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 ..  اندی خاکسترای دنی ھاآدم
 .. اهی نھ سدی سفنھ

 ..ستی نی پوستشان خوبری کھ زیی ھاخوب
 .. استنھی نگرند اما درونشان آی بد بھ آنان می دهی کھ ھمھ بھ دیی آدم ھاو

 .. ستیبن بست ن.. بستبن
 ری مسکی...  کشاندی کھ سرنوشت، تو را بھ آن سو میبھ مقصد.. راه استکی

 ... و ناھموار..یسنگالخ
 .. ستی کوچھ نکی بست بن
 .. قلب آدمھا است وتھ

 ..بس
 : اولپارت

 نھی کھ فقط سی بھ رنگ مشکی بار آخر بھ خودم نگاه کردم لباس رقص عربیبرا
 کھ دوطرف ری داشت دامن راستھ حریھامو پوشونده بود و روش پراز منجوق دوز

 رنگم کھ یی لخت و خرمای موھاشدیپاھام چاک داشت و با ھر حرکت پاھام معلوم م
 صورت پراز غمم یکھ مثل نقاب بای و زحی ملشی بودم و اراختھیبھ حالت فر دورم ر

 ھم برداشتم و ی مشکی تخت نقاب پارچھ ایرو حفاظ گرفتھ بود خم شدم و از رو
   رقاصھ کامل شدمکیدم االن کامال روصورتم ز

 تو دلم زمزمھ کردم 
 شھیمثل ھم!!یتونیبرو طناز تو م+
 کھ با لھجھ دیرسی عرب بھ گوش مزی ھی مردھاغی دست و جی اتاق خارج شدم صدااز

 اشاره کردم و اھنگ مخصوص ی جی بھ دکردنیمخصوصشون اسم منو صدام
 کمرمو دنیدم بھ رقصشروع کر  سن وی رو پخش کرد رفتم رویرقص عرب

عرب چندشم  ی ھارمردی پی از نگاه ھادادمی ھامو تکون منھی و ھم زمان سلرزوندمیم
 ری زھی ثانکی زدم کھ جفت پاھام معلوم شد در عرض ی نداشتم چرخی راھی ولشدیم

 اشاره کردم و اھنگ قطع شد ی جی برام نمونده بود بھ دیپاھام پر از پول شد نفس
 .. کردم و بالبخند برگشت بھ اتاقم تا لباسامو عوض کنمی مصنوعمیتعظ

 
 

 نفس آخر منو بھ ی  تنگنی ازدمی نشستم ھنوزم نفس نفس منھی آی و جلودمی پوشلباسامو
  واردشد با لبخند کنارم نشست و گفتدهی در اتاق بازشد و زبدهیکشتن م
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 یخستھ نباش-
 ممنون+
 ود گفت بھ من کرد کھ متوجھ حالم شد زی نگاھدهیزب
  دخترم حالت خوبھ؟فھیلط-

  تکون دادمسرمو
 دهی زبشدی و چشام داشت تارمومدی باال نمگھی نفسم ددی بلندشد و سمت کشو دوازجاش

 ھام شد ھی فشرده شده وارد ری رو داخل دھنم گذاشت و فشارداد ھوایزود اسپر
 تخت خوابوند ی منو رودهیزب.. از جلو چشمام رفتیاھی سکردمی میاحساس تازگ

 وگفت
 ارمیدخترم من برم برات شربت ب-

 رلبی کھ برام انتخاب کرده بودن رو زی تکون دادم کھ از اتاق خارج شد اسمسرمو
 فھی لطفھی لطفھیزمزمھ کردم لط

 اوردم تنھا رونی و پالک رو بدمی بھ گردنم کشی دستفھی اسم من طناز بود نھ لطیول
راصل حکم شناسنامھ مو داشت واقعا چرا  ھمراھم بود و دی کھ از بچگیزیچ

 .. شد و خوابم بردنی کم چشام سنگشد؟چرا؟؟کمی مینجوری ادیسرنوشت من با
 
 کھ شبی شونھ ام چشمامو بازکردم ھوا روشن شده بود از دی روی احساس دستبا

 کردی با لبخند نگاھم مدهی بودم ھنوز چشم وانکردم زبدهیخواب
  جان؟فھی لطیحالت خوب-

  تکون دادمسرمو
 اره حالم خوبھ+
 ای صبحانھ رو اماده کنم توھم برمیباشھ من م-
 چشم+
 تخت بلندشدم و رفتم تا دست و صورتمو بشورم بھ چھره ی از اتاق خارج شد از روو

 ی از ھرچشتریب.. رنگی و نقره ای خاکستری چشم ھادی سفیخودم نگاه کردم پوست
 دست و صورتمو شستم و با حولھ صورتمو کردی مییتو صورتم چشمام خودنما

از اتاق خارج شدم بدون   سرم بستمیخشک کردم موھامو شونھ زدم و محکم باال
 دهی زبی چندلقمھ خوردم و خواستم برم تو اتاقم کھ باصداشھی مثل ھمی حرفچگونھیھ

 متوقف شدم
 ھم ژهی مھمون وکی ھاش ی اقا عبدهللا گفت امشب عالوه بر مشترشبی جان دفھیلط-

 ..داره پس خودتو اماده کن
 رقصمو خوادی عرب ھوسش گرفتھ و مرمردی کدوم پستی شروع شد معلوم ندوباره

دستمو .. کھ تونستم بکنم تکون دادن سرم بود و بعد بھ اتاقم پناه بردمی تنھا کارنھیبب
شده   پالک حکنی من داخل ھمتی و پالک رو لمس کردم تمام ھودمیدور گردنم کش

 کیسالھ ام بوده ۴ منی وقتدهی زبیگفتھ ھا  طبقی ولادی نمادمی می از بچگیزیچ..بود
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 منو قبول کرده و حاال شدهی ھم چون بچھ دار نمدهی من رو بھش فروختھ زبیرانیمرد ا
 تو سرنوشتم بھ ستوه اومده یی معنای و بی ھمھ گنگنی از ادهی بھ من بخشفشویشغل شر

 پاکت مقابلم کی  اومد داخلدهیدر بازشد و زب... گم کردمرمویبودم واقعا خودمو و مس
 گذاشت و گفت

 ی استفاده کننایعبدهللا گفت امشب از ا-
 جوابم نموند و از اتاق خارج شد تا شب ھنوز چندساعت مونده بود و من ھنوز منتظر

 ...فرصت داشتم
 
 

سطل لباس چرک  لباسامو دراوردم و انداختم تو رمی گرفتم برم حموم و دوش بگمیتصم
 بھ بدنم نشست ی قطره لرز بدنی رفتم با اولردوشی آب سرد رو بازکردم و زریھا ش

 کھ دمیچی بعد عادت کردم خودمو شستم و از حموم خارج شدم حولھ مو دور بدنم پیول
 کھ خوابم دمی تخت درازکشی پوشونده بود روامو پی ران ھاری و تا زنھیفقط قسمت س

 ...برد
 شی و وحشزی خوردم عبدهللا با نگاه ھی پاھام چشامو بازکردم و تکون احساس لمسبا

 بھ بدن برھنھ ام زل زده بود از جام بلندشدم و با تشر بھش گفتم
 ی تو اتاق کسیای بدون اجازه نادندادهی بھت یکس+

  زدی چندشلبخند
 ... نگات کردم وکمی شدهیخب حاال مگھ چ-

 یزی چرتی عربا از غنی ایعنی خوردی حالم داشت بھم می و نامردی ھمھ پستنی ااز
  ارنیسردرنم

 کھ فرستادم را یی لباساادی مژهی ھا و مھمون ویشو کھ االن مشتر  کم کم امادهفھیلط-
 یبپوش

 ی مردھای برادی بای تا کدونستمی نمدمی کشی تکون دادم کھ از اتاق رفت نفسسرمو
 بود و نگاه دهی کھ عبدهللا خریم و لباسدر پاکت رو بازکرد..امیعرب قرو قمزه ب

 شھی اش منجوق و رنھی سی بھ رنگ بنفش کھ روی رقص عربراھنی پکی کردمیم
 پا چاک داشت دور کمرم ھم وطرف داشت و دامن راستھ ساتن کھ از دی نقره ایھا

 ھا داشت رنگ بنفش واقعا با پوستم سازگار بود موھامو خشک کردم شھیاز ھمون ر
 باسنم ی بود و تا باالختھی ھم کردم موھام لخت دور رشی اراکمی ختمیو باز دورم ر

 .. کردممی دراور نقاب لباس رو ھم برداشتم و رو صورتم تنظیاز رو..دیرسیم
  گفتدهی بازشد و زبدر
  کھ ھمھ منتظرتنای بفھیلط-
 ھباش+

 ...داشتمی سمت سالن قدم برمدهی زبھمراه
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 ھمراه با اھنگ بدنمو تکون مبدادم دنی شد و من شروع کردم بھ رقصی پلاھنگ
 افتاد کھ کنار یی نگاھم بھ مرد سن باالدادمی و شونھ ھامو تکون ملزوندمیکمرمو م

کھ  دمی دور چرخکی شدی اھنگ داشت تموم مکردیعبدهللا نشستھ بود و بھ من نگاه م
 و بھ زدنیھمھ دست م... رو حس کردمل پوی اسکناس ھای زبررپاھامی زشھیمثل ھم

 ی نحس و بتی جمعنی حالم از اخوردنی مشروبشون رو می ھاوانی من لیسالمت
 کھ از ارمی گرفتم و داخل شدم خواستم لباسامو دربشی راه اتاقمو پخوردیناموس بھم م

  و با اخم سمتش برگشتمدمی کشینی نگاھم بھ عبدهللا خورد ھنھیتو آ
 ؟؟ی مبخوایچ+

  پول دستش بودی ادستھ
 یری منجایلباساتو جمع کن امشب از ا-

  برم؟دی کردم کجا؟اصن چرا باتعجب
 چرا؟+

  گفتشمردی کھ اسکناس ھارا مھمونجور
 من امشب فروختمت-
 ؟؟یییچ+
 اره حاالھم ساکتو ببند کھ منتظرتھ-

اره کاال بودم اگھ کاال نبودم منو بھ . مگھ من کاال بودم کھ منو فروختشدی نمباورم
قطره ..اره من کاال بودم..ختنیری اگھ کاال نبود ھرشب بھ پام پول نمفروختنی نمدهیزب

  با سرانگشت پاکش کردمدیاشک از گوشھ چشمم چک
  تا اماده بشمرونیباشھ برو ب+

 چرا ایخدا..لباسامو عوض کردم و ساکمو بستم.رونی تکون داد و از اتاق رفت بسرشو
 ھ؟چرا؟؟؟ینجوریسرنوشت من ا

 کھ زده بودم من رو بھ یطبق حدس..رونی بار آخر بھ اتاق نگاه کردم و اومدم بیبرا
  ھمون مرده فروختھ بود

 میبر+
  بھم نگاه کرد وگفتمرده

  طرف خانومنیاز ا-
 یجلو! کنمی باھش خداحافظخواستمی؟م کجاسدونستمی نبود نمدهی راه افتادم زبدنبالش

  پارک بودکی فوق العاده شنی ماشکیدر 
 دی سوارشنییبفرما-

 باشھ ی پولدارخی شخوردی مرد نمنی رو بازکرد و سوارشدم  تعجب کردم بھ ادر
 صورتمو سمتش کردم و گفتم

 ده؟ی خریمنو ک+
   روشن کردنویماش
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 رقاصھ رو نیباتری و زنیبھتر از من خواستن دمی فوآد خرخی شیمن شمارو برا-
 ارمیبراشون ب

 ھاف ھافو عرب ی ھارمردی از پیکی زدم حتما ھی تکی تکون دادم و بھ صندلسرمو
 ..دمی نفھمیزی چگھیچشامو بستم کھ د.دهیمنو خر

  خانم خانم-
 ادهی بھ بدنم دادم و پی کش و قوسمی بوددهی رسدارشدمی ھمون مرد ازخواب بی صدابا

 بھ کاخ مقابلم نگاه بای نگاه کردم باشکوه بود و زدمی جدی زندگطیشدم با چشم بھ مح
مرده ساک رو .. منی نھ برای ولربودی چشم گیی و طالدی سفی با نمایکردم قصر

 رو کھ دورش طال بود ی اشھی افتادم در شراه برداشت و گفت دنبالش برم پشت سرش
 بود از پلھ ھا باالرفت منم باتری صدچندان زرونشی داخلش از بمیبازکرد و وارد شد

 شده بودن نگاه رهی بھ من خیھمراھش رفتم با تعجب بھ چند دختر جوان کھ با کنجکاو
 ی اتاق آخرقطاتاق داشت کھ از قرار معلوم ھمھ انھا پر بود و ف۶ طبقھ باالکردمیم

  بود درو بازکرد و چمدون رو داخلش گذاشتیخال
  اتاقتون شبتون خوشنمیا-

 رنگ و یاسی ی بنفش و پرده ھای ھایواری بست بھ اتاقم نگاه کردم کاغذ ددرو
 تخت انداختم نرم ی و ارامش بخش بود خودمو روبای زی ھمھ چدی چوب سفشیسرو

 ی کمد پراز لباس مختلفھ و واسھ لباس ھادمی کھ دنمیبود خواستم لباسامو داخل کمد بچ
 بود جا ی و لباسامو تو چند تا کشو کھ خالمکشو رو بازکرد..داره جارو ھم ننیمن کمتر

 یدر اتاق بازشد و زن..خورهی لباس ھا بھ دردم نمنی ادونستمیدادم ھرچند م
 سالھ وارد شد بھ سمتم اومد و گفت٣٧بایتقر

 پاشو-
 زبودی برانگنی بھ من کرد نگاھش تحسی نگاھبلندشدم

   خوبھافتیخب ق-
 تم بدبخدهی چھ فایول+
 چرا بدبخت؟؟؟-

  دردودل کنمی کسی براخواستی مدلم
  تخت نشوندی لبخند دستمو گرفت و روبا
 اسم دمی کھ شنی اونجورکنمی چندسالھ کارمنجای ھستم سرخدمت و مراقب اھیمن حور-

  اس درستھفھیتو لط
 نھ اسم من طنازه+

  کردمفی رو براش تعرای ھمھ قضاکردی کرد و بھ من نگاه متعجب
 ! کمکت کنمتونمیخب من م-
 ؟یجوریچ+
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 ماه رو کی ینیری زن و دخترا براش شھی طناز اقا فوآد مرد جذاب و مغرورنیبب-
 خانوم ی و بشی کنی رو ابدتینیری شیتونی تو می ولشنی میدارن و بعد براش تکرار

  کاخ و سرانیو ساالر ا
 خستھ شده بودم ھدفم رو ی زندگنی کرده بود خودم ھم از اکمی بدجور تحرحرفاش

  عاشق کردن فوآدداکردمیپ
 ؟یجوریچ+
 دختر رو انتخاب کنھ تا براش کی اش ی شخصافتی واسھ ضادیخب فردا اقا فوآد م-

 بھ شانست شیباق..نیی پاایفردا صبح بھ خودت برس و ب..قدم اول تو رقصھ..برقصھ
 ..کنھینگاه م

 باشھ ممنون+
 یتراحت کن من فعال برم تو اسکنمیخواھش م-
 ریشب بخ+
 ختھی رھی کھ با حوری نقشھ اری فکرم درگدمی تخت دراز کشی اتاق خارج شد رواز

 ھدف ی بی زندگنی ھدف من معلوم شد تو ایبودم بود استرس و اضطراب داشتم ول
 ..چشمامو بستم و خواب مھمون چشام شد..داکردمیراھمو پ

 
تم اونطرف سمت در رفتم و درو  چشمامو بازکردم و پتو رو انداخومدی در میصدا

 کردی بالبخند بھم نگاه مھیبازکردم حور
 ؟یسالم طناز خوب-
 ؟یسالم ممنون توخوب+
 اره-

  دستش اشاره کرد وگفتینی سبھ
  دنبالتامی صبحونھ ات بخور بعدھم اماده شو منی اایب-
 باشھ+
  رو گرفتم و ازش تشکرکردم خواست بره کھ صداش زدمینیس
 ھیحور+
 جانم-
  تا ھروقت کھ گفتمی صداکنفھی منو لطخوامیم+
 باشھ-
 متشکرم+

 داخل یی حمام و دستشوسی گذاشتم سروشی آرازی می روینی اتاق رو بستم و سدر
اتاق بود رفتم دست و صورتمو شستم و اومدم شروع کردم بھ خوردن صبحانھ بعداز 

 بھ چشمش دی باگفتی مھیخوردن صبحانھ پاشدم تا آماده بشم در کمد رو بازکردم حور
 ناشی آستشدی گشاد منھی سری و از زبلندبود  رنگ کھیتونی زراھنی لباسا پی از توامیب

 برداشتم و شدی ھام معلوم منھی کھ سی اش باز جورقھی و قسمت ربودیاز جنس حر
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 ھم ی با رژلب صورتملی رکمی.. سرم بستمیموھامو با کش محکم باال..دمیپوش
 در اومد و یصدا.. سبز ھم پام کردمی روفرشی ھاییدمپا.ظاھرم کامل بود..زدم

  بھم کرد و گفتی شد نگاھاخل دھیحور
 ای  دنبالم بیکنی از نظر ظاھر جلب توجھ منیافر-

 کردنی کھ بھم نگاه میی پنج تا دختر ھمونانیی سرش راه افتادم از پلھ ھا اومدم پاپشت
 دندی من و لباسام خنددنی بودن با دستادهی کنارھم واشیه و آرا کوتایبا تاب و دامن ھا

  گفتھیحور
 انیدخترا ساکت آقا فوآد دارن م-

 قدم ی صدانیی سرمو انداختم پاستادمی منم کنارشون واستادنی کنارھم و با نظم واھمھ
 عطر تلخ و مردونھ اش فضا رو پرکرد تموم مدت سرمو ی بوومدی مردونھ اش میھا

 کردی داشت بھ ھمھ نگاه مدمشییپای چشم مری کھ متوجھ نشھ از زی جوراوردمیباال ن
 پاش بود ی با شلوار پارچھ ایشرت جذب خاکستری داشت تی ادهی ورزکلیقد بلند و ھ

 دستشو اوردجلو و چونھ امو نرم گرفت تو ستادی ھمھ رد شد و مقابل من وایاز جلو
 و براق گره خورد با ی مشکلھی جفت تکیدستش گرفت سرمو باالگرفتم نگاھم تو 

 گفت  ودی مردونھ اشو توھم کشی گرفت ابروھارنظری رو زنمییکنکاش از باال تا پا
 ھ؟یاسمت چ-
 فھیلط+
 ؟ی اومددیجد-
 شبیبلھ د+

 بود باصداش ی گفتھ بود پسر جذاب و خوشگلھی تکون داد ھمونجور کھ حورسرشو
 سرمو باالگرفتم

 ھیحور+
 بلھ اقا-
  تو اتاقم منتظرشمی شخصافتی رو بفرست واسھ ضفھیلط٨اعتامشب س+
 چشم-

 از یکی رفتھ بود شی طبق نقشھ پی ھمھ چدمی کشی ما دورشد و رفت نفس راحتاز
 دخترا بھم نگاه کرد وگفت

 اااایخوش شانس-
 ھم داشت با حرص و اخم بھم نگاه ی از ھمونا کھ چھره جذابیکی ی زدم ولیلبخند

 کردیم
  گفتھی تخت نشستم حوری تو اتاق رومی اومد سمتم و باھم برگشتھی حورستی نمھم

   رفتشی پی عالی ھمھ چفھی لطنیافر-
  برهشی درست پی کھ ھمھ چکردمیھمش دعا دعا م+
 خب کم کم واسھ شب اماده شو-
 باشھ+
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 منم برم بھ کارام برسم-
 برو+

 ی کارسختیول.. برسمیی فوآد انجام بدم تا بھ ھدف نھای رقصمو برانی بھتردی باامشب
 ... مغرور و سردهیبود از ظاھرش معلوم بود از اون آدما

 واردحموم شدم و لباسامو شدمی آماده مدی بایاستراحت کوتاھ  خوردن ناھار وبعداز
 شی آرازی می و جلودمی آب رو بازکردم و خودمو شستم ربدوشامبر پوشریدراوردم ش

 یکی باریخط چشم نقره ا. و مدل فرق کج درست کردمدمیسشوارکش نشستم موھامو
 دمیبا مدادچشم تو چشمامو مدادکش.زدم  رو گونھ ھامیرژگونھ آجر.دمیپشت چشمام کش

 ی براق کھ بھ لب ھام جلوه خاصییو درآخر رژلب آلبالو. تا درشت تر معلوم بشن
 نقره  رنگشدمی پوشمویحولھ امو دراوردم و لباس مخصوص رقص عرب. بوددهیبخش

 ی ھاشھی ھامو پوشونده بود و روش رنھی باال تنش فقط سدی از سفیبی بود با ترکیا
 و ری جنس لباس از حرخوردیدامنش ھم راستھ کھ از دوطرف چاک م. داشتیا نقره

 بزرگ نقره ھم یگوشواره ھا. داشتی با چشمام ھمخونشمیساتن بود رنگ لباس و آرا
 نقصم تو ی بکلیآماده بودم واقعا ھ..ل بستم داشت با خلخادی سنگ سفکیکھ وسطش 

 داخل ھیصورتم درست کردم حور  نقاب مو برداشتم و روکردی مییاون لباس خودنما
 دمی کشنی ھدنمیاتاق شد و با د

 یبری دختر مطمئنم دل فوآد رو می توچقدر خوشگل شدفھی لطیوا-
 خداکنھ+
 رنشدهی تا دمی برایحاال ب-
 باشھ+

 می راه پلھ بود از پلھ ھا باال رفتکی اونطرف سالن می اومدنیی از پلھ ھا پاھی حورھمراه
 می کردی بود ھم طمتی گران قی پراز تابلوھاوارشی در و دی کھ رویو راھرو کوتاھ

 ی ھای کاری قشنگ بود کاشیلی اتاق خی داخل نمامی اتاق رو بازکرد و رفتکیدر 
 کھ روش انواع یی طالزیم،تاق بود کھ وسط ایگآب نما بزر، و منظمی اروزهیف

 ...یمشروب بود و تخت خواب سلطنت
 فھیلط-
 بلھ+
 یکنیشروع م  ویای پشت اون پرده ھروقت اھنگ رو پخش کردم میریتو م-
 باشھ+

 سالم کرد ھی در بازشد و فوآد واردشد حوری رنگدی و نازک سفری پشت پرده حررفتم
  تخت نشستی و روختی ری مشروبوانی رفت و لزیکھ باسر جوابشو داد سمت م

 میاقا شروع کن-
 اره+

 اھنگ بلندشد از پشت پرده ی کرد صدای رو پلستمی کنترل رو برداشت و سھیحور
 فوآد ی تو چشمادادمی کمرمو تکون دادم و دستامو حالت موج حرکت مرونیاومدم ب
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 دمی سفیا زدم تا پاھی چرخلرزوندمی موھام انداختم و باسنمو منی بیزل زدم و دست
 نگاھمو از ومدی دادم و با موھام عشوه من ھامو تکونھی اھنگ کم شد ستمیمعلوم بشھ ر

 نشستم و رقص نشستھ ھم اجرا کردم ھمونجور نی زمی روگرفتمی نمینگاھش لحظھ ا
 سمتش رفتم و از پشت خودمو روش خم کردم با انگشت لرزوندمیکھ کمر و باسنمو م

 ھام نھیس  چشمام ونی نگاھش بلرزوندمی ھامو منھیاشارم صورتشو لمس کردم و س
 حرکت نقابمو کندم اھنگ تموم شد و من کی نواسان بود از روش بلندشد و تو الدرح

  تو دماغمدیچی عطرتلخش پی بوشد کی نزدزدمیھم جلوش زانو زدم نفس نفس م
 ی بریتونیم-
 چشم+

 مردونھ ی رفت تعادلمو از دست دادم کھ دستاجی سرم گکھوی بلندشدم تا برم کھ ازجام
  و مردونھ اش نگاه کردمیفوآد دور کمرم حلقھ شد بھ صورت جد

 حالت خوبھ؟-
 اره+

 ... گفتم و از اتاق خارج شدمی صاف کردم با اجازه اخودمو
  بودستادهی پشت در منتظر من واھیحور

 سالم+
 میسالم بر-
 باشھ+

  نشست و گفتی صندلی روھیحور سمت اتاقم می برگشتھی حورھمراه
 فکرکنم فوآد از تو خوشش اومده-
 ؟یچیبرا+
 ی چشماش از رویدیرقصی می وقتکردمی نگاه تون می اشھیچون من از پشت در ش-

 از مشروبش ی فقط جرعھ انھی ببی رقصتو تو حالت عادنکھی واسھ اخوردیتو تکون نم
   کھ از تو خوشش اومدهنھی عالمت انای تا مست نباشھ ھمھ ادینوش

 شمیخوبھ پس دارم موفق م+
  اره-

  از جاش بلندشد و گفتھیحور
 ارنیمن برم برات بگم شام ب-
  گشنمھیلیاره خ+
 ی خستھ شدیحق دار-

 پاک کردم شموی لباسامو عوض کردم و آراارهی ھم رفت تا غذامو بھی زدم حورلبخند
 ی و نافذی مشکی امشب فکرکردم بھ فوآد چشمای تخت نشستم و بھ اتفاق ھایرو

 تو چشماش داشت شامم رو ی غرور و تعصب خاصکردیداشت کھ تا وجودت نفوذ م
  بخور نوش جونتایاورد و گفت ب

 ممنون+
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  شبت خوشکنمیخواھش م-
 ریشبت بخ+

 خانوادمو دی من بادمی پالکم کشی روی دستدمی تخت دراز کشی خوردم و روغذامو
 فوآد بود مطمئنم کھ اگھ خودمو تو دلش جاکنم رانی تنھا راه رفتن بھ اکردمیدامیپ

 .. برامکنھی میھرکار
 ی ولھی فوآد مرد ھوس بازھی حوری بود طبق حرفارکردهی فکرمو درگی موضوعکی

  بود؟؟ی چھیامشب بامن رابطھ برقرار نکرد پس منظور حور
 ...بم برد خواربودی ھمونجور کھ فکرم درگکردمی ازش سوال مدیبا

  اومد داخلھی بودم کھ در اتاق بازشد و حوری مطالعھ کتاب رماندرحال
 فھیسالم لط-
 ؟یسالم جانم کارداشت+
  دادهبی ترتی مھمونکیاره پاشو اماده بشو امشب بھ مناسبت تولد آمنھ اقا فوآد -

 ھ؟ی آمنھ کنی انمی ببکنجکاوشدم
 ھ؟یآمنھ ک+
 شھی توجھ بھش منیشتری عمارت بنیتو ا کھ ی دوردونھ فوآد تنھا دخترزیعز-
 اھا+

  بپرسمھی ذھنمو مشغول کرده رو از حورشبی کھ از دی االن سوالنی گرفتم ھممیتصم
 ھ؟یحور+
 جانم-
  نکرد؟ی بامن کارشبی پس چرا دھی فوآد مرد ھوس بازنی ای مگھ تو نگفتنیبب+

  زد وگفتیقی لبخند عمھیحور
 گھی دنھیخب دختر مھم ھم-

 گفتی می چنی اوااا
 ھ؟یمھم چ+
 و رقصنی مدت مکی انی رابطھ نداشتھ جز آمنھ ھمھ براش می دخترچیاقا فوآد باھ-

 ترحم ی پنج نفر ھم بھ جز آمنھ از رونی عرب اری پی ھاخی بھ ششنیبعد فروختھ م
  تمومھی ھمھ چگھی دی کنجادینگھشون داشتھ وحاال تو اگھ باھش رابطھ ا

 اھا+
  تو تخت خوابشی بعد بری کن اول عاشقش کنی رو فراموش نکن سعزی چکی یول-
 کارکنمی چدونمیباشھ م+
  حاال اماده شونیافر-

   تخت بلندشدم و در کمدو واکردمی رواز
 ھی شلوغی انتخاب کن مھمونی لباس مجلسکی-
  یخوب کھ گفت+
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 کھ ی سورمھ ای ماکسراھنی پکی کردمی کھ انتخاب کرده بودم نگاه میراھنی پبھ
 یروش با پارچھ ھا.. سھ ربع بود دامن چسبون بود و از پشت دنبالھ داشتناشیاست

لباس رو ..کیازنظر من مناسب بود ھم بلندبود ھم ش.. شده بودنیی تزییبای بھ زپوریگ
 و شدی مدهی ام کشقھی پوست شقکھی جورتم بسی موھامو با کش محکم دم اسبدمیپوش

 ی کافشمی ارای برای و رژلب گلبھملیخط چشم و ر..گرفتی میطونیابروھام حالت ش
 ھی ھم پام کردم برگشتم سمت حوری مشکی پاشنھ ده سانتیکفش ھا..بود
 میبر+
 ادی بھت میپوشی می ماشا ھرچمیبر-

 ...دیرسی بھ گوش می عربکی بلند موزی صدامی زدم و باھم از اتاق خارج شدیلبخند
 عمارت جمع شده ی از مھمونا توینگاه کردم انبوھ نیی بھ پامیدی پلھ ھا کھ رسچی پبھ

 گوشھ نشستھ بودن و باھم کی ھا ھم ی و بعضدنیرقصی وسط ماشونیبودن بعض
 با می نشستی صندلی و رومی اومدنیی از پلھ ھا پاھیمشغول گفت و گو بودن با حور

 دختره اشنا افھی جذاب و لوند نشستھ قختر دکی کناردمی کھ دگشتمیچشم دنبال فوآد م
 بود کھ روز انتخاب شدنم واسھ رقص بھم چشم غره ی ھموننی اومد اادمیبرام اشنا بود 

  گفتمھیرفت کنار گوش حور
  بغل فوآد؟ھیاون دختره ک+
  آمنھ اسگھی دھیخب تابلو-
 اھا+
 خوش دوخت با ی فاصلھ گرفتم و نگاھمو بھ فوآد دوختم کت و شلوار مشکھی حوراز
 نگاھمو حس کرد و سرشو ینی ظاھرش مردونھ و جذاب بود سنگ رنگی صدفراھنیپ

 نگاه نھی جھت نگاھمو عوض کردم و ازجام بلندشدم تا قشنگ منو ببعیباالگرفت سر
 ی صندلی روکردمی حس مشوینی سنگی بود بھ خوبرمنی درگھی اش تاچندثانرهیخ

 بھش زدم کھ اخماشو ی لبخندرشدینشستم و ناگھان سرمو سمتش برگردوندم کھ غافلگ
 برداشتم و ی شربتوانی پس ناراحت نشدم لکنھی می کارنی ھمچدونستمیتوھم کرد م
 ھم نبودم امتحانش کنم حس لی لب بھ الکل نزده بودم و ماچوقتی مدت ھنیخوردم تو ا

 سرش تو گردن آمنھ اس و داره دمی بھ فوآد نگاه کردم کھ دکنھی نگام ماره دیکیکردم 
 پسر بھم زل زده کی نگاه کردم کھ متوجھ شدم گھی بھ طرف دکنھیا م نجورگوششیز

 ی لبخنددیرسی بھ فوآد نمی کردم جذاب و خوشگل بود ولزشی فرصت آنالنیدر کمتر
 نگاه کردم ھی و بھ حوردمی کشھم مشروبشو باال گرفت ابروھامو تووانیبھم زد و ل

 اروم زدم بھ شونھ اش کھ برگشت سمتم
 ھ؟یچ-
 ھی کاون پسره+

  تعجب گرفتحالت
 ؟یک-
  دارهیھمون کھ اونطرف نشستھ کت و شلوار طوس+
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  کرد وگفتی اخنده
 یگی میاھا اون-
 ھ؟؟یاره ک+
 ھی ماشا پسر جذابدهی فوآده جونش بھ جونش وصلھ اسمش سعھیمیاون دوست صم-

 ھمھ دخترا تو حسرتشن
 اھا+
 ؟یدیچرا پرس-
 ی کنجکاوی از روستیمھم ن+
 ..دیرقصی کردم فوآد داشت با آمنھ مرهی خستی نگفت منم نگاھمو بھ وسط پیزی چگھید

 ی پخش شد و زوج ھایمیاھنگ مال!!!نمشیبی مکنمی ھرجا رو نگاه میچی برااااااااه
 از رقص نور تو صورت ی اکھیشد و فقط بار  نور ھا کموستنی ھم بھ اونا پگھید

 مقابلم صورتم اومد سرمو یدست تو حس و حال خودم بودم کھ شدیرقصنده ھا پخش م
 .......باالگرفتم کھ

 شنھادی و بھم پادی جاخوردم توقع نداشتم بی کمدی سعدنی دھ؟بای صاحب دست کنمی ببکھ
  زد و گفتیرقص بده لبخند جذاب

 د؟یدیافتخارم-
از . تو ذھنم نقش بستیدی فوآد و آمنھ نقش پلدنی با دی قبول نکنم ولشنھادشوی پخواستم

 تا یاری حسادت شون رو دربھی بودم مردھا مثل بچھ گربھ ان فقط کافدهی شندهیزب
  زدم وگفتمیتوجھشون جلب بشھ پس بدون فوت وقت لبخند مصنوع

 البتھ+
 الشی بھش زدم تا خی چشمککردی و تعجب نگاھم می با گنگھی بلندشدم حورازجام

اشو دورکمرم  خواست دستستی وسط پمی دستمو گرفت و ھردو رفتدیراحت بشھ سع
  نفر متوقف شدکی یحلقھ کنھ کھ با صدا

 دیسع-
  زد سرشونھ فوآد وگفتدی بود و سمت ما اومده سعدهی ازکجا منو ددونمی بود نمفوآد

 دیجووون سع+
 فرد شاد و دی سعیکردی لحنش خنده ام گرفت در نگاه اول کھ بھشون نگاه ماز
 نای ای دوستیجوری چدونمی نمی فوآد شخص مغرور و سرد وتعصبی بود ولیطونیش
 دارموندهیپا
  خانم جوان تو عمارت من باخودم باشھ؟؟نی اول رقص ای بزارشھیم+

 غرورش نکھی مث بچھ گربھ ھا عمل کرده بود واسھ اقای لبم نشست دقی رویلبخند
 نشکنھ بھ خودم نگفت و از دوستش درخواست کرد

  گفتی گرفتھ شد ولی کمدیسع
 ؟ی اورددیباز دختر جد-
 اره+
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  تکون دادو گفتسرشو
  داداش راحت باشیاوک-
 دورکمرم حلقھ کرد و بھ سمت ی دستاشو بھ نرمستادی برگشت سرجاش فوآد مقابلم او

 بود اھنگ نیی پھن و ستبرش قراردادم سرم پانھی سیخودش حرکتم داد دستامو رو
 دیبخشی می کمیی بود و فقط رقص نور روشناکی شد فضا ھمچنان تاری پلیگرید

 کھی بودن مث دوتخی و سرد  شدمرهیسرمو نرم نرم باالگرفتم و تو چشماش خ
حوصلھ - سوزوندی گرمش اللھ گوشمو میدورم داد و پشتم قرارگرفت نفس ھا... .  شھیش

 دیات سررفتھ بود مھمون جد
 کردی مانی حرفاش رو با تمسخر بھمھ

 ی نداریھ؟جوابیچ-
 کی ھرآن نزدکھی دستاش محکم ترشد جور پاش گذاشتم و فشاردادم فشاری روپامو

 بود کمرم بشکنھ
  ولم کن+
  گربھ کوچولوی کردَشد؟رمیچ-
  بھ دستم دادفشار و
 یگفتم ولم کن وحش+
  دستش خم کرد بدنشو حائل بدنم کرد و دم گوشم گفتی دور منو چرخوند و روکی
 ی نداری اھگی ارزش دچی و ھیی کاالکی و تو تنھا دمی نره من تورو خرادتی نویا-

 تو گلوم ی خوردم کرد غرورم شکست اھنگ تموم شد و ولم کرد بغض بدحرفاش
 و داخل رفتم دروقفل کردم و خودمو رو تخت دمینشستھ بود با عجلھ سمت اتاقم دو

 شد؟؟چرا ھمھ ینجوری چرا اای خداختنیریانداختم اشکام دونھ دونھ رو گونھ ھام م
 مگھ من بنده تو ردکنن؟چرا من رو خوتی تا غرور و شخصدنیدست بھ دست ھم م

 ھی بس گر؟؟؟ازیشناسی مادتھ؟منوی اصن منو ای کردم؟؟خدای گناھی من چستم؟مگھین
 ...کردم خوابم برد

 بود و درخت ھا بدون زیی پای حال و ھواکردمی نگاه مرونی ھدف از پنجره بھ بیب
پرکرده بود از  را اطی حی زرد و نارنجی برگ ھاکردندی میی خودنمای پوششچیھ

 اداوردنیشب گذشتھ و تا االن با فوآد روبھ رو نشدم ھنوزم ھم با بھ ٣یاونشب مھمون
 ی موھاستادمی انھی تر و روبھ رو آنوری ام از کنار پنجره اومدشمی میحرفاش عصبان

 فروغ تر معلوم ی از ھرموقع بمی خاکستری بود و چشماختھی رشونی دورم پرمییطال
 یمن دختر قو!نطورباشمی ادی منم؟؟نھ من نبانیا.. تنم ھم شل و وارفتھی لباس ھاشدیم

 عاشق ی باخبربشھ برامی ناراحتنی از کوچکتری کسزارمی وجھ نمچیھستم و بھ ھ
 می بود تصمنی راه ھمنی سنگ بود و مث خودش سنگ رفتارکرد بھتردیکردن فوآد با

 و ملی رکمی..م و با کش بستمموھامو شونھ زد.. راه برمی و کماطیگرفتم برم داخل ح
 راھنیلباسامو با پ.. روح تنفرداشتمی ظاھر سردو بنی از ادمی ھم کشیرژلب صورت

 نی لخت بود عوض کردم و جیشونھ ا  تنگ کھ قسمتی سھ ربع زرشکنیاست
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 از اون طناز کسل و ی خبرنھی تو آگھی شده بود دی عالیھمھ چ..دمی پوشمویمشک
 داخل سالن نبود بھتر ی کسنییافسرده نبود در اتاق رو بازکردم و از پلھ ھا اومدم پا

  سردمی نساطیحوصلھ سوال جواب کردن رو نداشتم در سالن رو بازکردم و رفتم تو ح
 وارد بدنم شد دستامو دور شونھ ھام گره دادم و ی و لرز بددیچی پیزیی سوز داز پاو

 پاھام رو دوست داشتم ری خردشدن برگ ھا زیدم بھ قدم زدن صداشروع کر
 رو حس کردم راھمو کج کردم و برگشتم تو یشتری سرما بزدمیھمونجور کھ قدم م

 کی نھی با سر تو سکھوی باال کھ برم دمی سرماخورده بشم از پلھ ھا دوخواستمیخونھ نم
 کفرم دراومده بود ی حسابدادمینفر فرورفتم دماغم درد گرفتھ بود با دست مالش م

 ....نمیسرمو بلندکردم تا اون مزاحم رو بب
 زن بود ھم ھی نفرکھ ھم شبکی بود ی کنی کھ جلوم بود تعجب کردم وا ای کسدنی دبا

 کردم لباس زنانھ گھی نگاه دکی ھاش بزرگ بودن و سفت بھش نھی مرد ماشا سھیشب
 ھی چھ خلقتگھی دنیتنش بود و موھاشو بافتھ بود چھره اش ھم زنانھ ھم مردونھ بود وا ا

 تھمون دستاشو زد بھ کمرش وگف
 نجا؟؟ی ای ھستیتو ک-
  اومدمدی ام جدفھیمن لط+

  بھ سروپام کردینگاھ
 ی اگھ ازش سود نبرفھی لطافت حنی ای ولی باشفی لطادیاره بھت م-

  اومد بھش سالم کردمھی خواستم سوال کنم کھ حوردمی نفھممنظورشو
 ؟ی خوبھیسالم حور+
 ؟یخوب سالم ممنون تو-
 اره+
  بود واال اشاره کردمی چدونمی مرد چمای چشم بھ ھمون زن با
 ھ؟ی کنیا+

  بھش نگاه کرد وگفتھیحور
  رقص دخترای اس مرببھی حبنیا-
  ستی معلوم نتشی کھ جنسنیوا ا+
 نترس زنھ فقط ظاھرش مردونھ اس-
 باشھ+

  گفتبھی بھ حبھیحور
  خوش بگذرهیدیادمی ما رقص ی کھ بھ دخترای مدتدوارمی امیخوش اومد-
 دوارمیام+

 گرفتم و داخل اتاق شدم شی نداشتم بھ حرفاشون گوش کنم پس راه اتاقمو پحوصلھ
 چقدر ای خدایرفت وا خنده ام گبھی چھره حباداوردنیخودمو رو تخت انداختم با بھ 

 باحال بودااا
 ..... کم خوابم بردکم
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 و موھامو بازکردم امروز قرار دمی با شلوار راحت و گشاد پوشدی ناف سفی باالتاب
 افتی تو ضخواستی مگھی بده آخھ فوآد واسھ آخرھفتھ دمی ھمھ مارو تعلبھیبود حب
 بھیدر اتاقمو بازکردم و رفتم سمت اتاق حب..زی ھکھی مرتمی ھمھ ما شرکت کنشیشخص

  بھم کرد و گفتی نگاه بدبھیورودم حب ھمھ اومده بودن و منتظر من بودن با
 شما تو گاهی تا برحسب مھارتتون جارمیگی تست مکیخب دخترا االن از ھمھ تون -
 میکنی معلوم بشھ پس شروع می رقص گروھنیا

 اونا آمنھ نی برفتنیوع کرد و بھ نوبت ھمھ م بود شرشھی کھ اسمش عایکی ازھمھ اول
 باسر بھم اشاره کرد و بھی بعد از آمنھ نوبت من بود حبدیرقصیاز ھمھ بھتر و لوند تر م

  گفت
 ھی نوبت توفھیلط-

 ھماھنگ و یلی جام بلندشدم و رفتم وسط اتاق اھنگ پخش شد اھنگش تند بود خاز
 بودم ی کردم از خودم راضتیعا روھم ری رقص عربنی ھمھ قواندمیرقصی مقیدق

 بلندشد و  با دقت بھ شی صندلی از روبھیبعداز تموم شدن اھنگ برگشتم سرجام حب
ره موند و در آخر روبھ رو ھمھ ما ی خشتری من و آمنھ بیھمھ ما نگاه کرد نگاھش رو

 ستادیوا
 پس ستمی اقا فوآد فکرکنھ من تو کارم وارد نخوادی دلم نمدمیخب دخترا مھارتتون رو د-

 دی نشناراحت کنمی کھ میاز انتخاب
  بود؟؟ی چمنظورش

 و بھ قول معروف نقش کنھی متی و گروه رو ھدادهی رو انجام می کھ رقص اصلینفر-
   اسفھی لطھیاصل
 رقصم خوب باشھ؟پچ پچ ھا شروع شد آمنھ نقدری اکردمی فکرنمدمی کشیقی عمنفس
  کردمی خنده امچھی من فقط نی نگاھم کرد ولضیا غ بنیھمچ

 چون رقصت ی ندارادی بھ آموزش زیازی نی تمرکز کندی باشتری تو از ھمھ بفھیلط-
  شھی کھ با دو جلسھ حل می داریزی ھا مشکل ناچکی نقصھ و فقط چندجا تو تیب

 باشھ ممنون+
 شھی از فردا کالس ھا شروع مدی استراحت کندیدخترا بر-

 و بھم تنھ زد ستادی آمنھ کنارم وارفتمی از پلھ ھا باال می وقتمی از اتاق خارج شدھمھ
 بھم زد و رفت ی نشم پوزخندنی خورد تعادلمو حفظ کردم تا نقش زمچی پام پکھیجور

 ...یتو اتاقش دختره عوض
 چون بھ کردمی متی بودم احساس رضاشی نمانی ای نقش اصلنکھی تو اتاق از ارفتم

 رو لبام نقش بست یلبخند.. برام مھم تر از ھدفم نبودیچی و ھکردی ترم مکیھدفم نزد
 .. آمنھ رو کم کنمی رویکجوری دی بایول
  بچرخشھیعا-
  کنشتریآمنھ عشوه رو ب-
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 کی نداشتم و فقط تیادی اس من نقش زبھی حبشی کردن پنی روز دوم از تمرامروز
 کردمی منیھارو تمر

 چشم+ حواستو جمع کن دختر فھیلط-
  کردم مشکلمو حل کنمی بھ اھنگ جمع کردم و سعرو حواسم

 واسھ انجام کاراش رفتھ قاھره گفتی مھی بودم حوردهی مدت ھنوز فوآد رو ندنی اتو
 ..... راحت بودمیبھتر منم تا مدت

ر  داشتھ باشم دی کم و کسرچی اونشب ھخواستمی کردن بودم نمنی اتاقم مشغول تمرتو
  اومد داخلھیاتاق بازشد و حور

  سالم-
  ھیسالم حور+
 ؟؟یکردیکارمیچ-
  گفتمھی رو خاموش کردم و رو بھ حوریقی دستم دستگاه پخش موسبا
 کردمی منیداشتم تمر+
 ی بھتره آماده بشیباشھ ول-
 چرا؟؟+
 نھی تورو ببخوادیچون مادر آقافوآد اومده م-
 چرا؟؟+
 یفھمی نگو چرا آماده شو خودت منقدریاووف ا-
 باشھ+

 نی داشت و شلوارجیی طالی ھای کھ روش منجوق دوزدی سفکی تونکی با لباسامو
   رژلب ھم زدمکمی بستم رهی عوض کردم موھامم با گدیسف
 میبر+

  راه بھم گفتی توھی حورمی سرشو تکون داد و رفتھیحور
 کنھی کمک میلی بھت خیاری ب خانم رو بھ دستمی دل مری اگھ بتونفھی لطنیبب-
 کنمیباشھ تمام تالشمو م+
 خوبھ-

  میدی خانم طبقھ باال بود بھ اتاقش کھ رسمی مراتاق
  دنبالتامیتو منتظرباش م-
 یاوک+

 ادی از من خوشش میعنی  رفت تو اتاق استرس ناخواستھ وجودمو گرفتھیحور
  اومدھی حوردمی کشیقی کردم خونسرد باشم نفس عمیسع  ودمی بھ لباسام کشیانھ؟؟دستی
  توایب-

 کشی نزدھی نشستھ بود با حوری صندلی روییبای و زانسالی مبای اتاق شدم زن تقروارد
  باال گفتنداختی ابروھاشو مکھی کرد و درحالی بھم نگاھمیرفت

 نھ خوشم اومد انتخابش خوب بوده-
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  زدمیلبخند
 ھ؟یاسمت چ-
 فھیلط+
 ؟چندسالتھ-
+٢٢ 
 ؟؟یمال کدوم کشور-

 انھ؟ی بگم موی واقعتی ھودونستمی کردم نممکث
 راستشو بگو-
 رانیا+
  چشماش غم نشست و گفتتو
 ؟یینجای ایاز ک-
 دی رقاصھ و بعدھم آقا فوآد منو خرکی منو فروختن بھ یاز چھارسالگ+
  کنارمنی بشایب-

  نشستمنی زمی روی شدم و کنار صندلکشینزد
  گفتکردی بھ روبھ رو نگاه مکھیدرحال

 ادمھی ھنوزم نجای اوردن ارانی کھ منم از وطنم ای روزکنمیغم غربت سختھ درکت م-
  جالبھیلی بوده خیرانی خانم ھم امیمر
 کھ خانواده ام نھیغم من ا.. نجامی ای من از بچگستیواسھ من غم غربت مھم ن+
  چرا منو فروختن؟ھ؟؟وی چتمین؟ھویک

  دستمو گرفت وگفتی نداد ولیجواب
  دارمی درخواستکیازت -
 !!دیبگ+
 از جنس یکی صاحب قلب و عمارت فوآد خوامی می دل فوآد رو مال خودت کنخوامیم-

 !! باشھزی دوچنی دختر عرب صاحب اکی خوامینم..از وطن خودم باشھ..خودم باشھ
  خانمکنمی ممویتمام سع+
  استراحت کنمخوامی مدیخوبھ حاالھم بر-

 ذھنمو ی مسئلھ اکی تو اتاقم می کردن برگشتی بلندشدم و بعداز خداحافظازجام
 ی من فوآد رو عاشق کنم؟؟مگھ من چھ فرقخواستنی منای بود چرا ارکردهیدرگ

 دونمی نمی؟ول!!ستی وسط درست ننی ایزی چکی کردمی حس مربودیدارم؟؟ذھنم درگ
 ؟؟؟یچ

 ساعت از نصف شب ھم گذشتھ زدمی قدم ماطی داخل حدوبندی قی توجھ بھ اطرافم ببدون
 باتوجھ بھ آب و ی ولدیوزی می باد نسبتا سردکردی ولم نمی لعنتی خوابی بنی ایبود ول

 ی بلندشدم و بھ سمت ضلع شرقمکتی نی عربستان چندان ھم گرم نبود از رویھوا
 و دمی ترسی بود کمکی و چون ھوا ھم تارود نبی کسی گام برداشتم ضلع شرقاطیح

 خوش ی برگ ھای نفر روکی ی قدم ھایبرگردم بھ خونھ کھ ناگھان صداخواستم 
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 شد دهی برگردم کھ دستم کشعی تفاوت باشم و سری کردم بیشده رو حس کردم سع
 ی و چشماناهی با پوست سکلی ھی قواری مرد بسکیباترس بھ اون شخص نگاه کردم 

 اون محکم گرفتھ بود ی ولدمی حرکت کشکی دستمو تو زدی می بھ قرمزاش یدیکھ سف
  کرد وگفتیخنده بلند

 شی بخوردهی جون میبھ بھ چھ جوجھ ا-
   دھانم را از ترس قورت دادمآب
  بزار برمیولم کن عوض+

 غی منو تو بغلش انداخت شروع کردم بھ جی حرکت آنکی سفت تر گرفت و تو دستمو
  کنمکای چدونستمی نمگھی دزدمی مکلشی رو ھفموی ظریزدن و مشت ھا

  اسقھی خوش سلنقدری فوآد ادونستمینم-
  ناموسی بکھیگفتم ولم کن مرت+
   بھ صورتم زدی محکمیلی و سنی آن چھره اش قرمز شد منو انداخت رو زمکی تو
  ناموسھی بی کدمیاالن نشونت م-

 خشک شده خودشو روم ی محکم گرفت و با شذت پرتم کرد رو انبوه برگ ھادستمو
 ختنیری لب ھام اشک ھام رو گونھ ھام دونھ دونھ مدنیشروع کرد بھ بوس انداخت و

 ایخدا.. .  بشمکھی تکھینذار ت.. نذار بشکنمای بھم زد و لباساشو دراورد نھ خدای خندشین
 ...خودت کمکم کن

 ..... کھاوردی داشت لباسامو در مومدی تزس و افت فشار صدام درنمبخاطر
 و دیدی رو نمیی جاگھی چشام ددمی کشی بلندغی بار آخر تمام توانمو جمع کردم و جیبرا

 ..... تارشدیکم کم ھمھ چ
 :ی زبان راواز
 مای و رفت و آمد با ھواپادی زی کارھالی شد بھ دلادهی پشی و مدل باالبای زنی ماشاز

 را دوست داشت چون اورا بھ فصل زمستان کھ خود فوآد یزیی پایخستھ شده بود ھوا
خواست .. زده بودخی کھ فوآد مانند آن سرد و یزمستان..کردی مکیاز جنس آن بود نزد

 شده ذھنش یاالتی بعد فک کرد خی ولستادی ادین شیغی جی شود کھ صداالیوارد و
 و لوندش ابی زی خواست بھ طرف صدا برود کھ در بازشد و بانوربودیبدجور درگ

 آمنھ بھ استقبالش آمد
 ؟ی خوبزمیسالم عز-

  تمام حواسش بھ آن صدا بود گفتکھی در حالفوآد
 ؟یسالم ممنون توخوب+
  تو منتظرتمایاره عشقم ب-
 با شدت ی ولغی جی صداشد و خواست داخل خانھ شود کھ دوباره ھمان صداالی خیب
 ینداخت و بھ طرف ضلع شرق اش را افی توجھ بھ آمنھ کی بدی بھ گوشش رسیشتریب

 با تعجب بھ مکان دی رسیوقت..دی کھ از صدا از ھمان جا نشات گرفتھ بود دواطیح
 بھ او گفت یی ندایکرد کھ برگردد ول پشتش را.. نگاه کرد پس صدا از کجا بودهیخال
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 کار راغبش کرد رفت جلو و جلوتر کھ نی بھ ایھوا خوب بود و کم..  بگردگری دیکم
 مرد درحال درآورد لباس کی صحنھ مقابلش خونھ جلو چشمانش را گرفت دنیبا د
 از خون کنار لبش ی ھوش افتاده بود و ردی بود بھ ان دختر نگاه کرد بدشی جدیکاال

 جا خورده بود نقش ی و مرد را از پشت گرفت مرد کھ کمدی دوعی بستھ بود سرشنق
 او شده و الی وارد ویھ چھ حق او بدی دوشی خون در رگ ھادنشی شد فواد با دنیزم

 دیکوبی را محکم و محکم تر مشی بھ اموالش را داشتھ مشت ھایقصد دست دراز
 رونی زنگ زد و خواست اورا با بھ نگھبان ھی کھ مرد از ھوش رفت با گوشییتاجا

 بود و لباس دهی اش پریشھر گم و گور کنند آرام آرام بھ سمت دختر رفت رنگ مھتاب
مقابلش خم .. مانند گندم زار افت زده شده بودشونی پرشیموھا.. ه بود پاره پارشیھا

 بعد بھ خواب فرورفت بھ چھره ی ولدی لرزی دخترک کمدیشد و اورا بھ آغوش کش
 نداشت در خانھ را بازکرد و از یتی او اھمی برای ولبای و زفی کرد لطیگاھدختر ن

 چون ھنوز ھم آن دختر دی کشیپلھ ھا رفت باال اورا داخل اتاقش گذاشت نفس راحت
 ای آمد فوآد تمام قضامھی سراسھی را صدازد حورھیاز اتاق خارج شد و حور..باکره بود

 و بعد ھم بھ شدی تر مشانی چھره اش پرھی کرد ھر لحظھ حورفی تعرشیرا محدود برا
 .... رفتفھیاتاق لط

 دهی اگر نرس و بھ امشب فکرکرد کھختی ری مشروبوانی وارد اتاق خود شد لفوآد
  افتاد؟؟؟ی میچھ اتفاق..کردی می توجھیاگر ب..بود

 ادمی یزی چکردمی بھ اطرافم نگاه مدارشدمی از خواب بیدی احساس سر درد شدبا
 ی زخم ھادنی با دنھی آی تو اتاق نبود پاشدم و رفتم جلوی ذھنم قفل کرده بود کسومدینم
 اومد اون مرد و حملھ ھاش بغض گلومو ادمی ی گردن و دستم ھمھ چی رویزیر

اشک ھام کم کم راه خودشونو رو !!دنمی عذاب کشقی النقدری من چرا اایگرفت خدا
 ی رونھی ایجلو... دختر نبودمگھیمن د..ستمی پاک نگھی من دیعنی داکردنیگونھ ھام پ

 ھ؟؟ی کدونستمی فرود اومدم در اتاق بازشد نمنیزم
 فھیلط-

  تم و با بغض گفتم بود سمتش برگشھیحور
  بدبخت شدمیدید+

   گرفت و گفتدستمو
 شده؟؟یحاال مگھ چ-

  و بغض گفتمادی شدم و با فری حرفش عصباننی ااز
 ...تھی اھمی بنقدری ایعنی!!!شده؛یچ+

 کردی با تعجب نگاھم مھیحور
 شدهیمگھ چ-
 ...یفھمیم..ستمی دختر نگھید... پاک نبستمگھیمن د+
 ؟؟یدونیتو از کجا م-
  گفتمھی گربا
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 ...مرده..ن..او..شبید..شید+
  مجال نداد ادامشو بگمھی گرگھید
 ی خبرنداریزی پس از چی شدھوشی بشبیتو د-
 ؟ی چیعنی+
 ی اون مرد باھت کارزارهی و نمدهی و نجاتت مرسھی اقا فوآد می تو از ھوش رفتیوقت-

 کنھ
 ؟؟؟! من دخترم یعنی..پس..پس+

  زدیلبخند
 اره-

  بود گفتمسی چشام خیکی در حالی جام بلندشدم و با خوشحالاز
  شکرررتایخدا+
 ی اقا فوآدونی مورد رو مدنیا-

اون ..نجابتمو.. فواد بودمونیھمھ وجودمو مد.. فوآد بودمونیمن مد..گفتی راست ماره
 ..شدی مورمور می حسکیتھ دلم  . من بودیاالن ناج

 افتھیرداشب ھم ض فنھی جلسھ تمرنی امروز عصر آخرفھیلط-
  دونمیم+
 من رفتم خداحافظ-
 خداحافظ+

 و براقش تو ی مشکی چشامو بستم بھ فوآد فکرکردم چشم ھادمی تخت دراز کشیرو
  زمزمھ کردمرلبی اون مرد منو نجات داده؟؟اسمشو زیعنی..رفتیذھنم رژه م

 فوآد+
 تا رمی بگی دوش درست و حسابکی گرفتم می و تصمدمی کشھودهی بی از فکرادست

  خارج بشھی حالی و بی کرختنیبدنم ازا
 قی اومد و واقعا حس ارامش رو بھ وجودم تزری بدنم فرود می آب گرم روقطرات

 کی تخت نشستم ی و رودمی بعداز استحمام از حموم خارج شدم حولھ مو پوشکردیم
ردم  واسھ استراحت نداشتم حولھ امو دراوی داشتم پس وقتنی تمربھی با حبگھیساعت د

 با کش بستم و از اتاق زدم سی خموموھا..دمی پوشیشلوار راحت و بھ جاش تاب و
 کردی منتظر نشستھ بود و بھ ساعتش نگاه مبھی شدم حبنیوارد اتاق تمر..رونیب

 سالم+
 یسالم امروز زود اومد-
  کنمنی تمرشتری بکمی خوامیاره م+
 باشھ راحت باش-

 بودم ھر دهی اھنگ رو شننی از بس انی رو روشن کردم و شروع کردم بھ تمرپخش
 رفتھ بود و حاال رقصم از نی رو حفظ کرده بودم خداروشکر مشکل رقصم از بتشیب

شده بود   کار من تمومی شدن ولنی نقص بود دخترا اومدن و مشغول تمری بیھرجھت
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م  کردنی ساعت ھم تمرمیکتاب خوندم و ن کمی بھ اتاقم برگشتم ھی از حبیبعداز خداحافظ
 .. خوابم بردی و از خستگدمی تخت دراز کشیمستخدم شام رو اوردم و خوردم رو

 کنارم یکس..خوردی اون مرد بھ گوشم می خنده ھایصدا.. بودکی جا تارھمھ
 بردی منو گرفت و باخودش مدمی شو دھیسا.. نبودی کسخواستمی کمک میھرچ..نبود

 ...کردمی مھی و گردمی کشغیج
 شخص مقابلمو یزی بدون توجھ بھ ھرچدمیت از خواب پر شونھ ام نشسی رویدست

خودش .. پرکردحموی عطر تلخش رای بودم بودهی ترسیلی خھیرگریبغل کردم و زدم ز
 .. بود کھ االن داشتم دستاش اروم دور کمرم حلقھ شدیمھم نبود مھم آرامش.. بود

 نی کابوس بود ھمکیاروم باش فقط -
  بھش فشار دادم حرکاتم قابل کنترل نبود با ھق ھق گفتمشتریخودمو ب 

 لطفا ترکم نکن لطفا+
 گرفت دستش از دورکمرم بازشد و موھامو لمس کرد با دست یشتری ام شدت بھیوگر

  لحنش سرشار از آرامش و صداقت بود گفتکھی تخت خوابوند و درحالی اش روگھید
 بخواب من کنارتم نترس-
 ؟؟یدیقول م+
 اره-
 ی دستشو گرفتم و با لحن بچگانھ اادی بره و اون مرد دوباره بدمیترسیم.. برهدمیرستیم

 گفتم
 .ی کھ نررمیگیدستتو م+

 سرشار از ی کھ کم کم خوابکردی بستم با انگشتاش انگشتامو نوازش موچشمامو
 ...آرامش سراغم اومد

 :فوآد
 نی گرفتھ بودم خوابش سنگی اش رو بھ بازدهی و کشفی ظری انگشتام انگشت ھابا

 ی و اتاق رو کمدیوزی می خنکمی نسدی فھمشدی مدنشی رو از نفس کشنیشده بود و ا
 دراوردم پنجره ھا یبشھ انگشتامو از حصار انگشت ھا  متوجھنکھی بدون اکردیسرد م

از اتاق ..نھیبی کابوس نمگھیمطمئن بودم د  تفاوتی بھش کردم سردو بینگاھ..رو بستم
 وقفھ سراغمو گرفتھ بود ی بی ھای خوابیم و درو بستم امشب از اون بخارج شد

 فکرم بدجور مشغول بود؟مشغول اتفاقات زدمی خونھ قدم مضیداخل سالن عر
 سرش یی بودم اون دختر چھ بالدهی نرسشبی کھ اگھ دکردمی فکر منیبھ ا!اطرافم

 ..یی زورگورازی انجام دادم غی بارھم شد کارمھمکی یبرا. ومدیم
 تخت ی روی حس کردم کسکی تارمھی اتاقم شدم نور اباژور ھا کم بود و فضا نوارد

 اون لباس خواب کوتاه از خود ی آمنھ تودنی تخت رو زدم کنار با دینشستھ پرده ھا
 نداشتم اورا بھ آغوش ی ھمھ ظرافت خوددارنی خود شدم مرد بودم و در برابر ایب

 بود و بعداز دهی بھ حد انفجار رسمیوانیح ی و بوسھ بارانش کردم ھوس و خودمیکش
بھ آمنھ بھ سمت  توجھ  بدوندمی آتش سوزنده ھوس خاموش شد و کنارش دراز کشیقیدقا
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 شونھ ام فرود ی بدن و عضلھ ھایحموم رفتم دوش رو بازکردم  قطرات آب سرد رو
 ششق من واقعا عاشق آمنھ بودم؟؟نھ من عاای نگاه کردم انھی بھ خودم تو آومدیم

کالفھ شدم دوش رو بستم ..خواستمشی خودم می بھ خواستھ ھادنیفقط واسھ رس...نبودم
 ی واقعا من چھ کسدمی تخت دراز کشی امنھ رفتھ بود رورونیو از حموم اومدم ب

 قلب من یتو.. ی دوست داشتھ باشوی ندارم کھ کسی؟؟؟حق با من است من قلب!!!!بودم
خستھ شده بودم و .... زدم و چشامو بستمیندپوزخ... ندارهی جز ھوس جای حسچیھ
 .. بھ استراحت داشتمازین

 :طناز
 کردمی کمرم حس مھی تو ناحیبی عجیشده بود احساس کرخت  باز کردم صبحچشامو

 ھ؟منی مال کنی افتاد برداشتمش واا ای و فلزی تخت نشستم کھ نگاھم دکمھ مشکیرو
 ادمی شبمی از کابوس دنجا؟؟ناگھانی اومده ای کسشبینکنھ د!! ندارمی لباسنیکھ ھمچ

 مثل شبیتموم اتفاقات د!! فوادرخوشو آغوش گرم و عط..اون مرد..کابوس..اومد
 از قلبم بی و عجمی صبح مالمی نسھی شبیزی از جلو چشمام ردشد چیلمیف

 تی بھش اھمدی من نباکنم؟؟نھیمن چم شده بود؟چرا دارم بھ فوآد فکرم..عبورکرد
لندشدم ساعت از ظھر ردشده بود سمت حموم رفتم و لباسامو  تخت بیاز رو!!بدم

 برد امشب نی رو از بی تماس قطرات آب گرم با بدنم کرختزکردمدراوردم دوش رو با
خارج شدم   خودمو شستم و از حمومشدمیاماده م٨ واسھ ساعتدی بود و باافتیشب ض

 و موھامو با حولھ خشک کردم از بس بلندبود وقتمو دمی پوشیتاب و شلوار راحت
کم استراحت کنم ی ناھارمو اورد ناھارکھ خوردم خواستم یدی خدمتکار جدگرفتیم

 نی بار آخر تمری کنم پخش رو روشن کردم و برانی دور تمرکی دادم حی ترجیول
 غی نگاه فوآد لحظھ از من درکھیجور.. نقص باشھی رقصم بدیکردم امشب با

پخش رو خاموش کردم و رو تخت ...و تمام!شدی امشب اجرا مدیمرحلھ دوم با..ھنش
ساعت ٢ ھنوز٨ رو بھم داده بود تا ساعتدمیپوشی مدی کھ بای لباسبھی حبروزینشستم د

 فوآد ی براخوامی و ساعت رو کوک کردم بھ امشب فکرکردم کھ مدمیمونده دراز کش
 .. باشھییایرو

 نشستم شی آرازی دست و صورتمو شستم و مقابل مشدمداری ساعت از خواب بیباصدا
 از کھی تکی بستم ی وبا کش محکم دم اسبدمیاتو مو رو برداشتم و موھامو اتوکش

 پشت یجی بھ مدل خلیخط چشم کلفت... و با دستگاه فر کردم ختمیموھامو فرق کج ر
 یرژگونھ آجر...پرپشت تر معلوم بشن  مژه ھام زدم تای روھم روملی ردمیچشمام کش

 از تو کمد برداشتم مویلباس رقص عرب... بودی کافشی ارای ھم برایو رژلب زرشک
 نھی بود قسمت کھ سی کھ بھ رنگ زرشکروساتنی لباس از جنس حرکیو تنم کردم 

 نازک دامن راستھ کھ دوطرف ری ساتن براق بود و قسمت شکمم حرپوشوندیھامو م
گوشواره .. رو برداشتم و دست و پاھامو الک زدمیالک زرشک..اشتپاھام چاک د

 ی عالیھمھ چ.. کردممی صورتم تنظینقابمو رو.. و پابند ھم انداختمفی ظریھا



  ک رمان              اختصاصی کافھ ت                  د ستاره سرکی یخیرمان غرور

@cafeetakroman 24 

 شدم و سالم کیاز اتاق خارج شدم و سمت سالن رفتم ھمھ دخترا اومده بودن نزد..بود
 کردم

 سالم+
نگاه کردم لباس اونا بامن فرق داشت  کرد چشاش برق زد بھ دخترا ی بھم نگاھبھیحب

 کردیآمنھ با حرص و خشم بھم نگاه م..ی رقص بھ مدل ساده و رنگ مشکی ھاراھنیپ
  پوزخند جوابشو دادمکی من تنھا با یول
 میدخترا بر-

  راه افتادمبھی از ھمھ کنار حبجلوتر
 از خوامی منکھی ھارو بھ موقع انجام بده و اکی حرکتاتو فراموش نکن تفھی لطنیبب-

  ببارهیھمھ حرکاتت دلبر
 باشھ چشم+
  دختر من بھت اعتمادکردمنیافر-

  بودستادهی در اتاق فوآد وای منتظر ما جلوھیحور
  تو کھ اقا منتظرهنیایسالم ب-

 شمی اتاق منی وارد استی نکردم چون بار اولم نی بھ اتاق توجھمی وارد اتاق شدھمھ
 با شلوار ی مشکراھنی پکردیده بود و بھ ما نگاه م کریفیچشمم بھ فوآد افتاد اخم ظر

 منم ستادنیطبق برنامھ سھ نفر سمت راستم و سھ نفر سمت چپم وا.. بوددهی پوشیمشک
بلندشد شروع کردم نرم بھ لرزوندن کمرم و ھمون   اھنگی بودم صداستادهیمرکز ا

 نی بھ حالت اخم بینی بھ رنگ شبش زل زدم و چی تو چشمادادمیھنگام دستامو موج م
 دور زدم و کش کی...دادمی و کمرمو تکون ملرزوندمی ھامو منھیابروھام جا دادم س

 با عشوه و  موھام انداختمنیموھامو واکردم خرمن موھام از حصار ازاد شد دست ب
 شدم و جلو پاش زانوزدم سرمو نرم نرم اوردم باال و کی نزدلرزوندمیباسنمو م

 نقابمو کندم و دمی اروم ازجا بلندشدم و چرخنھی حالت لرزش س بادادمیموھامو تکون م
 تفاوت و نھ ھم ی نبود نھ بصی و اھنگ تموم شد نگاه فوآد قابل تشخنیانداختم رو زم

قلبم دوباره شدت گرفت کھ ..کردی بود و داشت نگاھم مدهتو صورتم زل ز..مشتاق
 دمیصداشو شن

  برام دوباره برقصھفھی لطخوامی مرونی بدیھمھ بر-
 خوادی؟نکنھ م.!ی کار دست من بدکارکنم؟؟نکنھی خدا حاال چی انداختم وانیی پاسرمو

 ...رفتنی مختلف تو ذھنم رژه میفکرا! کنع؟ییایامشب رو تو تخت خوابش رو
 شروع کن-
 سمت دمی کشیقی بود و ھمھ رفتھ بودن  نفس عمی حرفش از بھت در اومدم اتاق خالبا

 اھنگ تند بود و بھ ھمون خاطر تمی بلندشد ری نانسیپخش رفتم و روشنش کردم صدا
 دادمیبدنمو تند تند تکون م

  بحبکیللی أنا
  ھستم کھ دوستت داردی کسمن
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 دادمی و دستامو موج ملرزوندمی مکمرمو
  أنای بحبک وحدیللی أنا
  ھستم کھ دوستت دارد فقط منی کسمن

 دادمیشکممو حالت مار تکون م لرزوندمی ھامو مشونھ
  أنای لدکی بریللی أنا
 خواھمی خودم می ھستم کھ تورا برای کسمن
  أنای ببقی بعمریللی أنا

  ھستمی کھ درھمھ زندگمنم
 دادمی موھام انداختم و باسنمو با عشوه تکون منی چشاش زل زدم و دست بتو
  انای لوحدی وعدی وعدیعل

 ی تو قول و قرار منرایز. است را نگھ دادوعده
  أسراری الھویبی حبای یالھو

 زمی پراز راز ھاست عزعشق
   برداشت و روشن کردی برگگاری از کنار دستش سدادمی زدم و موھامو تکون مدور

  شدمکشی حالت لرزوندن باسن نزدبا
 شوق و نار  ورهی و غرهیح
  و تعصب و شور وشوق و سوزیشانیپر

 فاصلمون بھ اندازه لرزوندمی ھامو منھی گذاشتم و س تختی پامو روکی شدم کشینزد
  انگشت بودکی

 کی بغار علفی کبتسال
 کنمی حسادت متی ھمھ برانی چرا ایپرسیم

 دمی پوست صورتش کشی نوازش وار روانگشتمو
  بغاری علم قلبوقلبک

  توست کھ حسادت را بھ من آموختقلب
 کردم ھم بخاطر رقص و ی زد و تو صورتم فوت کرد سرفھ اگارشی بھ سیقی عمپک

 ازش فاصلھ گرفتم و کمرمو دوباره لرزوندم و با عشوه موھامو گاریھم بخاطر دود س
  گرفتھ بودمیبھ باز

 اکی وانا وی بتحلییالدن
 شودیباترمی زای باتو ھستم دنیوقت
  بلحظھ ھواکیرعمریغ

 ددھی مریی تغھی ثانکی را در می زندگعشقت
 دادمی و موھامو نرم نرم تکون مدمی و نفس کم اورده بودم چرخرفتی مجی گسرم

  حبعرفی بی قلبماکان
 اموختی ھرگز عشق را نقلبم
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 نھی زدم و ھمونطور کھ سی چرخی انگشت اشاره کرد برم سمتش توانشو نداشتم ولبا
  شدمکشی نزدلرزوندمیھامو م

  دیدی رو نمیزی چشام چگھید
  لوالکی غالوالعنده

 شدی ارزش قائل نمی کسی بخاطر تو نبود براواگر
 حس یچی ھگھی محو شد و دی نفس کم کم ھمھ چی ھوا اطرافم نبود بازم تنگانگار

 ...نکردم
 :یراو

 فھی فوآد در آغوشش فرو رفت با بھت بھ لطری از ھوش رفت و مقابل چشمان متحطناز
ھمراه با خس خس بود و بھ  شی نفس ھای شد صداکی بھ اون نزدی کمکردینگاه م

 نفس دارد مانده بود ی حدس زده بود کھ تنگدیکشی نفس مکباری ھی ھرچندثانیسخت
 یگری راه دردیمی ھوا بھ او نرسد مھ بگری کند مطمئن بود اگر تا چندلحظھ دکاریچ

 را از شی تخت دراز کرد و موھای را روفھی نداشت لطی نمانده بود چاره اشیبرا
 کردی مکی و صورتش را بھ صورت او نزددی کشیقیمقابل صورتش کنار زد نفس عم

 سرد ی گرم و تر او با لب ھای و در آخر تماس لب ھاشدیفاصلھ ھا ھر لحظھ کم تر م
 بود دوباره تالش کرد دهی فای تالش اول بدادی می تنفس مصنوعدی بافھی لطوح ریو ب
 تالش دی امنی فوآد با اخرشدی داشت بدترمفھی حال لط بلکھرنکردیی تغیزی بازھم چیول

 یقی نفس عمفھی لطکردی حس می را بھ خوبنیسوم را انجام داد گرمش شده بود و ا
 نفس تمی اش شد ردهی صورت رنگ پرگر  فوآد فاصلھ گرفت و از دور نظارهدیکش
 اورا جادو یبی از خس خس نبود امشب بھ طور عجی خبرگری منظم شد و دشیھا

 و یمانی احساس پشی دوباره برقصد ولشی از او خواست براکھیکرده بود و بھ طور
 تکان خورد فھیکم کم دست لط..دانستی حال دختر منیخودرا مسبب ا..کردیندامت م

 با ی کسخواستیشد نم  آمد از او فاصلھ گرفت و از اتاق خارجیم داشت بھ ھوش
 ...خبرشود

 بود در آتش حسادت دهی را دزی ھمھ چشھینھ از پشت ش خبر از آنکھ آمی بیول
  گفترلبی ارام زسوختیم
 . دختر رو از سر راھم بردارمنی ادیبا-
 ... زد و سمت اتاقش رفتی لبخند مرموزو

 :طناز
 ی فصل خونھ فوآد زندگکی  کردی مکی بود و زمستان خودشو نزدانی رو بھ پازییپا

 چشمامو بازکردم ی وقتاوردمی بخاطر نمیادی ززی کھ حالم بدشد چیکردم از اون شب
 کمک بھ من از ی بوده کھ بھ جاتی اھمی انقدر جون من براش بیعنی کنارم نبود یکس

 ...اونجا رفتھ
 برت نداره الی کھ فوآد نگران جونت بشھ؟؟خی ھستی زدم مگھ تو کبی خودم نھبھ

 من نی بیزی درونمھ چیداآره حق با ن!! و نخواھد ھم بودستی خبرا ننیطنازخانم از ا
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 نطرفیاز کنار پنجره اومدم ا!! تفاوت باشمی بدی کھ بخواد نگرانم بشھ باستیو فوآد ن
 و چشمامو بستم دمی تخت دراز کشی بود روشده کیار اتاق تیو پرده رو انداختم فضا

 خوابم نبرد چراغ رو روشن کردم ی کردم ولشونھ نی شونھ بھ انی از ایھرچ
 وا شلوار قھی شرتی تشدی وضع کھ نمنی با ای ولرونی گرفتم برم بمیبود تصم٧ساعت

 ....گشاد
موھامو شونھ ..دمی برداشتم و پوشی مشکنی با جی حلقھ مشکنی کشو تاب استی تواز

 ... و رژلب ھم زدم و از اتاق خارج شدمملی رکمی..ختمی شونھ چپم ریزدم و رو
 مدت رفتھ بود قاھره کیب کردم آخھ فوآد  تعجدی سعدنی کھ با دنیی پلھ ھا اومدم پااز

 شدم و کشونی خانم ھم اومد با احترام نزدمی مرکار؟؟؟؟ھمونموقعی اومده چنجایپس ا
 باھش دست دادم

 د؟ی خانم خوبمیسالم مر+
  سرد و خشک جوابمو دادیلیخ
 سالم اره خوبم-

  کردم و گفتمدی سعروبھ
 سالم+

  زد وگفتی جذابلبخند
 ؟یسالم خوب-
 ن؟یممنون شما خوب+
  خانم گفتمی خواست جوابمو بده مردی سعتا
 نینی بشنیای و بدیتعارف تموم کن-

 خانم می کار مرنی مبل نشستم  از ای نشست منم رو  زد ی نگاه کردم کھ لبخنددی سعبھ
 ... امشبی و بداخالقی روز اولش و نھ بھ خشکیتعجب کردم نھ بھ گرم

 :دگفتی سرشو باال گرفت و رو بھ سع کھکردمی خانم نگاه ممی مربھ
 ھمراه براش کی دعوتھ امروز زنگ زد و گفت کھ ی مھمونکیفرداشب فوآد -

 رو فھی پس بھ جاش لطضھی اون مریبفرستم خودش درخواست کرد کھ آمنھ باشھ ول
 ؟یدی قاھره فھمیری مفھی و فردا با لطیریگی مطی واسھ فردا صبح دوتا بلفرستمیم

  سرشو تکون دادو گفتدیسع
  من برمستی نیباشھ چشم اگھ امر+
 نھ برو-

 می اتاقم کھ مری مبل بلندشدم تا برم توی تکون داد و رفت از روی واسھ من سردیسع
 خانم گفت

 ی بردار کھ صبح عالف نشازتوی مورد نلی امشب وسافھیلط-
 چشم خانم+
 از کنمی می من ھمش سعی انداخت کھ بامن راهھی چھ بازنی اای پلھ ھا رفتم باال خدااز

 ی صدا  کھشدمی اتاق آمنھ رد می مجبورم کنارش باشم از جلوی ھی کنم ولیفوآد دور
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 خانم نگفتھ بود آمنھ می بھ گوشام شک کردم مگھ مردیخنده ھاش بھ گوشم رس
 رو نگاه کردم چشام از کاسھ زده بود اخل در دی در شدم و از الکیضھ؟؟؟نزدیمر

 لی اصال دلی خانم دروغ گفتھ؟؟وامیپس مر...دیخندی و مدیرقصی آمنھ داشت مرونیب
 کمکم ای خدادمی تخت درازکشیوارد اتاقم شدم و درو بستم رو!!!فھممی کاراشو نمنیا

 نی ادیشا!!!! نکندمی بھ خودتھ پس ناامدمی امایخدا!! موفق بشمی بازنیبزار تو ا..کن
 ....دونمی رو نمزی چچی ھدونمینم.. فوآد عاشق کردنی فرصت براکی.. فرصتھکی

 لباسارو داخلش جا دادم وچند دست  نی تخت بلندشدم و چمدونمو برداشتم بھتری رواز
شده  کارم تموم.. ھم با کفش کنار چمدون گذاشتمشیلوازم ارا.. ھم برداشتمیلباس مجلس

 .... خوابم بردی و بھ آندمی تخت دراز کشیبود رو
 نی بھترگفتی مدهی بودم زبدهیادشنی قاھره رو زفی تعرکردمی نگاه مرونی پنجره بھ باز

  دیرسی نمی دبییبای بھ زی بود ولیرقاصھ ھا مال قاھره ھستن شھر قشنگ
 قشنگھ مگھ نھ؟-
  گرفتم و گفتمرونی نگاھمواز بدی سعی صدابا
 ؟یچ+
 !نجایا-
 شھی ھم نمی دبکھی انگشت کوچی ولھیاره شھر قشنگ+
 ھیاره حق با تو-

   قاھرهادی فوآد ھرھفتھ می بودم بدونم براچکنجکاو
 دیاقاسع+
 بلھ-
  داشتمی سوالکی+
 بگو-
  بگم؟یجوریاوممم خب چ+
 بگو نترس-
   قاھرهانی بدی بدونم چرا اقا فوآد ھر ھفتھ باشھیم+

  داشت گفتیفی اخم ظرکھی نگاه کرد و در حالرونی بھ بمتفکرانھ
 ! عادتھکجوری-
 .؟؟یعادت بھ چ+

  گفتکردی می با دکمھ کتش بازکھی و در حالرونی پر سروصدا داد بنفسشو
  رقاصھکی دنیعادت بھ د-
 ؟؟؟؟ییییچ+

 بعد ھلک ھلک ی تعجب کردم آخھ تو اون کاخ وامونده ات شش تا رقاصھ دارواقعا
  قاھرهیایم
  اون رقاصھ متاھلھی رقاصھ شده ولکیاره اون عاشق -

  کالم داشتم گفتمشیھ ن کی انداختم و درحالابروباال
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 کنھی ھم میمگھ واسھ شماھا فرق+
  پنھون نمونددشی زدم کھ از دیوپوزخند

 ما رفتار و اخالقمون غلط انداز باشھ دی شاستی نیکنی کھ تو فکرمی اونطورفھیلط-
  میری وجھ سمت زن شوھردار نمچی بھ ھیول

 نگفتم تا یزی چگھی دزدی حرف مانی و با بی حرف زدنش رو دوست داشتم منطقطرز
 و باکالس بعداز کی بود شی جووون چھ ھتلمی شدادهی ھتل توقف کرد پی جلونکھیا
  اتاقمو داد بھم گفتدی کلدی سعنکھیا
  منتظرباشیتو الب٨ساعت-

 ... و جمع وجورکی بود شی تکون دادم و رفتم تو اتاقم اتاق خوبسرمو
 ... و چشامو بستمدمیش تخت دراز کی رودمی چلموی رو بازکردم و وساچمدون

 نشستم موھامو با دستگاه فر نھی آی گرفتم و جلوی دوش کوتاھدارشدمی خواب باز
 ملی و ردمی پشت چشمام کشیکیخط چشم بار... بستمی مدل ابشاررهی و با گزکردمیر

 میبا مداد لب خط لبمو تنظ..دادمی رو با ولع رو لبام حرکت میرژلب قرمز خون..زدم
 موی کمد لباس انتخابیاز تو... زدمھام  رو گونھییکردم و در آخر رژگونھ ھلو

 کمر ی کھ باالتنش دکلتھ بود و از پشت تا انتھایری بھ رنگ شراھنی پکیدراوردم 
 و از پشت دنبالھ داشت کنار کمرم با شکوفھ دیرسی زانوم مری تا زشیبرھنھ بود بلند

 یکفش ھا...دمی رنگ پا پوشیوراب شلوار شده بود و با جنیی تزی پارچھ ایھا
قاھره نسبتا سردبود بھ ھمون خاطر پالتو کوتاه .. ھم پام کردمیری شیسانت١٠پاشنھ

 سوار رونی شده بودم در اتاق رو بازکردم و اومدم بی ھم تنم کردم عالدمویسف
االتنش  لباسم معلوم بشھ پالتو رو دراوردم و رو دستم انداختم بنکھیاسانسورشدم واسھ ا

 قدم برداشتم دو تا مرد پشت بھ ی شدم و سمت البهادیرو صاف کردم و از اسانسور پ
 نگاھش مات موند دنمی بود با ددی از اون مرد ھا برگشت سعکی بودن ستادهیمن وا

 نگاھشو دنبال کرد تا بھ من ری فوآد مسشدی متوجھ نمکردیھرچھ فوآد بھش اشاره م
 کت وشلوار دم زدم و بھ فوآد نگاه کری نداشت لبخنددی از سعی فوآد ھم دست کمدیرس

 بود واقعا ختھی صورتش ری موھاش ھم جلویری و کروات شی صدفراھنی با پیمشک
 مھمون صورتش شد پسره ی از بھت خارج شد و اخمھیجذاب شده بود بعداز چندثان

  شدمکشونی نزدفتھیخودش
 سالم+

 دگفتی سعی سرشو تکون داد ولفوآد
  سالم-

  ھردوتاشون دور زدم و گفتمابلمق
  شدم؟یچطور+

  کرد وگفتی خنده ادی سعی ولکردی با اخم بھم نگاه مفوآد
 ی خوشگل شدیلیخ-

  گفتمزدمی از موھامو کنارمی تره اکھیدرحال
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 یممنون توھم جذاب شد+
 میبھتره بر-
 ی بھش لبخندھی چرا انقدر عصباننی خدا اای انداختم ی نگاھمی حرف فوآد بھش ننی ابا

 .....ی روااااانکھی توھم کرد مرتشتریزدم کھ اخماشو ب
 کھی سواربشھ فوآد درحالدی من نشستم تا خواست سعمی بشنی سوار ماشمی خواستیوقت

 ھنوز ھمون اخم مھمون صورتش بود گفت
 نی تو جلو بشدیسع-
 ...یول+
 نیگفتم جلو بش-

  وگفتدی موھاش کشنی بی دستدیسع
 .باشھ+

 وونھی پسره ددی نشست درو محکم کوبوجلو
 کردمی نگاه مرونی تفاوت بھ حضور فوآد بھ بیب
 ؟؟یعقده دار-
  بھت بھش نگاه کردمبا
 ؟یبامن بود+
  ھستنجای ھم اگھی کس درازتویغ-
 ینھ فکرکردم توھم زد+
  طرفمی عقده اکی با دونستمینم-
  تمام گفتی خونسردبا
 چرا؟+
 کننی کھ ھمھ بھت نگاه می کردرایھھ انقدر آرا گ-
  نکردم خودم خوشگل ھستم دوما جنس شما عربا خرابھ بھ من چھرایاوال من آرا گ+

  رفت و گفتی قروچھ ادندون
  کردهیادیفک کنم سرت بھ تنت ز-
   تلخھقتیحق+
  و در بازشدستادی انی بھش زدم تا خواست جوابمو بده ماشی خندشیون
 میدیاقا رس-

 ... شدادهی پنی و از ماش بھم رفتی غره اچشم
 : دستشو مقابلم گرفت و با اخم گفتستادمی  فوآد اکنار

 ریدستمو بگ-
 یتو بگ منتظربودم+
 ...دھن منو وانکن تا-
  اقافوآد؟؟یتا چ+
  دمیشب نشونت م-
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 رو لباش جاخوش کرد از لحن گفتنش و لبخندش تنم مورمور شد ی مرموزولبخند
 گره کردم قدم با اون کفش شی عضالنی نرم دور بازویلیدستمو خ...  نچسبکھیمرت
 ی وارد مھمونمی ھمقدم شدگھی باھم ددیرسی پاشنھ بلند بھ زور تا سرشونھ اش میھا
زن و مرد وسط ..ری کامل و چشم گاتفی تاالربود با تشرھی کھ شبی سالن بزرگمیشد

 و ستادی ازی مکیفوآد راه افتاد سر..خوردنی میدنی ھم نوشی و عده ادنیرقصی مستیپ
  عقب و گفتدی منو کشی صندلدی نشست سعی صندلیرو

 دییبفرما-
  و منظورم با فوآد بود گفتمکردمی نگاه مدی بھ سعکھیدرحال

 تنی شخصی ھمھ مث خودشون گاو و بکننی کھ شعور ندارن فک مااایممنون بعض+
 خند بھ ساعتش شی بھش نگاه کردم کھ با ندیرسی بھ گوشم مشیبی عصی نفس ھایصدا

 ی سعکارکنھ؟؟ی بامن چخوادی شب میعنی فراموش کرده بودم دشوی تھدیاشاره کرد وا
 بدم بھ ھمون خاطر اطراف رو نگاه کردم ماشا ھمھ درحال یکردم بھ خودم دلدار

 ی خوشی الکیچھ ادما..کردی پاره مو داشت حنجره شیرقص بودن و خواننده عرب
 ..... سرمو باالگرفتمزمونیھ م بی شدن کسکیبا نزد...ھستن

 و فوآد از دی بلندشدم سعی صندلی از روکردی کھ با لبخند بھمون نگاه می مرددنی دبا
  گفتی بھ سرتا پام انداخت و با لبخندی بودن پسره نگاھستادهیقبل وا

 بایسالم خانوم ز-
  سالم+
 ! خانومدیخوب-
 ممنون+

  کردی وار نگاھم مطنتی براقش شی آبی ھاچشم
 دمی بحال شمارو ندد؟تایکنی نمیخودتونو معرف-

  کردم وگفتمی سرفھ اتک
 ی زندگی دبی توی از کودکی ھستش ولیرانی اتمیسالمھ اصل٢٢ ھستم فھیمن لط+
 کنمیم

 رو بخواد داخل من جست وجو کنھ بعداز یزی نگاه کرد انگار چخی بھم سدوباره
  گفتھیچندثان

 فقط کنمی می زندگرانی ای ھستش و تویرانی اتمی ھستم اصلریخوشبختم من ھم ام-
  قاھرهامی اوقات میگاھ

 یرانیا.. باشنیرانی کشور انی ای فک کنم نصف ادم ھاھیرانی مردھم انی بود اجالب
 مثل من معاملھ دھمیشا..کنندی می زندگنجای بھ خواست خودشون اای کھ بھ زور و ییھا

 کھی ما دورشد فوآد درحالزی از مدی بعد از گفت وگو با فوآد و سعریام...شده باشند
  گفتکردیکنجکاوانھ نگاھم م

 ی ھستیرانی ادونستمینم-
 یدونی مگھیحاال کھ د+
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  اروم با حرص گفترلبیز
 ی دختره وحشکنمیآدمت م-

 وانی خوشحال بودم لاوردمی حرصش رو درمنکھی رو لبام نشست از ای محولبخند
 اھنگ تند وگوش ی سالن کم شد و بھ جای نورھادمی نوشیتم و جرعھ ا برداشیشربت

 ستیزوج ھا دو بھ دو وسط پ.. پخش شدینی و التمیاھنگ مال.. یخراش عرب
  گفتدی فوآد و سعزی انگرتی شد و در مقابل نگاه حکی ما نزدزی بھ مریام...رفتنیم
 د؟؟یدیافتخار م-

 بود نی راه ھمنی پس بھترکردی فوآد ھم کھ ھمش اخم منی بود ادهی ام پوکحوصلھ
 دستامو دورگردنش حلقھ کردم و می رفتستی دستاش گذاشتم و باھم وسط پانیدستمو م

 میخوردی تکون میبھ آروم... اونم دستاشو دوطرف پھلوھام گذاشت
 یکنی می زندگیچندسالھ دب-
 سال١٨+
 ؟ی دبی شد کھ اومدیچھ جور-

  زل زدم گفتمشی آبیتو چشما باالگرفتم و سرمو
  جواب پس بدمبھی غرکیفکرنکنم الزم باشھ بھ +
  زدوگفتی لبخندی من جاخورد ولی گستاخاز
  تند رفتمدیببخش-

 ی ھمراھزی نزد بعداز تموم شدن اھنگ منو تا سمت می حرفگھی تکون دادم دسرمو
  آب خوردمکمی نشستم و ی صندلیکردو رفت رو

 .خوش گذشت؟؟؟-
  آدم نفس تازه کنھذارهی خدا ھم نمیا

 ی شماخالیبلھھھھ جا+
 شب.. البتھ االن نھگذرهیبھ منم خوش م-

  کردم خونسردباشم واسھ ھمون گفتمیسع
 دواررررمیام+
  نکردمی بھش توجھگھی دو

 ی چدمی ھم گذشتند و آخرشب شد موقع سروشام از استرس اصال نفھمی ھا در پساعت
 کھی مرتکردی و بھ ساعتش نگاه مزدی فوآد ھمش سوت ممی کھ نشستنی ماشیتو!خوردم

   گفتمدی شاھد حرص خوردن من بود کھ جوش اوردم و روبھ سعارهی لج منو دربخوادیم
 دیسع+

  سمتمبرگشت
 جانم-
  حوصلھ ام سررفتھی اھنگ شاد بزارکی شھیم+
 باشھ-
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 دادم و ھی تکی بھ صندلی اھنگ انت معلم رو پخش کرد با خوشحالقھی چنددقبعداز
  زدم وگفتمی لبخندکردی بھ فوآد نگاه کردم با بھت بھ من نگاه مدادمیشونھ امو تکون م

 رقصمی کامل بشھ شما سوت بزن من متونی شادمیخواست+
   کنم اخماشو توھم کرد و با تشر گفتعی پسره رو ضانی خدا دمت گرم تونستم ایا
 عیاون وامونده رو خاموش کن سر-

 ....بط رو خاموش کرد با ترس ضراننده
 اتاق شدم درو بازکردم کفشامو ی راھدی با سعی شدم و بعداز خداحافظادهی پنی ماشاز

لباسامو دراوردم و بھ جاش تاب ...خستھ شده بودم  .. اتاقکطرفیپرت کردم 
 از دمی تخت دراز کشی موھامو بازکردم و رورهی گدمی پوشی کوتاھیوشلوارک مشک

 ... خوابم بردیخستگ
 کنھی و داره بھم نگاه مستادهی باالسرم ای شب بود کھ احساس کردم کسی ھاصفھن

 ... زبونم بنداومددنشیچشمامو نرم بازکردم کھ با د
 ادی تونستھ بود بی چطورنی تخت صاف شدم ای روعی سرکردی با پوزخند نگاھم مفوآد

 تو اتاقم با پرخاش بھش گفتم
 ؟ی اومدیجوری چ؟اصالیکنیکارمی چنجایتو ا+

  زدوگفتقھقھ
 پول بھ اون ھتل دار دادم و در اتاقتو واسم کمی یخانوم کوچولو ھنوز منو نشناخت-

 واکرد
 : تتھ پتھ گفتمبا
 ؟یخوای میخب چ+

 بازوم ی انگشتشو روکھی حرص و طمع بھ بدنم انداخت و درحالی از روینگاھ
  زمزمھ وارگفتدیکشیم
  .. حسابھیاومدم تسو-

  شدخی شدم و موبھ تنم سمورمور
  کدوم حساب؟ھیتسو+
 مھی تخت افتادم روم خی حرکت سمت من اومد کھ تعادلمو از دست دادم و روکی با

   زل زدمشی مشکیزد تو چشما
 .. کردناتیشاد...خوش گذشتنات..اتیزبون دراز-
 یدی بزنھ فھمبی اسفھی نتونستھ بھ لطی کس؟؟تابحالی باشیھھ خرک+

  از درد صورتمو جمع کردمدی تو چنگش گرفت و کشموھامو
 ...ول کن...یولم کن وحش+

 قابل ری غیی و گرماشدی صورتم پخش می کرد نفس ھاش روصورتم کی نزدصورتشو
 کردیتحمل بھ جسمم وارد م

 رمی حساب نکنم نمھیتا تسو-
  زدمغی برد ترس ھمھ وجودمو گرفتھ بود جرلباسمی زدستشو
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 یخوای می پست فطرت از جونم چوونیح...اشغال ولم کن+
 اشک ھام دمی کشینی نثار صورتم کرد و از وسط تابمو جرداد ھی محکمیلی خشم سبا

 ختیری گونھ ھام میرو
 رنشدهیتمناکن تا ولت کنم زودباااش تا د...خوامیبگو معذرت م-
  ترس و لکنت گفتمبا
   ولم کنخوامیمعذرت م+
  زدی روم بلندشد و پوزخنداز
  خوش گذشت شب خوشیلیخ-
 نی ای خدا تا کی ادنیدوی وقفھ رو گونھ ھام می اشک ھام برونی از اتاق رفت بو

 ست؟؟ی آرامش ناتی مگھ سھم من از دنایحقارت رو تحمل کنم؟؟خدا
 .. خوابم بردی چندساعت بعد از خستگدونمی تو بالشت فروکردم و زار زدم نمسرمو
 افتاب از پشت پرده ھا راه خودشو تا داخل  تخت خوردم و چشامو بازکردمی تویتکون

 شبی پاره تابم افتاد ھمھ اتفاقات دی ھاکھی زدم کھ نگاھم بھ تی بود غلتداکردهیاتاق پ
 ی قوخواستی فقط می عقده اکھی چشمام ردشد بغضم گرفت مرتی از جلویلمیمثل ف

 چشام پف دمستای وانھی آیتخت بلندشدم و روبھ رو یبودن خودشو بھم ثابت کنھ از رو
 کردی میی گونھ ام خودنمای  روشبشی دیلیکرده بود و و باالتنم کال لخت بود رد س

 در بلندشد ی کھ صدادمی شرت پوشی دستت بشکنھ دست و صورتمو شستم و تشایا
  بوددیسمت در رفتم و بازش کردم سع

 سالم+
 ؟ی خوبفھیسالم لط-
 ؟ی داشتیاره کار+
 می دور بزنکمی صحرا میریاماده شو امروز م-
 باشھ+

 ی خاکسترھیسا..دمی نشستم خط چشم رو برداشتم و کشی صندلی اتاق رو بستم و رودر
 یوبا رژگونھ مس... حجم دھنده ھم زدمملیر...رو بھ طور نامحسوس پشت چشمام زدم

 حلقھ بنفش کھ دور نی استراھنی چمدون پیاز تو... تموم کردمشموی آرایو رژلب مس
 بستم و از اتاق یموھامو دم اسب..دمیوش پدی سفنی داشت با جیی طالریکمرش زنج

 ی فوآد اخمامو توھم کردم بدنیبا د.. منتظر من بودنی تو البشبیشدم مثل د خارج
 ..دشدمی با سعیتوجھ بھش مشغول احوال پرس

 میبھتره بر-
 جلو نشست و منم دی سعشبی زدم دوباره مثل دی فوآد نگاه کردم و پوزخندبھ

 چی و امروز باھم ھشبید.. ھستنگھی ھم دھیشب ھا شب  روزا ونیچقدر ا..کنارفوآد
 غرور من شبید.. فرق دارهیاره ھمھ چ..دمیفھمی داشتن و من نمدمیشا.. نداشتنیتفاوت

 نسبت بھ ھم نشون ی عکس العملچی امروز ھیشکست و التماس فوآد رو کردم ول
 ... تفاوتی ب نھ مشتاق و نھمیدادینم
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 اطراف نگاه یبھ منظره ھا.. ھرکدوم سرش تو کار خودش بودبھی دوتا غرمثل
 آب کھ پرشده بود از شن و ماسھ کھ تو دست باد ی خشک و بی صحراکردمیم

 ھرسھ دیوزی می بادکباری ھرچندلحظھ می شدادهی پی و ھمگستادی انیماش..ربودنیاس
 کھ تو سکوت ی روادهی پکی بعداز... بودی جارنمونی سکوت بمیزدینفر کنارھم قدم م

 ھمون تختھ سنگ پشت بھ ی نشستم فوآد ھم روی تختھ سنگیکامل انجام شد خستھ رو
 گرفتم و قلوپ قلوپ خوردم واقعا گرم بود وطاقت دی آب رو از سعشھیمن نشست ش

 ...فرسا
 دگفتی از جاش بلندشد و بھ سعفوآد

 نجای اارشیبرو دنبال راننده و ب-
 شھبا+

  با پوزخندگفتزدی قدم مکھی دورشد فوآد درحالدیسع
 ! زبونتو موش خوردهنمیبیم-
  کالم گفتمشی تفاوت بھش نگاه کردم و با نیب

 ...شتری و نھ بی موشکی درحدیدونیخوبھ خودتم م+
 خواست زدی تو چشماش موج متی عصبانی جاخورد و رگھ ھاعمی جواب تند و سراز
 یوا..منم برگشتم ھمون سمت.. سمتم کھ بھ روبھ روش نگاه کرد مثل بھت زده ھاادیب

 ..خدا طوفان شن
 

 یتی موقعنی بودم چون تابحال توھمچدهیترس...  تر مبشدکی طوفان بھ ما نزدھرلحظھ
 مچ دستم کھوی... بودمدهی شنیادی زیزای راجب طوفان شن چی بودم ولرنکردهیگ

 ود شد فوآد بدهی کشیتوسط کس
 می بدو تا نمردفھیلط-

 بھ می دستشو گرفتم و باھم شروع کردمیردیمی ممیکردی اگھ فرار نمگفتی مراست
 میفتیرمی طوفان گی توگھی دقھی تا دو دقدمی بھ پشت سرم نگاه کردم کھ ددنیدو
 رسھیفوآد زودباش االن بھمون م+

 و برد دی دستمو کشمیدیدوی کرد ھمونجور کھ مشتری تکون داد و سرعتشو بسرشو
 نگاه کردم رونی بھ بمیزدینفس نفس م..  می غار ھردومون کف غار نشستکیداخل 

 ھوا معلق بودند و طوفان ھمون جا مونده بود بھ فوآد نگاه کردم یشن ھا رو ھمھ
 اخماش توھم بود

 ؟.شھی میحاال چ+
  گفتگرفتی دراورد و ھمونجور کھ شماره مشویگوش

 میفتی نری گنجایا فقط دعاکن دونمینم-
 بھ ظاھر غار نگاه کردم میرنکنی گنجای اکردمیتو دلم دعا م  منمی تکون دادم ولسرمو

 .....سرد و خشک وامکان داشت پراز جک و جونور باشھ  اوووف
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 شماره پشت سرھم تماس کی دستش گرفتھ بود و با شوی فوآد نگاه کردم گوشبھ
 دی کش تو موھاشی دستتی از آخر با عصبانگرفتیم
 دهی آنتن نمیاااه لعنت-

 سوق دادم رونی منم نگاھمو بھ بکردی نگاه مرونی نشست و بھ بی تخت سنگیرو
 و دمی کشیقی نفس عمادی جوره قصدنداشت کوتاه بچی ترشده بود و ھدیطوفان شد

 ھم نبود آدم باھش سرگرم بشھ ھمونجور بھش گھی دزیدوباره بھ فوآد نگاه کردم آخھ چ
  ابروشو باالانداخت و گفتعجب کرد با ترمیزل زده بودم کھ برگشت و غافلگ

 نگاه داره؟؟-
  خر صفا دارهدنید+
 بھ نھی دادم سھی غار تکواری برداشت کھ بلندشدم و بھ دزی جھش سمت من خکی با
 زمان و مکان از دستم کردیدو م و تو چشمام زل زد چشماش آدمو جاستادی من انھیس

  کرد و آروم گفتکیدر رفتھ بود صورتش رو بھ گوشم نزد
 یکنی لج منقدریچرا ا-

 حرکت کیدستشو برد پشت سرم و تو..شدی گردنم پخش می ھاش ھرم وار رونفس
 مسخ شده بھش نگاه یکش موھامو بازکرد موھام از حصار آزادشدن مثل آدم ھا

 از موھامو دور انگشتش ی اکھیت.. انگار تو چشم ھاش خودمو گم کرده بودمکردمیم
  برگردممی قالب اصلھ کارش باعث شد بنیاومد ھم  دردمدی و با خشم کشدیچیپ

 ااخ موھام ولم کن+
  زدیپوزخند

 ی آرامش رو نداراقتی خشن رفتار کرد لدیبا تو فقط با-
 نشستم پوست تنم از نی زمی و رودمی کشیی ازم فاصلھ گرفت نفس پر سروصداو

 بھم رهیگی کھ ھروقت فوآد کنارم قرار مھی گرما چنی اای خداکردیگرما گز گز م
 استراحت کنم کار کمیچشامو بستم تا !!!!!!کنمی رو درک نمشھ؟؟؟خودمی مکینزد

 ... ھم نداشتم تا انجام بدمی اگھید
 و کرخت کردی بدنم درد مدارشدمی کھ ھمھ بدنمو گرفتھ بود بی احساس سوز سردبا

 روشن کرده بود و شی غار آتیشده بود بھ اطراف نگاه کردم شب شده بود و فوآد تو
 ی شدم حضورمو حس کردم و با اخم بھم نگاھکشینشستھ بود از جام بلندشدم و نزد

 کرد رونی اون سرما رو از بدنم بشی آتیا نشستم گرمشی کنار آتیکرد بدون گفتن حرف
 ی شعلھ ھاشی مشکی چشماانی مکنھی فوآد داره بھم نگاه مدمیسرمو باالگرفتم کھ د

 سرکش ی انداختم و بھ اون شعلھ ھانیی تفاوت بھش سرمو پای بدیکشیآتش زبانھ م
  نگاه کردم

 فھیلط-
  صداش سرمو باالگرفتمدنی شنبا
 بلھ+
 ست؟یتو گشنھ ات ن-
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  چرا گشنمھ+
 می بخورمی نداریزیخب چ-

  بھش زدمیپوزخند
 یکنیشرمنده م  فسفر نسوزون ما رونقدریا+
 کھ مثل ییشن و ماسھ ھا.. جام بلندشدم و در غار رفتم ساکت و مسکوت و پراز شناز

 ی کھ توی و درشتزی ریبھ آسمون نگاه کردم ستاره ھا.. ھم انباشتھ شده بودنیتپھ رو
 کھ از ھمھ یبھ ستاره ا..زدنی بھت چشمک منجای اشدیشھر با ھزار زحمت معلوم م

 : زمزمھ کردمی شعرھ نگاه کردم و قطعشدی معلوم مشتریب
  خوب تو آسمونکشبی+
  ستاره چشمک زنونھی

  وگفت کنارتمدیخند
  جونی آخرش تا پاتا

  بودی قشنگستاره
 . و ناز و مھربونآروم

  شد عشق من وستاره
  شدم عاشق کنممنم
 دی طول نکشادی زاما

 جون من و ستاره عشق
  و برددی اومد و دزدماه

  منو نامھربونعشق
  اونادی شبا بھ حاال
  با آسموندوزمی مچشم

  داد بزنمخوادی مدلم
 ... بود قول و قرارموننیا
 قشنگ بود-

  بودستادهی بھ عقب فوآدپشت سرم وابرگشتم
 ممنون+
 عالوه بر رقصت صدات ھم خوبھ-
 دونمیم+
 ھیاعتماد بھ نفست ھم عال-

 بودم ھمونجور کھ دهی ندطونی شنقدری حرفاش خنده ام گرفتھ بود تا بھ حال فوآد رو ااز
  نگاھش رنگ دلھره گرفت آروم گفتکھوی کردمیبھ فوآد نگاه م

  از جات جم نخورفھیلط-
 شده؟ی کردم مگھ چتعجب

 چرا؟؟؟؟+
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 کی جوابش بودم کھ دست برد پشت کمرش و اسلحھ شو دراورد و در عرض منتظر
 گرگ گم شد با ترس بھ پشت سرم قی زوزه عمی من توغی جی کرد صداکی شلھیثان

 یوا..ومدی بودم و نفسم باال نمدهی پشت سرمن افتاده ترسی الشھ گرگدمینگاه کردم کھ د
 من ی بار دوم ناجیفوآد برا.. شده بودمگ گرنی من االن شام ادیفھمیخدا اگھ فوآد نم

 ..   می زندگیوبار دوم ناج.. نجابت و بکارتمیبار اول ناج. شد
  چرا؟؟؟شھی پر رنگ تر ممی مرد حضورش ھرلحظھ تو زندگنی اچرا

 ھی تکواری سرشو بھ دکھی فوآد درحالبردی من خوابم نمی از شب ردشده بود ولیساعات
 من پررنگ تر ی مرد داره ھر روز نقشش تو زندگنیا..داده  خوابش برده بود

گرم ..شھی مکی بھم نزدیوقت..رمیگی کنارش قرارمی چرا وقتدونمی چرا؟نمیول...شھیم
 نکنھ دوباره ی زوزه گرگ ھا بلندشد وایصداھ؟؟؟ی نشونھ چنیا!!زنھی قلبم تند مشمیم
 ام جمع کرده نھی فوآد نشستم پاھامو تو سکی سراغم از دور آتش بلندشدم و نزدانیب

 بودم کھ
 نجای اایب-
   بودداری فوآد بدمی کشیغیج
  نکنغی جغی شترمرغ جمثل-
 شتر مرغ عمتھ+
  ادبیب-

  دنی جوابشو بدم کھ دوباره گرگ ھا زوزه کشخواستم
 کمی نزدایب-

 ی تقیصدا!!ختھی ری نقشھ اگفت؟؟نکنھی می چنی اکردمیشک نگاه م  با بھت وبھش
 نی زمیبلندشد کھ منم مثل جت خودمو بغل فوآد انداختم اونم چون تعادل نداشت رو

 بود ختھی فوآد بودم و موھام تو صورتش رنھی سیافتاد حالتمون جالب شده بود من رو
 ...ھمون تپش قلب.. بازم ھمون گرمادخوری گردنم مرینفس ھاش بھ طور منظم ز

 .؟؟یراحت-
 اش نھی سی حرکت از روکی برداشتم و با ھودهی و بی الکی دست از فکراباصداش

 کش موھامو برداشت و طرفم نی زمی از رودی کششراھنی بھ پیبلندشدم فواد ھم دست
 گرفت

 موھاتو جمع کن زد چش و چال منو داغون کرد موھامو با دست مرتب کردم و ایب-
    راحت شدمشیمحکم بستم آخ

 کردمی کھ فکرمشمونی دادم بھ چندلحظھ پھی تکواری فوآد نشستم و منم سرمو بھ دکنار
  دور شونھ ام حلقھ شد بھش نگاه کردم و چشامو گردکردمی دستگرفتیخنده ام م

 نقدری اکباری ی فرصت ھا استفاده کن من سالنی نگاه نکن بھ جاش از اینجوریا-
 شمیمھربون م

  دادمھی بھ بازوش تکیی و با کمال پررودمیخند
 اااایمنتظربود-
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 دادمی خستھ ام وگرنھ جوابتو مفیح+
 ربخوابیبگ-

حس ..حس سرپناه..حس ارامش.. بستم کم کم منو تو حصار بازوھاش جا دادچشامو
 آغوش بھ ی گرماای از احساس ارامش دونمینم.. وجودمو گرفتیگرم و دوست داشتن

 .. خواب مھمون چشمام شدیآن
 غار از رونی فوآد کنارم نبود زود ازجام بلندشدم و رفتم بدارشدمی از خواب بصبح

 و خودمو بھش دمی رو دوری از مسی نصفومدی سمت من م کھ داشت بھدمشیدور د
 رسوندم

 ؟یسالم کجا بود+
  بھم انداختی سردنگاه

  بھ تو جواب پس بدمدیفکرنکنم با-
 ادم کی نبود بھ جاش ی خبرشبی و مھربون دطونی لحظھ وا رفتم از فوآد شکی

 تفاوت ی مثل خودش باشم بدی بود منم باستاذهیخشک و مغرور مثل سنگ روبھ روم ا
 ...  و سرد
خستھ ..ی دبمی اومد دنبالمون و سھ ساعت بعدش برگشتنی با ماشدی ساعت سعکی بعداز

 از نی زمی چمدونمو انداختم روکردی بھ اتاقم پناه بردم بدنم واقعا درد مشھیتر از ھم
ر و  سی قطرات  آب روستادمی دوش واریز.. کشو لباس برداشتم و رفتم حمومیتو

چرا .. فوآدریدرگ.. نفر بودکی ری من فکرم درگی ولکردیشونھ ھام بھ شدت برخورد م
 ھی مثل بقیکی ھ؟؟اونمی کاون کنم؟؟چرا؟؟؟مگھیاالن تو خلوتم دارم بھش فکرم

  تو درونم گفتیی ندایول!!!عربا
 ...یکردی بھش فکرنمنقدرینداشت ا اگھ فرق ...نھ اون فرق داره-

 ی بی جز دلخوششھی نمبمی نصیزی فکرا چنی از ارونی ب شستم و اومدمبدنمو
 ی بھ خوبگربودیاگھ فوآد باز..دمی تخت دراز کشی و رودمیشلوار پوش تاب و..یخود

واقعا .. امروزی نھ بھ سردشبشی دطنتی نھ بھ حرکات گرم و شکردی مینقششو باز
 ....یزیسخت تر از ھرچ.درک کردنش سخت بودد

 ... بستم و خوابم بردچشامو
 

 ختھی رنگم کھ مثل گندمزار آفت زده دورم ریی طالی خرمن موھانی دست بیباکالفگ
 ی اتفاق خاصچی مدت ھنیبود انداختم و پشت گوشم انداختم حوصلھ ام سررفتھ بود تو ا

 شھیدر اتاق بازشد عا!!!!و درچھ حالھ! کجاسدونستمی نمدمی فوآد روھم ندی حتفتادهین
  تو اتاقمادی ماولھ مدت بارنیجب کردم تو ابود تع

 ؟ی خوبفھیسالم لط-
 ؟یسالم ممنون توخوب+
  خوبم-
 ؟ی داشتیکار+
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 می باھم برای برپاکرده توھم بی مھمونکیاره خواستم بھت بگم آمنھ امشب -
  بودمدهی اتاق پوسنی تو ای مھموننی فکرکردم بھتر بود برم بھ اکمی

 امیباشھ م+
 می دنبالت برامی مگھی ساعت دمیپس پاشو اماده شو ن-
 باشھ+
 ی تخت بلندشدم دست و صورتمو شستم و جلوی منم از رورونی از اتاق رفت بشھیعا

 اضافھ شمی ھم بھ آرایرژلب کالباس..  زدمملی و ردمی کشیکی خط چشم بارستادمی وانھیآ
 دی حلقھ سفنیاز تو کمد تاب است... دادم باالدی تل سفکیموھامو شونھ کردم و با ..کردم

 اومد دنبالم و باھم بھ سمت سالن شھی عاقھیبعداز پنج دق..دمی پوشدی سفنیبا شلوار ج
از ... تا دختر جوون و زن سن باال اومده بودن۶٠ نگاه کردم حدودنیی از باال بھ پامیرفت

 ....می و نشستمی گوشھ از سالن بود رفتکی کھ یزی و سمت ممی اومدنییپلھ ھا پا
  داردادامھ

 
 آمنھ حوصلھ شی ھم رفتھ بود پشھی عاکردنی اطرافم نگاه کردم ھمھ باھم صحبت مبھ

 تر نی سنگی اونجورموندمی کاش تو اتاق خودم می انداختم انییام سررفتھ بود سرمو پا
ھ آمن  افتاد سرمو باالگرفتمزی می روکنفری ھی مثل دست خرنشستم سانجای انکھیبود تا ا

 بود
 سالم-
 سالم+
 گذره؟یخوش م-
 ستیبدک ن-

 گفت کھ من یزی بھ طور نامحسوس چرلبی خندبود زشی نھی شبشتری زد کھ بیلبخند
 دمی کلمھ شنکی فقط یشلوغ تو اون

  اخرشب-
 حوصلھ نداشتم بلندبشم شربت ی کردم بھ حرفش توجھ نکنم تشنھ ام شده بود ولیسع

  اومدسمتمشھیبردارم عا
 می پاشو باھم برقصفھیلط-
 نھ+

 دی کشدستمو
 گھیبلندشو د-

 بھ نفس نفس افتاده بودم کھ دنی بھ رقصمی اصرارش رفتم وسط و باھم شروع کردبھ
  شربت جلوم گرفتوانی لکی شھیعا
 ی تشنھ شدابخوریب-
 ی رودی چقدر چسبی نفس رفتم باال واکی شربت رو گرفتم و وانی لبخند ازش لبا

 رو صدازدم و شھیعا.. تاربودزی ھمھ چرفتی مجی سرم گقھیده دق نشستم بعداز یصندل
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 سرم دمی تخت درازکشی باال رومی از پلھ ھا رفتگھیباھم د...ادیازش خواستم ھمراھم ب
 کردمی حس نمزی چچیحالم خوش نبود ھ..رونی بت از اتاق رفشھیعا..دی شدرفتی مجیگ
 ... حس نکردمیزی شد و چنیکم کم چشام سنگ!! من چم شدهایخدا.. بودمیتھ

 .. داردادامھ
 

 جام غلط زدم کھ با ی چشامو بازکردم تودارشدمی از خواب بیدی با سردرد شدصبح
 بود بھ خودم دهی لخت و برھنھ با کنارمن خوابدیسع.. صحنھ مقابلم زبونم بنداومددنید

 یتفاق چھ اشبی دیعنی بودم ی بھت و ناباورونی تنم نبود مزی چچینگاه کردم کھ ھ
 قابل کنترل گھی اشک ھام دداکردمی روش پی خونکھ نگاه کردم کھ لیافتاده؟بھ روتخت

 دی خواب پردازی سعکھی ھق ھقم بلندشد جوری صداستمی دختر نگھی من دیعنینبودن 
 اول بھ من بعدبھ خودش نگاه کرد اونم متعجب بود با تتھ پتھ گفت

  خبره؟؟نجاچھیا..نی افھیلط-
  زدمغی جتی عصبانبا
 .. پست فطرتیعوض!!ی داغون کردموی زندگی؟؟زدیپرسیاز من م+
  دستم لکھ خون رو نشون دادمبا
 !!یکارکردی با من چنیھ؟؟ببی چنیا...نگاه کن+

 : سرش وباال اورد و گفتکھوی دستاش گرفت نی گشادشده بود سرشو بدی سعیچشما
  نھیواا-

  نگاه کردمبھش
  نھ؟؟یچ+
 ی اومدم بھم چای آمنھ گفت بامن کارداره وقتشبی نکردم دی بخدا من کارفھیلط-

 از ی وقتدمی نفھمیچیبعدش ھ.. ادی روکھ خوردم حس کردم خوابم میتعارف کرد چا
  کنارتوامدمی ددارشدمیخواب ب

اون .. من رودست خوردم ھمش نقشھ بودی واکردمی نگاه مدی زده بھ سعبھت
 آمنھ ھ؟؟ی کارچنی ھدفش از ایعنی..شبوحرف آمنھ کھ گفت آخر..اون شربت..یمھمون

ناگھان در اتاق بازشد ھردومون بھ در نگاه !!ختیکارخودشو کرد زھرشو بھم ر
 دیسع  من ونی کرد نگاھش بجب تعدی من و سعدنیفوآد با د.. فوآد و آمنھ بودنمیکرد

 نثار یلی و سزبرداشتی سمت من خی با حالت عصبھیدرحال گردش بود بعداز چندثان
 ....م کردصورت

  گوشمو کرکردادشی فری شدت بھ عقب پرت شدم صدابا
 ن؟؟ی کردیشماھا چھ غلط-

  از جاش بلندشد وگفتدی باالگرفتم سعسرمو
  می نکردی کارچیما ھ+

  گفتکردی بھ من اشاره مکھی زد و درحالی پوزخندفوآد
 نیکردی می خالھ بازنیاره معلومھ پس حتما داشت-
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 ھق ھقم بلندشد ی بھ فوآد بگم تا حرفمو باورکنھ صدای چدونستمی ام گرفتھ بود نمھیگر
 کردیکھ فوآد باخشم بھم نگاه م

 می نکردی کاردی نقشھ اس من و سعنای نکردم بخدا ھمھ ایفوآد من کار+
 دی دوباره سمت من اومدکھ تو خودم جمع شدم موھامو توچنگش گرفت و کشفوآد

  شما دوتاسنی بیزی چکی دونستمیدھنتو ببند ھرزه از اولش ھم م-
 ؟یکنی قضاوت میچرا الک+
  بدن برھنھ من نگاه کردبھ
  از سر دروندھدیرنگ رخسار نشان م-
 بکارت دارم شھی کنھ بعد معلوم منھی دکتر تا منو معامی برمیتونی مستی ننطوری ایول+
 !!انھی

   زدی پوزخندفوآد
  دکتر خودم از صدتا دکتر واردترممیچرا بر-

 ھم با دی بود سعدهی بودم آمنھ رنگ از صورتش پردهی نگاه کردم منظورشو فھمبھش
 کردیتعجب نگاھمون م

  بھ ظاھرت ھم برسکمی اونجاباش گھی ساعت دمی تو اتاقم تا نرمیمن م-
 ی مگھ قرارنبود تا وقتکارکنمی مونده بودم چرونیرو گرفت و از اتاق رفت ب  آمنھدست

 ثابت نکھی واسھ افتھی می نخوابم پس االن داره چھ اتفاقعاشق من نشده تو تخت خوابش
 دونشون بزنھ ھم ری تکی باھش ھمخواب بشم اون با دیکنم ھنوز دخترم ھنوز پاکم با

 منو آشغال کی بعد مثل ی بعدش چیبشھ من دخترم ول عشق و حال کنھ ھم بھش ثابت
 ادی رابطھ سراغم منی کھ بعدای اندهی از آکارکنمی چای خدارونی بندازهی کاخ منیاز ا

 دمی ملحفھ رو دور خودم کشسپارمی رو بھ تو مزی ھمھ چای خدادونمی نمیزیچ
 رونی از اتاقم برو بدیسع+
 ...یباشھ ول-
  آماده بشم پس لطفا تنھام بزاردی و اما نداره من بایول+
  رفتمیاوک-

 چشمامو یتو... نشستمنھی آیدوش گرفتم و جلو.. و از اتاق رفتدی پوشلباساشو
 روھم با عیرژلب قرمز ما... ھم زدمملی رکمی... تا درشت تر معلوم بشندمیمدادکش

 کمد تاب یاز تو...ختمیموھامو فر درشت کردم و آزاد اطرافم ر..دمیولع رو لبام کش
 عطرھم زدم و سمت کمی دمی پام بود پوشرون ی کھ تا باالیدکلتھ قرمز با دامن مشک

 دستام استھی بجانیرس داشتم امکان داشت ھرلحظھ قلبم از ھاتاق فوآد رفتم است
 بعد ی دخترم ولکی خونھ بشم نیوارد ا  نداشتن من االن کھ ی حسچیسردشده بود و ھ

 ...چقدر جالب.. زنکی
  دوباره در زدم کھ بالخره جواب دادومدی نیی دادم و در زدم صدارونی بنفسمو

 اتویب-
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 تخت نشستھ بود سرمو انداختم ی بازکردم و رفتم داخل بھ اطراف نگاه کردم رودرو
 کمرم ی عرق دونھ دونھ از روی قطره ھاکردمی می تابم بازنیی و با پانییپا

 ...خوردنیسرم
 اجلویب-

 نی زد از امھی تخت افتادم روم خی و رودی سمتش گام برداشتم کھ دستمو کشاھستھ
 انی رو بیزی چچی ام حبس شد تو چشماش زل زدم ھنھی نفس تو سشیحرکت ناگھان

  تفاوت سرشو اروم کنارگوشم اوردی نھ مشتاق نھ بکردینم
 یکنی مانتیخب تو خونھ من بھ من خ-

  بھ گردنم چسبوندلبشو
  نکردمانتی خچوقتیمن ھ+

  از گردنم گرفتیفی ظریگاز
 !ی نکردانتیپس خ-
 اره+

 وحال خرابمو شدنی صورتم پخش می مقابل صورتم گرفت نفس ھاش روصورتشو
 کردنیبدترم

 شھیاالن معلوم م-
 شی کم کم منم ھمراھدیبوسی مانھی وحشدنیشروع کرد بھ بوس  رو لبام گذاشت و لباشو

 دمی موھاش انداختم و سرشو جلوتر کشنی خودمو نگھ دارم دست بتونستمیکردم نم
 یتوھم مشتاق-

 دی انگار از سکوتم فھمی ول ندادیجواب
 .... و تابمو دراورد سرشو اوردجلو کھنیی اورد پادستشو

  خانم بودمی مرمی بازشد ھردو بھ درنگاه کرددرباشدت
 نیکردیکارمیشما چ-

  از روم بلندشدفوآد
 ..مامان-
 ی بھش دست بزنیساکت باش فوآد حق ندار+
 .. یول-
 کنھی نامزد مدی رفتھ پس امشب با سعنی از بفھی کھ گفتم حاال کھ بکارت لطنیھم+

 کننی مینجوری چرا انای اای رفتھ؟؟خدانی بکارت من از بی چیعنی بگم ی بودم چمونده
 !!ازکجا معلوم-
 رو حرف مادرت حرف نزن+
  من نگاه کردبھ
  دخترمی پاشو برفھیلط-

  سمت من پرت کردراھنشوی پدی موھاش کشنی تخت بلندشدم فوآد دست بی رواز
  بپوشنویا-
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 از اتاق رفتم می رو تنم کردم و ھمراه مرراھنی خودم نگاه کردم لخت بودم زود پبھ
  بگم؟ی چدونستمی نمرونیب
 فھیلط-
 بلھ+
 نگران نباش فقط بھ من اعتمادکن-
 ؟؟یچیبرا+
 یفھمیشب م-

  فتھی بخوادی می خانم فکرمو مشغول کرد مگھ امشب چھ اتفاقمی مری ھاحرف
 فرستمی لباس ھم برات مادی بعداز ظھرمشگریبرو تو اتاقت ارا-
 چشم+

  خانم دستمو گرفتمیمر
 فتھی نمی بدی اتفاقچی نترس امشب ھیزیاز چ-
 باشھ+

 تخت ی بود رودهی رسستادنی ای ھمھ شوک و استرس قلبم بھ اثنانی اتاقم شدم از اوارد
 ..نفس ھاش..وسھ ھاش خودم و فوآد فکرکردم بشی بھ چند لحظھ پدمیدراز کش

 ..یچی ھدونمی نمیچیھ... من عاشقش شدمنکنھ
 ھم شمی شده بود و آراونی شنییبای نگاه کردم موھام بھ طور زنھی خودم تو آبھ

 راھنی پکی دمی بلندشدم و لباسمو پوشی صندلی از رودادیصورتمو جذاب تر نشون م
 بود و تو شب برق ی کھ روش پراز منجوق دوزیی طالیری حلقھ بھ رنگ شنیاست

 گردنم انداختم  یشده بود رو تو  کھ اسمم روش حکی اش بازبود گردن بندقھی زدیم
  خانم بودمیدر اتاق بازشد مر

 میبر-
 میبر+

 ستادمی ادی بود کنارسعی شلوغی مھمونمی بھ سمت سالن اومدباھش
  حالت خوبھفھیلط-
 اره+

 فوآد حلقھ کرده بود و عشوه یو کھ دستشو دور بازدمی نشستم آمنھ رو دی صندلیرو
 ...ی عوضکھی زد زنی خندشی با نفرت بھش نگاه کردم کھ نومدیم

 .. بھم نگاه کرد نگاھش فرق داشت سرشار از گرمافوآد
  سکو وگفتی خانم رفت باالمی کم سکوت شد مرکم
 بعدا ی رو اعالم نکردم ولی مھموننی مناسبت ازی عزیسالم بھ ھمھ شما مھمان ھا-

 مینی ببلمی فکی دوست دارم قبلش شھیمعلوم م
 نگاه کردنھ ھمھمھ ھا بلندشده بود خب حقم داشتن لمی کردم مگھ االن وقت فتعجب

 پخش شد با بھت نگاه لمی فمی زل زدی ویچراغ ھا خاموش شد و ھمھ بھ صفحھ ت
 ذاشتنی کنارھم مشھی رو با عادی من و سعیھوشی آمنھ بود کھ داشت درحال بکردمیم
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 ی خوشحال بودم کھ بکارکنمی چم مونده بودشدی بھم واردمیشتریھرلحظھ شوک ب
  خانم دوباره شروع کردمی تموم شد مرلمی ثابت شده فمیگناھ

 دختر اتھام کی ابرو نشون بده بھ ی دختر رو بکی خواستی می دختر با نقشھ قبلنیا-
   کارگذاشتمنی بزنھ خوشحالم کھ تو ھمھ اتاق ھا دوربیھرزگ
  فوآد کردروبھ

 ...یدیحاال فھم..ستیدروغگو ن..ازھمھ بھتره.. خوبھیگفتی کھ مھی ھمون دخترنیا-
   بھ آمنھ زدیلی سرخ شده بود دستشو اورد باال و ستی فوآد نگاه کردم از عصبانبھ
 رونیگمشوووووو از خونھ من ب...ی پستیلیخ+
  نقشھ اسناینھ عشقم ھمھ ا-

 ..خوادی ممامانت
 رونی بھش زد و بھ نگھبان ھا گفت بندازنش بی لگدفواد
  فوآد بردکی خانم دست منو گرفت و نزدمی نداشت مریری تاثی ولکردی مھی گرآمنھ

 فھی پسرم با لطیوحاال مناسبت امشب نامزد-
 فوآد منو دوست داره دونستمی نمی حتھ؟منی کاردرست چدونستمی خوب نبود نمحالم

 .....دمی و سمت اتاقم دودمی دستمو کشرمی بگمی تصمینجوری ھمتونستمینھ نم!انھی
  تخت نشستم کھ در اتاقم زده شدیرو
 بلھ+
  منم دخترفھیلط-

 ھی کومدی نمادمی ی اشنا بود ولصداش
 اتویب-

 لب ی روی لبخندکردیکارمی چنجای اری متعجب شدم امی کمدنشی اتاق بازشد با ددر
 داشت

 نمی بششھیم-
 اره+

  نشست بھش نگاه کردمشی ارازی می صندلیرو
 یدوستش دار-

  جاخوردمشی سوال ناگھاننی ااز
  رویھان؟؟ک+

  دیخند
 .گمی فواد رو ماااایجیگ-
 دونمینم+

  انھی دوستش دارم دونستمی نمواقعاھم
 زنھی چشمات برق میکنی بھش نگاه می پس چرا وقتیاگھ دوستش نداشت-

 زی چکی مونده بودم قلبم ی دوراھنی بکردمی بود من خودمو درک نمقتی حقحرفاش
 گھی دیزی و عقلم چگفتیم
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 تھیسکوت عالمت رضا-
  باالگرفتمسرمو

 نھ+
  باال انداختابروھاشو

 چرا؟-
  فکرامو بکنمدیچون من با+
 باشھ-

  اومدکی نزدی وکمزکردی شد چشماشو ررهی سرشو برگردونھ کھ بھ گردنم خخواست
 نمی گردنبندتو ببشھیم-

 کنھی منیمچ چرا ھوااا
 باشھ+

  پشت گردنم انداختم و بازش کردمدست
 ایب+
 ممنون-

  گفترلبی زکردی دستم گرفت و موشکافانھ پالکشو نگاه ماز
 امکان نداره-
  سمتم گرفترو گھ؟؟؟پالکی می چنیا
  من رفتمایب-

 تو بھت شتری امشب چرا ھمھ منو بای نکردم کھ از اتاق خارج شد خدای خداحافظھنوز
 واقعا آدم دمی تخت درازکشی بازکردم و لباسامو عوض کردم رودن؟؟موھامویقرارم

 !!! خواستن و نخواستننیب!!شھی مجی اوقات گیگاھ
   از استرس بھ تپش افتاده بودقلبم

 فھیلط-
  خانممیبلھ مر+
 ی رفتی از مھمونشبیچرا د-

  گره دادم وگفتمدستمو
 ...چون+
 یچون چ-
 اقا فواد ی ازدواج کنم کھ عاشقم باشھ ولیده باکس ارزوم بوی من از بچگدیدونیم+
 ...زهیچ

  زدی خانم لبخندمیمر
 انھی دوست داره یدونی کھ نمنھیپس مشکل ا-
 بلھ+
   فکر فرو رفتی تویکم
  ابراز کنھتونھی نمی فوآد دوستت داره ولدونمیمن م-
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 شونھی مشکل انی اگھیخب د+
 باشھ دخترم برو-
 چشم+
قلب بھ تپش !! واقعا من فوآد رو دوست دارمای آدمی اتاق خارج شدم از خودم پرساز

 اگھ گمی نمیزی تا اعتراف نکنھ من از حسم چیول! تپش قلب بودنیافتاد جواب من ھم
 ؟؟؟؟؟ی زد واگھ اعتراف نکنھ چبی عقلم بھم نھگھی مادیواقعا عاشق من باشھ خودش م

 نگاه کردم من نھی تخت نشستم بھ خودم تو آیو رکردی فکرکردن بھش ھم کالفم میحت
  کنم کھ فوآد بھ عشقش اعتراف کنھی کارتونمیم

 ...... ھم بھم بگھستی ھم عاشقم نواگر
 اعتراف از دی داشتم امشب باازی نھی خانم و حورمی تو ذھنم بود بھ کمک مریی ھانقشھ

 ....رمیفوآد بگ
 :فوآد

 اون دختر تو ی بستم کھ نقش چشم ھای چشامو لحظھ اکردمی نگاه مرونی پنجره بھ باز
 ...زشی برام مھم شده بود ھمھ جا و ھمھ چایذھنم نقش گرفت تازگ

 گناه مجازات ی رو بفھی خدا ممنونم کھ دست آمنھ رو برام رو کرد وگرنھ لطاز
 لب دنی کھ از بوسی و بھ اونروز فکرکردم حسدمی موھام کشنی ما بی دستکردمیم

 کھ از قلبم گذشت یمیرو تابحال تجربھ نکرده بودم مثل نس  شدقیجودم تزرھاش بھ و
 مدت بھ من نی کھ اھی افکار چنیا  رو لبام جاخوش کردی امھی نصف و نیلبخند

 ....رجوع کرده نکنھ من
 ...ستمی نفھی امکان نداره من عاشق لطنھ
 ھ؟؟ی چلشی دلدونستمی نمی ولزدی شورمی پنجره فاصلھ گرفتم دلم کماز

 .......فتھی بی اتفاقنکنھ
  رو خوندمامی رمزش رو بازکردم و پدی لرزبمی جی تومیگوش

 ... باشفھی لطتی دارم مواظب سوگلیزی مھندس امشب برات سورپرایسالم اقا-
 ؟؟؟یادچی بفھی سرلطیی قلبم بھ لرزه افتاد اگھ بالامی خوندن پبا

 برام دشوار بود بھ نی ماششدم کنترل کردن  برداشتم و از شرکت خارجلمویوسا
 فھی لطی کنترلش رو از دست دادم بھ درخت برخوردکردم سرم دردگرفت ولکھیطور

 ... برسونمالیمھم تربود دنده عقب گرفتم تاخودم رو بھ و
 کمد ی رفتم تو اتاقم تا آماده بشم از توھی خانم و حورمی  ھماھنگ کردن با مربعداز

 بود ری کھ از جنس حریس بھ رنگ قرمز آتش لباکی دراوردم مویلباس رقص عرب
 دامنش ھم راستھ بود یی طالی و روش پراز مھره ھاپوشوندی ھامو منھیباالتنش فقط س

 ختمی موھامو اتوکردم و لخت دورم ردمیشو دو طرف پاھام چاک داشت لباس رو پو
 تموم کردم نقابم ھم رو شموی آراغی و با رژلب قرمز جدمی کشملی با ریخط چشم عرب

 یسالن ھمھ جا با شمع ھا  آماده بود از پلھ ھا اومدم توی کردم ھمھ چمیصورتم تنظ
 یلی سالن خی شده بود المپ ھارو خاموش کرده بودن فضانیی و درشت تززیر
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 نقشھ ام کار دونستمی شده کنترل دستگاه پخش رو برداشتم و منتظربودم نمکیانترم
 انھ؟؟؟ی کنھیم

 :دفوآ
 بھ ی سمت سالن و دروبازکردم با گنگدمی شدم دوادهی پنی شدت ترمزکردم و از ماشبا

 افتاد کھ ییبای بلندشد نگاھم بھ الھھ زی تند عربکی موزی کھ صداکردمیاطرافم نگاه م
 و با اومد کمی نزدفھی نشون بدم لطی چھ عکس العملدونستمی نمدیرقصی تمام میبا طناز

 ھر حرکتش قلب منم بھ لرزه درمبومد احساس گرما ا بدادیعشوه کمرشو تکون م
 چشم از روش بردارم انگار ی اقھی دقتونستمی کرواتمو شل کردم نمکردمی میادیز

اگھ دوستش ... من واقعا دوستش دارمدیچرا برام انقدر با ازرشھ؟شا....کرده بود جادوم
 ی از چشماشدم رهیخ ھ؟بھشی محوشدن امشبم نشونھ چنی و اینداشتم پس اون نگران

 ... شدملھی و من عاشق اون دو تدیباری مطنتی ششیخاکستر
 چوقتی ھشکنمی غرورمو نمچوقتی ھزنمی نمی اون اعتراف نکنھ من حرفی تا وقتیول
اھنگ تموم ... وقت وا دادن نبودی خوش فرمش افتاد ولی نقابشو کند چشمم بھ لبافھیلط
 ....شد
 :فھیلط

 اخم نی انگار با اکردی نگاھم میفی بھ فوآد نگاه کردم با اخم ظرستادمی نفس زنون انفس
  اخم شدم سمتش گام برداشتم و بالبخند گفتمنی منم اول عاشق ھمدیانس گرفتھ شا

 دیخستھ نباش+
 پرت شدم تو دی تکون داد خواستم ازش دوربشم کھ مچ دستمو گرفت و کشسرشو

 ... تا عطرشو حس کنمدی کشیقیآغوشش نفس عم
 ھ؟ی چی کارا برانیا-

  جوابشو دادمزدمی بھ چشماش زل مکھیدرحال
 شما فکرکن واسھ جلب توجھ+

  گفتکردی حصار دستشو دورکمرم محکم ترمکھی زد و درحالی محولبخند
 ؟یچرا توجھ منو جلب کن-
 ینجوری ھمدونمینم+
 اورد نفس کی دست چپش خم کرد صورتشو نزدی حرکت منو دور داد و روکیتو
 لختم ی از موھای قسمتشدی ھام پخش منھی گردن و قسمت سی و منظمش رو گرمیھا

  بود با انگشت اشاره اش موھامو کنار دادختھیتو صورتم ر
 ؟ی بامن فرارکردیچرا از نامزد-

  رک حرفمو بھش بزنمخواستی مدلم
 کنمی کھ عاشقمھ ازدواج میچون من فقط باکس+
  وارد کردی کمرم فشاربھ
 کنمی من باور نمارهی تا بھ زبون نی ولدی فھمشدی رو مزی چشماش ھمھ چاز
  ھست؟یاون فردک-
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 کدوم فرد؟+
  باھت ازدواج کنھخوادی کھ میھمون-
 گھی مادی اگھ واقعا عاشقم باشھ خودش مدونمینم+
  کردکی لبشو بھ گوشم نزدستادی دستش بلندم کرد و پشتم وای رواز
 ؟ی مغرورباشھ چکمیاگھ اون فرد -
 ! غرورشوای انتخاب کنھ امنوی دیخب پس با+
 ؟ی نداشتھ باشھ ابراز کنھ چادیاگھ -
 رهی بگادی دیبا+
 ؟ی چی شک داشتھ باشھ کھ توھم دوستش دارنیاگھ بھ ا-
 ستمی تفاوت نیاون اعتراف کنھ مطمئن باشھ منم بھش ب+
حس کردم ....دمیدی نمیزی شد چکی مکث کرد تا خواست جوابمو بده ھمھ جا تاریکم
   اطرافمرهی داره راه میکس

  نترسفھیلط-
 بکشم غی بودم تاخواستم جدهی آخ فوآد بلندشد و حصار دستاش شل شد ترسی صداکھوی

 ... حس نکردمیزی چگھی دماغم قرارگرفت چشمام تارشد و دی جلویزیچ
 چھ ی کجام؟وحتدونستمی نمدیدی احساس سردرد چشمامو بازکردم چشام ھنوزم تار مبا

 نالھ فوآد و ی و صدایکی اومد تارادمی زیه؟بھ لباسام نگاه کردم ھمھ چ افتادیاتفاق
 بستھ شده بود در حال ی باشھ؟دست و پاھام بھ صندلتونھی می کارکیعنی.. منیھوشیب

 افراد دنی در بازشد بھ سمت در نگاه کردم با دکھ تالش واسھ بازکردن دستام بودم
 کنن؟ھردوشونیکارمیچ..کنارھم.. باھمنایا..دیروبھ روم زبونم بند اومد آمنھ و سع
 .. گرم و ھوس الود بوددی نگاه سعی ولکردیسمت من اومدن آمنھ با نفرت بھم نگاه م

  خانوم کوچولوگذرهیخوش م-
  تو موھام زدی شد و چنگکمی انزجار بھش نگاه کردم نزدبا
 کھیاااخ ولم کن زن+

  باشدت ول کرد ھمش تو صورتم پخش شدموھامو
 رو زی ھمھ چی من االن کنار فوآد بودم تو لعنتشدی پات تو اون کاخ بازنماگھ تو-

 یخراب کرد
   پام نشستی جلودیسع... بھ شکمم زدیولگد

 واسھ ی باھت باشم حتخواستی کھ دلم مادی اونقدر زیولش ھم برام جذاب بود از ا-
گفتم چھ بھتر  فوآد رو بکشھ منم خوادی آمنھ گفت منکھی نگفتم تا انوی ای بھ کسکشبی

 ...  میدزدی روھم مفھیلط
 کھ کھیواون زن...زدی کھ از پشت داشت خنجرمیقیرف.   خورذی دونفر بھم منی از احالم

 چشم بھ پول فوآد دوختھ بود
 یرقصی امشب فوآد رو عذاب بدم امشب مخوادیدلم م-
 رقصمی نمیمن واسھ کس+
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 کشمشیپس م-
 از گوشھ چشمم ی قطره اشککھی جون فوآد مھم تره درحالی برام سخت بود ولنکھی ابا
  گفتمدیچکیم
 باشھ+
 اری بشیآمنھ برو لباسارو با لوازم ارا-
 .االن+

  بعداز گذاشتن لوازم دست و پاھامو بازکردکردی ازم نگاھشو دورنمی لحظھ ادیسع
  لنگ و لگد ننداز و مث آدم آماده شویافسارتو بازکن ول-

 ای خدادیچی تو قفل تو گوشم پدی چرخش کلی صدارونی تکون دادم از اتاق رفتن بسرمو
 ست؟؟ی خراب شد؟؟مگھ سھم من ارامش نزیچرا ھمھ چ

 ی صندلی از روخوردنی رو گونھ ھام سرمی و واھمھ ای نگرانچی ھام بدون ھاشک
 کھ عاشقانھ یبخاطر کس.. نشستم بخاطر فوآد مجبور بودمنھی ایبلندشدم و جلو
 کھ ی از وقتدیدمش؟شای کھ دی از ھمون روزدی؟؟شای از کدونستمینم..خواھانش بودم

 کھ من االن دوستش نھی مھم ایدونستم ولینم!! کھ بھم محبت کردی وقتدازیشا!نجاتم داد
 رو ملی رفی کیاشکامو با دستمال پاک کردم دماغم سرخ شده بود از تو...داشتم

چھ .. تموم کردمشموی کمرنگ آرای و با رژلب صورتدمی کشبرداشتم و رو مژه ھام
 بھ لباس نگاه.. شلختمو شونھ زدمیموھا..تی موقعنی داشتم تو اظی غلشی بھ آرایازین

 کردم و ی بود اخمری لباس زھی شبشتری لخت و باز کھ بیلی لباس رقص خکی کردم
 وجھ حاضرنبودم اون رو چی بھ ھدمی کھ تنم بود کشی بھ لباس رقصی دستنھی ایجلو

  تنھا بود بھم نگاه کرددی تر بود در اتاق بازشد سعنی سنگکردمیبپوشم ھم تنم نم
 یدیچرا اون لباسو نپوش-
 کنمی ھم تنم نمچوقتیچون دوست نداشتم و ھ+
 میابریباشھ حاال ب-

مرد عرب چندش با ۶ رفت بھ اطراف نگاه کردم ی سرش راه افتادم سمت سالنپشت
 بھ کھی سالن جوری فوآد رو باالدمی سرم نگاه کردم کھ دیبھ باال.. تھ بودنآمنھ نشس

 االن وقت یول..دوباره بغضم گرفت.. بستنی داشتھ باشھ بھ صندلدیمن و اطراف د
اون مردھا بھ   ھمھدنی کردم بھ رقصروعش  بلندشد و منمکی موزیصدا... نبودھیگر
 وادامھ نییآد نگاه کنم سرمو انداختم پا بھ فودمیکشیخجالت م... بدن من شده بودنخیم

 پام حس کاال بودن دوباره سراغم ری زی اسکناس ھادنیرقصمو اجرا کردم با د
 م داشت باھی مشروبش دستش بود سعوانی از مردھا بلندشد و اومد سمتم لیکی..اومد

 شد و کھی مرده افتاد و ھزارتوانی لشدی چدونمی نمکردمی می من ازش دوریبرقصھ ول
 نرم شده تموم کردم حس سوزش و گزگز ی ھاشھی اون شیرو رو من ادامھ رقصم

 نفسم باال دی رسانی کھ اھنگ بھ پاکردمی احساس نمیزی چگھیپاھامو گرفتھ بود د
 ...ی ھم بخاطر رقص ھم درد وھم بغض لعنتومدینم
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نا بود  اشیادی نفر زکی کردمی سر خوردم بھ اون جماعت نگاه منی زمی زانو روبا
 ....فتھی داره می اطرافم چھ اتفاقدونستمینم
 پول گرفت ی زد و مقداری آمنھ نگاه کردم کھ بعداز حرف زدن با اون مرد لبخندبھ

 سمت من اومد
  منتظرهیپاشو مشتر-
 گفتی می چنیا

 ؟؟؟ی چیمشتر+
  دادهیادی باھت باشھ پول زکشبی نکھی بخاطز ایکی-
 چھ نکھیبھ ا...ی زندگنی لعنت بھ اختنیری اشک ھام دونھ دونھ مدمی نفھمیچی ھگھید

 !!شھیراحت سر جسم و بدنم معاملھ م
 کنمی نمیمن تن فروش+

  زدیپوزخند
 باشھ بھ اون باال نگاه کن-

 واقعا کردی نفر داشت با طناب فوآد رو خفھ مکی کھ نشون داد نگاه کردم ی سمتبھ
  شده بودم چشامو بستمجیگ
 امیکنھ مبگو ولش +
 ی عاشقیلیھھ معلومھ خ-

 ھا شھی شی از روکردمی نداشتم فقط اشک ھامو از حصار مژه ھام ازاد میجواب
 کھی دقھی نداشت دوباره بھ اون اتاق رفتم تا چنددقی و حسسوختیبلندشدم کف پاھام م

 ھمھ اجبار چرا نیا!! کھ دوستش ندارمی بھ دست کسشھ؟؟اونمی دخترونم تموم میایدن
 از تونمیچون نم.. دخترمکیچون !!! کردمیگناھ  من چھاد؟؟مگھی بشی پمی تو زندگدیبا

 چرا؟؟؟؟؟...فمیچون جنس ضع...خودم دفاع کنم
 ...نیی اتاق باز شد سرمو انداختم پادر
 ھم یی استرس و ترس دوتا حس کھ بھ تنھازدی قلب من تندتر مداشتی کھ برمی قدمھر

 چشام یجلو... دو حس باھم سراغ من اومده بودننی وحاال ابرهیادمو تا سرحد مرگ م
 ...زدی نمگھی قلبم دشدی ترمکی کنارم نشست ھرلحظھ نزددمیدوجفت کفش مردونھ د

 ارباالیسرتو ب-
 سرمو باال گرفتم و بالکنت گفتم.. خوردچی تو گوشم پصداش

 ..ررریم..  ااا+
  زدی آرامش بخشلبخند

 می برنجای زود از ادیآره خودمم دختر خوب حاال اشکاتو پاک کن کھ با-
 ؟؟یکنیکارمی چنجایتوو ا+

  گرفتدستمو
 میداکنی فوآد رو پدی اش مفصلھ حاال پاشو کھ باھیقض-

   تخت افتادمی و رودمی کشیغی تا تھ تو پام فرو رفت جشھی بلندشدم کھ شزود
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 شدی چفھیلط-
 ااخ پام+

 د بھ کف پام نگاه کرد پام زانو زیجلو
  پاتیوا-
  بکنی کارکی زود ریام+

  اورد جلو دھنمدستشو
 ری دردت گرفت دستمو گاز بگرونی بکشمی رو از تو پات مشھی شنیبب-
 ادیدلم نم+
  باشھ؟؟؟ستی نی اگھیراه د-

   پام اوردکی دادم دستشو نزدسرموتکون
 یحاضر-
 اوھوم+
 رفت دست یاھی چنان پام سوخت کھ چشام سدی کشرونی رو از پام بشھی لحظھ شکی تو
 خودمو آروم کنم بعداز یجوری چدونستمی رو گاز گرفتم محکم درد داشتم و نمریام
 خدا لعنت کنھ ی دستش کبود شده بود ای کم شد دستشو از دھنم دراوردم وااادردم نکھیا

 فھیلط
 خوشمزه بود مگھ نھ؟-

  حرفش خنده ام گرفتاز
 .شور بود نھ+

   پارچھ بستکھی تکی پامو با ددزویخند
  فوآد کجاستیدونیم-
 اره+
 میپس بر-

 ...می اتاق خارج شداز
 تو ذھنم شناور بود اگھ االن من و الی ھزار جور فکر و خگرفتمی فاصلھ نمری اماز
 ھمھ نیتحمل ا... چقدر سختھیشد؟؟؟وای خراب می ھمھ چدن؟؟اگھیدی رو مریام

 ھمھ نی کاش زود ای بپد و ادهی خونم بھ حد امکان رسنیآدرنال...استرس و ترس
 می راه پلھ رفتکی و از دی دستمو کشریام میداشتیآروم آروم قدم برم... تموم بشھشیتشو

 مویمرد زندگ..دمشیاز دور د... نکنھجادی ایی کفشاشو دراورد تا سروصداریباال ام
حالتش شلختھ  خوش یموھا.. و درشت بودزی ریصورتش پراز زخم ھا...دمید

بازم ..دیدیچشمام تار م..ریی ھمھ تغنی روز اکی ھمون فوآد در عرض نی اایخدا...بود
نتونستم خودمو کنترل کنم ..نمی عشقمو واضح ببذارهی اشک ھا کھ نمنیلعنت بھ ا .  کاش

 یبرام مھم نبود اگھ کس... خودمو رو پاش انداختم و زار زدمدمیسمتش دو
 ...االن کھ کنار مردم آرزوھامم..رمیحاضر بودم حاال بم...ومدیم
 حالت خوبھ؟؟-
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  ھق ھق کنمشتری جملھ بس بود تا بکی نیھم
 فھیلط-

  با تحکم صداکرداسممو
 بلھ+
  نکردنیباھت کار-

 ....رتی غنی نگاه کردم اخماش توھم بود وجودم خوش شد از ابھش
 .نھ+

 دی کشی آسوده انفس
 می بردیبا-

  بزنھی فوآد تا خواست حرفربودی پشت سرم نگاه کردم امبھ
 رگفتیام
 ستی نگو وقت نیچیفعال ھ-

  دستاشو بازکن منم پاھاشوفھیلط
 شششی گره طناب بودم بالخره بازشد آخری تکون دادم درگسرمو

 تموم شد+
  بھ رد طنابا زدمی مچ دستاش نگاه کردم سرخ شده بود بوسھ ابھ

 کردی لبخند نگاھم م بلندکردم فواد باسرمو
 میریمی االن منی برداریجان من دست از عاشق باز-

 ......  کھمیرفتی ممی داشتمی و بلندشدمیدی حرفش خنداز
 نیستیھمونجا وا-
 رو سمت من ی اسلحھ فلزکھی آمنھ درحالمی صداش ھرسھ مون برگشتدنی شنبا
  گفتگرفتیم
 کشمشی جلو منیای قدم بکیاگھ -

 ی راھگھی حاال ددونستی رو فقط خدا مشھی می چی بازنی عاقبت امیستادی مون اھرسھ
  کننی نمی جون من ھم کھ شده کاری ھر دو اونا برادونستمینبود م

 نینیھرسھ نفرتون بش-
 نی ای ھمھ خونسردنی از ارنظرداشتی رو ززی ھمھ چرکانھی نگاه کردم زری امبھ

 بھ من کھیآمنھ درحال... مھم نبودی کسیدونفر بھ تنگ اومده بودم انگار جون من  برا
  گفتکردینگاه م

 جون اقا فوآد تن ی برایخواستی تفاوتون بعد تو ساده می چقدر نسبت بھ جونت بنیبب-
 ی کنیفروش
من چقدر از   تفاوت بود ویبھ فوآد نگاه کردم ب.... گشادش کش اومدی زد کھ لباقھقھھ

 دراورد با یگاری کرد و سشی دستفی کی تویدست..دمیکشی عذاب می تفاوتی بنیا
  زدیقی روشنش کرد و پوک عمیدی سفیکیفندک پالست

 ن؟؟ی دونفر کنی ایدونیم-
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  بودن؟؟ی دونفر کنی مگھ اکردمی تعجب نگاھش مبا
 یدونیھھ پس نم-
 ....گنگ شده بودم!! بودنی کنای اگفت؟؟مگھی می چنیا

  کھی ببند زنفتویدھن کث+
 شده بود  سرختی نگاه کردم کھ از عصبانری امبھ

 اومدن و اونارو کلی ھی شش تا مرد قویکی دراورد و بعداز تماس کوچلشویموبا
 بستن

  مزاحم حرفام بشنخوامی نمدیدھنشون ھم ببند-
 چشم خانوم+

 !!خوادی می چدونستمی نمربودنی ھا اسی اون دونفر مثل زندانحاال
 ینیبی اقارو منیشقت؟؟ اول خانوادت ا عای از خانوادت  خب از کجا بگم-

 کردی اشاره مری امبھ
 ... جزستی نی اقا کسنیا-

 ... گلولھ ھمھ جارو پرکردکی شلی ادامھ حرفشو بزنھ کھ صداخواستی مھنوز
 تا حد امکان بازشده بود جنازه غرق خون آمنھ جلو چشام جون داد زبونم بند چشام

 ھمھ نیا.. آدم چقدر تحمل دارهکیمگر .. ھمھ اتفاقنی ھمھ حادثھ از انیاومده بود از ا
 نی آمنھ چشام سنگیو در آخر حرفا...کتک...ییآدم ربا.. روزکیاتفاق فقط در عرض 

 حس یچی شدن ھمھ وجودمو گرفت و ھی تھس محوشد حیشده بود کم کم ھمھ چ
 ... مطلقیکینکردم جز تار

 
 یراو
 واقعھ ی وجلودنی سر رسری افراد ام بود درست سرموقعدهی رسانی بھ پای چھمھ

عرق !!شدی گشوده مقیاگر پرده از حقا..شدی اگر آن راز فاش میوا.. را گرفتنیبزرگ
  ھر دو مرد نشستھ بودیشانی بر پیسرد

  بھ شانھ فوآد زدی دستریام
  بھ موقع انجام شدزیخداروشکر ھمھ چ-

 تکون داد  سرشوفوآد
 م؟؟ی پنھون کنمیتونی می تا کیآره ول+
 تا موقعش برسھ-

 کھ قطعا یرسھ؟؟روزی می آن راز کی موقع افشایعنی دو آنھا بھ فکر فرو رفتن ھر
 پنھان نھی کھ سالھاست در سیراز!!دهی ھر سھ آنھا را تحت شعاع قرار میزندگ
 برداشتھ محو ری از دوش امینیتا بارسنگ.... کاش ھرچھ زودتر فاش شودیو ا...بوده
 .. شود

 مزمھ کرد زرلبی زریام
 ....ستیرنیاون روز د-
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 :فھیلط
 بای تقراطی حنشستنی منی زمی روی برف بھ تندی پنجره چمباتھ زده بودم دونھ ھاکنار

 مثل قبل یچی ھگھی تو شکمم جمع کردم از بعد اون روز دشتری شده بود پاھامو بدیسف
 داشت با حرفاش و حرکاتش بھم بفھمونھ دوستم داره یفوآد سع...نھ من و نھ فوآد..نبود

 کھ یی آمنھ بود اون حرفای حرف ھاریھمھ ذھنم درگ..م من انگار سرد شده بودیول
 چرا حاال کھ فوآد دونستمینم... قرار دادهینصفھ موند و االن من رو تو بھت و ناباور

اون   من آرزوم نبودکنم؟؟مگھی نمیچرا من کار.. عاشقمھ من سردمفھمونھیداره بھم م
 داره من دوستش کش! چون شک داره،ارهی؟درستھ حسشو بھ زبون نم!اعتراف کنھ
 تونمی غرورش بشکنھ اما من مخوادی مرد دلش نمکی اونم کنمیدرکش م..داشتھ باشم

 در اتاق رشتھ افکارمو پاره یصدا...ستی با خودم مشخص نفمی تکلیکارکنم؟؟وقتیچ
 کرد

 فھیلط-
 .... بودھیحور

 اتویب+
  اتاق بازشد با لبخند کنارم نشستدر
 یخوب-

  تکون دادمسرمو
 ی برف بازنیپاشو آماده شو آقا فوآد گفت باھم بر-

   تعجب کردم ھم خنده ام گرفتھ بودھم
 شمیباشھ االن پا م+
 یخوشحال-
 کمی+
 خوشحال باش عاشقتھ دختر-
  باشھ+

 ... تکون داد و از اتاق رفتسرشو
 نی شده بودم از اتی مکی ھی درنگ شبی بستادمی وانھی آی بلندشدم جلونی زمی رواز

 بھ فوآد بفھمونم دی بشم بامی مثل قددی من باخوردی حالم بھم می رنگ و لعابیھمھ ب
 ... نباشھیی فردادیشا..رکنمی ددینبا...دوستش دارم

 و دمی کشی خط چشم گربھ اکنمی نشستم خبب اول از صورتم شروع می صندلیرو
 ... و تماامدمی رو رو لبام کشیرژلب قرمز جگر.. زدمملیر

 تنگ نی داشت با جی بزرگ مشکیپالتو تنگ قرمزمو کھ دکمھ ھا.. شونھ زدمموھامو
 پاشنھ تخت یبوت ھا.. حالت کج رو موھام گذاشتممویکاله قرمز مشک..دمی پوشیمشک
 زی چکی بھ رونیدر اتاق روبازکردم تا خواستم برم ب..آماده بودم.. ھم پام کردمیمشک

 نمی سرمو باالگرفتم تا ببمالوندمی مماغمومحکم خوردم ااخ دماغم ھمونجور کھ د
 ھ؟؟؟یک
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  کردی با لبخند و اخم نگاھم مفوآد
 ؟؟ینیبیجلوتو نم-

  طلبکارانھی بود و کمطونی شلحنش
 ینستی وای پشت در اتاق کس ندادهادی بھ شما یکس+
  کردنقممینچ برعکس تشو-

   اروم زمزمھ کردرلبی لب نثارش کردم زری زی اوانھی و ددمیخند
 شدمی نبودم کھ عاشق تو نموونھیاگھ د-

حرف ھاش ھمھ قشنگ و ..فی توصرقابلی غیی حرف گرم شد گرمانی وجودم با اھمھ
 ... کننده بودوونھید
 میبر-

 ..می خارج شدالی تکون دادم و باھم از وسرمو
 دمیچرخی میی چھ ھوای واااطی وسط حدمی دوغی برف ذوق کردم و با جدنی داز
  شد و دستمو گرفتکمی فوآد نزددمیخندیوم
 می قدم بزنکمی یدیافتخار م-
 بلھ حتما+

 ی انگار از سرمامیزدی گرمش جا داد شونھ بھ شونھ ھم قدم می دستانی سردمو بدست
 رونی نبود حاال وجود گرم فوآد اون سرما رو از جسم و تن من بی خبرشیندلحظھ پچ

با عشقت ...دست تو دست..قدم بھ قدم..شونھ بھ شونھ.. برفری زھیکرده چقدر حس خوب
 زی امشب ھمھ چی مونده ولیاز غرور مخف ی اھی کھ ھنوز پشت الی عشقیقدم بزن
 !!کنمی امشب حس پاکمو نثار مرد مغرورم مشھیتموم م

 یتو فکر-
  دادمتکون سرمو

 ؟ینھ چھ فکر+
 دونمینم-

 آمنھ ی کھ خواستم درمورد حرف ھامی رو قدم زده بوداطی نصف حبای ندادم تقریجواب
 ازش بپرسم

 فوآد-
 جان دلم+

 مرد قصد داره امشب منو بھ نی حرف و لحن فوآد انی ام حبس شد از انھی تو سنفس
  کردم خونسرد باشمیکشتن بده سع

  بودی آمنھ راجب چیحرفا+
  کرد وگفتی جا خورد اخممی سوال ناگھاناز
 ؟ی بدونیخوایم-
 اره+
 شرط داره-
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  رو لباش بودیحی از اون اخم نبود بھ جاش لبخند ملی خبرگھید
 ؟ی برقصی دارادی یرانیا-
   داده بودادی بھم دهی داشتم چون زبادکھی گفتی می چنیا

 اره+
 برام برقص تا بھت بگم-

 بود کھ ازش ی خانواده اری بھتربود مخالفت نکنم ھمھ ذھن من درگی خوردم ولجا
 . اومدونیحرف بھ م

 باشھ+
 میپس بر-

 می شدالی وارد ومی تکون دادم انگار زبونم درمقابلش قفل شده بود داشتسرمو
 امی کنم ممن برم لباسامو عوض+
  لباس قشنگ ھم بپوشکی ی تو سالن پشتایباشھ فقظ زودب-

 کنھ؟؟ی مدی ھمھ تاکنی اچرا
 چشم+
 ..  پلھ ھا رفتم باال وارد اتاق شدماز
 حلقھ نی گرد و آستقھی و مدرن بود مدل لباس کی رو دراوردم شیراھنی کمد پی تواز

 رون پام بود ری تا ز لباسی بود بلندی کھ روش پراز منجوق دوزیبھ رنگ نقره ا
 صورتم خوب بود فقط رژلبمو پررنگ تر کردم و شیآرا...دمیھمون لباس رو پوش

 یکفش ھا... بستمی فر دادم و دم اسبالتموھامو با دستگاه ح.. زدمی نقره اھی سایکم
 داشتم ادی رو یسالن پشت.. ھم پام کردم و از اتاق خارج شدمیپاشنھ بلند نقره ا

 راه یخداروشکر از داخل خونھ بھ سالن پشت..می اونجا رفتھ بودھی با حوریچندبار
 شدم چراغ کی برم؟؟بھ سالن کھ نزدخواستمی میجوری سرما چنیداشت وگرنھ تو ا

وارد شدن من ھمانا ... درو بازکردم و رفتم توومدهی خاموش بود پس حتما ھنوز ناشھ
 دھنم وامونده فاتیشر اون ھمھ مھمون و تدنیبا د...روشن شدن چراغ ھا ھمانا و

 فوآد اومد سمتم تی جمعنی کھ از بکردمی بھ اطرافم نگاه می چھ خبره با گنگنجایا...بود
  شدکمی نزدیبا لبخندجذاب

  چھ خبره؟نجایا+
  مقابلم زانو زد دھنم وامونده بودتی اون ھمھ جمعی زد جلوی گرفت و بوسھ ادستمو

 ی بھت عالقھ مندشدم برق چشمای چطوری و حتی از کدونمی نمزمی عزفھیلط-
 ستی ای قلبم از تپش تا اثنادمتیدیھرموقع م.. ازم گرفتاموی و دننیخوشرنگت د

 ی ارزشچی کھ برام ھیعاشق دختر.. عاشقت شدمدمیتا بھ خودم اومدم د..رفتیم
 ...امیشده ھمھ دن..میوحاال شده ھمھ زندگ..نداشت
  رو بازکرد برق حلقھ چشامو زدی رنگی سرمھ ای کرد جعبھ مخملبشی تو جدست

 ؟یشی خونھ ام م؟خانمیکنیخانومم بامن ازدواج م-
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 نکھی ھمھ وجودمو گرفتھ بود از انیری شی راجب اون لحظھ بگم کم گفتم حسھرچقدر
 حاال وقتش بود من خودمو ثابت کنم حاال شناختمیفوآد عشقشو اعتراف کرده سرتا پا نم
 ذرمکھ اون از غرورش گذشتھ چرا من نگ

  گرفتم و بلندش کردمدستشو
 لیبلھ با کمال م+

 دی دست و سوت ھمھ سالن رو برداشت فوآد منو تو بغلش کشیصدا
 یعاشقتم خانوم-

 انگشتم ی دور کمرش حلقھ کردم فوآد ازم فاصلھ گرفت و حلقھ رو تودستامو
 ...فروکرد

  شدکمونی خانم نزدمیمر
 سالم بھ زوج جوان-

  کردمی اخنده
 سالم خانم+

  کرد و گفتی خانم اخممیمر
 یدی جون صداکن فھممی بھ بعد منو مرنیاز ا-
 چشم+

  جون رو بھ فوآد کرد وگفتمیمر
 شدمو ی زودتر پسر ترشی ھرچخوامی ماه ھستش چون من مازدھمیپسرم امروز -

 شھی برگزار متونی ماه عروسنی ھمکمی و ستیداماد کنم ب
  جبھھ گرفتعی جون سرمی خواست فوآد اعتراض کنھ مرتا
 نی فقط شما نظاره گر باشدمیحرف نباشھ ھمھ کارا رو من انجام م-

  و گفتدی خندفوآد
 نداشتھ ی امادگفھی لطدی شای زودتر ازدواج کنم ولیمامان من کھ از خدامھ ھرچ+

 باشھ
  و بھم نگاھشو دوختزکردی جون چشماشو رمیمر

 ؟ی نداری تو آمادگفھیاره لط-
 می زودتر با مرد زندگنکھی داشتم و چھ بھتر از ای بگم؟؟من امادگی بودم چمونده

 ازدواج کنم
  ندارمی جون من مشکلمینھ مر+

  و گفتدی جون خندمیمر
 کنمیپس من از فردا کارا رو شروع م-

 نیری شزیھمھ چ...رفتی مشی خوب پزی چقدر ھمھ چمی و فوآد با لبخند سرتکون دادمن
 می نشستیندلبا فوآد رو ص ..بود

 فھیلط-
 بلھ+
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  کرد و دوباره گفتیاخم
 فھیلط-
  کرده بودطنتی شی دلم ھوای ولھی منتظرچدونستمیم
 بلھ+

  فشار دادو دوباره تکرار کردی کمدستمو
 طناز-

  وصف داشترقابلی غی از دھان فوآد لذتمی اسم واقعتلفظ
 جانم+

  زدیلبخند
  ھای برام برقصدیامشب با-

 ... زدیوچشمک
 کھ ھمھ یھمون مرد... بوددمشی کھ روز اول دی واقعا ھمون مرد مغرور و خشکنیا
 ...شھی عاشق نمچوقتی ھگفتنیم

 برام رقم ندهی کھ در آی شادیبابت زندگ...یبابت ھمھ چ . از خدا ممنون بودمواقعا
 ... راه کنارمھنی تا تھ ادونمی کھ میو مرد...زده

 ...یرفتن تا شب عروس و مھمونا دی رسانی کم کم بھ پایمھمون
  و گفتدی دستمو کشفوآد

 یوقتشھ برام برقص-
 شوق و ذوقش خنده ام گرفتھ بودم  ھمھنی ااز
  بھ چشمیا+

  موھامو بازکردم و گفتمکش
 اماده ام-
  کنترل اھنگ رو پخش کردبا

   نرم نرم تکون دادمبدنمو
 ی ھستشھیتو دلم ھم-
 ی روم اگھ نباششیپ

 دادمیوه حرکت م بازکردم و با عشدستامو
  باشمشھی کھ معاشقت
 ی باششھی کھ مآرزوم

 یی و ازم جدایدور
 ی داریی جاکی کنج دل یول

  تو وجودمی نبضمث
 یی صدای و بیزنی مک
 شونھی پریی تو تنھای قتشبا

 وونھی دل دنی ارهیگی مسراغتو
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  و کمرمو قردادم و دوباره اومدم باالنیی ناز رفتم پابا
  درمونمییتو  ھامی خستگجواب
 خونمی ھنوزم از تو میستی نخودت

  فکرداشتنت مث خود مجنونمتو
  شدم و دور زدمکشینزد
  اخرم عشقت شده جونمامبد
  خستمگھی دی دلتنگی شب ھانی ااز
 دونمی کھ اسمشو نمی حسنی ااز

 وونھی دل دنی ادونھی نمکس
 خونھی از تو مرهیگی میوقت
  کھ باشمخوامی فقط ممن
  تو فداشمی براتا
 چی رقصم ھی و پر از عشوه ام بود توفی محو حرکت ظردمیرقصی نرم براش میلیخ
  زدمھیروم خ اونم  مبل افتادمی رودی کم نذاشتم اھنگ کھ تموم شد دستمو کشزیچ
  بودیعال-

 دمیخند
 دونمیم+

  گوشم اوردکی نزدسرشو
 ؟یدونستی میزی چکی-
 یچ+

 دی کشیقی عمنفس
 عطر تنت رو دوست دارم-
  گردنم نشوندی روی ابوسھ و

  نبوداسی قابل مقای تو دنزی چچی کھ با ھی داشتم حسی خاصحس
 انھ؟ی ی دوستم داریتوھنوز نگفت-

 نقش بست وقتش ی فوآد نگرانی چشم ھای شده بود توی نگاه کردم سکوتم طوالنبھش
بتونم   کھی سکوت دست بکشم کف دستامو دوطرف صورتش گذاشتم با لحننیبود از ا

 توش اعتماد و تعھد موج بزنھ گفتم
 یی بونیعطرتنت بھتر!؟لبام خشک شد! قلبم تند زددمتی دیھ؟؟وقتی اسمش چدونمینم+

 !! اسمش عشقھدمی فھمنکھیتا ا..بود کھ حس کرده بودم
  دارم مرد مغرورمندوستت
 دیبوسی کھ صدھا محبت ھمراھش بود فوآد ھم لبامو میاشتم بوسھ ا رو لباش گذولبامو

 حصار بازوھش نی فوآد منو بمیزدی ازم فاصلھ گرفت ھردو نفس نفس میقیو بعداز دقا
  آمنھ رو بپرسمی موقع بود تا ازش حرفانی داد بھتریجا
 فوآد+
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 جانم-
 ی آمنھ رو بگی حرفاشھیم+

  زدمیشونی پی روی ابوسھ
 گمی فردا صبح بھت میامشب خستھ شد-
 یول+

  رو لبم گذاشتانگشتشو
 یگفتم خستھ ا-

  بوس کردلبامو
 زمی عزریبرو بخواب شبت بخ-

  مبل بلندشدمی رواز
 شبت خوش+
 می چقدر زندگای خدادمیلباسامو عوض کردم و درازکش... طرف اتاقم رفتمبھ

با ..زدمیھمش لبخند م ادی زیاز خوشحال..زی شکرت بخاطر ھمھ چایخدا..خوبھ
 ... کم کم خوابم بردندهیفکرکردن بھ آ

 بار آخر بھم چشم ی برافوآد کردمی داخل ھم گره زدم و منتظر بھ فوآد نگاه مانگشتامو
 دوخت و گفت

 ؟؟یآماده ا-
   کاناپھ کنارم نشست دستمو گرفتی بلندشد و روی صندلی تکون دادم از روسرمو

  پس تا آخرش گوش کنیدوست ندارم وسط حرف ھام بپر-
 چشم+

 بود کھ موج ھاش بھ ی خروشانای از دریی تابلو روبھ روش دوخت تابلو نمابھ نگاھشو
 زدندی ساحل شالق میرو

 ی پدرم توشی کھ منم ازش باخبرم سالھا پی راز سالھاست کھ پنھون مونده رازنیا-
 بی رقکی ھنکی تا ارفتی مشی خوب پزی ھمھ چکنھی میمی عظی گذارھی سرمارانیا

 پدرم ھم کنھی خاکستر می تا حدودشوی کھ ھمھ زندگیبی رقشھیدامی پدرم پی برایکار
 بشی با راه حل بھ رقکنھی می بوده سعاب بوده و از لحاظ ظاھر جذشیچون اول جوون

 و بادختر کنھیدامی فراوان راه حل رو پقاتیقی بشھ خالصھ پدرم بعداز تحکینزد
 گرفت پدرم یشی از حد پادی کھ پدرم از اون مرد داشتھ زی نفرتکنھی ازدواج مبشیرق

 ی و بالخره با اجبار بھ دبزدی کتکش مدادی رو عذاب مشدیاون دختر کھ مادرم م
 ..سالھ ام بود٢اوردش درست من اون زمان 

  دستش باال زده بودی رگ ھاادی زتی فوآد نگاه کردم از عصبانیبھ دستا
   گرفتمدستشو

 م؟ی ادامھ ندیخوایم+
 ... لحظھ تو گذشتھ غرق شدمکی دینھ ببخش-
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 یزی با چھ چدونستی نمگھی شکست رو ھم پدرم از ھمون مرد خورد دنی دومخالصھ
 اتفاق نوه کی ی بھ نوه اش داره طیادی اون مرد عالقھ زدی فھمنکھی تا ارهیبگ انتقامشو

 بود ی دخترش کھ تو دبیدرست بھ ھدف زده بود اون مرد از دور..دیاون مرد رو دزد
 بچھ کیاون مرد کھ  پدرم نوه... سرخوش بودپدرم گھید..شدن نوه اش سکتھ کرد و گم

 داکنمیدوسال قبل از مرگش ازم خواست اونو پ... رقاصھ فروختکیسالھ بود بھ ۴ای٣
 ی شده بود رقاصھ ابای حالت بزرگ و زی کردم ولداشیبالخره پ...  خودمشی پارمیو ب

برام ...دمشیمن خر.. دختربودنی ذکر و حرفشون اسم اکھ نصف شھر
 ..و حاال شده عشقم نفسم خانومم...نھی تا برادرشو ببیبردمش بھ اون مھمون...دیرقص

  فشارداددستمو
   بخاطر کاربابام شرمنده توامی تو اون دخترفھیلط-

ود  نفرت شده بکی ی من قربانی زندگایخدا..ختنیری اشک رو گونھ ھام می ھاقطره
 ی حتکردمی حس نمیزی مدت من بوده واقعا چنی ای ھای کھ باعث تموم بدبختینفرت

 اناراحت؟؟ی بگم خوشحال باشم ی چدونستمینم
 نمی برادرمو ببتونمیم+
 اره حتما-

 از خانوادم در اتاق بازشد با ی عضودنی دی برداشت استرس داشتم براشویگوش
  آروم گفتمربودی شدت گرفت خودش بود امشتری اشک ھام بدنشید
 ریام+

 دی سرمو بوسدی منو تو آغوشش کشدی دوسمتم
 ..ی داروی ھنوزم کسیدیفھم. یدیجون داداش نفس داداش بالخره فھم-

 انی بعد چندسال بکھوی تو شک بودم حق ھم داشتم کردمی مھی نداشتم و فقط گریحرف
 داشدهیبگن خانوادت پ

  بزن سکوت نکنی حرفکی گلم-
  رو شکستمسکوت

 مامان بابام+
    شدممیتی دمی فھمکردی مھی شد بھش نگاه کردم حاال اونم گررساکتیام
  تو تصادف فوت کردنشیمتاسفم طناز اونا سھ سال پ-

 فوآد یپ...ربودی من امیحام..کارم  جادادم االن ھمھ کس وری تو بغل امشتری بخودمو
 حق نینھ ا.. کنمھیشو تنب پسرتونمیبخاطر اشتباه پدر نم!! مرد آرزوھام نبود؟؟مگھیچ

 پاھاش نشستم بھم نگاه یرو.. اومدم و سمت فواد رفتمرونی بریاز بغل ام..ستیفوآد ن
 کرد

  من؟؟طنازی ترکم کنیخوایم-
  رو لباش گذاشتمدستمو

  چسبوندمشیشونی بھ پمویشونیپ
 کنمی ترکت نمچوقتیھ. عاشقتم مرد من+
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  منتظرهشگریطناز بدو آرا-
 گھھھیباشھ د-

 ماشا رونیزدم ب  و از حمومدمیپوش  بازکردم و خودمو شستم ربدوشامبرمو  رودوش
  نشوندی صندلیرو  زود منوھیحور...نپرس اتاق من انقدر شلوغ شده بود کھ نگو و

  جون طناز اومددایج-
  نگاه بھم انداختکی شگرهیآرا
 چھ عجب+

   موھام انداخت و گفتنی بیدست
 ی عروسک بشخوامی می ولی ھم خوشگلینجوریتو ھم-

   زدم در اتاق بازشد و سارا اومد داخلیلبخند
 یسالم بھ خواھرشوھرگرام-
 ی باشنجایا٧تو قراربود ساعت کوفت+
 اووه معذرت کارداشتم-
  بھ داداشمدمتیبخش+

  و گفتدیخند
 ..شب مراد از امشب... استیامشب چھ شب-

 ھنوز ی ازدواج کردن ولشدی می دوسالربودی سارا ھمسر امدمیخندی بھ حرفاش ممستانھ
 بچھ نداشتن

  کرد کارش تموم شدسی دھن منو سروشگری آرانکھی ابعداز
 نیعروسک لباستو بپوش بعد خودتو بب-
 بودم رکردهیی تغیلی خستادمی وانھی آی و جلودمی کمک سارا لباس عروسمو پوشبا

 دیلباس عروسم دکلتھ سف.. بودتی صورتم الشی شده بود و آراونیموھام باز وبستھ شن
 یکفش ھا...واقعا خوشگل شده بودم...کردیبود کھ تا کمرتنگ و بعد پف م

  زدی ھم پام کردم سارا سوتیری شیسانت١٠پاشنھ
 
 یگرری جوووون چھ جیا-

 ... تخت نشستمی و من منتظر رورونی زدم ھمھ از اتاق رفتن بیحی مللبخند
 

 بلندم کھ حاال با الک قرمز یوآد بود بھ ناخن ھا من و فی داشتم امروز عروساسترس
 رو صورتم دمویتور سف!ھی کدونستمی در اومد می شده بود نگاه کردم صدانییتز

 بود کھ نیی سرم پازدی قلب من تندتر مداشتی کھ برمیانداختم در اتاق بازشد باھر قدم
 رو از دی مقابلم نشست با دستش تور سفدمید  مردونھ روی ورنی جفت کفش مشککی

  بھ رنگ شبش برق زدی صورتم کنارداد سرمو باال گرفتم چشمایجلو
 ی خانومی خوشگل شدیلیخ-

  زدمی با دستم کراواتش رو صاف کردم و لبخندستادی تخت بلندشدم اونم ای رواز
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 یی اقای شدپیشماھم خوشت+
 کاشت شونمی پی روی دورکمرم گذاشت و بوسھ ادستاشو

  خانومم مھمونا منتظرنمیبر-
 میبر+

 سالن زدنی ھمھ مھمونا دست ممی اومدنیی تو دستاش گذاشتم و باھم از پلھ ھا پادستمو
 ی صندلی و رومی کردی احوال پرسی شده بود باھمھ سر سرنیی تزیبھ طور قشنگ

  عاقد اومد تا عقدمون کنھمیمخصوص عروس داماد نشست
 شمارا بھ عقد لمی وکای آینی مکرمھ خانم طناز حسزهی دوشی فمن رقبتیان نکاح سنت-

وسفر ، شمعدوننھی دست آکی،یسکھ بھار ازاد١۴٠٠ معلوم ھی فوآد فاخر بھ مھریآقا
 لم؟ی وکاورمیحج درب

 نھیعروس رفتھ گل بچ-
 دارن ی اشناشده بودم دوست داشتم وقتی مدت با اسالم تاحدودنی بازکردم تو ارو قران

 ھی مھریبھ خواست خودم برا..رمی بانگاه کردن بھ کلمات قرآن آروم بگکننیعقدمون م
 ....  سفرحج ھم نوشتھ بودمکی
 لم؟؟؟ی وکایآ!پرسمی بار سوم میبرا-

 دمی کشیقی و گذاشتم سرجاش نفس عمدمی رو بوسقران
 با اجازه روح پدرو مادرم وبرادر بزرگترم بلھ+

 می حلقھ ھامون رو دستمون کردنکھی ا و دست بلندشد خالصھ بعدازغی ھلھھ و جیصدا
 ...میری عکس بگمی قرارشد برمیو عسل خورد

 کھ من تو ھمھ اون عکسا با حرکاتم فوآد رو کالفھ می  چند مدل عکس گرفتنکھی ابعداز
 وسط می شد و من و فوآد باھم اومدی خالستیوسط پ... بھ سالنمیکردم برگشت

آھنگ ..شدی از نور وسط سالن پخش مییبرقا خاموش شد و فقط رگھ ھا...ستیپ
 چشم رازی غییتموم مدت جا..دنی بھ رقصمی گذاشتن و من و فوآد شروع کردیمیمال
 غی و ھمھ جدیرقصمون کھ تموم شد فوآد لبھامو بوس..میکردی رو نگاه نمگھی ھمدیھا

خالصھ اونشب ..می کردی دخترا شلوغ کارھیتا آخرشب چند بار با سارا و بق...دنیکش
بعداز رفتن مھمون ھا من و فوآد بھ اتاق ..دی رسانی شب عمرم بود بھ پانی بھتر کھ
 فوآد منو بغل کرد زهی سورپراگفتی بودمش فوآد مدهی تا بھ امشب ندمی رفتشترکمونم

 ی گودی سرشو تویمنم دستامو دور گردنش انداختم از پلھ ھا رفت باال تموم مدت ھ
 اونم زدمی و قھقھھ مومدی قلقلکم مخوردی نفس ھاش کھ بھ گردنم مکردیگردنم فرو م

 گفتی ومدیخندیم
 جونم فقط تو بخند-

 ی خوشگل شده بود پراز گل ھایلی اتاق خمی درو بازکرد و وارد شدمیدی اتاق کھ رسبھ
 ھمھ اتاق رو برداشتھ بود فوآد آروم منو اسی و می گل مرحھیرا..یرزقرمز و صورت

 دادم لبھاشو ھی ستبر و مردونھ اش تکنھیت کنارم نشست از پشت بھ س تخت گذاشیرو
با انگشت اشاره اش .. گرما وجودمو گرفتس حدی گردنم گذاشت و زبونشو کشیرو
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 ھم استرس داشتم لباس دمیترسی رو بازکرد ھم مپشی و زدی کمرم دست کشیرو
 دنیروع کرد بھ بوس و شدیعروس از تنم افتاد اونم لباساشو دراورد منو تو بغلش کش

  فوآد اروم دم گوشم گفتمی بوددهیخوردن لبھام ھردونفرمون بھ اوج رس و
 گھی شب دکی یخوای اگھ نمزمی عزیمطمین-

 امشب رو بھش خواستی رو لباش گذاشتم فاصلھ گرفتن معنا نداشت دلم نملبھامو
 .....زھرکنم برقا خاموش شد و

 آرسااااام مونااااا سااکت-
  آرماااان آررروم ترنیراش+

  دوسال صاحب دوتا بچھ خوشگل شده بودمنی از ازدواج من و فوآد گذشتھ تو ادوسال
 و نی ھم دوتا بچھ داشتن راشریسارا و ام... و مونا ھردوشون شربودنآرسام
 ...شدی زلزلھ مافتادنی چھارتا کھ بھم منیا..آرمان

 یطن-
  یمرگ طن+
 خب بابا-
 چتھ+
 میاری بچھ ب گفت مایکدوم گاو-
  من گاوم بھ تویتو گاو بھ من گفت+

 دنی اومدن بچھ ھا سمت باباھاشون دوری در خونھ بازشد فوآد و امدمی خندھردومون
  فوآد سمتم اومدومدی زدم واقعا پدرشدن بھ فوآد میلبخند

 سالم خانومم-
 ییسالم اقا+
  ناھار حاضرهرونی بمیابریب-
 چشم+

 جوجھ ھمھ جارو پرکرده ی بومی خارج شدالی از و فوآد رو گرفتم و ھمھ موندست
 می و خنده خوردیبود ناھار رو بعداز شوخ

 طناز-
 جان+
 میری بگی سلفکی نیایب-
 .باشھ+

  دراوردشوی فوآد گوشمی کنارھم جمع و جور نشستھمھ
 بی سنیھروقت گفتن سھ ھمھ بگ-
 کی-
 دو-
 سھ-
 بببببببببیس+
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