جون پدر انگار.ریخت می اشک جون مادر.بود بد حالش جون پدر مدتها تا.بودم کرده

 اینکه تا...کردم فراموشت وقت چند از بعد اما.بودم کرده عادت بهت خیلی آخه.ریختم می اشک اول شب چند.بود

 اون از عکس یه اما.جدید ودوستان جدید زندگی... جدید فضای.شدم درس مشغول اونجا ومن امریکا رفتیم ما

 مه خودم که وابستگی نوع یه.زدم می لبخند دیدنش با بار هر که.بود کیفم توی همیشه عسلی چشم کوچولوی

 بودم که دانشجو.گذاشتم هم فراتر خیلی رو وپام کردم دوستی.شدم عاشق بارها سالها اون در.چیه دونستم نمی

 بهو کردم قبول سرگرمی جهت فقط بودم اونجا فرهنگ تاثیر تحت که ومن.کرد عالقه ابراز بهم داییم دختر شیدا

 رونمی دلش هم من پس میخواد خودش که حاال گفتم هم سوران به.کردم نگاه بهش گذر زود لذت یه چشم

 عادت هاش ومهربونی هاش خوبی به یواش یواش اما.ومیره شه می خسته خودش روز یه بقیه مثل هم این.شکنم
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 تبه من. کنیم ازدواج باهم بیا گفتم بهش.بودم غمزده دیدمش نمی روز یه اگه.دارم دوستش انگار نه دیدم.کردم

 هک خواستم پس..کنیم بر بیشتر باید.خونیم می درس داریم وهردو زوده حاال که وگفت نکرد قبول.کردم عادت

 یدنبا گفت ومی.نبود راضی جون پدر اما گرفتیم خوی نامزدی یه.کرد قبول اکراه با هم اون که.کنیم نامزد الاقل

 پدر از من که بود شده باعث واین.فهمیدیم نمی حرفشو دلیل موقع اون کدوم هیچ ما که کردید می کاررو این

 ریکتا در.رفتیم بار یه به دوستام از تا سه دو با شبی اینکه تا. بود عادی چیز وهمه روزهاگذشت.باشم دلخور جون

 خودم روی به.بود اومده بند نفسم.رقید می امریکایی یه آغوش در که دیدم رو شیدا شده نفرین جای اون وروشن

 خرهباال اینکه تا م بود درگیر خودم با روز چند.فقط بوده رق یه حتما گفتم خودم با.رفتم اونجا از وسریع نیاوردم

 طهراب امریکایی اون با که فهمیدم تاسف کمال در و.بیارم در ازکارش وسر بشم روبرو واقعیت با گرفتم تصمیم

 گفت بهم سوران. زد حرف وباهام اومد سوران روز یه...مشروب به آوردم رو...شکستم...شدم خورد.داره هم جنسی

 دوست رو شیدا خیلی من چون اما.هست رابطه اون در شیدا که داره خبر وقته خیلی از واون چیشده میدونه که

 ور چیز همه ما که فهمید وقتی هم شیدا.بخواد رو وعذرش شیدا پیش بره که گفتم سوران به.نگفته بهم داشتم

 مدتی بعد ومن.شده منصرف من با ازدواج از که کرد اعالم همه به خودش وپدرش ابروش ترس از فهمیدیم

 هر که گذرون خوش سدرای همون شدم برگشتم زندگی به دوباره... عشق ونه بوده عادت یه فقط اون که فهمیدم

 می عذرشونو وفردا میداشتمشون نگه هم شب یک همون وفقط. کنه می انتخاب تنهاییش واسه رو یکی شب

 و امالک اداره پدرم جای وبه ایران به برگردم که خواست ازم جون پدر شد تموم درسم وقتی اینکه تا.خواستم

 ازب خواستم نمی هم اگر یعنی.کردم قبول بودم شده خسته زندگی اون از که هم من.بگیرم دوش به رو ها کارخونه

 . گشتم می وبر میدادم انجام باید رو جون پدر حکم هم

 

 

 راضی من از هم جون پدر.رفت یادم چیز همه کل به که شدم کار درگیر اونقدر مدتی از بعد.ایران اومدم هم من

 برج این.شد درس مشغول واینجا اومد گرفت رو عمومی اینکه از بعد بود وابسته خیلی من به که هم سوران..بود

 ونوش عیش محل شد اینجا.کردم طراحی وسوران خودم برای هم رو اپارتمان دوتا واین.ساختم خودم پول با رو

 اما خواستمش شب یه واسه اولش.بود ازاد خیلی والبته وشیک لوند.شدم آشنا سارینا با پارتی یه توی.وسوران من

 همه خوابیده بزرگ گنج یه روی دونست می که هم اون.یکم درجه دختر دوست شد باالخره که داد گیر اونقدر

 نبودنش ،دلیل مادرت از.زد حرف گذشته واز خواست رو من جون پدر روز یه باالخره.آمد می راه من با جوره

 که مکن فکر دختری به که بود سخت خیلی برام لحظه اون.کنم ازدواج تو با باید که وگفت.دیگه چیزهای وخیلی

 فوت مادرت واینکه.زد حرف من با داشت ومادرت پدر با که قراردادی از جون پدر.نداشتم خاطری تعلق بهش

 سه دختر دیدن برای کنجکاوی سر از ومن داد من به رو اتون خونه آدرس.بود مادرت درسوگ جون وپدر کرده

 خونتون در اجباری همسر یه ونه داشت برام رو عروسک یه وحکم داشتم دوستش روز یک که ای ساله

 از بود بح..ساده شلوار ویه مقنعه. بودی پوشیده رنگ خاکی مانتو یه که یادمه.بود پیش دوسال درست.اومدم
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 هر دل هک اتومبیلم با.رفتی اتوبوس ایستگاه سمت به زدی می گاز رو نون لقمه یه که بیرونهمونطور زدی خونتون

 اون جون پدر.ننداختی من به هم نگاه یه اصال تو اما زدم بوق زدم ترمز روی و پات جلوی اومدم برد می رو دختری

 یمانپ تشکیالت اون الی رییس بدونی که وجالبه نداشتی خبر تو اما بود کرده درست شرکت اون توی روبرات کار

 جزء کارمند یه به هم کاری ومسلما نبود کردی می کار توش تو که ای شعبه پیگیری زیاد هم اون اما.بود

 ایستگاه توی که رو وتو کردم پارک ای گوشه ندادی اهمیتی من به تو که دیدم وقتی روز اون خاله...نداشت

 چی دونم نمی.رفتی می ور موبایلت با.ارایش ای ذره بدون. بودی ساده.گرفتم نظر زیر بودی نشسته اتوبوس

 دیدنت به بار چندین ومن گذشت روز اون.بود هات گی بچه مثل هنوز هم ات خنده.خندیدی می که میخوندی

 دمفهمی بعدا که دختره یه وبا نوشتی می رو چیزی وداشتی بود پایین سرت.شرکتتون به اومدم هم روز یه.اومدم

 داره خنده. پرسیدم تو واز رفتم شعبه رییس دفتر به من.نبود من به حواست.زدی می حرف هست رژان اسمش

 رفت دوباره جون پدر باالخره.چیدم رو دمش همونجا من البته که میومد خوش تو از هم شرکت اون رییس حتی

 بی کال.دیدی نمی منو تو که بود تعجبم باعث اما میدیدم رو تو دور دورا همیشه من.سپرد من به رو وتو امریکا

 هعالق از حتی.گفتم براش رو همه پیاز تا سیر از من خواستو گزارش برگشت جون پدر وقتی.بودی اطرافت خیال

 روز اون. بودم هم من.رفت پدرت وسراغ ندونست جایز دیگه رو تامل جون پدر.گفتم جون پدر به هم رییست

 جون پدر با که سرقراری که داشت مردونگی اونقدری اما ریخت می اشک دل ته از و.بود دار غصه واقعا بابات

 .ات عمه پیش بره مدتی برای که خواست خودش پدرت.نکرد تهدیدش اصال جون پدر.بایسته بود گذاشته

 بیار نسکافه واسم گفتم بهت وقتی.یادمه خوب رو صبح روز اون.عمارت به اومدی وتو رسید موعود روز اینکه تا

 تو بودم همه چشمی نور من که جایی. دیدی نمی منو هم عمارت اون توی حتی تو...پناه اما.شدند گرد چشمهات

 من پناه اما.پیمان که هم بعد و.وسوران سوران...سوران بود شده وذکرت فکر تمام... دادی نمی اهمیت من به

 هنوز نبودم عاشقت.دونستم می خودم مال رو تو جون پدر حرف با.بود شده زده قلبم توی جوانه یه موقع همون

 اینکه جای به تو های ومخالفت ها برخورد اون با حال هر به...سخته گفتنش که حسی یه.بودی من مال انگار...اما

 که میاد یادت شب اون!پناه.بود متفاوت من با رفتارشون دخترها همیشه آخه.کردی خودت جذب کنی دفع منو

 هم تو که کردم می نه؟فکر یا باشم داشته رو تو خوام می که.خودم با بودم جدال یه در من شب اون!بودم؟ مست

 مقاومت من با دواج از بر مبنی جون پدر حرف مقابل در که بود شده باعث هم وهمین.شدی پیمان عاشق

 مگ نمی دروغ.شد نهال یه به تبدیل جوانه اون.بودی خوابیده تخت اون وقتیروی.بود شکسته سرت وقتی.کنی

 با رو لباس اون.مهمونی بریم باهم شد قرار که روزی اون تا.بود هم هنوز سارینا مدت اون در که بدونی بهتره پس

 سارینا به شب اون که جوابی با..شدم عاشقت شب وهمون لرزید دلم دیدمت که هم وقتی. خریدم برات عالقه

 توی اومدی که شبی.شدم می ات وابسته داشتم من.میدادند تنفر بوی هم هنوز حرفهات اما.شد خنک دلم دادی

 عاشقم که خواستم خدا از.کردم ونوازش بوسیدم رو صورتت وبارها بارها...بودی خواب وقتی... خودم آپارتمان

 که دیدم وقتی کن باور...وشیدا وانیا طرف از بود نقشه یه اش همه.بودم اتاق اون توی شیدا با من که شب اون.بشی

 چطور که دیدی....رسیدم رو پست موجود دوتا اون حساب بعدش البته.شدم متنفر خودم از خوردی جا چطور

 .ورفتند کولشون روی گذاشتن رو دمشون
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 کیتاش چشمهای.بودی ترین زیبا.بود زندگیم شب بهترین برام عروشیمون شب که نمیدونی تو... پناه... پناه وای

 گفتم خودم با.بزارم پا زیر غرورمو تونستم نمی.بودم مرد هم من آخه.گرفتم رو خودم جلوی اما.کرد می ام دیوانه

 علی والی به پناه.نه یا خواد می منو که برسه نتیجه این به بزار کنه عادت خودش بزار... میرم جلو یواش یواش

 .اتاق این توی.بودم اینجا اومدم می دیر که هایی شب اون تموم

 . بودم بسته همه به رو چشمم. نداشتم بهش توجهی دیگه من اما نبود بردار دست سازینا

 توجهی من به چرا؟چون دونی می.بودم عصبانی تو دست کردم؟از پرت رو لیوان که شب اون آد می یادت پناه

 تلخی ححتی گفتم خودم با. بود کرده هواتو دلم بدطور شب اون من.بودی سوران با شب آخر تا چون...نداشتی

 که هم وقتی اما.بیایی تا شدم منتظرت ساعت چندین.نبودی تو اما.اومدم زود پس میده جون من به هم پناه های

 باال سر جواب هم واون.کردم می وجواب سوال سوران از موبایلم با داشتم. کردی وخالی خشک سالم یه اومدی

 ماا بودم عاشقت من خورد بر ام مردانه غرور به... ساکتی چرا نگفتی...ناراحتی چرا نگفتی.کردی ترکم تو.داد می

 زا پر دستم وقتی. بودی شده هم تر خوشگل قرمز تاپ اون با هوفف...کنم تحمل تونستم نمی رو محلی کم این

 یبمطب تو تا بیاد سرم به بالیی یه شب هر که کردم آرزو کردی پانسمان دستمو نگرانی با اونطور وتو بود خون

 !!بشی

 اب هم همیشه.کرد می زنده برام رو شیدا خاطره چون.بودم شکسته رو گیتارم من...گییتار واون تولدم شب از وای

 رامب تو اونشب.برام بود تنبیه نوعی انگار.بخرم دونه ویه برم اومد نمی دلم وقت هیچ. نواختم می بقیه گیتار

 نکردی اعتراف و شکوندی دلمو... هم باز اما.شدم خوشحال.داشت شگون.بود نشونه یه برام واین آوردی یهگیتار

 کردی می نگاهم حرص با وتو رقیدم می دختر اون با وقتی...خریدی من روبرای هدیه اون عالقه روی از که

 شب هر.کرد می وار امید منو هم حسادت خورده یه همون حتی کردم می تحریکت داشتم بودم،آخه خوشحال...

 .کردم می نگاهت ومدتها اتاقت توی اومدم می بودی خواب وقتی

 به شب اون.ذاشتم نمی تنهات هم لحظه یه وگرنه.نبودم خونه واقعا من بود رفته برق که شب اون!...پناه ولی

 ام سینه روی رو سرت وقتی...دیدم رو لرزونت تن وقتی...کردیم می رسیدگی خونه کار های وکتاب حساب

 فراموش اما... نکردی همراهیم تو جند هر ام عاشقانه بوسه اولین.بگم رو احساسم تونم نمی اصال آه...گذاشتی

 م بود شده عاشق من.بودند بازیچه که هم بقیه.نبودم شیدا عاشق اال من فهمیدم که بود موقع اون. بود نشدنی

 .باشه داشته رو ناب احساس این میتونه نفر چند به آدم یه مگه.بود بار وآخرین آولین برای ومسلما

 :داد وادامه کشید من اشک از پر گونه به دستی.زد لبخند سدرا

 تجربه بی دختر ترسه؟تو می بعد میزنه رژوعطر اول کسی چه آخه.بود ساختگی فهمیدم که شبت اون وترس-

 خواستم می هم خودم ومن بودی شده قدم پیش که بود بار اولین چون شد آب دلم توی قند من اما.بودی وپاکی

 .هستم سفر راهی بح من بگم بهت رفت یادم که بودم عشقت درگیر اونقدر.باشم تو پیش که
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 نم که میکنی باور.شکست دلم...خواهی نمی منو گفتی ومی کردی می ناله خواب در بودی بغلم توی وقتی شب

 تا....کرد ورو زیر زندگیمو کل تو شب نیمه هذیان این اما بودم سفر راهی من. بودی آغوشم در تو. کردم گریه

 فتابآ زود صبح.بشه مشخ خودمون با تکلیفمون هردومون تا بشم دور ازت گرفتم وتصمیم کردم فکر دم سپیده

 سپردم اون به رو تو هم وبعد. کردم اعتراف براش رو چیز وهمه سوران پیش ورفتم گذاشتم برات رو نامه اون نزده

 .جدایی ویا کنی تبدیل عشق به رو اجبار اون تا داشتی زمان به احتیاج. ت.شدم وراهی

 ودتخ سر به بالیی چه گفت و زد زنگ سوران وقتی.نبود من با دوستی وهیچ بودم تنها کامال سفر این در من پناه

 اقعاو بتونی تو تا باشم داشته بر گفت سوران اما برگردم خواستم می گفت ودلتنگیت عشقت از وقتی اوردی

 هتب من به ات عالقه میزان سنجش والبته تحریک واسه فقط سوران.نه یا بمونی من با میخواهی که بشی مطمئن

 .رفتم سفر سارینا با من که گفت

 ازت من پناه.برگشتم وباالخره...زدم فریاد بلند بار چند.عاشقمی تو که گفت وران وقتی کردم ذوقی چه آخ

 زده یجانه کردی نگاه فقط اماتو کنی عشق وابراز بیایی استقبالم به داشتم انتظار خونه برگشتم وقتی. دلگیرم

 یه میز اون دیدن با اما.داشتی درد اینکه با کردی آماده رو غذا اون.سوزوندی رو قشنگت پاهای.بودی وترسیده

 با هک نکنی فکر که بگیرم خودمو جلوی خواستم می ها بوسه اون از بعد میدونی!کنم ات خفه خواست می دلم نفره

 رفب زیر به بره بین از حرارتم اینکه وبرای پوشیدم پالتومو اومدم بیرون اتاقت از تا... شدم نزدیک بهت شهوت

 هم ومحرمم عشق... باشی زیبا خواب لباس اون در تو شد می مگه!کردی برآب نقش چیزو همه هم باز تو اما.رفتم

 باشم؟ باهات که نخوام ومن باشی

 !پرستمت می...عاشقتم من پناه.زدی رقم برام زندگیمو های لحظه بهترین دیشب تو عشقم پناه

 من دفعه این.رسوندم لبهاش روبه خودم. گفت رو جمله آخرین وقتی اما.بودم مبهوت.زد می حرف که مدتی تمام

 :وگفتم گرفتم دستهام بین رو صورتش شدم دور ازش وبعد.وعشق خلوص از پر ای بوسه.شدم قدم پیش

 .باش پناه ی سایه. نذار تنهام.عاشقتم.خدایی ی هدیه بهترین تو سدرا-

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

 درپ چند هر.ببینم رو پدرم دوباره شد باعث.بود مهربانتر کردم می فکر که اونچه از سدرا.بود برگشته پدر وحاال

 مهاجرت ایران از همیشه برای وپیمان.کردند عقد مارال با باالخره سوران.بود نبخشیده پدرمو هم هنوز جون

 بهترین مهربانش وقلب آغوشش نگاهش،گرمای زیبایی.کردم می تجربه سدرا کنار در رو خوشبختی من...کرد

 ناو.گرفتم زندگی از هم بزرگ درس یه البته و.کرد عطا من به سختی همه اون بعد متعال خداوند که بود ای هدیه

 مختلف وجوه دارای انسانها ما ی همه که چرا.نکنم نگاه اطرافم وآدمهای مسایل به بعدی یک وقت هیچ اینکه هم

 اندیگر جای را خودمان هم کمی که کنیم وتالش نکنیم قضاوت ظاهرشون اساس بر رو انسانها. هستیم شخصیتی

 .کنیم درکشان بتوانیم بهتر شاید بگذاریم نزدیکانمان خو به

http://www.negahdl.com/
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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