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 نژاد عزتی زینت نوشته|تپد می تو براي قلبم رمان

 خدا نام به

  

 ) سارینا(

 کـه  مـادرش  بـه  رو.بـود  جـوان  خیلـی  بیچـاره  سـوخت  حـالش  بـه  دلـم  شـدم  خیـره  پسر عکس به
 گفتم ریخت می اشک و بود ایستاده کنارم

   بود؟ چی اسمش باشه جوان انقدر پسرتون کردم نمی فکر متاسفم واقعا:

 گفت بغض با و کرد پاك را هایش اشک پسر مادر

 .بود سامان واقعیش اسم زدیم می صداش سامی عزیزم ممنون:

  بود؟ چی شغلش:وگفتم دادم تکان فهمیدن ي نشانه به را سرم

 کـردیم  مخالفـت  باهـاش  پـدرش  و مـن  چقـدر  نبـود  کـار  ایـن  تـو  بیشتر سال سه هنوز بود پلیس_
 رفـت  مـی  وقتـی  بـود  شـغلش  عاشـق  بـود  خـودش  حرفـه  حـرف  نبـود  بـدهکار  اصـال  گوشش ولی

 ... سري اخر این ولی برگرده سالم که کردم می نذر واسش کلی ماموریت

 . کرد گریه بلند صداي با دوباره و کرد قطع را حرفش

 فاتحـه  روحـش  شـادیه  بـراي  و کشـیدم  آهـى  بـود  چهـره  خـوش  پسـري  انـداختم  نگاهی سامان به
 . خواندم

   ببینی؟ رو اتاقش خواي می:گفت من به سامان مادر
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 مـن  بـه  انهـا  نباشـد  چـه  هـر  بشـکنم  را دلـش  نخواسـتم  امـا  نداشـتم  اتـاق  دیـدن  به میلی اینکه با
 . بودن بخشیده من به را پسرشان تنها قلب و بودند کرده لطف

 .حتما:گفتم لبخند با

 .بیا من همراه_

 .باشه_

 . کرد باز را اتاق اولین در و شد تنگ راهرویی وارد رفتم دنبالش به

 . بود تحریر میز و تخت اتاق وسایل تنها بود ساده بسیار اتاق شدم اتاق داخل

 . دیدم میز روي را جوانی دختر عکس ناگهان که کردم نگاه اطراف به

 . شدم خیره زیبا جوانِ دختر به و برداشتم میز روي از را قاب و رفتم عکس نزدیک

 . درخشید می اش گونه ماه صورت در سرخش لبهاي و ابی چشمان بود نازي بسیار دختر

 داغ هـایم  گونـه  و رفـت  بـاال  سـرعت  بـه  قلـبم  ضـربان  کـردم  احسـاس  ناگهان که شد چه دانم نمی
 .شد

ــادر ــامان م ــت از س ــرم پش ــت س ــمش:گف ــته اس ــت فرش ــر اس ــوي دخت ــامان عم ــورم س  وهمینط
 .نداد مهلت اجل که کنن ازدواج ماه این اخر بود قرار بودن هم عاشق نامزدش

 .بود دختر این ي برازنده واقعا فرشته اسم کردم نگاه عکس به دوباره

 ببینم؟ رو ایشون تونم می: گفتم سامان مادر به رو و گذاشتم سرجایش را عکس
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 .گرفته شدید افسردگیه سامان مرگ از بعد نیست خوب خیلی روحیش حال ولی اره_

  کنه؟ می زندگی شما با اینطور که_

 پیلـه  از اونـو  کـم  یـه  بتـونی  تـو  شـاید  پیشـش  بـریم  بیـا  پایینـه  ي طبقه برادرشوهرم ي خونه نه_
 .دربیاري تنهایی ي

 . چشم_

 کلـی  هسـتم  کسـی  چـه  مـن  فهمیـد  وقتـی  فرشـته  رفتیم،مـادر  پـایین  ي طبقـه  به سامان مادر با
 . کرد نفرین را سامان مرگ وبانیه باعث و کرد گریه

   ببینم؟ رو خانم فرشته من میشه:گفتم مادر دو هاي نفرین از کالفه

ــادر ــته م ــکش فرش ــا را اش ــه ب ــري ي گوش ــت اش روس ــت گرف ــه:وگف ــرم البت ــتی دخت ــد راس  چن
  سالته؟

 .سالمه دو و بیست_

  خونی؟ می اي رشته چه بزرگترى من ي فرشته از دوسال پس_

 .دارم افزار نرم لیسانس_

  اي؟ بچه تک اها_

 پســري شــدم خانــه وارد وقتــی فهمیــدم هــایش ســوال از را منظــورش گرفــت ام خنــده اي لحظــه
 اسـت  معلـوم  کـه  واینجـور  بـود  مجـرد  زیـاد  احتمـال  بـه  کـه  شـد  خـارج  خانـه  از ساله سی حدودا
 .    ام گرفته را خانم فرشته مادر چشم
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   هستم فرزند تک بله:گفتم لبخند با

 جـاري  بـه  اعتنـا  بـی  واوهـم  رفـت  او بـه  اي غـره  چشـم  سـامان  مـادر  کـه  زد لبخندي فرشته مادر
 .شدم اتاق وارد.کرد هدایت فرشته اتاق سمت به مرا اش

 مچالـه  اورا کـه  چرخانـدم  نگـاه  اتـاق  درون دختـر  دنبـال  بـه  بـود  رفتـه  فـرو  محض تاریکیه در اتاق
 . یافتم دیوار ي گوشه شده

ــدنش از ــبم دی ــه قل ــد مچال ــع اصــال بیچــاره ش ــه. نداشــت خــوبی وض ــتم ســمتش ب  اهســته و رف
   سالم:گفتم

 خیلـی  وضـعیتت  االن تـو  چـون  ولـی  هـا  واجبـه  سـالم  جـواب :دادم ادامـه  کـه  نکـرد  من به توجهی
 . گیرم نمی سخت بهت نیست خوب

 اسـت  خـواب  شـاید  اندیشـیدم  خـود  بـا  نکـرد  بلنـد  هـم  را سـرش  حتی نکرد توجهی من به هم باز
 نمــی فقــط اســت بیــدار کــه فهمیــدم انگشــتش دادن تکــان بــا ولــی میــزنم حــرف بیهــوده ومــن

 . بدهد را من جواب خواهد

 کـی  کـه  چـه  مـن  بـه  بگـی  خـودت  بـا  شـاید  اسـت  سـارینا  مـن  اسـم :وگفـتم  زدم تکیـه  دیـوار  به
 دونـی  نمـی  بنـدم  مـی  شـرط  نـه  کـیم؟  دونـی  مـی  هسـتم  مهمـی  فـرد  مـن  بگم باید ولی هستی

 ... من

 حـاال  نـداره  ربطـی  مـن  بـه  بـاش  خـواي  مـی  کـه  هرکـی :کـنم  قطـع  را حرفم باعث سردش صداي
 .بیرون برو هم
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ــه را او توانســتم اینکــه از ــارم حــرف ب ــبم روي لبخنــدي بی ــه:گفــتم و نشســت ل ــد ن  مــن بگــم بای
 .زدن پیوند بهش رو سامان قلب که ام همونی

 زیبـایش  چشـمان  در اشـک  کـم  کـم  ،کـرد  نگـاهم  بهـت  بـا  و کـرد  بلنـد  محکم را سرش دفعه یک
 . شد جمع

 . بود تر زیبا خیلی نزدیک از بودم اش زیبایی محو

 هـی :وگفـتم  رفـتم  جلـوتر  و ترسـیدم  گریـه  زیـر  زد بلنـد  کـه  کـردم  مـی  فکر اش زیبایی به داشتم
 .کنم می خواهش باش اروم دختر

 اخ و کـنم  تحمـل  نتوانسـتم  کـه  شـد  زیـاد  دردم انقـدر  بـود  امـده  درد بـه  قلـبم  اش گریه دیدن از
 .گفتم بلندي

ــه فرشــته ــه زده شــوك و شــد قطــع اش گری ــودم شــده خــم کــه مــن ب ــبم روي را دســتم و ب  قل
 . کرد می نگاه بودم گذاشته

   خوبی؟ شد چت دختر:گفت لرزان صداي با

 بـه  تظـاهر  توانسـتم  اینکـه  مثـل  ولـی  بـود  سـخت  هرچنـد  بـدهم  نشـان  خوب را خودم کردم سعی
 مــی درد قلــبم نمیــاد خوشــم گریــه از گــریهنکن تــوفقط خــوبم:گفــتم زور بــه بکــنم بــودن خــوب

 .  گیره

 نداشــت دوســت اونــم ســامان مثــل درســت:وگفــت کــرد پــاك را اشــکش نــم، داد تکــان را ســرش
 .ببینه امو گریه
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 بغلـش  دوبـاره  خـواد  مـی  دلـم  زیـاد  خیلـی  شـده  تنـگ  بـراش  دلـم :وگفـت  زد تکیه دیوار به کنارم
 .عاشقتم بگم بارها و کنم

 . میزد حرف و شد راحت من با سریع چه شدم خیره او به

   بدي؟ گوش قلبشو صداي خواي می:گفتم ناگهان که شد چه دانم نمی

 .دونم نمی:گفت تردید با و شد خیره من به سردرگم

 میدي؟ اجازه:وگفتم گذاشتم سرش روي و بردم نزدیکش را دستم

 ضـربان  گذاشـتم  قلـبم  روي درسـت  و اوردم ام سـینه  سـمت  بـه  ارام را سـرش  داد تکـان  سـر  فقط
 نکنـد  ترسـیدم  کـه  کوبیـد  مـی  ام سـینه  ي قفسـه  بـه  را خـودش  چنـان  رفـت  بـاال  سرعت به قلبم

 .  بپرد بیرون ام سینه از

 گریـه  ارام کـردم  نگـاه  فرشـته  بـه  شـد  خـیس  لباسـم  کـردم  احسـاس  کـه  گرفـت  ام خنده فکرم از
 . داد فشار ام سینه به تر محکم را سرش و کرد می

 .بکنم ارامش کردم وسعی انداختم دورش به را دستانم

 ). بعد سال5(

 . کشیدم کشورم هواي از عمیقی نفس. رفتم پایین هواپیما هاي پله از یکی یکی

 نبــودم مجبــور اگــر.  شــود نمـی  ادم خــود وطــن ماننــد دنیـا  کجــاي هــیچ زدم ســرحالی لبخنـدي 
 . گرفتم تحویل را ساکم شدم فرودگاه سالن وارد.  کردم نمی ترك را کشورم هرگز

 .خیر به رسیدن خانم سارینا: کرد جلب را نظرم صدایی که رفتم می در سمت به
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 .بود شده اقا و خوشتیپ شد تر عمیق لبخندم برگشتم خانم محبوبه پسر حبیب سمت به

ــزدیکش ــدم ن ــم و ش ــش در محک ــرفتم اغوش ــب واي:گ ــدر حبی ــزرگ چق ــدي ب ــر ش ــال پس  اص
 .نشناختمت

  شدي تر افتاده جا شدي عوض هم تو_

  خوبه؟ حالت تر عاقل البته و_

  چطوري؟ تو عزیزم ممنون_

   مگه؟ بینی نمی ساخته بهم خارج هواي ام عالی من_

  شدي تپل ساخته بدجورم بله_

ــده ــدي ي خن ــردم بلن ــندلیه و ک ــو ص ــتم جل ــت را در، نشس ــارم و بس ــندلیه در کن ــده ص  رانن
 .نشست

  خبر؟ چه خب:وگفتم شدم خیره جذابش رخ نیم به

  واست دارم خبر کلی بده مژده_

  است؟ ساله بیست دختر یه با بابام ازدواج خبر از منظورت نکنه:گفتم و زدم پوزخندي

   دونی؟ می کجا از تو: گفت تعجب با

   کجاست؟ مامانم جوان؟ دختر این هست چطوري حاال دیگه ، دیگه_
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 تنهــا ریختنــه کــرم حــال در همــش مــزه بــی و لــوس گفــتم کــم بگــم چــی هــر کــه رو دختــره_
 رو فیـل  هـاش  عشـوه  داره تبحـر  کـار  ایـن  تـو  بـدجور  خـداییش  کـه  اومـدن  عشـوه  داره که مزیتی

  اقا به برسه چه اندازه می پا از

 مــرد یــه کـه  باشــی داشـته  مزیتــی یـه  بایــد دیگــه معلومـه : وگفــتم گذاشـتم  لــبم روي را انگشـتم 
  کجاست؟ مامانم خیالش بی حاال خب کنی خودت جذب رو ساله شصت

   گرده می داره اروپا دور کجاست کنی می فکر_

   بزنه؟ سر بهم نیومده چرا پس جدي_

 ... راستش تونست نمی چون_

 پسـر  دوسـت  بـا  حتمـا  فهمیـدم  بگـی  خـواد  نمـی : گفـتم  و دادم تکـان  را سرم کرد قطع را حرفش
  کنه می زندگی بابا  توخونه  هنوز بوده جدیدش

  اره_

  کنن؟ می زندگی خونه یه تو هنوز چرا پس گرفتن طالق که دوتا این دونم نمی من_

 خندیـدیم  بلنـد  هـردو . بیـارن  در رو همدیگـه  حـرص  خـوان  مـی  فقـط  ازارنـد  مـردم  اینکـه  واسه_
 . برد حیاط داخل به را ماشین حبیب

 دعـوت  هـایم  ریـه  داخـل  بـه  را حیـاط  بـوي  خـوش  هـاي  گـل  هـواي  و شدم پیاده ماشین از سریع
 .کردم

  شده بزرگ چه کوچولوم دختر:وگفت امد سمتم به کردم،خندان نگاه بابا به شد باز خانه در
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 . رفتم اغوشش به و زدم لبخند

   بابا سالم_

  خوبی؟ عزیزم دختر سالم_

  ممنون_

  بیار رو ساري چمدون حبیب:وگفت حبیب به کرد رو

   اقا چشم_

  منتظرته شیما که داخل بریم: بابا

 خــوش قشــنگم دختــر:کــرد بغلــم مهربــانی بــا و شــد نــزدیکم خــانم محبوبــه شــدیم داخــل بــاهم
 اومدي

   شده تنگ براتون دلم جونم محبوبه ممنون_

 درســت رو ات عالقـه  مـورد  غـذاي  بــرات کـه  بیـا  وبعـد  دختـرم  کــن اسـتراحت  بـرو  عزیـزم  مـنم _
 کردم

 خسـتگی  جـونم  محبوبـه  مرسـی  فسـنجون  جـون  اخ:وگفـتم  کشـیدم  بـو  لـذت  وبا بستم را چشمانم
  بخوریم شام بریم گشنمه بینم می کنم می فکر که حاال دراوردي رو ام

 .  خندید بلند خانم محبوبه و بابا

  اونجا؟ کردي چیکارا خبر؟ چه خب:گفت بابا نشستیم مبل روي بابا همراه
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 شـده  خسـته  اخرسـریا  ایـن  دیگـه  کـردم  کـار  بـه  شـروع  رسـیدم  کـه  اول روز همون از خبر هیچ_
  برگردم گرفتم تصمیم بودم

 اینطور که اوهوم_

  چیه؟ دختره این جریان بگید شما_

  بگیرمش شدم مجبور مسخره بندي شرط یه سر هیچی_

  است؟ صیغه_

  کنم عقدش کن فکر تو اره_

 ایـن  کـنم  فکـر  مـونی  نمـی  هرکـی  بـا  مـاه  یـه  از بیشـتر  کـه  تـو  کـن  عقـدش  خب:وگفتم خندیدم
   ماه سه شده که داره فرق یکی

  بسه پشتم هفت واسه کردم عقد مامانتو بعدشم نداره فرقی هیچ بابا نه_

   خندیدیم باهم

  سالم_

 جدیـد  بابـاي  زن شـیما  بـه  متعلـق  صـدا  ایـن  زیـاد  احتمـال  بـه  امـد  دختـري  لـوس  و نازك صداي
 .بود

ــا پــاي روي و رفــت خجــالتی هــیچ بــدون کــردم ســالم او بــه  بوســیدنش بــه شــروع و نشســت باب
 . کرد

 . است بقیه از حیاتر بی یکی این اینکه مثل انداختم باال را ابروهایم
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 ولـی  داشـت  کـردنش  جـدا  در سـعی  بابـا  انـداخت  مـن  بـه  نگـاهی  چشم ي گوشه از زدم پوزخندي
 .  بود چسبیده او به کنه مثل شیما

 پـرو  او از مـن  دانسـت  نمـی  شـناخت  نمـی  را خـانمن  شـیما  بـود،این  گرفتـه  ام خنده پدر تقالي از
 . هستم تر

 بچـه  از مـن  ، خوانـده  کـور  کنـد  بیـرون  خانـه  از را مـن  توانـد  مـی  کارهـا  ایـن  با کرد می فکر اگر
 . داشتم عادت ها صحنه این به گی

 . داد تکیه اش سینه به و شد جدا بابا از شیما باالخره

 . داد تکان تاسف ي نشانه به را سرش و کرد فوت کالفه را نفسش بابا

 . شدم خیره کرد می نگاهم خصمانه که شیما به و کردم ریزي اي خنده

 ي بقیـه  کـه  داشـت  شـکر  جـاي  بـاز  بـود  عملـی  دمـاغ  و برنـز  ، بلنـد  قـد  تقریبـا  دختـر  یـه  شـیما 
 . بود نکرده عمل را جاهایش

 هــایی لبــاس همچــین هــم فرانســه هــاي روســپی حتــی کــه بــود پوشــیده اي زننــده و بــاز لبــاس
 . پوشند نمی

   است اماده شام:وگفت شد مسکوتمان جمع وارد حبیب

 چشـمش  بـدجور  رو و بـر  خـوش  حبیـب  اسـت  معلـوم  زد برقـی  چشـمانش  حبیـب  دیـدن  با شیما
 .گرفته را

  گشنمه خیلی که شام بریم باشید زود:وگفت پرید بابا پاهاي روي از سریع شیما
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ــا رفتــیم اشــپزخانه ســمت بــه همــه  محبوبــه و کنــارش در مــن نشســت راس در همیشــه مثــل باب
 .  من کنار هم خانم

 . نشست وحبیب بابا کنار هم شیما

 .  کرد می نگاهش زیرچشمی گشاد و گل لبخند با شیما و بود کرده غلیظی اخمی حبیب

 . کردم خوردن به شروع و کردم تشکر او از لبخند با کشید برنج برایم خانم محبوبه

. افتـاد  میشـد  رنـگ  بـه  رنـگ  دایمـاً  کـه  حبیـب  بـه  چشـمانم  دفعـه  یـک  کـه  بـودم  خـوردن  غرق
 . بود شده قرمز چشمانش و بود کرده عرق صورتش

   شده؟ همچین چرا این کردم تعجب

  حبیب؟ خوبه حالت:پرسیدم

 …اره...ا:گفت زور به

   دکتر بزنم زنگ نیست خوب حالت اگه کردي عرق چرا پس_

   گرممه فقط نه نه_

   باشه اها_

 میـز  پـایین  دیگـرش  دسـت  و خـورد  مـی  غـذا  دسـتش  یـک  بـا  انـداختم  شـیما  به نگاهی مشکوك
 . بود

 . حبیب بیچاره میشد اینجوري حبیب چرا بگو پس گرفت ام خنده
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    بود عالی جون محبوبه ممنون:وگفتم شدم بلند جایم از

  جانت نوش دخترم قربونت_

  اتاقم؟ میاي باهام شده تموم غذات اگه دارم کار باهات حبیب:وگفتم حبیب به کردم رو

 . گفت ارامی اخ و خورد میز ي لبه به محکم شیما دست که شد بلند تند حبیب

   میام االن خانم البته:حبیب

 همـان  داشـت  اجـازه  اگـر  کـه  شـیما  بـه  و کـردم  گـره  بـازویش  دور را دسـتم  ایسـتاد  کنارم حبیب
 . رفتم اتاقم به حبیب با و زدم چشمکی میزد را گردنم جا

    بکن که دادنت نجات واسه تشکر یه حداقل:گفتم حبیب به و نشستم تختم روي

   بعد بیاد جا نفسم بزار:وگفت نشست اش لبه و کرد باز را پنجره

  اشه؟ همیشه کار: گفتم و انداختم نگاهی بود نخورده دست هنوز که اتاقم به

  داد تکان سر فقط

  نمیگی؟ بابام به چرا پس _

 تـا  بابـات  پولداراسـت  از یکـی  دختـره  بمونـه  باهـاش  مجبـوره  ولـی  دونـه  نمی بابات کنی می فکر_
  باشه اش صیغه بایدشیما است مرد شریک که زمانی

 زیـادي  اتفاقـاي  نبـودم  کـه  مـدت  ایـن  اینکـه  مثـل : وگفـتم  انـداختم  بـاال  را ابروهـایم  عـادت  طبق
  افتاده
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  بگم بهت چیز یه خواستم می راستی خیلی_

 چیــزي  جــانم: گفــتم و زدم تکیــه دســتانم بــه، گذاشــتم ســرم پشــت تخــت روي را هــایم دســت
   شده؟

  شدم عاشق من:گفت خجالت با و انداخت پایین را سرش

 شکسـت  از بعـد  هـم  ان شـده  عاشـق  دوبـاره  حبیـب  کـه  نمیشـد  بـاورم  بـودم  شـوك  در ثانیه چند
 . اش زندگی بزرگ

 بهـم  رو خبـر  بهتـرین  حبیـب  نمیشـه  بـاورم  واي:گفـتم  خوشـحالی  بـا  زد حلقـه  چشـمانم  در اشک
 خوشبخت؟ دختر این هست کی حاال دادي

  ببینیش ببرمت روز یه میدم قول ولی شناسیش نمی تو عزیزم نکن گریه_

   عزیزم عالیه:  وگفتم کردم پاك را اشکم تند

   هستی؟ کی تا حاال_

 احتمـال  بـه  ولـی  برگـردم  یانـه  بمـونم  خـوام  مـی  دونـم  نمـی  نگـرفتم  درستی تصمیم دونم نمی_
   مونم می

  برگشتی که خوشحالم خوبه:وگفت نشست کنارم شد نزدیکم

   خوشحالم منم_

   بگردونمت بیرون ببرمت خوام می شو بیدار زود فردا بخوابم میرم دیگه من_

   خیر به شب باشه_
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 .شد خارج اتاق از حبیب

ــا را هــایم راحتــی لبــاس و رفــتم چمــدانم ســمت بــه  ســر بایــد.   کــردم تعــویض بیــرونم لبــاس ب
 . چیدم می کمدم درون را هایم لباس فرصت

. رفــــــتم  خــــــواب بــــــه و کشــــــیدم دراز جــــــایم در مســــــواك زدن از بعــــــد
*************************** 

  بله؟:گفتم گرفته صداي با. شدم بیدار خواب از اتاقم زدن در صداي با صبح

  شو بیدار زود گفتم خوبه الود خواب پاشو:گفت حبیب

 مـن  بخـوري  رو ات صـبحانه  کـه  وقتـی  تـا  تـو  باشـه :گفـتم  بـود  صـبح  هشـت  کـردم  نگاه ساعت به
  برم هم حموم باید اومدم

  نخوریم ترافیک به تا باش سریع پس باشه_

 اوکی_

 . ماندم تختم در کمی

 ایسـتادم  کمـدم  جلـوي  حمـام  از بعـد . رفـتم  حمـام  بـه  و برخواسـتم  جـایم  از شـدم  سـرحال  وقتی
 . است سالم ام مانتو کدام ببینم بگذار

 . شدم متعجب دیدم را کمد داخل وقتی

 . است خریده رفتنش از قبل مامان حتما بود اشنا نا ها لباس تمام
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 را خریـد  ي حوصـله  و حـال  اصـال  چـون  بـود  کـرده  تهیـه  را نیـازم  مـورد  وسایل همه که بود خوب
 . نداشتم

 ي سـلیقه  کـه  مامـان  همیشـه  کـردم  مـی  سـعی  و داشـتم  تنفـر  بـازار  و کـردن  خرید از کودکی از
 و پوشـیدم  را هـایم  لبـاس  بـاالخره .  اش کـنم  مجبـور  هـایم  لبـاس  خریـد  بـراي  را داشـت  اي عالی

 . بودند نشسته میز دور شیما جز به همه شدم اشپزخانه وارد.  رفتم بیرون اتاق از سریع

 .  نداشتم صبح سر اورا اطوار و ادا ي حوصله ندیدمش بودکه بهتر

 .نشستم میز پشت و گفتم بلندي خیري به صبح

  بیرون؟ بري خواي می امروز:بابا

   ببرتم خواد می حبیب اره:گفتم و کردم جدا تازه ایه بربري نان از اي لقمه

  خواي؟ می پول_

ــه از را چــاي لیــوان ــه رو و کــردم تشــکري و گــرفتم خــانم محبوب ــدر ب ــادم شــد خــوب:گفــتم پ  ی
  کنم تبدیل باید پوالمو صرافی برم اول باید انداختی

 بـانکی  کـارت  حسـابت  تـو  ریـزم  مـی  پـول  بـرات  بـري  خـواد  نمـی : گفـت  و برداشت را کیفش پدر
 دنبالش فرستم می رو وکیلم خانم محبوبه بده داري هم پول هرچی بگیر حبیب از رو ات

  زنی؟ نمی کراوات راستی بابا ممنون:وگفتم زدم لبخند

 بــراي ببنــدیم نیســتیم بلــد ومــنم شــیما ببنــده نیســت کــه مامانــت:وگفــت کــرد اي کالفــه پــوف
 .زنم نمی همین
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   میشه الزمت داشتی نگه هنوز رو مامان چرا بگو پس:وگفتم کردم بلندي ي خنده

  شیطون اي: گفت و زد ام بینی روي اي ضربه و خندید اوهم

  بیارم کراوات برات برم تا وایسا:وگفتم شدم بلند جایم از

   باشه_

 اطـرافش  پریشـان  موهـایش  و بـود  خـواب  تخـت  روي بـاز  دهـانی  بـا  شـیما  رفـتم  اتـاقش  به سریع
 اش قیافـه  بـه  و ایسـتادم  مـی  حتمـا  داشـتم  وقـت  اگـر  داشـت  مضـحکی  ي قیافـه  واقعا بود ریخته

 پــدر ســمت بــه و برداشــتم کمــد از کراواتــی.نداشــتم کارهــارا ایــن وقــت االن ولــی خندیــدم مــی
 .رفتم

 .بستم برایش و انداختم گردنش دور را کراوات ایستادم نزدیکش

 بیـنم  مـی  کـنم  مـی  فکـر  بـاخودم  کـه  هنـوز :گفـت  غمگـین  و گذاشت ام گونه روي را دستش پدر
 بـدجور  موضـوع  ایـن  و دادم مـی  دسـت  از همیشـه  بـراي  رو تـو  افتـد  نمـی  اتفاق اون شب اون اگه
 .ریزه می بهم رو من

ــه ــیدم را اش گون ــه ، بوس ــاف را اش یق ــردم ص ــتم ک ــونم ازت: وگف ــا ممن ــی باب ــم م ــو دون  اون ت
 .ممنونم واقعا ازتون من و نذاشتید تنهام مامان و تو ولی داشتی رو شرایط بدترین موقعیت

 زنـدگی  اتفـاق  بهتـرین  تـو  ولـی  داشـتم  ام زنـدگی  تـو  چیـز  همـه  مـن :گفـت  و بوسید را ام پیشانی
   عزیزم کنم می افتخار تو به همیشه من و هستی ام

ــه و کــردم خــداحافظی او از ، زدم پــدر بــه لبخنــدي  منتظــرم ان در حبیــب کــه ماشــین ســمت ب
 .رفتم بود
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 . بودم نشسته شاپ کافی میز پشت

 اشـنا  بـرایم  انقـدر  چـرا  دانـم  نمـی . بـود  مـن  روي بغلـی  میـز  پسـر  چشـم  بـودیم  امده که وقتی از
 . خوردم را ام بستنی ي بقیه و دادم تکان را سرم. بود

 . بدهد جواب برود تا شد جدا من از ببخشید یک با خورد زنگ حبیب ایه گوشی

 ســالم:وگفــت نشســت صــندلی روي بالفاصــله اشــنا پســر شــد خــالی حبیــب ایــه صــندلی وقتــی
   خوبی؟

   سالم:وگفتم کردم اخمی

   شناختیم؟_

    بشناسم؟ باید:گفتم و شد تر غلیظ اخمم

  ها بودم دوستت مثال هستم اهورا بابا شدي اخالق بد انقدر چرا سارینا بابا اي_

 .است اشنا چقدر گفتم شناختم حاال

   نشناختمت اصال کردي تغییر چقدر من خداي واي:گفتم لبخند با و شد باز اخمم

  شدي تر خوشگل کردي تغییر توهم:وگفت زد کشی دختر و جذاب لبخند

 .  کرد ام حواله چشمکی و

   هستید؟ کی شما: وگفت امد اخم با حبیب

  سابق دوست همون هستند فرهمند اهورا اقاي ایشون جان حبیب_
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 . زدم اهورا به چشمکی هم من و

 دیگـر  فهمیـد  کـه  مـن  ایـه  مریضـی  سـر  ولـی  بـود  پسـرم  دوسـت  قبل سال ده حدود اهورا درواقع
 .ایستاد کنارم دوست یک مانند فقط و کشید عقب را خودش است عمرم اخراي

  بریم کردي تموم اگه:گفت بود کرده اخم که جور همان حبیب

   شد تموم اره:وگفتم شدم بلند جایم از

   دیدمت دوباره شدم خوشحال:وگفتم کردم دراز سمتش را دستم و اهورا به کردم رو

   همینطور منم_

  سارینا:زد صدایم پشت از اهورا که رفتم بود ایستاده در جلوي که حبیب سمت به

   بله؟_

 ایــن کــه بــودیم منتظــر همــه بیــا حتمــا هســتن دوســتامون بیشــتر گــرفتم مهمــونی یــه امشــب_
   ببینیمت سال چند

  داري؟ رو ام شماره شده تنگ براشون دلم واقعا_

  دارم هنوز رو ات شماره سال چند خوبم چه من ببین است؟ قدیمی همون هنوز _

  خداحافظ میام حتما بده پیام رو ادرس بهم همونه هنوز اره: زدم لبخند

   خداحافظ_
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 شـد  بـد  حالـت  وقتـی  کـه  نیسـت  پسـره  همـون  ایـن : گفـت  حبیـب  رفتـیم  بیـرون  شـاپ  کـافی  از
  کنار؟ کشید خودشو

  پسرم دوست اخرین و اولین خودشه چرا:وگفتم خندیدم

  کردي؟ رفتار خوب انقدر باهاش چرا پس_

 چنـد  هـر  اهـورا  چنـد  هـر  بکـنن  ات همراهـی  مریضـیت  تـو  کـه  داشت انتظار نمیشه که مردم از_
  نبود خوب خیلی امون رابطه خب ولی بود کنارم ها موقع بعضی و میزد زنگ بار

 چنــد موقــع اون:گفـت  و کــرد روشــن را ماشـین  حبیــب بســتم را وکمربنـدم  شــدیم ماشــین سـوار 
  بود؟ سالت

   پیش سال یازده، ده مال ماجرا بود سالم هفده کنم فکر نیست یادم خیلی_

 .نگفت چیزي دیگر و داد تکان فقط را سرش حبیب

 زیـادي  ارایـش . ریخـتم  دورم سـاده  را ام اي قهـوه  بلنـد  موهـاي . پوشـیدم  را ام مشـکی  بلنـد  لباس
 . کمرنگی رژ فقط بودم نکرده

ــا و نداشــتم گیرایــی و العــاده فــوق زیبــایی  نمــی دلــم امــا شــدم مــی زیبــا درصــد صــد ارایــش ب
 . بشوم نقاشی بوم مانند خواست

 .  شدم خارج اتاقم از شالم و مانتو پوشیدن از بعد

 بــود مشــغول اش گوشــی بـا  کــه را شــیما و روزنامـه  خوانــدن درحــال را بابـا  شــدم کــه سـالن  وارد
 .  دیدم
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  گردم برمی شب اخر تا مهمونی میرم دارم من بابا:گفتم بابا به رو

  بري؟ خواي می مطمئنى:وگفت گذاشت کنار را روزنامه بابا

 هرجـاي  عملـم  از قبـل  تـا  رفـتم  مـی  مهمـانی  بـه  کـه  بـود  بـار  اولین چیست منظورش دانستم می
 جـایی  دانشـگاه  و خانـه  از غیـر  بـه  سـالگی  دو و بیسـت  سـن  تـا  مـن  و بـود  سـم  ماننـد  براي الوده
 .   رفتم نمی

  افته نمی برام اتفاقی خوبه حالم من جونم بابا اره_

  مطمئنى؟_

ــره ــران اش چه ــود نگ ــدي ب ــه لبخن ــه ب ــایش پدران ــم و زدم ه ــدم خ ــورتش و ش ــیدم را ص  بوس
  برگردیم میگم حبیب به حتما شد بد حالم اگه میدم قول بله:وگفتم

  باش خودت مواظب باشه_

   خداحافظ باشه_

 کـرده  تیـپ  خـوش  کـه  حبیـب  سـمت  بـه  و شـدم  خـارج  خانـه  از دادنـد  را جـوابم  ارام بابا و شیما
 .رفتم بود

 پـاره  گوشـم  ي پـرده  کـه  اسـت  ن◌ٓ ا هـر  کـردم  مـی  احسـاس  کـه  بـود  بلنـد  انقدر موسیقی صداي
 . شود

 و شـلوغ  کـه  بـس  از نمیشـد  دیـده  خانـه  فضـاي  از هیچـی  ایسـتادم  اي لحظـه  شـدم  که خانه وارد
 . بود دود از پر
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 نمـی  را پـایم  هرگـز  باشـد  شـلوغ  اسـت  قـرار  انقـدر  گفـت  مـی  اهـورا  اگـر  کـردم  درهم را ام چهره
 .  گذاشتم

  برگردیم بهتره:گفتم او به رو انگار بود عصبی هم حبیب

 . داد تکان حرفم تایید به را سرش

 شـد  پیـدا  اش کلـه  و سـر  کـه  دیـد  را مـن  اهـورا  چگونـه  دانـم  نمـی  فضا ان در که برگردم خواستم
   گیرند می رو سراغت همه اومدي شد خوب سارینا سالم واي:گفت داد با و

 نیست فراري راه هیچ اینکه مثل:گفتم ارام و زدم اجباري لبخند

 گفتی؟ چیزي:گفت بلند اهورا

 ك ها بچه پیش بریم نه_

 . کشید خود دنبال و گرفت را دستم

 کردي؟ دعوت رو شهر جووناي کل نکنه شلوغه انقدر اینجا چرا:گفتم اهورا روبه

ــا شــلوغه انقــدر هــام مهمــونی اول همیشــه شــرمنده:وگفــت اورد گوشــم نزدیــک را ســرش ــیم ت  ن
  مونن می ها خودمونی فقط و میرن همه دیگه ساعت

  کجان؟ ها بچه باشه اها_

   دارم سوپرایزم یه برات راستی وایسادن بغل اون اونجا_

   چی؟ جدي_
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 حاال میگم_

 ي ویـژه  مهمـون  هـم  خـانم  ایـن  عزیـز  دوسـتان :گفـت  داد بـا  اهـورا . رسـیدم  ام قدیمی دوستان به
  من

ــا همــه ــه بهــت ب ــود فاطیمــا همــه از اول برگشــتند ســمتم ب ــا کــه ب  و زد صــدا را اســمم جیــغ ب
 . انداخت اغوشم در را خودش

  فاطیما کردم بغلش لبخند با

 .  بود دوستم هرحال به ولی نبودیم صمیمی خیلی بود ودبیرستانم دانشگاه دوران دوست

 . کردند خوشحالی ابراز هم یوسف و نگار ،فاطیما از بعد

 گذاشـتی  دفعـه  یـه  ببینمـت  دوبـاره  کـه  کـردم  نمـی  فکرشـو  اصـال  دختـر  واي:گفـت  ذوق بـا  نگار
  گردي برنمی دیگه کردم فکر رفتی

  نداشتم خبر رفتن موقع تا خودمم اخه رفتم خداحافظی بی متاسفم عزیزم شرمنده_

 کـه  بزنـی  زنـگ  یـه  تونسـتی  مـی  کـه  بعـدش  ببینمـت  نشـد  رفـتن  موقـع :گفت کرده بغض فاطیما
   نامرد

 خـوام  مـی  معـذرت  کـه  ایـن  بگـم  تـونم  مـی  کـه  چیـزي  تنهـا :گفتم و گذاشتم بازویش روي دست
   تکتون تک از

 دعوتمـون  رسـتوران  تـو  کـه  فـردا  جـون  سـارینا  خیـالش  بـی  حـاال :وگفت زد من به لبخندي یوسف
  گیریم نمی دل به ازت اي کینه هیچ کنی
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 .خندیدیم بلند همه

 . نیست دیدم که کنم اش معرفی ها بچه به تا برگشتم  کردم فراموش را حبیب خدایا واي

  گردي؟ می کسی دنبال:گفت اهورا نکردم پیدایش انداختم چشم اطراف به هرچی

   حبیب اره_

  رفت_

  کجا؟ رفت؟:گفتم تعجب با

  رفت خونه از عصبانیت با بعد و گرفت رو دختر یه دست دونم نمی_

    اینطور که_

 از خیلـی  سـاعت  نـیم  از بعـد  گفـت  اهـورا  کـه  طـور  همـان  کـردم  زدن حـرف  بـه  شـروع  ها بچه با
 .  شود بدل و رد خانه هواي تا گذاشتند باز هارا پنجره خدمتکارها و رفتند جمعیت افراد

 . بود شده قطع موسیقی صداي

  کنید توجه دقیقه چند یه دوستان:گفت بلند صداي با و رفت ها پله باالي اهورا

 خالـه  دختـر  بـا  پـیش  ي هفتـه  مـن  دونیـد  مـی  کـه  همینطـور :گفـت  اهـورا  شدیم خیره او به همه
 کـه  گـرفتم  و جشـن  ایـن  حـاال  و کـنم  اش معرفـی  دوسـتام  بـه  کـه  نشد متاسفانه و کردم نامزد ام

   کنم معرفی شما به را عزیزم نامزد

 یـاد  گرفـت  ام خنـده  کـارش  از شـد  انداختـه  هـا  پلـه  بـاالي  سـفیدي  نـور  و شـد  خاموش همه برقا
 .  انداختند می رنگی سفید اي دایره نور اصلی شخصیت روي که افتادم ها کودك برنامه
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 و شـما  ایـن :گفـت  اهـورا  امـد  کفشـی  ي پاشـنه  صـداي  بـودیم  اهـورا  نـامزد  منتظر سکوت در همه
 زیبا ي فرشته من عزیز هم این

 .ایستاد لحظه یک براي دنیا تابید رویش رنگ سفید نور که دختري دیدن با

  فرشته؟ من خداي شد سست پاهایم و رفت گیج سرم

  سامان؟ نامزد همان

 یـاد  بـه  را هـا  کـابوس  ان دوبـاره  خواسـت  نمـی  دلـم  بـود  اشـتباه  حتمـا  کـردم  می اشتباه شاید نه
 . بود فرشته همان شبیه بسیار که بود دیگر یکی دختر این حتما اورم

 هـم  بـاز  فشـرد  را گلـویم  بغـض  بـود  شـده  مـرگم  چـه  دانـم  نمـی  بکشم نفس درست توانستم نمی
 . شوم ي خاطره ان

 . افتادم بودم فرشته اتاق در که روزي یاد

 بـود  سـامان  شـبیه  بسـیار  کـه  عصـبی  دختـر  یـک  و شـد  بـاز  در که کردم می ارام را فرشته داشتم
 . شد اتاق وارد

 کـردي  اش تیکـه  تیکـه  و داداشـم  کنـی  مـی  غلطـی  چـه  اینجـا  اشـغال  عوضـی :زد داد من دیدن با
   چیکار؟ اینجا اومدي حاال

 پـدر  ي اجـازه  بـه  اونـم  گـرفتم  برادرتـون  قلـب  فقـط  مـن  چیـه؟  منظورتون:وگفتم شدم بلند بابهت
  مادرتون و
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 مـی  و رفتیـد  مـی  خونمـون  جلـو  تمـام  مـاه  یـه :وگفـت  امـد  جلـو  قرمـز  چشـمان  با و زد پوزخندي
  بدید رو پسرتون قلب لطفا بمیره خواد می مریضه ما دختر که اومدید

 ... کردي من به رو لطف این اینکه از ممنونم هم من خب_

ــه کــه محکمــی ســیلیه  خواســتم تــا کــرد بلنــد را عمــواش زن و مــادر جیــغ صــداي زد صــورتم ب
 . گرفت ولگدش مشت زیر و شد ور حمله من به بدهم انجام کاري

 مـدت  بـه  کـه  دانـم  مـی  را ایـن  فقـط  کـرد  را رفتـار  ان بـامن  روز ان چـرا  کـه  نفهمیـدم  وقت هیچ
ــابوس هرشــب ســال یــک ــدم مــی ک ــبش و کشــم مــی را ســامان دارم کــه دی ــینه از را قل  اش س

 . کشم می بیرون

 مـی  نگـاهم  دقـت  بـا  کـه  فرشـته  بـه  و امـدم  بیـرون  وحشـتناك  هـاي  کـابوس  ان از اهورا صداي با
 . شدم خیره کرد

 از هســتم ســارینا ســالم: گفــتم و کــردم دراز ســمتش بــه را دســتم ، نشــوندم لــبم روي لبخنــدي
  میگم تبریک هم نامزدیتون خاطر به و خوشبختم دیدنتون

 هسـتش  اشـنا  خیلـی  بـرام  شـما  ي قیافـه  خـانم  سـارینا  ممنـون :وگفـت  فشرد را دستم ، زد لبخند
   دیدیم همدیگرو قبال ما

   دونم نمی:وگفتم زدم چپ علی کوچه به را خودم

 هسـت  زیـاد  وقـت  سـارینا  بـا  اشـنایی  واسـه  کـنم  معرفـی  بهـت  هـم  رو بقیه بریم عزیزم:گفت اهورا
 منه صمیمیه دوست سارینا

 . بود رویم به هنوز فرشته مشکوك نگاه
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    اشناست خیلی هم اسمتون اخه ندیدیم همو ما مطمنید:گفت دوباره بود نشسته رویم روبه

 عزیـزم  خارجـه  کـه  هسـت  سـالی  چنـد  سـارینا :گفـت  مـن  از وقبـل  کـرد  روشـن  را سیگارش اهورا
  دیدیش قبال تو که یکی شبیه شاید

   شاید: گفت لب زیر فرشته

 . شدند صحبت مشغول ها بچه نگفتم هیچی

 او بــه دهــم بــار بــراي نمیــداد جــواب را اش گوشــی هــم حبیــب ترکیــد مــی درد از داشــت ســرم
 . کرد خاموش بوق چند از بعد را گوشی که بیاید دنبالم تا زدم زنگ

   بگیري؟ اژانس برام میشه:گفتم اهورا به رو  حبیب رفتار از عصبی و ناراحت

 روهـم  تـو  برسـونم  کـه  رو فرشـته  میشـه  تمـوم  مهمـونی  دیگـه  سـاعت  یـک  یه وایسا چرا؟ اژانس_
   رسونم می

   خونه برم حتما باید نیست خوب زیاد حالم ولی جان اهورا ممنونم:گفتم سریع

  زنم می زنگ االن باشه:گفت ناراحتی با هست قلبم منظورم کرد فکر که اهورا

 ممنون_

  خانم؟ سارینا:گفت فرشته

   بله_

 کـرد  تعریـف  خیلـی  ازتـون  دیـروز  اهـورا  درواقـع  کـنم  مالقـات  باهـاتون  بـازم  خوام می میشه اگه_
  باشید دوست منم با هستید دوست اهورا با که طور همون خوام می
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  عزیزم حتما:وگفتم شدم خیره اش طوسی چشمان به و زدم رویش به مهربانی لبخند

 . بیاورد را وسایلم تا خواستم او از و رفتم خدمتکار سمت به

 حتمـا  بایـد  طوسـی  نـه  بـود  ابـی  فرشـته  چشـمان  زمـان  ان کـه  اسـت  یـادم  کـردم  فکر گذشته به
 . کند شک که جوري نه ولی بپرسم او از را موضوع این

  اومد اژانس:وگفت شد نزدیکم اهورا

  اومد زود چه:وگفتم کردم سر را شالم

  میاي؟ کوه بریم خوایم می فردا ما سارینا زدم زنگ اونو هست اژانس یه خیابون سر اخه_

  فردا؟_

   اره_

  میام نیفته اتفاقی اگه دونم نمی_

  یانه دنبالت بیام که بده خبر بهم _

  خداحافظ بود خوبی شب ممنون باشه_

  خدانگهدار_

 .زدم بیرون خانه از و کردم خداحافظی هم ها بچه با دور از

 . بوسید را صورتم تند تند و گرفت اغوشم در ، دوید سمتم به زنی شدم که خانه وارد

 . دیدم را مامانم که دادم فاصله خود از را زن شد گرد تعجب از چشمانم
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   کنم می بغلت دارم دوباره سال پنج بعد عزیزم سالم:گفت خنده با

  بودي مسافرت بهترون ما از با بودم شنیده مامان سالم_

  کن شکایت بعد بگذره یکم بزار رسیدم راه از تازه شکاري دستم از معلومه اوه اوه_

    بخوابم برم خوام می ام خسته: وگفتم بوسیدم را مامان روي و زدم پوزخندي

 مـی  حـرف  مفصـل  بـاهم  فـردا  کـن  اسـتراحت  بـرو  گلـم  باشـه :وگفـت  کـرد  نگـاهم  ناراحـت  مامان
  زنیم

 . رفتم اتاقم به و دادم تکان را سرم

 .کردم می خالی ام بیچاره مامان سر چرا را عصبانیتم دانستم نمی

 .  کشیدم دراز تختم روي و کردم عوض لباس

 . شدم خیره سقف به و گذاشتم سرم زیر دست

  بود؟ اینگونه ام زندگی چرا

  ندیدم؟ را زندگی خوش روي اول از چرا

 تحرکـی  هـیچ  و جـا  یـک  نشسـتم  مـی  بایـد  خـدا  ي همیشـه  بـودم  مریض امدم دنیا به که وقتی از
 مـن  بـه  انقـدر  مامـان  کـردم  مـی  بـازي  کسـی  بـا  هـم  اگـر  ، بگیـرد  درد قلـبم  مبـدا  تا کردم نمی
 . نکنم بازي هیچوقت که دادم می ترجیح که داد می تذکر

 .  کنم فکر ام گذشته سخت روزهاي به خواستم نمی. بخوابم کردم سعی و کشیدم اهى
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 پیـام  و برداشـتم  را ام گوشـی  بـزنم  زنـگ  او بـه  اسـت  منتظـر  گفـت  اهـورا  کـه  امـد  یادم دفعه یک
   »بیام تونم نمی فردا من خوام می معذرت سالم« دادم

 :داد پیام بعد دقیقه چند

  »چرا؟ سالم«_ 

  »بشه بد حالم ترسم می دونم می منو وضعیت که تو«_

 تــونی نمــی دیگــه رســتوران بــریم خــوایم مــی دنبالــت میــام ظهــر از بعــد پــس عزیــزم باشــه«_
  »نیاي

  »فعال منتظرم پس باشه«_

   »فعال«_

 .رفتم خواب به و گذاشتم سکوت حالت روي را گوشی

 داسـتان  یـک  بـود  خریـده  کـه  کـدام  هـر  بـراي  داد مـی  مـن  بـه  را هـایم  سـوغاتی  شـوق  بـا  مامان
 . کرد می تعریف اي بامزه

 . بود گرفته درد دلم و نداشت حد که بودم خندیده انقدر

 رو شـیما  دسـت  اخـم  بـا  بابـات  کـردم  حـال  چقـدر  صـبح  دونـی  نمـی  سـارینا  هی:گفت ارام مامان
 گریـه  هـی  هـم  ورپریـده  اون کنـه  فسـخ  اشـو  صـیغه  خـواد  مـی  امروز گفت کشید می و بود گرفته

 وگرنـه  نیسـتی  دختـره  ایـن  مثـل  تـو  کـه  کـنم  مـی  شـکر  مرتبـه  هـزار  خـدارو  کـرد  مـی  والتماس
 .کردم می ات خفه خودم
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 مــی کـه  چنـد  هـر  ، نداشـت  خبـر  رنگـارنگش  پســرهاي دوسـت  از انگـار  مـن  مامـان  کـردم  پـوفی 
 نـدارد  رابطـه  هیچکـدام  بـا  و شـود  مـی  دوسـت  بابـا  کردنـد  اذیـت  جهت ها پسر ان با فقط دانستم

 زیـادي  فرقـی  زشـتش  عمـل  باشـد  کـه  هرچـه  هـم  بـاز  امـا  زنـد  نمی لبخند انها به هم یکبار حتی
 .  ندارد شیما کار با

   خوبه نظرت به خریدم بابات واسه اینو راستی_

 مـی  خوشـش  ان از مطمنـا  بـود  بابـا  ي عالقـه  مـورد  رنـگ  کـردم  نگـاه  سـاده  اي سورمه پیراهن به
 .شد می بیشتر اش عالقه صد در صد خریده سوغاتی برایش مامان که فهمید می اگر و امد

 . ام نکرده باز هنوز را ام اورده خود با که هایی سوغاتی که امد یادم ناگهان

 محبوبـه  و حبیـب  بـراي  کـه  هـایی  سـوغاتی  و مامـان  ي عالقـه  مـورد  عطـر  ، رفـتم  اتـاقم  بـه  پس
 .  برداشتم را بودم خریده خانم

 کلــی بــا هــم خــانم محبوبــه ، کــرد بوســم کلــی و زد خوشــحالی از جیغــی عطــر دیــدن بــا مامـان 
 .  کرد قبول را کادوها شرمندگی و تشکر

 نیامـده  دلـم  هـم  بـاز  امـا  بـودم  ناراحـت  بـود  کـرده  ولـم  دیشـب  کـه  حبیـب  دست از هنوز اینکه با
 .ندهم را اش سوغاتی بود

 دنبالـت  میـام  فرشـته  بـا  هفـت  سـاعت  سـالم «  بـود  اهـورا  امـد  ام گوشـی  اس ام اس زنـگ  صداي
  »باش اماده

 امـاده  رفـتن  بـراي  بعـد  و بکـنم  کوتـاهی  حمـام  گـرفتم  تصـمیم  بـود  شده پنج کردم نگاه ساعت به
 .شوم
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   سالم:گفتم بلند و شدم ماشین سوار

  میریم؟ کجا:گفتم اهورا به رو دادند را جوابم هردو

  اونجا میریم خوبه غذاهاش شده باز تازه هست رستوران یه_

 . دادم تکان فهمیدن ي نشانه به را سرم

 . کرد می رانندگی اخم با هم اهورا و بود شده خیره بیرون به سکوت در فرشته

 . کردم می بودن بار سر احساس امدم نمی کاش اند کرده دعوا باهم که کنم فکر

 .  کردم مشغول ام گوشی با را خودم و فرستادم بیرون به را نفسم

 خیلـی  کـارش  ایـن  و بـود  نـداده  مـن  بـه  تمـاس  همـه  ان از بعـد  پیـام  یـک  حبیـب  کـه  بود جالب
 . کرد می ناراحتم

 . ام شده بزرگ و بودم خوانده درس ، بودم کرده بازي حبیب با من

 از فقـط  سـال  پـنج  ایـن  در هـم  مـن  کـه  چنـد  هـر  باشـد  سرد من با خواست نمی دلم همین براي
 بـه  تـا  داشـتیم  مـی  را گذشـته  صـمیمیت  کمـی  میشـد  کـاش .بـودم  ارتبـاط  در او بـا  ایمیـل  طریق

 . کنیم کمک هم

 سـمت  بـه  و شـد  پیـاده  مـن  از زودتـر  فرشـته  شـدم  پیـاده  حـرف  بـی  داشـت  نگـه  را ماشین اهورا
 . رفت رستوران

 اینکـه  از ناراحتـه  فرشـته :گفـتم  بـود  کـرده  تـري  غلـیظ  اخـم  کـه  اهورا به و انداختم باال را ابروهایم
   اومدم؟ شما با من
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 داد گیــر بعــدهم فهمیــد رو امــون دوســتی مــاجراي کجــا از دونــم نمــی نیســت اون موضــوع نــه_
  باشم باتو بازهم خوام می بیرون بیاي باهام میگم بهت دارم همینه واسه که

 اون راسـتی  زدیـم  بهـم  بـاهم  کـه  بیشـتر  یـا  سـال  ده مـا  نمیگـی؟  امون رابطه ي درباره چرا خب_
  دوستتم من دونست می که

 مـی  بعدشـم  نیسـت  بـد  بشـه  ادب یکـم  نـداره  اعتمـاد  بهـم  هنـوز  وقتـی  بهـش  نمیگم کن ولش_
  بودي دخترم دوست که دونه نمی ولی دوستمی دونه

 اخمـاتو  ایـن  بعدشـم  بـاهم  میشـید  سـرد  فقـط  اینطـوري  بگـی  بهـش  بهتـره  اهورا اي بچه خیلی_
  کردي اخم انقدر چته کن باز

 صـداي   بـردم  بـاال  سـمت  بـه  و بـردم  ابروهـایش  سـمت  بـه  را انگشـتم  شوخی به حرفم زدن از بعد
 . شد بلند اهورا ي خنده

 شـد  تمـوم  کردتـون  کـر  و هـر  اگـه :گفـت  عصـبانیت  بـا  فرشـته  کـه  خندیـدم  همـراهش  هم خودم
 شمان منتظره همه بیاین

 . شد دور ما از ایشی با وبعد

   زدم گند:گفتم لب زیر

 دیگـه :غریـد  اش شـده  چفـت  هـاي  دنـدان  الي از کـردم  اهـورا  عصـبانیت  از شـده  قرمـز  صـورت  به
   نمیگم هیچی هی میاره در شورشو داره

 کـه  داخـل  بـریم  حـاالهم  بیـار  در دلـش  از بگـردونش  ببـرش  شـام  از بعـد  امشـب  اهورا خیال بی_
   میاد خدمتمون  تانک با فرشته اینبار بمونیم بیرون دیگه دقیقه دو کنم فکر
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 بـود  فرشـته  فقـط  ، خندیدنـد  مـی  و بودنـد  نشسـته  میـزي  دور هـا  بچـه  شـدیم  که رستوران وارد
 . بود خیره انها به اخم با که

  سالم: گفتم شادي صداي با و شدم ها بچه نزدیک

 . نشستم یوسف و فاطیما میان گفتند سالم جمعی همه

 جـایش  اگـر . کـرد  اش اتشـی  بیشـتر  کـه  زدم لبخنـدي  رفـت  مـی  غـره  چشـم  من به که فرشته به
 . اورد می در حدقه از را وچشمانم میزد را گردنم حتما بود

 . کردم جمع را صورتم و شد چندشم باشد فرشته دست درون که چشمانم به فکر با

ــا فاطیمــا ــه ارنجــش ب ــویم ب ــا:گفــت وار زمزمــه گوشــم در و کوبیــد پهل  مــی چــی بیــرون اهــورا ب
   گفتی؟

 بــاهم و فهمیــده چیــزو همــه فرشــته گفــت مــی داشــت هیچــی: گفــتم خــودش ماننــد هــم مــن
 کـاري  داریـم  کـرد  فکـر  و رسـید  سـر  فرشـته  کـه  کـردم  مـی  نصـیحتش  داشتم منم شده دعوامون

 خندیم می که دیم می انجام

 بـه  برسـه  چـه  کنـه  شـوخی  نگـار  و مـن  بـا  حتـی  اهـورا  نداره دوست حساسه خیلی فرشته اوهوم_
   بودي سابقش دختر دوست که تو

  بدید سفارش غذا شد تموم کردنتون پچ پچ اگه ها خانم:گفت یوسف

  دیگه بده سفارش خب خورم می چی من دونی نمی تو:گفت خشم با فاطیما

  خواي می چی نیست معلوم خوري می چیز یه هردفعه تو عزیزم خب: یوسف
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 خورم می کوبیده من: گفت غرغر با فاطیما

   خانم؟ چی شما: گارسون

 

   خورم می جوجه من_

 . رفت گرفت هارا سفارش وقتی گارسون

  ازدواجتون؟ واسه نشدند راضی یوسف خانواده هنوز:گفتم بهفاطیما

   نمیشه راضی مادرش ولی کنن می رو تالششون تمام نگار و یوسف نه:گفت ناراحت فاطیما

 نیستند مادر اون به شبیه اصال برادر و خواهر این_

 ...واقعا_

 . کرد قطع را فاطیما حرف و شد بلند فرشته ي خنده صداي دفعه یک

 . بود زیبا و شیرین اش خنده چقدر شدم خیره خندید می خوشحالی با که فرشته به

 نشــانه را قلــبم حسـادت  از نیشــی کـردم  احســاس ناگهـان  ولــی امـد  لــبم بـه  لبخنــد اش خنـده  از
 . من نه بود اهورا به متعلق ها خنده این گرفت

  چی؟: شد گرد تعجب از چشمانم زدم خودم به که حرفی با

  بشوم؟ ناراحت اهورا براي فرشته هاي خنده از باید چرا

  بخندد؟ من براي او باید چرا اصال
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 .دادم فشار و گذاشتم هم روي محکم را چشمانم ، گرفتم سرم به دست

 خوبه؟ حالت سارینا: گفت نگران فاطیما

 یـه  سـرم  فقـط  عزیـزم  خـوبم  اره: گفـتم  زور بـه  کردنـد  نگـاهم  هـم  فرشـته  و اهـورا  حـرفش  این با
  کنه می درد هست روزي چند

   بخوري میدم االن دارم درد سر قرص یه من: گفت فرشته

 عزیزم ممنون_

 .رسید پایان به شب ان بود که زوري و ضرب هر به باالخره

ــم نمــی ــین چیــزي چــه دان ــا خواســت مــن از فرشــته کــه گذشــت فرشــته و اهــورا ب ــردا ت  اورا ف
 . کنم مالقات

 . بشناسمش و باشم ارتباط در او با بیشتر خواست می دلم کردم قبول ناخواسته

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

   داشتی؟ کاري من با عزیزم خب: گفتم و نشستم فرشته روي روبه

  کنیم صحبت بعد بدیم سفارش چیزي یه اول میشه اگه اره_

   میلته هرجور باشه_

ــون ــفارش گارس ــان س ــت را هایم ــد.گرف ــه چن ــکوت در دقیق ــت س ــا گذش ــتنی ب ــودم ام بس  را خ
 شناختمت من:گفت که کردم سرگرم
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  منو؟ شناختی نمی مگه:گفتم تعجب با

  دیدمت کجا اومد یادم باالخره نه_

 چنـد  پشـتم  بـه  و برخواسـت  جـایش  از فرشـته . کـردم  سـرفه  شـدت  بـه  و جهیـد  گلویم به ابدهانم
    ممنون:وگفتم کردم جور و جمع را خودم زور به. زد ضربه

 

 کـــردم پـــاك را بـــود افتـــاده چشـــمم از کـــه اشـــکی نشســـت جـــایش ســـر دوبـــاره فرشـــته
  چیه؟ منظورت:وگفتم

  منظورمه؟ رو چی_

  داري؟ منظوري چه گفتنش از اومده یادت و منو شناختی که حاال_

 کـه  هسـت  سـال  شـش  سـامان  بـزنم  و حـرف  ایـن  بخـوام  اگـه  اسـت  احمقانـه :وگفـت  کشـید  اهى
 کـنن  اهـدا  رو اعضـاش  مـرگش  از بعـد  کـرد  وصـیت  پـدرش  بـه  کـه  خـودش  درخواست به و مرده

 مــی دلــم هســتی کــی و دیــدمت کجــا اومــد یــادم کــه وقتــی خــب ولــی دادن تــو بــه رو قلــبش
ــو تقصــیر دیــدم کــردم فکــر نشســتم وقتــی امــا دربیــارم و قلبــت و بکشــمت همونجــا خواســت  ت

 بـه  قلـبش  و کـنن  اهـدا  رو بـدنش  اعضـاي  و کنـه  تصـادف  سـامان  کـه  بـوده  ایـن  سرنوشت نیست
 .برسه من فعلیه نامزد سابق دختر دوست

 رابطـه  دیگـه  بـاهم  کـه  هسـت  سـال  چندیـدن  اهـورا  و مـن :وگفـتم  انـداختم  پایین را سرم شرمنده
ــداریم اي ــه خیلــی هــم اولــش اون از درواقــع ن ــتیم جــدي ي رابط ــی نداش ــب ول ــد خ  از بع

 بـا  مـن  کـه  نـاراحتی  تـو  اگـه  و باشـیم  هـم  بـراي  خـوبی  دوسـتاي  کـه  گـرفتیم  تصمیم جداییمون
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 تمـوم  االن همـین  هـم  رو مـون  دوسـتی  ي رابطـه  و کـنم  مـی  درکـت  کـامال  باشم ارتباط در اهورا
 کنم می

 بعـدش  ولـی  شـدم  ناراحـت  واقعـا  کـرد  پنهـان  ازم کـه  اولـش  خـب  نیستم ناراحت من راستش نه_
 بخـوایم  اگـه  پـس  بـودم  سـامان  رسـمیه  عقـد  و داشـتم  نـامزد  هـم  مـن  گذشـته  هـا  گذشته دیدم

 هـیچ  پـس  کنـه  ازدواج داره رو مـن  شـرایط  کـه  دختـري  بـا  بخـواد  کـه  کسـیه  کمتر باشیم منصف
  ندادي؟ اشنایی اول همون از چرا سوال یه فقط ندارم مورد دراین ناراحتی

 وداد جیـغ  کلـی  و اومـد  سـامان  خـواهر  اومـدم  خونتـون  کـه  روز اون یانـه  هسـت  یادت دونم نمی_
 تکـرار  از مـن  و بشـه  تکـرار  هـا  اتفـاق  همـون  دوبـاره  و بـدم  اشـنایی  کـه  ترسیدم راستش خب کرد

   ترسیدم می خیلی ام شبانه هاي کابوس

ــدي فرشــته ــتش زد لبخن ــتم روي را ودس ــت دس ــت گذاش ــن:وگف ــل م ــتم اون مث ــی درك نیس  م
 بـراي  دلـم  کـه  گـاهی  خـوام  مـی  و باشـیم  هـم  بـراي  خـوبی  هـاي  دوسـت  خواد می دلم فقط کنم

   بشنوم رو قلبش صداي میشه تنگ سامان

 . شدم خوشحال بسیار زد فرشته که حرفی از رفت باال سرعت به قلبم ضربان

  گذاشتی؟ لنز چشماتو: پرسیدم را بود کرده درگیر را ذهنم بودمش دیده وقتی از که سوالی

   چی؟:گفت و انداخت باال من مانند را ابرویش تاي یک

   نه االن ولی بود ابی چشمات دیدمت پیش سال چند وقتی اخه_

 ابـی  چشـمام  کـنم  مـی  گریـه  وقتـی  فقـط  خودمـه  چشـماي  رنـگ  نـه  فهمیـدم  اها: وگفت خندید
  میشه
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 کـه  مـن  باشـه  مبارکـت  هرحـال  بـه  باشـه  هـم  چشـمی  مـدل  همچـین  کردم نمی فکر جالب چه_
   معمولیه چشمام

 ... ادم خاصه خیلی نگاهت ولی باشه معمولی چشمات شاید_

 بشـنوم  را اش جملـه  ي ادامـه  خواسـت  مـی  دلـم  گرفـت  دنـدان  بـه  را لـبش  و کرد قطع را حرفش
 .خوردم را ام بستنی ي وبقیه شدم خیال بی هم من ، نداد ادامه دیگر ولی

 روز چنــد ایــن در کــه گفــت میشــود شــاید و گــذرد مــی فرشــته و مــن دوســتی از اي هفتــه یــک
ــا ــه واقع ــن ب ــوش م ــت خ ــته گذش ــر فرش ــا دخت ــوبی واقع ــود خ ــین ، ب ــان همچن ــین و مهرب  هم

 .شوم صمیمی بیشتر او با که میشد باعث خصوصیتش

 . خوردم می غذا ارام و بودم نشسته شام میز سر

 کــردم دو ان بــه نگــاهی. انداختنــد مــی یکــدیگر بــه مشــکوکی هــاي نگــاه بابــا و مامــان
  افتاده؟ اتفاقی:وگفتم

     افته؟ بی خواد می اتفاقی چه عزیزم نه:گفت شده هول مامان

  افتاده اتفاقی شاید گفتم هستید مشکوك خیلی شما اخه: وگفتم انداختم باال شانه

   نیست هیچی عزیزم نه_

   گردي؟ برمی کی:گفت مامان حرف از بعد بابا

  شدید؟ خسته دستم از چیه_
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 ســوال فقــط اخــه؟ میشــن خســته اشــون بچــه دســت از مــادري و پــدر کــدوم حرفیــه چــه ایــن_
 کردم

  ندارم مشخصی ي برنامه برگردم هم شاید بمونم شاید دونم نمی هنوز _

   اینطور که_

 بــودم امیــدوار و کردنــد مــی مخفــی را چیــزي مــن از هردویشــان شــدیم خــوردن مشــغول دوبــاره
 .  نباشد خواستگار به مربوط کاري مخفی این

 حســام: پرســید پــدر از و داد کــف از طاقــت بــاالخره مامــان کــه بــود نگذشــته دقیقــه چنــد هنــوز
  شناسی؟ می رو بابک خانم نازي پسر

  بودم شریک باباش با اره:پدر

  نه؟ مگه خوبه خیلی پسر_

  هستش اقا خیلی خوبیه پسر اره_

 اگـه : گفـتم  مامـان  بـه  رو شـدم  بلنـد  جـایم  از بـدم  قـورت  غـذایم  بـا  همراه را ام خنده کردم سعی
 ندارم ازدواج قصد باز من باشه هم زمین روي پسر تنها پسر این

 اشــون بچــه االن تــو هــاي ســال و همســن حرفیــه چــه ایــن دختــر وا:گفــت و کــرد هینــی مامــان
  کنم نمی ازدواج میگی تو بعد شدن اي مدرسه

  دونید می رو من شرایط که شما مامان: گفتم کالفه
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 پـس  شـد  خـوب  حالـت  عمـل  بـا  خـدا  شـکر  کـه  بـودي  مـریض  پیش سال چند تو شرایطی؟ چه_
  نیار بهونه

 کـه  اونـایی  مـثال  خبـره  چـه  حـاال  کـنم  ازدواج خـوام  نمـی  اصـال  مـن  کـنم  مـی  خـواهش  مامان_
 بـا   بعـدش  امـا  کـردیم  ازدواج پسـره  مـن  و اومـدیم  اصـال  بکـنم  مـن  که کردند چیکار شدن عروس

 مـی  سـرم  پشـت  حـرف  کلـی  هـم  بعـدش  گـرفتیم  طـالق  سـال  یـه  از بعد و نرسیدیم تفاهم به هم
 مـی  طـالق  هـم  دختـره  گرفتـه  طـالق  مـادره  وقتـی  بـود  معلـوم  مامانشـه  مثـل  دختره اره که زنن

  گیره

 بخــواي تــوهم کـه  نمیشــه دلیــل شـدم  جــدا بابــات از مـن  چــون ایــه؟ مسـخره  دلیلــی چــه ایـن _
 هفتـه  اخـر  زدم جـون  نـازي  بـا  هـامو  حـرف  مـن  دختـرم  حـال  هـر  به بگیري طالق و نکنی زندگی

 نباشه هم حرفی خواستگاري میان

  بگی؟ چیزي خواي نمی شما بابا:گفتم بابا به کردم رو عصبانیت با

 مـن  بـدي  ات زنـدگی  بـه  سـامونی  سـرو  یـه  کـه  بهتـره  میگـه  راسـت  مامانت:گفت خونسردي با بابا
  خوره می هم تو درد به خوبیه بچه موافقم پسره این با هم

 از تـو  کـه  شـرایطی  ي همـه  دقیقـا  خوشـتیپه  خیلـی  میشـی  عاشـقش  ببینـیش  اگـه  سـارینا :مامان
   داره رو خواستی می همسرت

 .  گرفتم پیش در را اتاقم راه و کردم سکوت میزد نبض سرم

 ایــن خــدایا کـردم  پــرت تخــت روي را خـودم  و کوبیــدم هـم  بــه محکــم را در شـدم  کــه اتـاق  وارد
    بود؟ کوفتی چه دیگر خواستگار
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 *************************** 

 نمیشی؟ عروس چرا خوبه پسره اگه: وگفت خندید فرشته

 شـروع  قلـبم  دوبـاره  وقتیـه  چنـد  یـه  ولـی  نگفـتم  ام خـانواده  به من:وگفتم گرفتم سرم به را دستم
 کـن  ول راه وسـط  و مـن  هـم  سـامان  قلـب  اگـه  ترسـم  مـی  فرشـته  ترسم می کرده گرفتن درد به

   بره

 باشـه  چیـزي  هـم  اگـر  یـا  نباشـه  خاصـی  چیـز  شـاید  دکتـر  بـرو  نکنـه  خـدا : گفـت  ناراحت فرشته
  نباشه مهم

 گذشـته  هـاي  اتفـاق  همـون  و بکشـم  زجـر  قـراره  دوبـاره  و مهمیـه  چیـز  بگـه  دکتر اگه تونم نمی_
   کشم نمی واقعا دیگه دفعه این بشه تکرار دوباره

 نیست چیزي که... انشاا دکتر میریم باهم اصال:وگفت گذاشت بازویم روي رو دستش فرشته

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

 . دادم می تکان را پایم مدام و بودم نشسته ارایشم میز صندلی روي  عصبی

 . نبودم خوشحال اصال من و بیاین ها خواستگار بود قرار امشب

 بـراي  هـم  مـن  نظـر  و بدهنـد  مثبـت  جـواب  او بـه  اسـت  قـرار  بابا و مامان اید می بویش که اینجور
 . ندارد ارزش پیشیزي ي اندازه ازدواج این

ــان ــاق وارد مام ــد ات ــا ش ــدنم ب ــه دی ــوز ک ــاده هن ــودم ام ــتش نب ــم را دس ــورتش روي محک  زد ص
  میرسن دیگه ساعت نیم شو اماده پاشو اي خونه لباس با هنوز چرا تو:وگفت
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 نمیام من_

  ببري رو بابات و من ابروي خواي می گذاشتم قرار اینا با من زشته نمیاي؟پاشو چی یعنی_

ــدان ــردم اي قروچــه دن ــود یکــی ک ــد نب ــو بگوی ــا ت ــدگی ب ــردن زن ــه در ک  شــوهر همــراه و ي خان
  بري؟ نمی ابرو سابقت

    برم؟ می ابرو مزخرف مراسم این در نشدن حاضر براي من وقت ان

  کنی؟ می زورم چرا ، کنم ازدواج خوام نمی ، کن ولم کنم می خواهش مامان_

 ترسـی  مـی  حـاال  ، اونـور  کـردي  کـاري  یـه  نکنـه :گفـت  حـرفم  بـه  توجـه  بـی  و نشست تختم روي
   کنی؟ ازدواج

 زنــدگی ازاد اي خــانواده در درســته کــنم مــی لــز و جلــز عصــبانیت از کــردم احســاس دفعــه یــک
 مـی  و نشسـته  رویـم  روبـه  مامـان  حـاال  بعـد  داشـتم  قـوانینی  خـودم  بـراي  همیشـه  ولی کردم می

   داشتم؟ رابطه کسی با من گوید

 بیسـت  از بعـد  شـناختی  اینجـوري  منـو  تـو  مامـان  واقعـا : بگـویم  توانسـتم  فقـط  است مسخره واقعا
 که واقعا ام دختري جور چه من نشناختی هنوز سال هشت و

ــه اب مشــت چنــد و کــردم بــاز را اب شــیر. رفــتم بهداشــتی ســرویس بــه و برخواســتم جــایم از  ب
 . پاشیدم صورتم روي

 و میـزد  سـفیدي  بـه  گـونم  گنـدم  صـورت  شـدم  خیـره  ینـه ◌ٓ ا در خـودم  به و کشیدم عمیقی نفس
 . بود رفته گود چشمانم زیر
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 اسـت  معلـوم  بزنـی  جـوش  و حـرص  مسـائل  جـور  همـه  از تمـام  ي هفتـه  یک وقتی زدم پوزخندي
 .  شدم خارج بهداشتی سرویس از و ریختم اینه روي اب مشتی.  شود می اینجوري ات قیافه

 .نداشتم را اضافه بحث ي حوصله بهتر بود رفته بیرون اتاق از مامان

 . بپوشم تا برداشتم را ام سرخابی دامن و کت ، رفتم کمدم سمت به

ــه کمرنگــی رژ و کرمــی تنهــا لبــاس پوشــیدن از بعــد ــانم ب ــا و زدم لب ــاد ب ــاق از خــدا ی  خــارج ات
 .  رفتم پایین ها پله از حسی گونه هر از عاري درامد صدا به در زنگ لحظه همان.شدم

 حـاال  امـا  کـردم  مـی  غـش  اسـترس  از االن حتمـا  امـد  مـی  بـرایم  پـیش  سال ده خواستگار این اگر
 . ایستادم جان نازي خانواده روي روبه.اند مرده هایم حس تمام انگار

 سـالم :وگفـت  بوسـید  را ام گونـه  محبـت  بـا  و امـد  جلـو  بـود  جـان  نـازي  اسـمش  کنم فکر که زنی
  خوبی؟ دخترم

  خوبید؟ شما ممنون سالم:گفتم عریضه نبودن خالی براي

  گلم ممنون_

 انگـار  امـد  نمـی  سـن  ایـن  او بـه  اصـال  دارد سـن  سـال  شصـت  حـدود  زن ایـن  انگار نه انگار... ماشاا
 .  باشد داشته سن سال پنجاه خورد نمی بهش هم من مامان هرچند بود ساله سی زن

 . امد می خوبی مرد نظر به کرد علیکی سالم من با و امد جلو بابا هاي همسن تقریبا مردي

 . بود جان نازي پسر شد خانه وارد شیرینی و گل با که نفري اخرین

 .  داشت فرق کامال دیدم می رویم روبه که چیزي با داشتم پسر این از که تصوري
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 مــن بــه نگــاهی اینکــه بــدون و داد مامــان بــه را شــیرینی و گــل  ، داد ارامــی ســالم جــوان مــرد
 .   نیست بدچشم و بود ادبی با مرد داماد اقا است معلوم عجب.شد رد جلویم از بکند

 ایـن  در کـه  خـانم  محبوبـه  بـه  و رفـتم  اشـپزخانه  بـه .بـروم  اشـپزخانه  بـه  داد اشـاره  مـن  بـه  مامان
 گفتم و شدم نزدیک بود ناراحت خیلی وقت چند

  ناراحتی؟ انقدر چرا عزیزم شده چی جون محبوبه:

  شده چش نیست معلوم ام بچه این نگران دخترم بگم چی هی:گفت و کشید آه

 چجوریه؟ مگه چی واسه_

 بهـش  هرچـی  خـودش  تـو  رفتـه  اومـدي  تـو  وقتـی  از ولـی  دختـرم  نشـی  ناراحـت  واال دونم نمی_
 کـه  مـرده  خیلـی  اقـا  نمیـره  هـم  کـار  سـر  زنـه  مـی  زل دیـوار  بـه  و نمیـده  جـواب  شده چی میگم

  کرد می اخراجش سریع بود اقا جاي دیگه کی هر نمیگه بهش چیزي

 کـردن  فکـر  بیشـتر  مجـال  مامـان  بود؟صـداي  افتـاده  اتفـاقی  چـه  حبیـب  بـراي  یعنی رفتم فکر به
 بیار چاي دخترم:نداد من به را

 . رفتم ها مهمان سمت به ارام هاي قدم با.داد دستم به را چاي سینی خانم محبوبه

 . بودم موفق حدودي تا که بزنم لبخندي کردم سعی

 هـم  مـن  و کـرد  تشـکر  مـن  از مـودب  کـردم  چـاي  کـردن  تعـارف  بـه  شـروع  جـان  نـازي  همسر از
 . دادم را جوابش
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 هــا خواســتگار پــیش خــودم و برگردانــدم اشــپزخانه بــه را ســینی،دادم چــاي همــه بــه ترتیــب بــه
 .  نشستم

ــا ــازي همســر و باب ــاره خــانم ن ــد،مامان مــی صــحبت اجتمــاعی و اقتصــادي مســایل ي درب  و کردن
 . کردند می صحبت مامان سفر ي درباره هم جان نازي

 .بود رفته فرو عمیقی فکر در جمع به توجه بی و بود پایین سرش خانم نازي پسر

 . گذاشتم ام شقیقه روي انگشت ، بستم را دردناکم چشمان ، کشیدم اي کالفه پوف

 منتظـرم  و  ایسـتاده  کـه  کـردم  نگـاه  جـان  نـازي  پسـر  بـه  و کـنم  بـاز  چشـم  شد باعث مادر صداي
 . بود

 روي کـردم  اشـاره  او بـه  و نشسـتم  مبـل  روي.رفـتم  پـایین  ي طبقـه  اتـاق  بـه  و شـدم  بلند جایم از
 .  بنشیند رویی روبه مبل

ــت ــد نشس ــه چن ــکوت در دقیق ــودیم س ــه ب ــت ک ــب: گف ــر خ ــنم فک ــد ک ــع بای ــایی توق ــه ه  از ک
    بگید دارید رو همسرتون

   کافیه واسم باشه همراهم و یار زندگی در همینکه ندارم خاصی توقع من_

 چی؟ عالقه و عشق_

  چی؟ یعنی_

 کنیـد  مـی  قبـول  شـما  باشـه  همـراه  باهـاتون  فقـط  و نداشـته  عالقـه  بهتـون  همسرتون اگر یعنی_
  کنید؟ زندگی عمر یه باهاش
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 فکـر  نوجـوان  دخترهـاي  مثـل  کـه  کنیـد  فکـر  شـاید  نـه  بخـواین  رو راسـتش  خـب :کردم فکر کمی
 از فقـط  نـه  باشـه  باهـام  عشـق  روي از همسـرم  دارم دوسـت  مهمـه  عالقـه  مـن  بـراي  ولی کنم می

  دارید؟ عالقه کسی به چی؟ شما ، اجبار روي

 باشم؟ صادق:وگفت شد خیره من به

  زندگیه عمر یه بحث البته_

   خوامش می هم خیلی دارم دوست رو یکی اره_

   درسته؟ بوده مادرتون اصرار خاطر به اینجا امشب اومدنتون دلیل پس_

   تحسینه باعث شما ذکاوت و هوش بله:زد لبخند

  بکنیم کاري یک بهتره پس:گفتم و زدم لبخند هم من

  کاري؟ چه_

 مـی  هـدفم  بـه  مـن  هـم  کنـیم  نـامزد  جـورایی  یـه  و بشـیم  اشنا باهم ماه چند یه خوایم می بگیم_
 نظرتـون  کنیـد  صـرف  مـادرتون  کـردن  راضـی  بـراي  بیشـتري  فرصـت  تونیـد  مـی  شـما  هم و رسم

  چیه؟

  بکنید؟ رو اینکار خواین می چرا ولی میاد نظر به خوب:گفت و کرد کمرنگی اخم

 نمـی  ام خـانواده  اومـده  پـیش  کـه  موضـوعی  بـا  ولـی  فرانسـه  برگـردم  دیگـه  مـاه  چنـد  قراره من_
 خــاطر اســوده و بشــم راحــت دستشــون از گفــت بشــه نــامزدي زدن بهــم از بعــد شــاید حــاال زارن

 برگردم
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 بگیرید؟ طالق خواین می یعنی: گفت و کرد ریز کمی را چشمانش

 خـوام  مـی  فقـط  بخـوره  ام شناسـنامه  تـو  طـالق  مهـر  خـواد  نمـی  دلـم  سـاده  اشنایی یه فقط نه_
  کنید؟ می قبول حاال شماست نفع به هم واین بردارن سرم از دست مادرم و پدر

  نگیره صورت اي عالقه هیچ بین این که بدید قول چیز یه ولی کنم می قبول بله_

  ندارم شدن عاشق براي قلبی من راحت خیالتون:گفتم و زدم بهش بخشی اطمینان لبخند

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

 ســاعت نــیم از بعــد ، کــرد مــی نگــاهم شــده ریــز چشــمان بــا اهــورا کشــیدم ســر را پرتقــالم اب
   خونی؟ می زیاد رمان تو:گفت سکوت

   چی؟ واسه نه خیلی ولی اره: گفتم تعجب با و کردم پاك را دهانم دور

  شده ناقص عقلت گذاشته تاثیر روت همونه_

 اهورا: گفت اعتراض با فرشته

 کــردي کردي؟فکــر فکــر چـی  خــودت بــا تــو: گفـت  فرشــته اعتــراض بــه توجـه  بــی عصــبی اهـورا 
 چـه  مطلقـه  زن یـه  بـه  مـا  جامعـه  در نکـردي  بگیري؟فکـر  طـالق  روز دو از بعـد  کـه  رمانـه  زندگی
  دارند؟ نظري

 جــوري یـه  خــوام مـی  فقــط کـنم  ازدواج باهـاش  خــوام نمـی  کــه مـن : دادم جــواب خونسـردي  بـا 
 . فرانسه برگردم خوام می نفهمن تا کنم گرم رو سرشون و بزنم دور رو بابام و مامان

  برگردي؟ خواي می:گفت فرشته ناگهان
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 . بود عصبی جورایی یک و کرد می نگاهم ناباور شدم خیره او به

 بـی  دامـی  چـه  تـو  قـرار  دونسـتم  مـی  اگـه  اومـدم  مـی  اول از نبایـد  اصـال  برگـردم  خـوام  می اره_
   گشتم نمی بر افتم

 چـرا  دو ایـن  ، کـرد  نگـاه  باشـد  ارام کـرد  مـی  سـعی  کـه  اهـورا  بـه  نگـران  و گزیـد  را لبش فرشته
   بودند؟ مضطرب انقدر

   شدید؟ پریشون چرا شده؟ چیزي:پرسیدم

ــد ، برداشــت را کــیفش فرشــته ــه لبخن ــادم االن جــون ســارینا شــرمنده: گفــت و زد اي عجوالن  ی
    برم باید خریدم می مامانم واسه چیز یه باید اومد

 .رفت خداحافظی بدون سریع و بوسید را اهورا ي گونه

  رفت؟ زود انقدر چرا االن؟ شد چی: گفتم و انداختم باال ابرو

   شد گرم بخور تو میوه اب دونم نمی:وگفت انداخت باال قید بی را هایش شانه

 . نوشیدم را ام میوه اب هم من رفت فکر به و کرد مزه کمی را اش قهوه حرفش از بعد

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

 . مالیدم را چشمانم و برداشتم را عینکم ، گذاشتم کنار را ام کریستی گاتا◌ٓ ا از رو◌ٓ پوا رمان

 . است شده تر ضعیف چشمانم کنم فکر زدم می پزشکی چشم به سري یک باید

ــود ناشــناس شــماره برداشــتمش خــورد زنــگ ام گوشــی ــه  کســی چــه یعنــی ب  زده زنــگ مــن ب
   است؟
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   الو:دادم جواب

   سالم: امد مردي هنگ◌ٓ ا خوش و بم صداي

 .ام شنیده کجا نیامد یادم ولی اوردم فشار ذهنم به کمی اشنایی صداي چه

  شما؟ سالم:پرسیدم و کردم اخم

   خانم سارینا هستم بابک_

 اخـه  نیومـد  یـادم  بابـک  اقـا  ببخشـید :گفـتم  خوشـرویی  بـا  بـود  جـان  نازي پسر بابک امد یادم حال
  افتاده؟ اتفاقی بزنید زنگ نداشتم انتظار

   دنبالتون میام دارم باشید اماده بگم زدم زنگ فقط اتفاقی چه نه کنم می خواهش_

   چی؟ واسه: پرسیدم گیج

ــون خــانواده و شــما مامــانم_ ــد دعــوت رو ات ــا کردن ــدر گوی ــادرتون پ ــر وم ــد شــما از زودت  و اومدن
  دنبالتون میام من بیاین باهاش شما نیست کسی چون

  نیستم؟ که مزاحمتون فقط اینطور که اها_

  اتونم خونه جلو دیگه ساعت یه تا امه وظیفه حرفیه چه این نه_

  ممنون باشه_

   خداحافظ کنم می خواهش_
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 نقشـه  از.بشـوم  امـاده  تـا  دارم وقـت  سـاعت  یـک  خـب .کـردم  قطـع  و دادم را اش خداحافظی جواب
ــانم کــه اي ــود کشــیده مام ــا مــن خواســت مــی گرفــت ام خنــده ب  از امــان ، باشــم تنهــا بابــک ب

 .  مامان کارهاي

ــاهی حمــام ــه ، کــردم کوت ــه.بســتم محکــم را اش گــره و پوشــیدم را پوشــم تــن ي حول  ســمت ب
 . رفتم هایم لباس کمد

ــاز را کمــد در ــه و کــردم ب ــداختم نگــاهی مجلســی هــاي لبــاس ب ــاز هــاي لبــاس بیشــترش ان  و ب
 بـراي  اي سـاده  لبـاس  گـرفتم  تصـمیم  پـس  ، نبـود  امشـب  مهمـانی  مناسـب  اصـال  و بودنـد  جلفی
 . بپوشم امشب

 را موهــایم و رفــتم اینــه جلــوي.پوشــیدم و برداشــتم را ام بــی◌ٓ ا و ســفید پیــراهن ، جــین شــلوار
 . کردم خشک باحوصله

 امـاده  ، ظـریفم  دسـتبند  بسـتن  از بعـد  و کـردم  مختصـري  ارایـش  داشـتم  وقـت  سـاعت  نیم هنوز
 امـده  بابـک  فهمیـدم .خـورد  زنگـی  تـک  ام گوشـی  گذاشـتم  سـالن  در را پـایم  تا.شدم خارج اتاقم از

 .رفتم بیرون خانه از و کردم خاموش را ها چراغ. دنبالم

 .  دیدم زده درخت بر تکیه ناراحت و غمگین را حبیب گذاشتم پا که حیاط در

   خوبی؟:پرسیدم و شدم نزدیکش  ، نیامد دلم اما شوم رد او به اعتنا بی خواستم اول

   امده؟ هایم کودکی همبازیه سر بر چه گرفت اتش جیگرم که انداخت من به نگاهی

 چنـد  جـذاب  حبیـب  همـان  الغـر  و تکیـده  صـورت  ، اشـک  از خـیس  و قرمـز  چشـمان  بـا  مرد این
   است؟ پیش ماه
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ــا ، داد تکــان را ســرش  احســاس ســارینا نیســتم خــوب نــه: گفــت گرفتــه خــش صــداي و بغــض ب
  مرگ ، کنم می مرگ

ــان ــن ناگه ــم م ــض از ه ــدایش بغ ــض ص ــردم بغ ــانم اب ک ــر را ده ــدا پ ــایین ص ــتادم پ  و فرس
 افتادي؟ روز این به تو که افتاده اتفاقی چه جان؟ حبیب شده چی:پرسیدم

 کـرد  خیانـت  بهـم  داشـتم  دوسـتش  بیشـتر  جـونم  از کـه  اونـی  همیشـه  واسـه  رفـت  سارینا رفت_
 کـه  نـازي  پـر  هـاي  خنـده  دیگـه  یکـی  بغـل  تـو  دیـدمش  اهورا مهمونیه بردم رو تو که شبی همون

 . کرد می مرد صدها واسه نه که دیگه یکی واسه داشت رو کرد می من براي دیروز تا

 فقـط  بـوده  باهـام  اگـه  گفـت  بیچـاره  گفـت  بهـم  بـردم  نحـس  ي خونه از و گرفتم رو دستش وقتی
 باشـه  نداشـته  پـول  کـه  ادم عشـق  بـه  چـه  سـرایدارو  بچـه  مـن  گفـت  بهم ،بوده کوتاه سرگرمیه یه

 ... گ بشه عاشق اینکه نه بمیره بره باید

 .  کرد هق هق مردانه و شد روان هایش اشک بدهد ادامه نتوانست دیگر

 ومـــن بـــود کشـــیده دردي چـــه دوســـتم و بـــرادر اخ ریخـــتم اشـــک اش شکســـته دل بـــراي
 واي. دهــد نمــی را مکــررم هــاي زنــگ جــواب چــرا کــه بپرســم او از نخواســتم یکبــار خودخواهانــه

 سـعی  و گـرفتم  اغـوش  در را اش شـده  خـم  هـاي  شـانه  و شـدم  نزدیـک  ام مسـخره  غـرور  و بـرمن 
 . کردم دادنش تسکین در

 مثـل  بـاز  بکنـی  هـم  کـاري  هـر  شکسـته  دیگـر  ، بشـکند  کـه  دلـی  نـدارد  فایـده  دانسـتم  مـی  اما
 .  شود نمی اولش

 .شد شنیده پشتم از بابک صداي که کردم می ارام را حبیب
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 صـورت  و درهـم  هـاي  اخـم  کـه  برگشـتم  عقـب  سـمت  بـه  ام کـرده  فراموش را او اینکه از شرمنده
 .دیدم را قرمزش

   وایستادید بیرون کردم فراموش کردم خلوت برادرم با لحظه یه متاسفم: گفتم خجالت با

 نگـاه  داغـان  حبیـب  بـه  ، شـد  کمتـر  هـایش  اخـم  از کمـی  نکنـد  بـدي  فکر تا برادرم گفتم عمد از
  خواهرتون نامزد هستم بابک من سالم:وگفت گرفت حبیب جلوي را دستش ، کرد

 کـه  گذشـت  کمـی ، دوخـت  چشـمانم  بـه  را اشـکش  پـر  چشـمان  حبیـب  گفـت  غـیض  با را خواهر
ــا و فشــرد را بابــک دســت ، گرفــت ازمــن چشــم ــدنتون از حبیــبم مــنم:گفــت ارامــی لحــن ب  دی

  خوشوقتم

  همچنین:بابک

  خوش شب خونه میرم من:گفت و من به کرد رو

   نداره رو لیاقتش نکن فکر بهش عزیزم خوش شبت: زدم لبخند

 . ورفت گفت بابک به رو اي اجازه با

 کـه  بـریم  بیـاین  شـد  تمـوم  زدنتـون  دیـد  اگـه : گفـت  حـرص  بـا  بابک که بودم گر نظاره را رفتنش
 شد دیر

 . انداختم پایین سر و گرفتم دندان به را لبم نخندم لحنش از کردم سعی

 فشــار محکــم و گذاشــت گــاز روي را پــایش شــدم کــه ماشــین ســوار افتــادم راه بــه ســرش پشــت
 .  داد
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  کردي؟ خلوت برادرت با که:گفت عصبی که گذشت دقیقه چند

 بـزرگ  بـاهم  بچگـی  از مـا  مونـه  مـی  بـرادرم  مثـل  حبیـب : گفـتم  جـدي  و دادم فشار بیشتر را لبم
   شدیم

   شدید؟ بزرگ فقط_

  چیه؟ منظورت:گفتم و شدم خیره رخش نیم به ، انداختم باال را ابرویم تاي یک

  نباشه عشقت وقت یه میگم_

 نکـن  شـوخی  مـن؟  عشـق  حبیـب؟  کـی :گفـتم  و خنـده  زیـر  زدم بلنـد  ، کنم تحمل نتوانستم دیگر
 تــا مـن  هــم بعـدش  بــوده باهـام  ام زنــدگی لحظـات  بهتــرین تـو  دوســتمه بهتـرین  حبیــب ، بـامن 
 دیگـه  چیـز  یـه  راسـتی  ، نـدارم  شـدن  عاشـق  واسـه  قلبـی  گفـتم  بـار  یـه  که من نشدم عاشق حاال

 مــنم بــود داغــون دختــره خیانــت واســه هــم امشــب داره دوســت رو دختــري یــه خــودش حبیــب
  کردم می ارومش داشتم

 . بود زیبا و دیدنی واقعا شهر برق و زرق ، بودم خیره بیرون به. همینطور اوهم کردم سکوت

   شدي؟ عصبی چرا: وگفتم برگشتم سمتش به بود کرده مشغول را ذهنم که بود سوالی

   چی؟_

 رگ مونـه  مـی  بـرادرم  مثـل  کـه  مـردي  کـردن  بغـل  بـراي  بایـد  چـرا  شـدي؟  عصـبی  چـرا  میگم_
   کنی؟ باد غیرتت
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 مـرد  یـه  بغـل  تـو  روشـه  اسـمم  حـاال  کـه  زنـی  چـون  ، مـردم  یـه  چـون  شـدم  عصبی: زد پوزخند
 مـن  بـودي  تـو  اگـه  کنـار  بـزاریم  روهـم  عشـق  ي مسـئله  شـدي؟  نمـی  عصبی بودي تو دیدم دیگه

   کردي؟ می چیکار  دیدي می زن یه بغل تو و

   زدم؟ می فریاد یا کردم می نگاه کردم؟ می چه بودم من رفتم فرو فکر به حرفش با

 . بودم نکرده تجربه حاال تا را حسی همچین من دانم نمی

 . کنم فکر چیزها این به بخواهم که بودم نچشیده را عاشقی حس من

ــا درگیــري از را مــن بابــک صــداي دادم بیــرون کالفــه را نفســم  شــو پیــاده: اورد بیــرون خــودم ب
   رسیدیم

 .  بود برده خانه به را ماشین کی نفهمیدم که بودم فکر در انقدر

 . شدم خیره خانه سفید نماي به و شدم پیاده ماشین از

 . افتاد همسرش و جان نازي به چشمم خانه در جلوي در بود زیبایی و بزرگ ي خانه

 .رفتم سمتشان به و نشاندم لبم روي لبخندي

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

 کل داناي

   تو به لعنت عوضی ، عوضی:زد فریاد و کوبید دیوار به را لیوان عصبی فرشته

 گذاشتی؟ سرت رو خونه چرا خبرته؟ چه:کشید داد و شد اتاق وارد اهورا
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 مـن  اهـورا  بـره  نـزار : گفـت  اهـورا  سـوال  بـه  توجـه  بـی  میـزد  قـدم  اتـاق  در کالفه و عصبی فرشته
    نره کن کاري یه میشه اب بر نقشه هام نقشه تمام بره اگه نشده تموم باهاش کارم هنوز

 چـون  نـرو  سـارینا  بگـم  بهـش  بـرم  کـنم  چیکـار :وگفـت  کشـید  ، بـرد  موهایش میان به دست اهورا
  اخه دارم نگهش چجوري اره؟ نگرفتیم انتقام ماهنوز

 .افتاد زمین روي و لرزید ، نداشت توان پاهایش دیگر که فرشته

 شـد  چـت  عزیـزم  خـوبی؟  جـان  فرشـته :وگفـت  گرفـت  را بـازویش  زیـر  ، شـد  نزدیکش نگران اهورا
  گلم پاشو جان فرشته یهو؟

 .گذاشتش تخت روي ، کرد بلندش مضطرب اهورا. شد بیهوش و بسته چشمانش فرشته

 ضــربه چنــد ارام. ریخــت اش پریــده رنــگ صــورت روي و برداشــت اب کمــی تخــت کنــار پــارچ از
 . بود بیهوش همچنان او ولی زد فرشته صورت به

 .افتد بی عشقش براي اتفاقی نداشت دوست اصال شد جمع اهورا چشمان در اشک کم کم

 اگـر  بـود  گفتـه  چیـزي  فرشـته  بـه  سـارینا  امـدن  ي دربـاره  چـرا  که کرد می لعنت بارها را خودش
ــت نمــی ــر دو ان گف ــام درگی ــی انتق ــدند نم ــه را نفســش.ش ــرون کالف ــت و فرســتاد بی ــرد دس  س
 .  فشرد محکم را فرشته

 بـه  کـه  عشـقی  خـاطر  بـه  و اسـت  نکـرده  فرامـوش  را سـامان  هنـوز  فرشـته  دانست می بود غمگین
.  بوســید را فرشــته ســفید پیشــانیه و کشــید اهــى. بگیــرد انتقــام ســارینا از خواهــد مــی داشــت او

ــه کــه عشــقی از ذره یــک فرشــته کــاش ــه را داشــت ســامان ب  خوشــبخت او وقــت ان داشــت او ب
 .بود می زمین روي مرد ترین
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  *************************** 

   سارینا

 .   کرد نمی ولم حبیب فکر لحظه یک ولی باشم شاد کردم می سعی را مراسم طول تمام

 مـی  وگرنـه  رسـد  نمـی  رو و چشـم  بـی  دختـر  ان بـه  دسـتم  کـه  حیـف  کنم صحبت او با فردا باید
 .  نکند را پسري با کردي بازي فکر دیگر یکبار که بیارم سرش بالیی چه دانستم

 فکري؟ تو همش دخترم شده چیزي: زد صدایم جان نازي

  دوستامه از یکی مشغوله فکرم یکم فقط نیست چیزي جون نازي نه_

   اینطور که اها_

  شد؟ حاضر شام خانم مقدس: گفت بلند بعد

   چینم می میز رو دارم خانم بله_

 پخـش  کـودك  ي برنامـه  کـه  تلـویزون  بـه  تنهـا  مـن  و شـدند  صـحبت  مشـغول  مامان با جان نازي
 . بودم شده خیره کرد می

 ارام و شــدم نــزدیکش کمــی بــود ســرگرم اش گوشــی بــا کنــارم و بــود انداختــه پــا روي پــا بابــک
  چیه؟ اسمش:گفتم

  کی؟ اسم: پرسید متعجب

  داري دوستش که همونی_
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  مرجان: گفت و انداخت باال را ابروهایش

  دونه؟ می من ي درباره قشنگه اوهوم_

   نه_

   نگفتی؟ بهش چرا_

  کنم مشغول موضوع این به نسبت رو ذهنش باید چرا پس کنیم ازدواج نیست قرار ماکه _

 اینـو  دارم واسـتون  بشـه  بـد  و بشـنوه  جـایی  یـه  از ممکنـه  بگـی  راستشـو  بهتـره  هرحـال  به خب_
  دیگران از بعد بشنون عشقشون از اول رو  حقیقت دارن دوست دخترا میگم بهت

 میگم بهش بعدا: گفت و رفت فکر به

   خوبه_

 بـزرگ  میـز  سـمت  بـه  و برخواسـتم  جـایم  از مکـث  کمـی  بـا  زد صـدایمان  شـام  براي خانم مقدس
 و خـوبی  تمـام   بـا  هـم  مهمـانی  شـب  رفتم،بـاالخره  بـود  کـرده  مـزین  را ان رنگـارنگی  غـذاهاي  که

 .  نبود چیز هیچ به حواسم من که چند هر. رسید اتمام به اش بدي

 . شد زده اتاق در که کردم می خشک کوچکی ي حوله با را موهایم امدم ون بیر حمام از

   بفرمایید: گفتم بلند

 داره کــار باهــات اومــده فرشــته اســم بــه خـانمی  یــه دختــرم: گفــت کــرد بــاز را در خــانم محبوبـه 
   دوستته میگه
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 بپوشـم  لبـاس  مـن  تـا  کـن  پـذیرایی  ازش جـون  محبوبـه  کـن  کـاري  یـه  پس اومده؟ فرشته واقعا_
  پایین بیام

  رو طفلی نکنی معطل بیا زود پس دخترم باشه_

 

    چشم_

ــه ــانم محبوب ــایم و پوشــیدم لبــاس ســریع.بســت را در خ ــانه را موه ــزم رژ ، کشــیدم ش ــه را قرم  ب
 .شدم خارج اتاق از و مالیدم لبانم

ــان لبخنــد ــه ، شــدم ســالن وارد زن ــود نشســته مبــل روي کــه فرشــته ب  هــایم بچگــی عکــس و ب
 . کردم سالم بود دستش

  بودم االن از تر خوشگل هام بچگی: گفتم و نشستم رویش به رو داد را جوابم

  بودي تر برو دل تو موقع اون خوشگلی االنتم ولی بودي خوشگل_

 رو مـا  حقیـر  ي کلبـه  قدمشـون  بـا  خـانم  فرشـته  کـه  افتـاده  اتفاقی اومدي خوش راستی ممنونم_
  کردند؟ منور

 واسـت  دلـم  افتـه  بـی  بایـد  اتفـاقی  چـه  بابـا  نـه  حقیرانـه  هـاي  کلبـه  این از باشه تا: گفت و خندید
  دیدنت اومدم بود شده تنگ

 بـه  همـین  بـود؟براي  شـده  تنـگ  مـن  بـراي  دلـش  فرشـته  شـنیدم  مـی  چـه  شـد  تند قلبم ضربان
   بود؟ امده دیدنم
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  سارینا ، سارینا_

   جانم: امدم خودم به

   منه؟ با گوشت یهو؟ رفتی کجا عزیزم بال بی جونت_

  گفتی؟ چیزي بله افتادم چیزي یه یاد لحظه یه ببخشید_

  گرفته حالم بگردیم خورده یه بیرون بریم بیا میگم_

  بیام بشم اماده من تا بخور چیزي یه تو باشه_

 ...  راستی باشه_

 . بدهد ادامه را حرفش تا برگشتم سمتش به

 فـرم  خـوش  رو لبـات  بـزن  همیشـه  میـاد  بهـت  خیلـی  قرمـز  رژ:کـرد  زمزمـه  شیطان و زد چشمکی
 .میده نشون

 .  شد شادي از پر دلم.امد لبم روي لبخند

 دسـتم  دادم تکیـه  در بـه . بسـتم  محکـم  را در و شـدم  اتـاقم  وارد ، دویـدم  را هـا  پلـه  خوشـحالی  با
ــا بــود؟چرا امــده ســرم بالیــی چــه.گذاشــتم ضــربانم پــر قلــب روي را  مــی شــوق فرشــته دیــدن ب

  بود؟ کسی چه صمیمی دوست یک از غیر فرشته بود؟مگر که او مگر کردم؟

ــه دارم خــدایا واي  از هــایم گونــه کــردم نگــاه خــودم بــه ، رفــتم اینــه ســمت بــه شــوم مــی دیوان
 .  بود کرده داغ هایم گوش و بود شده سرخ فرشته حرف خجالت

 .  شدم اماده سردرگمی با و کشیدم عمیقی نفس
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   بیام دیر شاید بیرون میرم من جون محبوبه: گفتم خانم محبوبه به رفتم بیرون که اتاق از

   سالمت به دخترم چشم_

  جون فرشته بریم خداحافظ_

  ریم؟ می کجا اول:گفتم بهش رو شدم خارج خانه از فرشته با

  رستوران بعد خرید بریم اول_

    باشه_

 .رفتیم پاساژ به و شدیم ماشین سوار

 .  کردم نگاه گشت می هارا مغازه داشت هنوز که فرشته به ناالن و خسته

 فرشـته : گفـتم  ، بـود  افتـاده  شـماره  بـه  نفسـم  و شـده  خسـته  رفـتن  راه همـه  ایـن  از که حالی در
 گـردیم  مـی  داریـم  کـه  پاسـاژ  سـومین  ایـن  خـدا  بـه  خونـه  بـریم  بیا داریم دوست که کی هر جون

 خرید بیا اهورا با بعداً بریم بیا خریدي مانتو یه فقط تو بعدش

 میـریم  راه داریـم  سـاعته  پـنج  همـش  دیگـه  بیـا  زنـی  مـی  غـر  انقـدر  چرا سارینا اوف:گفت حرصی
  نمیرم راه روز یه از کمتر دوستام با من

ــندلی روي ــه ص ــه ای ــار ک ــی کن ــازه از یک ــا مغ ــود ه ــتم ب ــدنی آب از و نشس ــه مع ــه ای ــده ک  خری
 .  نوشیدم بودم،کمی

 اهـوراي  چـرا  بگـو  پـس  نـدارم  رفـتن  راه انقـدر  بـه  عـادت  مـن  نـداره  جـون  پاهـام  فرشته خدا به_
  هستی چجوري تو دونسته می خرید بیاد باهات خواسته نمی بدبخت
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  باشه؟ خونه میریم دیگه بعد بریم است مغازه اخرین دیگه این باشه:گفت و نشست کنارم

 باشه_

 . کردم برگشتن به راضی را فرشته بود بدبختی و اصرار هر به باالخره

   گیرم می تاکسی من: گفت و کرد تند پا خیابان سمت به فرشته رفتیم بیرون که پاساژ از

 . گفتم اي باشه

 نزدیــک فرشــته بــه باســرعت ماشــین یــک کــردم نگــاه خیابــان بــه. رفــتم ســمتش بــه زنــان قــدم
 . نبود ان به حواسش فرشته و میشد

 ایـه  گوشـی  از چشـم  کـه  بـود  افتـاده  بـرایش  اتفـاقی  چـه  فرشـته  دانـم  نمـی  ولـی  زد بـوق  ماشین
 . گرفت نمی اش لعنتی

   باش مواظب فرشته: زدم فریاد که داشت او از کمی ي فاصله ماشین

 .کشیدمش خودم سمت به محکم را دستش و دویدم برگرداند سمتم به را رویش فرشته

 . ایستاد ما قدمی دو در درست ماشین. افتادیم زمین روي دو هر که کشیدم محکم انقدر

 بـا  بابـک  بـه  رو و شـدم  بلنـد  فرشـته  بـه  توجـه  بـی  ، دیـدم  را بابـک  شـد  پیـاده  که ماشین راننده
  کنه؟ می رانندگی باال سرعت با شلوغی جاي همچین تو ادم کجاست؟ حواست:گفتم فریاد

  کنی؟ می چیکار اینجا تو سارینا:کرد زمزمه بود زده بهت هنوز که بابک

  میگی چی تو میگم چی من:گفتم عصبی
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 .برگشتم بود افتاده زمین روي شده خشک که فرشته سمت به

 نقطـه  یـک  بـه  فقـط  فرشـته  امـا  کـنن  بلنـدش  داشـتن  سـعی  و بودند گرفته را بغلش زیر زن چند
 .  داد نمی نشان خود از العملی عکس و بود شده خیره

 عزیــزم نشــده چیــزي جــات از پاشــو جــان فرشــته:گفــتم و دادم تکــانش ، شــدم نــزدیکش نگــران
 شد رفع خطر

  ن...ما...سا: کرد زمزمه لب زیر

   بیاد اهورا زنم می زنگ االن عزیزم؟ چی سامان_

ــال ــیفش دنب ــین روي ک ــاالخره گشــتم زم ــار ب ــدایش باغچــه کن ــردم پی ــک. ک ــزدیکم باب  و شــد ن
   بیمارستان ببریمش تا ماشین تو بیاریش بهتره:گفت

ــرم ــه را س ــانه ب ــد نش ــان تایی ــر دادم تک ــر دو ه ــازوي زی ــته ب ــرفتیم را فرش ــل و گ ــین داخ  ماش
 .  گذاشتیم

 .  باشد افتاده برایش بدي اتفاق ترسیدم میزد صدا را سامان اسم مدام فرشته

 دســت بــا و کــردم مــی رام◌ٓ ا را لـرزان  فرشــته دســتم یــک بــا کـرد  مــی راننــدگی باســرعت بابـک 
 شـماره  توانسـتم  نمـی  کـه  بـودم  نگـران  و عصـبی  انقـدر . گشـتم  مـی  اهـورا  ي شماره دنبال دیگرم

 .  کنم پیدا را اش

 لعنتی لعنتی: زدم فریاد عصبانی

 . برگشت چشمانش و شد بیشتر لرزیدنش ناگهان فرشته
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    برو تند،باش زود توروخدا کرده تشنج:گفتم گریه با بابک به و گفتم حسینی امام یا

 .  شدم خیره لرزید می و بود کشیده دراز تقریبا پایم روي که فرشته به

 را زبــانش تــا گذاشــتم هــایش دنــدان الي بــدبختی بــا را دســتم ســریع ، بــود شــده قفــل دهــانش
 . گفتم اخى پیچید دستم در که دردي از.نگیرد گاز

 یـک  را زبـانش  کـه  ترسـیدم  مـی  نیـاوردم  بیـرون  فرشـته  دهـان  از ولـی  بـود  نهایـت  بی دستم درد
 .رسیدیم بیمارستان به باالخره که کردم مهار را ازادم دست با را دستانش. نگیرد گاز موقع

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

 لحظـه  هنـوز .بـود  شـده  درهـم  ام چهـره  دسـتم  سـوزش  از.کـرد  مـی  عفـونی  ضـد  را دستم پرستار
 . کردم جدایشان ازهم بدبختی چه با.دارم یاد به بود شده درگیر بابک با اهورا که اي

 کـرده  فـوت  فرشـته  نکـرده  خـدایی  کـه  کـرد  مـی  رفتـار  جـوري  میـزد  سـرش  تـوي  گریـه  با اهورا
 .  نداشتم دیگر را یکی این ي حوصله.نکردم نگاهش نشست کنارم بابک. است

 .  کرد می پانسمان را دستم داشت که دادم پرستار به را حواسم

    دوستته؟ کیه؟ دختره این: امد صدا به بابک که گذشت دقیقه چند

 .است پسرم دوست انگار که دوست گفت می جوري

 یکــم مگــه؟فقط ندیــدیش ام معشــوقه نــه:توپیــدم او بــه بــود مشــهود حــرص دران کــه صــدایی بــا
    کنه ازدواج دیگه وقت چند تا قراره و دختره
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 چـرا  تـو؟  چتـه  بابـا  خـب  خیلـه :گفـت  نخنـدد  داشـت  سـعی  هـم  و بـود  کرده اخم هم که حالی در
  بهم پري می میگم هرچی

   بدم جوابتو تا بپرس حسابی و درست سوال زنی می بیخود هاي حرف اینکه براي_

ــا شــد تمــوم:پرســتار ــار یــه روزي بایــد و نخــوره بهــش اب هفتــه یــه ت  کنــی عــوض و پانســمان ب
  کن مصرف سرموقع هم رو داد دکتر که داروهایی

    چشم_

 بریم باش زود اومد بهوش:گفت زنان لبخند و امد اهورا بالفاصله که رفت پرستار

 . امد می سرمان پشت هم بابک ، رفتیم فرشته اتاق سمت به اهورا با

 . دیدم باز نیمه چشمان با را جان بی فرشته شدم که اتاق وارد

   عزیزم؟ خوبه حالت:زدم لبخند و شدم نزدیکش

 . کرد بسته و باز تکان بله معناي به را چشمانش

 کـه  بعـدهم  ندیـدمتون  خـدا  بـه  اتـونم  شـرمنده  واقعـا  مـن  خـانم  سـالم :گفـت  و امـد  تر جلو بابک
   نفهمیدي شما ولی زدم بوق دیدم

  ت...نیس...لی...مشک: گفت حال بی فرشته

 

 . دادم فشار محکم و گرفتم را سردش دست
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 اتفــاق از چقــدر دانســتم مــی اســت امــن جــایش کــه بــدهم خــاطر اطمینــان او بــه خواســتم مــی
 .ترسیده امشب

 .  افتاد ام شده پانسمان دست به چشمش که کشیدم اهى

  بزارید؟ تنها مارو میشه:گفت کردند می صحبت ارام حاال که بابک و اهورا به رو فرشته

 یـا  کـن  صـدام  یـا  داشـتی  احتیـاج  چیـزي  بـه  عزیـزم  البتـه :زد لبخند و کرد قطع را صحبتش اهورا
  بگو سارینا به

 باشه:فرشته

   شد؟ اینجوري من خاطر به: کرد زمزمه و کرد بلند را دستم فرشته رفتند که بابک و اهورا

   متاسفم:کرد زمزمه دوباره فهمید را چیز همه سکوتم از نگفتم چیزي

 .  نشاند ان روي اي بوسه و برد لبانش نزدیک را دستم

 . شد تند ضربانش و لرزید قلبم

   چیز همه خاطر به ممنونم:گفت و بوسید را دستم دوباره که کردم نگاهش مات

 تشـکر  بـراي  فقـط  کرد؟یعنـی  را کـار  ایـن  چـرا   بوسـید؟  را مـن  دسـت  فرشته بودم زده بهت هنوز
 . کن کمکم شوم می دیوانه دارم خدایا کرد؟ را کار این

 .  بود دستش در محکم دستم  هنوز. بود رفته خواب به و بود بسته را فرشتهچشمانش

 .بوسیدم نرم را اش پیشانی و شدم خم بود شده ها فرشته مثل خواب در
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********************************* 

 . بود حال بی هم هنوز بود اغوشم در فرشته.راند می ارام را ماشین اهورا

 گــوش قلــبم صــداي بــه و بــود ام ســینه روي ســرش کــردم تــر محکــم دورش را دســتم ي حلقــه
 قبـول  میـل  کمـال  بـا  هـم  مـن  و بدهـد  گـوش  خواهـد  می قلبم صداي به گفت می خودش. میداد
 . کردم

   خوابیده؟:کرد زمزمه اهورا

 . بود خواب نظر به کشید می نفس ارام و بود بسته چشمانش انداختم نگاهی فرشته به

   خوابه:کردم زمزمه اهورا مثل هم من

  بدم دستش از ترسم می نگرانشم خیلی_

 ازدواج دیگـه  وقـت  چنـد  تـا  فرشـته  و تـو  نمیـدي  دسـتش  از کـه  معلومـه  اهـورا  حرفیـه  چه این_
 هستید باهم همیشه براي و کنید می

 هــاي خیابــان بــه!کــاش! افتــاد نمــی اتفــاق ایــن هیچوقــت کــاش:گفــت خــودش بــا و کشــید اهــى
 . شدم خیره شلوغ

 . خندیدند می و رفتند می راه نگرانی و استرس هیچ بدون که دغدغه بی مردم به

 . بود هایش لب روي لبخندي طرح بار این کردم نگاه فرشته به دوباره و برگرداندم را سرم

 . داشتم احتیاج ارامش این به بستم چشم و گذاشتم سرش روي را سرم

 *************************** 
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 . کرد مرتب و کشید رویش را پتو فرشته مادرِ

   بودي دخترم کنار اینکه از عزیزم ممنون:گفت من به رو و زد لبخندي

 

 کنم می خواهش:گفتم و نشستم فرشته تخت کنارِ صندلی روي

   دیدمتون جا یه کنم می احساس اشناست خیلی واسم شما ي قیافه ببخشید_

 سـال  چنـد  سـارینام  مـن :گفـتم  بنـابراین  بگـویم  را راسـتش  گـرفتم  تصـمیم  کشـیدم  عمیقی نفس
 خونــه اومـدم  تشـکر  واســه مـن  بعـد  و زدن پیونــد مـن  بـه  رو همســرتون ي بـرادرزاده  قلـب  پـیش 

  اومد؟ یادتون اتون

 و تیـز  نگـاهی  وحشـتناکی  اخـم  بـا  ناگهـان  کـه  شـد  چـه  دانـم  نمـی  امـا  کرد نگاهم مات کمی اول
 .    انداخت ، بود خیره بیرون به خیال بی که فرشته به اي برنده

 کشـید  مـی  پـی  در پـی  کـه  بلنـدي  هـاي  نفـس  از را ایـن  باشـد  ارام تـا  کـرد  می را اش سعی تمام
 .فهمیدم

 . بشود عصبی که ترسیدم نگفتم چیزي

  .افتاد من به دو هر نگاه که شدم بلند جایم از

  میري؟ کجا:گفت فرشته

 مهمـی  کـاري  بابـام  پـیش  بـرم  بعـدش  خونـه  بـرم  بایـد :گفـتم  و انـداختم  ام سرشـانه  روي را کیفم
  داره باهام
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 مــاجرا کــه فهمیــد اوهــم انگــار.شــوم خــالص ســنگین جــو ان از خواســتم مــی فقــط گفــتم دروغ
 . نگفت چیزي و کرد سکوت که چیست

 سـمت  بـه  و شـدم  خـارج  بـود  سـنگین  بـرایم  دیگـر  هـوایش  کـه  اي خانـه  از کوتاهی خداحافظی با
 .  رفتم تاکسی گرفتن براي خیابان

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

 )کل داناي(

  باشه؟ باتو باید چرا دختره این کنی؟ می غلطی چه داري: زد فریاد فرشته مادر

 حمـام  سـمت  بـه  کـه  طـوري  همـان  و برداشـت  رفـتن  حمـام  بـراي  را هایش لباس خونسرد فرشته
   انتقام براي:گفت رفت می

 زارم نمـی  مـن  چـی؟  یعنـی :گفـت  کـرد  نمـی  فـروکش  هـم  لحظـه  یـک  کـه  عصـبانیتی  با مادرش
 خیلـی  اگـه  تـو  نـداره  گنـاهی  هـیچ  دختـره  ایـن  بهـت  گفـتم  بـار  هـزار  فرشته کنی بدبخت پسرمو

   داري؟ چیکار این به بگیر اش خانواده از برو انتقامی فکر به

 . کند پیدا نجات دادن جواب از فرشته شد باعث و خورد در به اي تقه

 . افتاد سامان یاد باز بابک دیدن محض به فرشته مادر. شدند اتاق وارد بابک و اهورا

 . بود سامان با هرجا و همیشه که طوري به بود سامان صمیمی دوست بابک

 بهانـه  بـه  و کـرد  پرسـی  احـوال  اهـورا  و بابـک  بـا  زور بـه  ، شـد  جمع فرشته مادر چشمان در اشک
 .   کرد ترك را اتاق اوردن چاي ي
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 اینکـه  مثـل :گفـت  اهـورا  بـه  رو خنـده  بـا  و کـرد  نگـاهی  بابـک  ي کـرده  بـاد  چشـم  یـک  به فرشته
   بودي رفته فرو نقشت تو خیلی

 هیچـیم  شـما  مقابـل  در کـه  مـا : گفـت  جـو  تغییـر  بـراي  بابـک  کـرد  نگـاهش  غمگـین  فقـط  اهورا
 .واقعیته ، نیست نقش شد باورم منم که بودي کرده تشنج جوري خانم

 کـه  دانسـت  مـی  خـودش  ولـی  بـود  کـرده  بـازي  نقـش  او انهـا  نظـر  از شـاید  زد پوزخنـدي  فرشته
 . است بوده محض حقیقت

 دو ان بـه  را واقعیـت  کـه  خواسـت  کنـد  همکـاري  انهـا  بـا  بـود  قـرار  کـه  دکتـري  از بدبختی کلی با
 .  کرده می بازي نقش او که کنند فکر همچنان انها و نگوید

 سـاعت  نـیم  تـا : وگفـت  رفـت  حمـام  بـه  و داد فشـار  دسـتش  در تـر  محکـم  را اش حوله و کشید اه
 .بیرون میام دیگه

 هــق هــق ناکــامش ســامان یــاد بــه و شــد ســرازیر اشــکش.انــداخت حمــام درون بــه را خــودش و
 . کشید محکم و برد موهایش درون را دستش ، کرد فوت را نفسش اهورا.کرد

   موهاتو همه کندي رفیق باش اروم:گفت و گرفت را دستش بابک

 بــه:گفــت بغــض از گرفتــه صــداي بــا و گذاشــت ســرش روي دســت ، صــندلی روي نشســت اهــورا
 پریـد  دهـنم  از زده سـامان  بـه  کـی  گفـتم  نمـی  بهـش  هیچوقـت  کـاش  باشم؟ اروم تونم می نظرت

 .فهمید ام بدبختی از و گرفت اشو پی هم فرشته و

  میدم بازیش که دارم وجدان عذاب خوبیه دختر سارینا: گفت و زد تکیه دیوار به بابک
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ــورا ــه اه ــان زمزم ــک: گفــت کن ــک بهــش باب ــارینا خــوام نمــی نشــو نزدی ــوره شکســت س  اون بخ
 کـاري  یـه  مـنم  کـن  ولـش  گذشـت  کـه  مـدت  یـه  بسـوزه  فرشـته  انتقـام  اتیش تو که نداره گناهی

 بشه منصرف فرشته کنم می

 ام دیوونـه  اونمـداره  منتظرمـه  مرجـان  بـرم  بایـد  دیگـه  مـن  اهـورا  خـب  بشه منصرف خداکنه:بابک
 راضــی رو ات خـانواده  میگــه طـرف  یــه از گیـره  مــی مـارو  ســارینا اه میگـه  طــرف یـه  از کنــه مـی 
 .کن

 .نکرده قطع سرتو تا که برو بدتره من از وضعت تو:وگفت کرد رمقی بی ي خنده اهورا

 .رفت مرجان با قرارش سمت به خداحافظی از بعد و کرد اي خنده هم بابک

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

   سارینا

 . کردم می زمزمه خود با هم ارامى اهنگ همزمان و زدم می شانه را موهایم

  بفرمایید:گفتم سرخوش خورد در به اي تقه

 یـه  تـو  دیـدم  مـن  عجـب  چـه :گفـت  لبخنـد  بـا  و انـداخت  بـاال  ابـرو  دیدنم با و شد اتاق وارد مامان
 .برسی خودت به روز

  باشم؟ االن که بودم شلخته کی من مامان:گفتم معترض

 .همیشه:گفت خونسرد
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 صــحبت خــودش شــدم منتظــر همــین بــراي نداشــتم را مامــان بــا بحــث ي حوصــله کــردم پــوفی
 .  بگوید را اتاقم به امدن دلیل و کند

   چجوریه؟ بابک با ات رابطه:گفت که گذشت دقیقه چند

  باشه؟ خاصی جور باید:گفتم و نشستم صندلی روي  ، انداختم میز روي را شانه

ــه شــما االن اره خــب_ ــامزد جــورایی ی ــی محســوب ن ــد پــس شــید م ــامزدي دوران بای ــی ن  خیل
   کنید سپري رو خوبی

 بشیم اشنا قرارِ فقط ما نیستم نامرد بابک با من مامان: گفتم کالفه و انداختم پایم روي پا

 خیالـت  بـی  مـاه  چنـد  ایـن  بعـد  کـردي  فکـر  چـی  کـه  خـب : گفـت  و شـد  سـینه  بـه  دست مامان
  میشم؟

 دور فکـر  پـس  کنـی  ازدواج بابـک  بـا  بایـد  تـو  کـنم  نمـی  کـه  معلومـه :گفت که کردم نگاهش فقط
   فهمیدي؟ سارینا کن بیرون سرت از رو بابات و من زدن

 .  شد خارج اتاق از بود کننده تهدید کامالً که نگاهی با که نگفتم چیزي هم باز

 بـه  اي پلـه  راه کـه  اتـاقم  بـالکن  از پـس  کـردم  مـی  صـحبت  حبیـب  بـا  بایـد  شدم مامان خیال بی
 . بود اشان خانه در حبیب حتما نبود حیاط در کسی. رفتم پایین ،داشت حیاط

 نبـودم  بـردار  دسـت  مـن  امـا  نکـرد  بـاز  کسـی  اول زدم در و رفـتم  خـانم  محبوبـه  ي خانه سمت به
 خـواب  صـبحی  سـر  تـو :گفـت  و کـرد  بـاز  را در الـود  خـواب  اي قیافـه  بـا  حبیـب  کـه  زدم در انقدر

    نداري؟
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   ظهره یازده ساعت اقا؟ کجاست صبح سر:وگفتم شدم خانه وارد گذاشت باز را در

 .گفت کشداري هوم و بست را انداخت،چشمانش را خودش مبل روي

   ببینم خوابشو اومدم کرده فکر ازم کن پذیرایی ببینم پاشو:گفتم و نشستم مبل روي

   میاد خوابم من بخور بردار خواي می هرچی سارینا شو خیال بی:گفت مظلومیت با

 بـا  و کـردم  صـورتش  نزدیـک  را صـورتم ، نشسـتم  زمـین  روي کنـارش  رفـتم  ، شـدم  بلنـد  جایم از
  هان؟ کنم پذیرایی خودم از خودم من میاد دلت جور چه تو جونم حبیب:گفتم ناز

 . کرد باز تاخیر کمی با را چشمانش و کرد اخمی

 بخـورم  مـن  بـده  چیـز  یـه  دیگـه  پاشـو : وگفـتم  کـردم  لـوس  را خـودم  و شـدم  خیـره  چشمانش به
 دیـدمت  بـار  سـه  ، دو فقـط  اومـدم  کـه  وقتـی  از دونـی  مـی  بگـردیم  یکـم  بیـرون  بریم هم بعدش

  بود؟ شده تنگ سال چند این تو برات دلم چقدر من دونی می انصاف بی اخه

 . بود ام خیره  خاصی نگاه با فقط حبیب

ــورتم ــک را ص ــرش نزدی ــردم ت ــه و ک ــرم اي بوس ــه روي ن ــتم اش گون ــتم گذاش ــو:وگف ــه پاش  دیگ
 عزیزم

ــرد موهــایش میــان دســتی.نشســت مبــل روي و شــد بلنــد  نگــاهش منتظــر و نشســتم کنــارش ب
 . رفتم فرو گرمش اغوش در دفعه یک که کردم

 .نداشت شدن جدا قصد و بود پیچیده دورم محکم را دستانش
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 روي سـر  و کـردم  بغـل  محکـم  را او هـم  مـن  شـدم  خـارج  اش ناگهـانی  حرکـت  بهـت  از کـه  کمی
 . گذاشتم اش سینه

 . بودم خوشحال من و بود برگشته گذشته حبیب بستم لذت با را چشمانم

   زیاد خیلی سارینا دارم دوست:شنیدم را احساسش پر زمزمه

  چی؟ زد خشکم

   دفعه؟ یک شد چه

   شنیدم؟ می چیزي چه خدایا

   دارد؟ دوست را من گفت حبیب

 . دارد دوستم گفت منظور بی حبیب حتما،ام کرده اشتباه حتما

 .است گفته منظور بی حتما گذشته مثل اره

   گفتی؟ چی:وگفتم امدم بیرون اغوشش از ترس با

 اول همـون  از سـارینا  دارم دوسـت :گفـت  کـه  ام شـنیده  اشـتباه  واقعـا  کـردم  فکـر  کـرد  سکوت اول
 ...  همیشه بودم کم واست همیشه منو ندیدي هیچوقت ندیدیم ولی داشتم دوست

     او؟ یا بودم شده دیوانه من کردم می نگاهش بهت در

   گفت؟ می سخن زبانی چه با

 .  کرد می فرق دارم دوست مفهموم که بود دیگر زبانی با البد
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 کـاري  هـر  کـردم  اشـتباه  نکـن  گریـه  روخـدا  تـو  کـردم  غلـط  سارینا:گفت نگران و داد تکانم حبیب
 . میرم اینجا از اصال میدم انجام بگی

   برود؟ خواست می گفت می چه

  برود؟ چه براي

ــال ــر اص ــواهر مگ ــرادر و خ ــا ب ــه ه ــدیگر ب ــی یک ــتن نم ــت گف ــس دارم دوس ــرا پ ــن چ ــدر م  انق
   کنم؟ می گریه ناراحتم؟چرا

 .بود جاري هایم اشک گذاشتم ام گونه روي را دستم

 . کنم تحمل را خانه فضاي توانستم نمی

 . نبود بخش ارام و کننده خوشحال براي خانم محبوبه صفاي با و کوچک ي خانه دیگر

 . بلعد می را من دارد خانه دیوارهاي کردم می احساس

 در زیـادي  درد و میشـد  بـد  حـالم  هروقـت  ، داشـتم  تهـوع  حالـت  برخواسـتم  جـایم  از منگ و گیج
 . گرفتم می تهوع حالت داشتم قلبم

  کند؟ می درد قلبم االن یعنی پس

 .کند می درد بدنم تمام نیست قلبم فقط نه،نه

 و رفـت  مـی  گـیج  سـرم  شـدم  حیـاط  وارد بـود  ترکیـدن  حـال  در سـوال  همـه  ایـن  حجـم  از سرم
  یانه؟ امد دنبالم. نداشتم تعادل

 . یانه امد دنبالم به حبیب نفهمیدم که بود بد حالم انقدر دانم نمی
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 . انداختم را خودم تخت روي و بلعیدم را قرصی رساندم اتاقم به زور به را خودم

  شد؟ اینجوري چرا

 چرا؟

 . بود شده سنگین چشمانم و کرد می درد سرم ، شدم بیدار خواب از

 .    مالیدم را چشمانم و کشیدم صورتم به دستی کالفه شدم بلند تخت روي از

 .   تمیز هم بشوم سرحال هم تا بگیرم کوتاهی دوش گرفتم تصمیم بود شده چرب موهایم

 . رفتم پایین اتاقم از و پوشیدم لباس کردن حمام از بعد

 از سـیبی  ، نشسـتم  کنـارش  کـرد  مـی  صـحبت  داشـت  لبخنـد  بـا  ، بـود  نشسـته  مبـل  روي مامان
 . زدم گاز و برداشتم ظرف

   خدانگهدار بینمتون می شب منتظرتونیم حتما، حتما:مامان

   بود؟ کی:گفتم پر دهان با و زدم سیب به دیگري گاز کرد قطع را گوشی

 نزن حرف پر دهن با گفتم بار صد: وگفت کرد درهم را صورتش مامان

   بود؟ کی ، ندارم حوصله کن ول:گفتم و کردم پوفی

 ببینتــت اینجــوري بابــک کــن امــاده خودتــو بــرو اینجــا میــان دارن اش خــانواده بــا جــون نــازي_
  میشه پشیمون

   درك به:گفتم لب زیر
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 مــی بــرس خــودت بــه بــرو دختــر پاشــو شــدي؟ ادب بــی انقــدر چــرا ســارینا:کشــید جیــغ مامــان
   داره؟ اي شلخته دخترِ چه بگن خواي می ببري؟ رو ابروم خواي

ــز روي عصــبی را ســیب ــرت می ــردم پ ــد و ک ــا شــدم بلن ــه ت ــاقم ب ــردم ات ــا خواســتم نمــی. برگ  ب
 . بزنم مامان به حرفی دارم که عصبانیتی

 .نگفت چیزي بشوم منفجر دارد امکان ان هر و نیست خوب حالم فهمید که هم مامان

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

 لباســم ي برگشــته ي یقــه و ریخــتم دورم ازادانــه را موهــایم.نشــاندم صــورتم روي ملیحــی ارایــش
 . کردم صاف را

ــه ــري هــوا.  نشســتم پنجــره ي لبــه روي و رفــتم پنجــره ســمت ب ــود گرفتــه و اب  مثــل درســت ب
 . من ایه زندگی

 .  پرسی احوال صداي دقیقه چند از بعد و امد خانه زنگ صداي

 گرفتـه  گیجـه  سـر  دوبـاره  و بـود  بـد  حـالم  ، بـود  رفتـه  تحلیـل  تـنم  تمـام  نخـوردم  تکـان  جایم از
 . بودم

 پـایین  بیـا  پاشـو  بـرده؟  ماتـت  پنجـره  کنـار  چـرا :گفـت  خشـم  بـا  و شـد  اتـاق  وارد سراسیمه مامان
   دختر گیره می و سراغت جون نازي

   بده حالم:زدم لب فقط ، امد جلو نگران کرد تغییر نگاهش رنگ کردم نگاهش حال بی

 .بزند صدا را بابا حال همان در و بدود سمتم به مامان که بود کافی کلمه دو همین



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 80 
 

 . بگیرد را ول و شل من کرد فراموش که بود کرده هول انقدر مامان

 صـورتش  بـه  محکـم  دسـتی  مامـان  شـد  خـارج  دهـانم  از ارامـی  اخ شـدم  پـرت  زمـین  روي محکم
 . شنیدم که بود چیزي اخرین بابا خداي یا فریاد صداي. زد

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

 . ببینم صاف بتوانم تا زدم پلک هم سر پشت بار چند.بود تار ام دیده ، کردم باز را چشمانم

ــه شــد بهتــر ام دیــده وقتــی ــداختم نگــاهی اطــراف ب ــاره ان ــودم بیمارســتان دوب  هرچــه از حــالم ب
 .  خورد می هم به است بیمارستانی

 کـه  اي ضـربه  از صـورتم  ، شـدم  دهـانم  روي اکسـیژن  ماسـک  متوجـه  تـازه  کشـیدم  عمیقی نفس
 .کرد می درد بود خورده

 حـال  ایـن  بـه  بـدنم  شـدن  ضـعیف  بـراي  زدم مـی  حـدس  ولـی  هسـتم  اینجا چه براي دانستم نمی
 . ام افتاده روز و

 .بخوابم کمی و کنم غلبه صورتم شدید درد به که کردم سعی و کشیدم هی◌ٓ ا

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

 . بود من به حواسش و چرخید می دورم پروانه مثل مامان بودم شده منتقل بخش به

 یـک  در بایـد  و اسـت  مضـر  داغـانم  اعصـاب  بـراي  اسـترس  ، ام شـده  ضـعیف  خیلی بود گفته دکتر
 . کنم استراحت مقوي غذاهاي کلی با ارام محیط
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 بـه  تـا  ببرنـد  شـمال  بـه  را مـن  بیمارسـتان  از شـدنم  مـرخص  از بعـد  داشـتند  تصـمیم  بابا و مامان
 چنـد  توانسـتم  مـی  چـون  بـودم  خرسـند  بسـیار  تصـمیم  ایـن  از مـن  و کننـد  عمـل  دکتر ي گفته
 . شوم ارام دیگر ماجراهاي و حبیب به کردن فکر و دغدغه بدون روزي

 .  بود گذاشته مراقبت براي پیشم را خانم محبوبه و کند استراحت تا بود رفته خانه به مامان

 .رفت خواب به سریع اتاق کنار ایه صندلی روي که بود خسته انقدر بیچاره

 . گفتم بفرمایید و بستم را کتابم خورد در به اي تقه

 بــه لبخنـدي  و شـدم  اش خیـره  شـگفتی  بـا . شــد نمایـان  فرشـته  ، در چـارچوبِ   در و شـد  بـاز  در
 . زدم زیبایش ي چهره

  هست؟ اجازه سالم:گفت لب به لبخند

   داخل بفرمایید البته سالم: گفتم و کردم بلند تخت روي از کمی را خودم

   بشی؟ بلند خواي می که ام غریبه من مگه عزیزم نخور تکون: گفت و شد وارد سریع

   بزارم احترام باید حرفیه چه این:گفتم بنشینم کردم می سعی که همانجور

 اخــم ، داد فشــار و گذاشــت ام ســینه روي دســت و گذاشــت تخــتم کنــار میــز روي را گــل دســت
 ایـن  هـم  بعـدش  عیادتـت  نمیـام  هـم  دیگـه  میـرم  بخـوري  تکـون  ذره یـه  بخـواي  اگـه : گفت کرده
  نداره؟ تنظیمش براي کلید مگه تخت

   کردم فراموش شدم هول ولی داره چرا_

  اومدي خوش:گفتم وار زمزمه و دادم وِل تخت روي را ام شده سست کرد،بدن اي خنده
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  بهتره؟ حالت عزیزم ممنون_

   بهترم امروز خدا شُکر_

   مگه؟ کردي می چیکار کبوده نصفش صورتت که بینم می ، خوبه_

ــاکم صــورت روي را دســتم ــودم نشســته پنجــره کنــار کــار هــیچ: گفــتم و گذاشــتم دردن  وقتــی ب
   خورد زمین به صورتم افتادم و شد بد حالم

  کنه؟ می هم درد بد چه من خداي واي:گفت و کرد درهم را صورتش

  خیلی اره_

  بشی بهتر... انشاا_

 گلم ممنون_

 بـود  نشـده  بیـدار  هنـوز  مـا  کـردن  صـحبت  همـه  ایـن  بـا  کـه  خـانم  محبوبه به.کردیم سکوت هردو
 .شدم خیره

 کارهـایش  جبـران  بـراي  هدیـه  یـک  ام مرخصـی  از بعـد  بایـد  بـود  شـده  بیهوش خستگی از بیچاره
 . گرفتم می

ــا تــو و مــن اینکــه مثــل: اورد بیــرون کــردن فکــر از را مــن فرشــته صــداي  قــرارداد بیمارســتان ب
 تو روز یه بیمارستانم من روز یه بستیم

   کنیم زندگی بیمارستان تو بیایم باید دیگه روز دو کنم فکر اره: زدم لبخند

    واال_



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 83 
 

   کجاست؟ اهورا راستی_

 زنـگ  بهـت  شـب  گفـت  نشـد  ولـی  ببینتـت  بیـاد  خواسـت  مـی  دلش خیلی داشت کار جایی رفت_
  میزنه

   اوهوم:دادم تکان را سرم

ــاره ــکوت دوب ــردیم س ــه ک ــته ک ــت فرش ــریفش دس ــتم روي را ظ ــت دس ــت و گذاش ــب ناراح  ل
 دونـم  نمـی  کـنم  غـش  نگرانـی  از بـود  نزدیـک  شـده  بـد  حالـت  گفـت  پریشـونی  بـا  اهـورا  وقتی:زد

 ... خودم که حالی در برسه اسیبی بهت ندارم دوست ولی چرا

 . کرد پاکش سریع که شد سرازیر چشمش ي گوشه از اشکی ، کرد قطع را حرفش

 خداحافظ شو خوب زود:گفت و شد بلند جایش از

 . شد خارج اتاق از باشد جوابم منتظر اینکه بدون

   کرد؟ گریه چرا دفعه؟ یک شد چه. شدم خیره در به رفتارش از شده شوکه

 دعـوایش  اهـورا  بـا  بـاز  البـد  هـوا  بـه  سـر  هـاي  جـوان  ایـن  از امـان  دادم تکـان  طـرفین  بـه  را سرم
 .خواندم را داستانم ي ادامه و برداشتم را کتابم. شده

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

 . وزید می سردي باد و بود سرد مردانه ناجوان هوا. شدم خیره دریا ارام امواج به

 احمقانـه  کـار  واقعـا  مـاه  اذر در امـدن  شـمال . پیچیـدم  خـودم  دور بـه  بیشـتر  را ام نفـره  یـک  پتوي
 .بود اي
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 خـم  سـمتش  بـه .پیچیـد  ام بینـی  در پـدرم  عطـر  بـوي .برنگشـتم  سـمتش  بـه  نشسـت  کنارم فردي
 . گذاشتم اش سینه روي را سرم و شدم

 چطوره؟ عزیزم دختر حال:گفت و بوسید را سرم ، پیچید بدنم دور را دستش

  خوبی؟ تو خوبم_

  خوبم منم باشی خوب که تو_

  بابا_

 جانم؟_

 داري؟ دوست مامان تو_

  بگم؟ راست:گفت و کشید عمیقی نفس

   اوهوم_

   دارم دوستش اره_

   بگم؟ رو امون اشنایی ي قصه خواي می: پرسید که زدم لبخندي

    حتما:گفتم و کردم نگاهش ذوق با

 از مـادرم  کـه  بـود  سـالم  سـی  حـدود  کـردم  تمـوم  رو درسـم  وقتـی : کرد شروع و شد خیره دریا به
 هـاي  دختـر  و گرفـت  مـی  مجلسـی  دفعـه  هـر  کـرد  شـروع  رو ازدواج از هـاي  زمزمـه  موقـع  همون
 تـو  بـاالخره  امـا  کـردم  مـی  فـرار  دسـتش  از جـوري  یـه  مـن  ولـی  کـرد  مـی  معرفـی  بهم رو مجرد
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 گفـتم  مامـانم  بـه  وقتـی  مظلـوم  و زیـر  سـربه  دختـري  گیـر  ،افتـاد  گیـر  دلم ها مجلس این از یکی
  چی؟ واسه دونی می داد فحشم و کرد دعوا کلی

 .دادم تکان نه معناي به طرفین به را سرم

 بـا  بـود  شـده  بـزرگ  پرورشـگاه  تـو  و بـود  داده دسـت  از رو اش خـانواده  مامانـت  اینکـه  خـاطر  به_
 بــه و بودنـد  نشــده کـردنش  بـزرگ  بــه حاضـر  کـدوم  هــیچ امـا  داشـت  پولــداري ي خـانواده  اینکـه 

 .بودنش سپرده پرورشگاه

 بـرام  رو مامانـت  ي خالـه  دختـر  درواقـع  مـادرم  و بـود  اومـده  اش خالـه  بـا  هـم  مهمونی تو روز اون
 دوسـت  مامانـت  بـا  التمـاس  کلـی  از بعـد  و افتـادم  مامانـت  دنبـال  شـب  اون از بعـد .بود کرده پسند
 ام خـانواده  بـدبختی  بـا  یـارم  نمـی  درد رو سـرت  حـال  هـر  بـه .کنـیم  ازدواج بـاهم  شـد  قرار و شدم

ــه راضــی رو  داشــتیم اي عــالی زنــدگی.کــردیم ازدواج ســال یــک از بعــد و کــردم مامانــت ازدواج ب
 تـو  فهمیـدیم  مـاه  دو از بعـد  امـا  شـد  کامـل  امـون  خوشـبختی  سـال  یـک  از بعـد  تـو  اومدن با که

 مـنم  خـود  حتـی  کـرد  دعـوا  مامانـت  بـا  کلـی  فهمیـد  رو ایـن  مـادرم  وقتـی  و داري قلبـی  بیماري
 قلــبش هــم مامانــت شــده مــریض ام بچــه کــه هســتش تــو تقصــیر وگفــتم کــردم دعــوا باهــاش
 کـه  کشـید  طـول  دعواهـامون  مـاه  سـه  حـدود .کـرد  سـکوت  و کـرد  نگـاهم  مظلومیـت  با و شکست

 .کردم قبول منم و بدم طالق رو مامانت کرد راضی رو من مادرم

 . بود رفته باال تعجب از ابروهایم کرد سکوت بابا

 طـالق  هـم  از مـن  اسـم  انتخـاب  بـراي  نرسـیدن  تفـاهم  سـر  بابـا  و مامـان  کـردم  مـی  فکر همیشه
 نمـی  فکـر  هـم  هیچوقـت  ولـی  بـودم  نکـرده  بـاور  را سـاختگی  داسـتان  این من که هرچند ، گرفته
 .  باشند گرفته طالق من بیمار قلب سر کردم
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 بیــرونش مــادربزرگ چــرا کــرد؟ مـی  زنــدگی پیشــت مامــان طالقتـون  از بعــد چــرا پــس: پرسـیدم 
   نکرده؟

 مـادرم  هـاي  حـرف  تـاثیر  تحـت  مـن  ولـی  نـدم  طالقـش  تـا  افتـاد  پام به مامانت:گفت و کشید اهى
 . دادم می گوش کاش اي که ندادم گوش حرفش به همین براي بودم

 زنـدگی  مـا  بـا  خونـه  تـو  بشـی  بـزرگ  تـو  کـه  زمـانی  تـا  کـه  داد پیشـنهاد  یه خواهرم مابین اون تو
 گذاشـتن  منـت  کلـی  بـا  هـم  مـن  کنـه  زنـدگی  پرسـتار  یـه  مثـل  و نباشـه  من رسمی زن ولی کنه
 مظلـوم  زن اون دیگـه  هـم  مامانـت  شـدي  مـی  تـر  بـزرگ  روز بـه  روز تـو .کـردم  قبـول  مامانـت  سر

 امـا  زد نمـی  حـرف  هـم  مـن  بـا  و بـود  شـده  بیشـتر  هـا  مـرد  با اش رابطه بود کرده فرق نبود قبلی
 دیگـه  هـاي  زن بـه  امیـد  نـا  دیـدم  هاشـو  سـردي  کـه  مـنم .بـود  مواظبت  جا همه و رسید می تو به
ــراي و اوردم رو ــرص ب ــت از دراوردن ح ــا مامان ــت ب ــاي دوس ــارنگم دختره ــوش رنگ ــی رژه جل  م

. اورد مـی  در رو مـن  حـرص  بیشـتر  و کـرد  مـی  مثـل  مقابلـه  هـم  انصـاف  بـی  اون چنـد  هـر  رفتم
 رفتـار  مالیمـت  بـا  کمـی  بـاهم  میشـد  بـد  حالـت  تـو  کـه  هـایی  زمان تنها بودیم سرد باهم همیشه

 یکـم  اون از بعـد  بـود  سـالت  هفـت  تـو  مـرد  وقتـی  مـادرم  یانـه  هسـت  یـادت  دونم نمی.کردیم می
 بـه  فقـط  هـم  اون کنـیم  مـی  زنـدگی  هـم  کنـار  داریـم  هـم  االن تا و.خوبشد مامانت و من ي رابطه
  کنه می تحملم داره هنوز داره دوست منو چون مامانت که دونم می اما تو خاطر

 

    باباجون کشته منو نفست به اعتماد:گفتم و کردم اي خنده

    دیگه اینیم ما:گفت و بوسید را ام گونه ، کرد اي خنده هم بابا

  کنی؟ می ازدواج باهاش بازهم کنه قبول مامان اگه بابا:گفتم و کردم نگاه بابا به
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 کـردم  خواسـتگاري  ازش بـار  چنـدین  دونـی  مـی  خدامـه  از مـن  کـه  کنـه  قبـول  اگـه  درصد صد_
   نکرده؟ قبول ولی

ــا بــوده حقــت:وگفــتم زدم اي ضــربه بــازویش بــه خندیــدم  بهتــري انتظــار کــردي کــه کارهــایی ب
  داري؟

 خواسـتگاري  دوبـاره  بریـزم  برنامـه  یـه  هفتـه  همـین  تـو  خـوام  مـی  کشـم  نمـی  پس پا که حقمه_
  کنم

   خوشبختیه هردوتون حق باشید موفق امیدوارم عالیه:وگفتم کوبیدم بهم شوق با را دستانم

 امـا  اسـت  امـاده  ناهـار  بـزنم  صـدات  بیـام  گفـت  مامانـت  شـد؟  چى دیدي اه عزیزم دختره مرسی_
  کردم فراموش من

 .مارو بکشه نیومده تا که بریم زود بیا شده اتیشی االن کنم فکر اوه اوه_

 .رفتیم ویال سمت به خنده و شوخی کلی و بابا کمک با

 )کل داناي(

ــه رو خــالی دیــوار بــه و بــود زده اش چانــه زیــر را دســتش فرشــته  فکــرش. بــود زده زل رویــش ب
 مغــزش در ســارینا از تصــویري کوتــاه ي ثانیـه  چنــد فقــط تنهــا چیـزي  هــر از خــالی ، بــود خـالی 
 خـالی  ذهـنش  دوبـاره  و میشـد  ناپدیـد  ، بـود  امـده  پدیـد  کـه  سـرعتی  همان به اما بست می نقش

 .  میشد
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 بـراي  همیشـه  کـه  سـبزي  چـاي  لیـوان  و شـد  نـزدیکش  سـکوت  در ، کـرد  بـاز  را اتـاق  در مادرش
 بـه  اي توجـه  کـرد  مـی  فکـر  چیـزي  هـیچ  بـه  کـه  فرشته.گذاشت میز روي را کرد می اماده فرشته

 .   نکرد مادرش

 فرشـته  کـه  گذاشـت  فرشـته  ظریـف  ي شـانه  روي دسـت  ، دیـد  را فرشـته  حـال  ایـن  کـه  مادرش
 . گفت ترس از بلندي هین و امد در هپروت خورد،از سختی تکان

ــا ــدن ب ــادرش دی ــه م ــا ک ــم ب ــره اخ ــود اش خی ــس ب ــی نف ــید عمیق ــا و کش ــداي ب ــه ص  اي گرفت
 شده؟ چیزي مامان جانم:پرسید

 کـامال  لحـنش  در کـه  تمسـخري  البتـه  و جذبـه  و اخـم  همـان  بـا  ، نشسـت  تخت روي فرشته مادر
  کنی؟ می فکر دختره اون به هم باز هپروتی تو چیه؟:گفت بود هویدا

 حرصـی  و شـد  عصـبی  سـارینا  بـه  مـادرش  تـوهین  شـنیدن  بـا  کـه  شـد  چـه  دانسـت  نمـی  فرشته
  است سارینا هم اسمش و داره اسم دختره اون مامان:گفت

  کنی؟ می دفاع ازش چیه:گفت و شد سینه به دست و زد پوزخندي مادرش

 ... چون...چون:گفت و کرد پوفی فرشته

   کرد؟ می دفاع او از چه براي جداً نداشت گفتن براي حرفی

 گفـتم  همیشـه  مـن  دختـرم  ببـین :بگویـد  نرمـی  لحـن  بـا  کرد سعی دید را اش کالفگی که مادرش
 تصـادف  یـه  فقـط  افتـاد  کـه  هـم  اتفـاقی  اون و بـود  عزیـز  مـا  ي همـه  بـراي  سامان میگم هم باز و

 انتقـام  بخوایـازش  نـداره  بیچـاره  دختـره  اون بـه  تقصـیري  هـیچ  کـه  اتفـاقی  یـه  بـراي  نبایـد  تو بود
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 رو گنـاه  بـی  یـه  نیسـت  راضـی  خـدابیامرزم  اون حتـی  بـاش  منطقـی  دختـرم  کـن  فکر یکم بگیري
   گلم؟ فهمیدي بدي ازار

 .  شد خارج اتاق از اهى با مادرش و داد تکان سر اشک پر چشمانی با فرشته

ــا هیچوقــت کــاش کــرد گریــه و گذاشــت میــز روي را ســرش فرشــته ــه رو ســارینا ب ! نمیشــد رو ب
 !کاش

ــار صــندلی روي محضــر در  مــی دســت در را اش چروکیــده دســت و بــودم نشســته پــدربزرگم کن
 . فشردم

 . خواند می را عقد ي خطبه عاقد و بودند نشسته هم کنار لبخند با بابا و مامان

 روي نقـل  ام عمـه  دختـر  و کشـیدند  کَـل  ام عمـه  و خـانم  محبوبـه  ، بابـا  و مامـان  گفتن بله از بعد
 . ریخت می بابا و مامان سر

 . کردم پاکش سریع امد پایین چشمم ي گوشه از اشکی

 . رسیدند خوشبختی به بابا و مامان باالخره زیاد خیلی بودم خوشحال

 بــراي را دســتش و برخواســتم جــایم از تنــد کــه شــد بلنــد صــندلی روي از ســختی بــه پــدربزرگ
 . گرفتم او به کردن کمک

 .   کرد برایم خیر دعاي و انداخت من به مهري پر نگاه

 . رفتیم بابا و مامان سمت به
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 بابـا  پیشـانی  و کـرد  اخـم  پـدربزرگ  کـه  ببوسـد  را دسـتش  خواسـت ،گرفـت  را پـدربزرگ  دست بابا
 .  کرد دعا اشان خوشبختی براي هدیه دادن از بعد و بوسید هم را مامان پیشانی.بوسید را

ــاد خیلــی توانســت نمــی پــدربزرگ چــون ــه را او ام عمــه شــوهر بایســتد پاهــایش روي زی ــه ب  خان
 .گذاشتند تنها مارا و رساند

ــا ــده ب ــه خن ــدتون: گفــتم دو ان ب ــارك پیون ــاالخره مب ــد شــیطون خــره از ب ــایین اومدی ــول و پ  قب
  کنید ازدواج باهم کردید

 .کرد نمی قبول مامانت این که نبود تو خاطر به اگه:گفت و گرفت را دستم بابا

 کــردم ازدواج باهــات دختــرم خــاطر واسـه  کــه معلومــه:گفــت و کـرد  نــازك چشــمی پشــت مامـان 
 .بشم زنت بیام که نبودم ابروت و چشم عاشق وگرنه

   نبودي؟:گفتیم همزمان و انداختیم باال ابرویی بابا و من

   نبودم نه:مامان

 اونجـامى  خونـه  میـریم  شـب  کـه  مـا  نبـودي؟  کـه : کـرد  زمزمـه  گوشـش  در و گرفت را دستش بابا
 .کنیم می صحبت باره این در مفصل شینیم

 و مـن  بـه  عشـق  بـا  کـه  بابـا  بـه  رو ، خنـده  زیـر  زدم حیـایی  بی با من و شد سرخ خجالت از مامان
  بابایی گرم دمت ایول:گفتم و زدم چشمک کرد می نگاه مامان

  عاشقمه که بیرون بکشم مامانت زبون زیر از جوري یه باید دیگه اینیم_
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ــا  پاکشــی زیــر ایــن باشــید مواظــب پــس:گفــتم شــدم مــی دور دو ان از کــه حــالی در و خنــده ب
  نشه اوردن به منجر

 را محضـر  هـاي  پلـه  و کـردم  فـرار  دسـتش  از کـه  برداشـت  خیـز  سـمتم  بـه  و کشـید  جیغی مامان
 لبخنـد  بـا  گفتمامـان  تبریـک  و داد مامـان  دسـت  بـه  را گـل  دسـت  فرشـته .رفتم پایین دوتا ، یکی

 .  کرد دعوتشان خانه به و کرد تشکر اهورا و او از

   اومدید خوش سالم:گفتم و شدم بلند جایم از.امدند سمتم به اهورا و فرشته

   خوبه؟ حالت:گفت اهورا دادند را جوابم هردو

 خوبید؟ شما مرسی بله_

  نمیشیم این از بهتر شکر_

  پذیرایی براي بیان بگم تا بشینید:گفتم و کردم اشاره صندلی به

 فرشـته  از کـه  گفـتم  کـرد  مـی  پخـش  شـربت  داشـت  کـه  خـدمتکاري  بـه  نشسـتند  هم کنار هردو
 . کند پذیرایی هم واهورا

 اتاقـت   بـریم  میشـه  جـان  سـارینا :گفـت  و شـد  نـزدیکم  فرشـته  کـه  برگـردم  میز سمت به خواستم
  کنم عوض هامو لباس خوام می

    بریم بیا عزیزم باشه_

  منتظرم بیرون داخل بفرما:گفتم و کردم باز را اتاق در.رفتیم اتاقم سمت به باهم

  میشی خسته کشه می طول خیلی داخل بیا:گفت و گرفت را دستم
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 شـلوارش  و مـانتو  مـن  بـه  پشـت  فرشـته  ، نشسـتم  تخـتم  روي.رفـتم  اتـاق  بـه  و دادم تکان را سرم
 . دراورد را

 .گرفت نفسم افتاد پاهایش به چشمم وقتی شد دیده قرمزش کوتاه لباس

 . گفتم لب زیر... استغفرا و بستم چشم سریع

   شده؟ مرگم چه من بر لعنت شده رانده برشیطان لعنت

  بستی؟ چشماتو چرا:گفت تعجب با فرشته

 و کشـید  تیـر  لحظـه  یـه  سـرم :گفـتم  دروغ بـه  و گـرفتم  سـرم  بـه  را دسـتم  شـوم  ارام کـردم  سعی
 .رفت گیج

  اها_

 لبـانش  بـه  نگـاهم .میـزد  لبـانش  بـه  را قرمـزش  رژ و بـود  شـده  خـم  ینه◌ٓ ا سمت به کردم باز چشم
 مـن  بـه  اینـه  از چشـمش  فرشـته  کـه  بـودم  لبـانش  ي خیـره .بـود  شـده  زیبـا  چقـدر  لبانش ، افتاد
 بـه  هـم  او و شـدم  بلنـد  جـایم  از دفعـه  یـک  و امـدم  خـودم  بـه .کـردیم  مـی  نگـاه  بهـم  دو هر افتاد

 . برگشت سمتم

  چرا؟:زد لب و گرفت را دستم که بروم بیرون اتاق از خواستم

   چرا؟ چی:کردم نگاهش تعجب با

 چـرا  برسـونم؟  اسـیبی  بهـت  تـونم  نمـی  چـرا : امـد  درد بـه  قلـبم  ، شـد  جـاري  چشـمانش  از اشک
  چرا؟ بشکنه؟ دلت خوام نمی



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 93 
 

 گریـه  خواسـت  نمـی  دلـم  شـدم  کرد؟نـزدیکش  مـی  صـحبت  چـه  از کـردم  می نگاهش شده شوکه
ــه روي را دســتم. کنــد  صــورتش بســت را چشــمانش.  کــردم پــاك را اشــکش و گذاشــتم اش گون

 .   بوسید را دستم و کرد خم دستم سمت به را

 را دســتانم. خزیــد اغوشــم در و کشــیدم جلــوتر را خــودش فرشــته شــد تنــد دوبــاره قلــبم ضــربان
ــرش دور ــداختم کم ــم و ان ــش محک ــردم بغل ــرس ، ک ــد را س ــرد بلن ــایش ک ــردنم روي را لبه  گ

 . لرزیدم و شد سیخ تنم موهاي.بوسید نرم و گذاشت

 . لرزیدم بودم شده مرتکبش که گناهی از بلکه دیگري چیز یا شهوت از نه

 .شدم خارج مبهوت و مات فرشته به توجه بی اتاق از و دادم هل عقب به را فرشته

 . بودم دیگران گر نظاره اخم با و کردم دوري فرشته از را مهمانی طول تمام

 .کردم بهانه را بدم حال هم من و ام کرده اخم چرا که پرسید ازمن مامان بار چندین

 .    شود خبردار بود افتاده اتاقم در که شومی اتفاق از خواست نمی دلم

 حضــور مراســم در مریضــی دلیــل بــه هــم حبیــب و بــود کــاري ســفر در بابــک کــه شــکر خــدارا
 حوصـله  و حـال  اصـال  امشـب  هـاي  اتفـاق  بـا  چـون  بـودم  راضـی  بسـیار  مسیله این از من و نداشت

 . نداشتم را دو ان ي

 بابـا  و مامـان  بـه  گفـتن  خیـر  بـه  شـب  از بعـد  و رسـاندم  اخـر  بـه  را شب بود بدبختی هر به باالخره
 عصـبی  ارایشـم  میـز  روي فرشـته  قرمـز  رژ دیـدن  بـا  شـدم  خیـره  اتـاقم  بـه .شـدم  اتاقم وارد سریع

 ام گوشــی بــراي پیــامی موقــع همــان.کــردم پــرت اشــغال ســطل داخــل را رژ و رفــتم ســمتش بــه
 . امد
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 .  بخوانمش شدم کنجکاو بعد ولی بخوانم خواستم نمی اول بود فرشته طرف از کردم بازش

   »کنم می خواهش ببینمت خوام می«بود نوشته

 .سپردم اب گرمی به را خودم و رفتم حمام به ندادم را جوابش

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

 . خورد زنگ ام گوشی که کردم می خشک کوچکم ي حوله با را موهایم ، پوشیدم لباس

 . ندادم جواب هم باز بود فرشته

 بـه  را دسـتم .  ترسـیدم  مـی  لرزیـد  مـی  فرشـته  حرکـت  هـر  بـا  کـه  لعنتـی  دل این از ترسیدم می
  شده؟ مرگم چه من خدایا.شد سرازیر اشکم و گرفتم ام پیشانی

 !  کن کمکم خدایا

ــک در ــمیم ی ــی◌ٓ ا تص ــایم از ن ــتم ج ــو و برخواس ــرفتم وض ــا.گ ــازم ج ــن را نم ــردم په ــد و ک  از بع
 کـه  بـود  سـالی  دو ولـی  بـودم  یـادش  بـه  همیشـه  کـه  اسـت  درسـت .  کـردم  اشتى خدایم با دوسال

 از کـه  منـی . کـردم  قهـر  خـدایم  بـا  و کـردم  وِل را نمـاز  سـال  بیسـت  از بعـد  مـن  خواندم نمی نماز
 مـادر  قیـد  بایـد  فهمیـدم  کـه  پـیش  سـال  دو خوانـدم  مـی  نمـاز  ام خـانواده  بـرعکس  سالگی شش
 اسـت  اشـتباه  معبـودم  بـا  کـردن  قهـر  دانسـتم  مـی .کـردم  قهـر  خـدا  بـا  بـزنم  همیشه براي را شدن
 .برداشتم مهر روي از را سرم.بود گرفته او از دلم ولی

 گوشـی  سـمت  بـه .برخواسـتم  جـایم  از بـالی  سـبک  بـا  و کـردم  پـاك  را اشکم بودم شده سبک کلی
 . فرستادم فرشته براي پیامی رفتم ام
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 » ...ادرس این به بیا صبح ده ساعت فردا«

ــام ــرایش را پی ــند ب ــدن از بعــد. کشــیدم دراز تخــتم روي و کــردم س  الکرســی ایــت ي ســوره خوان
 .خوابیدم و بستم ارامش با را چشمانم

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

 .  بود ایستاده در جلوي قرمز چشمان با فرشته کردم باز را در

   تو بیا:گفتم سرد

 .  بیاید تا شدم منتظرش و نشستم مبل روي حرفی بدون.بیاد داخل تا رفتم کنار

  کیه؟ ي خونه اینجا:پرسید و نشست مبل روي جلویم

   میدم گوش بزنی حرف باهام خواستی می خب منه مال_

  بشنوي؟ داري رو طاقتش:پرسید و کشید اهى

 .بزند را حرفش تا شدم اش خیره و دادم تکان را سرم

 شـوك  تـو  اونقـدر  مـن  کـرد  تصـادف  سـامان  کـه  پـیش  سـال  چنـد : گفت و انداخت پایین را سرش
 اینکـه  تـا .نکـردم  بـود  زده سـامان  بـه  کـه  اي راننـده  بـه  اي توجـه  کـه  بـودم  بـود  افتاده که اتفاقی

 انتقـام  ازش گـرفتم  تصـمیم  هـم  مـن  زده سـامان  بـه  کـی  کـه  گفـت  بهـم  اهـورا  پـیش  وقت چند
 رو فرصـت  هـم  مـن  ایـران  اومـده  طـرف  دختـر  کـه  گفـت  بهـم  اهـورا  که بود پیش ماه چند بگیرم

 صــمیمی دوســت طــرف یــک از گــرفتم دختــره بــه شــدن نزدیــک بــا رو انتقــامم و دیــدم مناســب
 مــی فکــر اولــش.کنــه نــامزد دختــر بــا بعــد و کنــه خواســتگاري دختــره از تــا فرســتادم رو ســامان
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 خوشـحال  کـرده  قبـول  رو نـامزدي  دختـره  کـه  دیـدم  وقتـی  امـا  اسـت  مسـخره  نقشه یه این کردم
 ولـش  شـد  عاشـقش  دختـره  وقتـی  و بشـه  نزدیـک  دختـره  بـه  کـم  کـم  تـا  خواسـتم  پسره از شدم
 شـدم  دختـره  ي وابسـته  خـودم  کـه  چیشـد  یهـو  وسـط  ایـن  دونـم  نمـی  امـا  بشـکنه  دلـش  تا کنه

 شـد  دعـوام  نـامزدم  بـا  اون خـاطر  بـه  کـنم  اذیـتش  و برسـونم  اسـیب  بهش خواست نمی دلم دیگه
 یـه  کـه  چیشـد  دونـم  نمـی  اون از بـدتر  و ایسـتادم  کـرد  تـوهین  بهـش  کـه  مامـانم  جلـوي  حتی و

 ...  من...من بوسیدم رو دختر اون و شدم خود بی خود از شب

 .انداخت پایین را سرش و کرد سکوت فرشته

 تصـادف  سـامان  بـا  مـن  بابـاي  کـه  چـی  چیـه؟یعنی  منظـورت  میگـی؟  داري چی تو:گفتم زده بهت
 کرده؟

 . کشید می سوت سرم شدم بلند جایم از.انداخت پایین را سرش و کرد سکوت فرشته

 پیچید می مغزم در زیادي صداهاي گرفتم سرم به را دستم

  رم...دا...عمل...دا...فر...یاد؟من...نم بابا...چرا ان...مام_«

  میاد سریع سفر رفته میاد گلم میاد: گفت اشک پر چشمان با مامان

 .شد بلند دردناکش هق هق صداي و

  »کرد می التماس مامانت خونمون جلوي تمام ماه یه: دختر جیغ صداي

 جیغـی  فرشـته  افتـادم  زانوهـایم  دو روي بـود؟  بالیـی  چـه  دیگـر  ایـن  اسـت؟  خبـر  چه اینجا خدا یا
 . امد سمتم به و کشید
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  بود؟ شده دوست من با انتقام براي فرشته.کشیدم می نفس سختی به بود گرفته نفسم

  بود؟ کشته را فرشته عشق عزیزمن باباي

 غـرور  همـه  ان بـا  مـن  بابـاي  اسـت؟  بـوده  زنـدان  در او داشـتم  احتیـاج  او بـه  کـه  روزهایی ان تمام
 . نشست صورتم روي فرشته ایه بود؟سیلی گذرانده زندان در را ماه چند

 واي ریخـت  هـایم  اشـک . کشـیدم  داغـانم  هـاي  ریـه  بـه  هـوا  ولـع  بـا  کـه  شـد  بـاز  تنفسم راه انگار
 ! همیشه!  بودم دردسر ام خانواده براي همیشه! واي! برمن

 مـن  بیمارسـتان  بـه  و بـود  شـده  بـد  حـالم  مـن  کـه  روزي ان را مامـان  هاي جیغ گنگ صداي حاال
   بود؟ ما ماشین با سامان برخورد صداي ضربه صداي ان. فهمیدم می بردند می را

 . اید نمی گفتنم براي حرفی حتی... خدایا...خدایا

   است؟ شومی سرنوشت چه این نوشتی؟ برایم بود تقدیري چه این

 .میشد قبل از بدتر حالم ، کردم می هق هق

 .شدم نمی ارام من ولی داشت کردنم ارام در سعی و گرفت اغوشش در را من فرشته

 . گذراندم گریه با فرشته اغوش در که است ها ساعت دانم می فقط گذشت چقدر دانم نمی

ــه از چشــمانم کشــیدم بیــرون اغوشــش از را خــودم ــاد گری ــه دســتی ســوخت مــی زی  چشــمانم ب
 . مالیدم و کشیدم

  خوبه؟ حالت:پرسید نگران فرشته

   بیرون برو:گفتم ممکن لحن ترین سرد با
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  سارینا:نالید

    بیرون برو من خونه از:کشیدم فریاد

ــایم از ــاقم بــه خواســتم مــی و برخواســتم ج ــروم ات ــرد بغلــم پشــت از کــه ب  گریــه بــا و ک
 موقـع  اون کـنم  اسـتفاده  ازت خواسـتم  نمـی  متاسـفم  مـن  سـارینا . نبـاش  اینجـوري  توروخدا:گفت
 ...نمی بزنم اي صدمه بهت تونم نمی پشیمونم االن ولی داشت باد ام کله

ــاز کمــرم دور از را دســتانش ــرتش و کــردم ب ــویش وار تهدیــد را انگشــتم ، مبــل روي کــردم پ  جل
 ي دفعـه  میشـی  نزدیـک  بهـم  یـا  کنـی  مـی  بغـل  منـو  باشـه  اخـرت  بـار :گفـتم  عصبی و دادم تکان
   یانه؟ فهمیدي بیاري باال خون که زنمت می انقدر دیگه

 کــنم؟ بغلــت نبایــد چــرا نشــم؟ نزدیکــت بایــد چــرا:زد لــب و داد تکــان نــه مفهمــوم بــه را ســرش
 .انصاف بی دارم دوست من هان؟

 نـزدیکش  زدم مـی  نفـس  نفـس  عصـبانیت  شـدت  از.کشـیدم  محکـم  و کـردم  موهـایم  بند را دستم
 .نواختم صورتش روي محکم اي ضربه و شدم

 .  بماند جا سفیدش صورت روي انگشتم چهار رد که بود انقدري ام ضربه شدت

 تـو  میگـی؟  چـی  فهمـی  مـی  تـو :غریـدم  و کوبیـدمش  دیـوار  بـه  محکـم  و گرفتم مانتواش ي یقه از
  میشه؟ دیگه دختر یه عاشق دختري کدوم اخه احمق؟ عاقلی

 تـو  همیشـه  دیـدمت  کـه  پـیش  سـال  پـنج  همـون  از ام تـو  عاشـق  دیونـه  مـن ...مـن :زد هق فرشته
 نبـود  ولـی  کـنم  مـی  فکـر  بهـت  انقـدر  کـه  انتقاممـه  خـاطر  به فقط کردم می فکر بودي هام خواب

 .بستم دل داشتی محبت بهم همیشه که تویی به من بستم دل بهت احمق من
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 مــن هــاي مهربــونی بســته دل فقــط تــو:گفــتم ، افتــاد زمــین روي کــردم ولــش ، زدم پوزخنــدي
 ... انسانی دیگه که تو میشه ام بسته دل کنم محبت هم جوجه یه به اگه من شدي

 سـامان  مـرگ  از بعـد  شـده  زایـل  عقلـت  تـو  فرشـته  اتـون  خونـه  برگـرد :دادم ادامه و کشیدم پوفی
 خـانواده  چـه  تـو  دونـم  مـی  چـون  گیـرم  نمـی  خـرده  بهـت  مـنهم  بگیـري  تصمیم خوب تونی نمی
 رو بخــوایم اگــه کــه شــدي مــن منــت بــی هــاي محبــت ي بنــده فقــط تــو کنــی مــی زنــدگی اي

   شوهرت پیش برگرد عاقل و خوب دختر یه مثل پس پرسته می رو تو اهورا باشیم راست

 رو تــو فقــط مـن  بــودم متنفـر  ازش همیشــه میـاد  بــدم ازش مـن  نیســت مـن  شــوهر اون:زد جیـغ 
   نزار تنهام خدا رو تو خوام می

 ام زنــدگی تمـام  نـابودي  باعـث  سـوختن  دل ایـن  بگــزارم نبایـد  ولـی  سـوخت  دلـم  زارش حـال  بـه 
 .   شود

 تـو  دونـی  مـی  خونـدي؟  ن◌ٓ قـرا  اصـال  تـو  فهمـی؟  مـی  احمـق  گناهـه :زدم جیغ خودش مانند پس
 چقـدر  ات کلمـه  هـر  گفـتن  بـا  دونـی  مـی  هسـت؟  مصـیبتی  چـه  خـود  همجـنس  به عشق ما دین
  کنی؟ می گناه

 ازت و دارم دوسـت  رو تـو  بـازهم  باشـه  جهـنم  عـاقبتم  و اخـر  اگـه  حتـی :گفـت  و چسبید پاهایم به
   کشم نمی دست

 چــرا خــدایا میشــد اینجــوري نبایــد اورد مــی کــم داشــت قلــبم شــدم خیــره نــازش چشــمان بــه
   کنی؟ ام راهنمایی که نیستی کنی؟چرا نمی کمکم
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 شـد  خیـره  چشـمانم  بـه  ایسـتاد  رویـم  بـه  رو ، شـد  بلنـد  دیـوار  کمـک  با دید را سکوتم که فرشته
  من عشق دارم دوست:کرد زمزمه و

 

 جســمم، کـردم  نگــاهش زده بهـت . چسـباند  هــایم لـب  بــه را هـایش  لـب  و شــد نـزدیکم  ناگهـان  و
 . شد سرازیر اشکم و شد نابود ، سوخت

 هـایم  لـب  بـودم  بنشیم؟سـردرگم  عبـادت  بـه  درگـاهش  در کبیـره  گنـاه  ایـن  بـا  جـور  چه من حاال
 .بگیرم را جلویش توانستم نمی چرا دانم نمی سوخت می

  است؟ شیطان سوم نفر باشند مکانی در تنها مردي و زن اگر گفتن نمی قدیم از مگر

   شده؟ برعکس چی همه اینجا در چرا حاال

ــتم ــانه روي را دس ــاي ش ــته ه ــتم فرش ــش و گذاش ــا زدم پس ــته ام ــتش فرش ــردنم دور را دس  گ
 . چسباند من به کامال را خودش و انداخت

 کــنم اش همراهـی  و ببوسـم  را او هـم  مـن  خواسـت  مـی  دلـم  شـدم  مـی  سسـت  کـم  کـم  داشـتم 
 دیگـر  خواسـتم  نمـی  بـودم  خریـده  اخـرتم  بـراي  را جهـنم  هـم  همینجـا  تـا  مـن  ترسـیدم  می ولی

 .   بسوزم جهنم اتش در بیشتر

 میشـی  پشـیمون  کـارت  ایـن  از:گفـتم  زنـان  نفـس  نفـس  دادم هلـش  عقـب  سـمت  به توانم تمام با
   باش مطمئن اینو

   کنی؟ چیکار خواي می:گفت ترس با
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  برم می رو ابروت_

 . بردم رو خودم ابروي خودم من:گفت و زد پوزخندي

 چی؟:زد بهتم

 تـو  کـه  گفـتم  شـد  دعـوام  ام خـانواده  بـا  اینجـا  بیـام  اینکـه  از قبـل :گفـت  و انداخت پایین را سرش
ــت رو ــانم دارم دوس ــش مام ــرد غ ــورا ، ک ــه اه ــد دیوون ــام ش ــا باب ــت ت ــه خواس ــمتم ب ــه س  حمل

 کــه نــدارم جــایی هــیچ نــدارم رو کســی تــو از غیــر بــه دیگــه مــن داد فــراریم ســامان کنهخــواهر
   باشم تو با خوام می بمونم

 کـم  را همـین  دیگـر .بـود  شـده  گشـاد  بود؟چشـمانم  کـرده  غلطـی  چه کردم می نگاهش زده شوك
 .   گفته هم من ي خانواده به حتما فهمیده اهورا اگر داشتم

 زدن صــدا بــه توجــه بــی و زدم بیــرون خانــه از ، برداشــتم را ماشــین کلیــد ، پوشــیدم را مــانتویم
 .لرزید می پایم و دست ایستادم خانه جلوي.شدم ماشین سوار فرشته هاي

 .  لرزاند می را دلم بابا هاي فریاد صداي هم جا همین از حتی شدم داخل و کردم باز را در

 دیوونـه  مگـه  بـده  مـرگم  خـدا :گفـت  و کـرد  نگـاهم  تـرس  بـا  خـانم  محبوبـه  کـردم  بـاز  را خانه در
   کشت می ببینتت بابات اگه برو سریع بیا دختر شدي

 و قرمـز  چشـمان  بـا  بابـا  کـه  کنـد  بیـرونم  خانـه  از خواسـت  و گرفـت  را بازویم ، کردم نگاهش فقط
 .شد ظاهر جلویم عصبانی صورت

 . افتاد تنم به لرزي
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ــاه از ــا نگ ــت باب ــردم وحش ــزدیکم ک ــد ن ــیلی و ش ــه س ــی ای ــه محکم ــورتم ب ــت درد.  زد ص  ،داش
   نداشت؟

 بـه  برسـد  چـه  لرزانـد  هـم  را خانـه  بابـا  فریـاد . انـد  مـرده  هـایم  سـلول  کردم می احساس دانم نمی
 .   من تن

 کــردي فکــر اونــور فرســتادمت ســال پــنج اره؟ کــردم؟ بزرگــت اینجــوري مــن عوضــی ي دختـره _
 کنـی؟  مـی  خـامش  و شـینی  مـی  دختـر  یـک  زیرپـاي  کـه  شـدي  ازاد انقـدر  اسـت؟  اروپا هم اینجا
   هان؟ اوردي؟ بار به رو ننگی همچین چرا پس خونی نماز نمیشد ادعات  تو مگه

 . شود ارام کرد التماسش و عقب کشید را بابا دست مامان

 چـه  موضـوع  ایـن  شـنیدن  بـا  دیگـران  پـس  کنـد  شـک  دختـرش  بـه  ادم پدر وقتی زدم پوزخندي
 .   دارند العملی عکس

 داشـتم  دختـر  دوسـت  کلـی  اره بـودم  عوضـی  مـن :بـود  ارام اینبـار  ولـی  شـد  بلند دوباره بابا صداي
ــو از ولــی کــردم کــاري کثافــت کلــی و ــار اولــین وقتــی ســارینا نداشــتم انتظــار ت ــا ب  پســره اون ب

 نمـی  کـاري  و عـاقلی  کـردم  مـی  فکـر  چـون  بهـت  نگفـتم  گفـتم؟  بهـت  چیـزي  مـن  شدي دوست
 پـدر  مـن  شـاید  نیسـتی  عاقـل  کـردم  مـی  فکـر  کـه  اونقـدري  فهمیدم امروز ولی بره ابروت که کنی

 ... خودم همجنس با هیچوقتم ولی نبودم درستی و خوب

 . رفت خوابشان اتاق سمت به ارام هاي قدم با و کرد قطع را حرفش
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 مـی  فکـر  شکسـتی  رو بابـات  کمـر  بـدجور  سـارینا  نداشـتم  انتظـار  ازت:گفـت  و کـرد  نگـاهم  مامان
 مـن  امـا  بشـه  عاقبتـت  مـا  از بهتـر  بـودي  خـدا  بـا  کـه  تویی شده نابود زندگی این تو همیشه کردم

 کردم می اشتباه بابات مثل هم

 ... من مامان: نالیدم و چکید اشکم

 اینجــا بهتــره کــرده جمــع محبوبــه رو وســایلت هیچــی نگــو هیچــی:وگفــت کــرد بلنــد را دســتش
   خودت ي خونه برو افته بی اسیاب از ها اب تا نباش چشم جلوي  مدت یه نباشی

ــان ــت مام ــه رف ــانم محبوب ــتم خ ــت را دس ــم و گرف ــت زده غ ــه:گف ــیر اش هم ــره اون تقص  پس
  کرد پا به اتیش این اومد اون اهوراست

   بیارید؟ رو وسایلم میشه: زدم لب ، دادم تکان را سرم

   میارم االن دخترم باشه:کشید اهى

 

 روي نشسـته  را حبیـب  کـه  رفـتم  حیـاط  بـه  نداشـتم  را خانـه  تحمـل . ریخـت  شـدت  با هایم اشک
 . دیدم ها پله

 شـدم  بـزرگ  تـو  بـا  مـن  سـارینا  کـنم  نمـی  بـاور  مـن :گفـت  و برگشـت  هـایم  قدم صداي شنیدن با
 .   کنم می گناهیت بی اثبات واسه هرکاري کنی نمی کاري همچین تو دونم می

      ممنون: گفتم لبخند با و دادم تکان سر دوباره
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 هـاي  قـدم  بـا  و گفـتم  لبـی  زیـر  خـداحافظی  و گـرفتم  دسـتش  از را چمـدانم  ، امـد  خانم محبوبه
 . شدم خارج خانه از بلند

 زنـدگی  کـه  دختـري  بـا  بعـد  بـه  ایـن  از بایـد  مـن  زدم خـودم  به پوزخندي و کشیدم عمیقی نفس
 یــک زیــر او بــا اگــر عمــرا دادم را جــوابم خــودم کــردم؟ مــی زنــدگی بــود کشــیده اتــش بــه را ام

 .بروم سقف

 .گذاشتم عقب صندوق در را چمدانم

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

 .   کل داناي.

 فرشـته  پاهـاي  زیـر  غـرورش  و شخصـیتش .اسـت  شـده  نـابود  کـرد  مـی  احسـاس .بـود  داغـان  اهورا
 .کند خفه خودش دستان با را سارینا خواست می دلش بود شده خورد

 نزدیـک  گفـت  اش خـانواده  بـراي  را اش عاشـقی  مسـئله  فرشـته  صـبح  هشـت  سـاعت  امـروز  وقتی
 .کند سکته جا همان بود

 جلـوه  بـد  کـرد  خطـور  مغـزش  بـه  لحظـه  دران کـه  فکـري  تنهـا  گرفـت  می انتقام شده هرجور باید
 . بود اش خانواده پیش سارینا دادن

ــا ــد راحــت و ازاد خیلــی و فکــر روشــن ســارینا خــانواده اینکــه ب ــاز بودن ــراي محــدودیتی هــم ب  ب
 لبخنــد.بودنــد متنفــر گــرا همجــنس افــراد از افــراد بیشــتر مثــل هــم هــا ان و داشــتند خودشــان
 .نشست هایش لب روي بدجنسی
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 مـی  سـارینا  بـه  را خـودش  فرشـته  رفتنـد  مـی  بیـرون  فرشـته  و سـارینا  بـا  کـه  هایی وقت همیشه
 .کرد می استفاده عزیزم و عشقم الفاظ از و بوسید می را اش گونه هم گاهی و چسباند

 درصـد  یـک  و کنـد  مـی  را اینکارهـا  شـوخی  سـر  از فرشـته  کـرد  مـی  فکـر  زمان ان در که چند هر
 .    شود تبدیل عشق به نفرت است ممکن که بود نکرده خطور ذهنش به هم

 . فشرد را خانه در زنگ و ایستاد سارینا ي خانه در جلوي اهورا

    کیه؟:شد بلند خانم محبوبه صداي

 و پـدر  بـا  داخـل  بیـام  میشـه  هسـتم  سـارینا  دوسـت  مـن :داد جـواب  خشم از دورگه صداي با اهورا
 .  دارم کار سارینا مادر

 .   شود خانه وارد اهورا داد اجازه و کرد باز را در ، بود شده متعجب که خانم محبوبه

    داره؟ کار سارینا خانواده با که کیه این صبح ده ساعت: گفت خود با خانم محبوبه

 .بیاید جوان مرد تا شد منتظر و نداشت سوالش براي جوابی

: گفـت  و  داد را جـوابش  لحـن  همـان  بـا  هـم  خـانم  محبوبـه  کـرد  سـالم  ارام و شـد  خانه وارد اهورا
 .  صدابزنم رو اقا و خانم تا بشینید سالن تو بفرمایید لطفا

    است؟ خونه سارینا: گفت و داد تکان سر اهورا

  بیرون رفتند نه_

  رفته؟ بیرون صبح سر_

  داشتند مهمی کار کنم فکر بله_
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   اینطور که_

 . بود دیده مجلس در دیشب را اهورا که امد یادش تازه خانم محبوبه و کرد سکوت اهورا

 تعـارف  او بـه  کـدام  هـر  از و چینـد  میـز  روي و بـرد  را پـذیرایی  وسـایل  اهـورا  بـراي  خـانم  محبوبه
 . بزند صدا را سارینا ي خانواده تر سریع هرچه گفت و کرد تشکري تنها اهورا ولی  کرد

 . زد در به اي تقه و رفت سارینا باباي و مامان اتاق سمت به خانم محبوبه

  بله؟:گفت بود امده بیرون حمام از تازه که سارینا مامان

     دارند کار اقا و شما با اومده سارینا دوست همسر خانم_

  داره؟ چیکار ما با کیه؟ یعنی:گفت و شد گرد چشمانش سارینا مامان

 خـانم  محبوبـه :گفـت  سـریع  پـس  باشـد  افتـاده  اتفـاقی  سـارینا  بـراي  نکنـد  کـه  ترسـید  لحظه یک
  میایم االن کن پذیرایی ازش

 .   خانم چشم_

 عجلـه  بـا  کـه  همسـرش  بـه  و امـد  بیـرون  سـارینا  بابـاي  و شـد  بـاز  را حمـام  در. رفت خانم محبوبه
   داري؟ عجله انقدر چرا:پرسید و شد خیره پوشید می لباس

 ام بچـه  واسـه  نکنـه  داره کـار  مـا  بـا  و اومـده  سـارینا  دوسـت  شـوهر  میگـه  خـانم  محبوبـه  نگرانم_
  باشه؟ افتاده بدي اتفاق

 و کـن  ارام را همسـرش  کـرد  سـعی  ولـی  بـود  شـده  نگـران  هـم  خـودش  کـه  حالی در سارینا باباي
 اتـاق  از پوشـیده  لبـاس  هـردو  بـریم  تـا  بپـوش  لبـاس  زود نیافتـاده  بـدي  اتفـاق  هـیچ ... انشـاا :گفت
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 داد مـی  تکـان  را پاهـایش  و بـود  نشسـته  مبـل  روي ارام نـا  و عصـبی  کـه  اهـورا  بـه  و رفتند بیرون
 .شدند خیره

 بابـاي  ي سـرفه  بـا  نبـود  دو ان بـه  حواسـش  کـه  اهـورا .نشسـتند  مبـل  روي اهـورا  روي به رو هردو
     سالم:گفت و شد بلند ، امد خودش به سارینا

  بشین بفرما اومدي خوش پسرم سالم: سارینا باباي

 تــا انــداخت پــایین ســر فقــط نبــود خجــالتی ادم.انــداخت پــایین را ســرش و نشســت دوبــاره اهــورا
 . نفهمد چیزي بست می دخترش به که دروغی از سارینا باباي

 اتفــاقی سـارینا  واسـه  شـده  چیـزي :گفـت  طاقـت  بــی سـارینا  مامـان  کـه  بـود  کـرده  سـکوت  هنـوز 
  افتاده؟

 همیشـه  از حـالش  و نیافتـاده  سـارینا  واسـه  اتفـاقی :گفـت  سـریع  شـد  اش نگرانـی  متوجـه  که اهورا
   افتاده بدبخت من زندگی واسه افتاده که اتفاقی بهتره

 .  شدند خیره اهورا به باز و کردند بدل و رد باهم متعجب نگاهی سارینا باباي و مامان

 بـه  زده خنجـر  پشـت  از کـه  بگـم  دخترتـون  وفـایی  بـی  از اومـدم :کـرد  شـروع  و گرفت نفسی اهورا
    کرد جدا عشقم از رو من امو زندگی وسط اومد دوستی اسم به که بگم اش نامردي از من

  گفت؟ می چه اهورا بود شده گرد چشمانشان سارینا ي خانواده

 بـزرگ  رو دختـرم  مـن  زنـی  مـی  کـه  حرفیـه  چـه  ایـن  پسـرم :گفـت  لـرزان  صـداي  با سارینا مامان
 باشه داشته چشم دار زن مرد یه به که نیست ادمی سارینا شناسمش می کردم
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 بـه  بلکـه  نـداره  چشـم  مـن  بـه  شـما  دختـر  فهمیدیـد  اشـتباه :گفـت  پوزخند با و کرد بلند سر اهورا
 .داره چشم من همسر

 . است رفته یادشان هم کشیدن نفس حتی سارینا مامان و بابا کرد حس اهورا شد سکوت

 دهـانش  روي را دسـتش  گفـت  بلنـدي  هـین  و امـد  خـودش  بـه  سـارینا  مامـان  گذشت دقیقه چند
 . کرد می نگاه اهورا به ناباوري با و گذاشت

 .شد خارج بود شنیده که حرفی بهت از همسرش گفتن هین با سارینا باباي

 درســت فهمیـد  کـرد  نگـاه  همسـرش  بـه  وقتـی  ولــی اسـت  شـنیده  اشـتباه  کـرد  فکـر  لحظـه  یـک 
 .  است شنیده

 اهـورا  سـمت  بـه  ناگهـان  و رفـت  راه قـدم  چنـد  شـد  بلنـد  جـایش  از و کشـید  موهـایش  بـه  دستی
ــه محکمــی مشــت ، کــرد حملــه  چــه ایــن لنــدهور ي مرتیکــه: زد فریــاد و کوبیــد اهــورا دهــان ب
   میدي؟ نسبت من دختر به که هایی پرت و چرت

 دروغ مـیگم  کـه  اینـایی  محتـرم  اقـاي : گفـت  پوزخنـد  بـا  و کـرد  پـاك  را لبش ي گوشه خون اهورا
 کــرده کــاري کــرده در بــه راه از رو مــن ي فرشــته و نشســته مــن زن زیرپــاي شــما دختــر نیســت

 .میگه سارینا به عشقش از و وایمیسته  من روي تو من زن که

 چیـزا  ایـن  اهـل  مـن  دختـر  چـی  مثـل  میگـی  دروغ: گفـت  و کـرد  بلنـدي  ي خنـده  سـارینا  بابـاي 
 بـرو  مـن  خونـه  از هـم  حـاال  ننـداز  مـن  دختـر  گـردن  کـردي  پیـدا  مشـکل  زنـت  با اگه تو نیستش

  کنند گریه خون حالت به اسمون هاي مرغ که میارم سرت بالیی وگرنه بیرون
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 ایسـتاد  کشـید  مـی  بلنـد  هـاي  نفـس  عصـبی  کـه  سـارینا  بابـاي  روي به رو زد پوزخند دوباره اهورا
 ســیر ام زنــدگی از مــن کــه کـرده  بــامن کــاري شــما دختــر ترسـونید  مــی چــی از رو مــن:گفـت  و

 شـوخیه  سـر  از مـن  زن بـا  کارهـاش  تمـام  کـردم  مـی  فکـر  دارم مـدرك  مـن  کنیـد  نمی باور شدم
    بودم اشتباه در فهمیدم بعد ولی

 فقـط  اهـورا  دانسـت  مـی  کـه  داشـت  اعتمـاد  دختـرش  بـه  انقـدر  کـرد  نگـاه  اهـورا  بـه  سارینا باباي
 .مدرکتو ببینم بده باشه:گفت و داد تکان را سرش پس زند می بلوف

 .دراورد را اش گوشی و زد محوي لبخند اهورا

 وگرنـه  باشـد  نگفتـه  راسـت  اهـورا  کـه  کـرد  دعـا  دل در و زد چنـگ  را مبـل  ي دسته سارینا مامان
 .  افتاد می راه به اشان خانه در جهانی جنگ

 و فـیلم  از کـه  اي ثانیـه  هـر  داد نشـان  سـارینا  ي خـانواده  بـه  و اورد را هـا  فـیلم  و هـا  عکـس  اهورا
 اضـافه  مامـانش  زدگیـه  بهـت  و سـارینا  بابـاي  خشـم  بـه  گذشـت  مـی  فرشـته  و سـارینا  هاي حرف

 .  میشد تر

 فریـاد  خشـم  از پـر  و کوبیـد  دیـوار  بـه  را گوشـی  دفعـه  یـک  کـه  بود شده عصبی انقدر سارینا باباي
 . زد

 .برداشت را ان و رفت اش شکسته ایه گوشی سمت به بود راضی کارش از که اهورا

ــه کــرد رو  شــکایت ازش وگرنــه بگیریــد رو دخترتــون جلــوي بهتــره: گفــت و ســارینا ي خــانواده ب
  میره باد به حیثیتون و ابرو وقت اون کنم می

 .رفت بیرون خانه از و زد را حرفش اهورا
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 درسـت . لنگـد  مـی  کـار  جـاي  یـک  کـه  فهمیـد  بـود  اتفاقـات  گر نظاره خانم محبوبه کنار که حبیب
 عشـق  بـه  بخواهـد  کـه  نبـود  هـم  ادمـی  ولـی  بـود  شـده  صـمیمی  خیلـی  فرشـته  بـا  سارینا که بود

 .  کند برمال را اهورا دروغ که گرفت تصمیم لحظه همان. کند فکر همجنسش

 بـه  ام بچـه  کجـاي  اخـه  بـده  مـرگ  منـو  خـدا :نالیـد  گریـه  بـا  و نشسـت  صندلی روي خانم محبوبه
 .   زده تهمت ام بچه به شعور بی ي پسره خوره؟ می چیزها اینجور

 

 ولـی  چیـه  نیـتش  دونـم  نمـی  میگـه  دروغ مـیگم  مـنم : وگفـت  نشسـت  خـانم  محبوبـه  کنار حبیب
 مــی درسـتش  خـودم  مـن  مامـان  نـزن  جـوش  تــو کنـه  مـی  خـراب  رو سـارینا  داره هسـت  هرچـی 

    کنم

 ســارینا دونــی مــی کــه تــو:گفــت مــی مــدام کنــد ارام را همســرش داشــت ســعی ســارینا مامــان
 دخترمــون بــه مگــه.خــدا بــه کنــی مــی ســکته داري شــدي عصــبی انقــدر چــرا نیســت اینجــوري

 اون مقیـده  خیلـی  چیزهـا  ایـن  رو سـارینا  نیسـت ..  .ول بـه  ادمیـه؟  همچـین  سـارینا  نداشتی اعتماد
 دروغ یـا  واقعیـه  نیسـت  معلـوم  کـه  فـیلم  و عکـس  چنـدتا  فقـط  پسـره  این کنه نمی کاري همچین

 چنـد  بـا  کـردي  بـزرگش  سـال  هشـت  و بیسـت  کـه  دختـري  بـه  خواي می تو بعد داده نشون بهت
 ام بچـه  خونـه  بیـاد  سـارینا  بـزار  کنـی؟  بـاور  رو غریبـه  یـه  هـاي  حـرف  و بشـی  اعتمـاد  بی فیلم تا

  کنه می دفاع خودش از اون که دونم می من شده چی میگه حتما

 بـده  مـرگم  خـدا :گفـت  کـه  خـانم  محبوبـه  صـداي  بعـد  و شـد  بلنـد  خانه در صداي لحظه همان در
    کشت می ببینتت بابات اگه برو سریع بیا شدي؟ دیوونه مگه دختر

 حسام:نالید سارینا مامان شد بلند جایش از برگشت دوباره سارینا باباي خشم
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 . رفت سارینا سمت به و نکرد فریبا به اي توجه سارینا باباي

 خــودش از و بزنــد فریــاد ســارینا کــه بــود منتظــر لحظــه هــر میــزد را هــا حــرف ان داشــت وقتــی
 .  کرد می نگاهشان غمگین چشمان با سکوت در فقط سارینا ولی کند دفاع

 فریبـا  صـداي .کـرد  تـرك  را انجـا  پـس  کنـد  تحمـل  را دختـرش  نگـاه  ایـن  از بیشتر نتوانست حسام
 . کند ترك را خانه فعال گفت سارینا به که شنید را

 کنـد  تحقیـق  موضـوع  ایـن  ي دربـاره  راحـت  توانسـت  مـی  چـون  بـود  بهتـر  هم خودشان واسه این
 بـا  کـرد  سـعی  پـس  نیسـت  کارهـا  ایـن  اهـل  سـارینا  دانسـت  می.ببرد پی ماجرا دروغ و راست به و

 .  دراورد را ماجرا توي ته تر سریع چه هر و کند ارام را خودش امید همین

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

 . مالید می هم به را دستانش استرس با و بود نشسته مبل روي نگران فرشته

 حتمـا  افتـاد  مـی  بـرایش  اتفـاقی  اگـر  افتـد  بـی  سـارینا  بـراي  اتفـاقی  ترسـید  مـی  بود ارام نا دلش
 .  میشد نابود

 بود؟ خورده اش عاشقی ي جرقه بود؟کی شده سارینا عاشق کی

. افتـاد  بـود  گذاشـته  او دهـان  در را دسـتش  مهربـانی  بـا  سـارینا  و بـود  کـرده  تشـنج  کـه  وقتـی  یاد
 . بود خورده عشقش ي جرقه بار اولین براي انجا شاید

 بـود  حاضـر  و داشـت  دوسـت  را سـارینا  دل و جـان  بـا  وقتـی  داشـت  اهمیتـی  چـه  دیگـر  چنـد  هر
 .بود افتاده که اتفاقی از ترسید می.بکند هرکاري برایش
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 کـرد؟  مـی  چـه  میشـد  خیابـان  و کوچـه  اواره او و گذاشـت  مـی  تنهـا  را او سـارینا  اگـر  داشت وهم
  امد؟ می سرش بالیی چه

 خواست نمی داد تکان محکم را سرش

 پـایین  سـري  بـا  سـارینا  شـد  بـاز  در. کنـد  فکـر  بپیونـدد  وقـوع  بـه  دانست می بعید که روزهایی به
 . شد خانه وارد افتاده

 .  بارید می خستگی و امیدي نا سارینا روي و سر از برخواست جایش از ترس با فرشته

   شد؟ چی: پرسید فرشته

 چـرا  اینجـایی  کـه  هنـوز :گفـت  و کـرد  درهـم  را هـایش  اخـم  فرشـته  دیـدن  بـا  کرد بلند سر سارینا
 نرفتی؟

 ســارینا منظــور شــاید ، بــود فهمیــده اشــتباه کندشــاید بیــرون را او خواســت مــی رفــت وا فرشــته
 !!نبود این

    گفتی؟ چی:گفت بهت با

 چـرا  نرفتـی؟  هنـوز  چـرا  مـیگم  بـود  واضـح  حـرفم :گفـت  حـد  از بیش جدیت و اخم همان با سارینا
    شدي؟ پالس من ي خونه تو

    بود؟ اضافه یک سارینا ي خانه در او افتاد فرشته چشم ي گوشه از اشکی قطره
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 بـه  دم هـی  چتـه :زد فریـاد  سـرش  بسـوزد  دلـش  کمـی  اینکـه  بـدون  دید را فرشته اشک که سارینا
 ام زنـدگی  رو افتـادي  بختـک  یـک  عـین  خـواي؟  مـی  مـن  جـون  از چـی  کنـی؟  مـی  گریـه  دقیقه
   لعنتی؟ کنی ولم خواي نمی

 .شد بیشتر فرشته هاي اشک شدت

ــارینا ــه س ــمتش ب ــت س ــازویش و رف ــت را ب ــید و گرف ــته کش ــدون فرش ــه ب ــت انک ــد مقاوم  کن
 . انداخت بیرون اش خانه از را فرشته و کرد باز را خانه در.شد کشیده همراهش

 .تو دونم می من بیا من طرف دیگه بار یه اگه اتون خونه برو پاشو: غرید

 توروخــدا:کــرد التمــاس گریــه بــا و شــد بلنــد ســختی بــه فرشــته کــه ببنــد را در خواســت ســارینا
 مـن  روي رو ات خونـه  در هـم  تـو  اگـه  تـو  بیـام  بـزار  کـنم  مـی  خواهش برم ندارم جایی من سارینا
 . میمیرم من ببندي

 مـی  هـم  لـرزیش  پـاي  خـوره  مـی  خربـزه  هرکـی  نـداره  ربطـی  مـن  بـه :گفـت  رحمـی  بی با سارینا
  شینه

 . خورد سر ارام و زد تکیه در پشت به بست محکم را در.شد وِل فرشته دست داد هل را در

 . کرد می را اینکار باید نداشت راهی ولی است کرده ذاتی بد دانست می

 اولــین امــد مــی خــودش بــه کــه دیگــر دوروز گویــد مــی چــه فهمیــد نمــی بــود داغ االن فرشــته
 .  بود سارینا خود میشد شناخته مقصر اش زندگی در که کسی

 ایـن  ولـی  شـکوندم  دلتـو  و کـردم  حقـت  در بـد  دونـم  مـی  بـبخش  رو من: کرد زمزمه غم با سارینا
    کن باور عزیزم نفعته به
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 . بود اعصابش روي فرشته هاي گریه صداي

 .  بود شده پدیدار بازهم پلید شب بود کرده غروب خورشید و گذشت می ها ساعت

 چـه  دانسـت  نمـی  داد مـی  گـوش  فرشـته  هـاي  گریـه  صـداي  بـه  و بـود  نشسته در پشت هم هنوز
 . شد بیدار موبایلش تماس صداي با.برد خوابش ناگهان که شد

 دراز دسـت  چـه  هـر  ولـی  بـردارد  تخـتش  کنـار  میـز  روي از را اش گوشـی  تـا  کـرد  دراز را دستش
 . نیافت چیزي کرد

 وگـردنش  کمـر  هـاي  مهـره  صـداي  کـه  داد خـودش  بـه  تکـانی . کـرد  بـاز  سـختی  بـه  را چشمانش
  کرد؟ می چه خانه در جلوي اینجا.انداخت نگاهی تاریک ي خانه به و گفت اخی.درامد

 چیـزي  کشـید  دردنـاکش  سـر  بـه  دسـتی  بـود؟  رفتـه  خـواب  بـه  سـرامیکی  سـرد  سـنگ  روي چرا
 . رسید می نتیجه به کمتر اورد می فشار مغزش به چه هر امد نمی یادش

 . شد بلند و گرفت در دستگیره به را دستش.بود خالی خالیه ذهنش انگار

 . افتاد فرشته یاد ناگهان که داد خودش به قوسی و کش

. نبــود کسـی  شـد  خیــره اش خانـه  جلـوي  کوچــک راهـروي  بـه  و کــرد بـاز  را در و برگشـت  سـریع 
 . اش خانه بود رفته و بود امده عقل سر فرشته شکر را خدا زد لبخندي

 از پاسـخ  بـی  تمـاس  کلـی  کـرد  روشـن  کـه  را گوشـی .رفـت  اش گوشـی  سـمت  بـه  اسـوده  خیال با
 . داشت ناشناس یک و بابک و اهورا

 . بود بابک خورد زنگ دوباره داشتند؟گوشی او با کاري چه شد گرد چشمانش
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 گرفت؟ می تماس او با دوباره که بود مانده نصفه هنوز انتقامش داشت او با کاري چه

   بله: داد جواب داشت نمی بر سرش از دست کنجکاوي ولی ندهد جواب خواست اول

    داد جواب شکر خدارو:گفت لب زیر و کشید راحتی نفس بابک

  خداروشکر بگی زدي زنگ:گفت کالفه و مالید را اش پیشانی انگشتش با سارینا

    هستش؟ تو با اونجاست فرشته ، سارینا:گفت و امد خودش به بابک

  چی؟ واسه رفت من خونه از ظهر دو ساعت نه_

 نرفته اشون خونه اخه_

   دوستش ي خونه رفته حتما_

 نداري؟ خبري ازش تو نرفته هم اونجا نه_

 . خورد می قرص باید بود بد حالش مالید را سرش دوباره

  گوشیش به بزن زنگ ندارم خبري نه: داد جواب سختی به

   خاموشه سه ساعت از اش گوشی_

 ابـروت  وگرنـه  نـزن  زنـگ  مـن  بـه  دیگـه  لطفـا  نـداره  ربـط  مـن  بـه  موضـوع  ایـن  ببـین : کرد پوفی
   بره پایین گلوت از خوش اب یه زارم نمی و برم می ات خانواده تمام جلوي

 

 ...متا من:گفت غمگین بابک
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 جلـدش  از را داشـت  همـراهش  کـه  قرصـی .رفـت  کـیفش  سـمت  بـه  و کـرد  قطـع  را گوشی سارینا
 . بلعید بود گرفته صبح که معدنی اب با و اورد بیرون

 و کننـد  تمیـز  را خانـه  هـم  تـا  گرفـت  مـی  خـدمتکار  تـا  چنـد  صبح اول فردا باید ، بود کثیف خانه
 . نداشت را خرید ي حوصله و حال اصال داشت که وضعی با خودش کنند پر را یخچال هم

 داد تکیـه  بـود  کـرده  تمیـز  را هـا  مبـل  از دیگـه  یکـی  و ان فقـط  صـبح  کـه  مبل پشتی به را سرش
 . رفت فرو فکر به و

 و انـد  دزدیـده  را او نکنـد  ، نـه  کرده؟یـا  تصـادف  نکنـد  باشـد؟  رفتـه  توانسـت  می کجا فرشته یعنی
   اورده؟ سرش بالیی

ــاالخره.بــود ترکیــدن حــال در واجــور جــور فکرهــاي از ســرش  بلنــد مبــل روي از نیــاورد طاقــت ب
 .زد بیرون ازخانه و برداشت را ماشینش سوییچ و گوشی ، شد

 کنم می پیداش باشه هم سنگ زیر اگر: کرد عهد خود با

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

 .   رفت می اتاق دیگر سوي به اتاق سوي یک از ارام نا اهورا

 شد؟ چی:پرسید و زد جستی سمتش به اهورا که شد اتاق وارد بابک

 .رفته اش خونه از ظهر دو ساعت گفت می کجاست دونست نمی:گفت ناراحت بابک

 . شد دود امیدش تمام حرف این با اهورا
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 اخـه : گفـت  لـب  زیـر  و کـرد  کـردن  گریـه  بـه  شـروع  دوسـاله  هـاي  بچـه  ماننـد  و افتاد زمین روي
 هــاش خواســته بــه دیگــه میــدم قــول بشــه پیــدا خــدایا اومــده؟ ســرش بالیــی نکنــه رفتــه؟ کجــا

 .کن کمکم خدایا بزارم احترام

 . نچکد اشکش تا گرفت باال را سرش کرد بغض بابک

 مــی گریــه و افتــاده زمــین روي اینطــور کــه اســت مغــرور اهــوراي روي فشــار چقــدر دانســت مــی
 نیافتـه  فرشـته  از اثـاري  ولـی  بـود  گشـته  بارهـا  را هـا  خیابـان  تمـام  بـود  عصـبی  هـم  خودش. کند
 .   بود

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

 تنهـا  ولـی  بیابـد  فرشـته  از اثـري  شـاید  تـا  کـرد  مـی  نگـاه  دقـت  بـا  تاریـک  هـاي  کوچـه  به سارینا
 .  بود شب تاریکی بود اورده دست به که چیزي

 . بود نکرده پیدایش ولی بود فرشته دنبال در به در که بود ساعت یک بود شده کالفه

 . داشت نگه و کرد هدایت اي گوشه به را ماشین

 . شود ارام کمی تا گذاشت فرمان روي را سرش

 بـه  فرشـته  دارد امکـان  کـه  دارد وجـود  کـوچکی  پـارك  اش خانـه  هـاي  نزدیکـی  امد یادش ناگهان
 .   باشد رفته انجا

 تو امید به خدایا:گفت و زد لبخندي فکر همین با



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 118 
 

 نمـاي  بـود  شـده  باعـث  هـوا  تـاریکی . رسـید  نظـرش  مـوررد  پـارك  بـه  سـاعت  نـیم  از بعـد  باالخره
 داخـل  راحـت  گذاشـت  نمـی  هـا  درخـت  بلنـدي  همچنـین  و باشـد  شـده  درست پارك از ترسناکی

 . ببیند را پارك

 را ارامــی جیــغ صــداي کــرد بــاز را در کــه همــین شــد پیــاده ماشــین از و گفــت لــب زیــر لعنتــی
 بـود  اشـنا  خیلـی  کـه  صـدا  شـنیدن  بـا . کنـد  ولـش  کـرد  مـی  التمـاس  فـردي  بـه  داشت که شنید

 ســرش بــه بالیــی اســت ممکــن برســد دیرتــر اگــر و اســت افتــاده دردســر در فرشــته کــه فهمیــد
 .  بیاید

 خـانم  یـک  گفـت  مـی  پـدرش . برداشـت  را بـود  همـراهش  همیشـه  کـه  چـوبی  ماشـینش  داخل از
 بتوانـد  شـد  گرفتـار  جـایی  در اگـر  کـه  باشـد  داشـته  خـودش  از دفـاع  بـراي  اي وسیله باید همیشه

 . کند دفاع خودش از

 . گذاشته ماشینش در را محکمی چوب و داده گوش پدرش نصیحت به که بود خوشحال

 بیشــتر میشــد نزدیــک چــه هــر رفــت صــدا منبــع ســمت بــه و کــرد روشــن را اش گوشــی چــراغ
 . شنید می را فرشته هق هق صداي

 گـردنش  درون را سـرش  مـردي  و بـود  چسـبیده  درخـت  بـه  کـه  فرشـته  بـه  و ایستاد درختی پشت
 .شد خیره بود کرده فرو

 معطـل  ان از بیشـتر  دیگـر  اسـت  جوشـیدن  حـال  در خـونش  کـرد  احسـاس  صـحنه  ایـن  دیـدن  با
 . شد ور حمله مرد سمت به فریادي با و نکرد
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 مسـت  انقـدر  مـرد .کـرد  وارد مـرد  کمـر  بـه  چـوبش  بـا  ضـربه  چندین سارینا بیاید خودش به مرد تا
 مـرد  بـه  و زد فریـادي  تـرس  بـا  فرشـته .شـد  بیهـوش  و افتـاد  زمـین  روي بـه  ضـربه  اولین با که بود
 .شد خیره بیهوش مرد به و ایستاد زنان نفس نفس سارینا.شد خیره خورد نمی تکان که

 نصـفه  را مـاجرا  و گرفـت  تمـاس  پـدرش  مشـاور  بـا  سـاعت  بـه  توجـه  بدون و برداشت را اش گوشی
ــا کــه خواســت او از و کــرد تعریــف نیمــه  شــکایت مــرد ان از و بیایــد صــحنه بــه دکتــر و مــامور ب

 . کند

 بـود  اش خیـره  تـرس  بـا  کـه  فرشـته  سـمت  بـه  و کشـید  عمیقـی  نفـس  کـرد  قطع را تماس وقتی
 . برگشت

 وحشـت  ، بـود  شـده  ترسـناك  مهتـاب  کـم  نـور  زیـر  در کـه  سـارینا  سـرخ  چشمان دیدن با فرشته
 . انداخت پایین را سرش و کرد بغل را خودش زده

    کن بلند سرتو:گفت خشم با و شد نردیکش سارینا

 بـود  سـارینا  پـی  دي پـی  هـاي  سـیلی  کـرد  بلنـد  را سـرش  تـا  کـرد  اطاعـت  چرا و چون بی فرشته
 .کرد می بیشتر را قلبش درد و خورد می صورتش به که

 امـا  کنـد  کمتـر  را خشـمش  فقـط  میزنـد  فرشـته  صـورت  بـه  کـه  هایی ضربه با خواست می سارینا
 . شد هم بیشتر حتی هیچ نکرد فروکش که خشمش

 زدن کتــک از دسـت  بـود  انداختـه  راه بـه  را فرشـته  بینـی  خـون  کـه  سـیلی  شـش  از بعـد  بـاالخره 
 . کشید خودش دنبال و گرفت را فرشته دست و برداشت

 .  امدند پلیس و پدرش مشاور موقع همان در که انداخت ماشین درون را فرشته
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 صـبح  ماجراهـاي  سانسـور  بـا  البتـه  را بـود  افتـاده  کـه  اتفاقـاتی  تمـام  و ایسـتاد  ماموري کنار سارینا
 کـه  مسـت  مـرد  از شـکایتی  پـدرش  مشـاور  و کـرد  تاییـد  را هـا  همـان  هـم  فرشـته  و کـرد  تعریف
 . کرد بود بیهوش هنوز

 و کــرد دعوایشــان بودنـد  خانــه از بیــرون شـب  وقــت ان اینکــه خـاطر  بــه مــامور چقـدر  کــه بمانـد 
 . بود اش خیره مشکوك پدرش مشاور

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

    داخل برو:گفت فرشته به رو سردي لحن با سارینا

 

 . بست را در سارینا و شد خانه وارد حرف بی فرشته

 مـی  هرکـاري  ولـی  شـود  بنـد  اش بینـی  خـون  تـا  گرفـت  بـاال  را سـرش  و نشست مبل روي فرشته
 . بود شده خونی لباسش تمام که طوري به میشد بیشتر ریزي خون شدت کرد

 . بست نقش هایش لب روي محوي لبخند سارینا دست ي ضربه یاداوردي به با

 . کرد می لذت غرق را او و بود داشتنی دوست هم هایش ضربه حتی

 لبخنـد  دیـدن  بـا  نشسـت  فرشـته  کنـار  و برداشـت  را بـود  گرفتـه  داروخانـه  از که را وسایلی سارینا
 شدي که هم دیوونه:گفت تمسخر به و زد پوزخندي فرشته

 .  نگفت چیزي و کرد نگاهش ناراحت فرشته

    باال بگیر یکم سرتو:گفت و کرد فرشته به ورو برداشت را دستمالی سارینا
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 .کرد اطالعت فرشته

 بـده  فشـار  خـوب  رو دسـتمال :گفـت  و داد فشـار  کمـی  و گذاشـت  او بینـی  روي را دسـتمال  سارینا
  بیاد بند خونش روش بزاري بیارم یخ تا

   کجا؟ از یخ: گفت متعجب فرشته

   گرفتم نگهبان از باال اومدي وقتی _

   اها_

 امـد  بنـد  فرشـته  بینـی  خـون  کـه  دقیقـه  چنـد  از بعـد  گذاشـت  اش بینـی  روي هـم  را یـخ  سارینا
  شده خونی لباسات تمام حمام برو بیا:گفت

    ندارم لباس_

   خرید میریم فردا میدم بهت لباس دست یک_

  میریم؟ باهم:گفت خوشحال فرشته

 ضـایع  را فرشـته  اینکـه  بـراي  و کـرد  سـرگرم  میـز  روي وسـایل  کـردن  جمـع  بـا  را خـودش  سارینا
    خونه گردي برمی بعد خرید میري تو دارم کار جایی من نه:گفت کند

 کجاست؟ حمام:گفت و کشید درهم را هایش اخم و شد ناراحت فرشته

  زارم می رو لباسات در پشت ، در اخرین گوشه اون_

    ممنون باشه_
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 . کرد پرت حمام داخل را خودش و دووید حمام سمت به فرشته

   کردن؟ دنبالت مگه خبرته چه:گفت بلند سارینا

 . نداد را جوابش فرشته

 انگـار  نـه  انگـار  بـده  صـبر  مـن  بـه  خـودت  خـدایا :گفـت  زیرلب و داد تکان تاسف به را سرش سارینا
    کنه می برخورد دوساله هاي بچه عین سالشه وشش بیست دختره

 .رفت اشپزخانه سمت به

 بایـد  نداشـت  اي چـاره  انگـار  بـود  گرسـنه  بسـیار  هـم  خـودش  و نداشـتن  خوردن براي چیزي هیچ
 . شد خارج خانه از و برداشت را سوییچش.رفت می خرید براي خودش

 را شــهر کــل نیســت قــرار و اســت روزي شــبانه اشــان محلــه ســوپرمارکت کــه کــرد شــکر خــدارا
 . بچرخد سوپرمارکتی براي

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

 

 برنگشـته  هنـوز  و بـود  رفتـه  حمـام  بـه  کـه  بـود  سـاعتی  یـک  حـدود  بود حمام در هم هنوز فرشته
 .  بود

 .اورده خود سر بالیی و باشد کرده اي احمقانه کار فرشته نکند که ترسید

  خوبه؟ حالت فرشته:وگفت زد در به اي تقه و رفت حمام سمت به همین براي

  بیرون میام دیگه دقیقه چند اره:کرد ارام را دلش و امد اش گرفته صداي
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 باش زود باشه_

 بعــد دقیقــه چنــد. گرفــت خــودش بــراي مــاهی کنســرو از اي لقمــه و نشســت مبــل روي ســارینا
 . نشست کنارش هم فرشته

 بخــرم سوســیس اول خواســتم مــی:گفــت و گذاشـت  فرشــته جلــوي و کــرد بــاز را دیگــري کنسـرو 
   خریدم کنسرو همین براي تره سالم کنسرو دیدم اما

   نمیاد خوشم سوسیس از خیلی من خوبه:وگفت داد تکان را سرش فرشته

 . شد تمام غذا وقتی خوردند را غذایشان ارامش در و کرد سکوت سارینا

    اتون؟ خونه نرفتی ،رفتی من ي خونه از اینکه از بعد امروز چرا:پرسید سارینا

 . نداد جواب و انداخت پایین را سرش فرشته

  شدي؟ خارج ساختمان از چند ساعت: گفت و کرد نگاهش سارینا

     شب هفت:داد جواب ارام

  اتون؟ خونه نرفتی چرا_

  شد دعوام باهاشون تو خاطر به صبح تونستم نمی چون_

 کردي؟ خاموش اتو گوشی چرا:پرسید و کرد پوفی سارینا

  کنه پیدام کسی خواستم نمی چون_

  چرا؟_
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  کردم حماقت:گفت و انداخت باال را هایش شانه فرشته

  حماقت:گفت زیرلب و انداخت باال ابرویی سارینا

 یکـی  بـاالخره  کـه  دونسـتی  مـی  بچزونـی؟  و مـن  خواسـتی  مـی  یـا  کـردي  حماقـت :گفت بلند بعد
 مـی  وجـدان  عـذاب  سـارینا  حسـاب  ایـن  بـا  پـس  خونـه  نیومـده  فرشـته  بگـه  گیره می تماس باهام
   اره؟ گیره

 .بود گفته را حق حرف سارینا بگوید که نداشت چیزي البته.نگفت چیزي بازهم فرشته

    افتادي؟ مرد اون گیر چجوري_

 نمازخونـه  یـه  پـارك  ي گوشـه  یانـه  دیـدي  دونـم  نمـی  بـود  شـب  هشت ساعت پارك رفتم وقتی_
 از مجبـوري  مـنم  ببنـده  رو در بایـد  گفـت  مسـولش  کـه  بـود  یـک  سـاعت  ولـی  داخلـش  رفتم بود

 پیـداش  مـرده  اون کـه  بـود  دو هـاي  سـاعت  شـدم  قـایم  درخـت  کنـار  گوشه یه و شدم خارج اونجا
 نمـی  رو مـن  مـرد  اون اومـد  نمـی  ام لعنتـی  ي عطسـه  لحظـه  همـون  اگـه  و دیـد  نمی رو من شد
 مـی  خـودت  کـه  هـم  بعـدش  انـداخت  گیـرم  و دیـد  رو مـن  هـم  اون کـردم  عطسـه  وقتـی  اما دید

 دونی

    ام خسته خیلی بخوابیم پاشو:گفت و داد تکان را سرش سارینا

   نداریم خواب براي جایی که اینجا ولی باشه_

 

  دیگه بخواب پاشو چیه ها مبل این پس _
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  کثیفه اخه: گفت زیرلب و کرد درهم را صورتش فرشته

 اسـت  دیگـه  سـاعت  دو صـبح  تـا  کشـته  منـو  وسواسـت  ایـن : گفـت  و کشـید  دراز مبل روي سارینا
 .  بگیرم خدمتکار فردا تا کن صبح رو امشب جوري یه

    خیر به شب:گفت و کشید دراز مبل روي هم او

    خیر به شب_

 اتفــاق حــول فکــرش تمــام.نیامـد  چشــمانش بــه خــواب هــم لحظـه  یــک ولــی بســت را چشـمانش 
 . گذشت می بود افتاده که هاي

  ببینه؟ رو من نداره دوست دیگر گذاشت؟یعنی کنار رو من واقعا بابا یعنی: گفت خود با

 کنم؟ کاري چه من خدا اي

 قلـب  درد عمـر  یـه  میمیـرم  دارم گـرفتم  تومـور  البـد : گفـت  مـی  خـود  بـا  بود گرفته درد باز سرش
 .مغزي تومور هم دیگه عمر یه کشیدم

 . برود خواب به است شده جور هر کرد سعی و کرد پوفی

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

  خریدي؟ رو ات ضروري وسایل همه: پرسید و کرد ماشین سوار را فرشته

  کردي؟ چیکار تو خرم می میرم کنم پیدا نیاز اگه باز ندارم نیاز فعال چیزي اره_
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 تخـت  و مبـل  و کـنن  تمیـز  رو خونـه  بـرن  تـا  گـرفتم  خـدمتکار  تـا  چنـد  نکـردم  خاصـی  کار من_
ــد ــم جدی ــفارش ه ــه دادم س ــیدا البت ــو ببخش ــتم نظرت ــه و نخواس ــز هم ــتم رو چی ــون گف  خودش
  نمیشه اماده خونه شب تا چون بچرخیم ها خیابون تو یکم شب تا باید فقط کنن درست

 

  گشنمه خیلی بخوریم چیز یه بریم میشه اگه فقط نیست مشکلی باشه_

  شکمو باشه:گفت و خندید سارینا

 .رفت رستورانی سمت به و

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

 . داد نمی دادن جواب براي سارینا به مهلتی و میزد صدایش سرهم پشت فرشته

    زنی؟ می صدام انقدر میگی چی:گفت و برگشت و داد را نمازش سالم سارینا

 و خـورد  جـا  سـجاده  روي سـارینا  دیـدن  بـا  امـا  شـد  داخـل  صـدا  و سـر  بـا  و کـرد  باز را در فرشته
 دفعـه  یـه  شـد  چـت :گفـت  و خندیـد  دیـد  را تعجـبش  کـه  سـارینا . شـد  گـرد  تعجـب  از چشمانش

  زده؟ خشکت چرا اي؟

     شدي؟ نمازخون کی تو:پرسید و نشست تخت روي بهتش همان با فرشته

   خوندم می نماز بچگی از من:داد پاسخ حال همان در و کرد جمع را اش سجاده سارینا

    خونی؟ می نماز چجوري گردي می ازاد خیلی که تو_
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ــداره ربطــی_ ــی هســتم ازادي ادم درســت ن ــازم ول ــا هــم بعــدش خــونم مــی رو نم  توجــه االن ت
 هـا  مهمـونی  تـو  حتـی  دارم حجـاب  همیشـه  ولـی  پوشـم  نمـی  مقنعـه  و چـادر  شاید من به نکردي

    هستم پوشیده هم

 قـران  و نمـاز  بـه  کـه  معلومـه  کـامال  اونـا  اخـه  اومـدن  کنـار  موضـوع  این با بابات و مامان چجوري_
 نیستن پایبند خیلی

 احتــرام بهــم هــم هــا اون و کــردم انتخــاب خــودم رو دیــنم مــن:وگفــت نشســت کنــارش ســارینا
    من قبر تو هارو اون نه زارن می بابام و مامان قبر تو رو من نه هم بعدش گذاشتن

ــا تــو یعنــی نمیشــه بــاورم واي_  هــم اهــورا بــا حتــی تــو ببیــنم وایســا نخــوردي؟ مشــروب االن ت
 بودي دوست

 داشـتم  قلبـی  مشـکل  مـن  هـم  بعـدش  نـزدم  مشـروب  بـه  لـب  مـن  کـه  اوال:گفـت  و خندید سارینا
 مـن  دومـا  مضـره  مشـروب  اسـالم  دیـن  در دیگـه  طـرف  از و خـوردم  نمـی  رو مضـري  ي ماده هیچ

 بعضـی  شـاید  نگـرفتیم  همـدیگرو  دسـت  حتـی  مـا  نشـه  بـاورت  شـاید  بـودم  دوسـت  فقـط  اهورا با
     کارم بوده منظور بی کامال ولی زدم می دست بهش ها موقع

 ســارینا بــاطن از هــم دیگــر بعــد نمیشــد،یک بــاورش بــود خیــره ســارینا بــه بــاز دهــان بــا فرشــته
 .  ببیند

    نمازي؟ اهل توچی:پرسید او از سارینا

 بود کنکورم سال خوندم نماز که سالی تنها ،خیلی نه:گفت و بست را دهانش فرشته
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 هـی  کـه  داشـتی  باهـام  کـاري  چـه  بیخیـال  رو اینـا  حـاال  کشـیدي  زحمـت :گفـت  و خندیـد  سارینا
     زدي؟ می صدام

 

 حـواس  واي:گفـت  و کـرد  هینـی  امـده  سـارینا  اتـاق  بـه  چـه  بـراي  بـود  امـده  یادش تازه که فرشته
    بزن زنگ بهش سریع داره کارت که گفت و زد زنگ حبیب که نزاشتی برام

 بــا و رفــت تلفــن ســمت بــه   داشــت؟ او بــا کــاري چــه یعنــی شــد بلنــد جــایش از نگــران ســارینا
 . گرفت تماس حبیب

   سارینا؟ خوبی سالم:داد جواب سریع بود تلفن منتظر انگار که حبیب

   خوبی؟ تو ممنون سالم_

   اینجا افتاد اتفاق یه امروز بگم بهت زدم زنگ اره_

 اتفـاقی؟  چـه :پرسـید  لرزیـد  مـی  تـنش  و بـود  کـرده  عـرق  دسـتانش  اسـترس  شـدت  از کـه  سارینا
    افتاده؟ اتفاقی بابام و مامان واسه

 

 بـد  نـه  افتـاده  خـوب  اتفـاق  یـه  اتفاقـا  نـه  نـه :گفـت  تنـد  بـود  شده سارینا نگرانی متوجه که حبیب
 عزیزم نترس

  شده؟ چی حاال شکر خدارو خب:گفت زیرلب و فرستاد بیرون ارامش با را نفسش سارینا

   اینجا اومد امروز بابک_
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 بـرایش  اي نقشـه  چـه  بـاز  بـود؟  رفتـه  انهـا  ي خانـه  بـه  چـه  بـراي  بابـک  بابـک؟ .بـرد  ماتش سارینا
   بودند؟ ریخته

   هستی؟ الو سارینا الو:اورد خود به را او حبیب هاي زدن صدا

 

   اومده؟ چی براي بابک هستم اره_

 شـرمنده  حالـت  کلـی  و بزنـه  بهـم  خـواد  مـی  رو نـامزدي  کـه  گفـت  خـواهی  معذرت کلی با اومد_
 مگـه  کـه  کـرد  دعـوا  باهـاش  و رسـید  حسـابش  بـه  کلـی  مامانـت  کـه  بماند گرفت خودش به رو ها

 دیگـه  کـه  بـدم  خبـر  بهـت  خواسـتم  هـا  حـرف  ایـن  از و فـالن  و هسـتش  تـو  ي مسخره من دختر
     شدي ازاد

  کردي خوشحالم واقعا جان حبیب ممنون:گفت خنده با سارینا

  نداري؟ کاري برم باید دیگه من کنم می خواهش_

  خداحافظ عزیزم نه_

 . شد خیره زمین به و گذاشت میز روي را تلفن ، حبیب خداحافظی از بعد

ــاق انقــدر ــن در غریــب و عجیــب هــاي اتف ــاده مــدت ای ــود افت ــه کــه ب ــراف کلــی ب  را حبیــب اعت
 . بود کرده فراموش

 خــاطر بــه رو روز اون کــدوم هــیچ کــه بهتــره شــاید:گفــت زیرلــب و کشــید عمیقــی نفــس دوبــاره
 روز؟ کدوم:امد کنارش از فرشته صداي نیاریم
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    ترسیدم  دختر؟ چته:گفت و جهید عقب به قدمی ترسیده سارینا

 حبیــب اصــال روز؟ کــدوم منــو نپیچــون:گفــت و انــداخت مبــل روي را خــودش و خندیــد فرشــته
    داشت؟ چیکار

 بهـم  رو نـامزدي  و اونحـا  رفتـه  بابـک  امـروز  گفـت  هیچـی :گفـت  و رفـت  اشپزخانه سمت به سارینا
 موند نصفه شما انتقام  متاسفانه و زده

 . زد پوزخندي سارینا

 را ابـی  لیـوان  بنـابراین  بچزانـد  را او شـده  کـه  هرطـور  خواسـت  مـی  دلـش  نیامـد  فرشته از صدایی
 . ریخت می اشک ارام و بود پایین سرش فرشته.رفت بیرون به و کرد اب از پر

   روز اون ي درباره اما و:گفت و کرد نگاهش دقت با

ــته ــرش فرش ــی را س ــد کم ــرد بلن ــا و ک ــاوي ب ــاهش کنجک ــرد نگ ــی.  ک ــورد را اب از کم ــا و خ  ب
 چنـد :گفـت  و زد پوزخنـد  هـم  بـاز . شـد  خیـره  خـورد  مـی  حـرص  که فرشته به شده تنگ چشمان

  بوده عاشقم بچگی از و داره دوستم که گفت بهم حبیب پیش وقت

 . شد خورد قلبش کرد احساس شکست فرشته

 رحـم  بـی  انقـدر  چـرا .دیـد  مـی  چشـمانش  در را نابـاوري  و بهـت  بـود  اش خیـره  هـم  هنـوز  سارینا
 بود؟ شده

 در را اشـکش  انقـدر  روز چنـد  ایـن  در چطـور  ریخـت  مـی  فـرو  فرشـته  اشـک  هـر  بـا  قلـبش  که او
 بود؟ اورده
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 .  نداشت هایش سوال براي جوابی

 تــرمیم را خــودش ي شــده دار جریحــه غــرور فرشــته غــرور کــردن خــورد بــا خواســت مــی دلــش
 . کند

 و انـد  شـده  نزدیـک  او بـه  انتقـام  بـراي  اهـورا  و فرشـته  کـه  بـود  سـخت  بـرایش  بـاورش  هـم  هنوز
 .  بوند کرده مجازات را او بود پدرش تقصیر نه و او تقصیر  نه که تصادفی براي

 . کرد هق هق به شروع فرشته

 میگی...   وغ...در: گفت لرزانی صداي با

 خونسـرد  را خـودش  عزیـزش  گریـه  از بـود  ناراحـت  و میـزد  پـر  داشـت  دلـش  کـه  حـالی  در سارینا
    بگم دروغ دقیقه به دم که هستم تو مثل مگه دروغی؟ چه نه:وگفت داد نشان

 . شکست هایش حرف نیش از فرشته لعنتی دل بازهم ، شکست هم باز

 توانسـت  نمـی  ولـی  بزنـد  حرفـی  خواسـت  نمـی  اینکـه  بـا  بـود  شـده  تلخ بخواهد اینکه بدون سارینا
 .    کرد می ارام را خودش جوري یک باید بگیرد را خودش جلوي

 هان؟ میدي؟ عذابم انقدر چرا عاشقتم ، دارم دوست من لعنتی:زد لب فرشته

 کــن بــس:زد فریــاد و کوبیــد اشــپزخانه اُپــن روي محکــم را لیــوان و داد تکــان ســر کالفــه ســارینا
 بهـت  بایـد  بـار  هان؟چنـد  زنـی؟  مـی  رو خـودت  حـرف  بـاز  تـو  مـیگم  بهـت  چـی  هر من چرا دیگه
  بفهمی؟ خواي نمی چرا دارم دوست نگو بهم که بگم

 . کرد می گریه شدت به و گذاشت دهانش روي را دستش فرشته
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 .  برد پناه خودش اتاق به و بیاورد طاقت نتوانست دید بد را او حال که سارینا

 . بکشد را موهایش تمام و بندازد دست خواست می دلش که بود عصبی انقدر

 . ایستاد سرد اب زیر لباس با و رفت حمام سمت به

 ارام اگـر  البتـه  شـود  ارام کمـی  تـا  کـرد  تحمـل  امـا  امـد  بنـد  نفسـش  و لرزیـد  اب سـردي  از تنش
 .   میشد

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

 . کرد می هق هق هم هنوز کشید دراز تختش روي فرشته

 . کرد پاك را هایش اشک و کشید خیسش چشمان به دستی

 !! کرد می ارامش و بود می پیشش سامان کاش شد خیره رویش روبه سفید دیوار به

 !!گذاشت نمی تنهایش هیچوقت کاش

 هـیچ  بـدون  را اش کـودکی  تمـام .بـود  گرفتـه  اش تنهـایی  و کسـی  بـی  از دلـش . بـود  گرفتـه  دلش
 . بود گذرانده مهري

 . بوند ناراضی بود شده دختر فرشته اینکه از و بودند پسر بچه عاشق شدت به پدرش و مادر

 او بـه  هـم  زمـانی  هـیچ  امـا  ناراحتنـد  وجـودش  از کـه  اوردنـد  نمـی  رویـش  بـه  هیچوقـت  اینکـه  با
 . دادند نمی نشان توجه کردند می محبت برادرش به که انچنان

 . شود جذب ، سامان ، مهربانش عموي پسر سمت به او که بود شده باعث موضوع همین
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 .کرد می حمایتش همیشه و داشت دوست را او سامان

 .  کند رشد و بزند جوانه دو هر قلب در را زیبا عشقی شد باعث ها حمایت همین

ــامان ــه س ــول او ب ــود داده ق ــه ب ــز ک ــایش هرگ ــذارد تنه ــه و نگ ــارش در همیش ــد کن ــا باش  ان ام
 . کرد خراب را سامان هاي قول همه لعنتی تصادف

 رفـت  فـرو  خـود  خلـوت  در شـده  تـر  تنهـا  همیشـه  از سـامان  مـرگ  بـا  کرد می احساس که فرشته
 .کشد بیرون اش تنهایی ي پیله از را او بود نتوانسته هم اهورا عشق حتی ،

 اش وابســته و داد دل او بــه زود خیلــی ســارینا هــاي مهربــانی و توجــه بــا ســال چنــد از بعــد ولــی
 بـدن  در او کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  ولـی  برگشـته  دیگـر  بـار  سـامان  کـرد  مـی  فکـر  کـه  جـوري  به شد

 .شده ظاهر کنارش در سارینا

 . رفت خواب به و گذاشت هم روي را دردناکش چشمان و کشید اهى فرشته

 . کرد می بدتر بود که اینی از را حالش فقط گذشته به کردن فکر

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

ــراي تالشــی هــیچ و خوردنــد مــی صــبحانه ســکوت در دو هــر  نمــی بینشــان ســکوت شکســتن ب
 .   کردند

 . امد در صدا به سارینا گوشی.بودند راضی سکوت این از دو هر انگار

   صبح؟ وقت این کیه یعنی: گفت خود با و شد خیره ساعت به متعجب سارینا

 . شد شوکه اهورا اسم دیدن با.رفت اش گوشی سمت به و خورد فرو را اش لقمه
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    داشت؟ او با کاري چه بود کرده درست برایش که ابرویی بی ان از بعد

 . برگشت میز سر به و کرد رد را تماس

 بـه  کسـی  چـه  بدانـد  خواسـت  مـی  دلـش  خیلـی  کـرد  نگـاهش  کنجکـاوي  بـا  چشـمی  زیـر  فرشته
 .  داد نمی پرسیدن ي اجازه غرورش اما زده زنگ سارینا

 . گرفت تماس دوباره اهورا

   نمیدي؟ جواب چرا:گفت لب زیر فرشته

 و گرفـت  سـمتش  بـه  را گوشـی  بدهـد  را سـوالش  جـواب  حتـی  یـا  کنـد  نگاهش اینکه بدون سارینا
 بده رو جوابش خودت:گفت

   الو:داد جواب سریع و شد گشاد چشمانش اهورا نام دیدن با و گرفت را گوشی فرشته

    عشقم فرشته:گفت لرزان صداي با و کشید عمیقی نفس اهورا

 .  رفت بیرون اشپزخانه از و برخواست جایش از فرشته

  سارینا؟ به زدي زنگ چرا:گفت غیض با شد که اتاق وارد

 روزه چنـد  انصـاف  بـی  شـده  تنـگ  بـرات  دلـم :نالیـد  فرشـته  حـرص  از پـر  سـوال  به توجه بی اهورا
    ندیدمت

 رو تـو  مـن  نامزدیـه  منظـورم  بـزنیم  بهـم  رو چیـز  همـه  بهتـره  اهـورا :گفـت  و داد تکیه در به فرشته
 ... من خوام نمی

    شده تنگ صداتم براي دلم حتی: گفت و پرید حرفش وسط اهورا
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 از اهـورا  خـوریم  نمـی  هـم  درد بـه  مـا  نـه؟  یـا  مـیگم  چـی  مـن  شـنوي  مـی : گفت حرص با فرشته
 ... نباید بود اشتباه ما نامزدي هم اول

    بیام؟ کجا عشقم ببینمت خوام می: پرید حرفش وسط دوباره

 احمق ، احمق:زد فریاد عصبانیت با و گذاشت هم روي را چشمانش فرشته

 لعنتـی  عاشـقتم  ، تـوام  ي دیوونـه  مـن  ولـی  ام دیوونـه  اصـال  ، احمقـم  مـن  اره: زد فریاد هم اهورا
 از دارم تــو خــاطر بــه کــنم مــی التماســت دارم کــه کــردي باهــام کــاري غــرور همــه ایــن بــا مــن

 ...   فرش ، لعنتی رسیدم فرش به عرش از گذرم می غرورم

 . شود ارام تا کشید می بلند هاي نفس. کرد قطع را تماس فرشته

 . کند التماس این از بیشتر اهورا خواست نمی دلش بود بد حالش

 صــداي خواسـت  نمـی  بـود  اش پسـرخاله  اهـورا  بـازهم  ولـی  نداشـت  دوسـت  را او کـه  بـود  درسـت 
 .  بشنود را ناالنش

 . رفت بیرون و کرد باز را اتاق در

 .   کرد خاموش را گوشی و نداد جواب فرشته اما گرفت تماس باز اهورا

   گفت؟ می چی:پرسید و کشید سر را اش میوه اب سارینا

   هیچی_

 نمـی  ولـی .بـود  کـرده  حـس  را فرشـته  نـاراحتی  راحـت  خیلـی . انـداخت  او بـه  دقیـق  نگاهی سارینا
 .بگذاردش فشار تحت اضافی هاي سوال با خواست
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  واست؟ بخرم نداري احتیاج چیزي بیرون برم خوام می من:گفت و داد تکان سر

 ...  فقط ممنون نه_

 .  انداخت پایین سر و نداد ادامه را حرفش

   چی؟ فقط: پرسید سارینا

   بیرون نري ، خونه بمونی میشه:گفت تند فرشته

   دارم کار اخه بمونم؟ چرا_

    بشنوم رو قلبت صداي داشتم دوست ، اخه میشه تنگ برات دلم_

 . رفت سمتش به و کشید عمیقی نفس سارینا.  انداخت پایین خجالت با را سرش بعد و

 .  داشت نگهش خودش روي روبه و کرد بلند را فرشته

 هـر  اگـه  مـن  فرشـته : کـرد  زمزمـه  و کـرد  بلنـد  را سـرش  و گذاشـت  فرشته ي چانه زیر را دستش
 اونـه  و هسـت  سـامان  بـه  متعلـق  و نیسـت  مـن  مـال  کـه  قلبـی  ، قلـبم  پـاي  به بزار کنم می کاري

  نکنی اشتباهی فکر خوام می پس گیره می تصمیم من جاي به مدت این در که

 .کرد حلقه فرشته پشت را دستانش و کرد بغل ارام را او حرفش گفتن از بعد

 . شد حلقه کمرش دور فرشته دستان

 . شد جاري هایش اشک و گذاشت سارینا ي سینه روي را سرش

 . کند می گریه فرشته که فهمید پیراهنش شدن خیس با سارینا
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ــراي چیــزي خواســت اول ــد کــردنش ارام ب ــرجیح بعــد ولــی بگوی  ارامــش ســکوت همــان در داد ت
 .  کند

 .  کرد نوازش برد فرشته موهاي انبوه میان به گونه نوازش را دستش

     شده تنگ براش دلم:زد لب و شد بیشتر اش گریه شدت فرشته

 . است بیچاره سامان منظورش دانست می نگفت چیزي سارینا

 حـرف  بـه  بـود  بهتـر  پـس  کنـد  خـالی  را خـودش  خواهـد  مـی  کردن دل و درد با فرشته که فهمید
 .  دهد گوش هایش

ــازار از روز اون:داد ادامــه فرشــته ــودیم خریــده رو هــامون حلقــه گشــتیم برمــی ب ــود قــرار ب  اخــر ب
 هـم  و کنـیم  اسـتراحت  هـم  تـا  شـاپ  کـافی  یـک  بـه  رفتـیم  بودیم خوشحال هردو کنیم عقد هفته

 بریم رو امون نامزدي دوران شاپ کافی اخرین

 . بود خاطراتش غرق و بود برگشته دوران ان به انگار کشید باال را اش بینی فرشته

 بـا  کـه  دیـدیم  رو اهـورا  شـدیم  کـه  شـاپ  کـافی  وارد: امـد  حـرف  بـه  دوباره گذشت که دقیقه چند
 و کــرد بغــل مهربــون رو ســامان اومــد جلــو و کــرد اي خنــده مــا دیــدن بــا بــود نشســته دوسـتش 

    دیگه یکی سراغ بري کنی ول رو جیغ جیغ این تونی می ها نشده دیر هنوز داداش:گفت

   تو؟ یا هستم جیغو جیغ من:گفتم و کوبیدم سرش تو رو کیفم عصبانیت با

 شـوخی  ي جنبـه :گفـت  درهـم  ي چهـره  بـا  حالـت  همـون  در مالیـد  رو سـرش  و گفـت  اخـی  اهورا
   دیوونه شد داغون سرم نداري هم
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 بـریم  بیـاین  عشـقم  خیـال  بـی :گفـت  و کـرد  بغلـم  خنـده  بـا  سـامان  کـه  بـدم  رو جـوابش  خواستم
 نظـر  اگـه  ولـی  برسـید  تفـاهم  بـه  کنـه  مـی  جیـغ  جیـغ  کـه  اینکـه  سـر  تونید می هم بعدا بشینیم

    اید دیوونه و وحشی تون هردو میگم خواید می رو من

 و شـد  دور ازمـون  خنـده  بـا  سـامان  کـه  کـردیم  سـامان  ي حوالـه  مشـتی  اعتـراض  بـا  اهـورا  و من
 .نشست میزي روي

 . نشستم اهورا روي به رو و سامان کنار من ، رفتیم سرش پشت هم اهورا و من

 . کردند رفتن عزم اهورا و سامان زدیم هم کله سرو تو کلی اینکه از بعد

ــاهم و بشــورم رو دســتام مــن کــه وایســند بیــرون مــن منتظــر دقیقــه چنــد خواســتم ازشــون  اون
 ! کردند نمی قبول کاش اي که کردند قبول زدند می غر کلی که همیشه برعکس

 ! خونه بریم زودتر چه هر باید شده دیر که میزد غر سامان کاش اي

 دقیقـه  چنـد  بـه  برگشـتم  کـه  وقتـی  تـا  شـویی  دسـت  رفـتم  وقتـی ...! کاش اي رفتم نمی کاش اي
 .نرسید هم

 خیابـان  داخـل  خـودم  روي بـه  رو قرمـز  و اشـکی  چشـماي  بـا  سـامان  زدم بیـرون  که شاپ کافی از
 .دیدم

 . بود چپ سمت به سرش و بود من به پشتش کنه؟اهورا می گریه داره چرا که کردم تعجب

    سامان باش مواظب: زد فریاد اهورا دفعه یک برم جلو خواستم تا

 . بهش زد ماشین با پدرت بیاد خودش به خواست سامان تا
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 .  رفت سامان سمت به و گفت خدایی یا اهورا.کردم می نگاه فقط مبهوت و مات من

 خیـره  نابـاوري  بـا  و بـود  دهـنش  روي دسـتاش  مامانـت  ، شـد  پیـاده  ماشـین  از شده خشک پدرت
 .بودي نشسته عقب صندلی پریده رنگ و بسته چشماي با تو و بود صحنه ي

 . باشد زده سامان به او پدر واقعا که نمیشد باورش.فرشته حرف مات و شد خشک سارینا

 . بپرسد موضوع ان از چیزي بود نکرده وقت موقع ان تا

 وقتــی حــاال ولــی اســت گفتــه دروغ فرشــته کــه بــود خــوش ایــن بــه دلــش هــم روز چنــد ان در
ــته ــا فرش ــک ب ــه و اش ــرایش نال ــادف از ب ــامان تص ــت س ــد گف ــه فهمی ــت ک ــت راس ــته.  اس  فرش

 جلــوم عزیــزم ســامان ســارینا نمیشــه بــاورت:اورد بیــرون بهــت از را ســارینا و داد ادامــه مظلومانــه
 لعنتـی  ي پلـه  همـون  روي همونجـا  بشـم  نـزدیکش  تونسـتم  نمـی  حتـی  مـن  و بـود  خون در غرق
 بـا  اهـورا  و پـدرت .بـودم  میـزد  لبخنـد  و کـرد  مـی  نگـاه  بهـم  اشـکی  چشـم  با هنوز که سامان مات

 بـود  مـن  روي سـامان  نگـاه  اخـر  لحظـه  تـا  گذاشـتند  تـو  کنـار  ماشـین  داخـل  رو سامان هم کمک
 مـی  بهـم  خـودم  از حـالم . کـردم  نمـی  کـاري  و بهـش  بـودم  زده زل هـا  احمق مثل لعنتی من ولی

 ...  من خوره می بهم چیز همه از حالم ، خوره

. بـود  بـد  حـالش  هـم  خـودش  بگویـد  چـه  دانسـت  نمـی  سـارینا  کـرد  مـی  گریـه  شـدت  بـه  فرشته
 مـی  گریـه  هرچـه  ولـی  کنـد  ولـش  لعنتـی  بغـض  ایـن  تـا  کنـد  گریه تواند می تا خواست می دلش
 را فرشـته  تـر  محکـم  سـارینا .بـود  چسـبیده  گلـویش  بـه  کنـه  یـک  مثـل  و میشـد  بیشتر بغض کرد

 . کرد هق هق ارام و فشرد
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 سـارینا  تلفـن  زنـگ  صـداي  بـا . کردنـد  مـی  شـدن  خـالی  احسـاس  کـه  کردنـد  گریـه  دو هـر  انقدر
 واال:گفــت امــده پــیش جــو دادن تغییــر بــراي زورکــی لبخنــدي بــا و کــرد جــدا خــود از را فرشــته

    من به زنن می زنگ فرت و فرت هی صبح سر از همه خبره چه امروز دونم نمی من

 .   کرد مهمان تلخ لبخندي به را فرشته ولی نبود دار خنده حرفش اینکه با

 بـرو :گفـت  زیـادي  ي گریـه  از گرفتـه  صـداي  بـا  و کشـید  فرشـته  چشـمان  زیـر  را انگشـتش  سارینا
    بشه عوض هوامون و حال یکم بیرون بریم بشور صورتتو

 .کرده خریدم هوس اتفاقا باشه: گفت و داد تکان تایید نشانه به را سرش فرشته

 رو خریـد  بیـام  باهـات  اینکـه  فکـر :گفـت  سـاختگی  خشـم  بـا  و کشـید  درهـم  را هـایش  اخم سارینا
 پـا  و بـود  زده تـاول  هـام  انگشـت  تمـام  خونـه  رفـتم  وقتـی  نرفتـه  یـادم  رو قبـل  ي دفعه هنوز نکن
 .داشتم درد

 .  رفت صورتش شستن براي شویی دست سمت به و خندید بلند بار این فرشته

 پیشـانی  بـه  اي ضـربه .شـد  بلنـد  تلفـن  زنـگ  صـداي  دوبـاره  کـه  بـود  گـرش  نظاره لبخند با سارینا
  کشت رو طرفخودش واي:گفت زیرلب و زد اش

   الو:داد جواب نفس ، نفس با و دویید تلفن سمت به

 . کشیدن جیغ به کرد شروع خط پشت از صدایی

      زنی؟ می جیغ چرا کیه؟ الو:گفت ترسیده سارینا

 .   کردن صحبت به کرد شروع نامفهوم دختري و شد قطع جیغ صداي
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    تو؟ هستی کی زنی؟ می حرف همچین چرا الو؟:گفت متعجب سارینا

 ...   واي سارینا واي:زد فریاد را اسمش دختر

ــا صــداي ســارینا ــر داد تشــخیص را فاطیم ــرد فک ــرایش ک ــاقی ب ــاده اتف : گفــت ترســیده پــس افت
    چیشده؟ بزن حرف خدا تورو فاطیما

 ...    یوسف و من... یوسف و من_

    لعنتی بزن حرف د. کردي لبم به جون چی؟ یوسف و تو:زد داد طاقت کم سارینا

 کنیم می ازدواج داریم یوسف و من:گفت خوشحالی با و کشید دیگري جیغ فاطیما

   جدي؟:پرسید زده شوق و امد لبش به لبخند کم کم ولی شد شوکه اول سارینا

   کنیم عقد هفته اخر قراره داد رضایت مامانش باالخره نمیشه باورت سارینا اره_

     زود؟ چقدر:شد گرد چشمانش سارینا

 عقــد زودتــر داد پیشــنهاد بابــاش و کنــه مخالفــت بــاز مامــانش ترســیم مــی یوســف و مــن اخــه_
    عزیزم فرستم می کارت برات باز دعوتی هم تو االن از و کنیم

    میام حتما گلم ممنون_

  ریخته سرم رو کار کلی ، فعال برم من کنم می خواهش_

  خداحافظ فعال عزیزم برو باشه_

    خداحافظ_
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 .کرد دعا دوستش خوشبختی براي دل ته از و کرد قطع را تماس

    فرشته، فرشته:کرد صدا را فرشته بلند و رفت شویی دست سمت به

   بله_

 . کرد دعوتش اتاق به فرشته که زد در به اي تقه امد می اتاق از صدایش

 . شد خیره بود دستش متفاوت رنگ دو با مانتو دو همراه کالفه که فرشته به و شد اتاق وارد

   بپوشم؟ رو کدوم نظرت به اومدي شد خوب:گفت دیدنش با فرشته

ــارینا ــتش س ــه را دس ــر ب ــه زی ــا و زد اش چان ــت ب ــه دق ــانتو ب ــا م ــره ه ــد خی ــد ش ــدي از بع  چن
     میاد بهت بیشتر طوسی مانتو:گفت

 پوشم می اینو پس باشه:گفت و داد تکان را سرش فرشته

   بود؟ زده زنگ کی:پرسید سارینا از و پوشید را مانتو

 کنن می ازدواج دارند یوسف و فاطیما: گفت خوشحال فاطیما موضوع یاداوري با سارینا

 .  کرد دو ان براي خوشبختی دعاي و  شد خوشحال دل ته از سارینا مانند هم فرشته

 بیـاي  شـدي  مجبـور  اخـرش  دیـدي :گفـت  مـوذي  فرشـته  کـه  میشـد  خـارج  اتـاق  از داشت سارینا
  خرید

 خنـده  بـه  را فرشـته  و رفـت  بیـرون  اتـاق  از و چرخانـد  حدقـه  در را چشـمانش  و کـرد  پوفی سارینا
 . انداخت



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 143 
 

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

 بـاال  خـون  کـه  زنمـت  مـی  انقـدر   نکنـی  انتخـاب  لبـاس  اگـه  فرشـته  خـدا  به:گفت خشم با سارینا
    بیاري

 خریـد  بیـرون  بیـام  تـو  بـا  دیگـه  ي دفعـه  باشـم  مـن  دیگـه :گفـت  و فرستاد بیرون را نفسش فرشته
   بیرون اومدیم نشده هم ساعت یک هنوز اخه؟ کنی می غر غر چقدر کنی می زهر ادم به و

 چهــار االن بیــرون اومــدیم صــبح نــه ســاعت از دختــر پرویــی تــو چقــدر:گفــت تعجــب بــا ســارینا
 ساعت؟ یک میگی تو بعد عصره

 

 بـه  و گرفـت  را دسـتش  سـارینا  حـرف  بـه  توجـه  بـی  ویتـرین  پشـت  زیبـایی  لبـاس  دیدن با فرشته
 .   رفتند فروشی لباس سمت

 سـالم :گفـت  و کـرد  بـود  نشسـته  اي شیشـه  میـز  پشـت  حوصـله  بـی  کـه  جوانی دختر به رو فرشته
     بیارید من سایز رو ویترین پشت قرمز لباس میشه خانم

    سایزتون؟: پرسید و کرد خالی و خشک سالم دختر

 .    رفت بود ها لباس پشت که اتاقکی به دختر و گفت را سایزش فرشته

    کرد؟ دعوت هم رو من فاطیما راستی:وگفت سارینا به کرد رو فرشته

ــه نگــاهی ســارینا ــداخت او ب ــا: داد جــواب و ان ــاق از فاطیم ــایی اتف ــه ه ــاده ک ــر افت ــداره خب ــه ن  ب
 کرده دعوت اهورا همراه رو تو زیاد احتمال
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  نمیام من:گفت فکر کمی از بعد و کرد سکوت فرشته

    چرا؟:پرسید خونسرد و نخورد جا داشت را رفتار این انتظار که سارینا

   بشم رو به رو باهاش خوام نمی اونجاست هم اهورا چون_

    بیاي باید تو فرشته نکن اشتباه_

   بیام؟ باید چرا وقت اون:گفت متعجب فرشته

 و کنـی  اشـتی  اهـورا  بـا  بایـد  چـون :گفـت  ریلکـس  کـرد  مـی  نگـاه  هـا  لباس به که همانجور سارینا
      زندگیت خونه سر برگردي

 

 بایـد  چیکـار  چـی؟ :زد فریـاد  ناگهـان  و مانـد  بـاز  حیـرت  از دهـانش  و شـد  گـرد  چشـمانش  فرشته
 بکنم؟

 بـه  رو و امـد  بیـرون  انبـار  از عصـبی  فرشـته  فریـاد  بـا  کـرد  مـی  کـار  فروشـی  لباس در که دختري
 گذاشتی؟ سرت روي چرا اینجارو خانم؟ خبرته چه:گفت داد با فرشته

 دیگـه  متاسـفم  مـن :گفـت  دختـر  بـه  رو فرشـته  خشـم  از شـده  سـرخ  چهـره  بـه  توجـه  بـی  سارینا
    نمیشه تکرار

 دادن کــش بــدون نداشــت دادن جــواب ي حوصــله و بــود حوصــله بــی انــدازه از بــیش کــه دختــر
 پـرو  اتـاق  بـه  و زد چنـگ  را لبـاس  عصـبانیت  بـا  فرشـته  و گرفـت  فرشـته  سـمت  به را لباس ماجرا
 .   رفت
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 همسـرش  بـا  ببخشـید :گفـت  دیوانـه  گفـت  مـی  لـب  زیـر  کـه  دختـر  بـه  و زد زوري لبخنـد  سـارینا 
    عصبیه یکم شده دعواش

 بمیـري  الهـی  مـردارو  ایـن  کنـه  لعنـت  خـدا :گفـت  لـب  زیـر  حـرص  بـا  و داد تکـان  را سرش دختر
      بشیم راحت دستت از ام بچه و من که مرد

 ایـن  نشـود  باعـث  اش خنـده  وقـت  یـک  تـا  گرفـت  را خـودش  جلـوي  ولـی  گرفت اش خنده سارینا
 .بجود را اش خرخره عصبی دختر

ــا خوداگــاه نــا ــاد دختــر کــردن نفــرین ب  شــوهرش جــور همــین کــه افتــاد اش عمــه مادرشــوهر ی
 بـه  همسـرش  نفـرین  از خـورد  هنـدوانهمی  کـه  هـم  اقـا  عبـاس  و کـرد  مـی  نفـرین  را ،اقـا  عباس،

ــده ــاد خن ــی و افت ــانی خیل ــوي ناگه ــه جل ــراد هم ــل اف ــتش فامی ــویش روي را دس ــت گل  و گذاش
 .کرد سرفه به شروع

 بخـت  اقـاي  عبـاس  بـراي  کـاري  نتوانسـت  هـم  کسـی  و بـود  جهیـده  گلـویش  بـه  هندوانه اب گویا
 . شد سردخانه به منتقل روز همان و بکند برگشته

 . شد فوت همسرش از دوري خاطر به هفته یک از بعد هم همسرش که بماند

 بیـرون  پـرو  اتـاق  از فرشـته  موقـع  همـان  کـه  خوانـد  اي فاتحـه  زیرلـب  نفر دو ان یادواري با سارینا
 . گذاشت دختر جلوي میز روي را لباس حرص با و.امد

  بود؟ اندازه:گفت مالیمت با اینبار دختر

   چنده؟ قیمتش بله_

 .  افتادند راه خانه سمت به کردن حساب از بعد و گفت را قیمت دختر
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 از اســت شــده خــوب کــه اطمینــان از بعــد و کشــید لبــانش روي را اش مــایع صــورتی رژ ســارینا
 . رفت بود باز ان در که فرشته اتاق سمت به.شد خارج اتاق

 امـاده  هنـوز  کـه  تـو :گفـت  خشـم  بـا  و گرفـت  حرصـش  کـرد  مـی  ارایـش  هنـوز  که فرشته دیدن با
    نشدي

  کن صبر دقیقه چند حاال اي عجله چه:گفت کشید می چشم خط که فرشته

    که بعدش نه باشیم اونجا داماد و عروس از قبل قراره ما هستش هفت ساعت دختر_

 کـج  خطـش  ببـین :گفـت  سـارینا  بـه  رو حـرص  بـا  شـد  کـج  چشـمش  خـط  و لغزید دستش فرشته
     بکشم دوباره باید باز حاال شد

 مـی  سـکته  فرشـته  ایـن  دسـت  از اخـرش  شـود  ارام کمـی  تـا  کـرد  بسـته  و باز را چشمانش سارینا
 .کرد

 چیکـار  االن تـا  چهـار  سـاعت  از تـو :گفـت  ، کـرد  مـی  پـاك  را چشـمش  خط خونسرد که فرشته به
   کردي؟ می

    بودم حمام_

   بودي؟ تو اون ساعت سه که عروسی حمام بودي رفته مگه_

ــته ــده فرش ــرد اي خن ــوابش و ک ــداد را ج ــارینا.ن ــاهی س ــه نگ ــاعتش ب ــداخت س ــا و ان ــد ب  تهدی
   میرم تو بدون وگرنه پایینی دیگه ساعت نیم:گفت
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 دیگـه  سـاعت  نـیم  تـا  چجـوري  مـن :گفـت  لـب  زیـر  ، کـرد  نگـاهش  بهـت  با فرشته  و رفت سارینا
    بشم؟ اماده

 بیــرون خانـه  هـاي  چـراغ  کـردن  خـاموش  از بعـد  و شـد  امـاده  فرشـته  بـود  کـه  جـور  هـر  بـاالخره 
 .رفت

    شدن فرما تشریف پرنسس عجب چه:گفت طعنه به سارینا که شد ماشین سوار

    شدیا غرغرو خیلی:گفت و رفت او به اي غره و چشم فرشته

  زنم نمی غر من باش تایم ان تو:گفت و زد لبخندي سارینا

      میشه اماده سروقت خیلی خودش انگار:گفت  زیرلب و کرد ایشی فرشته

 مراسـم  کـه  تـاالري  بـه  سـاعت  یـک  از بعـد . کـرد  را اش راننـدگی  احتیـاط  بـا  و نـزد  حرفی سارینا
 . رسیدند میشد برگزار ان در نامزدي

 فاطیمــا و یوســف پــدرهاي.رفتنــد تــاالر ســوي بــه فرشــته همــراه و کــرد پــارك را ماشــین ســارینا
 ســالم بعــد فرشــته و ســارینا.گفتنــد مــی امــد خــوش هــا مهمــان بــه و بودنــد ایســتاده در جلــوي
 .     رفتند تاالر سمت به گفتن تبریک و پرسی واحوال

     اومدید خوش سالم:گفت بلند و رفت سمتشان به دو ان دیدن با نگار

  میگم تبریک عزیزم سالم:سارینا

 نفر دو شما شدید خوشگل چقدر خانوما خانم مرسی_
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 همـه  از امشـب  اینـه  تـو  ندیـدي  رو خـودت  اینکـه  مثـل  جـون  نگـار  ممنـون :گفت و خندید فرشته
  شدي سرتر

ــادي نگــار ــه ب ــداخت غبغــبش ب ــا و ان ــرم خوشــگل همــه از مــن معلومــه کــه اون:گفــت غــرور ب  ت
    نشکنه تا دو شما دل میگم اینجوري

   اومدن؟ داماد و عروس دختر نکشت خدا:گفت خنده با و زد بازویش به مشتی سارینا

  عقد اتاق بیاید کنید عوض لباس سریع هم شما نشستند عقد اتاق تو عزیزم اره_

    کجاست؟ تعویض اتاق باشه:گفت و داد تکان را سرش سارینا

    گوشه اون_

 از بعـد  و کردنـد  عـوض  را هایشـان  لبـاس  و رفتنـد  بـود  گفتـه  نگـار  کـه  قسمتی به فرشته و سارینا
 . رفتند عقد اتاق به ان

 سـه  از بعـد .خوانـد  مـی  را خطبـه  عاقـد  و بودنـد  نشسـته  عقـد  سـفره  در هـم  کنار فاطیما و یوسف
ــار ــدن ب ــه خوان ــاالخره خطب ــا ب ــه فاطیم ــه و داد را بل ــا هم ــحالی ب ــراي خوش ــبختی ب  دو ان خوش

 . زدند دست

 کـه  نفراتـی  اخـرین .رفتنـد  مـی  جلـو  تبریـک  بـراي  تـک  تـک  هـا  خـانواده  و شد بلند اهنگ صداي
 .   بودند سارینا و فرشته رفتند تبریک براي

 هــم کنــار در رو خــوبی ســالهاي... انشــاا مــیگم تبریــک دوتــون هــر بــه:گفــت مهربــانی بــا ســارینا
  کنید سپري
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 جـون  فاطیمـا :گفـت  شـوخ  لحـن  و چشـمک  یـک  بـا  فرشـته  کـه  کردنـد  تشـکري  فاطیمـا  و یوسف
    رسیدي یار وصال به تو و برگشت ات گشته گم یوسف باالخره

   برگرده؟ که بود رفته جایی یوسف مگه دختر:گفت خنده با فاطیما

 خـانم  فرشـته  هـم  بعـدش  بشـم؟  گـم  کـه  پیـامبرم  یوسـف  مـن  مگه میگه راست: داد جواب یوسف
    سوزم می ام لیلی فراق در که مجنونم بنده

    حرفا چه اوهوك:گفت تمسخر با فرشته

 یوسـف  اخ کـه  گرفـت  وشـگونی  دسـتش  از و برگشـت  یوسـف  سـمت  بـه  سـاختگی  خشم با فاطمیا
 میاري؟ اسمشو داري خیلی روزه چند این کیه؟ دیگه لیلی مرده ذلیل:شد بلند

  برم قربونت هستی تو من عشق و لیلی تنها ، نیست کسی خدا به:گفت مظلومیت با یوسف

      عمرم تو ندیدم تو از تر ذلیل زن یوسف:گفت و کرد بلندي ي خنده سارینا

   کردي نمی رفتار این از بهتر بودي من جاي هم تو اگه:گفت و خندید هم یوسف

 اهـورا  سـمت  بـه  همـه .امـد  سـالمی  صـداي  کـه  بزنـد  کتـک  را او که میخواست و زد جیغی فاطیما
 . برگشتند

   بشینم میز سر میرم من عزیزم:گفت فاطیما به و برگرداند سر تفاوت بی او دیدن با سارینا

 .    شد رد انها کنار از بدهد جواب براي فاطیما به مهلتی اینکه بدون و

ــته ــم فرش ــی اخ ــرد غلیظ ــت و ک ــر پش ــارینا س ــه س ــاد راه ب ــه افت ــورا ک ــتش اه ــت را دس  و گرف
 بزنم حرف باهات باید عزیزم فرشته:گفت
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 محکـم  اهـورا  ولـی  کنـد  ولـش  تـا  داد تکـان  محکـم  را دسـتش  و انـداخت  او به سرد نگاهی فرشته
 . چسبید را دستش تر

 . کردند می نگاهشان کنجکاوي با نفر چند کرد نگاه اطراف به فرشته

        بزنیم حرف حیاط بریم:گفت ارام اهورا به رو

ــه و داد تکــان را ســرش اهــورا ــاط ب ــدا خلــوت و ســاکت جــایی.رفتنــد حی ــد پی  اي گوشــه و کردن
 .  ایستادند تاریک

        داري؟ چیکار خب:گفت کرده اخم و ایستاد سینه به دست فرشته

    کنم می خواهش فرشته برگرد:گفت مظلومیت با و شد اش خیره اهورا

ــاز و بســت را چشــمانش فرشــته ــه دلــش.کــرد ب  نمــی ولــی ســوخت مــی مغــرور اهــوراي حــال ب
 .کند ترك را سارینا و بگذارد دلش روي پا توانست

 . بگوید چه دانست نمی بود بد حالش.کشید دهانش به دستی فرشته

    متاسفم:گفت تنها اهورا به و کشید اهی

 . برگشت تاالر داخل به و شد رد جلویش از فرشته که بود حرفش بهت در هنوز اهورا

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

 راضـی  بـراي  کـاري  هـر  سـارینا .کـرد  مـی  زنـدگی  سـارینا  کنـار  هـم  هنوز فرشته و گذشت ماه یک
 .  کرد نمی قبول او ولی برگردد اش خانه به که کرد می او کردن

 . نشست کنارش درد با فرشته که کرد می نگاه فیلم و بود نشسته مبل روي سارینا
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   عادتی؟ هنوز:گفت و شد خیره او به سارینا

    اره:گفت زیرلب و داد تکان را سرش فرشته

 خیلـی  شـده  مـاه  یـک  نیسـت  بیشـتر  هفتـه  یـک  همـه  مـال  نشـده  تموم چرا:گفت تعجب با سارینا
  میشی؟ اینجوري همیشه طبیعیه غیر

   نه_

 دختر پاشو شدي مریض نکنه دکتر بریم شو اماده پاشو_

 . برخواست جایش از زور به فرشته

  بپوشی میارم لباس برات سرجات بشین:گفت ، دید گونه این را او که سارینا

 .   چکید اشکهایش و داد تکان را سرش فرشته

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

 گفتــی: پرســید خشــکی و ســرد لحــن بــا دکتــر بــود کشــیده دراز ســونوگرافی تخــت روي فرشــته
     مریضی؟ ماه یک

      بله:گفت و داد تکان سر فرشته

     داشتی؟ سقط پیش سال چند:پرسید دوباره دکتر

      پیش سال پنج بله:داد جواب ارام و بست را چشمانش فرشته

    شدي؟ اینجوري بار چند حاال تا: پرسید و داد تکان را سرش دکتر
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     االن هم بار یک و سقط از بعد بار یک دوبار_

   بیا کن تمیز رو خودت:گفت و داد فرشته دست به کاغذي دستمال چند دکتر

 . نداشت را سارینا به کردن نگاه جرات. کرد پاك را شکمش خجالت با فرشته

 هنـوز  را بـود  زده دکتـر  کـه  حرفـی  بـود  شـده  خیـره  فرشـته  بـه  گـرد  چشـمان  بـا  زده بهت سارینا
  بوده؟ باردار سامان از او یعنی. نداشت باور

 .نشست صندلی روي و کرد پوفی شد نمی باورش

 کـه  اي بچـه  کـنم  فکـر  شـده  نـازك  سـقط  خـاطر  بـه  رحمـت  هـاي  دیواره:گفت فرشته به رو دکتر
  اره؟ بوده ماه سه باالي کردي سقط

ــا فرشــته ــاداودري و بغــض ب ــد ی ــر حــرف اش رفتــه دســت از فرزن ــرد تصــدیق را دکت  جــواب و ک
    بود ماهم چهار بله:داد

ــر ــراي:دکت ــت همــون ب ــاس رحم ــترس هروقــت و شــده حس ــبی فشــار و اس  باشــه روت عص
 تـا  باشـی  دکتـر  نظـر  زیـر  بایـد  بشـی  بـاردار  خواسـتی  دوبـاره  اگه که بگم باید و میشی همینجوري

 بشــه بــزرگ یکــم بچــه تــا وگرنــه بــدوزه رو رحــم دهانــه یــا و بــده دارو رحــم شــدن ســفت بــراي
    کن مصرف ساعت سر نوشتم دارو ات خونریزي اومدن بند براي االن میشه سقط دوباره

 باشه:گفت زیرلب فرشته



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 153 
 

 مطــب از خــداحافظی و تشــکر از بعــد و گرفــت دکتــر از را نســخه و شــد بلنــد جــایش از ســارینا
 .شدند خارج

  بخرم داروهاتو برم تا ماشین تو بشین برو:گفت فرشته به سارینا

      ممنون باشه_

 .    خرید را فرشته داروهاي و رفت داروخانه به سارینا

 بگیر:گفت و گرفت سمتش به را فرشته داروهاي و نشست ماشین داخل سارینا

     شد؟ چقدر ممنون_

  فهمیدي؟ ها کنی می صحبت پول درمورد اخرته بار:گفت و کرد اخم سارینا

    بله:گفت زیرلب و انداخت پایین سر فرشته

   بودي باردار قبال بودي نگفته:گفت و انداخت او به نگاهی سارینا

 .بود گرفته دلش و بود شده ناراحت دوباره گذشته یاداوري با نگفت چیزي فرشته

     پرسم نمی سوالی دیگه ببخشید کردم؟ ناراحتت:پرسید سارینا

 مـی  زنـده  اگـه  شـدم  ناراحـت  ام بچـه  یـاداوري  از نشـدم  ناراحـت  تـو  سـوال  از نه: گفت تند فرشته
    بود سالش پنج االن موند

  نه؟ یا بپرسد را سوالش که داشت تردید سارینا
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ــی کنــد ناراحــت بیشــتر را فرشــته ترســید مــی ــراي میمــرد کنجکــاوي از پرســید نمــی اگــر ول  ب
    دادي؟ دستش از جوري چه:پرسید احتیاط با همین

 خبـر  خـانواده  افـراد  تمـام  بـودم  بـاردار  ماهـه  یـک  مـرد  سـامان  وقتـی :گفـت  و کشـید  اهى فرشته
 وضـعم  بعـد  مـاه  سـه  دو تـا  افتـاد  اتفـاق  اون ولـی  کنـیم  ازدواج خواسـتیم  مـی  همین براي داشتن
 شــدید افســردگی اون از بعــد دیگــه شــد ســقط بچــه و افتــادم هــا پلــه از روز یــه ولــی بــود خــوب
 دیدم رو تو اینکه تا گرفتم

 . نزد حرفی دیگر و انداخت فرشته به نگاهی دلسوزي با سارینا

 ام بچــه روي ، شــکم روي افتــادم؟ جــوري چــه دونــی مــی:گفــت و چکیــد اشــکش قطــره فرشــته
 مـن  اومـد  مامـانم  سـاعت  یـک  از بعـد  نبـود  خونـه  هـیچکس  مـردم  مـی  داشتم. داشتم درد افتادم

ــد کــه رو ــد رخــش از رنــگ دی ــتم وقتــی بیمارســتان رســوند ســریع رو مــن و پری  بیمارســتان رف
 بچـه  داشـت  درد خیلـی  کـنم  کورتـاژ  تـر  سـریع  چـه  هـر  بایـد  و شـدیده  ام خـونریزي  گفـت  دکتر

         نباشه بود قرار دیگه بود وجودم تو صبح تا که اي

      داشتی؟ دوستش:پرسید و کرد پارك اي گوشه را ماشین سارینا

 شـب  بعضـی  هـم  هنـوز  ، دارم دوسـتش  هـم  هنـوز  اره:گفـت  و کـرد  پـاك  را هـایش  اشـک  فرشته
 ! کاش! بود کاش کنم می صحبت باهاش و وجودمه تو کنم می احساس ها

 نیامــده دنیــا بــه کــودك بــراي دلــش کــرد حــس فرزنــدش بــه نســبت را او عشــق عمــق ســارینا
 . سوخت

 .فشرد محکم و برداشت پایش روي از را فرشته دست سارینا



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 155 
 

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

 . کرد می نگاه دستش داخل عکس به و بود داده تکیه درختی به حبیب

 .      زد صدایش ، خانم محبوبه ، مادرش.زد لبخند هم او سارینا لبخند دیدن با

 مامان بله: داد جواب و برخواست جایش از

    پسرم داره کارت اقا بیا_

      میام االن چشم_

 .  رفت خانه سمت به و گذاشت جیبش در و بوسید را عکس حبیب

     کجاست؟ اقا:گفت ، بود ایستاده در جلوي که مادرش به

 .   مادر کارشه اتاق تو_

 .زد در به اي تقه و رفت اتاق سمت به حبیب

 بفرمایید:گفت حسام

      داشتید؟ من با کاري:گفت و شد وارد حبیب

    مبل رو بشین پسرم اره_

 . شد خیره حسام به منتظر و نشست مبل روي حبیب

      است؟ سارینا خونه دختره اون هنوز:گفت حسام

 بله:گفت و داد تکان را سرش حبیب



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 156 
 

 جـوري  یـه  بایـد :گفـت  متفکـر  و برداشـت  چشـمانش  از را رنگـش  مشـکی  مسـتطیلی  عینک حسام
  کنم دورش سارینا از

     جوري؟ چه_

 صـدا  و سـر  بـی  بگـم  و کـنم  صـحبت  دختـره  ي خـانواده  بـا  بایـد :گفت و کرد نگاه حبیب به حسام
       بگیرن شو عروسی تر سریع چه هر و ببرن سارینا ي خونه از رو دخترشون

    کنم؟ چیکار باید من حاال خوبیه فکر:گفت لبخند با حبیب

 اخـر  تـا  سـارینا  بگیـر  سـارینا  بـراي  بلـیط  یـه :گفـت  و شـد  خیـره  حبیب چشمان به مستقیم حسام
 .همیشه براي فرانسه برگرده باید ماه

 از را سـارینا  دوبـاره  کـه  نمیشـد  بـاورش .بـود  شـده  خیـره  حسـام  بـه  نابـاور . پرید حبیب رخ از زنگ
 . دهد می دست

      میگم؟ چی فهمیدي ، حبیب:پرسید جدیت و اخم با دید را او حالت تغییر این که حسام

 ..    .له...ب:گفت لرزان هایی لب با حبیب

   بکشه طول خیلی خوام نمی هستیم ماه اول االن بکن کارهارو تر زود خوبه_

     چشم:گفت بود بهت در هنوز که حبیب

 کنی شروع رو کارت تونی می االن از خوبه_

 . شد خارج اتاق از نبود دنیا این در انگار که حبیب. برو یعنی حسام حرف این
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 توانسـت  نمـی  بـود  بـد  حـالش . شـد  جـاري  هـایش  اشـک  و افتـاد  هـا  پلـه  روي رسید که ها پله به
    کاري؟ چه ولی دارد نگه خودش پیش را او که کند کاري هر باید برود سارینا که بگذارد

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

    چیه؟ اسمش کنی می درست داري که اینی حاال خب:گفت خنده با سارینا

    سبزي قرمه_

 غیـراز  داره شـباهت  چـی  هـر  بـه  ایـن :گفـت  و انـداخت  قابلمـه  داخـل  محتویـات  بـه  نگاهی سارینا
        سبزي قرمه

 درسـت  غـذا  کـه  وقـت  هـر  بیـرون  بـرو :گفـت  و کـرد  بیـرون  اشـپزخانه  از را سـارینا  اخـم  با فرشته
  گیري؟ می ایراد و چیه این میگی هم باز ببینم شد

    کنیم تعریف و ببینیم:گفت و نشست مبل روي سارینا

        بینیم می: گفت حرص با فرشته

 بـه  شـروع  خنـده  و شـوخی  بـا  سـارینا .شـد  درسـت  فرشـته  غـذاي  بـاالخره  کـه  سـاعت  سـه  از بعد
 .کرد خوردن

 پخـت  دسـت  از کلـی  سـارینا  شـد  باعـث  و داشـت  عـالی  ي مـزه  و طعـم  ، اش قیافـه  بـرعکس  غذا
 .    شود لذت غرق فرشته و کند تعریف فرشته

         *************************** 
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 بایـد . شـد  خـارج  اتـاق  از اش روسـري  کـردن  سـر  از بعـد  و پوشـید  را سـبزش  بلنـد  مانتوي سارینا
 . رفت می بود دیده روزنامه در تازه که استخدامی اگهی به

ــا ــابقه ب ــه درخشــانی ي س ــرین از یکــی در ک ــا داشــت فرانســه هــاي شــرکت بهت  اســتخدام حتم
 .شد فرشته اتاق وارد و شد خارج اتاقش از سارینا.بود

 روي همـین  بـراي  رود مـی  بیـرون  بگویـد  او بـه  کـه  نیامـد  دلـش  سـارینا  و بود خواب هنوز فرشته
 نوشت برایش کوچکی ي برگه

       »گردم برمی ظهر تا دارم کار بیرون میرم من خیر به صحبت جان فرشته«

 .چسباند فرشته اتاق ینه◌ٓ ا به را برگه سارینا

 و زیبـاتر  خـواب  در کـه  فرشـته  معصـوم  صـورت  بـه  کشـید  رویـش  را پتـو  و رفـت  فرشته سمت به
 .  شد خیره میشد تر مظلوم

 .  افتد بی بدي اتفاق است قرار کرد می حس داشت؟ رفتن این به نسبت بدي حس چرا

 جـدا  او از و زد عمیقـی  لبخنـد .بوسـید  احسـاس  بـا  را فرشـته  پیشـانی  و شـد  خـم  بـار  اولـین  براي
 . شد

 دیـدارش  اخـرین  ایـن  کـرد  مـی  حـس  کـه  حـالی  در شـد  خـارج  خانـه  از و رفت خانه در سمت به
 .است فرشته با

 قوسـی  و کـش  و کـرد  بـاز  را چشـمانش  لبخنـد  بـا  بـود  کـرده  حـس  را سـارینا  ي بوسـه  که فرشته
 . داد اش شده خشک و کوفته بدن به
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 نوشـته  کـه  رفـت  ارایـش  میـز  سـمت  بـه .برخواسـت  تخـت  روي از و کـرد  بـاالیی  و بلند ي خمیازه
 .  دید را سارینا ي

ــا.کــرد خوانــدنش بــه شــروع و کــرد جــدا ینــه◌ٓ ا روي از را برگــه  خوانــد مــی کــه اي کلمــه هــر ب
 . شد می احساس از مالمال قلبش

 . گذاشت قلبش روي و بوسید سرهم پشت بار چند را برگه و کرد اي خنده

 . میزد شادمانی از برقی چشمانش

 برگرد بعد بگذره دقیقه پنج بزار:گفت زیرلب و افتاد خنده به در زنگ صداي با

 در سـمت  بـه  کـرده  فرامـوش  را اش گوشـی  همیشـه  مثـل  و اسـت  در پشـت  سـارینا  اینکه امید به
 .دویید

 ایسـتاده  رویـش  بـه  رو کـه  فـردي  بـه  شـده  مـات  و شـد  محـو  اش خنـده  یکباره به در کردن باز با
 .شد خیره بود

 مامان:گفت بهت با

 . شد وارد هم خودش و داد هل خانه داخل به را او فرشته مادر

       اوردي؟ کجا از رو اینجا ادرس کنی؟ می چیکار اینجا:پرسید ، بود زده بهت هنوز که فرشته

 دارم کارت بشین:گفت خشم با مادرش

 دسـت  بـه  را اش خونسـردي  بـود  امـده  خـودش  بـه  کـه  حـاال .نشسـت  مبل روي مادرش روي به رو
 .کند صحبت توانست می بهتر بود اورده
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  نداري باهام کاري دیگه گفتی روز اون یادمه داري؟ چیکار:پرسید

 اومـدم  نمـی  نبـود  زنـدگی  و مـرگ  موضـوع  اگـه  هـم  االن:گفـت  و کشـید  حرصـی  پر نفس مادرش
          اینجا

     افتاده؟ اتفاقی کسی براي بود؟نکند خبر چه یعنی ترسید فرشته

    چیشده؟:گفت ترس 

 نکن لجبازي فرشته خونه برگرد:گفت بود شده ارام کمی که مادرش

ــا فرشــته ــا و کــرد فرامــوش را ترســش حــرف ایــن شــنیدن ب  تمــومش مامــان لطفــا:گفــت اخــم ب
     نمیام جایی کنمن

 خـاطر  بـه  کنـی  مـی  چیکـار  داري دونـی  مـی  احمـق :زد فریـاد  و داد دسـت  از را کنتـرلش  مادرش
     کنی؟ می قربونی رو دیگر یکی داري هوست

    کردم؟ چیکار من مگه هان؟ قربونی؟ چه:گفت و برخواست جایش از فرشته

 مــی ســارینا روي بریــزه خــواد مــی گرفتــه اســید شیشــه یــه رفتــه داداشــت احمــق ي دختــره_
    فهمی؟

ــاور را شــنید مــی کــه چیــزي.زد خشــکش فرشــته ــا و افتــاد مبــل روي.نداشــت ب ــدبختی ب  لــب ب
     چی؟:زد

 . شد وارد مهربانی راه از دید را اش زدگی بهت که مادرش
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ــار ــته کن ــت فرش ــتش و نشس ــت دســت در را دس ــت و گرف ــرم:گف ــو دخت ــه ت ــت ک ــی رو داداش  م
 روي نباشـه  خونـه  فـردا  تـا  فرشـته  اگـه  گفـت  برگشـت  دیـروز  غیرتیـه  چقـدر  دونـی  می ، شناسی
 پـی  گفـت  مـی  بـود  چیـز  یـک  حـرفش  نشـد  بشـه  منصـرف  کـردم  هرکـاري  پاشه می اسید سارینا

 کـه  هـم  اون خـاطر  بـه  پـس  نـداري؟  دوسـت  رو سـارینا  تـو  مگـه ..مالـه  مـی  تـنش  به رو چیز همه
ــا عمــر یــه میــاد دلــت چطــور داره گنــاه برگــرد شــده ــابود صــورت ب  خــر از کنــه زنــدگی شــده ن

      بشه قربونی سارینا نزار دخترم پایین بیا شیطون

 . ریخت اشک و گذاشت دهانش روي را دستش.شد جاري فرشته اشک

 انجـام  وحشـتناکی  کـار  همچـین  اسـت  قـرار  بـرادرش  کـه  کنـد  بـاور  توانسـت  نمـی  بـود  بد حالش
 . شد بیشتر هایش اشک شدت. دهد

ــادرش ــا م ــوزي ب ــت دلس ــته دس ــت را فرش ــرد و گرف ــت و  فش ــرم:گف ــا دخت ــین بی ــریم االن هم  ب
     باشه؟ عزیزم کنم می جمع رو وسایلت

 خانــه در کــه هــایی اتــاق سـمت  بــه و برخواســت جــایش از مـادرش .  داد تکــان ســر فقــط فرشـته 
 .انداخت نگاهی را داخل و کرد باز را اول اتاق در.  بود

 اتـاق  سـمت  بـه  پـس  ، اسـت  سـارینا  بـه  متعلـق  اتـاق  کـه  فهمیـد  اتـاق  در سـارینا  عکس دیدن با
 .     رفت بعدي

ــاق وارد ــا.بســت را در و شــد فرشــته ات ــه و نشســت لــبش روي عمیقــی لبخنــد شــد بســته در ت  ب
 .     گفت افرین پاشی اسید نقشه کشیدن براي سارینا پدر ذکاوت و هوش

 . شد خارج اتاق از و کرد جمع شالی و شلوار، مانتو جز به را فرشته هاي لباس
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ــا مــادرش بــه رو و شــد اتــاقش وارد فرشــته  لبــاس خــوام مــی بیــرون بــري میشــه:گفــت بغــض ب
   بپوشم

 

     دخترم باشه_

 برگـه . رفـت  بـود  میـز  روي کـه  دفتـري  سـمت  بـه  و پوشـید  لبـاس  فرشـته  رفـت  بیرون که مادرش
 . نوشت سارینا براي اي نامه و کند دفتر از اي

 .  افتاد می برگه روي و چکید می چشمش از اشکی قطره نوشت می که اي کلمه هر با

 نبــود ســالن در مـادرش . رفــت ســارینا اتـاق  ســمت بـه  و برداشــت را ان و شــد تمـام  نامــه بـاالخره 
 .    است منتظرش بیرون که داد می احتمال

 تـک  تـک  بـه  عشـق  بـا  بعـد  و گذاشـت  سـارینا  عطـر  ي شیشـه  زیـر  را برگـه  شـد  سارینا اتاق وارد
 .کرد نگاه اتاق وسایل

 .بویید و برداشت را سارینا هاي شال از یکی و رفت سارینا هاي لباس کمد سمت به

 . کرد ازاد شال میان را اش خفه هق هق و چسباند اش بینی به را شال

 .کند تحمل را اتاق محیط نتوانست ان از بیشتر دیگر

 .   رفت بیرون همیشه براي خانه از و گذاشت کیفش درون را شال

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

 .     شد خانه داخل و کرد باز را در کوفته و خسته سارینا که بود شب هفت ساعت
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 . کرد گرد تعجب از چشمانش ، خانه خاموش هاي چراغ دیدن با

    بود؟ کجا فرشته بودند؟ خاموش ها چراغ چرا

      کجایی؟ جان فرشته ، فرشته: زد صدایش بلند حال همان در و رفت فرشته اتاق سمت به

 .بود خالی اتاق. شد اتاق وارد

 . است رفته بیرون خرید براي فرشته حتما کرد فکر خود با سارینا

 فرشـته  ایـه  گوشـی  بـودن  خـاموش  شـنیدن  بـا .گرفـت  تمـاس  فرشـته  بـا  و برداشـت  را اش گوشی
     است؟ رفته کجا یعنی.شد برابر چند تعجبش

 پـایین  هـري  دلـش  کـرد  احسـاس  و افتـاد  کمـد  بـه  تـازه  چشـمش  کـه  شود خارج اتاق از خواست
 .ریخت

 چشـمانش  خـالی  کمـد  دیـدن  بـا .کـرد  بـاز  را در لـرزان  دسـتانی  بـا  و رفت کمد سمت به ارام ، ارام
   نه:نالید لب زیر و بست را

      نه:نالید دوباره و افتاد تخت روي و رفت عقب ، عقب

 .  کرد کردن گریه به شروع و گذاشت چشمانش روي دست. ریخت پایین چشمانش از اشک

 .  دهد خبري او به انکه بی است کرده ترك را او فرشته که نمیشد باورش

 ،  گذاشته برام چیزي اي نامه حتما نیست نامرد انقدر فرشته نه ، نه:گفت خود با

 . گشت را اتاق ها دیوانه مانند و شد بلند فکر همین با
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 . رفت خودش اتاقش به پس بود خالی که فرشته اتاق

 . نیافت چیزي ولی گشت را میز روي و رفت اش مطالعه میز سمت به مستقیم

 تخـت  روي امیـد  نـا . نیافـت  چیـزي  هـم  بـاز  امـا  کـرد  چـک  هـم  را دیگر جاي چند و کمد ، تخت
 .افتاد بود زیرش که اي برگه و عطر ي شیشه به چشمش دفعه یک که افتاد

 .کرد باز و برداشت را نامه ، رساند میز به را خودش جهش یک با

 ترکـت  همیشـه  بـراي  مـن  کـه  معلومـه  خـونی  مـی  داري رو نامـه  ایـن  اگـه  عزیزم ساریناي سالم«
 ادمـی  مـن  وگرنـه  کـردم  تـرك  خـودت  جـون  نجـات  بـراي  رو تـو  مـن  ها نکنی اشتباهی کردم،فکر

 بـدون  رو ایـن  فقـط  بگـم  تـو  تـرك  بـراي  دلـیلم  نخـواه  ازم راسـتی . نیسـتم  بـدم  دست از رو تو که
 .  کردم رو اینکار خودت خاطر به فقط من که

 انـدازه  زیادبـه  خیلـی  عزیـزم  دارم دوسـت  خیلـی  بگـم  بهـت  بـار  اخـرین  بـراي  خـوام  می گلم خب
 .    اسمون هاي ستاره تمام ي

        »تپه می تو براي فقط قلبش که کسی طرف از

ــارینا ــین روي س ــاد زم ــروع و افت ــه ش ــه ب ــرد گری ــتش.ک ــب روي را دس ــاکش قل ــت دردن  و گذاش
 . فشرد

 .     افتد می بدبختی این به کند ترك را او  فرشته روزي اگر کرد نمی فکر هیچوقت

 عـذابم  اینجـوري  ، خـدا  رو تـو  برگـرد  فرشـته  برگـرد : کـرد  زمزمـه  زیرلـب  گرفـت  شـدت  اش گریه
    لعنتی؟ بدم چجوري گیره می رو ات بهونه که رو سامان قلب جواب لعنتی نده
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 هـیچ  داشـت  ارزو کـه  خـوابی .رفـت  خـواب  بـه  دوسـاعت  از بعـد  بـاالخره  که نالید و کرد گریه انقدر
 .  باشد نداشته بیداري

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

 .بود کشیده دراز تختش روي خسته فرشته

 . بود کرده ترك را سارینا که بود روز چهار او و بود اهورا با اش عروسی دیگر روز دو

 .بود گرفته امانش بی هاي بغض از دلش. انداخت می چنگ گلویش به بغض

 دانسـت  مـی  ولـی  بـردارد  سـرش  از دسـت  لعنتـی  بغـض  کـه  کنـد  گریـه  انقـدر  خواست می دلش
 .   دارد برنمی سرش از دست بغض این باز کند زاري و گریه هم سال هزار اگر

 . شد داخل ارام و کرد باز را اتاق در مادرش

 خـواي  مـی  ارایشـگاه  بـراي  جـان  فرشـته :گفـت  و نشسـت  کنـارش  و رفـت  فرشـته  تخـت  سمت به
     باشه؟ همراهت کی

 نداره فرقی:گفت حوصله بی فرشته

  باشه؟ بیاد همراهت میگم اتوسا به من پس باشه:گفت و داد تکان سري مادرش

   باشه_

   نداري؟ الزم چیزي_

  نه_
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 .   شد خیره حیاط روح بی و سرد محوطه به فرشته و شد خارج اتاق از مادرش

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

  بزنم برات من بده:گفت لبخند با و شد اتاق وارد مادرش که میزد شانه را موهایش سارینا

 یـک  ي انـدازه  بـه  چشـمانش  زیـر  کـه  خـودش  بـه  و  داد مـادرش  بـه  را شانه حرفی هیچ بی سارینا
 .    شد خیره اینه در بود شده سیاه انگشت بند

 .   برگردد اش خانواده پیش که گرفت تصمیم فرشته رفتن از بعد روز یک

 بــراي پــدرش و کردنــد رفتــار او بــا خــوب خیلـی  اش خــانواده داشــت انتظــار کــه چیــزي بـرعکس 
 .    کرد خواهی معذرت او از کذایی روز ان نامربوط هاي حرف

 .   کرد بلندش موهاي بافتن به شروع و زد شانه را موهایش مادرش

 خیلـی  تختـه  بـه  بـزنم  عزیـزم  شـدي  خوشـگل  چـه : گفـت  و زد دسـتی  شوق با کارش اتمام از بعد
  شدي ناز

ــا واقعــا شــد خیــره خــودش بــه و زد پوزخنــدي ســارینا ــود؟ شــده زیبــا داغــان ي چهــره ایــن ب   ب
 نه که معلومه:داد دل در را خودش جواب و داد تکان خودش براي سري

  بگردي؟ بیرون یکم بري خواي می:گفت و کشید هی◌ٓ ا ، دید را پوزخندش که مادرش

  ندارم رو اش حوصله نه:داد جواب روح بی سارینا

     بگردي حیاط تو یکم بهتره پس:گفت و گزید را لبش مادرش

 . برود حیاط به و کند قبول گرفت تصمیم امد نمی بدش که سارینا
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 .    کرد هدایتش بیرون سمت به و کرد تنش را پالتواش مادرش

 .   دوخت چشم گرفته اسمان به و میزد قدم حیاط در حالی بی با سارینا

     اي گرفته من حال مثل هم تو:گفت زیرلب

 بـاز  را درش و رفـت  صـندوق  سـمت  بـه  اراده بـی .افتـاد  پسـتی  صـندوق  بـه  نگاهش و کشید هی◌ٓ ا
 . بود ها نامه بین در تبلیغات چند و پدرش براي نامه چند. کرد

 هـا  نامـه  بـین  از نامـه  یـک  کـه  برگردانـد  صـندوق  بـه  را هـا  نامـه  نکـرد  پیـدا  خاصـی  چیزي وقتی
 .افتاد زمین روي

 کــارت کــه فهمیــد گرفــت دســت در را نامــه وقتــی. برداشــت زمــین روي از را نامــه و کــرد پــوفی
 . است دعوت

 . شد خیره مبارك پیوندتان ي جمله به و کرد باز را کارت کنجکاوي با

 . دارد ازدواج قصد کسی چه ببیند تا کرد نگاه ها اسم به نشست لبش روي کمرنگی لبخند

 پـرواز  تـنش  از روح اي لحظـه  کـرد  حـس  افتـاد  هـم  کنـار  اهـورا  و فرشـته  نـام  بـه  چشـمش  وقتی
 . کرد

ــتش ــبش روي را دس ــت قل ــو دو و گذاش ــین روي زان ــاد زم ــین و افت ــره اول ــکش قط ــام روي اش  ن
 .      افتاد فرشته

 . بست دهان دوباره و نتوانست ولی بگوید چیزي کرد باز را دهانش
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 بـا  خواهـد  مـی  فرشـته  کـه  نمشـد  بـاورش .ریخـت  مـی  چشـمانش  از مهابـا  بـی  اشـکش  هاي قطره
 .کند ازدواج اهورا

 بود؟ شده او با ازدواج به حاضر چرا پس امد می بدش اهورا از همه ان اوکه

 . شد بیشتر اشکش شدت

 . دوید سمتش به نگران و متعجب ،  بود حیاط به امدنش شاهد اول از که حبیب

     شدي؟ همچین چرا عزیزم شده چی جان سارینا:گفت و گرفت را بازویش زیر

ــارینا ــات و ســکوت در س ــه  شــده م ــه رو ب ــاه اش رو ب ــی نگ ــرد م ــی اشــک فقــط و ک ــت م .    ریخ
 کنــه مــی ازدواج داره:گفــت زده بهــت ســارینا کــه پرســید را ســوالش دوبــاره و داد تکــانش حبیــب

     کنه می ازدواج امروز داره ،

     کنه؟ می ازدواج داره کی عزیزم؟ کی:پرسید حبیب

      فرشته:گفت لب زیر و کرد نگاه حبیب نگران و مهربان چشمان به مظلوم چشمانی با سارینا

 روز ایــن بـه  فرشــته ازدواج خـاطر  بـه  ســارینا ، شکسـت  قلـبش  احساســکرد و زد خشـکش  حبیـب 
 مـاه  شـش  از کمتـر  کـه  دختـري  ، کـرد  مـی  بـدبختی  احسـاس  دل در چقـدر  حبیـب  و بود افتاده
 زنـدگی  سـارینا  بـا  سـال  هشـت  و بیسـت  کـه  او و داردش دوسـت  اینگونـه  شناسـد  می را او سارینا
 .نداشته دوستش اینگونه یکبار کرده

  داري؟ دوستش:پرسید غمگین

    داره دوستش قلبم ولی نه من:زد لب سارینا
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 . رسید ذهنش به فکري ناگهان که کشید می تیر قلبش و ریخت می اشک هنوز سارینا

 ببـر  منـو :گفـت  حبیـب  بـه  رو التمـاس  بـا  همـین  بـراي  همیشـه  بـراي  کـرد  مـی  فراموش را او باید
  کنم می خواهش پیشش

     عزیزم؟ کی پیش_

     کنه می ازدواج همیشه براي داره شه باورم تا ببینمش باید فرشته پیش_

  کنی؟ پیداش خواي می کجا از نداریم ادرس ولی باشه:گفت و داد تکان را سرش حبیب

 برود؟ خواهد می کجا به ادرس بی گفت می راست کرد نگاهش گیج سارینا

 . کجاست او دانست می بابک ، بابک.خورد ذهنش در اي جرقه ناگهان

 . دارد خبر رفته ارایشگاه کدام فرشته اینکه از بابک حتما پس بودند دوست هم با انها

ــا ــایی و دســت ب ــرزان پ ــه  و برخواســت جــایش از ل ــه ســمت ب ــران و ارام حبیــب. رفــت خان  از نگ
 . شد خانه وارد سارینا. باشد مراقبش تا رفت می دنبالش پشت

 ، بـرد  مـی  سـر  بـه  خانـه  اشـپز  در خـانم  محبوبـه  همیشـه  معمـول  طبـق  بـود  کـور  و سـوت  سالن
 .     سرکار هم پدرش و بود خواب در مادرش

 بـی  خواسـت  و رفـت  گـیج  سـرش  کـه  گذاشـت  پلـه  اولـین  روي را پـایش  و رفـت  هـا  پله سمت به
 . ببرد اتاقش به را او تا داد خود به را اش تکیه و گرفت را کمرش سریع حبیب که افتد

 رو ام گوشـی  میشـه :گفـت  حبیـب  بـه  رو.شـد  اتـاقش  وارد و رفـت  بـاال  هـا  پلـه  از حبیـب  کمـک  با
 کنم می خواهش کنی پیدا
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 کنم می پیداش االن عزیزم البته:گفت و داد تکان سر حبیب

  ممنون:زد لب سارینا

 زیـر  اخـر  در کـه  گشـت  گوشـی  دنبـال  و نشـاندش  صـندلی  روي دیـد  را اش حـالی  بـی  که حبیب
 .    کرد پیدایش تخت

       بزنی؟ زنگ خواي می کی به:گفت و گرفت سارینا سمت به را گوشی

     بابک:داد جواب خراب حالی با سارینا

 درهــم هــاي اخــم بــا و امــد خــودش بــه زود خیلــی امــا ، شــد شــوکه بــار دومــین بــراي حبیــب
   داري؟ چیکار باهاش: پرسید

 . کرد چک را مخاطبینش لیست دوم بار براي سردرگمی با و نداد را جوابش سارینا

 و درمانـدگی  بـا  و نکـرد  تحمـل  اخـر  کنـد  پیـدا  را بابـک  اسـم  توانسـت  نمی که بود بد حالش انقدر
     کنم می خواهش کن پیداش بیا تو کنم نمی پیداش: گفت گریه

 عزیـزم  باشـه :گفـت  و داد تکـان  را سـرش  نداشـت  را عشـقش  هـاي  اشـک  دیـدن  طاقـت  کـه  بابک
    باشه؟ نکن گریه فقط تو کنم می پیداش برات

 . داد تکان تایید ي نشانه به را سرش سارینا

 .گرفت تماس و کرد پیدا را بابک اسم سریع خیلی و گرفت دستش از را گوشی بابک

 .  گرفت سارینا سمت به را گوشی
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 اش گوشـی  صـداي  شـنیدن  بـا  خندیـد  مـی  بلنـد  و بـود  مردانـه  اریشـگاه  در اهـورا  همراه که بابک
 .  شد خارج ارایشگاه از و کرد خواهی معذرت

 ولــی جــاخورد گوشــی ي صــفحه روي ســارینا نــام دیــدن بــا کــه اورد در جیــبش از را اش گوشــی
  الو:داد جواب سریع و نکرد تعلل

      سالم:گفت بغض با سارینا

    خوبی؟ سالم:داد جواب غم با و گرفت سارینا صداي بغض از دلش

 مـی  نظـرت  بـه  افتـه  مـی  داره امـروز  کـه  اتفـاقی  بـا  بـودنی؟  خـوب  چه خوب؟:گفت گریه با سارینا
    باشم؟ خوب تونم

    اتفاقی؟ چه:پرسید زده بهت بابک

      اهوراست و فرشته عروسی منظورم نزن راه اون به رو خودت_

 پـس  انـداخت  بـود  نشسـته  خنـده  بـا  صـندلی  روي کـه  اهـورا  بـه  نگـاهی  و شـد  گرد بابک چشمان
 .    بود فرستاده سارینا براي را عروسی کارت و کرد را خودش کار اخر

 کــاري از هــم اتفـاق  ایــن از هــم ام شـرمنده  واقعــا ســارینا متاسـفم :گفــت وار زمزمــه و کشـید  ی اه
    بکنم برات کاري هر حاضرم کردم باهات که

  کنی؟ می کاري هر واقعا:گفت و زد محوي لبخند بود حرف همین منتظر که سارینا

 کاري هر اره:گفت جدیت با بابک

 بده رو فرشته ارایشگاه ادرس باشه_
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    بدهد؟ را ارایشگاه ادرس چه؟. برد ماتش بابک

ــارینا ــه س ــاس ک ــی احس ــرد م ــرو کمــی ک ــه نی ــه:گفــت گرفت ــه زده خشــکت چی ــی اگ ــواي م  خ
     کنی حض که میارم سرت بالیی وگرنه بدي رو ادرس باید ببخشمت

 . انداخت خندان اهوراي به نگاهی دوباره و امد خودش به بابک

ــه خواســت نمــی دلــش  و ه◌ٓ ا کــه نداشــت دوســت هــم طرفــی از ولــی کنــد خیانــت دوســتش ب
   میدم پیام برات رو باشه،ادرس:گفت همین براي باشد سرش پشت سارینا نفرین

  ممنون: گفت تنها سارینا

 . برد موهایش میان را دستش و کشید اهی بابک.کرد قطع را تماس و

 .  برگشت ارایشگاه داخل به و فرستاد سارینا براي را ادرس

 سـاعت  نـیم  و بیـرون  رفتـی  تنـد  کـه  خـط  پشـت  بـود  کـی  کلـک :گفـت  خنـده  با دیدش که اهورا
  بود؟ دخترت دوست نکنه کردي؟ معطل

 دوسـت  اره: گفـت  شـوخی  بـا  نکنـد  شـک  چیـزي  بـه  اهـورا  اینکـه  براي و کرد زوري ي خنده بابک
  حاال؟ چه تو به بود دخترم

     نگفتم بهش اگه کردي؟ مرجان به خیانت نُچ نُچ_

 .نشست اي گوشه حرف بی و زد تلخی لبخند خیانت ي کلمه شنیدن با بابک

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



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 173 
 

 بـه  ولـی  بیابـد  را فرشـته  تـا  انـداخت  اطـرافش  بـه  نگـاهی .شـد  ارایشگاه وارد لرزان پاهایی با سارینا
 .   نیافت را کسی بود گردنش دور بندي زنیکه از غیر

ــا لحظــه یــک  ارایشــگاه ایــن کجــاي اخــر داده اشــتباه را ادرس بابــک شــاید کــه اندیشــید خــود ب
 . داشت عروس اریشگاه به شباهتی خلوت

 . کرد نگاه را سالن دور تا دور و رفت تر جلو کمی

      داري؟ کاري عزیزم سالم:گفت رویی خوش با و رفت سمتش به دیدنش با زن

    اینجاست؟ فرشته سالم: زد لب سختی به و داد قورت را دهانش اب سارینا

     نداریم نامی فرشته اینجا ما اومدي اشتباه کنم فکر عزیزم:گفت و کرد تفکر کمی زن

 بـود  مشـهود  ان در بغـض  کـه  صـدایی  بـا  و گرفـت  دنـدان  بـه  را اش شـده  خشـک  هاي لب سارینا
      بکنه رو اش عروسی ارایش اینجا نیست قرار مگه اینجا؟ نیومده امروز فرشته یعنی:گفت

 واي اي، فرشــته دوســت تــو اهــان:گفــت لبخنــد بــا و فهمیــد فرشــته از را ســارینا منظــور تــازه زن
 است فرشته هم عروس اسم کردم فراموش لحظه یه

    کجاست؟:گفت ناراحت سارینا

 میـاد  دامـاد  اقـا  دیگـه  سـاعت  نـیم  پوشـه  مـی  رو عروسـش  لبـاس  داره عزیزم هستش پرو اتاق تو_
  دنبالش

 ســخت بــرایش فرشــته ازدواج بــاور هــم هنــوز. رفــت فــرو تیــري قلــبش در کــرد احســاس ســارینا
 . بود
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     کجاست؟ پرو اتاق:پرسید و بست درد با را چشمانش

    اونجاست:گفت و کرد اشاره سالن اخر به زن

 هـم  قلـبش  ضـربان  میشـد  تـر  نزدیـک  اتـاق  بـه  چـه  هـر .رفـت  اتاق سمت به و کرد تشکري سارینا
 . رسید اتاق به باالخره.     کشید می عذاب بیشتر و میشد تر تند

 . انداخت چشمی اتاق به فاصله نیمچه همان از سارینا و بود باز نیمه اتاق در

ــا برگردانــد را ســرش خواســت تــا ندیــد را فرشــته کــه کــرد نگــاهی اتــاق راســت ســمت بــه اول  ب
 .زد خشکش حیا بی گفت می که فرشته ي خنده صداي

 . شد خیره بود شده برابر چندین جذابیتش ارایش با که فرشته زیباي و خندان صورت به

 . شد جمع چشمانش در کم کم اشک

 او زنــدگی در مــزاحم یــک او و بــود خوشــحال اهــورا بــا ازدواج از فرشــته ، بــود خوشــحال فرشــته
 . شد جاري چشمانش از اشک. بود

 . انداخت رویش به رو زیباي عروس به نگاهی بار اخرین براي و گذاشت دهانش روي دست

 بـا  کـه  برگشـت  نگـاه  منبـع  سـمت  بـه  لبخنـد  بـا  بـود  کـرده  حـس  را نگـاهی  سـنگینی  که فرشته
 .       زد خشکش ، بود شده اش خیره غمیگن و کرد می گریه که سارینا دیدن

 . بود امده معشوقش باالخره بیدار یا بود خواب نمیشد باورش
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 سـمتش  بـه  قـدمی  خواسـت  و شـد  مطـئن  وقتـی  کـه  شـود  مطمـئن  سارینا واقعیت از که زد پلکی
 بیـرون  سـمت  بـه  کـرد  مـی  حـس  خـود  در کـه  فراوانـی  نیـروي  با و امد خودش به سارینا ، بردارد
 .   دوید

 خـدا  رو تـو  وایسـا  عزیـزم  سـارینا :زد صـدایش  و دویـد  سـمتش  بـه  دیـد  را صـحنه  ایـن  کـه  فرشته
      سارینا وایسا

 .نداشت سرش پشت به اي توجه و دوید می فقط فرشته التماسی لحن به توجه بی سارینا

 توانسـت  سـختی  بـه  ولـی  افتـد  بـی  هـا  پلـه  روي از بـود  نزدیـک  بار چندین که دوید می تند انقدر
 . دارد نگه را خود

 هـق  بـا  و انـداخت  ماشـین  داخـل  را خـودش  و رفـت  ماشـین  سـمت  بـه  و زد بیـرون  ارایشگاه در از
   برو خدا تورو برو:گفت هق

 .شد دور محل ان از گذاشت گاز روي را پایش حرف بی حبیب

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

 را بغلـش  زیـر  و رفـت  سـمتش  بـه  اتوسـا .چکیـد  اشـکش  و افتـاد  پلـه  اولـین  روي حـال  بـی  فرشته
 . برود داخل به که کرد کمکش و گرفت

 رو ام خنـده  گنـد  زدم گنـد :نالیـد  و گرفـت  را اتوسـا  گـرم  دسـت  اش شـده  سـرد  دسـتان  با فرشته
     فکري؟ چه هان؟ کنه؟ می فکري چه خودش با حاال دید

 دل در ســارینا و فرشــته غمنـاك  تــراژدي بــراي و فشـرد  را دســتش غمگــین و کـرد  ســکوت اتوسـا 
 .    ریخت اشک
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 *************************** 

 داخـل  بـرو  شـو  پیـاده :گفـت  کـرد  مـی  گریـه  ریـز  یـک  کـه  سارینا به و کرد پارك را ماشین حبیب
      کنه می ارومت

 .   خورد یکه زاده امام سردر دیدن با و شد خیره بیرون به اشکی چشمان با سارینا

 . شود ارام خواست می فقط تنها است زاده امام کدام دانست نمی

 .رفت زاده امام سمت به خسته هاي قدم با و شد پیاده ماشین از

 . شد زاده امام داخل و برداشت در جلوي از چادري

 کنـارش  و رفـت  ضـریح  سـمت  بـه .  زد حلقـه  چشـمانش  در دوبـاره  اشـک  طالیـی  ضـریح  دیدن با
 . افتاد زانو دو

 زمزمــه و ریخــت هــایش اشــک.   کشــید صــورتش روي را چــادر و داد تکیــه ضــریح بــه را ســرش
  چرا؟! خدایا:گفت سخن خدا با دلش در وار

   انداختی؟ دلم به رو مهرش چرا بگیریش خواستی می که تو

 قلبـی  سـال  همـه  اون از بعـد  چـرا  نـزدم  دم و کـردم  زنـدگی  مـریض  قلـب  یک با سال سه و بیست
  کرد؟ نابود رو من زندگی نافرجامش عشق که دادي بهم رو

 !   خدایا چیز همه از خسته ، ام خسته! خدایا چرا؟
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 کـنم  مـی  خـواهش  کـن  بیـرون  قلـبم  از هـم  همونجـور  کاشـتی  قلـبم  تـو  رو عشـقش  که همونجور
ــزار ــا ب ــزار کــنم مــی خــواهش کــنم زنــدگی رو عمــرم ي بقیــه ارامــش ب ــزار کــنم فراموشــش ب  ب

 !خدایا کنم می خواهش ازت خوشبخت و بود خوشحال امروز چقدر که کنم فراموش

  کن راحتم و بگیر! خدایا رو ممنوعه عشق این بگیر

 . نشست اش شانه روي دستی ناگهان که کرد می گریه هاي هاي سارینا

 بــه و برداشــت صـورتش  روي از را چــادر و خــورد اي یکـه  تــرس از بــود خـود  حــال در کــه سـارینا 
 نفـس  نفـس  و بـود  شـده  سـرخ  زیـاد  گرمـاي  و گریـه  از صـورتش . شـد  خیره کنارش مهربان پیرزن
 .   میزد

ــا و فشــرد را اش شــانه پیــرزن  مــی گریــه اینجــوري کــه شــده چــی مــادرجون:پرســید مهربــانی ب
     بقیه به برسه چه شد اب هات گریه حال به پیرزن من دل کنی؟

 ولـی  شـدم  مـی  راحـت  و شـده  چـی  کـه  گفـت  میشـد  کـاش :گفـت  و چکیـد  اشـکش  قطره سارینا
   نمیشه

 

 مــی راه رو کــارت خــودش بــاالیی اون بــه کــن توکــل داري مشــکلی اگــه نــداره نشــد کــار مــادر_
    اندازه

 ...انشاا:گفت زیرلب سارینا

. رفـت  ماشـین  سـمت  بـه  و گذاشـت  را چـادرش  در جلـوي . رفـت  بیـرون  و شـد  بلند جایش از ارام
 .   افتاد زمین روي بر و رفت گیج سرش که بود ماشین نزدیک
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 . رفت سارینا سمت به و شد پیاده ماشین از سریع دید را صحنه این که حبیب

 باشـد  افتـاده  بـرایش  بـدي  اتفـاق  کـه  ترسـید  مـی  گذاشـت  ماشـین  داخل و کرد بلند را سارینا تند
 .     رفت بیمارستان به همین براي

 بیشـتر  اسـت  بهتـر  و شـده  دچـار  حـال  ایـن  بـه  عصـبی  ضـعف  علـت  بـه  گفت دکتر بیمارستان در
 .    باشد مراقبش

 . برگرداند خانه به امده بهوش که را سارینا ، حبیب

     شده؟ بد حالم من که نگی بابام و مامان به میشه:گفت راه در سارینا

 بگم؟ نباید چرا:گفت و انداخت بهش نگاهی نیم حبیب

 

  کنم ناراحتشون خوام نمی_

 بـه  و زدم زنـگ  بابـات  بـه  شـدي  بیهـوش  کـه  موقـع  همـون  متاسـفم  بگـم  بایـد  ولـی  خب خیلی_
   نیاد کردم اش راضی سختی

    لق دهن:گفت زیرلب و کشید پوفی سارینا

 فقــط یکمــی کــاش خودتــه خــاطر بــه کــردم کــاري هــر:گفــت ســارینا برخــورد از ناراحــت حبیــب
    کنی درکم

ــارینا ــد س ــفه لبخن ــتش و زد اي نص ــت را دس ــت و گرف ــون:گف ــه ممن ــم ک ــودي پیش ــام و ب  تنه
     نزاشتی
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 داد تکیـه  شیشـه  بـه  را سـرش  خسـتگی  بـا  سـارینا .کـرد  سـکوت  و فشـرد  محکـم  را دستش حبیب
 .رفت خواب به سریع داشت ضعف هنوز چون و

ــیم از بعــد ــه ســاعت ن ــین حبیــب رســیدند ک ــاط در را ماش ــارك حی ــرد پ ــه.   ک ــارینا ســمت ب  س
 . برگشت

ــا ــدن ب ــورت دی ــابی و ارام ص ــش اش مهت ــعف دل ــت ض ــدي. رف ــه و زد لبخن ــویی تک ــه م  روي ک
 .  زد کنار را بود افتاده سارینا صورت

 . بکارد رویش اي بوسه شد وسوسه سفیدش تقریبا پیشانی دیدن با

 ارام و شـد  خـم  ، کنـد  کنتـرل  را خـود  نتوانسـت  ولـی  اسـت  اشـتباه  کـارش  دانسـت  مـی  اینکـه  با
 . گذاشت اش پیشانی روي اي بوسه

 . چکید چشمش ي گوشه از اشک اي قطره و بست را چشمانش

 . نداشت داشتنش نگه براي شانسی هیچ او و بود کنارش دیگر روز ده فقط سارینا

ــر تکیــه مــردي تــر طــرف ان. کــرد گریــه شــدت بــه و گذاشــت دهــانش روي را دســتش حبیــب  ب
 . بود لبش روي لبخند و کرد می نگاه ماشین داخل به اتاقش دیوار

 بــه حبیــب کــه کنــد کــاري خواســت مــی دلــش و داشــت خبــر دختــرش بــه حبیــب ي عالقــه از
 .کند تالش سارینا داشتن نگه براي و بیاید خودش

 .   شد خانه وارد صدا سرو بی و گرفت اغوش در را سارینا حبیب
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ــا بــود دختــرش نگــران کــه ســارینا مــادر ــا خــانم محبوبــه و امــد جلــو ســریع دیــدنش ب  دیــدن ب
ــاریناي ــده س ــدارا خوابی ــکر خ ــرد ش ــب.ک ــارینا حبی ــه را س ــاقش ب ــرد ات ــت روي و ب ــوابش تخ  خ

 .گذاشت

 بـه  و نشسـت  عزیـزش  دختـر  کنـار .کشـید  پتـو  سـارینا  روي و شـد  اتـاق  وارد سـرش  پشت مادرش
 .   شد خیره صورتش

 بــراي مزاحمتـی  حبیـب  خواسـت  نمــی کـه  خـانم  محبوبـه  توسـط  بــود اتـاق  در هنـوز  کـه  حبیـب 
 .  شد خارج اتاق از باشد داشته مادرش و سارینا

 .      گذاشت دخترش دست روي اي بوسه و گرفت دست در را دستش سارینا مادر

 بـار  هـر  نشـو  اینجـوري  دیگـه  توروخـدا  دختـرم  میـرم  مـی  مـن  بشـه  ات کـاري  تو اگه:گفت زیرلب
 دیگـه  کـنم  مـی  خـواهش  بگیـره  اتـیش  خـواد  مـی  قلـبم  بینمـت  مـی  تخـت  روي حـال  این با که

    کنم می خواهش نشو اینجوري

 لحظـه  هـر  کـه  سـارینا  تـب  بـه  اي توجـه  کـه  بـود  بـد  حـالش  انقـدر  و کـرد  مـی  گریه سارینا مادر
 .نداشت میشد بیشتر

 . شد خیره کرد می گریه که همسرش به و شد اتاق وارد سارینا پدر

 شـده  سـرخ  سـارینا  صـورت  کمـی  کـرد  احسـاس . انـداخت  سـارینا  بـه  را نگـاهش  همسـرش  از بعد
 . است

ــزدیکش ارام ــد ن ــارش و ش ــت روي کن ــت تخ ــتش. نشس ــرد دراز را دس ــانی روي و ک ــارینا پیش  س
 . گذاشت
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 !کرده تب:گفت و شد گرد چشمانش دید را سارینا ي اندازه از بیش داغی وقتی

 .  کرد نگاه بود نشسته کنارش که شوهرش به و کشید دست گریه از سارینا مادر

 .   نشسته کنارش موقع چه حسام بود نفهمیده که بود خلسه در انقدر

 پایین بیاریم رو تبش باید کرده تب:گفت دوباره دید را همسرش بودن گیج که حسام

 . گذاشت سارینا صورت روي دست هم او و امد خودش به سارینا مادر

     داره تب خیلی کنیم اش پاشویه باید کن خبر رو دکتر:گفت زده وحشت ثانیه چند از بعد

ــه شــروع ســارینا لحظــه همــان در ــادر. کــرد گفــتن هــذیان ب ــا پــدرش و م ــدن ب  صــحنه ایــن دی
 . شدند زده وحشت

 .     بگیرد تماس اشان خانوادگی دکتر با تا رفت اتاقش به و برخواست جایش از سریع حسام

  خانم محبوبه ، محبوبه:زد داد گرفته صداي با و ایستاد ها پله باالي سارینا مادر

  خانم جانم:گفت و شد خارج اشپزخانه از تند خانم محبوبه

 تــا پــایین بیــاریم رو تــبش بایــد بیــار تمیــز دســتمال و اب تَشــت یــه ســریع کــرده تــب ســارینا_
     برسه دکتر

 میارم االن خانم چشم واي اي:گفت و زد صورتش به اي ضربه خانم محبوبه

 مـی  نالـه  و ریخـت  مـی  اشـک  بـود  شـده  بـدتر  حـالش  سـارینا .برگشـت  اتـاق  به دوباره سارینا مادر
 .   کرد
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 .     کردند کردنش پاشویه به شروع هردو و برگشت دستمال و اب تَشت با خانم محبوبه

 مـی   هـذیان  زیرلـب  هـم  هنـوز  امـا  شـد  قطـع  تـبش  و شـد  ارام سـارینا  سـاعت  سه از بعد باالخره
 .    میزد صدا را فرشته نام و گفت

 .   تخت کنار صندلی روي پدرش و بود نشسته زمین روي کنارش خسته مادرش

ــر طــرف ان کمــی حبیــب  اغــوش در را پاهــایش و نشســته زمــین روي ســارینا اتــاق از بیــرون ، ت
 . بود گرفته

 .    بود شب نصفه یک انداخت نگاهی ساعت به.امد باال ها پله از خسته خانم محبوبه

 .    کشید هی◌ٓ ا و انداخت عاشقش پسر به غم از مملو نگاهی

 .   تواند نمی که دانست می ولی بکند پسرش براي کاري توانست می کاش

 .گذاشت حبیب ي شانه روي را دستش و رفت جلو

  داري؟ کاري مامان جانم:گفت ارام و شد خیره اش خسته مادر به و خورد اي یکه حبیب

       کنی می غش خوابی بی از داري ، خواب به برو پاشو پسرم:گفت غمگین خانم محبوبه

 بخوابم؟ راحت برم تونم می چجوري حاله این تو سارینا وقتی تونم نمی مامان نه_

 بــود چکیــده ان از اشــک اي قطــره کــه چشــمش اي گوشــه بــه را اش روســري دم خــانم محبوبــه
 دونـم  مـی  ام شـرمنده  تـونم  نمـی  ولـی  بکـنم  بـرات  کـاري  میشـد  کـاش  پسرم هی: گفت و کشید
 و نرســیدي ارزوهــات از خیلــی بــه نداشــتی رو خواسـتی  مــی کــه زندگیــه اون گذاشــتم کــم بـرات 
 میدى دست از رو سارینا داري هم حاال
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 شـرمنده  وقـت  هـیچ  مامـان :بوسـید  و گرفـت  را خـانم  محبوبـه  دسـت  جـانی  کـم  لبخنـد  با حبیب
 بــه بخــواد خــدا اگــه هــم ســارینا ، رســیدم خواســتم کــه چیــزي هــر بــه مــن وقــت هــیچ نبــاش

   میرسم وصالش

     مادر بشی خیر به عاقبت... انشاا میگم بازهم گفتم همیشه من مادر کنه خدا_

 شـده  نصـب  دیـوار  بـه  کـه  سـارینا  ي شـده  بـزرگ  عکـس  بـه  و داد تکیـه  دیـوار  به را سرش حبیب
 ...انشاا:گفت زیرلب و شد خیره بود

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

 .  کرد جویدن به شروع ارام و گذاشت دهانش در را سوپ از قاشقی حال بی

 .  نداشت هم گرفتن ارام خیال و بود گرفته درد دوباره سرش

 .   اورد در جلدش از را ها قرص  یکی یکی و ایستاد سرش باالي ها دارو ي کیسه با مادرش

ــا ســارینا. گرفــت ســارینا ســمت بــه داروهــارا و ریخــت پــارچ از ابــی لیــوان  دارش تــب چشــمان ب
 .   بلعید و گرفت را داروها و انداخت مادرش به خسته نگاهی

ــوان ــوي ســینی داخــل را اب لی ــذا محت ــه رو و گذاشــت غ ــادرش ب ــا م ــه و رنجــور صــداي ب  گرفت
     شدم سیر ممنون:گفت

    شدي؟ سیر مطمنی:زد لب نگران مادرش

 . بست را چشمانش و کشید دراز جایش در ، داد تکان سري تنها سارینا

 . شد خارج اتاق از اش پیشانی روي اي بوسه زدن از بعد مادرش
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. کـرد  نگـاه  داد مـی  نشـان  را ظهـر  دو کـه  سـاعت  بـه  و کـرد  بـاز  را چشـمانش  مادرش رفتن از بعد
 بــرده ســر بــه بیهوشــی در را گذشــته روز تمــام او و بــود گذشــته اهــورا و فرشــته ازدواج از روز دو
 . بود

 !نفهمد چیزي و شود بیهوش دوباره میشد کاش کشید هی◌ٓ ا

 رویــش پاســپورتش کــه تحریــرش میــز روي بــه نگــاهش کــه ببنــدد را چشــمانش دوبــاره خواســت
 . افتاد بود

 .   رفت میز سمت به ارام هاي قدم با و برخواست تعجب با

 کـه  بلیطـی  بـه  و انـداخت  اش شـانه  یـک  روي و کـرد  جمـع  را بـود  ریختـه  دورش کـه  را موهایش
 .   شد خیره بود پاسپورتش زیر

 . نبود خوشایند اصال میشد پایین و باال ذهنش در که چیزي داشت ترس

 . برود که خواست نمی دلش

 .کرد بازش و برداشت را بلیط برود جایی نیست قرار شود مطمن اینکه براي

 . چکید اشکش پرواز تاریخ و مقصد ، خود نام دیدن با

 کشــور از را او تــر ســریع چـه  هــر خواســتند مـی  و بودنــد شــده خسـته  دســتش از مــادرش و پـدر 
 .  شان ابروي به نزند گند تا کنند بیرون

 چنـد  تـا  بـود  قـرار  چـون  بـود  کـرده  برخـورد  برگشـتش  بـا  ریلکـس  انقـدر  پـدرش  چرا فهمید حاال
 . فرانسه شود دیپورت همیشه براي سارینا دیگر روز
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 . زد لبخند اش گریه میان و گرفت اش خنده فکرش از

 بـرعکس  مـاجرایش  او حـاال  ولـی  شـوند  مـی  دیپـورت  خـود  کشـور  بـه  غریبـه  هـاي  کشـور  از همه
 .بود شده

. بـود  فرانسـه  بـه  سـفرش  دیگـر  هفتـه  یـک .کـرد  نگـاه  تـاریخ  بـه  دوبـاره  و شـد  تر عمیق اش خنده
 .  نداشت بازگشتی که سفري

 . کرد نگاه حیاط به پنجره از و فرستاد بیرون کالفه را نفسش

ــاط در ــود ماشــین شســتن مشــغول حبیــب حی ــه ب ــا ک ــه را ســرش نگــاهی ســنگینی ب  اطــراف ب
 .     کرد تالقی سارینا چشمان به چشمانش ثانیه چند از بعد و برگرداند

 .  داد تکان برایش دستی و زد لبخندي بود ایستاده سرپا که سارینا دیدن با

 امـا  باشـد  اعتنـا  بـی  حبیـب  بـه  و برگـردد  تخـتش  سـمت  بـه  خواسـت  اول شـد  خیـره  او به سارینا
 .     داد تکان حبیب براي دستی غمگینی لبخند با و نیامد دلش بعد

 . افتاد اش کودکی روزهاي یاد کشید دراز و برگشت تختش به

 زمـین  روي سـاعت  چنـدین  تـا  او همپـاي  کـه  کسـی  تنهـا  و نداشـت  دویـدن  حـق  که روزهایی یاد
 . افتاد ، کرد می بازي خاله و نشست می

 و همسـن  کـه  کسـانی  دنبـال  هیچوقـت  بـود  بزرگتـر  او از سـال  یـک  فقـط  اینکـه  با مهربان حبیب
 .بود سارینا با مدت تمام تقریبا و رفت نمی بودند خودش سال

 .امد بیرون گذشته خاطرات از
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ــید هـــی◌ٓ ا ــم و کشـ ــولی ، بســـت چشـ ــید طـ ــه نکشـ ــه کـ ــواب بـ ــرو عمیقـــی خـ .    رفـــت فـ
*************************** 

ــرزانش پاهــاي فرشــته ــه و بــود گرفتــه اغــوش در را ل  مــی بهــم خــودش از حــالش. کــرد مــی گری
 .  سوخت می اهورا براي شدیداً دلش و خورد

 بـود  کـرده  منقـبض  را خـود  کـه  فرشـته  دیـدن  بـا .شـد  نـزدیکش  مهربانی با قبل روز دو مثل اهورا
 . شکست قلبش ،

 ، نبــود او بــا نزدیکــی خواهــان کــه فرشــته ي خواســته بــه او و گذشــت مــی ازدواجشــان از روز دو
 .  بود گذاشته احترام

     بخوریم بریم بیا گرفتم ناهار جان فرشته:گفت و ایستاد کنارش

 بـا  بعـد  ولـی  کنـد  مخالفـت  خواسـت  نداشـت  را خـوردن  غـذا  ي حوصـله  و حـال  اصـال  کـه  فرشته
 .     برخواست جا از بود کرده درخواست او از مظلوم که اهورا به فکر

 و  بشــکند را دلــش ایــن از بیشــتر خواســت نمــی بــود شکســته را اهــورا دل کــافی ي انــدازه بــه او
 بـه  و گرفـت  را دسـتش  شـده  همـراهش  او اینکـه  از خوشـحال  اهـورا .  کنـد  دار جریحـه  را غرورش

 . برد میز سمت

ــا فرشــته ــدن ب ــزاي دی ــز روي پیت ــر می ــرد فک ــدر کــه ک ــا کــه شــد خــوب و اســت گرســنه چق  ب
 . کردند خوردن به شروع و نشستند میز پشت. نکرد مخالفت ناهار درخواست

 خسـیس :گفـت  دلـش  در فرشـته  حتـی  خوردنـد  کامـل  را پیتـزا  دو کـه  بودنـد  گرسـنه  دو هر انقدر
            بخوابم چجوري گرسنگی این با حاال بگیري بیشتر یکی مردي می
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 مـی  هـم  دیگـه  یکـی  کـاش  گشـنمه  خیلـی :گفـت  نـاراحتی  بـا  بود خوانده را او ذهن انگار که اهورا
      خریدم

 نخـر  فـود  فسـت  گفـتم  بـار  هـزار  خسیسـی  کـه  بـس  از:غریـد  و رفـت  او بـه  اي غـره  چشم فرشته
 خوره؟ می ما کجاي به غذا ذره یه اخه

  خرم می حسابی و درست غذاي فردا خیال بی:گفت و خندید اهورا

   خورد؟ می بیرون غذاي روز چند این در باید که بود کرده گناهی اوچه کرد نگاهش فرشته

    داري؟ دوست ، کنم می درست سبزي قرمه فردا:گفت و بزند لبخندي کرد سعی

    بپزد؟ غذا بود بلد او مگر کرد نگاهش متعجب اهورا

     سختیه غذاي خیلی اخه کنی؟ درست سبزي قرمه بلدي مگه:پرسید را سوالش

 . شد محو داشت سارینا با که خاطراتی در و شد خیره پیتزا خالی ي جعبه به فرشته

 تعجـب  کـردنش  درسـت  غـذا  شـنیدن  بـا  اول اوهـم  ، بـود  کـرده  درسـت  سـبزي  قرمـه  هم او براي
 ...هم او ، بود کرده

 شده؟ چی:پرسید گیج و امد بیرون خاطراتش از خورد می تکان جلویش که اهورا دست با

    اندیشیدي؟ می چی به حاال ، بودي فکر غرق و ندادي جواب زدم صدات چی هر_

    هیچی:گفت شوخش لحن به توجه بی فرشته

ــداخت اشــغال ســطل داخــل و برداشــت هــارا جعبــه ، برخواســت جــایش از ــه شــروع و ان ــز ب  تمی
 . کرد اشپزخانه کردن



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 188 
 

 لبخنـدهاي  کـه  کـرد  مـی  فکـر  کسـی  بـه  داشـت  کـه  بـود  مطمـن  کـرد  مـی  نگاهش دقت با اهورا
 .  میزد غمگین

 اوچـه  کشـید  هـی ◌ٓ ا اهـورا .کـرد  مـی  فکـر  سـارینا  بـه  یـا  سـامان  به یا فرشته ، نبود بیشتر مورد دو
    داشت؟ فرشته زندگی در جایگاهی

 بـه  راهـی  هیچوقـت  ولـی  باشـم  شـوهرش  عنـوان  بـه  شـاید  جایگـاهی  هـیچ : داد خودش را جوابش
    کنم نمی پیدا قلبش

 نگـاه  بـه  توجـه  بـی  و افتـد  بـی  صـندلی  شـد  باعـث  کـه  برخواست جایش از عصبی فکر این با اهورا
 .شد خارج اشپزخانه از فرشته متعجب

  دیوونه:گفت زیرلب فرشته

 یـاد . کـرد  رفـتن  راه بـه  شـروع  و شـد  کـارش  اتـاق  وارد اهـورا .کـرد  کاري تمیز مشغول را خودش و
 . افتاد ، مرد سامان که روزي

 .   رفت نمی خیابان وسط به زده شوك سامان داد نمی را شوم خبر ان او اگر

 نکــرده فرامــوش را ســامان بــاز چشــمان ســال چنــد از بعــد هنــوز کــه روزي ، برگشــت روز ان بــه
 .    بود

 . رفتند بیرون شاپ کافی از خنده با اهورا و سامان

      سوال یه سامان:پرسید اهورا رفتند می خیابان سمت به که همانطور
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 مـی  سـوالی  چـه  جـانم :پرسـید  اش ذاتـی  مهربـانی  بـا  و شـد  خیـره  بـود  قرار بی که اهورا به سامان
    بپرسی؟ خواي

 هنـوز :داد جـواب  عمیقـی  نفـس  کشـیدن  بـا  بـود  گرفتـه  ارام کمـی  سـامان  مهربان لحن از که اهورا
    کنی؟ می فکر ریما به هم

 کـه  خلـوت  خیابـان  وسـط  بـه  و امـد  خـودش  بـه  زود ولـی  زد خشـکش  ریمـا  نام شنیدن با سامان
 . ایستاد اهورا روي روبه و رفت نمیزد پر هم پرنده

 چیه؟ منظورت:پرسید عصبی

 تـو  اخـه  کـردم  سـوال  فقـط  نداشـتم  بـدي  منظـور :گفـت  و کشـید  دهـانش  به دستی، عصبی اهورا
ــا اینکــه از بعــد ســریع خیلــی ــه ازدواج پیشــنهاد زدي بهــم ریمــا ب  خواســتم مــی دادي فرشــته ب
    داري؟ دوست رو فرشته واقعا یا کردي رو اینکار ریما لج از بدونم

 مـاه  یـک  بـه  حتـی  مـا  دوسـتی  مـدت  بـود  ام زنـدگی  تـو  اشتباه یه فقط ریما: گفت بغض با سامان
 داشـتن  دوسـت  ایـن  دارم دوسـت  رو فرشـته  واقعـا  مـن  شـد  کـات  همیشـه  بـراي  کـه  کشـید  نمی
         قبله سال چندین به مربوط نیست دوماه ، یکی این مال

 تنهـا  بـه  اشـکی  چشـمان  بـا  سـامان .امـد  بیـرون  شـاپ  کـافی  در از خـرم  و شاد فرشته لحظه همان
 . شد خیره اش زندگی عشق

 بـه  کـه  بـود  خوشـحال  و بـود  راه تـرین  اشـتباه  فرشـته  کـردن  فرامـوش  بـراي  ریما با شدن دوست
 .  داده مسیر تغییر و بود برده پی اول همان اشتباهش راه
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 بـا  کـه  ماشـینی  ناگهـان  کـرد  مـی  نگـاه  چـپش  سـمت  بـه  امـده  پـیش  وضـع  از ناراحـت  کـه  اهورا
     سامان باش مواظب:زد فریاد و دید را میشد نزدیک سرعت

 . دیر هم خیلی بود شده دیر ولی

 و کـرد  بـاز  را چشـمانش  اهـورا .بـود  رفتـه  دیگـر  دنیـاي  بـه  و بـود  کـرده  برخـورد  ماشـین  با سامان
 !  بود دردناك اش زندگی سخت روزهاي یاداوري. پاك را اشکهایش

 .  خوابید و گذاشت چشمانش روي را دستش. کشید دراز اتاقش ي کاناپه روي

 .   شد باز در که بود نگذشته خوابش از ساعت نیم هنوز

 فرشـته  از غیـر  بـه  دانسـت  مـی . نکـرد  بـاز  را چشـمانش  امـا  شـد  بیـدار  ، بـود  سبک خوابش چون
 . نیست دیگري کس

 . دهد می نشان کار اتاق در خوابش با العملی عکس چه که بداند خواست می دلش

 کـه  را اش عصـبی  صـداي  بعـد  چنـدي  و شـنید  را میشـد  نـزدیکش  کـه  فرشـته  هـاي  قـدم  صداي
 انگــار خوابیــده کاناپــه ذره یــه رو گنــده خــرس ي پســره! توروخــدا کــن نگــاش:میــزد غــر زیرلــب

 !    خدایا اوف ، گرفتن ازش رو خودمون اتاق تخت

 . شد ظاهر اهورا لبهاي روي کمرنگی لبخند و رفت بیرون اتاق از فرشته

 .     اورده پتو برایش فرشته که فهمید.افتاد رویش نرمی جسم که میزد لبخند هنوز

 شـیرینی  خـواب  بـه  لبهـایش  روي لبخنـد  همـان  بـا  و کشـید  بـاال  را پتـو  لذت با رفت فرشته وقتی
 .رفت فرو
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*************************** 

 .   بود خیره تلویزیون تَه و سر بی برنامه به و بود داده تکیه مبل روي حوصله بی سارینا

 میـزد  ورق را بـود  فرسـتاده  بـرایش  مـزون  از دوسـتش  کـه  ژورنـالی  و بـود  نشسـته  کنارش مادرش
 . »خوبه« داد می جواب کالفه او و خواست می نظر او از گاهی چند از هر و

 شــاد اســفنجی بــاب بــه و ایســتاد کــارتون شــبکه روي کــرد عــوض را شــبکه و برداشــت را کنتــرل
 .     شد خیره

 لـبش  روي لبخنـدي  اختـاپوس  هـاي  خـوردن  حـرص  و پاتریـک  و اسـفنجی  بـاب  کارهـاي  دیدن با
 .    امد

 !  شاد و دغدغه بی ، راحت بودم باب مثل هم من میشد کاش: گفت خود با

 .   است سراب فقط خیال این که دانست می اما

    عزیزم؟ میري کجا:پرسید مادرش که برخواست جایش از

     حیاط: گفت کلمه یک تنها

  بپوش گرم لباس:گفت و داد تکان سري مادرش

 باشه_

 ! کنی غش بیرون نمونی باز داخل بیا هم شدي خسته اگه_

 کـه  خانـه  پشـت  سـمت  بـه  و زد بیـرون  خانـه  از.پوشـید  را گـرمش  بافـت  و کشـید  اي کالفـه  پوف
 .   رفت داشت نیمکت



کافھ تک رماناختصاصی   
 

@Caffetakroman Page 192 
 

 چنـد  بـرعکس  زمسـتون  امسـال : کـرد  فکـر  خـود  بـا .  بلـرزد  خـود  بـه  شد باعث که وزید سردي باد
 !!    برسه ها خانمان بی داد به خدا ، سرده خیلی پیش سال

ــه بــاالخره  حبیــب اتــاق روي روبــه درســت نیمکــت. نشســت و رســید اش عالقــه مــورد نیمکــت ب
 .  بود

 !  بود می کاش کرد می دعا دل در عجیب اما نه؟ یا است خانه داخل حبیب دانست نمی

 .اورد خود به اورا هایی قدم صداي که بود فکر در

 .     دید را بود تنش در اش بادي کاپشن که را حبیب که کرد نگاه راستش سمت به

       بشین اینجا بیا سالم: گفت اش گرفته صداي با و کرد باز جا برایش

     خوبی؟ سالم:گفت و نشست کنارش حبیب

     هوم:گفت تنها بود خیره رو به رو به هنوز که سارینا

 !   خوبی که خوبه_

       خوبی؟ تو:گفت و کرد نگاهش سارینا

 نمیشم بهتر این از:زد پوزخند داشت بغض که حالی در حبیب

ــارینا ــاهش فقــط س ــرد نگ ــد.ک ــه چن ــه گذشــت ســکوت در دقیق ــارینا ک ــت را ســکوت س  و شکس
 !     ؟ بزنیم حرف:گفت

 شـروع  وار زمزمـه  و نکـرد  توجـه  هـا  ایـن  بـه  حبیـب  امـا  بـود  دسـتور  یـک  مثـل  بیشتر نبود سوال
 !  شد فوت و گذاشت تنهامون بابام بودم بچه وقتی:کرد
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 بابـاي  ولـی  گـرده  برمـی  زود سـفر  رفتـه  بابـات  گفـتن  مـی  بزرگتـرا  نداشتم درستی عقل زمان اون
 ! برنگشت هیچوقت من

 . شدم چیزها خیلی متوجه که بود سالم پنج گذشت سال یک

 مــن اینکــه و شــده پیــدا خواســتگار مامــانم بــراي اینکــه ، کــرده فــوت و ســفر نرفتــه بابــام اینکــه
 مجبــور و بســت مــی گوشــی دو رو موهــاش همیشــه کــه شــدم خونــه صــاحب دختــر ي دلبســته

 !    کنه بازي خاله فقط اش بیماري خاطر به بود

 همـون  تـو  همـین  بـراي  بشـم  بـزرگ  خواسـت  مـی  دلـم  حقـایق  فهمیـدن  با ولی شدم مرد نمیگم
 مـن  بـه  رو بـاور  بیشـترین  کـه  کسـی  و کـردم  مـی  بـازي  هـارو  بزرگ ادم نقش همیشه بچگی عالم

 .     بود خونه صاحب دختر داشت ام مردونگی و

 .   خونه صاحب دختر هم و من هم ، شدیم بزرگ باالخره سال چند تا گذشت

 بـدجور  خونـه  صـاحب  دختـر  بگـم  اگـه  بـود  عجیـب !راهنمـایی  سـوم  اون و بودم دبیرستان اول من
     بود؟ نشسته دلم به

 . بزرگ اشتباه یک کردم اشتباه اما داشتم دوستش واقعا چون نیست عجیب نه

 .باشم داشته چشم ، دختر به نباید که فهمیدم دیدم می رو مون خانوادگی تفاوت وقتی

ــر اون چــون نداشــتم عاشــقی حــق حتــی مــن نیســت چیــزي کــه داشــتن چشــم ــدار دخت  و پول
 !سرایدار ي بچه من ، بود اشرافی

 و بسـپرم  فراموشـی  بـه  رو اون کـم  کـم  و بشـم  دلـزده  ازش مـن  شـد  باعـث  بارز هاي تفاوت همین
 .          بمونم کنارش برادر یا دوست یه مثل فقط
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 .   بودم صمیمی باهاش خیلی که داشتم زمان اون دوستی یه بگذریم

ــه علــی دعــوت ســال پــنج بعــد کــه بــودم دبیرســتان دوم ســال   و کــردم قبــول رو اشــون خونــه ب
 .     شدم الناز کوچیکش خواهر عاشق دل صد نه دل یک ، اشون خونه رفتم وقتی

 امـا  کـرد  مـی  خـودش  جـذب  رو مـن  هـا  شـباهت  همـین  و خـورد  مـی  مـن  بـه  لحاظ همه از الناز
 بـه  خونـه  صـاحب  دختـر  النـاز  جـاي  بـه  داشـتم  دوسـت  هـم  هنـوز  دلـم  تـه  نگـم  دروغ بخوام اگه

 !      بخوره وضعم

 مـی  و بـود  عصـبی  علـی  ، اومـد  النـاز  بـراي  سـمج  خواسـتگار  یـه  مـاه  پـنج  بعـد  اینکـه  تـا  گذشت
 غـم  بـا  دیـدم  هـارو  صـحنه  ایـن  وقتـی .   کشـمش  مـی  کنـه  ازدواج پیـر  مـرد  اون با الناز اگه گفت

 .برگشتم خونه به

 .   گفتم عشقم و ماجرا از سادگی با هم من و کرد سوال ازم دید که رو ناراحتی مامان

 نمـی  قبـول  مامـان  ولـی  خواسـتگاري  بـریم  کنـه  قبـول  کـه  افتـادم  مامـانم  پـاي  بـه  و کـردم  گریه
 .  کرد

 تـونم  نمـی  مـن  و داره خـرج  زنـدگی  ، وایسـم  خـودم  پـاي  رو تـونم  نمـی  هنـوز  و ام بچه گفت می
 . بیارم در خرج

 یـک  بـا  خـدا  بنـده  اون کـه  شـدم  خونـه  اقـاي  دامـن  بـه  دست اخرش و شدم خسته که گفت انقدر
 . سرایدارشون پسر براي خواستگاري بیاد شد حاضر حسابی و درست سرمایه

 . الناز از غیر بودند خوشحال همه. نمیره یادم رو خواستگاري شب هیچوقت
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 چـرا  کـرد  مـی  گریـه  همـه  اون پیرمـرد  اون بـا  ازدواج بـراي  کـه  النـازي  داشـت  تعجـب  جـاي  برام
    بود؟ ناراحت هم من خواستگاري براي

 بگــه ترســیدم مــی خــب ولــی علتــه چــه بــه اش نــاراحتی بپرســم ازش خواســت مــی دلــم خیلــی
 .  اشتباهم بزرگترین شد همین و نپرسیدم ازش چیزي هم من و نداره دوستم

 خونـه  النـاز  دنبـال  بـریم  اقـا  ي راننـده  بـا  شـب  قـرار  ، کـرد  رو کارهـا  همـه  اقـا  کـه  دومـاه  از بعد
 .   اشون

 هرچـی  مـن  و کنـه  ارایشـش  خودشـون  ي خونـه  تـو  بـود  ارایشـگر  کـه  اش دخترخاله بود قرار اخه
 .  نکرد قبول بره ارایشگاه به کردم اصرار

 .  میشد بیشتر من استرس شدیم می تر نزدیک الناز ي خونه به چی هر شب اون

 !    بود هم همینطور و افتادنه حال در ناگواري اتفاق کردم می احساس

 بــه و شــدم پیــاده تــرس بــا دیــدم در جلــوي رو امبــوالنس ماشــین رســیدم النــاز خونــه بــه وقتــی
 . دویدم خونه سمت

 .         کردم ضعف بود زده رو دستاش دوتا رگ عروس لباس با که الناز دیدن با

 . بود کشته رو خودش نکنه ازدواج من با اینکه براي الناز

 اش زنـدگی  از اون خـاطر  بـه  و بـود  شـده  سـهراب  اسـم  بـه  علـی  هـاي  دوسـت  از یکـی  عاشق اون
 بـود  شـب  همـون !کاشـت  مـن  دل روي  وجـدانی  عـذاب  چـه  اینکـارش  بـا  کـه  ندیـد  و بود گذشته

 .  ندارم عشق در شانسی هیچ من فهمیدم که
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ــارم درد ســرتو ــا گذشــت و گذشــت نمی ــه صــاحب دختــر اینکــه ت  ، شــد بــد حــالش روز یــه خون
 .  بود شده کبود صورتش و بود گرفته قلبش

 یـا  بـود  خـوبش  شـانس  از دونـم  نمـی  و بیمارسـتان  بـردنش  سـریع  مـادرش  و پـدر  ترسیدیم خیلی
  بد؟

ــردي چــون ــه م ــا ک ــدرش ب ــرده تصــادف پ ــود ک ــود شــده مغــزي ضــربه ب ــانواده و ب ــب اش خ  قل
 !    دادند هدیه دختر به رو پسرشون

 و بـودم  خـوب  مـنم  حـال  بـودنش  خـوب  از.  میشـد  تـر  شـاداب  روز بـه  روز و شـد  خـوب  دختر حال
  .خوشحال

 از خبـر  بـی  تابسـتانی  شـب  یـک  در و زد سـفر  اهنـگ  دختـر  کـه  چیشـد  دونم نمی ماه پنج از بعد
 . رفت ایران

 .    بود رفته و نبود دیگه کردم می صحبت باهاش قبل شب تا که دختري بودم شوك تو

 ارتبـاط  در هـم  بـا  ایمیـل  طریـق  از بـود  ایـن  اش خـوبی  بـاز  ولـی  رفتـه  خبـر  بـی  که شدم ناراحت
 .    بودیم

 .برگشت دختر سال پنج بعد که چیشد دونم نمی هم باز

 وقتـی  داشـتم  عالقـه  بهـش  هـم  ذره یـه  خـب  و بـود  شـده  دوسـت  دختـر  یـه  با که بود ماهی چند
 . گفتم بهش برگشت دختر هم

 خـب  ولـی  کنـه  حسـادت  خوشـحالی  جـاي  بـه  دختـر  خواسـت  مـی  دلـم  ولـی  بـود  زیـادي  انتظار
 .نیست دلم مراد وفق همیشه چیز هیچ
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 خیانـت  بهـم  کـه  دیـدم  رو دختـرم  دوسـت  همـون  ، مهمـونی  رفـتم  دختـر  بـا  کـه  شب یه خالصه
 .   خوردم شکست هم باز که شد این و کنه می

 خـودم  بـه  رو دختـر  ام عالقـه  ابـراز  بـا  بتـونم  شـاید  کـه  بـود  ایـن  بـه  امیـدم  موقـع  اون تـو  حداقل
 رو قلـبش  کـه  پسـري  سـامان  سـابق  نـامزد  بـه  دختـر  کـه  نداشـتم  خبـر  این از ولی کنم مند عالقه
 . شده مند عالقه ، بود کرده اهدا

 تصـمیم  دختـر  پـدر  و زد بهـم  رو اش رابطـه  فرشـته  بـا  دختـر  علـت  چـه  بـه  دونـم  نمـی  بازهم اما
 .   میدم دست از رو دختر دارم بازهم من و فرانسه بفرسته همیشه براي رو اون که گرفت

 .  انداخت سارینا به نگاهی برگشت و کرد سکوت حبیب

 !   است کسی چه دختر از منظورش دانست می خوب سارینا

 مـی  حبیـب  کـه  خـوردم  مـی  غصـه  فقـط  زمـان  اون کـه  بـودم  احمـق  چقدر: گفت خود با سارینا و
  کند ازدواج الناز با خواد

 از گفـتن  و او بـا  حبیـب  هـاي  ودل درد ، اش شـبانه  هـاي  اشـک  داشـت  یـاد  بـه  خوب را روزها ان
 ! بود برده را دلش که دختري

 !    نیاید سرشان بال همه این تا گفت می را حقایق و کرد می باز زبان زودتر کاش

 سـمتش  بـه  ناگهـان  کـه  شـد  چـه  دانسـت  نمـی  شـد  خیـره  حبیـب  اشک پر چشمان به و برگشت
 .گذاشت حبیب لبهاي روي را لبهایش و شد کشیده

 .اندیشید سارینا لبهاي گرمی و نرمی به و شد گرد چشمانش حبیب
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 همیشـه  بـراي  رفتـنش  از قبـل  حـاال  ولـی  ببوسـد  را سـارینا  بخواهـد  کـه  کـرد  نمـی  فکر هیچوقت
 .     بود رسیده دلش مراد به

ــکی ــه از اش ــب چشــم ي گوش ــد حبی ــورت دور را دســتانش و چکی ــارینا ص ــت س  را او و گذاش
 . بوسید

ــا ســارینا مــادر نفهمیدنــد کــه شــدند همــدیگر بوســیدن غــرق انقــدر  مــی نگاهشــان خوشــحالی ب
 .    کند

 . نشود مزاحمشان تا رفت انجا از ارام مادرش

 . گرفت تماس همسرش با سریع شد خانه وارد اینکه محض به

     عزیزم؟ جانم:داد جواب را تماس حسام بوق چند از بعد

 دیــدم رو ســارینا االن همــین حســام نمیشــه بــاورت واي:گفــت ذوق بــا و شــد اتاقشــان وارد فریبــا
    بوسید می رو حبیب داشت که

      حاال؟ چی که خب:گفت خونسرد و کشید کارش از دست حسام

     فرانسه بفرستیم رو سارینا نیست الزم دیگه که اینکه منظورم: پرسید تعجب با فریبا

 الزمه خیلی اتفاقا:گفت جدیت با حسام

    چی؟ واسه اخه_

      کنه تالش سارینا داشتن براي و بیاد خودش به حبیب خوام می_

 ... ولی کردي فکري عجب عالیه واي:گفت و برگشت لبانش به خنده فریبا
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ــاره اش خنــده ــره حبیــب اگــه: داد ادامــه و شــد محــو دوب ــه دســتی حســام    چــی؟ دنبــالش ن  ب
   چـه؟  کشـید  مـی  کنـار  هـم  بـاز  حبیـب  اگـر . بـود  نکـرده  فکـر  اینجـایش  بـه  کشید موهایش داخل

ــت ــا نخواس ــا را فریب ــد ن ــد امی ــراي کن ــین ب ــه هم ــرد زمزم ــره:ک ــن می ــنم م ــه مطمئ ــره ک    می
************************** 

 

 .گزید را لبش و شد اتاقش وارد سارینا

 .    است کرده داغ کرد می حس و بود شده قرمز شرم از هایش گونه

 او بایــد کــرد نگــاه اینــه در خــود بــه و گذاشــت اش گونــه روي را دســتش و نشســت تخــتش روي
  مضمون با پیامی او براي و جهید اش گوشی سمت به.بود نمانده برایش وقتی دید می را

 .فرستاد  »مهمه ، ام خونه بیا ببینمت باید «

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

 .   کرد می نگاه بیرون به سراسري ي پنجره از و بود انداخته پا روي پا

 .شد بلند خانه زنگ صداي ربع یک از بعد بیاید که بود منتظر

 . رفت خانه در سمت به و برخواست جایش از

 نــا قلــب روي دســت همــین بــراي بشــنود هــم او را صــدایش ترســید تپیــد مــی شــدت بــه قلـبش 
       کنی؟ رسوام خواي می باش اروم:گفت ارام و گذاشت ارامش
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 را یـارش  دیـدن  شـوق  او از بیشـتر  سـامان  قلـب  انگـار  تپیـد  هـم  بیشـتر  هـیچ  نشـد  که ارام قلبش
 !    داشت

 . شد خیره کرد می نگاهش دلتنگی با که فرشته ي چهره به و کرد باز را در

 . بست را در شد خانه وارد فرشته وقتی بیاید داخل تا رفت کنار

 ایـن  و دیـدار  ان بـین  هـایی  تفـاوت  چـه  افتـاد  بـود  کـرده  دعـوت  خانـه  بـه  را او که باري اولین یاد
 .    بود دیداد

 اومدي؟ چرا:گفت نشست فرشته تا بنشیند که زد اشاره هم فرشته به و نشست مبل روي

 داري کارم گفتی خودت خوبه حالت:گفت متعجب فرشته

    اینجایی؟ چرا االن رفتی و کردي ترك منو وقتی میگم دارم خوبم که معلومه_

     اومدم منم بیا گفتی خودت تو خب_

     اومدي؟ پاشدي تو که مهمه اونقدر حرفم یعنی_

     میام ، بیا هم جهنم به بگی اگه زندگیمى فرد مهمترین تو:گفت زیرلب فرشته

 .  شد اشک از پر چشمانش ، زد پوزخند سارینا

 را فکــرش هــا روز کــه ســوالی بــود؟ کــرده تــرکش وضــعیتش بــه اعتنــا بــی او و بــود مهــم واقعــا
      رفتی؟ چرا:پرسید غمگین را بود کرده مشغول

ــایین را ســرش فرشــته ــداخت پ ــد چشــمش ي گوشــه از اشــکی قطــره ان ــه چکی  جــواب وار زمزم
     بگم تونم نمی چون نپرس گفتم:داد
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  لعنتی؟ چرا اخه:زد فریاد عصبی سارینا

 رفتـی؟  گذاشـتی  شـدم  وابسـته  بهـت  کـه  وقتـی  نرفتـی  کـردم  التماسـت  همـه  اون کـه  تـویی  چرا
 ام؟ بشکنی بعد و کنی ام وابسته که ، بود این انتقام براي ات نقشه

 مـن  بـراي  کنـی  مـی  فکـر  تـو  ، سـارینا  کـن  بـس  ، کـن  بـس :زد داد و شـد  بلنـد  جایش از فرشته
 نمـی  پـاش  بـه  عـالم  گنـاه  چنـد  هـر  ، ممنوعـه  عشـق  ایـن  چنـد  هر برم؟ کنم رهات که بود راحت
 خـاطر  بـه  شـدم  مجبـور  ، بـودم  مجبـور  اینکـه  بـراي  رفـتم  ، دارم و داشـتم  دوست من ولی رسید

 افتـاد  مـی  هـم  اتفـاقی  هـر  کـردم  حماقـت  فهمیـدم  رفـتم  وقتـی  و بـرم  جونـت  نجـات  خاطر به تو
     نباید ، کردم می ترکت نباید

 

    بري؟ من جون حفظ خاطر به باید چرا چیه؟ منظورت:پرسید و شد شوکه سارینا

 . نشست دوباره فرشته

 تـر  ارزش بـا  او جـان  کـه  کـرد  مـی  درك حتمـا  او ، بدانـد  کـه  بـود  سـارینا  حق این گفت می باید
 !        بود دوم سامان او ، است زمین روي در چیز هر از

     شدم لب به جون فرشته بگو:پرسید طاقت بی سارینا

 کـه  اي هرکلمـه  بـا  و کـرد  بـاز  لـب  ، شـده  سـرریز  هـاي  اشـک  با کند نگاه او به اینکه بدون فرشته
 .    شکست بیشتر سارینا گفت

 کـه  گفـت  اومـد  مامـانم  کـه  بـود  هـا  موقـع  همـون  و شـدم  بیـدار  رفتـی  خونـه  از تو اینکه از بعد_
 مــن...  مــن پاشــه مــی اســید تــو روي اون خونــه برنگــردم مامــانم بــا اگــه و خریــده اســید بــرادرم
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 بـراي  بـود  تـو  سـالمتیه  کـردم  مـی  فکـر  کـه  چیـزي  تنهـا  بـه  بـود  بد حالم ، سارینا بودم سردرگم
 قسـم  خـدا  بـه  ، ارایشـگاه  تـو  روز اون دادم اهـورا  بـا  ازدواج بـه  تـن  و رفـتم  مامـانم  بـا  هـم  همون
 تـو  دنبالـت  بیـام  خواسـتم  تـا  همـون  فقـط  گفـت  ام خالـه  دختـر  کـه  بود جوکی خاطر به ام خنده
 نبود بند جا هیچ به من دست و بودي رفته

 . رفت اش گوشی سمت به غم از مالمال قلبی با سارینا و کرد اختیار سکوت فرشته

 بـراي  نقشـه  تـو  بـود؟  تـو  تقصـیر :گفـت  امـد  الـو  صـداي  تـا  گرفـت  را اش ي شماره لرزان دستان با
  کردي؟ حقم در رو ظلمی همچین چرا چرا؟ اخه بابا کشیدي؟ فرشته و من جدایی

 بــوده خـودت  خــاطر بـه  کــردم کـاري  هــر مـن  فهمیــدي پـس :داد جــواب سـردي  لحــن بـا  حسـام 
      اشتباهه میري داري تو که راهی این رسی نمی جایی هیچ به فرشته با تو سارینا

 

     خیلی ظالمی خیلی بابا:گفت گریه با سارینا

 ایســتادن تــوان امــا ایســتاد مــی چیــز هــر مقابــل دنیــا در کنــد کنتــرل را خــود نتوانســت حســام
 هـا  حـرف  ایـن  سـارینا  کـن  بـس  خـدا  رو تـو : زد فریـاد  نداشـت  را اش دردونـه  هـاي  اشـک  جلوي

    فهمیدي؟ داري پرواز فردا تو نداره؟ اي فایده دیگه االن

 .   کرد فراموش را پروازش که شد درگیر انقدر زد خشکش سارینا

 .  افتاد مبل روي و کرد قطع را تماس لرزان دستان همان با

      خوبه؟ حالت:پرسید و زد زانو مبل پایین و جهید سمتش به سریع فرشته
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 اشـپزخانه  بـه  تنـد  فرشـته  کـه  شـد  باعـث  همـین  و داد تکـان  نـه  نشـانه  به را سرش بهت با سارینا
 .   بیارد او براي ابی لیوان و برود

 .  امد در اش زدگی بهت از سارینا و داد سارینا خورد به را اب

 خـورم  مـی  قسـم  سـارینا  گیـرم  مـی  طـالق  ازش:گفـت  و گرفـت  دسـت  در را سـارینا  دست فرشته
 ...  امو زندگی باهم و میشم جدا ازش ندارم دوست رو اهورا من

 فرانسه میرم دارم من:زد لب و پرید حرفش وسط سارینا

 .  کرد سکوت و شد شوکه فرشته

 ابــد تــا عشــق ایــن ات خونــه بــرو:گفــت ســارینا کــه بــود ســارینا حــرف تحلیــل و تجزیــه حــال در
 خیانـت  اهـورا  بـه  کـن  بیـرون  سـرت  از منـو  فکـر  و بـرو  ، رسـیم  نمـی  بهـم  هیچوقـت  مـا  ممنوعه

    خوبیه مرد اون نکن

 در محکــم ســارینا ،  بــرد پنــاه ســارینا اغــوش بــه و گرفــت تــر محکــم را دســتش گریــه بــا فرشــته
 .  کرد می نوازشش ارام و بود گرفته اغوشش

 ولــی مــوازي خطــوط مثــل درســت رســیدند نمــی هــم بــه هیچوقــت هــا ان گفــت مــی راســت او
 !     بود تر دور هم موازي خطوط راه از حتی هم از ها ان راه که افسوس

 . شد خیره بود شد قرمز که ماهش عین صورت به و بوسید را فرشته موهاي سارینا

 !   بود بوسه اخرین این و بوسید را اش پیشانی نرم و برد جلو را سرش

 *************************** 
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ــه وارد فرشــته ــد خان ــاعت ش ــب ده س ــود ش ــورا.   ب ــه اه ــل روي کالف ــته مب ــود نشس ــر و ب  منتظ
 .   داد نمی جواب گرفت می تماس او با چه هر. بود فرشته

  گشت؟ می فرشته دنبال باید را کجا شب وقت این بود عصبی

 .   ایستاده کنارش فرشته که نشد متوجه حتی که بود عصبی انقدر

 اهورا:زد صدایش بغض با نشده اش متوجه او دید که فرشته

 . برگشت سمتش به سرعت با اهورا

 و قرمـز  چشـمان  دیـدن  بـا  امـا  رفتـه  بیـرون  خبـر  بـی  چـرا  کـه  کنـد  دعـوا  او بـا  کـه  خواست اول
 .   است افتاده بدي اتفاق که فهمید اش کرده پف صورت

 چقـدر  دونـی  مـی  عشـقم  بـودي  کجـا  اهـورا  جـان :گفـت  و رفـت  سـمتش  بـه  و شـد  بلند جایش از
     گشتم؟ دنبالت

 .    کرد گریه بلند صداي با و انداخت اهورا اغوش در را خودش حرف بی فرشته

 .    شود سبک و کند گریه تا فشردش خود به محکم تنها اهورا

 نخواســت گذاشــت تنهــام ســامان مثــل هــم اون! همیشــه بــراي رفــت:نالیــد فرشــته لحظــه همــان
  عشقمون واسه ، خودش واسه ، من واسه بجنگه

 . کیست منظورش دانست می گرفتش تر محکم اهورا
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 عشـق  بـه  فرشـته  کـه  امـد  نمـی  دلـش  ولـی  بـود  فرشـته  عاشـق  خودش اینکه با سوخت می دلش
 ان هــم و برســد خوشــبختی بــه ســارینا هــم کــرد دعــا دل تــه از همــین بــراي نرســد اش حقیقــی

 .  دو

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

 . شد خیره خانم محبوبه و حسام ، فریبا به سارینا

 را خـودش  کـه  معرفتـی  بـی  حبیـب  بـراي  همـه  از بیشـتر  و میشـد  تنـگ  انهـا  تک تک براي دلش
 .         نکند خداحافظی بار اخرین براي او با تا بود کرده گور و گم

ــه بوسیدنشــان و کــردن گریــه ســیر دل یــک از بعــد و کشــید اغــوش در را پــدرش و مــادر  محبوب
 .     کرد بغل بود مادرش مثل که را خانم

 . زد بوقی تک و ایستاد اشان خانه در جلوي تاکسی

 پیـدا  بـراي  را نگـاهش  بـار  اخـرین  بـراي  و گرفـت  اش خـانواده  از نگـاه  دلتنگـی  و اشـک  با سارینا 
 . نیافت او از اثري اما انداخت خانه و حیاط جاي همه به حبیب کردن

      باشید خودتون مواظب  ، خداحافظ: گفت زیرلب و کشید هی◌ٓ ا

ــه ــت تاکســی ســمت ب ــده ، شــد ســوار و رف ــت عقــب صــندوق در را چمــدانش رانن  روي و گذاش
 . نشست اش صندلی

 را اب ي کاســه خـانم  محبوبــه.کـرد  حرکـت  تاکســی و داد تکـان  اش خـانواده  بــراي دسـتی  سـارینا 
 .  زد پوزخند او و ریخت سرش پشت
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 .    نداشت سوالش براي جوابی بودند؟ برگشتش خواهان واقعا

 .  کرد نگاه شدند می تر محو لحظه هر که اش خانواده به گذشتند خیابان پیچ از وقتی تا

 .  ندیدشان دیگر که شد اشان خیره انقدر

 تــر ســخت بــرایش رفــتن انطــوري چــون نیاینــد فرودگــاه تــا دنبــالش کــه بــود خواســته خــودش
 . میشد

 .  شد خیره بودند عید تکاپوي در که مردم و خیابان به پنجره از و نشست جایش سر

 من خوب دوست ، حبیب خداحافظ:گفت لب زیر

 .شد پیاده ماشین از سارینا و ایستاد فرودگاه جلوي تاکسی

 کنم کمکتون خواین می:گفت و گذاشت بیرون را چمدانش تاکسی راننده

   ممنون نه:گفت کمرنگی لبخند با سارینا

     باشین داشته خوشی سفر باشه_

   ممنون_

 یـک  هنـوز  نشسـت  و رفـت  هـا  صـندلی  سـمت  بـه .شـد  فرودگـاه   وارد و کشـید  خـود  با را چمدان
 .     بود مانده پروازش تا ساعت

 .     چمدان روي را اش چانه و گذاشت جلویش را چمدان

 . زد صدایش کسی کرد احساس ناگهان که کرد می نگاه اطراف به حوصلگی بی با
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 را کســی امــا کــرد نگــاه اطــراف بــه و برداشــت چمــدان روي از را اش چانــه ، شــد هوشــیار ســریع
 . نیافت

 .شد تر نزدیک صدا اینبار که انداخت پایین را سرش و شد پکر دوباره

 . نکرد پیدا را کسی گشت می چه هر. کرد نگاه اطراف به و برخواست جایش از

 . زد صدایش پشت از کسی که گرفت می اش گریه داشت دیگر

 . شد اش خیره گریه با و برگشت تند

      نرو: زد لب تنها حبیب

 در محکــم را خــود و دوویــد ســمتش بــه. بــود حــرف همــین منتظــر نشســت لــبش روي لبخنــدي
 .   انداخت اغوشش

    عشقم  ، دارم دوست:کرد زمزمه گوشش کنار و کرد بغلش سفت حبیب

    من هاي بچگی عشق دارم دوست منم:زد لب ارام و شد تر عمیق لبخندش سارینا

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

 .    سارینا

 . بودم نشسته ، روانشناسم ، صارمی خانم روي روبه

 .      شد تمام مشکالتم تمام سال یک از بعد باالخره و دبو جلسه اخرین امروز

     نشد؟ فرشته از خبري دیگه:پرسید لبخند با صارمی خانم
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 دنبـالم  حبیـب  کـه  بـود  روزي همـون  ازش خبـرم  اخـرین : گفـتم  و دادم تکـان  نـاراحتی  بـا  را سرم
 و بـود  کـرده  خوشـبختی  ارزوي بـرام  ، فرسـتاد  بـرام  اهـورا  کـه  بـود  پیـامی  طریـق  از هم اون اومد

 مـن  از و میـرن  کجـا  نگفـت  و کنـه  مـی  تـرك  رو اینجـا  همیشـه  بـراي  فرشـته  بـا  داره بـود  نوشته
 نگیرم رو سراغشون خواست هم

    کنی؟ می نگاهش چشمی چه به ببینی رو فرشته روز یه اگه_

 دوران کـه  مهربـون  و خـوب  دوسـت  یـه  چشـم  بـه :دادم جـواب  لبخنـد  بـا  و کشـیدم  عمیقـی  نفس
      گذروندیم باهم رو خوبی

  بخشیدیش؟ خبري؟ با اون از چی؟ بابک ات قبلی نامزد از_

 دارم خبــر دورادور هــم اون از و نکــرد مــن حــق در بــدي اون چــون بخشــیدم اره:کشــیدم هــی◌ٓ ا
 نیستند راضی اش عالقه مورد دختر با ازدواجش براي اش هنوزخانواده که

 راضــی ات زنـدگی  از سـوال  اخــرین عنـوان  بـه  عزیــزم خـب :گفـت  و زد لبخنــد هـم  صـارمی  خـانم 
     خوشحالی؟ و هستی

 از کوچولـوام  اومـدن  وجـود  بـه  بـا  وقتـه  خیلـی  مـن :گفـتم  عشـق  با و گذاشتم شکمم روي را دستم
   خوشحالم دل ته

 شـد  تمـوم  مـاهم  ي جلسـه  اخـرین  خـب  هسـتی  راضـی  چیـز  همـه  از که خوشحالم عزیزم خوبه_
    نه؟ مگه بودیم راضی جلسات این از هردو و

 خوشــحالم ، هســتم راضــی خیلــی مــن البتــه:دادم جــواب و کــردم اویــزان ام شــانه روي را کــیفم
  کردید من به بزرگی کمک شما شدم اشنا شما با پیش سال یک که
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 . برخواست من با هم صارمی خانم و برخواستم جایم از

 شـاد  همسـرت  و کوچولـوات  بـا  دیـدمت  کـه  دیگـه  ي دفعـه  امیـدوارم :گفـت  و اورد جلـو  را دستش
  باشید

    خدانگهدارتون شما از ممنون بازهم طور همین منم_

   عزیزم خداحافظ_

 . خارج اتاق از و شدم جدا صارمی خانم از

 .زدم بیرون مطب از و کردم خداحافظی گرمی به هم مهربان منشی با

 . گرفت فرا را وجودم سرتاسر خوشی تازه هواي استشمام با

 . شدم خیره ، کرد می نگاهم لبخند با ماشین به زده تکیه که عزیزم همسر به

 . گرفتم را دستش و رفتم سمتش به زنان لبخند هم من

    شد؟ تموم:زد لب و بوسید را دستم مهربانی با حبیب

      بله:دادم جواب خودش مثل

  بگیریم جشن باید پس عالیه_

 بودند شده ناراحت نفرشون سه قبلی دفعه ها خانواده با اینبار فقط البته_

    زیبا لیدي بفرمایید:گفت و کرد باز را ماشین در ،گفت چشمی

    عزیزم مرسی_
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 . شد سوار حبیب من از بعد و شدم ماشین سوار

ــا ــین ســوار ت ــتم شــد ماش ــل نتوانس ــنم تحم ــه و ک ــمتش ب ــدم خــم س ــه محکــم و ش  را اش گون
  نبود حواسم من نیست قبول:گفت و کرد اي خنده که بوسیدم

 زشته اینجا خونه براي باشه اش بقیه:گفتم عشوه با و زدم چشمکی

 را ماشـین  حبیـب .کـردم  اش حوالـه  ادبـی  بـی  و زدم بـازویش  بـه  مشـتی  کـه  گفـت  لـب  زیر جونی
 .کردیم حرکت خانه سمت به و کرد روشن

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

 .  کل داناي

 جـواب  کـه  کـرد  فکـر  و نشسـت  میـز  پشـت  اش همیشـگی  مهربـانِ  لبخنـد  همـان  بـا  صارمی خانم
 .    بود همدیگر شبیه چقدر سارینا و فرشته

 خـانم  چقـدر  و راضـی  اشـان  زنـدگی  از هـردو  و دیدنـد  مـی  دوسـت  یـک  چشم به را همدیگر هردو
 . کرده کمک هردو به که بود خوشحال صارمی

 فهمیـد  ، داده گـوش  را داستانشـان  و بـود  دیـده  پـیش  سـال  یـک  را هـردو  بـار  اولـین  بـراي  وقتی
 .  هستند وصل نحوي به یکدیگر به بازهم باشند دور هم از ها سال انها اگر حتی که

  *************************** 
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ــا شــوخی حــال در زوجــی ماشــین یــک در.ایســتادند قرمــز چــراغ پشــت هــم کنــار ماشــین دو  ب
 ســاله یــک پســر بــه بابــا ي کلمــه دادن یــاد حــال در زوجــی دیگــر ماشــینی در و بودنــد یکــدیگر

 .         بود گرفته نام سامان مهم و عزیز فرد یک یاد به اسمش که اشان

 همخـوانی  اهنـگ  بـا  زیرلـب  کـه  جـور  همـان .کـرد  پلـی  را کالمـی  بی اهنگ و نشست صاف سارینا
 . کرد نگاهی اش کناري ماشین سمت به کرد می

 حالـت  بـه  کـه  نگذشـت  اي لحظـه  ولـی  بـرد  مـاتش  بـود  خبـر  بی ازش سال سه که فردي دیدن با
 از بعـد  و کـرد  نگـاه  اطـراف  بـه  بـود  کـرده  حـس  را نگـاهی  سـنگینی  کـه  فرشـته .برگشت اش اولیه
 .        زد لبخند کناري ماشین در سارینا دیدن با جستجو کمی

 قلـبم :زدن لـب  بـاهم  هـردو  ، مالقاتشـان  روز اخـرین  یـاد  بـه  و شـد  جمـع  هـردو  چشمان در اشک
     تپد می تو براي فقط

 .  شد سبز چراغ لحظه همان و

 !!ایی می( 

 را زمسـتانم  و دهـی  مـی  هدیـه  را گرمـا  وجـودت  بـا  ، گـزاري  مـی  ام زنـدگی  سرد زمستان در پاي
 ، کنی می گلستان

 ).     »عزتی زینت«!!  است ممنوع ابد تا وجودت گرماي که حیف ولی 

 .    1396/2/14    پایان

 .       بامداد 00:48.   چهارشنبه
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 نژاد عزتی زینت: نویسنده

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

ــد رمــان تقــدیم رو زیباشــون نگــاه کــه عزیــزي دوســتان تمــام از ممنــون: اخــر کــالم  زود و  کردن
 .نکردند قضاوت

 

 


