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 یزدینازاینوشتھ آ|رورغرمان دخترم
 

telegram.me/cafeetakroman 
 
 نیموزیل.  فرودگاه  رفتمی اومدم و با اخم بھ طرف خروجنیی پامای ھواپی پلھ ھااز

 ستادهی انی ماشی مرد چھل سالھ بود جلوکی فرودگاه پارک شده بود و راننده کھ یجلو
   خانمدیخوش اومد:  بھ طرفم اومدو گفتدیبود تا منو د

 ممنون و چمدونو دادم دستش درو باز کرد و منتظر شد تا ی تکون دادم بھ معنیسر
 رفتم و نیموزی  بھ طرف لدادی پاشنھ بلندم کھ تق تق صدا میمن سوار شم با کفش ھا

 یسوار شدو حرکت کرد بھ برج آزاد. سوار شدم چمدونو گذاشت کنارم و درو بست
  ن؟ کجاارداگی باددمی از راننده پرسمیدیرس

 انیخانم از پشت سرمون دارن م: راننده
 در ی جلومیدی عمارت بزرگ رسکی ساعت بھ می نگفتم و صاف نشستم بعد از نیزیچ

 طرف درو باز کردن وارد ھی تا درو باز کنن دو نفر ھر کدوم ستادیبزرگ عمارت وا
 شدو درو برام باز کرد ادهی پنی و پارک کرد و از ماشنیموزی راننده لمیعمارت شد

سالم خانم خوش :  بھ سمتم و گفتدی دوشونیکی شدند ادهی پنی ھم از ماشگاردایباد
  نیاومد

  اریممنون چمدونو برام ب-
 چشم خانم: گاردیباد
 

: خدمتکار درو باز کرد و خم و راست شد و گفت..  فرو کردم می بارانبی تو جدستمو
    خانمدیخوش اومد

 تو کمد نیممنون چمدونمو بردار ببر تو اتاقم لباسارو ھم بچ:  دادم  سر تکوندوباره
 وانو ھم برام آماده کن

   چشم خانمخدمتکار
 ؟ ھیاسمت چ:  لبخند محو گفتمکی بھ طرفش برگشتم و با ستادمی قدم برداشتم و اکی

 چند سالتھ؟
 سالمھ٢٨ مھیاسمم مر:  گفتنویی انداخت پاسرشو

  کننی کار منجای اگھیچند نفر د. خوبھ :  ھمون لبخند محو گفتم با
 کنھی مزی شما ھستن و االن اتاقتونو تمھی کھ خدمتکار شخصگھی نفر دکی: میمر

 دختر با لباس کی پلھ رو رفتم باال کھ نی گفتم بھ طرف پلھ ھا رفتم اولیاوھوم
 یوفتین:  با لبخند بھش نگاه کردم و گفتم نیی بدو بدو از پلھ ھا اومد پایخدمتکار

 دیسالم خانم خوش اومد:  گفتستادوی ادی دمنو
 ؟ی من ھستیسالم ممنون تو خدمتکار شخص-

  بلھ اسمم سارا ست: دختر
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   تو بھ کارت برسارهی چمدونو بده سارا بمیمر:  گفتممی بھ مررو
 چشم: میمر
 زنگ می اومد گوشی مواشی واشی پلھ ھا باال رفتم سارا ھم پشت سرم با چمدون از

  بودلمی وکیوسفی ی درش آوردم آقافمی از کستادمویاخورد 
 بلھ-
 دیدیسالم خانم معتمد بھ سالمت رس: یوسفی
  االن تو عمارتمدمیسالم بلھ رس-
  دانشگاھتونیپس من ساعت پنج اونجام بھ خاطر کار ھا: یوسفی
 باشھ منتظرم-
 خداحافظ:  یوسفی
 خداحافظ-

 اتاق اومد کی طرف اتاقا رفتم  ھفتا اتاق بود حاال کدوم مال من بود ؟ سارا از بھ
  دیستادیخانم چرا اونجا ا:  با تعجب منو نگاه کردو گفترونیب
   اتاقم کدومھدونمیخب نم  -

   اتاقتوننجاستی بھ اتاق اشاره کرد ادییبفرما: سارا
  ی آسمانیب و آدی چقدر خوشگل بود دکور سفی اتاقم رفتم وابھ

 .?  وان آمادس:  بھ سارا گفتم رو
  زارمیبلھ لباساتونم االن مرتب م: سارا

  ممنون-
 کنمیخواھش م:  سارا

 انداختم رو تخت تک تک لباسامو در آوردم و بھ موی گوشفوی رفت کرونی اتاق باز
 وان دراز یتو.......  کھ تو اتاق بود رفتم درو باز کردم و وارد شدم یطرف حموم

 ...... وان گذاشتمو چشممو بستمی بالش چرمی و سرمو رودمیکش
 
 عمل مامانو بابا ی برای کھ وقتنی بھ اکردمی چشمام بستھ بود و فکر می ساعتمی نھی

 احتمال نود درصد زنده ماندنشون ھست می دکتر گفت اگر  عمل کنی وقتمی نداشتیپول
.... دمی از دستشون می بھ زودمی بود دکتر گفت و اگر عمل نکنادی زیلی خنشیاما ھز

 کھ کھ وضع یی عمھ و دای نداد حتچکسیھ....   زدم تا پول قرض بدنیبھ ھر در
 پدرم و از کماهیبعد از .......  اما نھکردمی التماس مھی داشتن  با گری خوبیلی خیمال

و  بابا اونم از دست دادم شیدست دادم مامانم بھ خاطر مرگ بابا دق کردو اونم رفت پ
 رفتھ بود  از وان اومدم ر از بدنم دی تمام خستگرونیاز فکر اومدم ب.....  موندممیتی
  از....  دمی دوش  خودمو خوب شستم دوشو بستمو حولھ مو پوشری و رفتم زرونیب

 ساعت از اومدنم کیپس . ظھر بود ٣ خارج شدم بھ ساعت نگاه کردم ساعت حموم
 مو با ی شلوار دمپا لدمی پوشدی سھ رب سفنی آستزی بلکی گذشت کمدو باز کردم  یم

 گشتم یکی یکی کھ تا کمر تنگ بود و از اون بھ بعد کلوش بود کشو ھارو یسارافن ل
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 خشک کردم و محکم از باال بستم رژ و بلندمیی خرمای کردم موھادایو سشوارو پ
 نھی بھ آدمی ھم پوشی برداشتم رو سرم انداختم صندل مشکدی بھ لبم زدم شال سفییھلو
 ام مناسب ینی داشت بی برق خاصھی شھی مثل ھممی آبھی شدم چشمای نگاه کردم عالیقد

برم  گھی شده بود خب دیی حاال با رژ بھ رنگ ھلومی صورتی قلوه ایصورتم بود لبا
 ی تخت برداشتم نگاھش کردم دو تماس بی اپلمو از روھی گوشنمی خونھ رو ببنییپا

 عامل کارخونھ ری مثل خواھرم بود تو لندن کنار من بود و مدکاین.( داشتمکایپاسخ از ن
:  جواب داد عیسر.  نگران نباش دمیمن رس: بھش اس دادم ) .  بودمسشی کھ من رئیا

:  بھ سمتم اومددی سارا تا منو دنیی ندادمو رفتم پایوابج. زمیمواظب خودت باش عز
 دی نداراجی احتیزیخانم چ

  نمیب کل عمارتو بخوامینھ م-
  باشھ: سارا

 کل نجای اومدم ای بارم بود منی من بخره اولی گفتھ بودم برایوسفی ی بھ آقاعمارتو
 بود چھ زود ۴:٣٠ نگاه کردم ساعت موی و گوشیعمارتو گشتم و در آخر سونا جکوز

 کھ سارا اومدو گفت خوندمی مبل نشستھ بودم و مجلھ می روییرای سالن پذیگذشت تو
 ن؟یخوری می چ شامیخانم برا: 
 مھیق-

  چشم:  سارا
    اومدندیوسفی یخانم آقا:  بدو بدو اومدمی از سارا مربعد
 سالم دخترم:  اومد یوسفی ی پشت سرش آقااز
  سالھ با تجربھ بود۵٠ مرد کی یوسفی یآقا
  سالم: لبخند گفتمبا

 . .ی بریتونی گفتم ممی بھ مررو
 دی دارلی می چدینی بشدییخب بفرما-
 خودتو دی بای دانشگاھتو انجام دادم ولھی زود برم کارادی باخورمی نمیزیچ: یوسفی

  ی کنی دانشگاه معرفسیدوباره بھ رئ
  برم؟فردا؟دی بایآھان ک -
 ٢تا١٢بلھ فردا ساعت : یوسفی
 باشھ-
  از عمارتت خوشت اومد؟یراست:یوسفی
   قشنگھ ممنونیلیبلھ خ-
  ری مدارکا تو بگایخب ب..... کنمیخواھش م: یوسفی

   از دستش گرفتممدارکارو
   بھ کارھام برسمدی برم فردا دادگاه دارم باگھیمن د: یوسفی
 نیخوردی میزیحداقل چ-
  نھ ممنون دخترم:  یوسفی
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 .............باشھ -
 خداحافظ:  یوسفی
 خداحافظ-

   سارو صدا زدمیوسفی از رفتن بعد
  ساراااا...... سارا -

   شدهیزیبلھ خانم چ: رونی آشپز خونھ اومد ب ازمھیسراس
 نجای اانیبھ محافظام بگو ب-

 ھمشون؟؟: سارا
  آره ھمشون-

 باشھ چشم: سارا
 کتو شلوار یکلی ھمھ ھم ھستادندی ایکی یکی اومدند و گاردامی بادی بعد ھمھ ھیثان١٠
   بودنددهیپوش

   خانمنی داشتیامر:  گفتشونیکی
 .. اشاره کردم  شروع کنی بھ اولنی کنی خودتونو معرفیکی یکی -

 ...سالھ در خدمت شما ھستم خانم٢۵ ییمحسن رضا: یاول
 ....سالھ منم در خدمت شما ھستم٣٠حسام منفرد : یدوم
 ...یبعد:  تکون دادم و گفتمسر

 .... سالھ در خدمت شما٢٨ ی صبورریام:  یسوم
   سالھ٢٦سامان پارسا  : یچھارم

  نیای دانشگاه حسام و سامان شما فردا با من منیاین مخوبھ فردا دونفر با م-
 چشم خانم:  و حسامسامان

 دی برنیتونیم-
 ............ بعد از رفتن اونھا رفتم تو اتاقم لب تاپمو برداشتم..  رفتن ھمشون

  بھ در خوردی کھ تقھ اکردمی صحبت میری تصوکای با نداشتم
 بلھ -

 خانم شام آمادست: سارا
  امیاالن م-

  ی نداریخب کار:  گفتمکای بھ نرو
  الــــــــــنای بایبا no:  کاین

 کای نی بایبا:  گفتم دمویخند
 مھی چند سالھ قیی نشستم بھ بھ چھ غذازی و سر منیی تاپو خاموش کردم رفتم پالب

  دینخوردم سارا برام غذا کش
 نیشما خورد-

 نی نداراجی احتی اگھی دزیبلھ خانم چ: سارا
 ریخ-
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 یلی و غذاھا شروع کردم بھ خوردن خیی رفت آشپزخانھ من موندم و تنھاراسا
 خوشمزه بود

 
شب بود ٩ جمع کردند ساعتو نگاه کردم ساعت زوی ممیکھ تموم شد سارا و مرغذا
  ادی خوابم میلی خیوا
 خوابمیمن م-

  خانمریشب بخ:  باھم می و مرسارا
-Good night 

  ری شب بخیعنی: لبخند زدم و گفتم  نگاھم کردندی سوالعالمت
   نگفتنیزی و چدنی خنداوناھم

  از خونھ مغروررونیب...  ام یتیمن کال آدم دو شخص....  تو اتاقم رفتم
 ری  کوتاه  از جنس حری لباس خواب مشککی لباسامو با طونی خونھ مھربونو شداخل

 بافتم ی ماھغی شونھ کردم و مدل تعوض کردم مسواک ھم زدم موھامو باز کردم و
 دمی کردم و خوابمی تنظ٩ ساعت ی برداشتم و برامویگوش

 نگیز......  نگیز
 
 
 .... اومدمنیی شدم  از رو تخت پاداری از خواب بی زنگ گوشی صدابا
 و با ھمون ختمیموھامو باز کردم و شونھ کردم دورم ر..... دستو صورتمو شستم 

  خانمریصبح بخ:  گفتدی منو دکردی میری داشت گرد گمی مرنییلباس رفتم پا
  ریصبح بخ -

 خانم صبحونھ تون آمادست:  میمر
 باشھ ممنون-

 زی می شدم رفتم تو اتاقم جلوری سیوقت....  نشستم و شروع کردم بھ خوردن زی مسر
 بھ ی رژ گونھ قھوه ادمی کرم زد آفتاب زدم خط چشم خوشگل ھم کشستادمی اشیآرا

 مو گذاشتم رو ی مو ھم زدم کمدو باز کردم شلوار دمپا مشکیگونھ ھام زدم رژ نارنج
 دمشونی خوبھ پوشنایاومم ھم..... گذاشتمکنارش  کوتاه و تنگ ھمیتخت مانتو خاکستر

 ساعت ھام نیل بستم از ب مدل خوشگھی موی مشکی طرفھ بافتم روسرکیموھامو 
 اوناھم خوشگلشو نی کردم و بھ دستم زدم انگشترا مو نگاه کردم  از بدایخوشگلشو پ

 گھید  ستش ھم برداشتمفی کدمی پوشیسانت١٠ پاشنھ یبرداشتم و دستم کردم کفش مشک
 اتکلن ھم بزنم ھی برداشتمشون ی با مدارکا از رو پا تختمی؟ آھا گوش.. بردارمدی بایچ

 کردم بھ بھ چقده خوشگل ی قدنھی نگاه بھ آھی ھم بھ خودم زدم تموم شد یادکلن فرانسو
 ...شدم
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 بود از رو مبل بلند شدم و رفتم تو ١١ مبل نشستم ساعتو نگاه کردم ی رونیی پارفتم
  بنزنی ماشھی تو نیموزی بود حسامو سامان ھم پشت لستادهی وانیموزی لشیباغ راننده پ
   نشستھ بودند

 ریسالم روزتون بخ:راننده
 سالم-

 باز کرد سوار شدم اونم سوار شد و حرکت کرد حسامو سامان ھم پشت نوی ماشدر
 ھمھ می وارد محوطھ دانشگاه شدمیدی باالخره رسمی تو راه بودی اقھیدق۴۵...... سرما 

 باحسرت  ھا ھمی بعضکردنی ھا با تعجب نگاه میدانشجو ھا جمع شده بودند بعض
 گھی دنی ماشکی شدم ادهی شدند منم پادهی ھم پاگاردی راننده درو باز کردو بادمیستادیا

 شدو بدو بدو اومد ادهی پنی سالھ از ماش۵۵ مرد حدود ھی ستادیوارد دانشگاه شد وا
  دانشگاه ھستمسی رئیفی من شردی خوش اومدیلیسالم خانم معتمد خ:سمتم و گفت

 سالم خوشبختم-
 
 
 
 

    دفترمی بردییبفرما: یفیشر
:  گفتیکی کھ میشدی دانشجو ھا رد می افتادم حسامو سامان ھم پشت سرم  از جلوراه

 ھ؟ی چھ فرشتھ ایدیاوف پسر د
 زهی دختر سبزه رکی شی دفتر درو باز کردو منشمیدی چون رسدمی حرفشونو نشنھیبق
 سالم:  بود از جاش بلند شدو گفتزهیم

  سالم: یفیشر
 دینی بشدییبفرما:  بھ من ادامھ داد رو
    مبل نشستمیرو
 و نی  افتخار دادنمی ببکی خوشحالم کھ شمارو تونستم از نزدیلیخانم معتمد خ:یفیشر

  دانشگاهنی انیاومد
  دی داراریاخت:  زدم و گفتمیلبخند 

 ھی االن دی اومدی خودتون مدیً مدارکاتتونو آوردن اما شخصا بایوسفی یآقا: یفیشر
  دی پر کندمیفرم م

   دی کنرݐ دییبفرما:  در آورد بھ طرفم گرفتی پوشھ برگھ اھی تو از
 ?  ندارهی کالس مشکلانی محافظام ھمراھم باشند و بدی من بایفی شریآقا.... ممنون -

 ینھ چھ مشکل: یفیشر
 ........و من بھ مغنھ عادت ندارم:  دادمادامھ
  ندارهیاونم اشکال:  وسط حرفمدی حرفم تموم نشده بود کھ پرھنوز
  ممنون:  زدم لبخند
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 ی ؟ چھ رشتھ ادیسالھ ا٢۴شما :  دور خوند گفتھی پر کردمو دادم دستش فرمو
 د؟یخوند

 تیریمد -
 کالستون فکر کنم استادتون میخب االن بر:  نگاھم کردو گفتنی تکون دادو با تحسسر

   رفتھ سر کالس
 پوشھ درو برام باز کید شدو برگھ فرمو گذاشت تو  جام بلند شدم اونم از جاش بلناز

  دییبفرما: کرد
   بعد اون سامان و حسام ھمرونی من اومدم باول

 میدی کالس رسکیبھ .....  میسرمون از دفتر خارج شد 
 

 نداشت دی کھ بھ دانشجو ھا دستادمی ای در زد و وارد کالس شد منم کنار جوریفیشر
  دییبفرما:  اومد کنار من با لبخند گفتھی بعد ده ثانیفیشر

 ھیگری زد و گفت چھ جی از پسرا سوت بلندیکی کالس شدم وارد
  رونیسماوات برو ب:  از پشت سر گفت یکی کردم و چشم غره رفتم اخم

   پسره چھ خوشگلھنی ای پشتم کپ کردم وابرگشتم
 ...استاد من: سماوات

  استادهنیا  استادجان
   سماواترونیبرو ب:  داد زدیفیشر

   ھا؟کننی می کھ ھمھ ازش طرف دارھی خانم کنیا: سماوات
  ی سھ ھفتھ اخراجای رونی بیری االن منی ھمای:  یفیشر
 کننی ھمھ بھ من نگاه مدمی داشجو ھا ساکت بودند نگاه کردم دھمھ

  منو اخراج کنندخوانی کھ بھ خاطر تو مگری جی ھستیخانم خوشگلھ شما ک: سماوات
   حسابشو برس سامان ھم اطاعت کردو رفت سمت پسرهیعنی سامان نگاه کردم بھ

  ارزششو ندارهنی محافظھ تونو نفرستکنمیخانم خواھش م:  آروم گفتاستاد
  سامان_

  ستھی بھ من نگاه کرد منم با سرم اشاره کردم واسامان
   اومد کنارمسامان

 ....سماوات: یفیشر
 .....  چشمنروی برمیباشھ چشم م: سماوات

  بھ زور خودمو نگھ داشتم تا نخندمی خندم گرفتھ بود ولگفتی تند تند منارویا
 
 

 بھ یفی چشم غره بھشون رفتو از کالس خارج شد شرھی سماوات دنیخندی داشتن مھمھ
 دینی بشدیی بفرماخوامیاز طرف سماوات عذر م:  گفتیمن نگاه گرد و با شرمنده گ
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 در گوش استاد یفی خوشگل نشستم شرزهی مزهی دختره رھی  آخر کنارفیرفتم رد
   کرده گفت کھ اونم سرشو تکون دادو بھ من نگایزیچ

 خوامیخانم معتمد بازم عذر م: یفیشر
 بودند ستادهی ای از کالس خارج شد دور و برمو نگاه کردم سامانو حسام کناریفیشر

 کردندی بود نگاه مواریبا اخم بھ رو بھ روشون کھ د
  کنندی نمیاستاد خانم معرف:  کالس گفتی از دخترایکی

 دی کنیخانم خودتونو معرف: روبھ من  ️☺چرا:  با لبخنداستاده
 از تیری ارشد در رشتھ مدی سالھ کارشناس٢۴النا معتمد :  اخمو غرور گفتم با

  دانشگاه آکسفورد
   ھستمی سپھرایمنم آر:  گفت استاد
 ً  وقتھ درسھ ھمھ روبھ تختھ لطفاگھیخب االن د:  دادادامھ

 کردمی چت مکای در آورده بودم و با نموی وقفھ درس داد منم گوشی ساعت بکی تا
️ گفتو از کالس خارج شدیدیخستھ نباش ️ 

 
 گوشھ پارک شده نیموزی محوطھ لمی ھم با سامانو حسام از کالس خارج شدم و رفتمن

 شد درو برام باز کرد منم ادهی پنی از ماشدی نشستھ بود منو دنیبود راننده ھم داخل ماش
 ............. میازمحوطھ خارج شد....... سوار شدم 

  خانمدیسالم خستھ نباش:  گفتدی در عمارتو باز کرد منو دمیمر
  ممنون_

  کجاست ؟سارا
   کنھدی آشپزخونھ خریرفت برا: میمر
  اتاقمرمیمن م..... خوبھ _

 درو باز کردم وارد اتاق دمیاز پلھ ھا باال رفتم بھ اتاق رس....... نگفت  یزی چمیمر
 در آوردم بھ موھام نگاه کردم ممی گذاشتم کنار تخت کفشمو درآوردم روسرفمویشدم ک

 ی رنگ مانتومو در آوردم و انداختم تو سبد لباسانی برم رنگش کنم خستھ شدم از ادیبا
 .....  ودم بینجوری ھمشھی ھمفیکث

 دمی برداشتم و پوشی تاپ مشکھی.....  و ھم در اوردم و مرتب تو کمد گذاشتم شلوارم
 خوشگل یلیپشتش تور بود خ I love you elena بود و روش نوشتھ بودکای نھیکھ ھد

 ھی کھ اونم ھددمیصندل سف....دمی از کمد در آوردم و پوشموی مشکیبود  شلوار غواص
 از نکھیھم..... تو باغ رمی گفتم ممی بھ مرنیی رفتم پاتم برداشموی بود پام کردم گوشکاین

 تاب بزرگ نشستم ی بزرگ وارد باغ شد روکیساختمان خارج شدم سارا با دو پالست
رفتم تو گوگل و زدم النا معتمد کھ ھمھ عکسام .....  در آوردم بمی از جمویگوش.... 

 کھ تو ی وقتشمی بود بقوزری و داومد تک تک ھمشو نگاه کردم دو سھ تاش مالھ امروز
 لندن بودم بود
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  زنگ زدم بعد بوق سوم برداشتکای و بھ ننۅری گوگل اومدم باز
 زنگ ھی یتونی تو کھ متونمی من سرم شلوغھ نمی بھ من زنگ بزندیالو تو نبا: کاین

  ؟ ھایزنی حرف نمگھی حاال دیبزن
 حرف یری تصوروزیاوال د.....  منم خوبم ی جان تو خوبکایسالم ن- و گفتمدمیخند
  حرف بزنمیدیدوما مگھ اجازه م....  میزد

  خب حاال: کاین
 ره؟ۅخب وضع شرکت و کارخونھ چط- 
  خوبھ:  کاین
 ؟یی کجایکنی مکاریچ -
 دلم برات تنگ شده النا نجای ای بودیتو کارخونم سرم تازه  خلوت شد کاشک: کاین

   یریانتقام بگ خوادی نمایتروخدا ب
  رمی انتقام بگدی من باکایچرا ن-
  باھات ھستم تا آخرش: کاین
   ممنون خواھر گلم-
  زمیخواھش عز: کاین
  ی برم غذا بخورم باگھی من دکاین-
 یباشھ برو با: کاین

   راست رفتم آشپز خونھکی قطع کردم وارد ساختمان شدم و تماسو
دم   نھار حاضر نشد من گشنمھ ساعتو نگاه کن خودمم بھ ساعت نگاه کرمیمر: زدم غر

  مھی و نکینگا ساعت 
   براتونکشمیچشم خانم االن آمادس م:  میمر

  زود تر فقط-
  گفت زود باشکردیچشم چشم بھ سارا کھ داشت ساالد درست م:  میمر

  تموم شد: سارا
 برداشتم و ورق زی میھ رو از رو مبل نشستم مجلی و رورونی آشپز خونھ اومدم باز

 زدم
 
 

 .. کھ عکس منھنی ایوا.......  صفحھ روھم ورق زدم دو
 ....   اومدرانی امروز صبح بھ ایرانی دختر انی معتمد پولدار ترالنا

   چرا اومدمدونستی نمچکسی زدم ھپوزخند
 .. ..  سارا از مجلھ چشم برداشتمی با صدادیی نھار آمادس بفرماخانم

 باشھ -
 پلو اوومم ای نشستم لوبزیسر م........  رو گذاشتم سر جاش و از جام بلند شدم مجلھ

  دیسارا برام غذا کش.... خوبھ دوست دارم
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 ممنون-
....  اشک تو چشمام جمع شد دادی پلو  مامان و مایمزه لوب.... بھ خوردن کردم شروع

اشتھام کور شده .....  رمی باشم و انتقاممو بگی قودیمن با....  کردمی مھی گردینھ من نبا
 خوردم غذا کھ تموم شد دادی مزموی کھ مزه غذا مامان عزنیبود اما فقط بھ خاطر ا

  و صدا زدممیمر رفتم رو مبل نشستم و
  بلھ خانم: میمر

   موھامو رنگ کنمخوامی ؟ میشناسی خوب مشگاهیآرا -
  شناسمیبلھ خانم م: میمر

    اتاقمزی میزار رو بسیآدرسو بنو-
 باشھ  : میمر

 کی عکسم النیاوه ا......  نگاه کردم لموی  پروفاستاگرامی و برداشتم و رفتم تو انمیگوش
   کردنادیز
   تو دختری نوشتھ بود چقدر خوشگلیکی
 

 ادرسو گذاشتھ بود رو می استراحت کنم مرکمی گذاشتم کنار رفتم داخل اتاقم ک مویگوش
 شگاهی ارارمی استراحت کنم بعداز ظھر مکمیخب خوبھ ..دی سپشگاهی نگاه کردم ارازمیم

 ..دمی کردم و گرفتم خوابمی ساعت شش تنظیساعت رو برا
 مانتو ی و لباسامو عوض کردم دارشدمی بمی االرم گوشیباصدا.. نگی دنگید

 رونیمدم ب کردم و از عمارت اوحی ملشی ارای دمی جذب پوشی کوتاه باشلوار لیمشک
 شگاهی ارادمی ربع رسھی بعد نی رو دادم خودمم نشستم توماششگاهیبھ راننده ادرس ارا

 ھی من ی النا معتمد خدای خانم ھا داد زد واز ایکی دنی تا منو دشگاهیرفتم داخل ارا
وشالمو ازم .  اومدن سمتم مانتوعیدکلره  کنھ سر.    پوزخند زدم رفتم گفتم موھامو

 اومد سمتمو شروع کرد بھ اماده کردن ی خانم خوشگلی یگرفتن منم نشستم رو صندل
 رنگ

 
  خوشگل شدمیلی  خدمی نگاه ب خودم کردم کردم دی دوساعت کارم تموم شد بعد

حوصلم خونھ .. دی مجتمع خری بھ راننده گفتم منو ببره بھ رونیپولو دادم اومدم ب
 نداشتم بازم تو طول ھفتھ چند ازی نیزی چچی بھ ھنکھی بودم با ادی عاشق خررفتیسر م

 .. دی خررفتمی مکایبار با ن
 چقد شلوغ نگی بزاره پارکنوی گفتم ماشبای بزرگ و زیلی مجتمع خھی منو برد بھ راننده
 ھم پشت سر ما بودن راننده گاردامی شد بادنگی تا داخل پارکمی منتظر موندیبود کل

 چشمم بھ ھوی شدم ادهی ک پنی جا پارک کرد و درو برام باز کرد از ماشی نویموزیل
 کردی مکاری چنجاین ای من ای نفر خورد اوه خداکی
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 دفعھ ھی آشنا ھست راه افتادم بھ سمت آسانسور کھ ھی رمی ھرجا منی منو ببشانس
   الــــــــــــــــــــــنا معتمـــــــــــــــدیوا:  اومد غی جیصدا
  شنی آخھ اه االن ھمھ دورم جمع میزنی مغی چرا جیدی منو دپوف

 سالم تکون داد ی چشم غره رفت و از دور سرشو بھ معنھی بھ دختره ی سپھرایآر
 ؟یشناســـــی خانم معتمدو از کجا مــــــــــــــــــایآر: دختره گفت 

 ....... و دانشجو من ھستندرانیخانم معتمد تازه اومدن ا: ایآر
 شھ کی بھ حسامو سامان گفتم اگھ ھر کس بھ من خواست نزددمی حرفاشونو نشنھیبق

   حوصلھ شونو ندارمنیریجلوشو بگ
 ای دختره با آرمی سوار آسانسور شدمی بود زود رفتی گفتن  آسانسور خالی ھم چشمبا

آسانسور تا طبقھ ھشتم رفت و   در آسانسور بستھ شددنی اومدن رسیبدو بدو م
 ھی پسر بچھ ناز ھی چقدر فروشگاه رونی بمی درش باز شد از آسانسور اومدستادیا

کھ بغلشو باز کرد کرده بود براش پسر بچھ   بدو بدو اومد طرف مامانشیدستش بستن
 حسام و یا من خورد کھ صدھی دستش بھ مانتویحواسش نبود بھ من خوردو بستن

 خانم ی مانتونینیبی بدوه نمدی بھ دست بای بچھ تون بستنگفتنیسامان کھ بھ مادره م
لبخند   پسر بچھ زانو زدم و بای ساکت باال آوردم جلویدستمو بھ معن..  شد یمعتمد چ

 ھ؟یاسمت چ:گفتم 
 اریسام: بچھپسر

 ی بھ دست نمی کھ مردم ھستند بستنیی تو جاچوقتی پسر ناز و باادب ھھی اریآقا سام-
 شھ و دعوات فی بھ لباس مردم بخوره و کثگھی دھی خوراکای یدوه چون ممکنھ بستن

  کنن خب
  نیبخشیچشم حاال منو م:  با لبخند گفت پسربچھ

   بوس بدهھی نبخشم حاال وی نازنی بھ ای پسرتونمیبلھ مگھ م: با خنده گفتم -
 کردم ی رژ لبم موند رو لپش ازشون خداحافظی شو اورد جلو بوسش کردم جالپ

  رنیگی ملمیمتوجھ شدم ھمھ دورمون جمع شدن و عکس و ف
 

 و بھ راھم گفتمی نمیزیو من چ رنی عکس بگخواستنی ھمھ ممی مردم گذشتنیاز ب    
فروشندش ھم بدو بدو اومد داخل  ی مغازه مانتو فروشھی رفتم داخل دادمیادامھ م

 .......   ما بودهشی نمانندهیانگار بمغازه اون ھم 
   خانم معتمددییبفرما: فروشنده

  خوامی مانتو خوب مھی-
  دینی مانتو ھارو ببنی ادییبلھ بلھ بفرما:  با لبخندفروشنده

 ی خوشم اومد مانتو رو پرو کردم رنگش مشکیلی خشونیکی تا مدل نشون داد از چند
 ی کمربند از جنس ساتن رنگ مشکھیبود تا کمر تنگ از اون بھ بعدش کلوش بود 

 بود یسی انگلقھی قشی بھ دامنش دوختھ شده بود ی مشکری حرھیداشت از پشت دامنش 
 فروشنده خرمی منوی بھ فروشنده گفتم ھمو رونی خوشگل بود از اتاق پرو اومدم بیلیخ
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 ی براکی پالستکیبرد من  ھم پول و دادم  باال متشویو قھم خوشحال شد
 تلفنم زنگ می از مغازه خارج شدکی داد حسام مانتو مو گذاشت تو پالستفمی کثھیمانتو

 از یکیثنا (   کردی میی خودنمای گوشی اسم ثنا رورونی آوردم بفمیخورد از ک
 hello: تلفنو جواب دادم)  می بودیمی با ھم صمیلی تو لندن بود خمیمحافظھ شخص

 سالم تکرار کن ی بگدیبا hello یگیدختر مگھ اونجا لندنھ کھ م:  با خندهثنا
  بگو دخترمنیم آفر....ال....س...
 shatab- خنده گفتمبا
 shtab  نگادمی مادی باشھ اشکال نداره بھت یستیو ھم بلد ن shtad یوا پس فارس: ثنا

 شو.....فھ....َخ..... خفھ شو تکرار کن شھی مشیمعن
  ثنا جان تمومش کن حرفتو بگو-

  رانی تو کانال ایچھ عجب زد:  ثنا
 ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا حرفتو بگو-

 شےی خوشحال میلی خبر دارم برات مطمئنم خھی  یزنیباشھ بابا چرا م:  ثنا
 یچھ خبر -

  ایرانامی من آخر ھفتھ منکھیا: ثنا
  واقعا-

  بعلھ:  ثنا
 خوبھ دلم برات تنگ شده بود-

 نیخانم معتمد پشتمو نگاه کردم ا:  زدغی دختر جکی حرفم بودم کھ دوباره ی ھاوسط
  کھ ھمون دختره اه

 ? ھیالنا ک: ثنا
  ی بازنمی بعدا بھت زنگ موونھی دھی-

 یباشھ با: ثنا
خانم محترم مگھ :  اومد سمتم با اخم رو بھ دختره گفتمای قطع کردم دختره با آرتلفنو

  دارمی کار مھمھی دی شادیکنی منو صدا مغی چرا با جزنمی با تلفن حرف منینیبینم
 خوامی از شما عذر مگانھیمن از طرف : گفتای بگھ آریزی دختره چنکھی از اقبل

  دی کاره تونو بگدییبفرما-
  رمی با شما عکس بگشھیم: گانھی
  پوف باشھ فقط زود -
  ری ازمون عکس بگای بزمیعز:  گفتای رو بھ آرگانھی

 رو از دستش گرفت و از ما عکس گانھی ھی کردو سرشو تکون دادو گوشی پوفایآر
 گرفت

 
  ستاگرامی بذارم تو انخوامی شد می عالیوا:  دوباره گفت گانھی
   خداحافظشھی مرمید دیببخش:  زدمو گفتم یلبخند زورک 
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  خداحافظ: ایآر
 خداحافظ:گانھی

 گردنبند خورد کھ روش کی کھ چشمم بھ کردمی جدا شدم  مغازه ھارو نگاه مازشون
  اسم نوشتھ شده بود داخل مغازه شدم

 .....سالم آق-
 .? ی خودتییالنا دا:  گفت یکی حرفم تموم نشده بود کھ ھنوز

   برگشتم پشتم خودش بودواشی
 دی با من کار داشتدییبفرما-
 ..... النا: ییدا
 من از ادی مادمی کھ من یی تا اونجادی صدا کنکی داره شما منو بھ اسم کوچیچھ لزوم-

   نداشتمیی دای سالگ١۴
 شھیآقا اون گردنبندو م:  توجھ بھ اون پشتمو بھش کردم و روبھ فروشنده گفتم بدون

 نمیبب
  دییبلھ بفرما:  فروشنده

   نوشتھ شده بودای ازش گرفتم روش ھلدوگردنبن
 نیریگی سفارش من؟یکنیآقا خودتون درست م-

  بلھ خانم:  فروشنده
   باشھدی طال سفی سھ تا سفارش بدم ولخوامیم-

 میسی بنوی چدی بگدییبفرما:  فروشنده
   و سوم ثناکای نشی النا دومشیکیاووومم  -

  باشھ چشم:  فروشنده
  شھی آماده می کیبرا-

  دیری بگلی تحودیای بعداز ظھر ب۵تا فردا حاضره ساعت : فروشنده
  فرستمی محافظ ھامو مامی بتونمیباشھ من خودم نم-

 باشھ:  فروشنده
  ؟شھیچقد م-

 و بھ دی پونصد کارت عابر بانکمو دادم دستش  اونم کارتو کشونویلی مکی شھی مکال
 سمتم گرفت

 ھم پشت سرم از مغازه خارج ییدا.....خارج شدماز مغازه ....... از دستش گرفتمکارتو
 ....... النا: شد و گفت

  دست از سرم بردار اهیخوای میچ:  با اخم نگاھش کردم  با داد گفتمبرگشتم
 کھ سر دی شما اصال چھ کاره ادیخانم سر پدرم داد نزن:  دختر از پشتم اومدی صداھی

  دیزنیپدرم داد م
 مد..معت....نا..ال:  بھ تتھ پتھ افتاد دیدم تا منو د و با پوزخند نگاھش کربرگشتم

 .... سارا دخترم: ییدا
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 ....  بابا خانم النا معتمد:   نھی دخترش اپس
 ..... دخترم النا دختر عمتھ: ییدا

 ھھ:  پوزخند زدمدوباره
  کوفتم کردن المصبا اوف اووووووففففففدموی طرف آسانسور حرکت کردم اه خربھ

 
  آسانسورو زدم آسانسور اومد باال در باز شددکمھ

 
اه کوفتم   زدم  در آسانسور بستھ شدنگوی دکمھ پارکعی آسانسور شدمو سرسوار

 و یی از اون دانمی اشی و دوست دختر گرامای کردم اومدم اون از آریکردن عجب قلط
  دخترش

 
 راننده درو برام می رفتنی بھ طرف ماشرونی بمی در آسانسور باز اومدنگی پارکمیدیرس

    شدمنی سوار ماشتیباز کرد با اخم و عصبان
  خونھنیریخانم م:  راننده

ساعتمو نگاه کردم ساعت   ھست کھ برممی اگھی دیآروم تر گفتم مگھ جا.... بلھ  -
 شدم مثل ادهی پنیاز ماش....  میدیبھ خونھ رس.......... . شبھ چھ زود گذشت امروزم ١٠
   در خونھ رو برام باز کرد وارد خونھ شدممی مرشھیھم
 دی چقدر خوشگل شدیوا.....سالم خانم:  میمر

  سالم ممنون-
 انداختم تو سبد چرکا لباسامو در فمویوارد اتاقم شدم مانتو کث....... پلھ ھا باال رفتماز

 ــــــــــــــــــــــــــــــےی وارشیآوردم و رفتم داخل حموم دوشو باز کردم کھ  رفتم ز
 منجمد شدم مــــــــــــــامــــــــــــانم چـــــــــــــقدر سرده

 ...  کنار رفتم و طرف گرمشو باز کردم اصال آب سرد دوست نداشتمزود
 دمی زانو پوشی جذب تا رودی شلوارک سفھی.....  رونی از حموم اومدم بقھی دق١۵ بعد

 ھم موی موھامو خشک کردم و بافتم صندل صورتدمی و ھم پوشفمی کثی صورتشرتھیت
 بود پس سارا می وارد آشپز خونھ شدم فقط مرنیی برداشتمو رفتم پامویپام کردم گوش

  کجاست ؟
 میمر-

  دیاشت دیبلھ خانم کار:میمر
 سارا کجاست؟-

 با النا کار دارم محافظا ھم گھی می اومده باشما کار داره و ھیکیرفت تو باغ : میمر
 ھی کدینی ببدی خودتون برنیخوای اگھ مزارنینم

 کنھی مکاری چنجای اھیی کھ دانی تکون دادمو از آشپز خونھ خارج شدم رفتم تو باغ اسر
 نجای و بھ محافظ ھا اشاره کردم کھ برن اونطرف  گفتم تو استادمیرفتم جلوش ا

   ؟یکنی  مکاریچ
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  النا جان تروخدا حرفامو گوش کن: ییدا
 خب مرگ یلی خھی ھمھ حرفات تکراروی گوش بدم ھان چویچ: داد زدم یعصبان

 زنو شوھر دی موندم شما و عمھ منو بھ خونتون راه دادمیتی من یمامانو بابا بھ کنار وقت
 رونی گمشو از خونم بنیدوتا تونم کثافت

  مونمی النا پشمونمیپش: ییدا 
  یخوای میچ -
   پولاردیلی م٢٠: عاجزانھ نگام کردییدا
-

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   اون پولو بھت بدمکنمی منم غلط ممونمی پشیگی می اومداردیلیم٢٠ے تو بخاطر 

   کنمیالنا خواھش م:  زن  اومدھی ھیصدا
   و منم دادم آرهنیری از من پول بگنیو شوھر اومدزن:  عمھ ست ھھ نیا

 ماه کی تروخدا کمکم کن ورشکست شدم ی ولمی بھت بد کرددونمیالنا دخترم م: ییدا
  کنمی بھ خدا جبران میی زندان داندازنمیمھلت دارم پولو بدم وگرنھ م

وتاشون  حاال دکنمیدخترم تروخدا بھ خاطر سارا نذار باباش بره زندان خواھش م: عمھ
 االن ادی وگرنھ دلم بھ رحم منی تروخدا بلند شی واکردنی مھیجلوم زانو زده بودنو گر

  وقت انتقامھگھید
 

 شونم نشست سرمو ی روی پشت کردم و خواستم برم  داخل خونھ کھ دستبھشون
تروخدا النا :  شده بود آروموگفترهی بھ من خی اشکیبرگردوندم سارا با چشم ھا

 تروخدا
   شون کن داخلییراھنما:  بھ سارا گفتمرو

 دییبفرما: رو بھ اونھا گفت .... چشم   :  سارا
   نشستنبی مبل نشستم اونھا ھم بھ ترتی داخل رورفتم

 دی شو خودتون جور کنی باقاردیلی م١٠ دمی ماردیلی م١٠من فقط -
 از کجا: ییدا
  نیخونتونو بفروش-

  شھینم: عمھ
   عمھیمیدھنوزم مثل ق:  زدمپوزخند

  دمی شدم پول و نممونیمن پش:  گفتمشدمی مبل بلند می کھ از روی حالدر
  آخھ چرا:  سارا متوقفم کرد ی طرف پلھ ھا رفتم پام و رو پلھ اول گذاشتم کھ صدابھ

 پدرت بره زندان مادرت یتو دوست دار:  گفتمتی و با عصبانستادمی جلوش ارفتم
  رنیآرررره  منم دوست نداشتم مادر و پدرم بم.....  رنی دوتاشون بمای رهیبم

  بھ ما دارهی چھ ربطنیخب ا:  سارا
  پس بھت نگفتن: پوزخند گفتمبا
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  گفتنی مدی باویچ........چ:  نگاه بھ مادر پدرش کرد و گفتھی سارا
 عمل مامانو بابا پول ندادن مثل خودشون زانو زدم و یبرا:  شدم رهی و عمھ خیی دابھ

 اون گھی من ددمی رسنجایمن با  تالش بھ ا....   دلشون بھ رحم اومد ؟ایالتماس کردم  آ
 ستمی تنھا نرویدختره فق

   مامان راستھ..... بابا:  ناباورانھ بھ مامان و باباش نگاه کردسارا
 حق دارهالنا :  دوباره گفتدی نشنی اونا جواباز
من بودم  ...  النایحق دار:  رو بھ من ادامھ داد دی قطره اشک چککی چشم ھاش از
   کن و فقط و فقط بھ خاطر من بھشون کمک کنی تو خانمی ولدادمینم

  نکنمھی بھ زور نگھ داشتھ بودم کھ گرخودمو
 

  ی با من من دلم بھ رحم اومد ولکننی مکاری دارن چنای ارمی انتقام بگخواستمی من مایخدا
  ...  کنمکاری چایخدا.....

   ؟نی خونھ تون رو بفروشنیخوایعمھ شما نم-
  میفروشیآره م:  قبل از عمھ جواب دادسارا
  باشھ:  گفت دوی کشیقی نفس عمعمھ

 ....شھی می چنمی ببنیخونتون و بفروش-
  خش دخترم منو ببخش منو ببادی تو دلت بھ رحم مدونستمیم: ھی با گرییدا

  می مزاحم نشمی برنیمامان بابا پاش:  گفت کردی کھ اشک ھاشو پاک می در حالسارا
 .....  شمارمھ اگھنیالنا ا: نوشت یزی در آورد و چفشی  از کی و خودکارکاغذ

 یالنا تو خوب:  نگفتم از جاشون بلند شدن و رفتن سارا گفتیزی دستش گرفتم و چاز
 زدو ادامھ یلبخند....  ری عاقالنھ بگمی تصمکی فکر کن و یکنی کمکمون مدونمیمن م

  خداحافظ:داد
 بودم دهی رفت بھ کاغذ دستم نگاه کردمو از پلھ ھا باال رفتم بھ اتاق رسرونی خونھ باز

 و دی بود من و دفی کثھی اومد دستشم سبد لباسارونی دفعھ  از اتاقم بکیکھ سارا 
 ? دی ندارلی میزینم چخا:  زد و گفت یلبخند
  می داریبستن:  زدم و گفتم یلبخند
  میبلھ کھ دار: لبخند زد و گفتاونم

   اتاقماری بی من بستنھیپس برا-
 ؟یچشم چھ طعم: سارا

 یلی و وانیشکالت-
 باشھ: سارا
 بود یامروز چھ روز.....  تخت نشستم ی و من وارد اتاق شدم رونیی رفت پاسارا
 رمی خواستم انتقاموبگی من مگھ نمایخدا

  التماست کرد دلت نرم شدیدی سارا رو دیچرا اما وقت: وجدان
 تو ساکت وجدان جان-
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 گمیمگھ دروغ م: وجدان
  کنمکاری چدونمینم-

َکمک شون کن اونا بدن بھت بد کردن تو خوب:  وجدان   کمکشون کنیَ
  باشھ-

 یکنی بھشون کمک میعنی: وجدان
 کنمی نمنکارویآره بھ قول تو اونا بدن بد کردن من ا -

   بھ تونیآفر:  وجدان
خانم :  دستش بود ی بستنھی بود ستادهی شونم بھ خودم اومدم سارا جلوم ای روی دستبا

 دیدی در زدم صدا تون کردم نشنی ھرچنیخوب
   روی بده بھ من اون بستنیوا:  باز شد شمی ندیببخش-

  رفت شروع کردم بھ خوردنرونی رو گرفتم سارا تا از اتاق بی دستش بستناز
 
 
 رو ی بستنی امروز چقد خوشحالم ظرف خالدونمینم  بھ چقدر خوشمزه بودبھ

...  آوردمرونی شلوارکم ببی از جممیگوش..کاغذ و برداشتم ....  گذاشتم ی پاتختیرو
 بھ قول وجدان من ی بھم بد کردن ول نشم درستھ اونامونیشماره سارا رو گرفتم تا پش

 بعد سھ بوق برداشت.....   باشمدی و نباستمیمثل اونا ن
 دییالو بفرما: سارا

 الو سالم من النا ام-
 یکنی کمکمون مھی چمتیالنا تصم:  گفتی با نگرانسارا

 کنمیآره کمکتون م-
 میکنیان م جبری مرسی ھستی دختر مھربوندونستمی، م. دونستمیم: ی با خوشحالسارا

  دی باشنجای بعد از ظھر ا٧فردا ساعت -
 باشھ باشھ حتما: سارا

 خداحافظ-
 خداحافظ: سارا
 دمی تخت دراز کشی مسواک زدم و رودمی قطع کردم لباس خوابمو پوشتلفنو
  امروز بھ خواب رفتمیبا فکر اتفاق ھا.... وفتادی کھ نییامروز چھ اتفاق ھا.....

 
 بھ کمرم دادم ساعتو ی کنجشک ھا چشم ھامو باز کردم کشو قوسکی جکی جیباصدا

 ساعت نی من تا ایعنی چشمام گرد شد ١٢ ی روکی عقربھ کوچدنینگاه کردم با د
 و نگاه کردم امروز خی برداشتم و تارمویاصال امروز چند شنبھ ست؟ گوش....  دمیخواب

 نرمم رمیامروز نمولش فوقش ....  دانشگاه داشتم  صبحیوا  چھار شنبھ ست
 با دی تاپ ساده سفھی اومدم دستو صورتمو شستم نیی از رو تخت پاگھی نمیزی چیفیشر

 موھا مو از دمی داشت پوشدی پر رنگ کھ کنارش دوتا خط سفی صورتیشلوار ورزش
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 موی ھم پام کردم گوشی پررنگ ھم زدم صندل صورتی رژ لب صورتھیباال بستم 
 باز کردم از طرف ثنا اموی اومده پامی پکی دمی کردم دیوش بھ گی نگاھارهبرداشتم دوب

 ی بای منتظرم باش قربونم بررانی اامیسالم عشقم من پنجشنبھ م: بود نوشتھ بود 
 رونی و از اتاق زدم بردم نثارش ی اوونھی دھی لب ری و زدمیخند

 
  بلندزی کھ شدم از سر مریس.....  نشستم و صبحونھ خوردم زی مسر
 عالمھ درخت بود کی مو برداشتم و رفتم پشت باغ کھ ی و رفتم تو اتاقم ھندزفرشدم

 یلی آھنگ پدرو کھ خستیفردا روز پدره و پدر من ن.... دادمھینشستم بھ درخت تک
 .....:دوستش داشتم گذاشتم

 ی درست مثل کوه پشتمھنوزم
  کردری زود زمونھ تو رو پچقدر
 ُ تو تو قاب عکس جا بزاریجوون

  کردریی چھرت نگاه کن چھ تغبھ
  روشھی پندهی عمر واسھ آھی

 تی از آرامش زندگیگذشت
 تی جو گندومی موھای واسھ من مثل عادت شده تماشانیبب
  تو رو سرم حس کنمھی ساخوامیم

  باز بھ آغوش گرمت ببرمنو
  رفتم دلم با تو بودیی ھر جابھ

  پدری غرورای دنھی ھنوزم
   تو رو سرم حس کنمھی ساخوامیم

  باز بھ آغوش گرمت ببرمنو
  رفتم دلم با تو بودیی ھر جابھ

  پـــــــــــدری غرورای دنھی ھنوزم
  پدری غرورای دنھی ھنوزم

.................... 
  کھ برگ برگشوی مثل درختتو

  چشام باد بردی رو بھ رودرست
  وجودت پر از درد بودتموم
  موند ھات تو دلھ خاکشھی رھمھ

  بھ جز عشقھ توای دنی توبدون
 دونمشی عشق نموی عشقچی ھمن
 رمتیگی رو تو آغوش متو

 بوسمشی دستتو می ھاترک
  تو رو سرم حس کنمھی ساخوامیم
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  باز بھ آغوش گرمت ببرمنو
  رفتم دلم با تو بودیی ھرجابھ

  پدری غرورای دنھی ھنوزم
 تـــــــــو رو ســــــــــــــرم حـــــــس کــــــنـــــم ـــــــــھی خـــــــــوام ســـــــــایمـــــــ

  پدری غرورای دنھی رفتم دلم با تو بود ھنوزم ییمنو باز بھ آغوش گرمت ببر بھ ھر جا
  پدری غرورای دنھی ھنوزم

 از اشکھ از جام بلند شدم وشروع بھ قدم زدن سی صورتم خدمی بھ خودم اومدم دیوقت
.....  من نباشندشھی بوده کھ پرشونیحتما تقد....  کنم ھی گردی نباگھیمن د ....کردم 

بدو بدو رفتم تو اتاقم ....  ھی سرگرمنیآره استخر بھتر...  بودم ستادهیکناره استخر ا
 بھ سارا نیی و رفتم پادمیچیحولمو دورم پ....  دمی مو پوشویما ، شنا مو برداشتملیوسا

 ی کنار استخر گذاشتم کاله ژلھ ای صندلی روالمویوسا....  ارهیگفتم برام آب پرتغال ب
 رونیو اومدم ب.... شنا کردم ی اقھی چند دقھی....  زدم تو استخر رجھی و شدمیمو پوش

 یلی خزی می رو از رووهیآب م.... دمیچیپ  نشستم حولھ رو دوباره دورمی صندلیرو
و دوباره سر جاش گذاشتم و ... . ذره ازش خوردمکی..  برداشتمیکوچولو کنار صندل

 ..... ..   تو استخردمیباز پر
 .....  دوش گرفتمکی و زود رفتم سمت اتاقم و رونی استخر اومدم باز
 قشی کھ می سرمھ اکیتون....  دمی جذب پوشی شلوار مشکھی...  رونی حموم اومدم باز
 کھ بودم کی بافتم کوچیموھامو خشک کردم و مدل پرنسس.... دمیھم پوش.... بود یبند
 پام موینشستم رو تخت و صندل مشک.....  دوست دارمیلی خبافتمی موھامو مشھیھم

.....  برداشتم و دکمشو زدم تا روشن شھ فبلتمو.. وتری کامپزی میاز کشو.... کردم
تا فبلت شارژ ... شارژش تموم شده بود.. دکمشو زدم روشن نشد زدم بھ شارژ یھرچ

  زدم زنگکایشھ بھ ن
 hello:کاین
-hello 
 ییعھ النا تو: کاین
 ن پس عممھ-
 رانی اادی بخوادیثنا بھت گفت م: کاین

 امی بخوامی من مگھی مزنھیآره ھر روز زنگ م: گفتم دمویخند
   منھشھی کرده االن پوونھیبراش اتاقشو آماده کن منو د: کاین

  الـــــــــنا اتاقمو آماده کن:  ثنا از اونور خط اومدیصدا
 باشھ-

   الــــــــــــــان زودنیھم:  ثنا
  آماده کنھگمیباشـــــــــھ بھ خدمتکار م-

  ھا گفتھ باشم اتاقم خوشمل باشھیکنی خودت آماده مرینخ:  داد زدثنا
 چـــــــــــشـــــــم-



 @cafeetakroman                      اختصاصی کافھ تک رمان  رروغرمان دخترم

 21 

  ــــــشــــــم بگھ بھت چـــیکی دهی چھ حال میوا: ثنا
  کای و بده بھ نـــــــــــــی گوشرروݐبــــــــــــچھ -

  ھایکنی اتاقمو انتخاب میری االن منیباشھ النا ھم: ثنا
  کای داد بھ نوی نگفتم ثنا گوشیزیچ
  بچھ ھانی انی کرده عوونھی از صبح من و دشینیبیم: کاین

 .... خـــــــب چھ خبرادی صداش در نکنمی اتاقشو آماده مرمیولش کن االن م:دمیخند
 ..........سی نیخبر: کاین
  صحبت کردم و تلفنو قطع کردمکای با نکمی

 شی آرازی می رنگارنگھ رویچشمام بھ الک ھا....  کنم کاری حوصلم سر رفت چاوف
 مخمل مو برداشتم و بھ ناخنام ی نشستم الک مشکشمی آرازی می صندلیرو... خورد

 گردوندم شای لوازم آرانی تا خشک شھ  چشمامو بزی میدستم و گذاشتم رو... .. دمیکش
برم ...  کنم کاریحاال چ... دمی رو لبام کشیجالک لب نارن..  ناخنام خشک شدیوقت...

 ...   آماده کنندشویکی ثنا ی برانمیاتاق ھارو از دوباره بب
....  رنگو دوست ندارهنی بود ثنا ایاسی رو باز کردم دکورش بھ رنگ  ی اتاق اولدر

 و دی دکورش بھ رنگ سفنمی رو باز کردم ایدر اتاق دوم...  رونیاز اتاق اومدم ب
 می و بھ مرنیی بود رفتم پای مشکدی سفزشی اتاق خوبھ براش ثنا ھمھ چنی بود ایمشک
  ی فردا آمادش کنی براشھی مھی مشکدی سفش ھست دکوری اتاق دوممیمر: گفتم 

 بلھ خانم:میمر
  ممنون-

 .....   شارژ فبلت چند درصد شدهنمی بھ اتاقم رفتم ببدوباره
 انی منای ایی کھ دایظھر بود تا وقت٣بھ ساعت نگاه کردم ساعت   %۶٠ کھ تازه نیا

 ی شال مشکھی و دکمھ ھاشو بستم دمی پوشدی سفھی مانتوھی کی تونی از رورونیبرم ب
 ھم پام ی مشکدی سفی کفش عروسکمی دستفی گذاشتم تو کمویھم سرم کردم گوش

 لکسوس چییبھ محسن  گفتم سو......  رونیرم بی و داد زدم من دارم منییکردمو رفتم پا
 میایخانم ما ھم ھمراه شما ب: و بده سامان بدو بدو بھ طرفم اومدو گفت

  تنھا برمخوامی خودم مریخ-
 می کناری صندلی گذاشتم  روفموی شدم کنیشسوار ما......   و داد دستمچیی سومحسن

حاال کجا برم ....  روشن کردمو حرکت کردم نوی مو زدم رو چشمام ماشی آفتابنکیع
راھشو بلد  دربند  نھ دوست ندارم  برم بام تھران چطورهستی کھ نجایاوومم ھ

 . دور بزنمرو ابونای خنی پس کجا برم ؟ھمستمین
 
 

 یوقت...بھ طرف برج روندم ......  الدی برج مرمیم..  چطوره ؟ خوبھ الدی مبرج
 یصدا....  و روشن کردمنی نشدم پخش ماشادهی پی و پارک کردم ولنی ماشدمیرس

 :دیچی پنی تو ماشنیآرشاو
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  تو عذابی بعذابھ
  خوابی من شده قرص ھاعادتھ

  و شکستھ شدمی وقتھ رفتیلیخ
  بھ خودمنھی تو آزنمی نمزل
  حس کنھ دردمویکی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااشکـ
  دل من چقدر تنھاسکھ

  تورونمی روز ببھی شدی مکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااش
  اگھ دلت منو نخوادیحت

 ی بمونشمی پی بتونااااااشکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ی شدم تو اوج جوونریپ

 ی خودت رو برسونیکاشک
  دوباره آروم ندارهِدل
  اشارهھی  جز تو آروم کنھ  با تونھی منو  میک

................. 
   حس کنھ دردمویکی کـــــــــــــــــــــــــــــــاااااش

  دلھ من چقد تنھاسکھ
  تورونمی روز ببھی شدی مکـــــــــــــــــــــــــــــاااااش

  اگھ دلت منو نخوادیحت
 ی بمونشمی پی بتونکــــــــــــــــــــــــــــــاااااش

 ی شدم تو اوج جوونریپ
 ی خودت رو برسونیکاشک
ِد◌ل    دوباره آروم ندارهِ

  اشارهھی  جز تو آروم کنھ با تونھی منو میک
...................... 

 
 ی بمونشمی پی بتونکـــــــــــــــــــــــاااااش

 ی شدم تو اوج جوونریپ
 ی خودت رو برسونیکاشک
ِد◌ل   دوباره آروم ندارهِ

  اشارهھی جز تو آروم کنھ با تونھی منو میک
. 

 یکاش بتون-نیآرشاو
 
 

  و ھشتستی بپارت
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  سرمو برگردوندم....  خورد نی ماششھی بھ شی تقھ اقھی از چند دقبعد
 .....  نمی ببرونی برمی می وقتنوی اشھی بگھ چرا من ھمستی نیکی آقا
  مو ھم در آوردمی دودنکی عنیی رو دادم پاشھیش

 بلھ:  بھش گفتم رو
 سالم خانم معتمد: ایآر
 دی داشتیسالم کار:  گفتمیزی اخم ربا
   پارک ممنوعھنجایخانم معتمد ا: زدو گفتی اخم من لبخنددنی با دایآر
  تابلو پارک ممنوع اشاره کردبھ
 باشھ ممنون-

 شو رو خودم حس کردم اما رهی نگاه خھینی کھ سنگکردمی و روشن منی ماشداشتم
 دوباره بھ چشمام زدم  نکموی خداحافظ تکون دادم عیسرمو بھ معن.... نگاھش نکردم 

  ک کنم پارگھی جا دھیو حرکت کردم کھ 
 اومد لمی زنگ موبایصدا.....  پارک کردمنوی کردم و ماشدای جا پارک پی ھر بدبختبھ

  شماره ناشناس بود.....  درش آوردم فمیاز تو ک
 بلھ-

 سالم خانم من حسام ھستم:  ناشناس
 سالم-

 نیریگی منیریخانم امروز ساعت پنج گردنبند ھا رو خودتون م: حسام
    خودم برمای
 رمینھ خودم م-

 باشھ چشم خداحافظ: حسام
 رسمیاالن حرکت کنم سر ساعت پنج م...  بود می چھار و نساعت
  رفتمدی و بھ طرف مجتمع خررونی از جا پارک اومدم بدوباره

 
 

 ک ی پارک کردم رفتم بھ سمت مغازه انگی تو پارکنوی مجتمع و ماشدمیرس
 یتشکر. گردنبندارو سفارش داده بوده گردنبندارو گرفتم قشنگ شده بودن خوشم اومد

رفتم بھ سمت .. تنگ شده بود ی حسابکای ثنا و نیدلم برا.   رونیکردم و اومدم ب
 ھی قضری خونھ از بس فکرم درگت شدم و حرکت کردم بھ سمنی و سوار ماشنگیپارک

تو ..برم بھ سمت خونھ .  دادمحی ترجنی واسھ ھمکردی خوشحالم نمیزی چچی بود ھمییدا
 اومد سمتم گفت ک میداخل ک شدم مر..  خونھ دمی  رسی چجوردمیفکر بودم نفھم

 رونی بنی گفتم رفتننی شمارو ببخواستنی اومدن عمارت متونییخانوم سارا دختر دا
 بھش  دو زنگ زدم. گھی درخواست دی دارن حتما بازم کارمی چنای گفتم باز المتو د..

 . شمی جواب داد سالم النا جان شرمنده ھمش مزاحمت میتا بوق خورد سر
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مامانم واسھ خونھ ناراحت شد حالش بد شد : سارا.. ی داشتیدشمنت شرمنده کار:من.
تو دلم گفتم بھ درک مگھ اونا چقد بھ : من.. خواستم بھت خبر بدممارستانی بمشیبرد

 دمی ن من مثل اونا نبودم با شنیخانواده من رحم کردن ک من دلم بھ حالشون بسوزه ول
بلھ .. النا النازنھی سارا از پشت تلفن صدام مدمی دمدم شدم بھ خودم اویجوری حرف نیا

 ی گفت و بعدش خدافظمارستانویسارا اسم ب.... عمھ مارستاننی سارا جان کدوم بدیببخش
 برسونھ مارستانی عمارت رفتم بھ راننده گفتم منو ب بیکردم و بھ سمت درب خروج

 برم اونجا دونستمی نمشتم ندامارستانی از بی خاطره خوبمارستانیراافتادم بھ سمت ب
 ..... شدمادهی و پمیدی ساعت رسمی بعد نشھیحالم چطور م

 
 
 

 کنم ک ھی پدر مادرم افتادم کم بود گرادی لحظھ بغض کردم ھی ک شدم تانمارسی بداخل
 شما نی سمتم اومدو گفت النا خانوم خودتونعی از پرستارا گفت النا معتمده سریکی ھوی

 دمی بودو پرسی ک عمھ بستری رفتم اتاقرشی نگفتم و بھ سمت پذیزی چمارستان؟یتو ب
 ببرمتون داشتم نیای اومدو گفت النا خانم با من بستار پرھی کردن میی راھنماعیسر

سالم : سارای بریتونی بھ سمتم اومد بھ پرستاره گفتم مدی منو ددمی ک سارا رو درفتمیم
 می مشکالت خودمون کردریالنا شرمنده تو رو درگ

 کرده بود چشاش قرمز شده ھی وحشت کردم از بس گرکمی اولش دمیسارا رو د: من
 دشمنت شرمنده حال عمھ چطوره ؟       زمی گفتم نھ عزشدی مدهی دفیضع یلی خافشیبود ق
 بوده االنم فی ک کرده خفی خوشبختانھ گفتن سکتھ ای ولدمی ترسیلیاولش خ: سارا

  مینی ببذارنیدکتر باالسرشھ مارو نم
  شدن؟ینطوری شد ک عمھ ایچ: من

 ی ولیدی خوشحال بودن ک حداقل نصف پولو میلی خمی تو اومدشی از پیوقت: سارا
 ک پولشونو کردنی خونھ داد و ھوار می بودن جلوختھی خونھ طلبکارا رمیدی رسیوقت
 می مجبوردارنی بازم طلبکارا دست از سرمون برنمدهی ک النا میبابا گفت باپول. میبد

  مارستانی بمشی اوردعی شد و افتاد ماھم سرد حالش بھوی مامانم میخونھ رو بفروش
 ی ادمنمیبی می ولرمی تو دلم گفتم اومده بودم انتقام بگی نگفتم بھ سارا ولیزیچ:  من

 ھی قدش کافنی دلسوزم با خودم گفتم تا ھمیلی خنمی ببویکی دنی ک بتونم زجر کشستمین
 بھ سمتم اومده و ازم تشکر کرد ک اومدم ییدا... دنی زجر کشیبھ اندازه کاف

 عمارت نیای و گفتم فردا بمیی زدم و اومدم بھ سمت دامھ سربھ اتاق ه عھی.. مارستانیب
 خواست دستمو ببوسھ نزاشتم ازم مییدا. نی خونھ رو بفروشخوادی نمدمیمن ھمھ پولو م

 شھی بمونم حالم بد ممارستانی تو بادی زتونستمی نمرونی تشکر کردن و اومدم بیکل
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....  شدم ادهی پنی از ماشمیدیبھ عمارت رس....و راننده حرکت کرد....  شدمنی ماشسوار
 سارا و یوارد عمارت شدم و بھ جواب سالم ھا....  اومده بود سراغم یبیسردرد عج

افتادم ....  ارمی لباسامو در بنکھیبدون ا....  راست رفتم اتاقم کی نکردم و ی توجھمیمر
 می کھ گوشبردیداشت خوابم م... چشمامو بستم .... م  باز کردمودو تا دست... روتخت 

    خواستم بخوابمای مھی کگھی دنیاوف ا.....زنگ خورد
 دییبلھ بفرما: بھ تلفن جواب دادم کردمی کھ غرغر می حالدر
 یسالم عشقھ من خوب:  گفتی با شادثنا
 َ بخوابم ھا اهخواستمیثنا االن وقت زنگ زدن بود م-

 !سی زود نیببخوا:!  با تعجبثنا
 کجا زوده ساعت دوازده شبھ ھا:  زدم غر
  خندهری زد زثنا
 دنی خندی ساعت دوازده شب زنگ زده برایرو آب بخند:  حرص گفتمبا
 دی بارانی نگاه بھ ساعت کن کجا دوازده شبھ االن ساعت اھیالنا جان :  با خندهثنا

 شب باشھ١٠
   بودقھی دق١٠:۵ساعت ....  نگاه کردم ساعتو

  بزرگھ؟ھ؟ی ؟ دکورش چھ رنگی اتاقمو آماده کردیال: ثنا
....  ھی و مشکدیدکورش سف.... اتاقت آمادست ...  بپرس یکی یکیثــــــــــــــــنا جان -

  دارم براتزی سوپراھیآره بزرگھ در ضمن 
  یدی برام موتور خریوا:  با ذوق ثنا
 رینخ-

  گھی بگو دیپس چ:  ثنا
 دمی بھت مرانی ای اومدیوقت-

 اد؟ی ھم بکایالـــــــــنا جون ن.... باشھ : ثنا
  ادی کرد مفی اونجا ھر وقت کارا رو ردستھی وادی باکاین-

 ی بای بھ خوابت ادامھ بده باشمیآھا مزاحمت نم: ثنا
 
 
 خداحافظ-
 ....   بود  لباسامو با لباس خواب قرمز کوتاه عوض کردمدهی خواب از سرم پرگھید

 فبلت و برداشتم..... معمول مسواک ھم زدم موھامو شونھ زدم طبق
 .....می داره سرگرم بشای چنمیبب.... دمی تخت دراز کشی روو

 ی، چشمم خورد بھ گالر..،تلگرام..ستاگرامی، ان.. برد یری، انگ..یقیموس
   و ثناکای منو نیعکسا....  عکسا اومد ی  رو زدم ھمھی گالررمزه
 ...خالصھ..  ی گذار فرانسوھی من با سرمایعکسا
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 ی قشنگ شده بود بھ تنھ یلی عکسم خکی و ثنا رو نگاه کردم، کای خودمو نھیعکسا
 ییموی تنگ لنی شلوار جھی بودم لباسم ستادهی وانھی داده بودم و دست بھ سھیدرخت تک

 شیعدیعکس و رد کردم   خوشمل بودیلی موھام ھم باز بود خیبود با تاپ مشک
 دی دامن چھار خونھ سفھی بودن لباس ثنا رده بقل کگروی و ثنا بود کھ ھمدکایعکس ن

 کوتاھھ بنفش نی آستزی با بلدی شلوارک جذب سفھی کای با تاپ قرمز بود و لباس نیمشک
 دمیو خواب....  عکسارو نگاه کردم یھمھ .....بود

 
 

 .... خانم..... خانم
 ھوم-

   شدنمایخانوم ثنا خانم زنگ زدن گفتن سوار ھواپ: میمر
  ساعت چندهی نکرددارمی چرا زودتر بیچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 ١٢ ساعت زنمیخانم دوساعتھ دارم صداتون م:  با تعجبمیمر
  لباس عوض کنمخوامی مرونیحاال ولش کن برو ب-

 شلوار ھی موھامو شونھ کردم و ساده بستم لباس خوابمو با رونی از اتاق رفت بمیمر
 خاک تو سرم امروز دانشگاه ھم ی عوض کردم وادی مانتو کوتاه سفھی دمپا و یجگر
 فی و پام کردم کمی جگریسانت١٠ ھم سرم انداختم کفش پاشنھ ی شال جگرھیدارم 

   افتمی.....  کجاست یاه لعنت.....  گشتممیدنبال گوش ستش ھم برداشتم 
 کی آخرش باھی دمی کرم پودر زدم رژ قرمزمو بھ لبام کشھی...  نکردمشی آرایوا

 ..... نییخط چشمو رژ گونھ کارمو تموم کردم زود از پلھ ھا رفتم پا
 خانم صبحونھ: میمر

  شھی کالسم شروع مگھی ساعت دمی شده نرمی نھ دیوا-
  نیکنیخانم ضعف م: میمر

 خورمی میزی چھیاونجا -
 شدم و پدالو تا آخر فشار نی نگفت از عمارت خارج شدم سوار ماشیزی چگھی دمیمر

  در اومدکای الستغی جیدادم کھ صدا
 
 

 و تو محوطھ دانشگاه پارک نیماش..  دانشگاهدمیرس.... شھی مری االن باز داوف
 ی سپھرایفقط آر...  شناسمیشانسم استاد ھارو ھم نم...   بھ کالس رفتمعیو سر.... کردم

 یکی کھ دمیچرخی برم داشتم دور خودم مدیاالن کدوم کالس با.... شناسمیرو م
  خانم معتمد:گفت

 ی سپھرای آربرگشتم
 بلھ_

 دییبفرما:  زدو بھ کالس پشتش اشاره کرد و گفتیلبخند
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  دیی بفرمادیشما با من کالس دار: دی خندزی نگاھش کردم کھ رجیگ
 و از کنارش رد شدم و در کالس و باز کردم کھ ھمھ سرھا بھ دمی خودم خندیجی گبھ

  دیطرف من چرخ
  پسر خوشگل نشستھ بودھی کنارش ھم یصندل بودی خالی صندلھی دوم فیرد

 زی و گذاشت رو مفشیک  مواجھ شدمای کھ با چھره اخمو آریرفتم نشستم رو صندل
 کتابشو در آورد و بھ طرف تختھ رفت گچ و فشیو بھ دانشجو ھا سالم کرد از تو ک

 دیخندی داشت مشی پقھی کھ چند دقنیا وابرداشت و  با اخم شروع کرد بھ درس دادن
 کالس ھی دیببخش: باالخره کالس  تموم شد بھ پسره خوشگل کنارم گفتم......  چش شده

  نیبلھ دار:  جواب دادایقبل از پسره آر می ھم دارگھید
  دونھی از کجا منیا

  می ھستم بلھ کالس با استاد غالم پور داری کمالنایس:  گفتای ادامھ حرف  آرپسره
   برم فرودگاهدی بامن
   برم فرودگاهدی باامی بتونمیمن نم:  گفتمی کمالنای سبھ
 .... نیای بدیاما با: نایس

  تموم نشده بود کھ بدو بدو از کالس خارج شدمحرفش
 
 
 پلھ داشتم ی کرد بھ لبھ ری رفتم دوتا پلھ مونده بود کھ پام گنیی ساختمان پای پلھ ھااز
 ی ضربھ مغزنیی پاوفتمیگفتم االن با کلھ م..  دور کمرم حلقھ شدی کھ دستوفتادمیم
 ... استی کھ استاد آرنیاعھ ... ھی کنمیسرمو برگردوندم بب.... شمیم
 ن؟یخوب... نی افتادی منیحواستون کجاست داشت: اخم گفتبا
   برم فرودگاهدی باشھی مرمی زود برم ددی من بادیببخش... بلھ خوبم ممنون_
 عی سرکنمی بھ دستش نگاه مدیتا د  دستاش نگاه کردم کھ ھنوز دور کمرم بودبھ

  برداشت
 المی بھ دور و برم نگاه کردم خنیی اون تند تند از پلھ ھا رفت پاندفعھی نگفت و ایزیچ

 ....  حواسش بھ من نبودچکسیراحت شد چون ھ
 گانھیآھنگ محسن ... بھ طرف فرودگاه مھر آباد حرکت کردم...  شدمنی ماشسوار

 وی پام و رو پدال فشار دادمشتری کردم و بادیدوست دارم و گذاشتم و تا تھ صداشو ز
 یچ...  بھ ساعتم کردمینگاھ... فرودگاهدمی ساعت رسمیبعد ن...   دارهیفیھو چھ ک
 حداقل ینشستم رو صندل... گذرهی ساعت زود مقدر چرانی اومدم ایاز وقت.. ساعت دو

 ....نی زمشنھی ممای ھواپگھی ربع دھی
 
 
بغلم کرد و ... تا اومدم سرمو بلند کنم...  ثنا ستی کھ صدانیا... عشقم... زمی عزیوا

 .... بوددهی دلم برات تنگولی الیوا:گفت
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  اه.. ثنا ولم کن خفھ شدمیوا_
 ...  خودم جداش کردماز
  رانیالنا جونم آخ جون اومدم ا:  با ذوق گفتکھ

  بودومدهی نرانی ھم بھ اوقت چی اومده بود ھایثنا تو لندن بھ دن..  نگفتمیزیو چ.. دمیخند
   خونھمی برای حاال بطونکیخوب ش_

 نی عقب ماشیچمدونشو رو صندل..   و چمدونشو برداشتدی اونم خنددمی کشلپشو
 چقدر گفتی با ذوق مدیدی خرابھ ھم می جاھیثنا ... می شدنیباھم سوار ماش... گذاشتم
 ... گھیخلھ د... قشنگھ
و ...  پارک کردمی و کنارنیماش زنگ زد سارا بود می کھ گوشمی راه بودی ھاوسط

  بلھ:  تماس و زدمیاتصال برقرار
 یسالم النا خوب: سارا

   عمھیی دایسالم اره خوبم تو خوب_
  کھ نرفتھادتی عمارت میای قرار بود امروز بمیاره خدارو شکر ھمھ خوب:سارا

   نرفتھادمینھ _
  م؟یایساعت چند ب:سارا

  نی عمارت من باشگھی ساعت ددو
 میی بھ خدا باشھ سر ساعت اونجامیشرمنده ا: سارا

 خداحافظ_
  خداحافظ:سارا
 یدیپولو بھشون م: و قطع کردم کھ ثنا گفتتلفن

 دمیاره م_
  ی کمکشون کنیخوای انتقام می خوشحالم کھ بھ جایلیخ:ثنا
  تا درو باز کننستادمی در عمارت وایجلو...  نگفتم و حرکت کردمیزیچ
 
 
   چقدر خوشملھنجایا: گفتدید تا عمارت و ثنا
  بلھ_

 درو میمر...  چمدونو برداشتممی شدادهی پنیاز ماش...  پارک کردمنگی و تو پارکنیماش
 باز کرد و بھ ثنا خوش آمد گفت

  جونمیال: خودشو لوس کردو  گفتثنا
  نھ و النایال_
  النا جونم:ثنا
  اتاقت طبقھ باالست... جانم_
  ھیاتاق چندم:ثنا
 یدوم_
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  چمدونتو خودت ببرزمیثنا عز:ستادی سمت پلھ ھا کھ با حرف من ادیدو
 پوف باشھ:ثنا

   برداشت و رفت طبقھ باالچمدونشو
 دی دارلی میخانم نھار چ:میمر
  فسنجون_

  گفت و بھ طرف آشپز خونھ رفتی چشممیمر
و در  و انداختم رو تخت کفشمو در آوردم و سر جاش گذاشتم مانتو مفمی تو اتاقم کرفتم

 بپوشمش خواستمی برداشتم می بنفششرتیت....  کردم زونی آویآوردم و از چوب لباس
دو ساعتھ دارم دنبالت .. ییالنا کجا: تو اتاق و شروع کرد بھ حرف زدن دیکھ ثنا پر

  گلھ اتاقم چھ خوشیال... گردمیم
  زدو ادامھ دادی لخت من افتاد سوتکلی از حرف زدن برداشت و چشماش بھ ھدست

  یکلی چھ ھی وایوا:
  کشھیتازه خجالتم نم.. ی در بزنی نگرفتادیآه ثنا برو گمشو از اتاقم تو ھنوز : زدمداد

 یکلی چھ ھی وایوا: در آوردماداشو
  توپت پره ھا: بھ من رفت ی چشم غره اھی ثنا
 ثنا_
 باشھ باشھ منو نخور من رفتم:ثنا
  نیی رفت منم لباسامو عوض کردم و رفتم پارونی اتاق باز
 گذاشتھ داره ی ثنا آھنگ خارجدمید... چشمام گرد شد... ادی آھنگ از کجا می صدانیا
 ادهی زشی دختر چقدر انرژنیا.... رقصھیم
 
 
   وسطدی بھ طرفم اومد و دستم و گرفت و کشدی منو دتا

 ... ولم کنگمی با توام میاه ثنا ولم کن ثنا ھو:  زدمغر
 ... برقصای بیرقصی قشنگ میلیالنا جونھ من خ: ثنا
 ...نھ:  اخمبا
 ...جون من:ثنا
  جونتو قسم نخور بچھ پرروی الکیالک-

 ستادی وانھی حالت قھر روشو اونور کردو دست بھ سثنابا
قھر نکن :  گفتماوردمویطاقت ن.. می بودستادهی وای گذشت دوتامونم ھمونجورقھی دقچند

  رقصمی باشھ مگھید
  دی دست زدو گونمو بوسی و با خوشحالبرگشت

 پس برم آھنگ و از اول بزارم:  گفتیروزی از سر پی با لبخندثنا
 باشھ بدو-

  گذاشت و با دستش اشاره کرد کھ برقصیرانی آھنگ شاد اھی رفت
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ثنا برام دست ... رقص منم تموم شد... آھنگ تموم شد یوقت.. دنی کردم بھ رقصشروع
  بودی عالشھیمثل ھم: زدو گفت

  ممنون-
 دفعھ داد ھی خودش ی اون با گوشکردمی می خودم بازیمن با گوش.... گذشت قھی دقچند
  بودی چزتی النا سوپرایوا: زد
 ی روانیزنیعـــــــــــــــھ چرا داد م-

 یافغان: ثنا
 یزابل-

 یبلوچ: ثنا
  وقتھی یاریکم ن-

  چشم غره رفتمھی و در آورد کھ زبونش
 زتیالنا سوپرا: ثنا
 ارمیاالن م-

 نییرفتم پا.... گردنبند ثنا رو برداشتم ی پا تختی تو اتاقم از کشورفتم
  بھ ثنا گفتم کھ چشماشو ببندهو

   بست جعبھ رو تو دستش گذاشتم کھ چشماشو باز کردچشماشو
 زد غی جی با خوشحالدیمخمل نگاه کرد و درشو باز کرد تا گردنبندو د بھ جعبھ متعجب

 عاشقتم النا: 
 گھیبدو د..   بندازگردنم  بدو ایب:  دادادامھ
  گردنبنده ازش گرفتم انداختم گردنشرفتم
 ممنون:  کردو گفتبغلم

 
 
  زمیخواھش عز_
 ی ھم سفارش دادکای نیبرا:ثنا
 بلھ_

  قشنگھیلی خی الیوا: با ذوق گفتدوباره
  با تودونمی من می الی بگگھی بار دھی:  چشم غره بھش رفتم و گفتمھی
 دیببخش: مظلوم کردو گفتافشویق
   نکنی اونجورافتوی خب قیلیخ_
  شنامی برایالنا ب:ثنا

 شدی باز نمشتری بنی از اگھی دچشمام
 یکنی نگاھم مینطوری ای شد برا چیچ:ثنا
 ی ھستی چقد پر انرژیستی خستھ نیدی االن رسنیدختر تو ھم_
  اوف حوصلم سر رفت:ثنا
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   ساعت از آمدنت نگذشتھکیوا ثنا ھنوز _
  مینجوری من کال ھمیدونیخودت کھ م:ثنا
 خب برو سالن ورزش_
  مگھ ھست:ثنا
 اره_
  دمیچرا من ند:ثنا

 دونمی نمیعنی باال انداختم شونمو
  من و ببر اونجاعیالنا زود تند سر: دفعھ از جاش بلند شد و گفتھی
 
 
 ..... ھفتھ بعدکی

  دانشگاهامیالنا منم ب: ثنا
 نھ-

 عھ چرا:ثنا
   شدم ببرمشی اصرار کرد کھ آخر راضانقدر

  آماده شمرمیبرو آماده شو منم م-
 ... خبگارتمی نگا اونجا من بادیال...عاشقتم النا :  گفتی و با خوشحالدی بوسگونمو

 خب:دمی لپشو کشدمویخند
 بدو رفت اتاقش تا آماده شھ بدو ثنا

  رفتم تو اتاق خودممنم
  دمپای با شلوار مشکدمی پوشی حالت کتدی مانتو  سفھی

 ی گلبھی مشکیکفش عروسک..... خوشمل ھم کردم شی آراھی سرم انداختم دموی سفشال
 .....نیی و برداشتم و رفتم پانی ماشچیی با سولموی و موبافیمو پام کردم ک

 حاضر ریچقد د: گفتدیتا منو د.... کردی لب غرغر مری مبل نشستھ بودو زی روثنا
 دهی پوشی طوسنی با شلوار جی آسمانی مانتو آبھی نگاه کردم پشیبھ ت..... شداری دیشد
 ... بود

   تر شدهپی خوبھ خودش از من خوشتیالنا با توام ھا منو خورد: دمی از جا پرغشی جبا
..... 

 گھیبدو د:مھ داد طرف در رفت و ادابھ
 زمی نشده عزریثنا جان ھنوز د: گفتمدمویخند

منم پشت سرش خارج ...از عمارت خارج شد ...  نازک کرد ی و پشت چشمبرگشت
 ....شدم

 نی ثنا با پخش ماشمی کھ تو راه بودی اقھیچند دق.... حرکت کردمموی شدنی ماشسوار
ھمون روز کھ ثنا اومد ساعت ھفت عمھ ..... بودمشی ھفتھ پھی و من تو فکر رفتیور م
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 خونھ ھیاالن  تو ..و من پول شونو دادم اونا ھم فھ طلبکاراشون دادن و.. اومدن نایا
  دارنی معمولیزندگ ھی....کننی می زندگی متر٧۵
 ادهی پنیاز ماش... و تو محوطھ دانشگاه پارک کردم نی ماشدمید.. بھ خودم اومدم یوقت

 شھی االن کالس شروع میوا....بھ ساعت نگاه کردم .... شدادهی پنی از ماشثنا ھم.شدم
با ثنا بدو بدو بھ طرف ... کالس دارمی و استاد سپھریزیامروز فکر کنم با خانم عز

   وارد کالس شدمیزی استاد عزدیی بفرمابا در زدم و....میکالس رفت
  سالم استاد-

 سالم:  با لبخند استاد
 
 

  ھستندی جدھیدانشجو:  بھ ثنا گفترو
 از شی ھفتھ پکیمحافظ خانم معتمد ... ھستم یمن ثنا رستم: از من ثنا جواب داد قبل

 لندن اومدم
 دیخوش اومد: استاد

 ممنون: ثنا
 ... ساعت گذشت و باالخره کالس تموم شدمی و نکی

 نی کالس داریگفتی کھ مپھی االن با ھمون استاد خوشتیال: ثنا
 ... و درد صد بار بھت گفتم اسممو کامل بگو اهی و مرض الیال: حرص گفتمبا
 .... النا: ثنا
  ھ؟ی چھا–
  سی نپھی اون استاد خوشتانایاح: ثنا
 ...  برگشتمکردمی کھ موھامو درست می چشماش بھ پشت سرم اشاره کرد در حالبا
  خودشھ؟: ثنا
   بوفھمی برایاره نگاش نکن ب -

 ...ال: ثنا
 ❣ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاثــ: تحکم گفتمبا

 ... بگھ بھ طرف بوفھ رفتمیزی دوباره چنکھی از اقبل
  ھم بدو بدو پشت سرم اومدثنا
 ...یونی ارمی من غلط کنم تو رو بگھید-

  کردمکاریمگھ من چ: ثنا
  سفارش بدم مھمون منیخوری میچ: با لبخند ادامھ داد .... نشستم ی صندلیرو

 گھیقھر نکن د:  ندادم  کھ دوباره گفتجوابشو
 ی شکالتکھیقھوه با ک:  کھ گفتمدی بوسگونمو

  و رفت سفارش بدهدی گونمو بوسی دوباره با خوشحالثنا
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 زی و اونارو گذاشت رو می بود نشست رو صندلکی ککی دستش دوتا قھوه و برگشت
  بودگری چھ جمایالنا خودمون: و گفت

 ....  کردمافی تو تعری کردم برای غلطھی گھیلم نازم بس کن د خوشگزمیثنا جان عز-
  آدامس نگرفتمیدیعـــــــھ د:  دفعھ گفت ھی
 رفت آدامسشو چوندی بد پیلیخ... ھم خندم گرفتھ بودی چشم غره بھش رفتم از طرفھی

بھ  خندنیبھ من م...  خنده ھا بلند شدی کھ صداخوردمی مکمویداشتم ک...  رهیبگ
   چھ خبرهنجای ایوا.... دورو برم نگاه کردم 

کھ : کردی مدشی و ثنا ھم داشت تھدنی زمی ھا افتاده بود روپی پسر از اون خوشتھی
 خنده ھا ی آره اسلحشو در آورد بھ سمت پسره گرفت کھ صدایای میی من الپایبرا

 قطع شد
 فقط تو نھ گھی بار دھیگھ فقط ا...  ادی گرفتن بدم میی از الپایلی من خیدونیم:  ثنا

 .... کنمی می متالشنجای مغزشو ھمرهی بگییھرکس بخواد الپا
 
 
: و خودم بھ طرف پسره گرفتم و گفتم..تفنگ و از دستش گرفتم....  طرف ثنا رفتم بھ

 ....  می مجوزشو داری کنتی شکای برخوادی نمیالک
دوباره .. با اون دونمی کنھ من متمونی بخواد اذیھر کس....:  بھ ھمھ دانشجو ھا گفتمرو

  بارت بودنیآخر: رومو کردم بھ طرف پسره 
 تو میرفت....  برداشتفشوی برداشتم ثنا ھم کفموی کزیاز رو م...  رو گذاشتم کمرماسلحھ

 ...ادی بپھی تا استاد خوشتمیکالس نشست
 .... آوردفی بعد تشرقھی دقدو

 ....کردم بھ چت کردن در آوردمو شروع لموی توجھ بھش موبایب
فکر کنم ثنا ھم ... کردمیو من ھنوزم داشتم چت م... کرد بھ درس دادنشروع

 ... کایحوصلش سر رفت اونم شروع کرد بھ چت با ن
خانم معتمد حواستون :  استاد بھ خودم اومدم نگاھش کردم با اخم بھم گفتی صدابا

 ...نیفردا امتحان دار...  ستیاصلع بھ درس ن
 ... استاد:  پسره جواب دادھیمن  از قبل

  دنیاستاد خانم معتمد امروز اسلحھ کش:  دختره گفتھی حرفشو  ادامھ
   شعوریب....آشغال ...  احمق

 ?یچ:  متعجب گفتایآر
 ... مجوزم دارم... کنمی می بشھ تالفچمونی پا پیآره خب ھر ک:  گفتمی خونسردبا
کھ استاد ... رونیراه افتادم از کالس برم ب... برداشتم فمویک... جام بلند شدم از

 کجا خانم:گفت
  قبرستون-

 امیمنم م:  باز کردو با ذوق گفتششوی با نثنا
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 ... زور خودمو نگھ داشتھ بودم کھ نخندمبھ
 ....می برایپس ب-

  سر کالسمنیای بگھی دنی حق نداررونی بنیاگھ از کالس من بر: استاد
 .... چھ بھتر: زدم و گفتمیپوزخند

   برگشتم لندندیشا... دانشگاه امی محی تفریمن فقط برا:  ادامھ متفکر گفتمدر
 نجای ادیای نملی تحصیمگھ شما برا: کالس با تعجب گفتی از پسر ھایکی
  دارمتیری مدسانسینھ من فوق ل-
 
 

 سانسیفوق ل:  گفتجی پسره با حالت گدوباره
  ارشدیھمون کارشناس-

 .... و از کالس خارج شدم.... بھ راھم ادامھ دادمدوباره
  نھ؟یحالشونو گرفت: ثنا
 اوھوم -

 ....نکنھ: زنھی قلبم تند تند منمیبی رو می سپھرای ھر وقت آرچرا
 دی خرمیبر: رونی ثنا از فکر اومدم بی صدابا
 میبر:  کردم و گفتم فکرکمی

 : گذاشتنی آھنگ غمگھیا  ثنمی و از دانشگاه خارج شدمی شدنی ماشسوار
 ..زارمی گفت تنھات نمی آخرشم رفت اونکھ میدید

 .. دوستش دارمیلی خدونستی منکھی با اشمی از پرفت
 ..دارمی رفت تا حاال منتظرش من ھر شب و بدوی چشمامو ندغم
 ...  رو  بھ جز اونکھ نداشتمیچکسی موندم آخھ ھتنھا
 .. نباشمای نداشت کھ باشم ی واسش فرقدونستمینم
 . و منتظرش باشمنمی بشنکھی نزاشت بھ جز ای خبر رفتو واسم راھیب

 نھی دلم بشی حرفاھی پاخواستی رفتو نمی ماون
 نھی لحظھ ببھی ی حتسموی خی کھ چشازاشتمینم
   رو نتونستم کھ بھش بگموی حرفچیھ

 نھی سنی اھی حرفامون تو ھمھ
 ای دننی ایتو 
  کھ حالھ دلھ من رو بپرسھستی نیکی

  عشقا درستھنی بد گفتن از ای کھ ھرچفھممی متازه
  غصھخورهی متی کھ قلبم از دوری پشت سره تو نفھمکردمی مھیگر

 نمی شده از بس مونده تو سنی تو گلوم سنگبغض
 نمیبی منجای قشنگشو ای ھمش چشمانھی آیتو
 نمی بدونھ داغون و غمگی و شبا کاشکیی نموند بجز تنھایچی ھگھید
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  بدونھ دلم تنگ شده واسھ اون زخم زبوناشخونمیم
 زاشتی حرف نمی حق با منھ جاگفتی کھ بھ من میوقت

  قوالشی ھمھ ی پامونھی کھ نمشمی پمونھی کھ نمدمیفھمی مکاش
........... 

 نمی شده از بس مونده تو سنی تو گلوم سنگبغض
 نمیبی منجای قشنگشو ای ھمش چشمانھی آیتو
 نمی بدونھ داغون و غمگی و شبا کاشکیی نموند بجز تنھایچی ھگھید

  جز اون کھ نداشتمچکسوی موندم آخھ ھتنھا
  نباشمای نداشت کھ باشم ی واسش فرقدونستمینم
  و منتظرش باشمنمی بشنکھی نزاشت بھ جز ای خبر رفتو واسم راھیب

... 
 .... پارک کردمنگی و تو پارکنی کھ تموم شد ماشآھنگ

تو ....  و زدم و بھ طرف مغازه ھا راه افتادم نی ماشریدزدگ... می شدادهی پنی ماشاز
 ... رفت تو مغازه دنبالش رفتمعیو سر... کفش افتاد کیمغازه اول ثنا چشمش بھ 

 سالم-
 ...نیسالم خانم معتمد خوش اومد:  با لبخند گفتدی دختر جوون بود تا منو دھی فروشنده

 ممنون-
  نی رنگ و بدیلی ففی اون کشھی مدیببخش:  ثنا

 چشم حتما:دختره
   بودی قشنگفی و آورد  کفیک

  چند بدم خدمتتونخرمی منویھم:  خورده نگاش کردو گفت ھی ثنا
 ھزار تومان١٠٠قابلتونو نداره :دختره

  عابر بانکشو در آورد و داد بھ  دخترهثنا
 یخری نمیزیالنا تو چ: من گفت روبھ

 زمینھ عز-
 ھی ابونیاونور خ....  میرفتی راه مابونی تو خرونی بمی از مغازه اومدموی کردحساب

 اومد ی پورشھ با سرعت مھی  کھ میشدی رد مابونیبا ثنا از خ.... بود کیپاساژ ش
 کھ منو رد کنھ اما خشکم زده بود کردیثنا تقال م...سرجام خشک شدم ... طرف ما

 با سرعت نی ماشھی خونھ کھ می اومدی مفیاز جشن تکل  افتادم با باباممی نھ سالگادی...
  ومدیم

 خاطره رو نی انکھیبھ خاطر ا... بابام پاش شکست ... ترمز کنھ و زد بھ بابا نتونست
 از جلو چشمم پاک کنم چشمامو بستم

 
 

 ... از جلو چشمم اون صحنھ رو پاک کنمتونستمینم.... فلج شد بابام
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 ...  ختیریثنا رو بھ روم داشت اشک م... بھ خودم اومد ...تم سوخت طرف صورھی
 بھ....حالت خو....حا :  ھق گفت   ھقبا

 پسر جوون بود کھ با ھی...سرمو بھ سمت چپم برگردوندم: معتمد حالتون خوبھ خانم
 ...کردی نگاھم مینگران

   آره خوبم:  لب باز کردمباالخره
  ستی نی مشکلبلھ خوبم:  کردم لبخند بزنمیسع

 می برسدمونی بھ ادامھ خرمی برای نکن بھی گرزمیعز: ثنا با ھمون لبخندم ادامھ دادمروبھ
 ...می مردم رد شدی ھمھ نی کرد و رفت از بی معذرت خواھپسره

 .... تو پاساژ ثنا اشکاشو پاک کرد و بھ من لبخند زد منم مثل خودش لبخند زدممیرفت
 ...میدادی در مورد لباسا نظر ممویکردی مغازه ھا رو نگاه منھیتریو

 ... فروشندهھی و ی مشترھیدو نفر تو مغازه بودن ... می شدی مغازه عطر فروشھی وارد
 سالم:ثنا

   گفت و سالم کردی لبخندفروشنده
 نمی تو بازار ببنوی من چرا ھمش اای ست خداای استاد آرنکھی برگشت عھ اگھی دپسر
 ....اوف
  قبرستوننیاومد:  و گفت  زدو سالم کردیلبخند

   چشم غره بھش رفتمبھ
 !نیشناسیشما ھمو م: با تعجب گفتفروشنده

 جان تو ھم حتما نیرام..... نی دوستم رامکنمی می ھستن معرفدمی جدھیبلھ دانشجو :ایآر
بھ ثنا اشاره کرد محافظشون ثنا خانم ھستن تازه از .. شونمی و ایشناسیخانم معتمدو م

 لندن اومدن
 دونھی از کجا منیا

 نیخواستی میزی و نشناسھ خب چشونی کھ اھیبلھ ک: با لبخند گفتنیرام
 میخواستی عطر سرد خوشبو مھی:ثنا

  نجای ادییبلھ بفرما: نیرام
 یب...  زنھی دوباره قلبم تند تند می واستادمی واای گذاشت کناره آرزی می تا عطر روچند

 خوامی منوی خوشم اومد گفتم من ای عطره فرانسوھیتوجھ بھش عطر ھارو بو کردم از 
 چشم: نیرام
سرشو .. کنمی نگاھش مدی تا دکنھی نگاھم می چشمری داره زدمی نگاه کردم کھ دای آربھ

 ....برگردوند اونور
  ممکنھ اونم دوستم داشتھ باشھیعنی

 ...  عطر اصل فرانسھ انتخاب کردھی ھم ثنا
 چند شد؟-

  تومان١٨٠کال شد : نیرام
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 یلی جعبھ خھی دادم بھش عطر ھارو تو رونوی صدو ھشتاد تومان آوردم بفمی کاز
 ..رونیقشنگ گذاشت و داد دستمون تشکر کردم و اومدم ب

  خانم:ستادمی واای آری صدابا
 بلھ-

 نیستی نی جدمتونیشما کھ تو تصم: ایآر
 م؟یکدوم تصم-

 ... کھ تو کالسدیببخش:ایآر
 امی نمگھی من ددی حرفشو نزنگھیلطفا د:  گرفتم و گفتممنظورشو

  بودمی ھم جدواقعا
 
 
 خنگول... ای بگھی االن مای نگھی تو دانشگاه کھ می چیعنی

 نی بررانی از انیخوایحاال واقعا م:ایآر
 رمیاووم آره م-
 ....  ناراحت شدی نگفت ولیزیچ

  بودکاین:  زنگ خورد لمیموبا
 الو سالم -
   لندنیای ھرچھ زوتر بدی اومده باشی پی مشکلھیسالم النا : کاین
  اومدشی پی شده مشکلیچ:  گفتمیبا نگران 
  یای بدی پشت تلفن بگم باتونمینم:کاین
 رسونمی پرواز خودمو منی تو اولگرمی مطیباشھ باشھ بل-
  خبای عجلھ کنخوادیباشھ نم:کاین

 ...... کاین: گفتم مشکوک
   خبای عجلھ کنخوادینم:  قطع کردو گفتحرفمو

 ی بھ حالت مشکوککنمی دارن نگاھش مدی دیکھ وقت:  ثنا مشکوک نگاه کردمبھ
 ایصورتشو برگردوند سمت آر

  ھانیزنیمشکوک م-
 لندن یای بخوادینھ چرا مشکوک حاال نم....ن.....مشکوک..م:  با من من گفتکاین

 ی بای باکنمیخودم مشکلو حل م
 ... کننی مکاری تو سرشونھ دارن چیچ.... کنم ی خداحافظی حتنزاشت

 ثنا- 
  چقدر ھوا خوبھ نھگمیم:  گفتای روبھ آرثنا
 یبلھ عال:  گفتدوی خندایآر
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 گھید....دونھی ھم مای آرنیمطمئنم ا....  گھی شده اصال بھ من نمی چگمی میھرچ
 ... بود۵ساعت و نگاه کردم ساعت ... شدم الشیخیب

 .....می کردی خداحافظنی و رامای آراز
  میری بگی لباس مجلسمی برایالنا ب:ثنا
 میباشھ بر-

 .. داشتی قشنگی ھایلباس مجلس..می مغازه شدھی وارد
رنگش .... خوردی لباس خوشگل ماکسھی کھ چشمم بھ میکردی لباس ھارو نگاه ممیداشت
 .....  ساده بودیساده ..پشتش تا کمر باز بود .. سھ رب ناشیآست... بود یمشک

  برو پرو کنیخوای خوشگلھ میلیالنا خ:ثنا
   خوشگل شدمیلی خــــــــــــیوا....  پرو کردملباسو
  یدیالنا پوش:  ثنا اومدیصدا

 آره- 
 نمتیدر و باز کن بب:ثنا

 ؟یخری منوی ھمیچقد خوشگل شد:نگاھم کردو گفت .... باز کردم درو
  آره-

 لباسو گذاشتم رو دستم و رونیلباسمو عوض کردم از اتاقک اومدم ب.... درو بست ثنا
 یخری نمیزیبھ ثنا گفتم تو چ

  بخرمی چدونمی بخرم اما نمدیچرا با:ثنا
 می لباس  شب بخرمی اومدیاصال ما برا چ-

 زهیچ.....خـــــــــــب .......خب:  من کردمن
 زه؟یچــــــــــــــــ: مو باال انداختم و گفتمابرو

 میکردی مدی لندن خری کھ شبا تو بازار ھاییمثل اونوقتا.. خب ھوس کردم: ثنا
 میری تو لباس بگی بعد برامی لباسمو حساب کنمی برایب....خوبھ قانع شدم -
 
  نگا چھ قشنگھیال: ثنا

   اشاره کرد و گفت چطورهنیتری و پشتی اروزهیثنا بھ لباس ف.. ستادمی انیتری ویجلو
  خوشگلھ-

 ....پشت سرش وارد شدم... تو مغازه رفت
 منو زی سانیتری پشت وی اروزهی از اون لباس فشھی آقا مدیببخش:  فروشنده گفتروبھ

 نیبد
 ارمیچشم االن براتون م:  با لبخند گفتفروشنده

 
  فروشنده لباس آورد و داد دست ثناقھی چند دقبعد

 .....  پرو کنھرفت
 ؟یدیثنا پوش-
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 دمیآره پوش: ثنا
 کپ کردم چقدر خوشگل شده بود.... و باز کرد در

 ری قشنگ کار شده بودو از زیلی خھی نقره ای با سنگ ھانشی سری دکلتھ بود تا زلباس
   کلوش بودنشیس
  منوی خورداروی یھو: ثنا
  گلمستی نفی تعر بھازی خوشگل شدم نیلی خدونمیم: بگم گفتیزی خواستم چتا

 پررو:  چپ نگاھش کردم و گفتمچپ
 .... و بستمدر

  دقھی
 
 
 خرمی منویھم:  وگفترونی و اومدـ بدی بعد ثنا لباسشو پوشقھی دقھی

  خوبھ تکون دادمی بھ معنسرمو
 ھی کھ روش ی سانت١٢ مخمل پاشنھ ھی کفش مشکھی..... رونی بمی اومدمویدی خرلباسو

 کھ ی سانت١٠ پاشنھ ی کفش مشکھیثنا ھم .....فشی ھمراه با کدمی بود خریگل نقره ا
 نویچی کاپھی شاپ من ی کافمیرفت.... دی ستش خرفھی داشت اونم با کی اروزهی فیرگھ ھا

 کمی ارنیتا سفارش ھامونو ب.... می دنج نشستی جاھی....  موزریسفارش دادم ثنا ھم ش
  ؟یخری منیالنا برام ماش: ثنا گفت ... میحرف زد

 نھ-
 چرا:  شدپنچر

 محض ارا-
 ی گرفتادی ھروقت یستی رو بلد ننجایچون ھنوز ا:  خوردم و گفتمنویچی از کاپیکمی

 بعد
 م؟یبر.....باشھ: ثنا
  کجا من ھنوز نخوردم-

  خو زود بخور: ثنا
  منتظرمونھی کسیعجلھ دار: من

  باشھی برا چسی منتظرمون نینھ نھ کس:  کرد و گفتھول
  زننای ممشکوک

 گھی شده من دی چیزنی حرف می دارزی رکیچتھ :  شدم و با حرص گفتمیعصب
  شدهیزیمطمئنم چ

  ھای توھم زدمی مشکوک بزنیوا الن برا چ:  کرد خودشو خونسرد نشون بدهیسع
 .....  تو مخ آکبندتیدی بار النا نھ الن فھمکیثنا ھزار و  -

 خوردم زیباشھ باشھ غلط کردم چ:  حرفمو تموم کنمنذاشت
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   بھ اعصابمیدیپاشو پاشو ر-
 کشھی ببند خجالتم نمشتوین: باز کرد کھ گفتمششوین

   چشھنیوا ا.... شاپ خارج شد ی جاش بلند شد و زود از کافاز
 رفتم و پشتش واشی واشی زدی ثنا داشت با تلفن حرف مرونی کردمو اومدم بحساب

  گھی می چنمی ببستادمیا
  آمادستزیھمھ چ:ثنا

 ............... خطپشت
  خداحافظیاوک: ثنا
 نی اکنھی مکاری داره چایخدا.... آمادست یچ
 ی بودستادهی وانجای ایاز ک:  جا خورد و گفتدی دفعھ برگشت منو دھی

  آمادستیچ:   باال انداختم و گفتمابروھامو
 غذا: ثنا

 غذا: گرد شدچشمام
  غذاگھیآره د:  دندوناشو نشون داد و گفتثنا
 دروغ نگو-

 خونھ خستھ می االن بریفھمی خودت بعدا مگھیالنا ول کن د:  گفت ی با حالت زارثنا
 شدم

ُ تو رو بکشنم بھ من نممیابریاوف ب-   شدهی چیگیُ
 می و حرکت کردمی شدنیسوار ماش...... می رفتنگی سمت پارکبھ
ه کردم اونم داشت با  بھ ثنا نگانی کنای انھی چرا پر ماشنجایوا ا..... میدی عمارت  رسبھ

 تو ھمھ می تو با ثنا رفتارنی رو گفتم بدای شدم خرادهی پنیاز ماش.....کردیتعجب نگاه م
  تــــــــــــــولد تــــــــــــــــولد تــــــــــــولدت مبارک:  گفتنیبا شاد
 کایچشمم بھ گوشھ سالن افتاد ن..... امشب تولد منھ شدی رو دھنم گذاشتم باورم نمدستمو

 ای آریحت.....ھم اومده بود 
 
 
 کای ھم تو ھم ننی در آوردی بازھی ضایلیخ:  ثنا گفتمبھ
  دلم برات تنگ شده بودیتولدت مبارک خواھر:  اومد بغلم کردو گفتکاین
 نطوریمنم ھم:  لبخند چشمامو بستم و گفتمبا
 ....دی رو بپوشدیدی کھ خریی لباس ھادیحاال دوتاتونم بر:  و گفترونی بغلم اومد باز

 )  نھ ھا ثناو الناکاین( دستمون و ھر کس بھ اتاق خودش می گرفتدارویخر
 و دمی کردم کفشم و پوشمی مالشی آراھی بافتم ی موھامو  پرنسسدمی لباسمو پوشزود

 نی بود انجای انمی رامی آھنگ گذاشتن چشممو چرخوندم وادنیتا منو د.... نییرفتم پا
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 و برد وسط در عمارت دی دست منو کشکاین.... پاره ھا کھ ھمھ رو دعوت کردنشیآت
    اومدن توی رقاصخصوصباز شد و چند تا دختر با لباس م

  نی کنایا: دمی تعجب پرسبا
  رقاص: کاین
 بھ نام فدا شم و یگی بی آھنگ ساماکی گفت رقاصا اومدن دورم حلقھ زدن ننوی اتا

  رقاصا ھم دورم برقصننی من فقط وسط برقصم و ادی االن بایعنیگذاشت 
 ......دنی کردم بھ رقصشروع

 
 
 سوت زدو گفت نایس....برام دست زدن ..... رقصم تموم شد یوقت.....دمیرقصی ناز مبا

آره : گفتی کمالنای ادامھ حرف سنیرام.... اخم کردای آرنای حرف سنی بود بھ ایعال
 .....یرقصی خوب میلیخ
 .....میدی رقصگھی چند تا آھنگ دبا
  من مشتاق تر از النامادی بنیخب حاال نوبت کادو ھاست رد کن: ثنا

 زی ھاشونو گذاشتن رو مکادو
 دهی خری چمینی ببکایاز طرف ن:  اول و نگاه کرد وگفتی کادوثنا
 بده خودش باز کنھ:ت و گفت بھ ثنا رفی چشم غره اکاین

  النا خودت باز کنری بگایب.....نخور منو خب:  ثنا
 اسمم بھ صورت کوچولو نی التی دستبند طال کھ حروف ھاھی.... باز کردم دمویخند

   زدم و ازش تشکر کردمیلبخند.... شده بودزونیازش آو
 بھ دنیخندی ھمھ داشتن مشدی مگھ تموم مکردمی باز میھرچ.... دوم مال ثنا بودیکادو

آخرش باز کردم چشمام از تعجب .... کردی نگاه کردم کھ با لبخند داشت نگاھم مایآر
ھمھ از .....دمی رنگارنگ رسفری وکی انقدر باز کردم آخرش بھ یچــــــــــ...گرد شد 

 ری بھ ثنا نگاه کردم کھ از زتیبا عصبان...... نی زمیشدت خنده پخش شدت بودن رو
 ستای ھم در کار نی کلکچی ھمھی اصلھی ھدنیا: و گفت.... در آورد گھی دی کادوھی زیم

 بازش کن
ازش تشکر ... بوددهی و کفش چرم اصل خرفی کھی.... دستش گرفتم و بازش کردم از

  کردم
  ایاز طرف آقا آر:  سوم و برداشت گفت ی کادوثنا

باز .... جعبھ مخمل بود ھیداد دستم بازش کردم .... شدمرهی بھ کادو خمشتاق
 نگاه ایھمھ با تعجب بھ آر.... بوددهی زمرد خرسی سروھی oh my god.....کردم

  نیکنی نگاھم مینجوریچرا ا:  کھ گفت میکردیم
  خوشگلھیلیممنونم خ:  نگاھش کردم و گفتمی قد دانبا
  قابلتونو نداشتکنمیخواھش م:  شد دهی زد کھ چال گونش دیی اون لبخند ھااز
 ...... رو ھم باز کردم و از ھمھ تشکر کردمھی بقی ھاھیھد
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 میخوایم  کیما ک:  کھ از ھمھ تشکر کردم داد زدننی از ابعد
 
 
 چاقو رو نای دوطبقھ بود ثنا خواست با چاقو برقصھ کھ سکی ککی و آوردن کیک

 افتاد با ای من ناخدا گاه چشمم بھ آری اونم جلودنیازش گرفت و شروع کرد بھ رقص
 بار ھم ھی بار اخمو و ھی شده ھا تھی امشب دوشخصنیا..... کردی نگاه منایاخم بھ س

  اونم عاشقمھیعنی....زنھیتند م  قلبم تنددنشیبا ھر بار د.....خندون
 

   ماه بعددو
 جانم:  زدمو بھ طرفش برگشتم یلبخند... از پشت صدام زد ایآر

 چقدر دوستت دارم ی لب گفت کاش بدونری زد و زقی لبخند عمھی کرد بعد تعجب
 ....دمی لب گفت اما من شنریز....
 رونی بمی شام بری برانیامشب وقت دار:  ایآر
 چرا -

 نیفھمیخودتون م: ایآر
  باشھ ساعت چند-

  دنبالتونامی خودم م٧ساعت :  زدو گفتلبخند
  خداحافظیاوک:  باال دیابرو ھام پر  

  شدم و رفتم خونھنی ماشسوار
 
 
  نیی کجاکایثنا ن -

 دی خانم رفتن خرکای ثنا خانم با ننیسالم خانوم خستھ نباش:    بدو بدو اومد طرفمسارا
 نی درست کنیزی چخوادی نمستنی احتماال اون دوتا ھم نرونی برمیآھا خوبھ من شام م -

 چشم:  سارا
 کھ یی  رفتم سراغ کمدم تا لباسا۵:٣٠ االن ساعت چنده نمیخب بب..... اتاقم شدم وارد

 گری جیلی کھ خی آسمانی آبی با مانتودی سفنھی شلوار جھی....قراره بپوشمو آماده کنم 
 اووم خوبھ دیشال سف.... دارم ی چنمی تخت برم سراغھ شال ھام ببیبود گذاشتم رو

 یک عوض کردم نشستم رو تاپ شلوارھی لباسامو با بعدش..... اونم روتخت گذاشتم
 یخوایامروز م: وجدان.... مخملمو بھ ناخن ھام زدم  ھی الک آبشمی آرازی مھیصندل
  ی بزنپی تیحساب

  یبلھ پس  چ   -
 یبرا چ: وجدان

 دونمینم  -
 ؟یدونینم:  وجدان
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 اه وجدان جان من و ول کن بزار بھ کارم برسم -
 ی بھتون خوش بگذره بایباشھ حساب: وجدان

 شرت کم:  تا خشک بشھ گفتمکردمی کھ ناخنامو فوت مھمونطور
 انگشتره کی دستم کردم با دموی ساعت سفدمی خوشگل کردم لباس ھا مو پوششی آراھی

نوشتھ شده بود انگشتم کردم دوباره ساعت و نگاه کرد  love  کھ روشیبند انگشت
  ستش ھم برداشتمفی کدمی  پوشی مشکی سانت۵ کفش پاشنھ گذرهی مری اه چقدر د٢٠:۶

 
 

 از اتاقم اومدم ١١:۵٩ساعت ........   دوختم می تخت نشستم و چشم بھ ساعتھ گوشرو
 تا من رونی کردم و از عمارت زدم بی خداحافظمی از سارا و مرنیی و رفتم پارونیب

 زدم و دره جلو رو باز کردم و سوار یلبخند..... جلو پام ترمز کرد ای  آررونیاومدم ب
 .....شدم

 سالم خانم:  با لبخندایآر
  ٧ ساعت قایسالم چقدر وقت شناس دق -

 گھی دمینیبلھ ما ا: ایآر
 میخب حاال کجا بر -

 دی قشنگ صبر کنی جاھی: ایآر
 ی رستورانھی:کھ گفت.... شدم رهیبا تعجب بھش خ.....شدی از شھر خارج مداشت

 نی اونجا نترسمیری ممی دارھی قشنگیخارج از شھر ھست جا
 .....  دوختمرونی آسوده نگاھمو بھ بالی خبا
 شدو در و برام باز ادهی رستوران نگھ داشت  پھی یجلو..... می تو راه بودی ساعتمین

  میوارد رستوران شد.... شدم ادهیپ....کرد
 کھ یی تخت ھانیاز ب... باغ بودھی شبشتری بھشتھ رستوران نبود بنی خوشکلھ عچقدر

 بھ شکل قلب ساختھ شده بود گارسون بدو بدو  ی کلبھ  چوبھیآخر باغ .... میبود گذشت
 ....اومد دره کلبھ رو باز کرد

 خانوما مقدم ترن:  گفتایآر
 قرمز بھ یچقدر قشنگھ ھمھ جا پر از بادکنک ھا ..... وارد کلبھ شدم دموی ناز خندبا

 نوشتھ شده بود I love you elena ششکل قلب کھ رو
 ختھی عالمھ گلبرگ گل رز رھی برا منھ برگشتم سمتش کھ از باال سرم نای ھمھ ایعنی

 ھی تودستش ی عروسکھ چوبھی جلوتر رفتم کھ از باال کمی دمیاز تھ دلم خند.....شد 
 یکنیبا من ازدواج م:  بود گفتانیانگشتر برل

:  آورد و جلوم زانو زدرونی بیدست عروسک چوب جلوتر اومدو انگشتر و از ایآر
️❤....دیکنی ازدواج مری با بنده حقایخانم النا معتمد آ ❤️ ❤️ ❤️ 
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  دیکی اشک از چشمم چکی رو دھنم گذاشتم دستومو
نا :  و با انگشت شصتش اشکمو پاک کرد و گفتستادی نگاھم کرد و ای با ناراحتایآر

  رمی مرانی من کال از ای خب تو نھ بگزمی عزدیراحتت کردم ببخش
 ستی نینطورینھ نھ ا:  جواب دادم عی از رو دھنم برداشتم و سردستمو
  ھیچجور: بھ چشمام زل زدو گفت مشتاق

  نرو-
  ؟ آرهیالنا دوستم دار:  ایآر

  ؟ی دوستم داریعنی تھیسکوت عالمتھ رضا:  کھ گفتنیی انداختم پاسرمو
 ستت دارمآره دو:  گفتمنانی اطمبا
 
 

   بگوگھیبھ بار د:  نگاھم کردو گفتناباورانھ
 عاشقتم-

  کردو چرخوندبغلم
  ای ولم کن حالم بھم خورد آری ھویھو-

 ی و دوتا صندلزی مھی کلبھ یگوشھ ...... گذاشتنی زمی روی با خوشحالمنو
  شمع قرمزکی عالمھ رز قرمز بود با ھی ھم زی میرو.....بود

 یرو....من واقعا عاشقش بودم ...ینشستم رو صندل.....دی کشرونی رو برام بیصندل
 دهیمن کوب: دی دارلی میگارسون اومد تو کلبھ و گفت چ.... روبھ رو نشست یصندل

   لطفادهی منم کوبیبراا:  با عشق نگاھم کردو گفتایآر
 یدنینوش: گارسون

 ساالد ھم کنارش..ینوشابھ مشک:  ایآر
 چشم قربان: گارسون

  ی عاشقمیدی فھمیاز ک:ایآر.....رونی رفت بو
 دونمینم:  گفتمطنتی شبا
  عاشقت شدمدمی فھمی من از کی دونیم: ایآر
 یک -

  ؟یدی کھ اسلحھ کشیاز ھمون روز:ایآر
 
 
 واقعا-

 .....آره:  زدو گفتیلبخند
 ی منو عاشقھ خودت کردی چجورطونکیش:  و گفتدی و کشدماغم

 ..... لبخند شونھ ھامو باال انداختمبا
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 ایمن آر.....اول خودم.... چونش گذاشت ریدستشو ز.... می با ھم آشنا ششتری بایب: ایآر
 برادر و کیپدر و مادرم آلمانن .... دارم ی شرکت  مھندسھی سالھ ٢٩ ھستم یسپھر

 حاال تو شروع کن.... خواھر دارم دوقلو ان از من سھ سال بزرگترنکی
 و یرانی گذار اھی سرمانی معروف تریدونیالنا معتمد خودت م: نیی انداختم پاوسرم
 خودم ی پایخودم رو.... سالم بود از دست دادم١۵ یپدر و مادرم و وقت...  یسیانگل

 .....خواھر و برادر ندارم.... دمی رسنجای تا بھ استادمیا
 متاسفم: ایآر

   بھ خوردنمیشروع کرد....  ھا رو آوردنغذا
 
 

 زمی عزکنمیخواھش م: ازش تشکر کردم کھ گفت.... کھ تموم شد غذا
  میبر:  زدم و گفتم یلبخند

 ی ببرمت شھربازخواستمی میعجلھ دار:  لبخند محو گفتبا
 مگھ من بچم -

 ی شھر بازرنیمگھ فقط بچھ ھا م: ایآر
 ی براکمی منو دختر تموم شدم یخورد:  نگاھش کردم کھ گفترهی نگفتم و خیزیچ

  عشقم بزار
 ی وقتی بھ من درخواست ازدواج دادی اومدی ؟ برا چھیعشقت ک:  کردم و گفتماخم

 ؟ی رو دوست دارگھی دیکی
 .... خندهری زد زیپق

 یخندیم.یبراچ:گفتم.بابغض
 
 ی بغض کردی برا چیمن منظورم تو بود:ایآر

  بودیبغض نکردم الک: و گفتمدمیخند
  بودی ھمھ الکنای ایعنی: متعجبایآر
 آره_
 وقت چی دختره مغرور کھ ھنی خودم گفتم اشی من پی ھستی خوبگرهیواقعا باز: ایآر
 کنھی پسر بغض مھی داره بھ خاطر حرف ی نکرده چجورھیگر
 ی شھر بازمیبر_
  بچھ ھاستی جای ؟ شھربازیمگھ تو بچھ ا:  با خنده ابرو ھاشو انداخت باالایآر
  بند درمیبر_
 ی دزدمی برایب....نھ اونجا شلوغھ : ایآر
  ؟ی شدوونھی دی دزدمیچرا بر:  بودینجوری من اون لحظھ اافھیق

  خوب بلند شوی جاھی ببرمت خوامیم  کردمیشوخ:ایآر
 کجا_
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 ینیبی خودت مایب: ایآر
  حرف از جام بلند شدمیب
 
 
 مادمازل دییبفرما:  و برام باز کرد  و گفت نیدر ماش.....  می رستوران خارج شداز

 کی....حرکت کرد.. و روشن کردنیماش....سوار شدم اونم درو بست و سوار شد 
 ینیالحق کھ خوشگلھ فکر کنم سنگ... رخش نگاه کردم میبھ ن.....آھنگ قشنگ گذاشت 

شد  رهی نگاه کرد اونم با لبخند بھم خمن نگاھمو حس کرد کھ سرشو برگردوندو بھ
:  زدمغیج... اومد ونی بوق ممتد کامی کھ صدامی شده بودرهی بھم خیھمونجور...
  ـــــــــــــــــــــایآر

 داره ی وادمی بھ سرم کشی تو دره  آخ سرم دستمی و کنترل کنھ و افتادنی ماشنتونست
 ......  چشمام بستھ شدواشی واشی.....ادیخون م

. 
 دی لباس سفھیبھ لباسم نگاه کردم .. عالمھ گل رنگارنگ ھی... جا چقدر قشنگھ نیا.....

  النا مامان دخترک قشنگم.: اومد ییصدا....ساده تنم بود 
   مامانمھی صدانیا...مامان -

 ..... دخترم من پشت سرتم: مامانی صدادوباره
  بودندهی مثل لباسھ من پوشدی لباس سفھی اونا ھم دمیمامانو با بابا د: برگشتم

مــــــامـــــان :  شدن داد زدم بی طرفشون رفتم خواستم بغلش کنم کھ غبھ
 .... بــــــــــــابـــــــــا......

 ینیبی خواب می داردارشوی بزمیالنا النا عز: ثنا
  شوداری خواھرم بزمیعز: کاین
 
 

 ... و ثنا مواجھ شدمکای و  نگران نونی گریکھ با چشم ھا.... و باز کردمچشمام
 ھی گررینتونست خودشو کنترل کنھ و زد ز.....النا : کاین

  النا حالت خوبھ: ثنا
  رونی از اتاق رفت بکاین.... زل زدم بھشون

  کجاستنجایا:  باز کردملب
 مارستانی،ب: ھی با گرثنا
  آخ سرم.....خوامیآب م....تشنمھ -

 .. و کمکم کرد کھ بخورمختی آب روانی لھی برام ثنا
  تر اومد تو اتاق دککی با کاین

  چطوره ؟ضمونیخب حال مر:  با لبخند بھ طرفم اومد و گفتدکتر
 .. نجامیمن چرا ا -
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  ادی نمادتی: دکتر
  ادی نمادتی دی تصادف کردایبا آر:  گفتکای نھ تکون دادم کھ نی بھ معنسرمو

  کجاست ؟ایآر.... ایآر.....ایآر-
 آره..... ی سپھرایآر: دکتر

  بلھ: ثنا
 متاسفانھ تو کما ھستند: دکتر

  تو کـــــــــــما نـــــــــــھ نـــــــــــــھیچـــــــــــ:  زدمداد
 
 

  من مطمئنمستینھ نھ تو کما ن:  لب تکرار کردمری زدوباره
 کرد کھ از ھیخواھرش انقدر گر.... بھ سرشون وارد شده ی بدیمتاسفانھ ضربھ : دکتر

  حال رفت
 .... خواھرش:  لبریز
  برمخوامیم..... نمشی برم ببخوامیم-

  یستی سرپا بایتونینم... ت کنم نھی معادیبا:  دکتر
  کردو رفتنمی معاقھیدکتر بعد چند دق..... حرف چشمامو بستم یب
 باھاش اگھ رفتمیاگھ من نم.... من بود ری شد ھمش تقصری قطره از چشمام سرازکی

 کما بسھ پدرو مادر مو از دست دادم رفتی نمای آرشدی نمینجوری اکردمینگاھش نم
    رو ھم از دست بدمایدوست ندارم آر

 یلی و ثنا انداختم معلوم بود خکای بھ نینگاھ ...  بار عاشق شدمنی اولی برامن
 ی حرف رو مبل دونفره اتاق نشستھ بودن پس برام اتاق خصوصیخستھ ان ب

 .....گرفتن
  نی بخوابنی خستھ شدکاین.....ثنا -
  کندارمونی بی خواستیزیباشھ اگھ چ: کاین
 باشھ-

ِ سرم و دنی مطمئن شدم خوابنکھی رو مبل لم دادن و چشماشونو بستن بعد از ادوتاشون
 واشی برداشتم و گذاشتم رو دستم ی کھ خون اومد خم شدم دستمال کاغذدمیاز دستم کش

 اتاق خارج شدم و از دمی تخت بود پوشنیی پایی دمپاھی نییاز تخت اومدم پا
 
 
 .... ژهی وی از کدوم طرف برم بخش مراقبت ھادی بادونستمینم
 داشت پرونده ھارو نگا یکیفقط دو تا دختر اونجا بودن ..... رفتم رشی طرف پذبھ
 زدی ھم با تلفن حرف میکی کردیم
 خانم -



 @cafeetakroman                      اختصاصی کافھ تک رمان  رروغرمان دخترم

 48 

 دختره نیکپ کردم ا..... بھ طرفم برگشت کردی کھ داشت پرونده ھا رو نگاه میدختر
 ... کردیکھ جفت منھ اونم با تعجب داشت نگاھم م

 .... ی منھیو  چقدر شب.ت.....ت -
 رون؟ی بدیخانم معتمد چرا از اتاقتون اومد: دکتر

 ....خانم معتمد:  من با تعجب ھی شبدختره
 نیشما خواھر:  بھ من و اون کرد و اونم تعجب کرد و گفتی نگاھدکتر

 ... النا: دی قطره از چشمش چکھیھ من نگاه کردو بعد ب..  دکتر یآقا: دختره
  دونھی اسم منو از کجا منیا

 خواھر گمشده: بھ من اشاره کردو گفت...الھھ :  دکتر
  ی چیعنی چھ خبره نجایمن خواھر گمشده ام ا.... گنی می چنای ایچ

 ی و اومد جلوزی اسمش الھھ ست پرونده رو گذاشت رو مدمی من کھ فھمھی شبدختره
  قدم برم عقبھی کھ باعث شد من ستادیمن وا

 
 

  یآبج...النا:  الھھ
  چھ خبرهنجای من ایخدا

 زندم..ن تک فر..خواھر ندارم م..خ..ن ...م..چھ خبره .چ...جا ...نیا..ا:  لکنت گفتمبا
  قدم اومد جلو دوباره من رفتم عقبھی الھھ
   ندارمتینترس من کار: الھھ

  ای آرشی برم پخوامیمن م -
 .. شدری قطره اشک از چشمش سرازھی بھ دکتر نگاه کردو دوباره الھھ
 باھات صحبت خوامی مشیدی دنکھی بعد از اژهی وی بخش مراقبت ھابرمتیمن م: الھھ

 کنم خب؟
 باشھ -

  رفتی راه مشونی مرد کالفھ و پرھی دم درش ژهی وی گرفت و برد مراقبت ھادستمو
 .... ی سپھریآقا:  الھھ

 برادرشھ:  تعجب بھ الھھ نگاه کردم کھ گفتبا
  خانم پرستار خواھرم بھوش اومد: ای آربرادر

 بلھ خداروشکر:  الھھ
شما :   لرزون گفتی و با صداستادی تازه نگاھش بھ من افتاد اومد جلوم واای آربرادر

   یعشقھ برادرم
 ... النا خانم نھ عشق داداشم:  دختر اومدھی ی صدانیی انداختم پاسرمو

خوشحال ... کنھی ازت  خواستگاریاز من کمک خواست کھ چطور:  ادامھ دادھی گربا
 ....رفت و

  نتونست ادامھ بدهگھید
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 منو گرفت با ایدر حال افتادن بودم کھ برادر آر.... تحملھ وزنمو نداشت گھی دپاھام
   شدنی اشکام جاریکمک الھھ منو نشوندن رو صندل

 رسنی می کنای مامان ایعل: ای آرخواھر
  یچی آرام ھدونمی نمیچیاالن ھ... دونمینم): ایبرادر آر(یعل
 .. الھھ  -

 جانم: الھھ
 نمشی ببخوامیم-
 
 

  ارمی بلچری برم ونی بشنجایباشھ ھم:  الھھ
 ... گوشھ چشم دوختمی حرف بھ یب

 .... اومدلچری وھی بعد الھھ با قھی دقچند
 اتاق کھ من لباس مخصوص ھی میاول رفت.... نشوند لچری وی بغلم و گرفت و روریز

 ICU  کھ تو اتاق بود واردیاز  در...  دمی لباس مخصوص رو پوشیوقت...بپوشم 
 ....  تو کماستای واقعا آریعنی بستم ھی چند ثانیچشمامو برا...میشد

 ... می بودایکنار تخت آر.. الھھ چشمام و باز کردمیباصدا
 ؟.ی برشھیم:  بھ الھھ گفتمرو
 .. لبخند سر تکون داد و از اتاق خارج شدبا

 ی چھرشو بھ خوبتونستمی بلند  شم کھ موفقم شدم حاال ملچری وی کردم از رویسع
  بدمصیتشخ

 ... دستمو رو دستش گذاشتم... بغض کردمدنشی دبا
 ... ایآر -

  شکستبغضم
.  منمیھمھ داغون.... شو چشماتو باز کن توروخدا چشماتو باز کن داری بایآر -

با .... کنمیچشماتو باز کن و ھمھ مونو خوشحال کن خواھش م.برادرت . خواھرت 
 ... شدمرهی بھش خی اشکیچشما

 از ای آریدونیم.. دوستان و آشنا ھا بھ دختره مغرور معروف بودم نیمن تو لندن ب-
 ای قھی چند دقدونمینم... دستش گذاشتم یسرمو رو....مھ ندادم ادا... دمی تو رو دیوقت

 شونھ ام نشست سرمو از رو ی روی بودم دستششیچند ساعت گذشتھ بود کھ من پ
  برداشتمایدست آر

 
 

 ....کردی نگاھم می اشکی با چشم ھاالھھ
 .. میبر:الھھ

 ...میبر:  دوختم و گفتمای بھ آرنگاھمو
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 ی بودن لبخند تلخدهی ھنوزم خوابکایثنا و ن... الھھ منو برد اتاقم رونی بمیاومد ICU از
 شمی مرخص میک:  و رو بھ الھھ گفتمدمی تخت دراز کشیزدم و رو

 انشاهللا فردا: الھھ
 ھ؟ی شباھت من و تو و خواھر گمشده چھی قضیراست-

  کنم ؟فی برات تعریخوایم:  الھھ
 آره-

 ...ی اومدایسالم بود تو بھ دن ٧ من یوقت:  کردنفی کرد بھ تعرشروع
بابا و مامان .. برادر ھی دوتا خواھر با می ما سھ تا بچھ بودمی نداشتی خوبی مالوضع

 شون ی خانواده کھ وضع مالھیتو رو دادن بھ .... کننی از سھ تا بچھ نگھدارتونستنینم
 مون یبعد ھا وضع مال..... شدندیخانواده معتمد بچھ دار نم.... بھتر  بود یاز ما کم
 .... کردندی بابا شبانھ روز کار ماارسالن ب...بھتر شد 

 ھ؟یارسالن ک-
  کارگر بود.......برادرمون :  زد  و گفتی لبخند تلخالھھ

  ھی گرری رو صورتش گذاشت وزد زدستشو
  کجان...ُاالن کــــ ..ا:  لرزون گفتم ی گرفتھ بود با صدامیگر

 سالش ١٩ سالم بود و ارسالن١۵ من میری دست دوم بگدی پراھی میونستباالخره ت: الھھ
 خواستی مکردی میقراریمامان ب... رهی تو رو از خانواده معتمد بگخواستیبابا م

 نھیدخترشو بب
 
 

تا .. میھمھ خوشحال شد.... مارو ببره شمال خوادیکھ بابا گفت م... بود نی فروردلیاوا
 کھ بابا حواسش پرت شد و تصادف می جاده چالوس بودتو.. میحاال شمال نرفتھ بود

 ....میکرد
من تو اون تصادف پدر مادرمو با .. تصادفھ وحشتناک ھی:  لرزون ادامھ دادی صدابا

 ..... برادرم از دست دادم
 ... کنمی ادامھ نده خواھش مگھی دکنمیخواھش م:  گفتمھی گربا

 ھی داشتن گرواشی واشی شده بودن و داری بدمی رو دکای برگردوندم ثنا و نسرمو
 ...کردندیم

   بودندبستھی باند  سفکی بستم دستمو بردم رو سرم با چشمامو
  زنمی بھت سر میمن برم خواھر:  الھھ

 ... دی شدم خم شد و سرمو بوسرهی چشمامو باز کردمو بھش خآروم
 رونی از اتاق رفت بو
 ی بخوابیخواینم:  و گفتدی و خستمو دی اشکیچشم ھا.... النا یچھ سرنوشت:  کاین

 کنمی مدارتی؟ھر وقت بھ ھوش اومد ب
.............. 
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 از آلمان اومدن ایپدر مادر آر.... مرخص شدم   مارستانی روز گذشت من از بدو
 کرد ھیمادرش انقدر گر... نداشتن یحال روز خوش... کماست ای آردنی فھمیوقت...

 ھیبر خالف تصورم بغلم کرد و دوباره گر..دی مادرش منو دیوقت...و غش کرد .....
 .. کرد
 ... شدمرهی خی گوشھ اکی تختم نشستم و بھ یاالن رو... شدمی روز افسرده تر مھر
  توایب: گفتم یفی ضعیبا صدا.... بھ در اتاقم خورد ی اتقھ
  قرآن دستش وارد اتاق شدھی باز شد و الھھ با در
 

  سالم:  الھھ
 سالم-
  دلمزی عزیخوب:  زدو گفتیبخندل
 تی وضعنی خوب باشم تو ایچجور -

 بھ یدست... شھی درست نمیزی غم بغل گرفتن و اعتصاب غذا چیالنا با زانو: الھھ
 گفت گفت ی دکترش چیدیبھ درگاه خدا پناه ببر اونروز خودت شن:  و گفت دیقرآن کش

 بھوش اومدنش فقط معجزه خداونده
 
 ی بدادی بھ من وضو گرفتن و نماز خوندن شھیم:  گفتماری اختی شدم و برهی قرآن خبھ
 چرا کھ نھ:  زد و گفت ی تھ دل لبخنداز

 ...مارستانیو رفت ب.... دادادی روز الھھ بھ من وضو گرفتن و نماز خوندن و اون
  ادی بھوش بای کنھ آری سرنماز از خدا خواھش کردم کھ معجزه اشب
 ....... وع کردم بھ خوندن و باز کردم و شرقرآن
 ...  سجاده خوابم برده بودی رودمی شدم دداری بی وقتصبح

 کھ الھھ برام آورده بود و در آوردم و مرتب ی گلداردی و چادر سفدمی کشی اازهیخم
  کمدم گذاشتمیتو

   صبح بود٧ بھ ساعت کردم ساعت ینگاھ
 النا یوا:  گفتیو با خوشحال اومد تو کای باز شد و نی بدی دفعھ در اتاقم با صداکی

  االن آرام خواھرش خبر دادنی بھوش اومده ھمایجونم آر
 دعا ھام یعنی واقعا بھوش اومد یگیراست م:   گفتمی از جام بلند شدمو با ناباورعیسر

 جواب داد
 یموھامو ساده بستم برا... آره تکون داد صورتمو شستم ی تند تند سرشو بھ معنکاین
 ....دمی رژ گونھ و رژ لب کشھی ادی در بی روحی صورتم از حالت بنکھیا

 ھم انداختم رو سرم کفش ی شال مشکدمی پوشییموی لی مانتوھی با ی مشکنی جشلوار
 رونی برداشتم و از خونھ زدم بی دستفی کھی ھمراه با نموی ماشچیی سودمی پوشیمشک
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  بود تصادف کنمکی نزدیحت... کردمی می سرعت رانندگبا
 .... پارک کردممارستانی بی جلونویماش
ھنوز بھ بخش منتقلشون نکردن :  اتاقش کجاست در جوابم گفتدمـی پرسرشی پذاز
  ھستندICU االن تو...
  ممنونیمرس -

 زدندیکھ با ھم حرف م...دمی شوھرش دیعنی راه رو الھھ رو با دکتر تو
 الھھ: زدمصداش
:  و محکم بغلم کرد و دم گوشم گفتشمی اومد پی با خوشحالدی طرفم تا منو دبرگشت

  دعا ھات بر آورده شدیدید
   سرمو تند تند تکون دادمی خوشحالبا

    خانوادششی پمی برای منتقلش کنن بخش بخوانیاالن م: الھھ
آرام ھم .... انقدر خوشحال شدند مادرش بغلم کرددندی تا منو دای خانواده آرشی پمیرفت

  ممنونم النا: شوق بغلم کرد و گفتبا اشک 
 ؟یبھ خاطر چ-
 
 

 مامانش بھ رونی آوردن بی تخت از اتاقی رو روای بگھ کھ آریزی خواست چآرام
 کھ داشت تخت و یپرستار. دیطرفش رفت و صورتش و با دو تا دستش گرفت و بوس

 بھ بخش اونجا ھر می پسرتونو منتقل کنمیخوایخانم م:  گفتی با مھربونکردی متیھدا
 نشی ببوسنیچھ قدر خواست

 باشھ):  خانمنویم(  ای آرمادر
  تو اتاقمیھممون ھجوم برد... رو منتقل کردن بھ بخشایآر
 
 
ھممون و نگاه کرد و در آخر نگاھش و بھ من دوخت ... چشم ھاشو باز کرد و ایار

حالت : فتم کھ گفت دستشو گرستادمیمنم لبخند زدم و رفتم کنار تختش وا...لبخند زد 
 خوبھ

 شمی نمنی بھتر از ایلیخ -
 خوشحالم کھ حالت خوبھ: ایآر
 نکھی بعد از اخوامی دختر عشق منھ منیبابا مامان ا:  بھ پدر مادرش ادامھ دادرو

  شی خواستگارمیمرخص شدم بر
  باشھ حتما: ای پدر آرنادر
  بشم جفتتونیقربون خنده ھا:  خانم  گفتنوی کھ مدمیخند
  خدا نکنھ: ای آرمنو
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 نیوقت مالقات تمومھ لطفا بر:  گفت یالھھ اومد تو اتاق و با شاد..... دنی خندھمھ
   استراحت کنھماری تا برونیب

 رو تنھا گذاشتن خم شدم صورتش ای کردن رفتن و منو آری خداحافظای از آرھمھ
 ... کردمیو ازش خداحافظ... دمیبوس
 خوشحال بودم کھ خدا جواب دعا یلیخ.... مرخص شد مارستانی از بای روز بعد آرسھ

 ...ھامو داد از اون روز بھ بعد شروع کردم بھ خوندن نماز و قرآن
 گذشتھ بود کھ تلفن عمارت بھ صدا در ای از مرخص شدن آری ھفتھ اکی بایتقر

  من بودن اونروزشیبھزاد شوھر الھھ و الھھ ھم پ...اومد
 ....  تلفن و برداشتالھھ
 ...بلھ: الھھ

-................. 
  خانمنویسالم م: الھھ

 ....  تو گلوم و بھ سرفھ افتادمدی پرخوردمی کھ داشتم می قھوه ادمی رو شننوی اسم متا
 کھ بھ زور زدی نشست کنارم و شروع کرد بھ زدن پشتم انقدر محکم معی سربھزاد
  یزنی بسھ بسھ چقدر محکم میوا: گفتم
 کھی کوچی آبجزننی حرف می درباره چنیفعال گوش بده بب:  و گفتدیخند

 گنی می چنمی کردم ببزی غره رفتم و گوشامو تچشم
 
 

  چشمیقدمتون رو.بلھ حتما : الھھ
 :................................... خانمنویم 

 نھ خداحافظ: الھھ
 یواستگار خانی بخوانی مگفتی میچ:  مبل بلند شدمو گفتمی از روعیسر  

  بـــــــــــــــــــــــلھ:  مبل نشست و گفتی خونسرد رو الھھ
  واقـــــــــــــــــــعا -

 ..... اوھوم: الھھ
 کنن نھ ی چقدر خوبھ النا رو از ما خواستگاریوا:  گفتجانی دفعھ جو گرفتش با ھھی

  بھزاد
 یلیاره خـــــــــــــــ: گفت نگاه بھ الھھ کرد و ھی و نیی دستشو آورد پای روزنامھ بھزاد
  خوبھ
 ی ذوقی چھ بشیا: الھھ

 خب خانمم بپرم باال: دی خندبھزاد
 نھ ولش: الھھ

  انی میک) الھھ(یال.... گھیعــــــــــــــــــــــھ بسھ د -
 ٨امشب ساعت :  الھھ
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  من ھنوز آماده نشدمیچــــــــــــــــــــــــــــــ -
  ھای ساعت وقت دار٨ ظھره ١٢ نگاه بھ ساعت کن تازهھیخواھر من : الھھ

  ھا من برم لباسا مو آماده کنمیگیراست م -
 
 

 ... دارمی چنمیاومم بب...در کمدمو باز کردم ... بدو رفتم تو اتاقم بدو
  کنمدای لباس مناسب پکی گشتم تا لباسامو
 سھ رب دامنشم کلوش نی ساده آستدی بھ رنگ سفزی بلھی... دامن خورد زی بلھی بھ چشمم

 ..  خوبھنیھم... باال تر از زانو بود کمی یاسیبود بھ رنگ 
 ونی پاپھی کھ یاسی صندلھ ھی.. تخت گذاشتمشون  بھ سراغ صندل ھام رفتم یرو

 ..  اونم گذاشتم رو تخترونیکوچولو داشت آوردم ب
  رفتم آشپز خونھو
 سارا..  میمر-

 دی الزم داشتیزیبلھ خانم چ: میمر
 از ھر نوع غذا و دسر عمارت نی دوست دارم سنگ تموم بزارمیامشب مھمون دار -

  دستھ گل باشھنیھم ع
 چشم خانم: میمر 

 الھھ بھزاد:  و داد زدمرونی آشپزخونھ اومدم باز
 ..یزنیبلھ خواھر زن چرا داد م: بھزاد

 مینی قشنگ ببلمی فھی ، لمی سالن فمی برنیایب-
 ...  شدی عالمھ کار دارم چھی حاضر شم و دی من بایگفتی میت االن داشنیوا ھم: الھھ 
 
 
 گھی گفتم دی چھی-

 ی بزاریخوای میلمیحاال چھ ف:  تاسف تکون دادو گفتی از روی سربھزاد
 مینی ببمی ھست بزاری چمینی ببنیای بدونمینم -

  مبل بلند شدن و دنبال من راه افتادنی و بھزاد ھم زمان از روالھھ
  خوبلمی فھی و شروع کردم بھ گشتن نی نشستم رو زملمی تو سالن فمیرفت  
 ... خوب انتخاب کردم و گذاشتملمی فھی
 ..می و متوجھ گذر زمان نبودمیکردی نگاه ملمی فمی داشت۶ ساعت تا

 یموھامو خشک کردم و مدل پرنسس.... ساعتھ  گرفتممی دوش نھی تو اتاقم و رفتم
 داده بودو بھ دستم بستم ھی روز تولدم ھدکای کھ نیتبنددس.. دمیلباسامو پوش...بافتم
 کھ از دره ی اومد موقعادمیتازه ... کو میگوش... دمیصندلمو پوش... کرده بودم شممیآرا

  شکستھمیپرت شد
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 ستی ب٧:۴٠ساعت .. کھ شکل قلب بود نگاه کردم واری دی چنده؟بھ ساعت روساعت
  بھ اومدنشون موندهقھیدق

  آمادستزیھمھ چ  :  گفتممی و بھ مرنیی پارفتم
 بلھ  :میمر

 دیخندی و بھزاد داشت بھش مرفتی تو سالن الھھ داشت تو سالن رژه مرفتم
 یخندی میبھزاد بھ چ -

 کنم نگرانھ کاری بگم چی خواستگار ھا اومدن من چی وقتگھی الھھ میچیھ: بھزاد
 خانمم

 عـــــــــــھ بھزاد:الھھ
 جانم:بھزاد
  چشم غره بھش رفت کھ زنگ عمارت بھ صدا در اومدھی الھھ

  اومدنیوا
 اومدن: الھھ

 
 

 ایاول پدر آر... میستادی در ای بھ استقبال شون جلومیما ھم رفت...  در و باز کردسارا
  ای و آرام و آری بعد مادرش پشت سر مادرش علمیاومد توبھش سالم داد

داداش وقت : زد بھ پشتش و گفتی شد کھ علرهی چشمش بھم افتاد با لبخند بھم خایآر
  زدندی برا دادهیز
 شو پاک کرد و وارد سالن شد ما ھم پشت یشونی از خجالت سرخ شد و عرق پایآر

  میسرش وارد سالن شد
 کھ عرق ی در حالای آرزدندی و بھزاد داشتن باھم حرف مای رو مبل  پدر آرمی نشستھمھ

  بابا: وم  گفت بھ پدرش آرکردی شو پاک میشونیپ
 باشھ باشھ:  و گفتدی خندای آرپدر

 می اومدنجای بھ اری امر خی  ما برادیدانیخب ھمونطور کھ م:  گفتای آرمادر
جوونا کھ حرفشونو زدن و النا خانمم کھ قبول :  خانم و گرفتنوی ادامھ حرف مای آرپدر

  کرده
  شو بگنجھیاوھوم االنم برن تو اتاق حرف بزنن و نت: خانمنویم

  کنیی رو بھ اتاقت راھنماایالنا آقا آر: الھھ
 ایاز پلھ ھا رفتم باال پشت سرم ھم آر.... ھم بلند شدای جام بلند شدم آراز
 دی کشقی نفس عمھی ای آرمی وارد اتاق شدنکھیھم 
 
 

 ی خواستگاریایبار اولتھ م:  و گفتمدمیخند
  اره چھ سختھ: ایآر
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 قربون خنده ھات:  گفتای کھ آردمی خنددوباره
  نھ؟گھی جوابت مثبتھ دیکنیالنا قبول م:  ادامھ دادی نگرانبا

  گفتم و سرمو تکون دادماوھوم
 میینجای وقتھ ایلی خمی برایب: ازم جدا شد و گفتعی بغلم کرد و سرایآر
 :  خانم گفتنوی کھ منیی پامی لبخند رفتبا

  شدچى
 مبارکھ:آرام
 رو زود یبھتره جشن عروس:  گفتای سر جاھامون کھ پدر آرمی دست زدن نشستھمھ

 می امشب معلوم کننی رو ھم ھمھی آلمان مھرمی برگرددی چون ما بامیتر برگزار کن
   تا شاخھ گل رز باشھ١٤٠٠ سکھ تمام بھار و ١٣٩٥ ام ھی شد مھرقرار

 شی و آزمادی خرمی فردا بردیبا..... گھی ھم دو ھفتھ دیعروس 
 

 ی برامی کندی ھم خرمی بدشی آزمامی اومد دنبالم کھ ھم برایشب آر اون فردا
 بعد می اول لباس عروس بخرمیبعد رفت.... می و خون دادشگاهی آزمامیرفت.......یعروس

 ای آریکت و شلوار برا
  ارنی لباس عروس ھارو بنی بھ خانم فروشنده گفت کھ بھترایآر... می مزون شدھی وارد

 ... لباس عروس ھا اومدنی رفت و با بھترخانمھ
   کالفھ شدمگھی بازه اون زشتھ واقعا دنیا... گرفتی ھمش اشکال مایآر
  ینی ببدی تو ھم نباکنمی خستھ شدم بھ خدا اصال خودم انتخاب مایعھ آر_
  النا عھ:  بچھ ھا غر زدنی عایآر
   کھ گفتمنیھم_

  ی کردو نشست رو صندلیپوف
   خانمدیببخش_

 بلھ: فروشنده
 دیاری رو بییایتالی ای لباس عروس ھانیباتری و زنی من بھتری براشھیم_

 بلھ حتما: فروشنده
 یلی خشیکی اونا نی چند تا لباس عروس آورد کھ از بقھی رفت و بعد چند دقفروشنده

 یلی بود خی زانو تنگ بعد از اون مدلھ ماھنییقشنگ بود مدلش دکلتھ بود و تا پا
  خوشملھ پروش کردم

 اون ی دلم برارونی بای اون تو بیکنیکارمی چیالنا دار: ار اونور پرده اومدای آریصدا
 شکل ماھت تنگ شده

 
 
 اومدم_

 .... عروس و از تنم در آوردملباس
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...  رستورانمی رفتای و با آرمی ھامونم کرددی خرھیبق... رونی بمی و اومدمی کردحساب
  جوجھای پلو سفارش دادم و آریمن ماھ

   من و رسوند عمارت و رفتای آرمی غذا مونو خوردنکھی از ابعد
  کننیدگی کھ بھ کار ھا رسسی برگشتن انگلکای و نثنا

 سی نیمن اومدم کس:  عمارت شدم و داد زدموارد
  مارستانیسالم خانم الھھ خانم و آقا بھزاد رفتن ب:سارا
 تخت افتادم یرو...  گفتم و رفتم تو اتاقم انقدر خستھ بودمی مو انداختم باال و آھانابرو

  دمیو خواب
 

 الھھ رفتھ شگاهی اومد دنبالم و منو رسوند آراایآر... دی فرا رسی روز عروسباالخره
 شمیآرام ھم اومده بود پ... گھی دشگاهی آراھیبود 

 
 
  ھ نباشظی غلشمی آراادی گفتم زشگری آرابھ

 شگرهی دست آراری زی سھ ساعتبایتقر... گفت و کارش و شروع کردی باشھ ااونم
 نی ماتم برد ادمیتا خودمو د... ستادمی وانھی آیجلو... دمیلباس عروس مو پوش.... بودم

و ...  ماتش برددی اونم تا منو درونی اومد بگھی اتاق دھیآرام ھم از ... واقعا منم
 ییالنا واقعا تو:گفت
  پ ن پ روحمھ:  و گفتمدمیخند
 ی خوشگل شدیلیدختر خ:آرام
 ... اونم خوشگل شده بود.. آرام افتادشی چشمم بھ لباس و آراتازه

  بوددهی پررنگ پوشی آبی ماکسھی
  ی خوشگل شدیلیتو ھم خ_

  یمرس:  زد و گفتیلبخند
 آقا داماد اومد:  ھا داد زدشگری از آرایکی
 
 

 تعجب دنمی اومد تو و اونم مثل آرام با دایآر..  توادی بایرمنتظر شدم آ... دمی پوششنلمو
 یی تونیالنا ا: کرد و گفت

  بھ قول خوده النا پ ن پ روحشھ:  گفتآرام
 نخود ھر آش:  بھ آرام رفت و گفتی چشم غره اایآر

 عھ داداش: با اعتراض گفت آرام
  بدون توجھ بھ آرام بھ طرفم اومدو جلوم زانو زد و دستھ گلو بھ طرفم گرفتایآر



 @cafeetakroman                      اختصاصی کافھ تک رمان  رروغرمان دخترم

 58 

از ...دیآرام کل کش.... دی مو بوسیشونیبلند شد و پ...  لبخند گلو از دستش گرفتمبا
 خارج شگاهیتا از آرا.... بودستادهی اشگاهی در آرای جلولمبرداری فمی خارج شدشگاهیآرا
   دادنحی شروع کرد بھ توضمیشد

 سوار شدم...  و برام باز کردنی در ماشایآر...  بکن اون کارو بکننکارویا
ھمھ دم در تاالر جمع شده بودندبا ...میدیبھ تاالر رس....  سوار شد و حرکت کرداونم

  شدمادهی شد و در و برام باز کرد پادهی دوباره پایآر....دنی عروس کل کشنی ماشدنید
 میبازو شو گرفتم و داخل تاالر شد

 
 

 سر جامون می رفتگھی دستمو گرفتھ بود باھم دای آرکردنی با حسرت بھ ما نگاه مھمھ
 عاقدم اومد و خطبھ عقد و شروع کرد بھ خوندن  بار اول کھ خوند دھنم و باز مینشست

   با آرنجش زد بھ پھلومایکردم کھ بلھ بگم آر
 نھیعروس رفتھ گل بچ:  گفتدیسابی داشت باال سرمون قند م آرام اومد کھیصدا
  خوادی می لفظریعروس ز: بار دوم خوند دوباره آرام گفت ی براعاقد
  شما را بھ عقد دھیدلمی بنده وکای آگمی بار سوم میعروس خانم برا: عاقد

 اورم؟ی در بی سپھرایآر 
 با اجازه بزرگترا بلھ_

 انگشتر در ھی کتش بی از جایآر... می از جاھامون بلند شدایمنو آر... دست زدندھمھ
 قر تو یوا...  وسطختنی جوون ھا ریآھنگ گذاشتھ شد و ھمھ ... آورد و دستم کرد

 دهیکمرم خشک
   حاال نوبت شماستدیپاش: آرام اومد سمتمون و گفتقھی چند دقبعد
 تو ھم ای منو آریدستا...و آھنگ عروس مھتاب گذاشتھ شد...  شدی وسط خالمی شدبلند

 .... دنی بھ رقصمیقفل شد و شروع کرد
 عروس کشون ی ھاشون شدن و برانی تموم شد ھمھ سوار ماشی عروسنکھی از ابعد

 ھی ھدای آری کھ باباای بھ طرف خونھ مشترک من و آرمیھمھ راه افتاد....آماده شدند
الھھ اومد سمتم و بغلم کردو .... می شدادهی پنی از ماشمیدیوقتي رس. ... داده بودیعروس

 بھزاد ختمیری من بزور جدا کرد منم داشتم اشک ماز  کردن بھزادھیشروع کرد بھ گر
 کیالھھ ھم دوباره بغلم کرد و تبر..  خواھر کوچولویخوشبخت بش: رو بھ من گفت

 گفت پدر کی و تبردی ھر دومون رو بوسیشونی ھم پایمادر آر...گفت رفت خونشون
بھ تو   جان دخترموایآر:  گذاشت و گفتای اومد دستھ منو گرفت و تو دست آرایآر
 بھ ھم نگاه ای اونا ھم رفتن منو آردی و تو رو بھ خدا انشاءهللا خوشبخت بشسپارمیم

  خانمممیبر:  گفتای آرمیکرد
 ......  میبر:  زدم و گفتمیلبخند

 انیپا
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