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 رمان " هانا ، عروس شیخ " 

 به قلم ساحل

یک عاشقانه پر ماجرا از عشق شیخ عثمان مرصی. 

مردی مسلمان با رسومات سفت و سخت به خواهر 

ی که فقط  یک آمریکایش... دختر سال  ۱۵کوچیک شر
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و خانواده ای که به هیچ وجه موافق این   سن داره

ی که ز  ازدواج نیست... اما شیخ عثمان هرگز از چت 

 بخواد نمیگذره ... 

 

 از زبان عثمان : 

ن ترافیک  و بالخره مست  خسته کننده شهری با ا

 دیوونه کننده تموم شد

 بودیش 
ز

 کاگو واقعا شهر شلوغ

 شلوغ تر از هر شهر دیگه ای که تا حاال بودم

ده جلو یه خونه ویالیی تو حومه شهر توقف کردو  رانن

 گفت 

 رسیدیم قربان  -
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 ه نگاه کردم. گفتمو به خون  هممیم

درش  پبودن .هارولد به همراه  منتظارم منتظر طبق ا

ون استقبالم   شی    ع اومدن بت 

کت ها   رار داد نمیبندم ق ککوچی  من معموال با شر

 بهم برسونن و هولدینگ اون
ی
ا با مگه اینکه سود بزرگ

 ود باالیی داشت س وجود کوچیک بودن زمینه 

و این پس من پیشنهاد همکاری اونارو قبول کردم 

وع شد  همکاری شر

 یه همکاری دو ش برد 

 و یه بحث  
ی
و امروز اینجا بودم برای یه نهار خانوادگ

 کاری البته  

 تو مرص ما کار و خانواده رو قایط نمیکنیم 
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عادت دارن روز های تعطیل بحث های  ا ه اما آمرکایی 

ز و تو خونه با    کنز
ی
کاری رو تبدیل به یه قرار خانوادگ

یک کاری قرار   بزارن   شر

اونا اعتقاد دارن با باال بردن صمیمیت میتونن توافق  

ز  ی امضا کنز  نامه های بهتر

 هرچند این روش اونا تا حاال رو من جواب نداده  

 رو رد  
ی
اما همیشه دعوت های نهار یا شام خانوادگ

 نمیکنم  

کام یچون اینجوری اطالعات خویی از سبک و س  اق شر

 بدست میارم 

 یاده شدمکتم رو برداشتم و پ

 هارولد جلو اومدو گفت
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 سته ات نکرده باشه خعثمان...امیدوارم ترافیک   -

 لبخندی زدمو گفتم  با وجود 
ی
 خستگ

زیاد بود اما بهتر از گوش دادن به حرف های مشاور  -

 مالیم بود 

 هارولد خندید و دست دادیم

با پدرش هم دست دادمو منو به سمت خونه راهنمایی  

 کردن  

ا در   داشت  جلسات ما حضور پدرش اکتر

این هارولد بود که مدیر هولدینگ بود اما   د هرچن

  پدرش بود  مالک اولیه و اصیل
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وارد خونه شدیم که به طرز عجیبی بزرگ تر از اویز  

بود که انتظار داشتم  از نشیمن رد شدیم تا به سمت 

 پذیرایی بریم  

صدای خنده و جیغ چند نفر یم اومد و هارولد به  

 ره کردو گفت پنجره اشا

منده . هانا و دوستاش یه استخر   - بابت ش و صدا شر

ز و م یدویز دیگه این بچه هارو  پاریر کوچیک گرفنر

ون کرد    نمیشه هیچ رقمه بت 

هممم آرویم گفتمو به پنجره بزرگ قدی که به سمت 

 حیاط پشبر خونه بود نگاه کردم 

  استخر نسبتا کوچیگ بود و چند دختر و پرس با مایو و 

 تیوپ های بادی اطراف استخر بودن 
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ا نبود و نوجون ها  تو مرص و تو خاندان ما از این ختی

ز که بخوان   انقدر فرصت و قدرت انتخاب نداشنر

ن اونم وقبر تو خونه یه مهمون در    بگت 
استخر پاریر

 حد من هست !!! 

خواستم نگاهمو برگردونم که چشم هام رو قامت یه  

 دختر ثابت شد ... 

موهای طالئیش زیر نور خورشید میدرخشید و بدن  

د   ز  سفیدش برق مت 

با خنده به سمت استخر دوئیدو تو یه لحظه به داخل 

 استخر پرید 

 لحظه ای که انگار قلب من ایستاد  

 این احساس... 
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 ناشناخته بود   دید براماین حس ج

 با صدای هارولد به خودم اومدم 

 گرفتم که گفت  شی    ع نگاهمو 

 تو مرص هم نوجوونا از این تفریحات دارن ؟   -

 مسلما . اونجا کشور آزادیه .  -

 با این حرف به سمتش رفتم 

 اما اضافه نکردم تو خاندان ما از این ختی ها نیست ... 

پنجره های بزرگ  هارولد به مبلمان راحبر نزدیک 

  حیاط اشاره کرد 

 بود اما اونجا برای من خییل دور  

دوست داشتم جایی باشم تا دوباره بتونم اون دختر رو  

 ببینم 
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اما نمیخواستم هارولد متوجه جذابیت قضیه برام 

 بشه 

 پس رو یه مبل تک نفره نشستم 

ز و خییل زود بحث کاری باز   هارولد و پدرش هم نشسنر

 شد 

بودم نه ش و صدایی که محو   متوجه زمان انقدر که نه

 شد 

صبحت راجع به طرح جدید   پدر هارولد مشغول

 مو طالیی از پشت شیشه 
هارولد بود که همون دختر

 پنجره رو به روی من رد شد 

موهای خیسش رو شونه اش ریخته بودو یه حوله دور  

 کمرش بود  
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ناخداگاه چشم هامو بستم و نفس عمیق کشیدم تا رد  

 شه

ز مهمویز من انقدر بدون تمرکز   درست نبود تو چنن 

 باشم 

ی دست من نبود اما انگ ز  ار هیچ چت 

ی از اون دختر نبود  چشمامو که باز کردم ختی

ی خایل بود  ز  امادرون قلبم هم انگار چت 

ی که با رفتنش با خودش برده بود   ز  چت 

 به سخبر دوباره به هارولد و صحبتش تمرکز کردم 

ز یه گذاری جدبد میخو اونا از من یه شما  اسنر

 برای من نبو 
ی
 د شمایه گذاری خییل بزرگ

 اما من حاضز نیستم با یه نفر تو دو جنبه کار کنم 
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 این قانون کار منه

 اما برای جواب رد دادن به هارولد زود بود

 مو طالیی کیه 
 حداقل تا وقبر نفهمم اون دختر

ز نشستیم   بالخره وقت ضف ناهار شدو دور مت 

ب و زیبایی بودولد زن خمادر هار 
 وش مرسر

به نظر هم سن مادر من میاومد اما خییل  با اینوه

 جوون تر و امروزی تر بود  

ز نشستیم که آقای کلیتون ) پدر هارولد( گفت    دور مت 

 هانا نمیاد ؟   -

یبز با رگه های  قبل اینکه کیس جواب بده صدای شت 

 خنده و پر انرژی گفت

 اومدم بابایی ...  -
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 دا و قلبم دوباره پر کشیدسمت ص برگشتم

 تنها زیبا بود بلکه صدای واقعا لطیفز داشت اون نه

ز فرستاده بود   انگار خدا یگ از فرشته هاشو به زمن 

 یه فرشته مو طالیی برای من ... 

ز لحظه هانا نگاهش رو من افتاد   درست همن 

یبز زدو آروم سالم کرد   لبخند شت 

به روی من و کنار  فقط تونستم ش تکون بدم که رو 

 کیتون نشست 

 فت  هارولد گ

یف بردن  -  خداروشکر بالخره ترسر

 هانا با لبخند به هارولد نگاه کردو گفت 

ین داداش دنیای   -  میدونسبر تو بهتر
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 هارولد خندیدو رو به من گفت 

ا همینجوری برادر   - خواهر نداری عثمان... دختر

نن  ز  هاشونو گول مت 

 من نگاه کرد هانا با شیطنت خندیدو به 

 لبخند زدمو گفتم 

نه متاسفانه مادرم وقبر خییل بچه بودم فوت شد   -

 ... من تک فرزندم 

هانا چشم هاش متعجب و ناراحت شدو همه ابراز  

 تاسف کردن که هانا گفت 

 یعبز خواهر برادر ناتبز هم ندارین ؟  -

 سوایل نگاهش کردمو گفتم  

 نه ...  -



 
 

14 
 

ی نگف ز  تیهو گونه هاش شخ شدوچت 

 اما برام سوال بود چرا اینو پرسید 

وع کنیم و دیگه کیس   ه نهار شر مادر هارولد گفت بهتر

 نزد  
ز
 حرف

 نهار خوشمزه ای بود 

 اما من بیشتر از نگاه کردن به هانا لذت بردم

جایی که نشسته بود باعث میشد من بدون نگرایز  

 بتونم حرکات و صورتشو ببینم

 نقص بود   یی صورتش که دقیقا شبیه عروسک های 

 یعبز میشد یه دختر انقدر زیبا باشه ؟ 

 یا من داشتم همه چیو زیادی زیبا میدیدم ؟

 به ارولد نگاه کردم
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 اونم مرد خوش تیپ و در نوع خودش یی نقیص بود 

 اما هانا... 

 آه هانا... این دختر مسلما مرگ من بود ... 

 

 : از زبان هانا 

 زیر چشیم سیع میکردم به عثمان نگاه کنم 

 تو کارتون  ا
ر
ف ون دقیقا شبیه ورژن واقیع مرد های شر

 های بچگیم بود  

صورت برنزه با چشم و ابرو و موهای مشگ رنگ شب  

... 

هارولد گفته بود عثمان یه میلیاردره و به نظرم برای  

 میلیاردر بودن زیادی خوشت تیپ و جوون بود 
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 شاید فقط کیم از هارولد بزرگتر بود  

کرده ناخداگاه پرسیدم خواهر ت  وقبر گفت مادرش فو 

 نشون  
ر
ف و برادر ناتبز ... از بس که تو این فیلم های شر

میده مردا حرمرسا و چندتا زن دارن برام سوال بود  

واقعا پدرش دیگه ازدواج نکرده یا فرزند های زن های  

 دیگه رو خواهر و برادر خودش نمیدونه  

 نم تو این افکار بودم که دوباره خواستم نگاهش ک

 اما اینبار تا شمو بلند کردم نگاهمون به هم گره خورد 

ه بود که حس  چشم های مشکیش به قدری تت 

 میکردی یه درچه است به اعماق وجودش 

 چشم هایی که انگار اعماق وجود منو هم میدید  
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ز بندازم که کنج لبش   لب گزیدمو خواستم شمو پائن 

 به فرم لبخند کیم باال رفت 

 ستاد  هو قلبم ای  یه

 من ... 

 من این نگاهو میشناسم 

 من ... 

 من این نگاهو میشناختم 

ز و رضایت بود    نگایه که توش خواسنر

 زیر این نگاه عثمان حس بدی داشتم

 مثل یه بتی بود که به شکارش نگاه میکرد 

 شکاری که راه فراری نداشت

 بدون تموم کردن غذام تشکر کردمو بلند شدم 
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 مامان گفت 

  دش نخوردی  صتی کن هانا  -

 مریس یهو یادم اومد یه پروژه نا تمام دارم برای فردا  -

 اینو گفتمو برگشتم سمت اتاقم

 تقریبا پله هارو دوئیدم 

 وارد اتاقم شدمو درو بستم 

ز نشستم  تکیه دادم به در و رو زمن 

حاال اون چشم های سیاه و نافذ عثمان بزام ترسناک  

 شده بود  

   ذابه ترسناکه مغرور و ج شبیه یه شاهزاد

 لعنبر ... 

 چرا این اثر رو روی من داشت ؟ 
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د   ز  دلم پیچیده بودو قلبم تند مت 

 من پرس ندیده نبودم  

 اما هیچوقت یه مرد اینجوری نگاهم نکرده بود  

ز و رضایت   نگاه پر از خواسنر

 

 از زبان عثمان : 

 کرد 
ر
 نگاهم با هانا تالف

 اونم منو زیر نظر داشت

 د گونه هاش شخ شدنگاهنون که گره خور 

ز بلند   ز انداختو چند لحظه بعد از ش مت  ششو پائن 

 شد

 بدون نگاه کردن به من تشکر کردو رفت 
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 نتونستم لبخند رضایتمو مخفز کنم  

ز اثری رو هانا داشتم خییل خوشحال  از اینکه چنن 

 بودم 

 مادر هارولد بلند سد تا دش بیاره و هارولد گفت  

 چیه ؟ این ایده جدید من  عثمان نظرت راجع بهخب  -

 با ید میگفتم ایده خوبیه اما من شمایه  گذاری نمیکنم 

 اما هانا جذبم کرده بود 

 پس گفتم 

ایده خوبیه اما باید جنبه های دیگه اش رو هم  -

 برریس کنیم  

 هارولد شی تکون دادو گفت
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آره خب این به ایده خامه اگه تو فرصت داشته بایسر   -

 گه رو هم برریس کنیم میتونیم بخش های دی

 لبخندی زدمو گفتم

 چرا که نه ...  -

 بعد از پنج سال بالخره یه دختر چشممو گرفته بود... 

پدرم مسلما خوشحال میشد اگه بفهمه بالخره عرویس 

 برای عمارتش انتخاب کردم ... 

 هانا عروس شیخرمان # 5قسمت 

 بعد از پنج سال بالخره یه دختر چشممو گرفته بود... 

ما خوشحال میشد اگه بفهمه بالخره عرویس مسل پدرم

 برای عمارتش انتخاب کردم ... 

 اونم چه عرویس...  
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 به زیبایی یک حوری 

ین بود   بعد از دش که طعمش مثل لبخند هانا شت 

 تشکر کردم و خانواده کیتون رو ترک کردم

 مونده بود 
ر
 هرچند قلبم پیش هانا باف

اد ازدواجمو به  باید با فکر و یه نقشه درست پیشنه

 پدر هانا میدادم

 من تحملم زیاد نبود 

مخصوصا حاال که این حوری بهشبر رو دیده بودم اما  

 لمس نکرده بودم 

ز کار دکمه پیغام گت  تلفن   وارد پنت هاوسم شدم و اولن 

 رو زدم

 یه پیام از پدرم بود  
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سالم عثمان... اینجا به حضورت خییل نیازه... زودتر   -

 برگرد 

 رفتمو بهش زنگ زدم  در رو گشماره پ

 زود جواب داد

 عثمان  -

 افتاده ؟ -
ر
 اتفاف

آره... متاسفانه بخاطر خشک سایل وضع معیشت   -

گر های ما هم به مشکل مردم ضعیف شده و کار 

خوردن. اونا درخواست مساعده مایل و وام دارن...  

ایط اصال خوب نیست   امروز اعتصاب کردن... این شر

... من وس  - رگم... نمیتونم االن  ط یه قرار داد بز لعنبر

 رهاش کنم 
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 با این حرف هانا اومد تو شم که پدر گفت 

 چه قرار دادی مهم تر از شمایه ات ؟  -

 پدرم بود   حق با 

 شی    ع گفتم 

 حق با شماست ... فردا اونجام  -

 یک ماه بعد  

 

 از زبان هانا : 

 روز نسبتا گریم بود  

ون آورد اهن مدرسه ام رو بت   مو دور کمرم بستمپت 

ز  اهنم تنم بود پیاده رو ستی با تاپ مشگ که زیر پت 

 حومه شهرو طس مسکزدم
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 بابا عاشق این منطقه بود 

ز من هر روز یه ساعت پیاده روی داشتم تا  برای همن 

 مدرسه 

 البته اگه کیس نیم اومد دنبالم

 مثل امروز 

دم ز  کردمو یی حال قدم مت 
ز
 پوف

ز نداشتم هیچ عجله ای برای خونه رف   نر

ز شده بود  من واقعا روتن 
ی
 زندگ

 همه به فکر کالج و کار ِآنده بودن 

 کردن به اینا اما من به نظرم خییل زود بود فکر  

 هنوز دو سال دیگه از درسمون مونده بود 
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من حبر حس و حال فکر کردن به امتحان های ماه 

 آینده رو نداشتم

 که جلو پام بودو شوت کردمو کیفمو رو دو 
ی
شم  سنگ

 جا به جا کردم

ز از این خیابون رد میشدو   خدایا ... چی میشد یه ماشن 

سوند    منو مت 

ز بار   انگار خدا به حرفم گوش داد  مثل معجزه برای اولن 

چون صداای ماشیبز که از دور یم اومد نظرمو جلب 

 کرد

 ایستادمو برگشتم سمت صدا

 اما با دیدن لیموزین مشگ آهم بند شد  
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ودن که دست تکون  مال این حومه نباین جور ماشینا 

 بدمو سوار شم اونم تا یه جایی منو برسونه

 به راهم ادامه دادم  

 وم رد شدلیموزین از جل 

 اما کیم جلو تر ایستاد  

 مشکوک نگاهش کردم

ز رفت   شیشه سمت من پائن 

بدون توجه به داخلش خواستم از کنارش رد شم که  

 صدای آشنایی گفت 

 هانا ...  -

 شدیهو خشک 

 تو اون گرمای هوا بدنم یخ شد
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 این صدا ... 

 شی    ع اون چشم های مشگ رو تو ذهنم آوردو ... 

  ...  لعنبر

ز و رضایتش   اون نگاه  پر از خواسنر

 دوست داشتم فرار کنم  

اما گردنم بدون اراده من چرخید به سمتش و اون  

 6چشم های مشگ گره خورد به چشم هامقسمت 

 رمان #هانا عروس شیخ

 تم فرار کنم  داش  دوست

اما گردنم بدون اراده من چرخید به سمتش و اون  

 چشم های مشگ گره خورد به چشم هام

 لبخند کمرنگ اما پر قدریر زدو با لحن دستوری گفت 
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سونمت ...  -  سوار شو هانا ... مت 

ز رفت   بدنم بدون اراده من به سمت ماشن 

 از زبان عثمان : 

ا تردید به سمت ماشینم  به هانا نگاه کردم که آروم و ب

 اومد 

ز  بعد یک ماه دوری از آمریکا واقعا  انتظار نداشتم اولن 

 کیس که میبینم هانا باشه... 

 هانا ... 

 تنها کیس که دلم براش تنگ شده بود 

این یک ماه تو مرص به پدرم گفتم عروس مناسبی پیدا  

 کردم

 اون و خانواده هم کامال مشتاق شدن برای دیدن هانا  
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 ونده بود بردن هانا ... فقط محاال 

 تم که برای اون هم فکر های خویی داش 

اهنشو از دور کمرش باز کردو گفت   پت 

اهنم هست  -  نه خوبه... پت 

 خوب نبود  

اهن لعنبر ویو منو از بدن هانا خراب   چون اون پت 

 میکرد

 بزنم 
ز
 اما نمیشد حرف

 راننده حرکت کردو هانا لباسشو پوشید

ه شد به به داد به صندیلیکت ون که گفتم   و خت   ت 

 تو گ باید بری کالج ؟ -

 نگاهم کردو گفت   متعجب
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 دو سال دیگه تقریبا... چطور ؟  -

 اوه چقدر دیر ...   -

 منتظر ادامه جوابم بود که دوباره پرسیدم 

 این سالت گ تموم میشه ؟ -

 یه ماه دیگه تقریبا ...   -

 مشکوک نگاهم میکرد

 این نگاهش پرسیدم اما من بدون توجه به

؟  -  دوست داری برای تعطیالت مرص رو ببیبز

 چشم هاش یهو گرد شد 

 اما برق زد  

 با تردید گفت  

 منظورتون چیه ؟ -
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 متوجه شدم جذب شده 

 نمیخواستم حساسش کنم 

ز گفتم   برای همن 

اگه دوست داشبر بیای مرص رو ببیبز میتویز با  -

رای یه صفر کاری  هارولد و پدرت بیاین ... اونا قراره ب

 بیان مرص 

 با ذوق ش تکون دادو گفت

 .. اگه بشه حتما دوست دارم بیام عالیه.  -

 شی تکون دادمو گفتم 

 خییل خوبه... مطمئنم خوشت بیاد   -

 لبخندی زدو دندونای سفیدشو به نمایش گذاشت

 کامل و یی نقص بود ... 
 چقدر این دختر
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 با ترمز راننده متوجه شدم رسیدیم

 ود زود بخییل 

 اما هانا شی    ع پیاده شدو گفت

 ... واقعا روز گریم بود  خییل ممنونم -

 شی تکون دادمو پیاده شدم

 هارولد و پدرش باز هم اومدن استقبال من 

هانا شی    ع رفت سمت خونه و من ایستادم تا با اونا 

 دست بدم

 اما نگاهم سخت از هانا جدا شد

وجه نگاه من وقبر به کلیتون نگاه کردم حس کردم مت

 شده

 حس ششم داشت  بالخره اون پدر بودو  تو این زمینه
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 با لبخند گفتم 

 مست  طوالیز دارین برای پیاده اومدن  -

 شی تکون دادو گفت 

م دنبال هانا  -  آره معموال من مت 

 خییل خوبه   -

 شی تکون دادو با هم وارد خونه شدیم 

وع کردیم   بعد از یه لیموناد خنک صحبتو شر

 ه صحبتمون هانا اومدو رو مبل نشستونمی

حس کردم بحث مرص براش جالب بوده که اومده تو  

 جع 

 قیافه متعجب پدرش هم همینو نشون میداد  

 هارولد بحثو به یه نقطه رسوندو رو به هانا گفت 
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ی شده ؟ - ز  چت 

 هانا لبخندی زدو گفت  

نه فقط خواستم گوش بدم... البته اگه عیبی نداره  -

... 

بخند  باال پریده هارولد و پدرش باعث لهای ابرو 

 رضایت من شد

 خوبه پس هانا عالقه مند بود

 هارولد گفت 

... خییل هم خوبه  -  چه عیبی

هانا لیخند دلنشیبز زد که باعث شد ناخداگاه منم  

 لبخند بزنم  



 
 

36 
 

برگشتم سمت هارولد که نگاهم با چشم های کلینتون 

 کرد 
ر
 تالف

ز ابروهاش بو   بن 
ی
 داخم کمرنگ

 ادامه دادم  اما من بهش لبخند زدمو بحث کاری رو 

 

 

 از زبان هانا : 

 سفر به مرص ... 

 من عاشق سفر بودم 

ز دور دنیا   دیوونه مسافرت و گشنر

تا حاال تقریبا تمام ایالت های آمریکارو گشته بودم اما 

 هنوز فرصت نشده بود به یه قاره دیگه سفر کنم  



 
 

37 
 

 عایل بود 

ام جذاب بود که زود  پیشنهاد عثمان به قدری بر 

ز نمیخواستم از این  لباسم و عوض کردمو برگشتم پائن 

سفر جا بمونم . دقیق به بحث بابا اینا گوش دادم و در  

کنارش داشتم عقمانو برریس میکردم که دوباره با  

 عثمان چشم تو چشم شدیم. 

نگاهمون که گره میخورد انگار چشم هاش آهن ربا 

 تداش 

م نمیذاشت نگاهنو از چشم    هاش بگت 

 اون چشم های مشگ خییل نافذ بود 

 انقدر که از درون دردم میگرفت 

ز روحم بود   انگار که چشم هاش در حال شکافنر
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 بالخره نگاهمو ازش دزدیدم و پائینو نگاه کردم 

ه شدم به دستام  خت 

 لعنبر چرا اینجوری نگاهم میکرد

زیر چشیم شمو بلند کردمو شی    ع چشم تو چشم 

 شدیم 

ه میشه بهم نمیش  باورم  د بدون خجالت خت 

با صدای هارولد عثمان بالخره نگاهشو گرفتو به  

 هارولد نگاه کرد

 بحثو ادامه دادن و به بابا نگاه کردم

ه به من بود    بابا با اخم خت 

 متعجب نگاهش کردم که گفت 
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ه بری هانا مادرت کمک میخوا - ست به نظرم بهتر

 کمک مادرت  

 ذوقم  از حرف بابا خورد تو  

 فقط ش تکون دادمو بلند شدم 

یه که   ز ز من و عثمان چت  نکنه اون فکر میکردم بن 

 اینجور اخم کرده ! 

 پوزخند زدم 

 من و عثمان!!! 

 خییل محال و خنده داره  

 هرچند با فکر بهش هم دلم پیچید 

با لباس خواب   خودمو تو یه قرص مرصی تصور کردم

 یاد سمتم حریر . دم غروب در حایل گه عثمان داره م
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ون   زود شمو تکون دادم تا این افکار از شم بره بت 

 رسما دارم دیوونه میشم 

 

 از زبان عثمان : 

 هانا بلند شد و رفت 

 برگشتم سمت کلیتون  

دم این حرفش فقط برای خارج کردن هانا از   ز حدس مت 

 جمع بود 

 نگاهمون گره خوردو اونم جدی نگاهم کرد  

 ن گفت خواستم سکوت کنم که خود کلیتو 

 های یی حجاب عادت   -
میدونم شما به زن ها و دختر

 ندارین اما ... 
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 نذاشتم ادامه بده و گفتم 

طرز   چرا اتفاقان عادت داریم ... اما دختر شما به -

 عجیبی نگاه  نافذی داره ... 

 با این حرفم ابروهاش باال پرید  

 من یه تاجر موفق بودم و رمز موفقیتم خطر کردن بود

 طر کنمیخواستم خحاال هم م

ز رک گفتم   برای همن 

 من از دختر شما خوشم اومده ...  -

 رک گفتم 

 من از دختر شما خوشم اومده ...  -

 شی    ع گفت چشم های کلیتون گرد شدو هارولد 

 ام... عثمان ... ما اینجا ...  -
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 خییل ریلکس نگاهش کردمو گفتم 

 و رفت و آمد به   -
ی
هارولد من بعد بیست سال زندگ

 کا حسایی با فرهنگ و رفتار شما آشنا هستم... آمری

 هارولد ساکت شد و کلیتون گفت 

 اونوقت منظورت چیه از دختر من خوشت اومده ؟ -

ز  -  جمله ای هست که گفتم   منظورم دقیقا همن 

 سکوت شد و من ادامه دادم 

من از دختر شما خوشم اومده و مایلم بیشتر باهاش   -

 آشنا بشم 

 د  له کلیتون بلند ش حس کردم دود از ک

صورتش داشت شخ میشدو ابروهاش به هم گره  

 خوردو عصبایز گفت  
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تو فکر کردی گ هسبر عثمان... تو شاید دو برابر   -

 اشته بایسر  دختر من سن د

 ریلکس گفتم  

 نه مسلما بیشتر  -

چشم هاش گرد شد دوباره اما شی    ع دوباره اخم کردو 

 گفت 

 اونوقت از ... از دختر من   -

 دستمو باال بردمو با آرامش گفتم 

ز ... من توهیبز کردم که اینجور بر   یه - لحظه صتی کنن 

 افروخته شدین ؟

 هارولد معذب رو صندلیش جا به جا شد
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میدونستم اون نمیخواد این شمایه گذاری رو از دست 

 بده  

 اما پدرش حسایی داغ کرده بود  

ی بگه گفتم  ز  قبل اینکه باز چت 

مانه گفتم من خییل مح - تون  تر مایل به آشنایی با دختر

هستم . شما هم طبق قانون و رسومات و روش  

ز مایل هست  سن  تون بتی
زندگیتون مسلمه باید از دختر

ی قبا من و  ز ت بگذرونه یا نه و این قضیه فکر نکنم چت 

 باشه که لزویم به عصبانیت داشته باشه 

 هارولد شی    ع گفت 

سال داکتر دو سه با کیس که ح خب اینجا معموال  -

 اختالف سبز داشته بایسر میتویز آشنا یسر 
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ز همه جا همینه اما همیشه استثنا  - مسلما روتن 

 هست ... 

ده گفت   کلیتون با دندون های بهم فرسر

مم بخواد من   - تو ... تو چی فکر کردی؟ حبر دختر

 اجازه نمیدم ... 

 با آرامش گفتم 

م و ب سیع میکنم حرفتون رو توه - ز نگت  زارم پای  ن 

ز راحت عصب انیت... چون من آدیم نیستم که از توهن 

مانه درخواست آشنایی بیشتر با  بگذرم... من محتر

تون رو داشتم... تو  دنیای مدریز که این حق   دختر

برای همه وجود داره. ضمن اینکه تو فرهنگ ما هم 

ز رویه ای حاکمه...   چنن 

 آروم بلند شدم
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 گفتم    کتم رو مرتب کردمو 

برم... ادامه بحثمون مسلما به جاهای دل   ه منبهتر  -

سه   نشیبز نمت 

 کلیتون با خشم بلند شدو هارولد نگران گفت 

ه بحث کاری رو از بحث...  -  بهتر

 کلیتون پرید وسط حرفشو گفت 

مو برای یه  - حق با عثمانه ... من حاضز نیستم دختر

 شمایه گذاری پیش کش کنم

 و گفتم   ابرو باال انداختم

ی از شما نخواستم... هرچند اگه  نم م - ز ز چت  چنن 

تون مایل بود همرس من باشه مبلیعز که من به   دختر



 
 

47 
 

یختم حداقل ده برابر شمایه گذاری بود که   پاش مت 

 ه کنم ژ میخواستم رو این پرو 

 چشم های هر دو گرد شد  

 پوزخندی زدمو گفتم  

تم من شیخ عثمان... یگ از شاهزاده های مرصی هس  -

 عروس من نیست   از این در حد ... کمتر 

 با این حرف دکمه کتمو بستمو به سمت در رفتم  

 حرف هامو زده بودم

 حاال وقت دیدن اثر حرف هام بود  

از نشیمن عبور کردمو به سمت در رفتم که هانا از در  

 با لبخند وارد شد 

 با دینم شوکه ایستادو گفت  
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ین ؟ -  دارین مت 

 لبخندی زدم و گفتم  

 یم ... میل باطن بر خالف -

 با این حرف از کنارش رد شدم 

ونه اش یه لحظه تو ریه هام پیچید    بوی عطر دختر

 یه لحظه مکث کردم

 خییل نزدیک بودیم 

 بود برگردم به سمتش 
ز
 فقط کاف

 بغلش کنم و لب های نابشو ببوسم 

 اما قبل اینکه کاری کنم شی    ع از خونه خارج شدم 

 میموندم  حاال باید منتظر تماس هارولد 
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 از زبان هانا : 

 عثمان یه مرد عجیب بود  

 درست شبیه مرد های عحیب تو فیلم ها  

 کردم
ز
 به در بسته نگاه کردمو پوف

 فکر میکردم قراره نهار بمونه 

 حیف شد  

 ارولد رو شنیدم  خواستم برم سمت اتاقم که صدای ه

س و عصبانیت گفت   با استر

ز آینده شغیل و کاری و  -  منو   چطور تونستن 
ی
زندگ

 ؟  انقدر راحت به باد بدین 

 اوه اوه... 

 پس قرار دادشون نشد  
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 چه حیف 

 مرص یعبز پرید؟ 

 از پله ها باال رفتم که بابا گفت

فمو بزارم کنار؟  -  نکنه انتظار داشبر شر

 خشک شدم

 منظور بابا چب بود؟!  

 هارولد عصبایز گفت  

و  مسلمه که نه! اما میشد مثل به آدم متمدن قضیه ر  -

 جور دیگه حل کرد ... 

ز    مشکوک برگشتم از پله ها پائن 

 بابا عصبایز گفت

 اون یه شیخ عوضیه ...  -
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 اوه اوه ... 

 عثمانو میگفت ؟

 هارولد گفت 

این  اما اون عوضز شمایه گذار ماست ... میخو  -

کت نابود شه   شر

 تنم یخشد 

 بابا گفت  

 باید فکر کنم... به هانا هیچی نگو ...  -

 ده بودمبل مشکوک ش بیشتر از ق

 قضیه چی بود که من نباید میفهمیدم  

 نزدن و رفتم اتاقم  
ز
 هرچی صتی کردم دیگه حرف

ه شدم   رو تخت دراز کشیدمو به سقف خت 
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 چشم های عثمان تو ذهنم شکل گرفت

ز   میکنز
ی
 یعبز تو مرص چطوری زندگ

 هارولد گفت عثمان مسلمونه و به آدابشون پایبنده 

؟   این یعبز چی

 ندگیش برام مهم بودز ا عثمان و نم چر نمیدو 

 شاید بخاطر سفر مرص بود 

 شایدم بخاطر چشم هاش که از تو ذهنم پاک نمیشد  

 بلند شدمو پشت لپ تاپ نشستم

 شچ کردم  

 مسلمانان مرص ... رسومات  -

 

 از زبان  عثمان: 
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ون و با حوله دور کمرم رو کاناپه   از حمام اومدم بت 

 نشستم

ل کشید باعث شد از کار های  و رص طیه مایه که کارم م

 اینجا بمونم 

نه تنها آمریکا بلکه شمایه گذاری هام تو اروپا هم کیم 

فتم اونجا  بهم ریخته بود و به زودی باید مت 

 م اول تکلیف هانا روشن بشه اما میخواشت

ز کنارم برای خودم ریختم  یه شات ودکا از رو مت 

وبات ال   یک ممنوع بود  تو مرص تو خاندان ما خوردن مرسر

 اما من خارج از مرص به خودم آزادی میدادم 

 کیم از ودکا رو خوردمو تو ذهنم هانا رو تصور کردم 
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با اون کمر باریک و موهای طالیی . با اون لبخند  

ز و چشم های کنجکاو   دلنشن 

ه گوشیم   لبخند رضایبر رو لبم نشست که صدای ویتی

 بلند شد  

 نداختمفقط نیم نگایه به صفحه گویسر ا

 اسم هارولد رو صفحه گویسر بود .... 

 جواب ندادم 

 حاال وقت یی تحمل کردن اونا بود 

مسلما وقبر زنگ زده نمیخواد قرار داد هاشو از دست  

 بده

 خوب بلد بودم   منم کارمو 

 باید حسایی مضطرب میشدن ... 
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 تماس هارولد تموم شدو گویسر رو برداشتم

 زنگ زدم به وکیلم  

 گفتم    آدام تا جواب داد 

ز قرار داد هارولد کلیتون رو برام بفرست... فکر  - منر

 کنم یه شی از باز پرداخت هاش عقب باشه ... نه؟ 

 آره... اما تو گفبر بهشون فرصت بدیم -

 یدونم... حاال دیگه نمیخوام فرصت بدم م -

 آدام  خندید و گفت 

؟  -  باز میخوای چکار کبز

 لبخند زدم 

 اما من آدم تو داری بودم 

ز فقط گفتم   برای همن 
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... فقط برای اطالع پرسیدم  -  هیچی

 باشه... برات میفرستم -

 مریس  -

 خواستم قطع کنم که آدام گفت

... یه - مهمویز فردا شب تو رستوران مک گری    راسبر

 هست ... گفت به تو هم بگم بیای 

 هممم ... نمیدونم... زیاد حسش نیست  -

ه بیای... یه ماه نبودی . ا - الن وقت خوبیه برای  بهتر

 ... مخصوصا که دختر های کالب مک   خوش گذرویز

 گری خییل معروفن 

 دختر ... 

ه  ی میتونه چشم منو بگت 
  انگار دیگه دختر
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 برای اینکه آدام بیخیال شه گفتم

 باشه خواستم بیام باهات هماهنگ میکنم -

 آدام باشه ای گفتو خداحافظز کردیم 

 د اومد رو گوشیمتا قطع کردم دوباره تماس هارول

 یی تفاوت گذاشتم زنگ بخوره

 من هانا رو بدست میارم... از هر رایه که شده ... 

 

 از زبان هانا : 

 دو روز بود بابا و هارولد داغون بودن 

فت و  بابا مدام تو خونه عصبی چپ و راست مت 

ید که با تعصب بیخود گند   هارولد هم یه به بابا میتی

 زده به همه چی 
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 ود چی شده ! برام سوال ب

 اما جلو من ساکت میشدن 

 به ساعت نگاه کردم 

 دیگه تاییم نداشتم

با پیتر و بقیه بچه ها قرار باشگاه تنیس داشتیم  

نمیخواستم دیر برسم تا باز اون آماندای چندش  

 خودشو به پیتر بچسبونه  

 کیف ورزشیمو از تو کمد برداشتم 

ز که  چک کردم همه وسایلم باشه و از پله ها رفتم پ ائن 

 صدای هارولد رو شنیدم  

 با عصبانیت به بابا گفت  
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اجازه بدی هانا با دوست پرسش  یعبز تو نمیخوای  -

ون ؟   بره بت 

 یهو ش جام خشک شدم

 چی ؟ 

 پیتر اومد تو ذهنم

 درسته هنوز دوست پرس من نشده

 اما واقعا انتظار نداشتم بابا بخواد گت  بده 

 اونم به چی ؟ 

ز ؟ ون رفنر  به بت 

 با گفت  اب

م با گ بره   - هانا دختر منه پس من براش تصمیم میگت 

ون!!!   بت 
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اینکه هارولد بخواد جواب بده از پله ها دوئیدم  قبل

 پائینو با عصبانیت گفتم  

سم چرا دارین راجع به این قضیه صحبت  - میشه بتی

؟ اونم بدون حضور من ؟ ز  میکنن 

 هر دو با تعجب به من نگاه کردن 

 ون دادو گفت نیت نفسشو بت  بابا با عصبا

 تو در جریان نیسبر هانا   -

 با اخم گفتم

در جریانم . حرفتونو شنیدم ... طبق قانون  خوبم  -

من به سبز رسیدم که خودم حق انتخاب داشته باشم 

ام بزارین  ه به حق قانویز من احتر  . پس بهتر
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ی بگن من رفتم سمت در و از خونه   ز قبل اینکه اونا چت 

ون   زدم بت 

 در محکم کوبیدم

 واقعا عصبایز بودم

ز   هم سن های من همه دوست پرس داشنر

حاال من چون گت  پیتر افتاده بودم که خییل کند پا  

اشت باید با بابا اینا هم درگت  میشدم !  ز  پیش مت 

 از اول فهمیده بودم بابا از پیتر خوشش نمیاد  

 مخصوصا اون روز تو مهمویز  

 افه استوقبر اومدم دیدم بابا تو قی 

نم دید ما با هم شنا  کردیمو  ز  تو آب بغلم کرد   حدس مت 

  ...  لعنبر
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م   بگت 
 دیگه نباید خونه خودمون استخر پاریر

 با این افکار رسیدم به باشگاه 

از دور پیتر و آماندا رو دیدم که جیک تو جیک هم  

ز   هسنر

 عصبایز بودمو این حرکت عصبانیتمو تشدید کرد 

ه چندش...   دختر

  هم عصبایز بودماز پیتر البته 

 لکید  چرا انقدر باهاش میپ

 با عجله رفتم داخل و وسایلمو گذاشتم رو نیمکت

ز   متوجه حضور من شدنو از هم فاصله گرفنر

 پیتر اومد سمتمو گفت 

 یه ... هانا ... دیر کردی؟  -
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 به ساعتم نگاه کردمو گفتم  

ز یفکر نکنم . گو  -  ا شما خییل وقته اینجائن 

 متش برگشتم به س 

 لبخند جذایی رو لبش بود 

 اما من اخم کردم

 ابرویی باال دادو گفت 

ی شده ؟ - ز  چت 

ی بشه؟ - ز  نه باید چت 

 عصبایز هسبر  -

 آره چون یه نفر داره پشتمو خایل میکنه  -

 اخم کردو جدی نگاهم کرد  

 راکتمو برداشتمو رفتم سمت تور که پیتر گفت 
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 ا قضیه اونجور که تو فکر میکبز نیست هان -

 مگه تو میدویز من چطور فکر میکنم ؟  -

ز گفت   آماندا از اون سمت زمن 

 یه بچه ها آماده این ؟  -

 شدوست داشتم راکتو بکوبم تو دهن

 اما ش جام ایستادمو گفتم  

 آره  -

 اعصاب بحث کردن با پیتر رو نداشتم 

 حوصله یه قهر طوالیز دیگه باهاشو نداشتم

دیدم که جذبش   اصال نمیدونم من تو این برسر چی 

 شدم 

 شاید چشم های مشکیش... 
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 چشم و ابرو مشکیش که شبیه عثمان بود   آره

 یهو هنگ کردم

 عثمان از کجام در اومد  

 کردمو مشغول بازی شدم 
ز
 پوف

 این مرد بد رفته زیر پوستم ها ... 

 یه ساعبر بازی کردیم

دیم ز  دیگه همه نفس نفس مت 

انداخت  مت نیمکت تا بشینم که پیتر دسترفتم س 

 دور گردنم 

بوسه ای رو لپم کاشتو در حایل که منو میکشید بغلش  

 گفت 

 بیا هانا... دلم برات تنگ شده بود   -
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 از بغلش جدا شدمو گفتم 

 ما که صبح همو دیدیم  -

 همو دیدیم اما همو که نبوسیدیم -

ب  با این حرف خواست دوباره بغلم کنه که خودمو عق

 کشیدم

 تم دستمو به سینه زدمو گف

 من درکت نمیکنم پیتر ...  -

 منظورت چیه ؟ -

 قیافش هنگ بود 

 اما میدونستم منظورمو گرفته 

 من تقریبا تنها دختر باکره کالس بودم 
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حبر اون آماندای چندش هم پارسال با پرس همکار  

 پدرش رابطه داشت

 اونوقت من همچنان گت  پیتر بودم 

 کالفه گفتم  

جای زندگیتم . اصال با من روراست باش پیتر . من ک -

 دارم برات ؟ من چه نقیسر  

 خندید دستمو گرفتو گفت  

تو عروسک چیبز قشنگ مبز هانا. این چه سوالیه  -

یس   که میتی

 حرفش حس خویی بهم میداد

 اما نه اونقدر که راضیم کنه 

ز د  ون نکشیدمبرای همن   ستمو از دستش بت 
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 اما شایک گفتم 

ا پس حریم  اگه ما دوست دختر و دوست پرسیم چر  -

 هامون از بقیه مشخص نیست 

 پیتر خندید  

 اما فقط لب هاش خندید 

 چشم هاش نخندید 

 مکث کرد 

ی رو بگه یا نه  ز  انگار مردد بود یه چت 

 بالخره گفت  

ون بعد صحبت کنیم...  - باشه   فردا شب شام بریم بت 

 ؟

 آه خدای من
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 شام... 

 یاد حرف بابا افتادم  

و   ن چی ... حاال اگه اون نذاره برم بت 

 یی حوصله نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

باشه... باشه ... نمیفهمم چرا االن نمیشه صحبت  -

 کنیم  

 خم شد ونوک بینیمو بوسیدو گفت 

 چون االن خیس عرق و نمگ هستیم  -

 یهو تو دلم مواج شد  

 االن خیس و عرقیم... 

 یعبز فردا شب تو فکر پیتر 

 متوجه شد من متوجه تیکه اش شدم



 
 

70 
 

 مگ بهم زدو گفت  ش چ

 فردا شب هانا ...  -

 زود شوک و ترسو از خودم کنار زدمو با لبخند گفتم  

 فردا شب ...  -

دیگه نفهمیدم چطور وسایلمو برداشتمو راه افتادم  

 سمت خونه

 مباید برای فردا شب آماده ش 

ز   ...  رابطموناولن 

 اما کجا ؟ 

 خونه ما که مسلما نمیشد ... 

 و خونه پیتر که ... 

ز بارم تو خونه شلوغ اونا باشه   نه نه حاضز نیستم اولن 
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 با این افکار دیدم رسیدم خونه 

 از داخل خونه بازم صدای بحث بابا و هارولد میاومد  

ز   فرداش شب برام خییل مهم بود نمیخوام خرابش کنز

 

درو باز کردم برم تو که با شنیدن صدای بابا پاهام مثل 

 چوب خشک شد . 

 ود به هارولد داد زد گفت  که پر از خشم ببابا با صدایی  

م  - امروز یه قراره فردا هم البد با شکم ور اومده دختر

 برمیگرده خونه 

ز راجع به من بحث میکردن  یعبز هنوز داشنر

 اونم راجع به روابط من ! 

 خدای من ! 
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 قضیه چی بود 

مثل مرده متحرک چند قدم رفتم داخل که یهو  

ز سمت من  برگشنر

  م نشسته بود حبر مامان ه 

ز همه چرخیدو گفتم   نگاهم بن 

نمیتونم باور کنم شما دارین اینجوری راجع به من   -

ز ...  نن  ز  حرف مت 

 مامان شی    ع بلند شد و گفت 

م برات بگم  هانا  - ز دختر  ... بیا بشن 

 کردمو گفتم 
ز
 پوف
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الزم نیست ... برام مهم نیست... دیگه هیچی برام   -

ال عضوی از این  مهم نیست ... ترجیح میدم اص

 خانواده نباشم 

 با این حرف برگشتم سمت در که همه صدام کردن 

ون   دوئیدم بت 

 میدونستم بقیه هم میان 

 هوا گرگ و میش دم غروب بود  

 گ بودم  هن

 یی هدف دوئیدم

 واقعا دوست داشتم دور شم

 جمله بابا تو شم تکرار میشد 

 شکم ور اومده ... 
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 آزادی ندارنخدای من ... مگه بقیه بچه ها 

ون نیمرن و  ا بت 
 ندارن ....  رابطهبقیه دختر

 هنگ بودمو اشکام راه افتاد 

 حس میکردم خانواده ام به من خیانت کردن 

 از پشتم شنیدم صدای هارولد 

 صدام کرد

 اما من تند تر دوئیدم 

 نمیدونستم کجا میخوام برم

 ... 
ی
 شاید برم پیش عمه مگ

 شاید دیگه برنگردم اینجا 

 از خانواده ام ؟  کایت کنممیتونم ش 

 قلبم تت  کشید 
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 دیگه صدای هارولدو نشنیدم

شی    ع تر دوئیدم که یهو دستس دورم حلقه شدمو 

 متوقفم کرد 

 بودو شی    ع گفتهارولد 

وایسا هانا... تو اشتباه متوجه شدی... بابا فقط  -

 نگرانه  

 بدنم میلرزید  

 هارولد ولم نکردو گفت 

ما به انتخاب  است... همه  ت های پدرانهیاینا حساس  -

ام میذاریم    تو احتر

 اشک هام دیدمو تار کرده بودو گفتم 
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مه یه   اما بابا طوری راجع به من حرف زد که انگار  -

 دختر احمق و خرابم ... 

 صدای بابا از پشت ش هارولد اومد 

اصال اینطور نیست هانا... من فقط نگرانم چون تو   -

 کم سبز ... 

 کالفه گفتم  

سه که بتونم جلو باال اومدن  من ا اما  - نقدر عقلم مت 

م   شکممو بگت 

منده نگاهم کردو گفت  بابا شر

ی گفتم... بی - ز این بریم  من تو عصبانیت یه چت 

خونه... معذرت میخوام هانا... حرفام درست نبود...  

 من حق انتخابو به خودت میدم 
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 نفس خسته ای کشیدم

 اشکمو پاک کردم

سم اص حرفا ال چرا یهو یاد این دوست داشتم بتی

 افتادین که هارولد گفت 

  اصال بعد تموم شدن امتحان های هانا دعوت عثمانو  -

ه ...   یم مرص ... اینجوری خییل بهتر قبول میکنیم و مت 

 وقت میگذرونیم 
ی
 خودمونم هستیم. خانوادگ

 بابا یی حوصله گفت 

 باشه باشه... بسته دیگه راجع بهش صحبت نکنیم   -

 ون چرخید که هارولد گفت هم بینش هنگ نگا

نم به عثمان از دلش در بیارم  - ز  باشه... من زنگ مت 

 ناخداگاه گفتم 
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 چیو ؟ -

 بابا کالفه گفت 

 بسه ... من دیگه دوست ندارم این بحثو بشنوم   -

 هارود با ش به من اشاره کرد هیچی و به خونه رسیدیم 

 مامان نگران بغلم کردو بوسید  

 ت اخل و بابا گف با هم رفتیم د

 میشه حاال در آرامش شام بخوریم ؟  -

 

 : از زبان عثمان  

 رو صفحه گویسر نگاه کردم به اسم هارولد 

 بود برای 
ز
سه روز گذشته بودو به نظرم زمان کاف

ی اونا  تصمیم گت 
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مخصوصا که نامه عقب افتادن باز پرداخت های 

کتشون رو هم براشون ارسال کرده بودم  شر

ز   ام من چقدر جدی  حاال میدونسنر

 گویسر رو اینبار جواب دادم و گفتم  

ی  - برای باز پرداخت  اگه میخوای از من زمان بیشتر

ی هارولد باید بگم ممکن نیست   هاتون بگت 

 با اضطراب خندید و گفت 

نه نه ... قضیه این نیست ... راجع به سو تفاهیم که   -

 پیش اومده  

 کدوم؟  -

 با این حرفم ساکت شد

 ده جا خور  حس کردم
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 شی    ع گفت 

 اون روز که گذاشبر و رفبر  -

 پوزخند زدمو گفتم 

 رم... شما عمال من نذاشتم ب -

 پرید وسط حرفمو گفت 

بسه عثمان... این یه حس پدرانه بود اینجا عادیه تو   -

یهو قایط کردی... بعدش من زنگ زدم بهت بگم پدرم 

 گفته حق انتخاب با هاناست . هرچی اون بخواد 

 خند زدم  بل

 خوبه تا اینجا که خوب پیش رفتیم 

 با همون لبخند گفتم  

 خب؟ -



 
 

81 
 

ز البته اگه   - ... شما با هم وقت بگذرونن  خب هیچی

که خب ظاهرا هم موافقه. بعدش    هانا موافق باشه

ز   هر جور تصمیم گرفتن 

 لبخندم بزرگتر شد

 اما نذاشتم هارولد متوجه شه و گفتم  

یام دنبال هانا برای شام  خوبه... پس من فردا شب م -

ون  ب  ریم بت 

 هارولد شی    ع گفت 

ز عثمان... شما اختالف سبز زیادی دارین  نه نه...  - ببن 

ز اینجا مرسوم نیست...  ون رفنر  و خب ... اینجوری بت 

 خب؟ -
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خب من ... یعبز ما فکر کردیم... اگه هنوز برای سفر  -

 مرص اوگ هسبر ... وقبر اومدیم مرص شما بیشتر با 

... هانا هم با محیط مرص آشنا میشه  ز  هم آشنا بشن 

 بود  این پیشنهاد خویی 

 فقط مشکل من زمانش بود 

 حدودا یک ماه دیگه  

 دیر بود 

من یک ماه دیگه ترجیح میدادم هانا عروسم باشه تا 

 اینکه تازه بخوایم آشنا شیم

 اما نمیخواستم بفهمن مشتاقم

 برای اینکه پشیمون نشن گفتم
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یست ... همونجا هم راجع به  فکر بدی ن باشه ...  -

 قرار داد صحبت میکنیم 

 شی    ع گفت  هارولد 

 ام... دیر نیست ؟ بهتر نیست زودتر ...  -

 پریدم وسط حرفشو گفتم 

من باید یه سفر برم اروپا... بعد اون باهات هماهنگ   -

 میکنم 

 دیگه هارولد مخالفت نکرد 

 قطع کردیمو بلند شدم  

د خودمو ش گرم  دیگه یه جوری بای خب... تا یک ماه 

 میکردم

 م نرفتممهمویز دو شب پیش رو با آدا
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اما تصمیم گرفتم برای فردا شب خودمو یه جای 

 جدید ش گرم کنم ... 

 

 از زبان هانا : 

د    تا صبح خوابم نتی

 از لباس گرفته تا مدل مو و آرایش رو انتخاب کردم 

 میخواستم خاص باشم 

 یه شب خاص 

ز رابطه رو  کام فقط مشکلم  بود که قرار بود اولن 
یز

 تجربه کنیم 

 دوست داشتم ببینم پیتر خودش چه برنامه ای ریخته 

سیدم اینجا هم خراب کنه  د میتر ز  فقط از بس گند مت 
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 صبح زودتر از همیشه رسیدم به مدرسه 

 پیتر نیومده بودو کالفه بهش مسیج دادم  

 مدرسه نمیای؟ -

 ساعت ده صبح جواب داد 

 کردم صبح خواب موندمییل مست  دیشب خ -

 چند بار به صفحه گویسر نگاه کردم

 مست ! 

خب درسته طبق قانون ما االن میتونستیم آب جو  

 بخوریم  

 اما کیس با آبجو که مست نمیشد 

 حبر اگه یه بطری بزرگ رو میخورد  

 براش نوشتم 
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 کجا بودی مگه چی خوری؟ 

 جواب داد 

..  پ نیدو . بیا کلو  داستانش طوالنیه... ساعت هفت -

 یکم خوش بگذرونیم. فردا که تعطیله  

 کلوپ نیدو ؟ 

ساله هارو  18درسته جای معروف و خفبز بود اما زیر  

 راه نمیدادن 

 براش نوشتم  

 اونجا که نمیشه بریم تو   -

ز  - و مشگ بپوش.  هات میشه ... من آشنا دارم. یه چت 

 بابات اینارو هم بپیچون شاید شب نرفبر خونه
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شمک برام فرستادو عالمت عالمت چ این حرف با 

 زبون  

 دلم باز مواج شدو نوشتم

 باشه هفت میبینمت  -

 همه برنامه ام خراب شده بود  

 من فکر میکردم یه شب رمانتیک و آروم منتظرمونه 

اونوقت یه کلوپ خفن و شلوغ رو پیتر انتخاب کرده  

 بود 

 دیگه نفهمیدم چطور مدرسه گذشت

س   داشتمهمش استر

ونگیم خداحافظز رار بود بمن امشب ق ا دنیای دختر

 کنم  
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اما واقعا دوست نداشتم کلوپ نیدو جایی باشه که این  

 اتفاق یم افته 

 از اون مهم تر 

 دوست نداشتم برم جایی که قانونا نمیشه برم 

 به خانواده ام دروغ بگم و کار غت  قانویز کنم 

 کالفه شده بودم

 بالخره تصمیم رو گرفتم

م اونجا اما  ه نریم  به پیتر میگم  مت  اگه منو میخواد بهتر

 داخل و به جاش بریم قدم بزنیم و صحبت کنیم  

 با این افکار لباس پوشیدم 

اهن کوکتل پاریر سبک   جای یه لباس سکیس یه پت 

 پوشیدم 
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ونه و عروسگ بود   دامن کوتایه داشت اما دختر

 رنگش با رنگ چشم هام همخویز داشت

اهن پو ژاکت کرمم ی لختمو شیدم تا شونه هاو روی پت 

 بپوشونه و شمای هوا رو هم کیم برام کم کنه  

موهامو باال بستمو فرق کج جلو موهامو تو صورتم  

 ریختم 

 آرایش مالییم کردم

 خودم راضز بودم و میدونستم خوشگل شدم

 حبر تا حدودی سکیس 

یم دور بزنیم و تا ق بل به مامان اینا گفتم با بچه ها مت 

 برمیگردم 12

ز بود    چون برنامه ام همن 
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ون و به سمت ایستگاه   با این افکار از خونه زدم بت 

 اتوبوس رفتم  

 گوشیمو چک کردم

 پیتر پیام نداده بود 

 بهش مسیج دادم

 من دارم میام اما یه برنامه دیگه تو فکرمه برا امشب  -

 جواب نداد 

 منتظر موندم 

همچنان جواب  اما تا وقبر اتوبوس رسید به مقصد 

 ده بود ندا

 زنگ زدم به پیتر 

 هوا دیگه تاریک شده بود  
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 بازم جواب نداد

 مونده ر پیاده رفتم 
ر
 مست  باف

 اضطرابم بیشتر شده بود

 نکنه پیتر یادش رفته باشه ... 

 از دور کلوپ رو دیدم  

مردم زیادی تو صف بودن تا  چراغ هاش روشن بودو 

 وارد شن

 نمیدونستم تو صف وایسم یا جای دیگه

میخواستم غت  قانویز وارد شم تو صف  ن اگه عمال م

 نباید وایمیستادم

پس کنار کوچه منتیه به در پشبر کلوپ ایستادمو  

 زنگ زدم به پیتر 
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منتظر بودمو گویسر کنار گوشم بود که صدای آماندا 

 منو از جا پروند 

 اوه ... هانا... جدا اومدی ؟ -

 با تعجب برگشتم سمتش 
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آماندا  ی بود که صدا گوشم  کنار   منتظر بودمو گویسر 

 منو از جا پروند 

 ؟ ی اوه ... هانا... جدا اومد -

دارن   گهیو دو تا پرس د تر ی با پ دمیسمتشو د برگشتم

   انیم

بود که به زور تا  دهیپوش  دکلته مشگ اهنت  پ هی آماندا 

 غلظ داشت   ش یآرا دو یس ت  باسنش م  ر یز 



 
 

93 
 

 کرد به ش تا پامو گفت   نگاه

 هانا  ی دی کمتر نشون مسنت هم  که از   ی نجور یا -

  د ی بودو نا ام دهیبا کاپشن چرم پوش  مشگ  پیهم ت تر یپ

 نگاهم کردو گفت 

 ؟  هیمگه کوکتل پارت ی دیپوش  هیچ نیهانا ا -

 اخم گفتم  با 

من قصد نداشتم   ی دیفهمیم ی کردیچک م تو یگوش   -

 ...  میبر   خواستمیداخل بار... م امیب

 حرفم تموم شه و گفت  نذاشت

 اون تو... تو اونوقت ...  میفتم بر بهت گمن  -

 آماندا گفت  هو ی

ز داخل شما بحثتونو بکن میت  بچه ها ما م -   ن 
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 زدو گفت  چشمگ تر یپ به

 ...   نکبز  ر یفقط د -

 گرفت   حرصم

 گفتم  تیعصبان  با 

 من اشتباه کردم اومدم  تر ینمونده بورو پ بحبر  -

  رفت سمت آماندا و گفت تر یمن پ ی کمال ناباور   در 

 خوش گذروند هانا   شهیبا تو اصال نم  -

 باز موند  دهنم

 من...  ی خدا

 بود   عوضز  چقدر 

 من ...  اونوقت
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مثل احمق ها  تو شوک بودم که به رفتنشون انقدر 

 نگاه کردم  

  تنهام دمیخودم که اومدم د به

 موندن   صف تعداد کیم تی از اون جمع  

  کردمیچکار م د یبا حاال 

  مت  بگ تا تاکیس ابون یرفتم سمت خ عصبایز 

 نفر بازومو گرفتو گفت  هی اما 

 به به خانم کوچولو تنهاست  -

افتاد رو   کلشیپسش زدم کنار که ه دمو یکش   دستشو 

 من 

 مست بود   ی ادیز   انگار 

 خودمو کنار بکشم  خواستم
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 اومد وزنش رو من بودو همراهم یم اما 

ز رو زم فتمی ب ی بو   کینزد رو از   نفر اون عوضز  هیکه   ن 

ز رو زم دو ی نار کش روم ک  انداخت  ن 

 ی بلند کردم نجات دهندمو ببنم که با چشم ها ش 

 عثمان رو به رو شدم فوق مشگ

۲۰ 

 !  و البته عصبایز  فوق مشگ ی چشم ها

 گفت   تیبا عصبان  عثمان

 هانا ؟ کبز یچکار م نجا یا قا یبدونم دق شهیم -

 دادم و گفتم ونت  با حرص ب نفسمو 

 به تو جواب پس بدم   د یافکر نکنم ب  کنمیم ی هر کار  -
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ز هم -   دویز ینجاتت دادم . م اون عوضز  ر یاالن از ز  ن 

 بشه   ممکن بود چی  دمی س ت  اگه نم

 اخم گفتم با 

  هوشیداشت ب بخاطر کمکت اما اون عوضز  مریس -

من داشتم   نکهینداشت . ضمن ا ی پس خطر  شد یم

 برم خونه  مت  بگ تاکیس  فتمت  م

 نگاهم کرد   مشکوک

 ش کردمبا اخم نگاه منم

 اشاره کردو گفت نشی ش به ماش  با 

  سونمتت  سوار شو م -

 رو بخاطر من خراب نکن  ... تو برنامه ات ستیالزم ن -

 تکرار کرد  تیبا عصبان  عثما 
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 گفتم سوار شو هانا   -

 حوصله گفتم یی 

  ستیعثمان الزم ن گمیم ی منم جد -

 ابروهاش باال رفت  هو ی

 محو شد  اخمش

   لبخند 
ی
 آروم تر گفت  نبار یستو ارو نش  کن رنگ

 برسونمت خوامی برو سوار شو من م هانا ..  -

 نداشت  ی ا دهیمخالفت فا گهید

 
ز
 شدم  نیموز یکردمو به سمت سوار ل  پوف

 هم سوار شد   عثمان

 بست  به راننده گفت حرکت کنه  درو 

 باال داد و گفت  نو یموز یجدا کننده ل شهیش  اما 
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 اون پرس ... دوست پرست بود ؟  -
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 گرفته بود    یلیحالم خ

ز انتظار چن اصال   نداشتم  تر یرو از پ ی رفتار  ن 

ز هم ی برا  با حرص گفتم   ن 

هم   گهیدوست پرسم نبود د چوقتیه  اون عوضز  -

  ستین

   ونت  شدم به ب هت  خ

سه و مثل پدر ها   انتظار  داشتم بازم عثمان سوال بتی

 کنه اما فقط گفت   چمیسوال پ

 تورو نداشت...  تاقی خوبه ... چون اون اصال ل -
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 ابرو باال رفته برگشتم سمتش  با 

 بود   ونت  به ب هت  اونم مثل من خ اما 

   ونت  بهم دادو رو کردم دوباره به ب حس خویی  حرفش

بازم  کردم یبه عثمان نگاه م نطور ی اگه هم چون

ربط   یی  ی ممکن بود سوال ها کردو یگل م  میفضول

سم   بتی

 شدم به جاده خلوت   هت  خ

...   سوند ت  منو م ثمان داشتخوب شد ع واقعا 

 راحت تر بود   المیخ ی نجور یچرا اما انگار ا دونمینم

 

 زبان عثمان :  از 
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بهم   و خویی  بیاسمم از زبون هانا حس عج دنیشن

 داد  

به زور خودمو   ستیگفت عثمان واقعا الزم ن  وقبر 

ل کردم تا لبخندمو نب   نهیکنتر

 داشتم شب تا صبح تو گوشم اسممو صدا کنه دوست

 ونت  شدم به ب ه ت  و خ دادم به صندیل هیتک

خودمو   تونستمینم کردمیاگه به هانا نگاه م مسلما 

ل کنم   کنتر

بکشمش  مو ت  بازوشو بگ  خواستیتمام وجود دلم م با 

 تو بغلم  

 نوازش کنم  فشو یرو پامو کمر ظر  بنشونمش

 ... البته فعال ...  ستیممکن ن دونستمیم اما 
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  المیش نبود خت پرس دوس  عوضز  ت  اون پ  نکهیا از 

 راحت شد 

 با هم داشته باشن    د یبا ی گذشته ا  هی دمی چند فهم هر 

 سکوت رو شکستو گفت  هانا 

 عثمان ؟  ی تو چرا اونجا بود -

 اسممو گفتو لبخند آورد رو لبم   باز 

 سمتشو گفتم  بارگشتم

  کیم  د یتنهام ... گفتم امشب برم بار شا نجا یمن ا -

 شگرم شم 

 گفت  دو یگز   لب

 خراب شد پس   مه اترناب -

   ستمیتنها نباشم . خب االن ن  خواستمی نه ... من م -
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 باال دادو لبخند زد   ابرو 

 زود لبخندشو خوردو گفت  اما 

تو   نجا ی! ا شهی بعدش تو تنها م میس ت  خب ما االن م -

 خراب شدن برنامه   گنیم  نیبه ا کا یآمر 

 تکون دادمو گفتم  ی ا شونه

 پس !   میدور بزن می بر  شتر یب کمیخب چطوره  -

 رد کنه   شنهادمو یممکنه پ دونستمیم

 دادم یم شنهاد یپ  د یبا اما 

 زدو گفت  لبخند 

 خوبه چون منم دوست ندارم االن برگردم خونه  -

 جدا ؟ چه خوب . اما چرا ؟ -

 
ز
 کردو برگشت سمت پنجره  پوف



 
 

104 
 

 نگاه کردن به من گفت  بدون

 ؟   د یسا  ور یر  میبر  -

مت  -  بهتر   ی جا هیهممم بزار بتی

 راننده رو زدم و گفتم.  کر یگفتمو دکمه اسپ  نو یا

 برو کلوپ آرماندو   -

 چشم قربان -

 برگشت سمتمو گفت عی    ش  هانا 

 تو کلوپ  امیب تونم یسالم نم ۱۸ ر یمن ز  -

 بهش زدمو گفتم   چشمگ

 چون سهام دارش منم   تویز یم نجا یا -

 هاش گرد شدو لب زد   چشم

 جا ونا ؟ پس چرا امشب نرفبر  واقعا  -
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 تکون دادمو گفتم   ی ش 

و تمام صحبت ها  شناسنیچون اونجا همه منو م -

 رو ندارم   ی . من واقعا حوصله صحبت کار ..  هیکار 

 گفت   دو یخند هانا 

 باشه راجع به کار صحبت نکنم ادمیپس  -

 گفتم  دمو یخند منم

  شمیآره ممنون م -

  با ی. حاال ش حال تر و ز  د یرو صورت هانا چرخ نگاهم

 بود تر 

اومد و جذاب تر   یم شتر یاون لباس سنش به نظر ب تو 

 بود  شهیاز هم
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 ی اومد و دست و پا به چشم یم شتر یب  کشیبار  کمر 

 جذاب تر شده بود   فشیظر 

 گفت    ونت  به ب  هت  خ هانا 

 عثمان ...  -

باز لبخند زدم که   هانا   ی اسمم از لب ها دنیشن از 

 برگشت سمتمو گفت

 ؟ی تو ازدواج کرد -

22 

 کرد   مت  غافل گ  حسایی  سوالش

 ش تکون دادم و گفتم  سوایل

 ؟ی دیسوال رو پرس  نینه ! چرا ا -

 مرد متاهل برم کلوپ  هیخب دوست ندارم با  -
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 گفتم   دمو یخند

ممکنه متاهل باشم؟   ی نه مجردم... اما چرا فکر کرد -

 من که حلقه ازدواج ندارم  

 تکون دادو گفت  ی ا شونه

...  ذارن یدواج نم حلقه از متاهل  ی از مرد ها یلیخ -

ز پائ  ونیازدواج آقا بعالوه تو مرص فکر کنم رنج سبز   ن 

  متاهل بایسر  د ی تو عمال با عبز یتر باشه...  

 گفتم   دمو یبلند تر خند نبار یا

 نی و ا ذارن یل حتما حلقه ممتاه ی خب تو مرص مردا -

...   ستیاما حلقه ازدواجشون از طال ن هی میرسم قد هی

ا مرد ها  ت... البتهو نقره اس  قی از عق  مسلمان ...  ی اکتر

 ؟ اوه ... تو مسلمایز  -
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 اوهوم  -

از خونه تنها و بدون   ی د یتو به زنت اجازه نم عبز ی -

 ؟  ونت  ب  اد یب هیپوش 

   د یباال پر  ابروهام

 خراب تر از انتظارم بود   اوضاع

 تعجب گفتم  با 

 هستم هانا ... نه عرب   ی من مرص  -

 در گم به من نگاه کرد   ش 

   ی آوردمو رفتم تو گالر  ونت  ب مو یش و گ

خانواده ام رو آوردم و به سمت نگاه  ی اعضا عکس

 کردم و گفتم  
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 یکه تو م   اویز  -
ی
عربستانه ! اونا  ی مخصوص عرب ها گ

! اما ما تو مرص درست مثل  نت  گیتا هم زن م 4 حبر 

  کا یآمر 
ی
  نجا یتفاوت که نسبت به ا نی. با امیکنیم  زندگ

 گهیتر هست و تو مالعام همد دهیپوش  لباس ها کیم

 می بوس ینم ا ی می کنیرو بغل نم

نگاه مرکد   می همچنان با تعجب به عکس تو گوش  هانا 

 که بهش گفتم

تولد هست تو   هی مربوط به نا ی... ای بزن عکس بعد -

 عمارت پدرم  اطیح

 گرد نگاهم کردو گفت    ی پا چشم ها هانا 

 عمارت پدرته ؟  اطیباغ االن ح نیا -

  ی و هانا زد عکس بعد تکون دادمغرور ش  با 
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 زبان هانا :  از 

 پدرش !!!!   عمارت

ز چ  بود   د یکاخ سف  اطیح هیشب شتر یب دمیدیکه من م  ی ت 

 تر و مجلل تر  با ی نه از اون ز  نه

  گیو ش  د یسف ی که همه لباس ها  دختر و پرس هایی  با 

 تنشون بود  

ز م با   تولد مجلل و لوکس  ت 

ا موها دختر  ز و باز دا و بلند   مشگ ی ها اکتر  شنر

ز ها همه آست اهنت  پ اما    اهنت  پ کوتاه بود و کیس  ن 

 بود   دهینپوش  ی بند

 زانو بود   ر یها هم همه تا ز  دامن
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. ه بی یخوش ت ی ها مرد  ز  م داشنر

 عثمان نبودن  بی یبه خوش ت چکدومیه اما 

  خانم با لباس سنبر  ی ش   هیعکس بعد تر که  زدم

 اومد . وسط اونا عثمان نشسته بود   ی مرص 

 رو به سمت عثمان گرفتمو گفتم   یسر گو 

 قشنگه  یلیلباس هاشون خ  هیچه مراسم نیا -

 لحظه چشماش گرد شد هیاون عکس  دنید با 

 از من گرفت  و یگوش   اما 

 روح شدو گفت  یی  حالتش

ز ... چ  چی یه -  نبود  مهیم ت 

 نگاهش کردم مشکوک
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 مشکوک نگاهش کردم و آروم گفتم 

 م  کن  فضویل خواستمی نم د یببخش  -

  عثمان
ی
 زدو گفت  لبخند کمرنگ

ز چ -   نیایکه ب  الت ی نبود ... اقوام بودن ... تعط ی ت 

   لباس ها هم بپویسر  نیاز ا تویز یمرص م

 فکر کنم دوست داشته باشم  هیعال -

 با صداقت گفتم  نو یا

 زدو گفت   ی لبخند پر رنگ تر  عثمان

   اد یخوبه منم فکر کنم خوشت ب -

سم ک ی سوال بعد خواستم ز ه ماش رو بتی  ستاد یا ن 

 نگاه کردو گفت  ونت  به ب   عثمان
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وع امشب  ی برا می... بر  با یخب بانو ز  -  شر

 گفتم   دمو یخند

  خیالبته ش  -

 ابرو باال انداخت و گفت  هیحرفم عثمان  نیا با 

 ؟ خیش  -

  گنینم  نو یمگه به شما ا -

   تو بلد بایسر  کردمیچرا اما فکر نم -

 گفتم    دمو یخجالت خند با 

 شچ کردم   دا یخب جد -

 هر دو ابروش باال بود  حاال 

 زد و گفت  بر یپر از رضا لبخند 
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  گهید  نمیبب می ... بر  ی دار  خوبه پس اطالعات خویی  -

   دویز یم ا یچ

 شد  ادهیباز کردو پ نو یحرف در ماش  نیا با 

 کتشو بستو دستشو به سمتم دراز کرد   دکمه

عکاس   هیشدم که  ادهیدادم بهشو با کمکش پ دست

 ومون اومد جل

شده بودمو تو بغل عثمان بودم که   ادهیتازه پ قا یدق من

 زده شد   فلش نور عکایس

 کردمو گفتم   عثمان مخفز  نهیتو س  صورتمو 

  هت  ... نگ ی وا -

عثمان دورم حلقه شد که عکاس فلش دوم رو  دست

 گفت   ی مردونه ا ی زدو صدا
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ز اول ی عثمان شما برا خیش  -   نیهمراه اومد هیبار با  ن 

ز کن  شیمعرف نیخوا یکلوپ نم  ؟ ن 

24 

 گفت    و عصبایز  ی جد  یلی عثمان خ

 ...   هیکاف  ... عکایسنیدیهمراه منو آزار م نیشما دار  -

ز دورب فلش   دمیقطع شدو آروم چرخ ن 

ز هم اما  ز دورب  هی ی ا گهی لحظه از سمت د ن   فلش زد   ن 

 گفت   عصبایز   عثمان

 رو باطل کنم  تونیکارت عکاس   نی خواینکنه م -

 فلش نخورد   گهیحرفش د نیا با 

 نوازش کردو تو گوشم گفت  کمرمو 

 هانا   میبر  -
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 تکون دادمو همراهش راه افتادم   ش 

 گفتم  آروم

ز یعکس هارو بب  نا یبابا ا هیفقط کاف -  نز

ز ی فکر نکنم بب - ز یچون اهل خوندن مجالت زرد ن نز    سنر

ز ی... اما بب دونمینم -    شهیدردش م نز

   میچکار کن میخوایچرا ؟ ! مگه م -

 و گفتم دمیخجالت آروم خند ا ب

  نجامیخب بالخره نگفته من ا -

 کرد   میبرامون تعظ  ی ورود  نگهبان

 کنار رفت   یی کارت شناسا   دن یپرس  بدون

 عثمان گفت    مو یشد وارد 

  االن زنگ بزیز  ی خوایم -
ی
 خودم بگم ؟ ا ی ؟بگ



 
 

117 
 

 گفتم   ی فور 

 . گمینه نه ... االن نه ... بعد خودم م -

 مشکوک نگاهم کرد   عثمان

 به مسئول سالن  میبود دهیرس  گهید اما 

ز هم ی برا ز چ ن   نگفت و رو به مسئول سالن گفت  ی ت 

ز م -  هست ؟ خایل vip ت 

ز م - ز نه قربان اما کاب ت   هست .  خایلvip  ن 

   الیی  ی سمت در انتها می تکون دادو رفت  ی ش   عثمان

 گفت   آروم

ز خب کاب - ز از م ن  ه   ت    د ی با د خصوض ی فضا هیهم بهتر

   خوب از کلوپ

ز حاال کابمن تا  -  دم یند ن 
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 خم شد  عثمان

 گوشم آروم لب زد  کنار 

25 

 کنار گوشم گفت 

 اگه میدیدی تعجب میکردم  -

از صدای بمش و برخورد نفسش با صورتم دلم خایل  

 شد 

 یه نوع از ترس به همراه هیجان داشتم  

 ترس از یه تجربه جدید کنار یه مرد متفاوت  

 لذت بخش تر بود   اما هیجانش

 از در انتهای الیی رد شدیم 
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ز رفتیمو تو رقص نور و بوی دود   از پله های مارپیچ پائن 

 غرق شدیم  

کلوپ اینجا با کلوپ هایی که تا حاال دیده بودم خییل  

 فرق داشت

 یه فضای نسبتا  کوچیکتر بود. 

ز بار و بارمن ها وسط کلوپ بودن   مت 

ز دور تا دور  بار مشغول رقص بودن    و بعد از اون مت 

ز ها هایی که مخصوص ن ز بود و بعد از مت 
شسنر

حوضچه های کوچیک و بزرگ با رقص نور آب و آب  

 نماهای طرح دار  

ز کجا میشه که عثمان منو به   سم  کابن  خواستم بتی

ز جمعیت گذشتیم  دو از بن   بغلش فرسر
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جلو در اشاره کرد و به سمت یگ از   گارسنبه  

 حوضچه های بزرگتر رفت

 ومدمان باشم خوشم یم ااز اینکه تو بغل عث

یه عطر تلخ و مردونه با بوی کاج داشت و بدنش یه  

 گرمای دلچسبی داشت 

ز مردی نبود که بغلشو حس کردم!   عثمان اولن 

ز حیس تو وجودم بیدار   ز مردی بود که چنن  اما اولن 

 کرده بود  

 از کنار حوضچه رد شدیم  

فضای تاریک رو به رومون شبیه یه دیوار شیشه ای 

ه  بود   تت 

 اما عثمان جایی رو لمس کردو  یهو یه در باز شد 
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 با باز شدن در میشد داخلو دید 

ز و کاناپه دنج وسطش    روشن بودو با یه مت 

ز  یه فضای خایل که به نظر برای رقص بود هم جلو مت 

 خایل بود  

 وارد شدیمو عثمان درو بست 

 صدای آهنگ محو شد و گفت 

یل که ما همه رو  اینجا کیس مارو نمیبینه در حا -

 میبینیم ... 

 دکمه ای رو نشون دادو گفت 

ونو تنظیم   - ان ورود صدای بت  ز با این هم میتونیم مت 

 کنیم  
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ون اومد. با چرخش دکمه دکمه رو زدو   صدای بت 

 صدارو کیم کم کردو گفت  

 خوبه ؟  -

 شی تکون دادمو گفتم  

ی میخییل باحاله من اصال ن - ز ز چت  دونستم چنن 

 ممکنه 

 خندید. به کاناپه اشاره کرد تا بشینم ان عثم

 خودش هم اومد کنارم نشست 

26 

ز من و خودش فاصله بود و گفت    بن 
 حدودا نیم متر

... آمریکا کشور عجایبه همیشه یه  خب حاال  -  میدویز

ز جدید پیدا میشه که سوپرایزت کنه    چت 
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 خندیدمو گفتم 

ی بوده که تورو هم سوپرایز کنه ؟  - ز  چت 

 چرا عثمان از شما شد تو چی شدو   نیم دونم

اما حس بدی نداشتم بهش بگم تو و اونم عکس 

 العمیل نشون نمیداد 

 انگار راضز بود  

 عثمان شی تکون دادو گفت 

 مسلما ...  -

؟  -  میشه بدونم چی

 خندیدو گفت 

ز بار که اومدم آمریکا از اینکه اینجا دو مرد   - اولن 

م. ما تو مرص نمیتونن همدیگه رو ببوسن سوپرایز شد
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برای سالم دست میدیم و گونه ها یا شونه های همو  

 میبوسیم 

 جدا ؟ حبر مردا ؟ -

 بله ...   -

 جالبه  -

 اوهوم ...  -

دکمه کتشو باز کردو دستشو رو پشبر کاناپه سمت من 

 گذاشت

با اینکه تکون نخورده بود اما این حرکتش باعث شد  

 حس کنم بهم نزدیک تره  

فت ب فکرم داشت جاهای  ز خطرناک مت  رای همن 

 شی    ع پرسیدم 
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 و دیگه چی سوپرایزت کرد ؟ -

ا... من سالهای زیادیه ا - ز ینجا هستم. نه خب خییل چت 

الیا هم کار میکنم. تو   اینجا من اروپا و آسیا و استر

آفریقا هم چندین شعبه دارم و انقدر تو این مکان ها 

ی  ز ای جدید و عجیب دیدم که دیگه تقریبا چت  ز چت 

 سوپرایزم نمیکنه 

 عثمان مکث کرد

 اما من موندم تو حرفش ... 

 واقعا اینهمه جاهارو رفته و دیده ! 

 

 ز زبان عثمان : داستان ا 

ز رو کم نکردم تا هانا راحت باشه   نور کابن 
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 اما تو همون نور هم حس کردم چشم های هانا برق زد 

 سوایل نگاهش کردم که آروم گفت 

 میکبز عثمان  فکر کنم تو رویای منو  -
ی
 زندگ

27 

 از حرفش ابروهام باال پرید که خودش گفت 

داری رویای   من رویامه برم دور دنیارو بگردم... تو  -

 میکبز 
ی
 منو زندگ

 عمیقا از حرفش خوشحال شدم

 راحت تر میشد  اینجوری رسیدن من به هدفم 

 خندیدمو گفتم 

 خب تو هم میتویز به آرزوت بریس  -

   تکیه داد به صندیل
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 رو به کلوپ نشستو گفت 

ه و  نمیدونم... خییل سخته... یهو یگ شانسش - میگت 

مثل تو موفق میشه. یگ هم مثل هارولد اینهمه  

 میدوئه آخرش هیچی  

 حق با هانا بود  

 هارولد خییل تالش کرده بود 

 اما هنوز خییل اول راه بود  

 رو کردم به هانا و گفتم  

ز باش من چندین برابر  - تالش کردم و   هارولد مطمنی

تالش میکنم. من ماه ها خانواده ام رو ندیدم و وعده  

ی جز ساندوی    ج های ساده تو   ز های اصیل غذام چت 

 دفتر کارم نبود 
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 با تعجب به من نگاه کرد  

 اما اینبار من بودم که رو به کالب نشستم و گفتم  

ارو از دست دادم تا االن اینجا هستم و  - ز من خییل چت 

 و کلوپ هستم هانا ...  ین هتلسهامدار ا 

 با صدای آرویم گفت 

ایی ؟  -
ز  چه چت 

 پذیرایی  
خواستم جوابشو بدم اما دیدم بارتندر با سیبز

vip   داره میاد 

ز سکوت کردم و دکمه در رو زدم .  اومد  برای همن 

ون  داخل   و پذیرایی رو برای ما چید و رفت بت 

ز رو زدم و چند  درچه   با خارج شدنش دکمه نور کابن 

 نور داخلو کمتر کردم
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ی نگفت  ز  نگاه کرد اما چت 
 هانا با تعجب به لوستر

ز اشاره کردمو گفتم   های روی مت 
 به نوشیدیز

 مارگاریتا بدون الکله ... میتویز بخوری   -

 مشکوک نگاهم کردو گفت  

 یعبز بقیه رو نمیتونم بخورم ؟ -

28 

 از حرفش خندیدم و گفتم  

 ست یسر اگه بخوای م... البته  چرا میتویز  -

 با شیطنت خندیدو گفت  

حبر یه لب خوردن هم مست میشم؟ دوست دارم  -

 مزه اونارو امتحان کنم 

 بازم خندیدمو گفتم
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وبات الکیل اینه که قایط   - اصل اول تو نوشیدن مرسر

نخوری ! یعبز اگه به فرض خواسبر کوکتل بخوری 

سگ  فقط باید تا آخر مهمویز کوکتل بخوری ! یا اگر وی

 رو انتخاب کردی ... 

 پرید وسط حرفمو گفت 

 خب قایط بخورم چی میشه ؟ -

   ش از بیمارستان در میاری البته بعد از کیل استفراغ -

 قیافه اش تو هم رفتو گفت 

نه نه مریس ... پشیمون شدم... گفبر مارگاریتارو   -

 میتونم بخورم 

 شی تکون دادمو لیوان مارگاریتا رو به سمتش بردم 

 تشکر کردو یه لب ازش نوشید
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 زدو گفت 
ی
 لبخند پر رنگ

 خوشمزه تر از انتظارم بود  -

 م لبخند زدمو خودم کوکتل رو برداشتم و کیم نوشید

ساله بود اما اندازه تمام زن ها و   15اون فقط یه دختر 

 دختر هایی که دیده بودم برام شگرم کننده بود  

 د  لم دادم به کاناپه که هانا دوباره پرسی

ایی رو از دست دادی  -
ز  خب نگفبر چه چت 

ی بود  گویا هانا آدم خییل پیگت 

 هنوز بحث قبیل رو ول نکرده بود  

ه شدم به رقص نور  ون و رقص اون وسط و خت  بت 

 گفتم 
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م...   -  که االن تو این لحظه میتی
ا... مثل لذیر ز خییل چت 

م   مثل استفاده ای که میتونستم از جوونیم بتی

 کرد   از حرفم سکوت

فکر کردم بحث از نظرش تموم شد و با جوابم راضز  

 شده

 اما برگشت سمتم و گفت  

ز بود؟ که   - غرق  اینکه ازدواج نکردی هم بخاطر همن 

 کار بودی؟ 

29 

 برام جالب بود چرا انقدر پیگت  ازدواج من شده 

 نگاهش کردمو گفتم 
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نه ... تنها دلییل که تا حاال ازدواج نکردم این بود که   -

 د مورد عالقمو ندیدم  فر 

 با نمک خندیدو گفت 

چه جالب... فکر کنم اون فرد خییل خوشبخت باشه  -

 که بعد دیدن نصف بیشتر دنیا تو ازش خوشت بیاد  

 حرفش باعث شد یه لحظه مکث کنم 

 حرف عجیبی بود 

 مخصوصا که اون یه نفر هانا بود  

 رو کرد سمت جمعیت وسط سن رقص و گفت 

سه  - ا تو دنبال عشق وابه نظر مت  ز قیع هسبر ... اینچت 

 به دست میاد  سخت 

 رو کرد به منو گفت 
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ز اما در  - یه جا خوندم همه دنبال عشق واقیع هسنر

ز که   نهایت  خسته میشن و با کیس  ازدواج میکنز

 براشون ظاهرا جذاب تره... 

 به حرفش فکر کردمو گفتم 

 خب میتونه کیس که جذابه عشق واقعیشونم باشه  -

 خییل باالیی میخواد   -
 اون دیگه خوشبخبر

 دو خندیدیم که هانا گفت هر 

 اتفاقا تو مرد جذایی هسبر   -

 تا این حرفو زد دستشو گذاشت رو دهنشو گفت 

 اوپس... مطمئبز تو این نوشیدیز الکل نبود   -

 از حرکتش بلند خندیدمو گفتم 
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مریس از این تعریفت ! و نه ... اون نوشیدیز الکیل   -

 ود  نب

ه شد به رو به رو   و گفت   گونه ها شخ شد و خت 

ز بارمه اومدم کلوپ اصال نمیدونم   - ببخشید من اولن 

اینجا باید چه حرف هایی زد. بابا میگه من زیادی  

 کنجکاورم

 خندیدمو گفتم 

اتفاقا دقیقا میان کلوپ که با هم آشنا شن و از هم   -

 خییل زیبا و جذیی 
... تو هم دختر ز هسبر  تعریف کنز

 هانا 

 با خجالت نگاهم کرد  

 آروم گفت 
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 مریس... تو اینجوری فکر میکبز ...  -

30  

 با تعجب نگاهش کردمو گفتم 

 کیس هست که اینجوری فکر نکنه  -
ی
یعبز میخوای بگ

 ؟

 شونه ای تکون داد 

ه شد و گفت   به نوشیدنیش خت 

خب ... فکر کنم اینجا به کیس با چهره من میگن  -

ز و عادی  ز و چشم های روتن  . اینجا همه بلوند هسنر

 دارن مثل من 
ی
 رنگ

 لبخندی زدمو گفتم 
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اینطور نیست... تو منحرص به فردی ... چی باعث   -

 شده این فکرو کبز 

 باز با خجالت خندید  

 نگاهم نکرد 

 کیم بهش نزدیک شدمو ششو چرخوندم سمت

 خودم که گفت 

ا  من تو مدرسه هیچ دوست پرسی ندارم . پیتر تنه -

 یدپرسی بود که یم اومد سمتم اونم زود عقب میکش 

دو گفت   با عصبانیت لب هاشو به هم فرسر

 البته اون یه عوضز ابله بود   -

 ابرو باال دادمو گفتم 
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سیدن بیان سمتت چون تو زیادی   - هانا ... اونا میتر

ز زیبایی و اونا م  یدونن در حد تو نیسنر

 متعجب له من نگاه کردو گفت 

 ی نگفبر نارو که جدعثمان ای  -

 خییل جدی نگاهش کردمو گفتم

چرا باید شوچز کنم. چشم های تو مثل تیله میمونه   -

 دارهخو فرم 
ی
موهات هم یی نهایت خوش  . ییل قشنگ

رنگه  و حالت فوق العاده ای داره. صورتت ترکیب یی  

معصومیته و اندامت هم کامال یی نقصه    نقص زیبایی و 

 و دیدم من تورو اون روز تو مای

 چشم هاش گرد شد 

 اما من ادامه دادم و گفت  
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اینکه اونا نمیان سمتت دلیل کم بودن تو نیست ...   -

 دلیل برتر بودنته ... 

 همچنان شوکه بود .  

 چرخیدم سمتش

 بازوشو نوازش کردمو گفتم 

سمت افرادی که خییل از خودشون باال   خییل از آدما  -

ن...   ز نمت 
 تر هسنر

ز  نه اش رو گرفتمو   انداخت که چو معذب ششو پائن 

 ششو بلند کردم 

31 

 بدون خجالت گفتم 
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سونمت باید بگم من یگ که به شخصه  - اگه نمیتر

ز ترکیبی میشم   عاشق چنن 

 منتظر بودم ببینم چه برخوردی میکنه 

 با خجالت خندیدو گفت  

 دیگه اینجوری هم نیست عثمان ...  -

 فهمیدم حرفمو جدی نگرفته 

 و گفتم لبخند زدم

چرا دقیقا همینه که من میگم ... حاال افتخار میدین   -

 برقصیم 

بل خجالت و گونه های شخ ش تکون دادو با هم بلند  

 شدیم

ز رو   زدم تاریک ترین حالت نور کابن 
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ون فقط داخلو روشن کرده بود   حاال رقص نور بت 

 صدا رو هم کیم بلند تر کردم

ز   انتخابش کردم  آهنگ نسبتا مالییم بودو برای همن 

 دست هانا رو گرفتمو دست دیگه ام رو کمرش نشست

 هانا خندیدو گفت 

 برای یه بار این آهنگ خییل مالیمه   -

م آهنگ که همراه شدیم کشیدمش تو بغلمو با ریت

 گفتم 

 هر هفتا آهنگ شاید سه تا مالیم هست 

 هممم نمیدونستم -

 موهاشو نفس عمیق کشیدمو گفتم  

 خب حاال میدویز  -
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. تو بغلم هانا گم بود و دوست داشتم بیشتر به خودم 

 فشارش بدم 

یه پروت ) کیس که  اما خب نمیخواستم به عنوان 

 و جنیس داره ( شنا
ر
 سایی بشم مشگل اخالف

دوست نداشتم آهنگ عوض شه اما خییل زود آهنگ 

وع شد    عوض شدو یه موزیک شاد شر

 از هانا جدا شدمو گفتم  

ون برقصیم دوست داری بریم ب -  ت 

سم بریم برای تو بد شه  -  دوست دارم اما میتر

چرا باید برای من بد شه ؟ اتفاقا باعث افتخارمه با   -

 بانوی زیبایی مثل تو برقصم هانا 

32 
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 هانا با خجالت خندیدو گفت 

عثمان تو خییل از من تعریف میکبز و منو معذب   -

 میکبز 

ز  ون  از کابن   و گفتم دستشو گرفتم تا بریم بت 

ز دیگه ای نمیگم هانا  -  من جر حقیقت چت 

 بار شدیمو هانا بازومو محکم گرفتو 
ز

باهم وارد شلوغ

 گفت 

 وای اینجا صداها خییل بلند تره که   -

 خندیدمو کمرشو نوازش کردم

وع   ز جمعیت و وسط پیست رقص قرار گرفتیمو شر بن 

 کردیم به رقصیدن  

قصیدم   اگه االن مرص بود من عمرا مت 
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 آمریکا بود   ا اینجا ما

ز آزادی ها   شزمن 

 

 از زبان هانا : 

 عثمان واقعا مرد باحال و فایز بود 

انتظار نداشتم اون مرد اتو کشیده و جدی بتونه انقدر  

 وسط باهام برقصه و خوش بگذرونیم  

ین شب عمرمو داشتم    خیس عرق شده بودمو بهتر

 به ساعت نگاه کردم

 بود   11خدای من 

 رفتمو کشیدمش سمت خودممان رو گشی    ع بازو عث 

 متوجه شدو ششو خم کرد کنار لب هامو گفتم  



 
 

145 
 

 شده باید برم خونه  11 -

وع شده که   -  تازه شر

ون بمونم   12اگه تا  -  نرم خونه  مجبورم تا صبح بت 

 عثمان ندیدو گفت 

یم  - قصیم بعد هم مت  من که از خدامه تا صبح مت 

 طبقه باال اتاق مخصوص خودم 

 مور مور شد   و یه دلم

 سالم بود این پیشنهاد عثمان عایل بود   18اگه 

  15میخوام از  سالمه و ن 15اما من االن فقط 
ی
سالیک

ز  وع کنم ! برای همن  خوابیدن تو اتاق های هتل رو شر

 گفتم 

 شاید یه وقت دیگه. االن کافیه  -
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 حس کردم قیافه اش تو هم رفت 

ز ویژه با هم رفتیم س  اما شی تکون دادو  . کت  مت کابن 

ون   و کیفمون رو برداشتیمو برگشتیم بت 

ز عثمان جلو در منتظرم بود  ماشن 

 خییل حس خویی بود انقدر پولدار بودن 

 بار خاص 

ز ویژه و لیموزین آماده    کابن 

واقعا به هرچقدر سخبر کشیدن یم ارزید. اما هنوز  

ه .  هم معتقد بودم شانس هم در پولدار شدن نوثر 

 وت ! شانس و زکا

ز شدیمو عثمان گفت   سوار ماشن 
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 پس قول دادی یه بار دیگه تا صبح با من برقیص  -

 خندیدمو گفتم 

 انتظار نداشتم انقدر کول و فان بایسر عثمان   -

 ابرو باال انداخت و گفت 

 چرا ؟ -

خوب تو ظاهر خییل جدی و رسیم داری . بهم حق   -

 ینم ه رو هم ازت بب بده انتظار نداشته باشم این وج

 عثمان خندیدو گفت 

چهره کاری و رسیم هر کیس متفاوته هانا... هارولد  -

 هم اینجوریه ؟ نیست  

 ام... تا حدودی ...  -

 هر دو خندیدیم و عثمان گفت 
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با پدرت صحبت میکنم برای سفر مرص . بعد   -

ز مرص   امتحانات فصل خوبیه برای گشنر

 خییل گرم نیست ؟ -

 گرم میشه ر تر بریم اما  نه ... دی -

 عالیه من خییل دوست دارم مثل تو کل دنیارو ببینم   -

 میدونم. امیدوارم بتویز ببیبز حتما  -

لبخند زدمو خییل زودتر از انتظارم نزدیک خونه شدیم  

ز گفتم   . برای همن 

الزم نیست منو تا جلو در برسویز ... من پیاده از   -

م  اینجا مت 

   عثمان اخم کردو گفت

 یاده و تنها بری  نکن بزارم پ اصال فکرشم -
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 اما آخه ...  -

34 

 عثمان پرید وسط حرفم و گفت 

سونمت و صتی  - اما نداره هانا... من تا جلو در مت 

میکنم بری داخل . فکر کنم همه جنتل من های 

  ... ز  آمریکایی همینطوری برخورد کنز

 با خجالت گفتم 

ورو  ... فقط گفتم شاید اگه بابا اینا ت حق با توئه -

ز برات بد بشه  ببینز

 عثمان باز ابرو باال دادو گفت 
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چرا باید برام بد شه. میتونسم حقیقتو بگیم. تو یه   -

 منم اونجا بودم 
ز
دعوا با دوست پرست داشبر و تصادف

 . پس رسوندمت خونه 

 مشکوک نگاهش کردمو گفتم 

 قسمت بار رو سانسور کردی؟ -

 مان خندیدو گفت عث

سی -  دن که بگم نه ... فقط نتی

 از جواب زیرکانه اش خندیدمو گفتم  

 باشه پس منم همینو میگم  -

 عثمان بهم چشمک زدو قلبم ریخت  

 بازومو نوازش کردو گفت 
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شب خییل خویی بود هانا . واقعا دوست داشتم  -

 بیشتر بمویز  

 با خجالت خندیدمو گفتم 

ین شب های عمرم بود. واقعا برای منم یگ از بهتر  -

 بخاطر همه چی  ممنونم 

 عثمان لبخند زدو نگاهش افتاد رو لب هام 

بدون اراده لبمو با دندون گاز گرفتم که عثمان باز هم  

 ابروشو باال انداخت 

ون   زود لب هامو آزاد کردم و برگشتم سمت بت 

ز ترمز کردو روم نمیشد به عثمان نگاه کنم    ماشن 

 م با خجالت گفت

 بازم مریس  -
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 عثمان گفت  خواستم پیاده شم که

 هانا ...  -

با تردید برگشتم سمتش . لبخند زدو دلم دوباره خایل  

 شد 
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 و دستمو گرفت خم شد 

 بوسه آرویم رو دستم نشوندو گفت 

 شبت بخت  بانو زیبا   -

 لبمو مکیدمو گفتم 

 مریس شیخ عثمان ...   -

 پیاده شدم هر دو لبخند زدیمو 

 براش دست تکون دادمو رفتم سمت خونه 
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 نم طبق حرفش انقدر وایساد تا برم داخل و ا

ز شدن  تا درو بستم بابا و هارولد جلوم ستی

 بابا عصبایز گفت 

ز عثمان بود ؟  -  اون ماشن 

 شی تکون دادمو گفتم  

بله ... مگه کس دیگه ای هم لیموزین داره  که ما  -

 بشناسیم ؟ 

 نگاهم کردو گفت  هارود مشکوک

 اونوقت چرا تو رو رسوند ؟ -

 از بینشون رد شدم رفتم سمت عصببا 
ی
انیت ساختگ

 پله ها و گفتم  
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با پیتر عوضز دعوام شد ... اون احمق منو ول کردو  -

 اونجا بودو منو  
ز
رفت . شانس آوردم عثمان تصادف

 رسوند  

 پله ها رو تند رفتم باال که بابا گفت 

 که عثمان هم اونجا بود    کجا رفته بودی   -

 با داد گفتم  

 وپ نیدو  نزدیک کل -

 بابا گفت  

 سالت نشده ها  18هانا تو هنوز  -

 با داد گفتم  

 مریس سنم رو بهم یاد آوری کردی  -

 با این حرف درو کوبیدمو ولو شدم رو تخت
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شاید بهتر بود با عثمان امشب رو میموندم... به دستم  

 نگاه کردم 

 چقدر لب هاش نرم بود...  

 این لب های نرم تو بوسه چطوریه ؟ 

 کون دادم مو تشی ش 

 این فکرا چیه هانا... 

تو برای شیخ عثمان فقط یه دختر کوچولو شکست  

خورده بودی امشب که میخواست حالتو خوب کنه  

 نه بیشتر ! 

36 

 کردمو بلند شدم تا لباسمو عوض کنم 
ز
 پوف
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ز بودم تا  انقدر  بهم امشب خوش گذشته بود که مطمنی

م تکرار  چند سال هیچکیس نمیتونه این حس خوبو برا

 کنه 

  

 از زبان عثمان : 

ز حاکم شد   بدی تو ماشن 
ز هانا حس تنهایی  با رفنر

 واقعا این دختر زیر پوستم رفته بود  

ترجیح میدادم تا صبح پیش خودم و تو رختخواب  

 خودم داشتمش 

 برگردم به اتاق خایل و تخت شدم  تا اینکه االن

 راننده حرکت کرد

 اره هارولد افتاد  خییل دور نشده بودیم که دیدم شم



 
 

157 
 

 ریلکس جواب دادمو گفتم  

 جانم ؟  -

قرار شد وقبر رفتیم مرص با هانا وقت بگذرویز نه   -

 اینجا 

زنگ بزنه و اینارو بشنوم. صدای  انتظار داشتم هارولد 

 پدرش هم از اون سمت یم اومد

 خییل ریلکس و بدون عصبانیت گفتم  

تاده و  یعبز دفعه بعد دیدم یه مرد مست رو هانا اف -

 کنار خیابون تنهاست نرم سمتش ؟ 

 هارولد ساکت شد

 پدرش از اون سمت گفت 

 دیگه تا یه ماه دیگه سمت هانا نباید بره   -
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 ی    ع گفتهارولد ش 

 ام... نه ... مریس عثمان.   -

 پوزخندی زدمو گفتم  

ز دیگه ای گفت -  اما پدرت که چت 

ه عثمان   -  اون خییل زود از کوره در مت 

شدم هارولد از پدرش دور شد  مدو متوجه صدای پا او 

ز گفتم   برای همن 

بخاطر   منم تحملم زیاد نیست... ضمن اینکه ... هانا  -

اینکه دوست پرسش اونو ول کرد و با یه دختر دیگه  

رفت خییل حالش بد بود. من سیع کردم حالشو کیم 

ه شما هم این چند روز باهاش   بهتر کنم. به نظرم بهتر

. اون  ز  آسیب دیدهبحث نکنن 
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 هارولد مکث کردو با ناباوری گفت 

 پیتر ؟ -

37 

 همب  گفتمو ادامه دادم 

م - لندن ... میشه شماره هانا رو برام  من فردا دارم مت 

 بفرسبر میخوام از حالش با ختی بشم

 هارولد آروم گفت 

 حتما... فقط بابا نفهمه اون خییل رو هانا حساسه  -

 چون من  اگه میخوای نفهمه باید خودت -
ی
بهش نگ

 یدن یا نفهمیدنش ندارم مشکیل با فهم 

 نمیخواستم 
ز
ز خالف  من چت 

ز دوست نداشتم  ی رو مخفز کنم  برای همن  ز  چت 
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 هارولد کالفه گفت 

باشه باشه برات مسیج میکنم. مریس بازم بخاطر   -

 رسوندن هانا. شب خوش 

 شب خوش هارولد   -

 اینو گفتمو قطع کردم  

 ج اومد یه دقیقه بعد صدای مسی

 شماره هانا بود

 لبخند زدمو شماره اش رو سیو کردم

  هممم خوبه همه جا هم اکانت داشت. واتس آپ. 

 فیسبوک . اینستاگرام. وایتی . تلگرام. هنگ آوت و ... 

 بهش پیام دادم  خندیدم و تو اینستاگرام 
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رسیدیم به خونه ام . گوشیمو گذاشتم داخل جیبم و 

 رفتم باال 

 روپا تموم کنمبرم کار های ا بهتر بود زودتر 

مش مرص    میخوام تا امتحان هانا تموم شد با خودم بتی

ز شدمامشب بیشتر از   قبل مطمنی

 این دختر مال من باید بشه ... 

 

 از زبان هانا :  

 به درخواست دوسبر که برام اومده بود نگاه کردم 

 عکس عثمان بود  

 اسم عثمان بود

 اما چطور ممکنه ! 
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وع به  نگار یه دسته  دلم پیچید و ا  پروانه تو دلم شر

 پرواز کردن .  

 از من خوشش اومده باشه ؟  نکنه واقعا 
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 اون فکر کنم حداقل یس سالش باشه 

 چطور ممکنه از من خوشش بیاد 

وقبر یه میلیاردره و دختر ها و مانکن های رنگ و  

ز   واردنگ دورش پر هسنر

 بلند شدمو رفتم جلو آینه 

 خودمو برانداز کردم

مان امشب خییل از من تعریف کرد. باعث شد من ثع

 خوشگلم !  توهم بزرنم واقعا 
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 خندیدمو برگشتم رو تخت 

درخواستشو قبول کردم و براش خودم درخواست 

 فرستادم

 اما اون قبول نکرد 

 منتظر موندمو نفهمیدم گ خوابم برد  

 صبح تا بیدار شدم دیدم عثمان اکثب کرده

 ه و برام پیام فرستاده همه عکس هامو هم الیک کرد

... مخصوصا عکس  عکس هاتو دوست داشتم هانا  -

 آخر 

به عکس آخر نگاه کردم. با یه لباس بهاری پیش  

شکوفه های درخت به تو پارک مرکزی عکس انداخته  

 بودم
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 عکسم مال چند ماه پیش بود  

 زود رفتم تو صفحه اش 

 چندتا عکس بیشتر نداشت

 بود  بود و از ابرا عکس گرفته ونم یا از پنجره هواپیما ا

 یا موج دریا بود  

و یگ هم از یه ساختمون سنبر مرصی که حدس زدم 

 همون عمارت پدرش باشه  

 کامنت زیر پست هاشو چک کردم 

 همه مرد بودن 

 براش نوشتم  

مریس . منم عکس هاتو دیدم . چرا هیچی از خودت   -

 نذاشبر 
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 داد  خییل شی    ع جواب

ه چون کیس نیست از م -  ن عکس بگت 

ولبر میلیاردر مثل عثمان تنها باشه.  باورم نمیشد یه م

 براش عالمت خنده فرستادمو گفتم  

 منم نصف عکس هام سلفیه  -
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 با عالمت خنده بهم جواب دادو نوشت  

 خب سیع میکنم امتحانش کنم . حالت چطوره ؟ -

 چطوری؟   خوبم مریس. فقط هنوز خسته ام. تو  -

م لندن من عایل ... دا -  رم مت 

 لتاوه خوش به حا -
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مریس جای تو خالیه هانا مسلما با تو بیشتر خوش  -

 میگذره 

 باز دلم پیچید 

ز هانا دیگه این توهم نیست که عثمان االن به   ببن 

 وضوع گفت جای من خالیه ! از من خوشش اومده 

 نیشم تا بنا گوش باز شد 

از منه ...  و دلم . اون خییل بزرگتر اما یهو ترس افتاد ت 

اون فقط مثل یه برادر بزرگ حالتو باز خل شدی هانا . 

ز دیگه   پرسیده نه چت 

 ش در گم بودم فقط نوشتم

 منم انقدر پر هیجان   -
ی
مریس امیدوارم یه روز زندگ

 باشه 
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ونو گوشیو گذاشتم کنار تخت   از صفحه اومدم بت 

 رفتم شویس و بع هم صبحانه 

 فکر نکنم م مدت سیع کردم به عثمان تما

ز بودم باز   نم چون مطمنی ز  توهم مت 

 امروز تعطیل بودو به زور زمان میگذشت

 دم ظهر بود که گوشیم زنگ خورد 

ذوق کردم فکر کردم عثمانه اما با دیدن اسم پیتر اخمم 

 رفت تو هم  

 پرسه یی شعور عوضز ... 

 رد تماس کردم و دیدم پیام داد که نوشته 

. من برگشتم بیام  ت دیشب معذرت میخوام هانا باب -

 دنبالت اما دیدم نیسبر  
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 خواستم براش بنویسم میتونسبر بهم زنگ بزیز 

اما بیخیال شدم . اون رفتار پیتر و آماندا تا عمر دارم  

ه معذرت خوایه هم اثر نداره   یادم نمت 

 پیتر نوشت 

خواستم بهت زنگ بزنم اما یه عوضز بهم حمله   -

ونستم سیمکارتمو  یمو دزدید . االنم تازه تکردو گوش 

م .    مجدد بگت 

 بازم بهش جواب ندادم  

حس میکردم دروغ میگه و دوست نداشتم باهاش  

 حرف بزنم 

40 

 رفتم اینستاگرام و پیام عثمان باز کردم  
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 نوشته بود  

 میشه به زودی. من مطمئنم.  -

از این پیام ساده اش باز دلم پیچید . زیرش نوشتم  

یم گرفته بود ببینم االن   . اما نمیدونم چرا فضولمریس

 در چه حاله  

 خییل مقاومت کردمو رفتم پای کامپیوتر 

بازم شچ کردم مرص ... لعنبر چرا انقدر به مرص عالقه  

 مند شده بودم 

 

 از زبان عثمان : 

 همینطور با هانا چت کنم دوست داشتم 

 اما خب کار هام برای من صتی نمیکرد
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 ردم یز داشتمو وسایلمو جمع کپرواز طوال 

درگت  چک صورت وضعیت های لندن شدمو نفهمیدم 

 چطور  پرواز گذشتو رسیدم 

 مستقیم رفتم هتل 

 اختالف ساعت همیشه اذیتم میکرد

 دوتا قرص مخصوص خوردمو خوابیدم 

 صبح جلسه مهیم داشتم  

 اون روز و روز بعدش همه به جلسه و کار گذشت

گرام  پیدا کردم تا برم اینستا  وقت آزاد  وقبر بالخره

 بود  شب چهارشنبه   9ساعت 

ی که چک کردم صفحه هانا بود ز ز چت   اولن 
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یه عکس جدید گذاشته بود از پاهاش لب استخر  و  

 نوشته بود  

وع نمیشه   -  چرا زودتر تابستون شر

ی ننوشتم و رفتم بهش پیام خصوض   ز زیر عکسش چت 

 دادم  

انه منتظر تابستونم   -  منم بیصتی

 شی    ع جواب داد  

 چرا ؟ -

 چون قراره یه عزیزی باهام بیاد مرص   -

 شکلک متفکر فرستادو نوشت 

 گ ؟  -

 ناخداگاه خندیدمو براش نوشتم 
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 براش نوشتم  

 یه بانو زیبا و دوست داشتبز  -

حدس زدم فهمیده منظورم اونه . یکم که    جواب ندادو 

 نوشت گذشت دیدم 

 ! تو با همه انقدر مهربویز ؟ -

 اه رفته بود اوه اوه ...  مست  اشتب

حاال هانا فکر کرده بود من یه مرد چابلوس و زن باز  

 هستم 

 وقت عقب نشیبز بود . پس براش نوشتم 

ز فکری راجع به من  - نه مسلما ! اما اگه باعث شد چنن 

 کبز ، پوزش میخوام
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ون   اینو گفتمو از برنامه اومدم بت 

خودمو دوباره با  . حاال وقت دل تنگ شدن هانا بود 

 گرم کردم.   کار ش 

ز بودم این روش جواب میده. چون تو تمام   مطمنی

شمایه گذاری هام من از این روش عقب نشیبز های 

 به موقع سود کرده بودم... 

 

 از زبان هانا : 

 بار دیگه پیام هارو چک کردم یه

 حرف بدی زدم خودم میدونم.  

اهل زبون   حرفم طوری بود که انگار به عثمان گفتم

 زیه  بازی و دختر با 
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 اونم حق داشت ناراحت شه 

اما بعدش معزرت خواستم. نوشتم منظورم این نبود.  

اما اون دیگه پیام هامو نخوند. دقیقا ده روز از اون  

 ثمان همچنان چک نکرده . مکالمه میگذشت و ع

 گوشیو گذاشتم رو پا تخبر و حاضز شدم . 

 دو تا امتحان دیگه مونده بود

 ال تمومه  این دوتا هم بدم دیگه امس 

 یکیش امروز بودو یگ دیگه هفته آینده ... 

ز بودم همه رو   جواب هم هفته بعدش یم اومدو مطمنی

 قبول میشم  

 لباس پوشیدمو راه افتادم  

 به عثمان تو واتس آپ پیام بدم یا نه . دو دل بودم 
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 بالخره تصمیم گرفتم بهش پیام ندم. شاید درگت  کاره 

 ته دلم میگفت  اما 
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 یگفت دلم م اما ته

 آخه ده روز و چه کاری . 

 تو این افکار بودم که رسیدم مدرسه 

 پیتر طبق معمول این ده روز منتظرم ایستاده بود 

سیاه و جوابشو   شماره اش رو گذاشته بودم لیست

 نمیدادم 

 تو مدرسه هم ازش فراری بودم

شدم که  زود پا تند کردمو مثل هر روز از جلوش  رد 

 گفت 
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 این رفتارتو ادامه بدی ؟ ا گ میخوای بسه هانا ت -

 بدون نگاه کردن یا جواب دادن بهش رد شدم

ز  به سمت سالن امتحانات رفتم و نشستم پشت مت 

 مربوط به خودم 

 پیتر معموال صندلیش خییل از من فاصله داشت

 اما دیدم اومد کنارم نشستو گفت 

فهمیدم اشتباه کردم بسه  هانا من یه اشتبایه کردم و  -

 یگه  د

ز لحظه آماندا اومد تو    همن 

 با دیدن پیتر کنارم اخم کردو اومد سمت ما 

ون دادمو گفتم    نفس کالفه ای بت 

ت اومد پیتر . برو تا عصبانیش نکردی   -  دوست دختر
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 پیتر برگشت سمت آماندا و گفت 

دیوونه شدی . یه دختر دست خورده مثل آماندا  -

 م باشه دوست دختر 

   ف پیتر رو بشنوهیک شده بود که حر آماندا انقدر نزد

 خشک شد ش جاش و گفت 

 پیتر ...  -

 پیتر نگاهش کردوو گفت 

چیه ؟ فکر کردی میونه منو هانا رو بهم بزیز مییسر   -

... نه   م ؟ نه تو فقط یه شگریم هسبر دوست دختر

 فقط برای من. برا همه پرسا 

 رو به پیتر گفتم آماندا خواست جواب بده که 

 پیتر ...  آشغایل خییل  -
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 صبانیت همینو گفتو رفت  آماندا هم با ع 
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 پیتر برگشت سمت من که گفتم 

خوبه پست بودن خودتو بهم اثبات کردی. دیکه  -

 حبر بدم میاد ببینمت  

 اخم پیتر تو هم رفتو گفت  

 خییل خودتو تحویل نگت  هانا...   -

 پوزخندی بهش زدمو گفتم 

ز بود ک  تفاقا اشتباهما - حساب کردم.  ه تورو آدم همن 

 تو در حد من نیسبر پیتر 

 پیتر شوکه نگاهم کرد

 ناباورانه پوزخند زد و گفت  
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 آره دیگه تو شاهزاده ای نکه ! ما در حدت نیستیم   -

 بلند زد زیر خنده و گفت 

ز دنبال من افتاده بودی  -  برا همن 

   با این حرف ازم دور شدو بلند تر گفت

چکس جز یفبر میبینم هانا... هیاون روزو که به پام ب -

 من نمیتونست تحملت کنه 

 با تاسف براش ش تکون دادم

 تحمل ؟! 

آره  تحمل ! اما من داشتم تحمل میکردم . اونم به  

 اشتباه 

انقدر اعصابم بهم ریخته بود که نفهمیدم چطور  

 امتحان دادم و برگشتم خونه
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 یخته بود ر  اما تمام روز اعصابم بهم

اتفاق و صحبت ها  نفر شاهد این مخصوصا که چند 

 بودن  

 شب قبل خواب باز رفتم اینستاگرامم رو چک کردم  

 عثمان هیچ پسبر نذاشته بود

 براش دوباره نوشتم 

امروز با پیتر دعوام شد . حرف تورو بهش زدم و اونم  -

 خییل زورش گرفت و حرص خورد .  

یسم که دیدم جواب نو داشتم فکر میکردم دیگه چی ب

 داد 

 چه خوب ... االن که عصبایز نیسبر   -

 هنگ کردم  
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 گ آنالین شد! 

ز االن که من داشتم تایپ میکردم !   دقیقا همن 
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 بیخیال این افکار شدم و براش نوشتم  

چرا خییل ناراحتم چون چند نفر شاهد بحثمون   -

 بودن 

که بهش گفبر و اونم    مهم نیست... مهم حقیقتیه -

 واب نداشت و رفت ج

 ان مثل یه برادر بزرگتر شده بود  یقا عثمحاال دق

 چرچز زدم رو تخت و براش نوشتم 

جواب که نداشت اما یکم چرت و پرت گفت .  -

 دوست دارم ذهنمو خایل کنم. پیشنهادی داری ؟ 
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 عثمان شی    ع جواب داد 

تم عمیل  پیشنهاد دارم اما متاسفانه چون خودم نیس  -

 نیست 

 ناخداگاه خندیدمو نوشتم   از حرفش

 دستت درد نکنه ! پیشنهاد عمیل نداری ؟ -

 منتظر جوابش بودم

 اما هیچی ننوشت

خواستم گوشیو بزارم کنار که عثمان یه لینک فرستادو  

 نوشت

چک کن و جاهایی که دوست داری   بورو اینجارو  -

 اومدی مرص ببیبز رو بهم بگو تا برنامه ریزی کنم براش 

 دم که همه چی یادم رفت انقدر ذوق کر 
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 نوشتم  ی    عش 

 ایول مریس  

رو لینک کلیک کردمو مشغول برریس جاهای دیدیز  

 مرص شدم 

 

 از زبان عثمان : 

 فکر کنم راهکارم جواب داد 

 چون هانا دیگه پیام نداد ! 

 هرچند من دوست داشتم باهاش چت کنم

 اما نه االن وسط جلسه 

حواسم به هانا   این ده روز خودمو شگرم کار کردم . اما 

 هم بود  
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 الین چک میکردم نفهمه هستمفآ

اما وقبر راجه به اون دوست پرس احمقش نوشت 

 نتونستم ساکت بمونم .  

 گویسر رو کنار گذاشتمو به جلسه تمرکز کردم 

 برمیگردم آمریکا  هفته دیگه

45 

وقبر برگردم با هارولد هماهنگ میکنم برای بلیط و  

 تدارکات  بقیه 

کردم اینجوری  رم گفتم قضیه چیه فکر نمیوقبر به پد

 بشه 

 حاال تو مرص همه منتظر ورود عروس من بودن 

 در حایل که هنوز هانا از هیچی ختی نداشت
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باید به پدرم میگفتم همه رو توجیح کنه تا پیش هانا  

م   نزنن تا من بتونم بله رو از هانا بگت 
ز
 حرف

چون کم سن بود خییل سخت بود باهاش وارد  

 بهم نکنه یت شد و اون فکر بد راجع صمیم

 اینبار باید محتاط تر وارد عمل میشدم 

 من از لحاظ جنیس خییل بهش کشش داشتم

 نمیدونستم اونم بهم این حسو داشت یا نهاما 

من تو خانواده ای بزرگ شدم که رابطه فقط بعد  

ازدواج معبز داره اما یان مدت که آمریکا و اروپا بودم  

 خاندانمون رو شکسته بودم حسایی این سنت

هرچند از روزی که هانا رو دیدم همه چی تغیت  کرده  

 بود  
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ه دیگه هیچ کیس  این دختر کاری با قلبم کرده بود ک

 برام جذاب نبود  

 یه هفته کذایی گذشت 

اینستاگرام برام جاهایی که دوست  هانا هر شب تو 

داشت ببینه رو میفرستاد و راجع بهش صحبت 

 میکردیم

 ز این بحث ها نمیشد  ا هیچوقت صحبتمون بیشتر اام

یعبز من دوست داشتم بشه اما مراعات میکردم تا 

 باهام حسایی راحت بشه 

 تو مست  برگشت به آمریکا بودم و برای هانا نوشتم

 من دارم میام آمریکا  -

 زیرش کیل شکلک خوشحال و قلب فرستاد و نوشت 
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 منم امروز امتحان آخرمو دادم   -

 ش نوشتم  برا

انه منتظرم چه عایل ... ب -  ببینمت  یصتی

 منم همینطور   -

 وقتش بود که از فرصت استفاده کنم و نوشتم

ارم یه شب دیگه با هم تو بار داشته باشیم.  دوست د -

؟   مواففر

 چرا که نه. از قبل فقط بهم بگو تا هماهنگ کنم   -

نمیدونستم منظورش از هماهنگ چیه و میخاد به پدر  

 ش بگه یا نه مادر 
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 چون من در هر صورت میگفتم مهم نبود برام هم 
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 پس براش نوشتم

 باشه برای فردا شب آماده باش میام دنبالت  -

 هانا شی    ع جواب داد 

ه  -  نه خودم میام بار ... اینجوری بهتر

فهمیدم نمیخوادب ه هارولد و پدرش بگه . مخالفت 

 نکردمو نوشتم

 تم  منتظر  8باشه. فرداشب ساعت  -

 ن رو به کیس ندن  عالیه. بگو کابینمو  -

 کابینمون 

 از حرفش خوشم اومدو نوشتم

 اطاعت بانو   -

 عالمت خنده فرستاد و قلب 
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 لبخند زدمو روزنامه ام رو باز کردم .  

 خب دیگه باید برمیگشتم به دنیای اقتصاد ... 

 

 از زبان هانا : 

 نیشم باز شده بودو بسته نمیشد

 از من خوشش اومدهمن شک ندارم عثمان 

 خوشش اومدهاز من  آره آره

زم نبود بگم چقدر از این مرد مرموز و جذاب  منم که ال

 مرصی خوشم اومده

تمام این مدت تصور میکردم باهاش برم و مرصو  

 بگردم 

 و بزرگش رو  
ی
 مخصوصا اون عمارت سنگ
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میدونستم توهمه اما خب میشد تو خیاالتم تصور  

 اون قرص ملکه شده باشم  کنم عروس عثمان شدمو تو 

 خییل به نظرم رویایی بود  

ما وقبر به واقعیت نگاه میکردم میفهمیدم باز توهم  ا

 زدم 

ز شدم  اما دیگه امروز وقبر گفت دوباره بریم بار مطمنی

 از من خوشش اومده

 وگرنه چه دلییل داشت بگه بریم بار  

 شاید اینبار منو ببوسه  

 ه که عاشق منه اگه ببوسه دیگه هیچ شگ نمیمون

47 

 و تخت بلند شدمه زا ر با خند
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 ای خدا هانا تو چقدر خوش خیایل  

 رفتم جلو آینه و خودمو بر انداز کردم

ینم گایه بد نیست . شاید عروسش  اما خب خیال شت 

نشم اما میتونم یکم باهاش وقت بگذرونم و خوش 

 باشم که  

 آره همینه 

یه زن  اون مسلمونه و مسلما خانواده شا براش 

ن مسلمون مثل خودشون   میگت 

اما منم یکم این وسط با یه مولبر میلیاردر خوش  

 بگذرونم چشم پیتر در بیاد  

 با این فکر بازم ذوق کردم  

 فقط بابا اینا نباید بفهمن 
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 بفهمن دیگه نمیذارن برم باهاشون مرص  

 دیگه بابا حسایی نشون داده بود چقدر رو من حساسه 

 تا لباس انتخاب کنم در کمدو باز کردم 

م اکه عثمان تا االنم عاشقم نشده خواشب میفردا 

 باشه ، حتما عاشقش کنم  

 

 از زبان عثمان: 

 با هارولد حرف زدم 

 بلیط هارو بوک کردم 

کلیتون و همرس ، هارولد و هانا ! برای دو هفته میان  

 مرص 
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امیدوارم همه چی خوب پیش بره و سه تایی برگردنو  

  هانا پیشم بمونه

ز شدم دمو سوار کت و شلوار مشکیمو پوشی  ماشن 

سیدم اما نمیخواستم دیر برسم و هانا  کیم زودتر مت 

 منتظر بمونه 

 امشب میخواستم کیم فراتر برم

 ببینم برخورد هانا چطوریه  

 رسیدیم به جلو بار  

 همون لحظه هانا هم از یه تاکیس پیاده شد 

اهن مشگ و هات پوشیده بودو موهاشو  باز  یه پت 

 دورش ریخته بود  

ا د  نسبت هنش  پت  ز  ا کوتاه بودو پاهاش برق مت 
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اهنشم تا نزدیک کمرش باز بود    پشت پت 

خب گویا امشب هانا هیچ راه مقاومبر نمیخواست 

 برام بزاره  

48  

ز پیاده شدمو صداش کردم  شی    ع از ماشن 

 رو لبش نشست
ی
 برگشت سمت من و لبخند بزرگ

ونو بزرگتر از سنش  صورتش ا لباسش و آرایش ملیح

 یداد نشون م

 به سمتم اومد 

دستشو گرفتمو آروم بوسه ای رو دستش نشوندمو  

 گفتم 

 بانوی زیبا ...  -
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 با نمک خندیدو گفت 

وع نکن   -  عثمان باز شر

ز هر دو مونو به   ناخداگاه منم خندیدم که فلش دوربن 

 اون سمت چرخوند  

  غ باشه و امشب وسط هفته بودو انتظار نداشتم شلو 

 عکایس اینجا باشه

تظارم عالوه به اون عکاس دو نفر دیگه  عکس اناما بر 

 هم به سمتمون اومدم 

 دستم دور کمر هانا نشستو گفتم 

ز  - ه بریم قبل اینکه همه رو ختی دار کنز
 خب دیگه بهتر

س نگرفته بود   هانا اینبار دیگه استر

 خندیدو گفت 
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ن ؟  -  برای چی میان عکس میگت 

ی در بیارن برا جذتوش یه خکه از   - ز ی چت  ب  تی

 مخاطب 

 شونه ای تکون دادو گفت 

ا ش در نمیارم  - ز  من اصال از این چت 

 خندیدمو وارد شدیم و گفتم 

 بهتر ... بیا ... امشب یه برنامه ویژه دارم  -

 دستمو رو لخبر کمرش کشیدم که لبخندی زدو گفت 

 هممم ... من از سوپرایز خوشم میاد   -

ز رفتیمو بدون ز پله هابا هم ا مکث به سمت ی بار پائن 

ز ویژه رف  تیمکابن 

 بار هم امشب خلوت تر بود 
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نشستیم و گارسون اینبار زودتر نوشیدیز هامونو آوردو  

 هانا با خجالت گفت 

میشه امشب به مناسبت تموم شدن امتحانام یکم   -

 مست کنم 

 مشکوک نگاهش کردم 
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 آشوب تر کردو گفت   لبشو تر کردو دلمو 

 یه کوچولو فقط  -

 کوکتل رو به سمتش گرفتم و گفتم    لیوان  خندیدمو 

 باشه یه کوچولو از این فقط  -

 چشم هاش برق زدو لیوانو از من گرفت 

 یه لب خوردو گفت 
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 همممم ... خوشمزه تر از انتظارم بود   -

دوباره از   خندیدمو خودم ویسگ رو چشیدم که هانا 

 کوکتل خوردو گفت 

 که ل داره؟ خییل خوشمزه است  واقعا الک -

خندیدمو قبل از اینکه دوباره از نوشیدنیش بخوره 

 لیوانو از دستش گرفتمو گفتم 

 بسه هانا ... گفبر یه کوچولو -

 مظلومانه نگاهم کرد  

 خندیدمو گفتم 

خودتو مظلوم نکن نمیخوام امشب از حال بری .   -

 دیدو گفت هانا خن

 خب... برنامه ویژه چی بود  -
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ون آوردمک  تمو بت 

 مو گفتم  باال زد  آستینامو 

 بریم وسط پیست رقص تا بهت بگم   -

 

 از زبان هانا : 

 باورم نمیشد  

ی رو میکردم  ز وقبر عثمان گفت برنامه ویژه فکر هر چت 

 جز این 

تا رسیدیم وسط پیست رقص یهو خواننده نورو  

امشب یه بانو زیبا مهمون بار  انداخت رو منو گفت 

 هنگ تقدیم به اونه هست و این آ

 ده بودم لت کشیهم خجا
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 هم ذوق کردم 

وقبر آهنگو خوندو اسم دختر تو آهنگو با اسم من 

 عوض کرد یدگه رو ابرا بودم 

 عثمان واقعا سنگ تموم گذاشته بود  

خوشحال بودم .   غرق رقصیدن با هم بودیمو واقعا 

 اونم منو حسایی تو بغلش گرفته بود  
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 تنم دوست داشتم گرمای دست عثمانو رو 

ز دیگه که  اثر کوکت نمیدونم  یل بود که خوردم یا چت 

 انقدر پر انرژی شده بودمو رو ابرا بودم  

 یهو آهنگ آرومش دو تو بغل عثمان کز کردم

دم به دستا  ش  شمو رو سینه اش گذاشتمو بدنمو ستی
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 موهامو بوسیدو تو گوشم گفت 

 ادامه رقصو بریم تو کابینمون  -

 را اینو خواستنمیدونستم چ 

 یدیز بخوره ست باز نوش شاید میخوا

ز    ش تکون دادمو با هم رفتیم تو کابن 

ز ایستادو دستشو   فکر کردم االن میشینه اما وسط کابن 

 به سمتم گرفت 

دوباره دست دیگه اش رو لخبر   دستمو بهش دادمو 

 کمرم نوازش وار نشستو غرق آهنگ شدیم 

 نگاهم قفل نگاهش بود  

ه تر شده بو چشماش انگار   د  تو تاریگ تت 

 خم شد پیشونیمو بوسید  
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 ناخداگاه چشم هامو بستم  

 لب هاش گرم بودو دوست داشتبز 

 کاش لب هامو میبوسید  

رو لبم  داشتم تو ذهنم تصور میکردم اگر لب هاش 

 بشینه چه حیس داره که لب هاش رو لبم نشست 

بدنم یهو به دمای جوش رسیدم نفس کشیدن یادم  

 ان خییل زود ششو عقب برد رفت عثم

 یه بوس کوچولو بود  

 اما منو از پا در آورده بود  

 خجالت میکشیدم نگاهش کنم 

ز شی    ع شمو گذاشتم رو سینه اش و عثمان   برای همن 

 آروم گفت 



 
 

203 
 

 لب هات طعم بهش دارن هانا ... طعم بهشت  -

 مواج شدو با خجالت گفتم دلم 

 مریس ...  -

 آهنگ دوباره تند شد  

 ان خندیدو گفت عثم

51 

 گفت   خندیدو عثمان 

 باید هماهنگ میکردم بیشتر آهنگ های مالیم بزنن  -

 با خجالت لبمو گزیدمو از بغلش جدا شدم

 نمیدونستم چکار کنم  

 نشستم رو کاناپه و لیوان کوکتل رو برداشتم

 یه لب دیگه ازش خوردم شاید این خجالتمو کم کنه  
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  عثمان اومد چسبیده به من نشست

 گذاشتو گفت دستشو دورم روی کاناپه  

 تقلب نکن ها داری زیادی از اون کوکتل میخوری  -

و گفتم  ز  لیوانو گذاشتم رو مت 

 نه ... هنوز نصفشم نخوردم -

 ن لیوانو بلند کردو گفتعثما

 خب دقیقا نصفشو خوردی  -

به لیوان نگاه کردم. حق با عثمان بود. اما واقعا هم 

 اشتم خجالتم کم شه تشنه بودم هم نیاز د

 شیدمو تکیه دادم میق ک نفس ع

 عثمان با انگشتاش ش گرم موهام شدو گفت 

ون باز برقصیم ؟  -  خب بریم بت 
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 گفتم   خودش یه لب از نوشیدنیش خوردو 

 بریم اما االن نه. پاهام درد گرفته -

 عثمان خندیدو گفت 

 خوبه چون منم همینطور  -

نشیمن صندیل رو   بعد هم پاشو بلند کردو گذاشت رو 

 به رویی  

ز کارو کنم اما پام نرسید  خندیدمو منم خواستم همن 

 عثمان خندیدو گفت 

 بزار رو پای من  -

گذاشتم رو تقریبا زانو پا عثمانو    منم بدون تعارف پامو 

 گفتم 

 مریس . اذیت نیسر   -
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 عثمان دستش نشست رو رون پامو گفت  
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 میخوای پاهاتو ماساژ بدم ؟ 

فس کشیدن یادم  وصل شد به بدنم و بازم ن انگار برق

 رفت 

 شی    ع به خودم اومدمو گفتم 

 اوه نه مریس انقدر درد نمیکنه -

 خوردمو عثمان گفت یه لب دیگه از کوکتل 

خویی هانا ؟ اگه تشنته الزم نیست اوکتل بخوری  -

 میتویز مارتیبز بخوری  

لیوان مارتیبز رو به سمتم گرفت که بدون مکث از 

 گرفتمو نوشیدم دستش  
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 ودم د هم داغ بهم تشنم بو 

نصف مارتیبز رو هم خوردمو گذاشتم کنار لیوان  

 کوکتل و گفتم 

 مریس خییل تشنه ام بود   -

 دست عثمان هنوز رو پام بود  

 نوازش وار حرکتش دادو گفت 

 منم همینطور   -

 مارتیبز خودشو برداشتو کامل نوشید  

 لبخندی زدو گفت 

وع میشه ؟ سال جدید تحصییل   -  گ شر

 دیگه  دو ماه  -
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خوبه پس... میدویز بلیط هارو برای هفته دیگه   -

 گرفتم ؟

ی نگفت  - ز  جدا ؟  عالیه کیس به من چت 

 امروز قبل اومدن گرفتم. هارولد هم هنوز نمیدونه .   -

 اوه مریس. من و مامان از همه بیشتر ذوق داریم   -

 عثمان خندیدو گفت 

ز خانواده منم خییل مش  -  تاقن تا تورو ببینز

 و ؟ من -

با تعجب به عثمان نگاه کردم. یه لحظه انگار جا 

 مکث کرد اما شی    ع گفت  خوردو 

شمارو . ازتون خییل تعریف کردم. حاال پاشو بریم با   -

 این آهنگ برقصیم  
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 واقعا خسته بودمو گفتم  

 باشه اما آخریش . پاهام واقعا درد گرفته  -
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 عثمان خندیدو گفت 

 باشه تنبل خانم   -

 وردم ون در آبراش زب

تا ته خوردم پامو برداشتم و لیوان مارتیبز رو برداشتمو 

 که عثمان گفت 

 اوه هانا ... اون لیوان کوکتل بود   -

 به لیوان تو دستم نگاه کردم 

 لعنبر ... امشب داشتم واقعا مست میکردم 

 عثمان لیمو ترش قاچ شده رو به سمتم گرفتو گفت 



 
 

210 
 

هنو بخور تا جلو مستیتو بگای -  ت 

ز لب هام گذاشتموشو مکیدمش   شی    ع بن 

 زبونمو برید  ترشیش 

چشممو بستمو با تکون دست نشون دادم که خییل  

 ترشه 

ز لب هام برداشته شد  یهو لیمو ترش از بن 

تا چشم هامو باز کردم دیدم عثمان خم شدو چشم 

 هام ناخداگاه دوباره بسته شد 

 بم نشست یل های عثمان رو ل

 ه بوسه آروم اما اینبار نه ی

 اینبار یه بوسه واقیع 
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ا که خییل وقت بود منتظر بودم تجربه اش  از همون ه

 کنم  

 عثمان لبمو داغ بوسیدو دستش رفت تو موهام

 خم شد رو منو تکیه دادم به کاناپه  

 لبمو مکیدو تو شم پر از ستاره شد 

 خدای من ... 

 پس بوسه واقیع این بود ... 

 و رفت ... دستام تو موهای عثمان فر 

 

 از زبان عثمان : 

 قرار بود امشب فقط یه بار ببوسمش 

 یه بوس کوچولو تا حرص شه
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ز اون لب ها ی شخ قرار  گرفت   اما وقبر لیمو ترش بن 

لمو از دست دادم   کنتر
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دوست نداشتم از لب های هانا جدا شم اما 

 نمیخواستم اذیت شه

ز با اکراه ش   مو عقب بردمبرای همن 

 ه بدم  فتو باعث شد ادامموهام فرو ر که دستش تو  

ز رو زدن    چرخوندمش تا بشینه تو بغلم که در کابن 

 االن آخه ! 

 االن که وسط بوسه بودیم 

 شی    ع هر دو از هم جدا شدیم

ز انداختو من صاف نشستم  هانا ششو پائن 
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 دکمه در کابینو زدم که کارشن اومد تو و گفت 

 . باال با شما کار دارن  شیخ عثمان   -

 مشکوک نگاهش کردم که اشاره کرد مدیریته  

ونو به هانا گفتم شی تکون دادم   تا بره بت 

 من زود بر میگردم عزیزم -

ون   خم شدم روی گونه اش رو بوسیدمو زدم بت 

ز با من   االن واقعا چه کاری داشنر

 منه   از پله ها باال رفتم و دیدم دنیل باال منتظر 

 دید گفت  تا منو 

ت تخم مرغ شکسته. احمفر رو ماشینعثمان... یه   -

 گرفتیمش تا ببینیم دستور خودت چیه ! 

 یی خودی منو صدا کردن 
ز ز چت   خدای من برای چنن 
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 بریم ببینم کیه این احمق   -

 دنیل گفت  

یمش ! فکر  یه - پرس بچه است . انتظار نداشت ما بگت 

ز پارک شده کیس حواسش نیست  اما میکرد ماشن 

 راننده ات داخل بود  

 خندیدمو گفتم 

ه !   -  گ لیموزینو پارک میکنه و مت 

 هر دو خندیدیم و دنیل در اتاق کاور رو باز کرد 

با دیدن دوست پرس احمق هانا وسط اتاق لبخندم  

 محو شد  

 بانیت گفتم با عص

 تو باید پیتر بایسر !  -
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 پیتر بلند شدو گفت 

  دیگه هانا چی بهت گفته ؟ میبینم که منم میشنایس .  -

ای مارو بر بزیز   تو عرب عوضز اومده اینجا   دختر

 دنیل قبل من گفت 

یه یه ... آروم باش . داری حرفای نژاد پرستانه   -

یز و این حرفا جرم بزرگیه  ز  مت 

 نگاه کردو گفت  پیتر به دنیل

سال تو بر هتلت راه  18جرم ؟ همینکه دختر زیر   -

 ا من قانون مدار نشو دادی خودش جرمه . بر 

 وایل به من نگاه کرد که گفتم  ل س دنی
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اگه منظورت هاناست که هانا تو اتاق وی آی یی  -

سال نمیشه چون  18هست و این مشمول قانون  

 مهمان ویژه است 

 فتم  دنیل ش تکون دادو گ

اما اگه منظورت ورود خودتو دوستان به بار نیدو   -

 هست چرا اون جرم بود  

 ه نگاهم رکد که گفتم پیتر شوک

اینکه هانا همه چیو راجع بهت بهم گفته و من  من ض -

یکم پس زیادی برای خودت سناریو  سازی   با پدرش شر

نکن ! تخم مرغ هم نمیتونه به یه لیموزین آسیب بزنه 

 اما میتونه برای تو یه پرونده سو پیشینه درست کنه  

 رنگ پیتر به وضوح پریده بود  
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 به دنیل گفتم  

ز به  من مهمانم منتظره . برمیگ - . زنگ بزنن  ز ردم پائن 

 پلیس  

ون که پیتر گفت   خواستم برم بت 

 وایسا  -

 نگاهش کردمو گفتم 

 االن به من دستور دادی   -

 با نگرایز گفت 

... لطفا ...  -  نه... منظورم این بود صتی کبز

 دست به سینه منتظر ایستادم که گفت  

ز پلیس ؟  -  میشه زنگ نزنن 

 را ؟چ -
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 مونم  ویز ام و خب ... پشیچون من زیر سن قان -

ل کردم تا نخندم   خودمو   کنتر

 اون واقعا یه بچه بود  

56 

ز گفتم   برای همن 

ط اینکه همینجا تعهد بدی دیگه  - باشه اما به شر

ز کاری نمیکبز   چنن 

 پیتر با تردید ش تکون داد 

 رو به دنیل گفتم

 ازش تعهد بگت  من رفتم  -

 کون دادو منم زود برگشتم  دنیل ش ت

 احت بودم هانا رو تنها گذاشته بودمو نار 
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 در کابینو زدم 

 اما درو باز نکرد  

 داخل دیده نیمشدو نیمدونستم داخل هست یا نه

 دوباره در زدم 

ی نشد  اما بازم ختی

 شی    ع رفتم پیش مسئول بار و گفتم 

 کلید یدک اتاق وی ای یی   -

ل فقط کلید هارو  دست ما نیست قربان . آقای دنی -

 دارن  

 ه گفتم  فکال

ز بهم ندادین   - باشه اما اگه بفهمم شما هم داشتن 

ز   تو حقوقتون میبینن 
ز یه نمره منفز  شک نکنن 
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 یهو رنگ از روی مسئول بار پریدو گفت  

 اجازه بدین چک کنم  -

ون آوردو به   با این حرف از داخل کشو کلید یدک بت 

 سمتم گرفت

 وی ای یی  و با اخم کلیدو ازش گرفتم
ز  . برگشتم کابن 

 درو باز کردمو رفتم داخل 

ز بار کوکتل خورد  هانا برای اولن 

 اونم یه لیوان پر 

سیدم حالش بد شده باشه  میتر

ز رو شم   با دیدن بدنش رو کاناپه آب شد ریخنر

دوئیدم سمتشو خواستم بلندش کنم که متوجه 

 صدای خر و پفش شدم 
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 خدای من ... خوابش برده بود  

57 

 ناخداگاه بلند خندیدم 

ون حبر تکون هم   از صدای خنده من یا آهنگ بت 

 نخورد  

 اون یه لیوان پر کوکتل تا ته خورده بود 

 معلومه حاال حاال ها بیدار نمیشه  

 فقط نمیدونستم حاال چکارش کنم؟ 

مش خونه خودم یا خونه خودش ؟ یا حبر اتاق   بتی

 هتل ؟

 از زبان هانا : 
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باز   دادنمو به سخبر چشم هامو   کش و قویس به بدنم

 کردم

 آفتاب وسط اتاق بود  

 از گ تاحاال انقدر اتاقم نور گت  شده بود  

 با کرخبر بلند شدم و نشستم 

 که با دیدن عثمان نیمه لخت دهنم نیمه باز موند  

خورد تا رسیدم به بار و ...  همه چی تو ذهنم فلش بک 

 رد  خدای من... منتظر عثمان بودم که خوابم ب

 بود   ر کمرش بودو جلو آینهعثمان فقط یه حوله دو 

 منو تو آینه دید و برگشت سمتم 

 تنم گر گرفت و لب زدم 

ون نیومد   ز لب هام بت   اما صدایی از بن 
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 عثمان با خنده گفت 

بیدار شدی . هارولد ده بار زنگ زد صبح تا   بالخره -

 حاال 

 آب دهنمو به سخبر قورت دادم و گفتم  

  شد ! دیشب چی  -

 عثمان خندیدو گفت 

 هیچی یادت نیست ؟  -
ی
 میخوای بگ

 اشاره کردم به خودم و خودش و گفتم 

ز ماست  -  منظورم بن 

 از حرفم عثمان خندیدو گفت 

ز عالرقم میل باطنیم اما دیشب تو چنا ن خوابت سنگن 

ز ما هیچی نشد    بود که بن 
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 با این حرفش به خودم نگاه کردم
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 تنم بود  هنوز لباس های دیشب 

 ی شده بود  چه آبرو ریزی بد

 با خجالت گفتم

معذرت میخوام شبتو خراب کردم ... گویا تختتم   -

 اشغال کردم 

 عثمان خندیدو به سمت کشو لباس هاش رفت 

 لباس زیر برداشتکشو باز کردو دیدم 

ز انداختم    زود شمو پائن 

هرچند باال تنه عضالیز و اندامش باعث میشد بخوام  

 د کنم و دوباره دیدش بزنم شمو بلن 



 
 

225 
 

 عثمان گفت 

شب خویی بود اتفاقا اصال هم خراب نشد . از اون   -

بهتر هم حضور تو تو تخت خوابم بود. چون عطرتو  

وردی و دوست داشتم. فقط دم صبح زیادی وول خ

 پات اومد رو شکمم 

 لبمو گاز گرفتمو با خجالت گفتم 

 وای نه  -

 عثمان خندیدو گفت 

بود. اما  دنت تا اینجا هم یکم سخت البته آور  -

مت  سیدم بتی
 اتاق هتل و برامون داشتان شهمیتر

 با خجالت گفتم

 کاش میگفبر هارولد بیاد دنبالم    -
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 خب تو به اونا نگفبر و نمیخواستم لو بری  -

 با خجالت گفتم 

وای آره. مریس نگفبر ... میشه االن برگردیم خونه    -

 ما

 وشم البته... بزار لباس بپ -

ه ایه که  ردم ببینم تو چه مرحلبا این حرف ش بلند ک

 دیدم رفت داخل حمام 

منده شدمو دوباره دراز کشیدم   از پر رویی خودم شر

 یشب تو تخت این مرد سکیس بودم من د

 اما انقدر مست بودم که هیچی یادم نیست 

 چرخیدمو رفتم رو بالشت عثمان 

 واقعا کنار من خوابیدو به من دست نزد؟! 
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ل خودشون  انگار مرد های مرصی توانا  یی خاض تو کنتر

 دارن وگرنه از یه مرد آمریکایی این کار بعید بود  
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 یهو یه فکری به شم زد 

 که یادت نمیاد چرا فکر میکبز اون کاری نکرده !   تو 

 میتونه لمست کرده باشه یا ... 

دلم پیچید وای هانا چطور انقدر مست و یی هوش  

 شدی 

ون و گفت   عثمان اومد   بت 

ی پاشو هان - ز بخوریم طعم  دهنت عوض شه  ا یه چت 

 که نفهمن دیشب چقدر مست کردی 

 با خجالت بلند شدمو گفتم 
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 ویس ؟ میشه برم ش  -

 عثمان خندیدو گفت 

البته .... راحت باش. یه مسواک جدید هم تو   -

 کابینت هست 

 شی    ع تشکر کردمو رتم داخل شویس 

ه   شدمتو آینه به خودم خت 

 یبز آخه ... هانا هانا هانا ... چقدر بچگانه رفتار میک

 زود دست و رومو شستمو مسواک زدم 

ون   کارمو کردمو اومدم بت 

یکم دست کشیدم مرتب شه و کفشمو  موهامو 

 پوشیدم 

 گوشیمو چک کردم کیل تماس از خونه داشتم 



 
 

229 
 

ون    بدون جواب دادن رفتم از اتاق بت 

 کردم  مکث اما با دیدن سالن رو به روم

 من االن خونه عثمان بودم 

 با رنگ های شخ و طالیی و آیی هم  
ر
ف این سالن شر

د خونه یه مرد مرصی باید باشه  ز  خوب داد مت 

 وسط پذیرایی زیر نور خورشید خییل  
قالیچه دسبر

 چشم نواز بود

 آروم رفتم سمت پذیرایی که عثمان صدام کرد 

 بیا اینجا هانا ...  -

 .  برگشتم سمت صداش 

خونه چویی و گرم سمتب
ز راست لبخند  ا دیدن آشتی

 زدم
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 چقدر اینجا قشنگ بود  

 عثمان لبخندی زدو گفت 
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من طبق عادت چای درست کردم. البته قهوه هم   -

 هست . میخوای برات درست کنم 

نه مریس چای عالیه. واقعا دلم یه نوشیدیز سبک و   -

 گرم میخواد 

 ا لبخند برام چای ریخت عثمان ب

ه  نگاهش میکردم خت 

خونه ز راحت بودو مشخص بود عادت به   خییل تو آشتی

ی داره .  ز  آشتی

ز گذاشتو گفت    نون تست و کره بادم زمیبز رو روی مت 
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 میخوای برات بیکن درست کنم؟  -

نه نه فکر نکنم معده ام تحمل داشته باشه هیمن  -

 عالیه  

ز و  عثمان با شیشه مربای تمشک نشست پشت مت 

 ومون گذاشت و گفت م جلچای هارو ه

 ام. کره و مربا یا پتز و گردو . من عاشق صب -
ر
ف حانه شر

 امیدوارم تو هم دوست داشته بایسر 

عالیه منم با کره و مربا عالیم اما تا حاال پنت  و گردو   -

 امتحان نکردم 

 عثمان خندیدو گفت 

 پس بزار برات بیارم  -

 خواست بلند شه که بازوشو گرفتمو گفتم 
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 دفعه دیگه االن واقعا میل ندارم   یه باشهنه  -

 لبخندی زدو نشست

شی    ع بازوشو ول کردم چون دستم از این تماس ساده  

 هم عرق کرده بود  

 عثمان شکر رو به سمتم گرفتو گفت  

 بخور تا بهتر شه معده ات   -

ین میکردم گفتم   در حایل که چایم رو شت 

؟ - ی میکبز ز  تو خودت آشتی

 قتا  اوهوم... خییل و  -

 چه جالب... چیا درست میکبز ؟   -

ای ساده و گایه غذاهای مورد عالقه   - ز  چت 
بیشتر

 مرصی 
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 هممم باید باحال باشه   -

؟  -  دوست داری یه روز امتحان کبز

 البته ...  -

جمله ام تموم نشده بود که شماره هارولد رو گویسر  

 افتاد 
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 عثمان گفت 

 نمیخوای جواب بدی ؟  -

 ؟  بگم نمیدونم ... چی  -

 بگو تا یه ساعت دیگه خونه ای  -

 اگه پرسیدن کجایی چی بگم ؟ -

 بگو پیش مبز !  -
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اوه نه... میخوای دردش شه . میگم خونه دوستمم   -

... 

 با این حرف جواب دادم. هارولد عصبایز گفت 

 هانا هیچ معلوم هست کجایی ؟  -

 با خجالت گفتم 

 .. من که دیشب گفتم نمیام . خواب بودم...  -

 باید ختی میدادی. تو گفبر شاید نیام .  -

خب خوابم برد حاال چرا دعوا داری. تا یه ساعت  -

 دیگه خونه ام 

؟  -  خدای من حداقل بگو کجایی

خونه دوستمم . کجا میتونم باشم؟ میخوای  -

 لوکیشن بفرستم ؟! 
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 با این حرف شی    ع قطع کردم 

سید کدوم دوستت و  چون شک نداشتم االن میتی

 بده   کیشنلو 

 به عثمان نگاه کردم که با ابرو باال پریده گفت 

 همیشه از این کارا میکبز  -

 نصف چایم رو یه جا خوردم

 اخیم کردم بهشو گفتم  

معلومه که نه! اما اگه همیشه این کارو مرکدم االن   -

انقدر بهم گت  نمیدادن. هم سنای من االن هیچکدوم 

ز اونوقت من هنوز ! هییی ! دختر نیسنر ز  ین 

 یهو به خودم اومدم دارم چی میگم

ز بلندی گفتمو جلو دهنمو گرفتم    هن 
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 لعنبر ... هنوز اثر الکل از خونم نرفته بود 

 با خجالت صورتمو گرفتمو گفتم 

خواهش میکنم میشه بریم ؟ تا بیشتر از این گند   -

 نزدم 
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 صدای خنده تو گلو عثمان خجالتمو بیشتر کرد  

   بودملعنبر گند بدی زده 

االن با این حرفم چی فکر میکنه ! فکر میکنه من چقدر  

ز .   احمقم ! فقط همن 

 عثمان بلند شدو گفت 

سم از این شخ تر بیسر دیگه رنگت  - بریم ... میتر

 برنگرده 
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 لب گزیدمو بلند شدم

ز بود رفتم    پشت ش عثمان در حایل که هنوز شم پائن 

ز وار وار تنش نبود یه شلبرخالف همیشه کت و شل جن 

ت سفید پوشیده بودو در حایل که من فقط گند   و تیرسر

دم اون حسایی خوشت تیپ بود  
ز  مت 

 خدایا چرا من باید جلو عثمان انقدر خنگ باشم ! 

عثمان یه کت چرم از رو چوب رخبر برداشت و در  

 کمدو باز کرد  

ون آوردو گفت   دوتا کاله کاسکت بت 

 بریم ...  -

 گرفت من   با این حرف یه کاله به سمت

ون رفتیم   کاله ازش گرفتمو با هم بت 
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سم با موتور میخوایم بریم ! یعبز   حبر روم نمیشد بتی

ونه ! یه مولبر میلیاردر سوار موتور !   اون موتور مت 

ز رفتیم   سوار آسانسور شدیمو پائن 

ز بود   شم همچنان پائن 

 عثمان با خنده گفت 

 ه هانا گردنت درد نگت    -

 اره خندید  دوب  جوابشو ندادمو اون

رسیدیم به پارکینگو یه قدم عقب تر ازش رفتم 

مو گفت   دستشو آورد عقب تا دستشو بگت 

ز بدی نگفبر که انقدر از من فرار   - بسه هانا ... تو چت 

 میکبز 

 دستشو گرفتم 
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ی بگم عثمان دستمو کشید  ز  اما قفل اینکه چت 

فتیم بغلم کرد و دستشو دور شونه  همینطور که راه مت 

 قه کردو گفت م حلا

اف کنم باید بگم از حرفت خوشحالم  - بخوام اعتر

 شدم 

 ناخداگاه با شوک نگاهش کردم که ایستاد 
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 چشمگ بهم زدو با خنده گفت 

 سوار شیم تا باز لبو نشدی  -

با این حرف کالهشو گذاشت ششو به سمت موتور  

 که رو به رومون بود  رفت بزر 
ی
 گ
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یا چشمکش یا  باشمنمیدونستم تو شوک حرفش 

 موتورش  

 عثمان نشستو اشاره کرد برم 

 شی    ع کالهو گذاشتمو پشت شش سوار شدم

 عثمان موتورشو روشن کرد  

 اگزوزش بلند شد  مثل یه اژدهای خسته صدای 

 برگشت سمتمو گفت 

 االست  محکم منو بگت  این بچه شعت کمش هم ب -

ز  هنوز دستم دور کمرش سفت نشده بود که عثمان گا

 د دا

 اژدهای خسته حاال یه اژدهای عصبایز بود  

 صداش تو شم پیچیدو با شعت راه افتاد
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عمال چنگ زدم به لباس عثمانو خودموئ بهش  

 چسبوندم

 از ترس چشم هامو هم بسته بودم  

 نمیدونم چقدر گذشت که عثمان ایستاد  

فکر کردم رسیدیم اما چشمامو که باز کردم دیدم 

 م  پشت چراغ قرمز هستی

 گاه همه رو ما بودو میشود ذوقو تو نگاه جوونا دید  ن

ز شدو عثمان گاز داد  چراغ ستی

اینبار چشممو نبستمو از این شعت و هیجان استفاده 

 کردم

 واقعا باحال بود  

 ز به عثمان چسبیده بودم  هرچند هنو 
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 بالخره رسیدیمو عثمان رو به رو خونمون ایستاد  

 ک شده بود  م خش به سخبر پیاده شدم انگار پاها

 عثمان کالهشو برنداشتو گفت 

ون    -  با گ بت 
ی
کالهمو بر نمیدارم که دستت باز باشه بگ

 بودی 

 کالهمو برداشتمو دادم بهش 

 موهامو مرتب کردمو گفتم  
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 از این همکاریت واقعا ممنونم  -

 شیشه جلو کاله رو باال دادو گفت 

 قابیل نداره... بازم میبینمت  -

 ند زدم که عثمان گفت  لبخ با خجالت
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ضمنا ... مواظب خودت باش... هم خودت هم   -

 بکارتت  

با این حرف چشمک شیطویز بهم زدو شیشه کالهشو 

ز داد   پائن 

ی تو قی افه شوکه ام ایجاد کنم  قبل اینکه بتونم تغیت 

 عثمان گاز دادو رفت 

 خدای من ... 

دقیقا شبی که مثل یه خانم پیش عثمان میخواستم 

ستایز گند زدم به همه  ر بش ظاه م ، مثل یه بچه دبت 

چی و صبحشم !!! خدایا ... این چه سویر بود من  

 دادم 

 برگشتم سمت خونه و پا تند کردم 
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ز   میدونستم این موقع هارولد و بابا خونه نیسنر

 اما تا وارد شدم مامان با اخم ازم استقبال کرد که گفتم  

خم م اچیه ؟ من که گفتم شب نمیام ! جای سال  -

 ! ز  میکنن 

 مامان از این رفتارم که خالف همیشه بود تعجب کرد 

 اما من شی    ع از کنارش رد شدمو رفتم باال  

 درو بستمو قفل کردم

... میدونم این روش زیاد جواب نمیده . اما برای   خب

 االن حداقل خوب بود 

 خودمو رها کردم رو تختو پتو تا رو شم کشیدم

 بم  کاش میشد دو سال فقط بخوا

 از زبان عثمان : 
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 لبخند از رو لبم پاک نمیشد 

وقبر هانا دلم رو لرزوند یک درصد هم به باکره بودن  

 یا نبودنش فکر نمیکردم 

 امروز وقبر خودش اشاره کرد !!!! اما 

 دیگه لبخند از لبم پاک نمیشد ! 

 چه بهتر و چه عایل تر ... 

اینجوری مراسم سنبر شب حجله خاندانمون هم یی  

 را میشد اج دردش 

هرچند اگه هانا دختر نبود هم من این مراسمو راحت 

 میگذروندم 

65 

 کیس حق نداشت از من یا زنم گوایه بکارت بخواد ! 
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 بار هانا هستم یی تحمل ترم اما 
ز فکر به اینکه من اولن 

 کرده بود  

 برگشتم خونه 

 دیشب واقعا برام شب سخبر بود 

 هانا تو خواب خواستبز تر بود

 
ز
دلم یم اومد ازش دور شم و اتاق دیگه     نهاز طرف

 بخوابم! 

 نه تحمل داشتم  پیشش بخوابمو کاری نکنم 

بوسه و یکم نوازش و یه دوش آب   آخر هم با چندتا 

 شد شبو به صبح رسوندم 

رای فکر نکردن به هانا االنم میدونستم تنها چاره ام ب

 کار کردنه 
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ز شی    ع برگشتم خونه  برای همن 

م راه افتادم کرد  لباس هامو عوض  مو به سمت دفتر

م شدم منشیم اومد سمتمو گفت   تا وارد دفتر

تیتر دوتا روزنامه است . چی دستور   قربان عکستون -

 میدین ؟ 

ز بعد تصمیم   - روزنامه هارو بیار ببینم چی نوشنر

م   میگت 

 چشیم گفتو رفت 

ز نشستم.   منم شی    ع وارد اتاقم شدمو پشت مت 

ارود پیام گذاشته بود که  . ه  پیغام گت  رو چک کردم

 بهش زنگ بزنم 
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مه ها داشتم شماره اش رو میگرفتم که منشیم با روزنا

م گذاشت ز  اومدو هر دو روی مت 

ون و به عکس ها نگاه کردم   بهش اشاره کردم بره بت 

هر دو عکس منو هانا بود. تو اویل از دور بود و در حال  

ز به کالب و صورت هانا قابل تشخیص نبو   د  رفنر

و دیم از پشت شمون بودو موهای بلوند هانا تنها ت

ی بود که پیدا بود   ز  چت 

ز .  هر دو هم تیتر   زده بودن دختر اشار آمت 

ز رو چک کنم که هارود جواب داد   خواستم منر

 بدون سالم کردن گفت  

 خواهر منو میخوای اونوقت عکست با یه  -
ی
تو میگ

ه رو مجله    زن دیگه مت 



 
 

249 
 

 م  پوزخندی زدمو گفت

ی نیست که تو راجع بهش   - ز هارولد این قضیه چت 

 نظر بدی... 

 منظورت چیه ؟ -
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 لبخندی زدمو گفتم 

خب مسلما این هاناست که باید بگه با این قضیه  -

 مشکل داره یا نه ! 

 هارولد شی    ع جواب داد 

من خواهرمو میشناسم میدونم از خیانت خوشش  -

 نمیاد  

 د ؟ گ از خیانت خوشش میاد هارول  -
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 مکث کردو گفت 

عثمان خودت میدویز منظورم چیه ! اگه هانارو   -

میخوای بیاد مرص و با هم وقت میخوای و اگه 

ه بیخیال خوش گذرویز های شبانه ات   ز بهتر بگذرونن 

 بیسر ! 

 قبل اینکه من جواب بدم قطع کرد 

ناخداگاه خندیدم ! دوست دارم قیافه هارولد رو ببینم  

 انا بوده ! ود هوقبر بفهمه یان دختر خ

 برای هارولد پیام فرستادم و نوشتم 

گرفتم . مسلما کاری نمیکنم ه هانا با   بلیط هارو  -

 فهمیدنش ناراحت شه ! 

 اگه هارولد زرنگ باشه میفهمه قضیه چیه ...  
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 اگر هم نه ! خب مشکل خودشه ! 

با این فکر به کارم تمرکز کردم و بیخیال روزنامه ها 

 کیس که تو بغلم بود  از  شدم. تیتر بدی نبودو 
ز
طرف

 هانا بود ! 

ی که به زودی قرار   ه زیاد دیده بشه  دختر

 اونم تو آغوش من ... 

 

 از زبان هانا : 

 با صدای در اتاقم بیدار شدم

 صدای بابا بود 

ون باید صحبت کنیم   -  هانا ! بیا بت 

 میخوام بخوابم تنهام بذارین  -
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ز من نبود. اما این  لعنبر  الکلخب اینم جواب روتن 

ون    انگار نمیخواست از خونم بره بت 

 به در و گفت بابا عصبایز زد 

 پنج دقیقه دیگه تو نشیمن میخوامت هانا .  -

 بدون مکث صدای پا اومدو فهمیدم دور شد 

به خودم تو آینه نگاه کردم . نابود بودم. شی    ع یه بلور  

و شلوارک یوگا پوشیدمو موهامو باالی شم بمب 

ون  ز اتکردمو ا  اق زدم بت 

ز پله  ها اصال حوصله بحث نداشتم  تا رسیدم پائن 

 خواستم شایک بشم که با دیدن عثمان خشک شدم 
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 خدای من! 
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 عثمان اینجا چکار میکردد! 

اونم انقدر شیک و اتو کشیده وقبر من انقدر شلخته و 

 داغون بودم 

لبخندی که سیع میکرد بخوره و ابروی باال پریده اش  

 گند زدم    یداد نشون م

 شی    ع پیچیدم تا راه اومده رو برگردم که بابا گفت 

 هانا !  -

 کردمو برگشتم سمت جمع  
ز
 پوف

 همه با اخم نگاهم کردن که هارولد گفت  

ز هانا... میخوایم - راجع به سفر مرص صحبت  بیا بشن 

س    کنیم. هر سوایل داری از عثمان بتی

 تم با خجالت سالم کردمو رو به رو عثمان نشس 
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 نمیدونم چرا با اون شلوارک مسخره معذب بودم 

 شاید چون رد نگاه عثمان رو پاهام افتاد  

ز من مامان گفت    با نشسنر

ز ... پس اونجا هوا  - خب ... ادامه صحبتتون رو بگن 

 گرم تر از اینجاست  خییل  

 عثمان به مامان نگاه کرد  

 لبخندی زدو گفت 

ی -  که ما مت 
وز هوا خییل گرم م هنبله ... اما این تاریچز

 نشده و در حد لباس های تابستویز شما کافیه . 

 خییل خوبه   -

 مامان اینو گفتو رو به بابا گفت 

 کاش میشد ما هم با هارولد و هانا دو هفته بمونیم    -
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 یل به مامان نگاه کردم که بابا گفت  سوا

کتو  نمیتونم عزیزم. این یه هفته هم واقعا  - میتونه شر

 نداشتیم    اما  داغون کنه
ی
گفتم تعطیالت خانوادگ

 استفاده کنیم  

 عثمان به من نگاه کردو گفت 

البته هانا هرچقدر بخواد میتونه بمونه. این بحث دو   -

 هفته بخاطر کار هارولد هست 

 ه گفتم ناخداگا

چه خوب . من خییل دوست دارم همه جای مرص رو  -

 بگردم

 یهو همه ساکت شدن و هارولد گفت 
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ن بیشتر از یکماه هیچوقت مرص نمیمونه ! عثماخود  -

 مگه نه ؟ 
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 از این حرف هارولذ عثمان شی تکون دادو گفت  

 البته اما هانا اگه بخواد بیشتر میتونم بمونم  -

 پیدا کردو حس بدی بهم داد سکوت ادامه  

 با خجالت گفتم 

ام... نه... مریس... من نمیخوام برنامه کیس بهم   -

 بخوره

 له گفت حوص بابا یی 

خب بسه این بحث ... مدارک شناسایی و بیمه   -

 درمان و حوادث تو مرص چطوریه برای مسافرا ؟
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وع کرد به توضیح دادنو من محو قیافه اش   عثمان شر

 شدم

بالخره ی فرصت پیدا شده بود من دقیق عثمانو  

 برریس کنم  

هرچی بیشتر به رفتار و طرز حرف زدنش دقت میکردم 

ز  دم برای عثمان من فقط یه دختر  میش   بیشتر مطمنی

 بچه ام جای خواهرش

 اون خییل پخته و جا افتاده بود 

 شاید بیشتر از سن خودش

 به افکارم خندیدم

 مان از تو خوشش اومدههانا تو واقعا فکر میکبز عث
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شی    ع جواب داد. آره چون منو بوسید ! اونم   قلبم

 دوبار  

 منطقم اما میگفت از رو هوسه ! 

واقعا از رو هوس بود اما برام لذت   شاید نمیدونم 

 هستم دوست دارم خوش 
ی
بخش بود. من اول زندگ

بگذرونیم و تجربه کنم . چرا نباید از فرصت ها 

 استفاده کنم  

 ناخداگاه دیشبو تصور کردم.  با این فکر 

فقط اگه یکم زودتر بیدار میشدم... اه ... لعنبر ...  

 شاید میتونستم ... 

 ید حجاب کبز اونحجا  م باهانا ... تو ه  -

 با صدای بابا به خودم اومدمو بلند گفتم  
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 چی ؟ حجاب ! یعبز چی ؟ -

 عثمان لبخندی زدو گفت 

 اماکن مذهبی باید  -
با پوشش   تو مساجد ما و بعیصز

ز !   مخصوص حضور داشته باشن 

؟  -  اوه ... چرا ؟ چه پوشیسر

ز وگرنه  -  اونجا بهتون میگم. فقط باید حتما رعایت کنن 

 زه ورود نمیدن  اجا
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 خندیدمو گفتم 

 داره -
ر
مثال اینور دیوار با اونور دیوار که باید   یعبز فرف

 حجاب کنیم  

 بابا با اخم گفت 
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 قانون اونجا اینه یگه هانا . چرا بحث الیک میکبز  -

از اینکه بابا انقدر عصبایز بود و شم خایل میکرد  

 ناراحت شدم

دم خونه و هیچ  نیوماما بعد یادم اومد من دیشب 

 توضیچ ندارم

 یز باشه بابا حق داشت ازم عصبا 

 ببخشیدی گفتمو ساکت شدم که هارولد گفت 

خب فکر کنم همه چیو کلت  کردیم با هم دیگه سوایل  -

 نیست 

من خییل سوال داشتم اما ترجیح دادم همه رو  

سم به جای اینکه تو رو بابا  خصوض از عثمان بتی

سمو دعوام کنه    بتی
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 ش ما عثمان بلند شدو گفت تکون با 

 خب ... پس تو فرودگاه میبینمتون   -

ون رفت   با همه حبر من دست دادو بت 

 گرمای دستش انگار تو دستم مونده بود

 ش برم دوست داشتم پشت ش 

 اما خب میدونستم تابلوئه  

ز منم شی    ع جیم  ز عثمانو بدرقه کنز بابا و هارولد رفنر

 م ب نش شدم اتقام تا سوال جوا

ز نرفتم    برای شام هم پائن 

ون بودنم فراموش   ز نرفتنم باعث شد بحث بت  این پائن 

ز بیاد رو    شه و بحث سفر مرص و چمدون بسنر

 همه ذوق داشتیم 
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 مخصوصا مامان 

ز و بحث میکردن اما شب  ا بدون من خییل مینشسنر

این عصبیم میکرد ویل خب راه دخالتم نداشتمو 

 نمیتونستم ش در بیارم 

 ان فقط تو اینستاگرام صحبت میکردمعثم با 

 اونم خییل کم  

انگار شش خییل شلوغ بود و فقط کوتاه جواب سوال  

 های زیاد منو میداد  

 یه جوریایی یکم دلم گرفته بود

ثمان بخاطر اون رفتار های بچگانم ازم زده شده انگار ع

 بود 
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 بالرخره روز موعود رسید  

ز شدیمو  سمت فرودگاه به  با چمدون ها سوار ماشن 

 رفتیم

مامان و بابا تمام وقت راجع به اسطالخات و لغت 

های رایج تو مرص صحبت میکردنو هارود هم شش تو  

 تبلتش بود  

 دم منم از بیکاری به عثمان پیام دا

 ما تو راهیم . تو کجایی   -

 برعکس چند روز گذشته شی    ع جواب داد 

 منتظر تو   -

 د میداباز داشت اون روی خودشو نشون 

 جواب احسایس و شی    ع  
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 براش بدو تعارف نوشتم  

 چه عجب زود جواب دادی  -

 چون ش کار نیستم بانو زیبا  -

 همممم . باز مهربون هم که شدی  -

 عثمان نوشت 

چون داری میای و دیگه مجبور نیستم ازت دوری   -

 کنم تا بتونم تحمل کنم  

 جوابش یکم برام عجیب بود  

ز نوشتم  برای همن 

 چیو تحمل کبز ؟ یقا دق -

عثمان جواب ندادو دوباره پیام هارو خوندم نکنه باز  

 حرف بدی زدم 
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م نشد.    اما هیچی دستگت 

و پارکینگ پارک کردو هر  رسیدیم فرودگاه بابا ماشینو ت

کدوم با چمدون هامون راه افتادیم سمت گیت 

مخصوص . طبق انتظارم عثمان منتظر ما نشسته 

 ه کیف لپ تاپ و کتش .  با ی بود. بدون چمدون فقط 

 دست دادیم و  عثمان گفت 

 بریم ... گیت باز شده   -

با این حرف منتظر موند همه بریم و خودشو به کنار  

 من رسوند 

کوک نیم نگایه بهش انداختم که خم شد کنار  ش 

 گوشم گفت 

 پرسیدی دقیقا چیو تحمل کنم   -
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خواستم بگم آره که تو یه حرکت خییل شی    ع دستش 

 نوازش کردو لبش رو گونه ام نشست  مرمو ک
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قبل اینکه بخوام بفهمم چی شد ازم فاصله گرفتو با 

 لبخند گفت  

 نیازم به لمستو ... تحمل کنم ...  -

 ش تا پا داغ شدم

عثمان چشمگ زدو تند تر رفت کنار هارولد مشغول  

 بحث جدی شدن

 اما من همچنان تو تب داغ حرف و بوسه عثمان بودم 

 ا ! واقع

 انقدر منو میخواد! 
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سیدم  یکم داشتم میتر

 اگه بابا اینا میفهمیدن آبرو ریزی بدی میشد 

 ... 
ز
 از طرف

تمام شاخک های حیس و  میخوام ؟!  من چقدر عثمانو 

سوند .   جنیس بدنم روشن شده بودو این منو میتر

سوند !   خییل هم میتر

 

 : از زبان عثمان  

هارولد   یم و منو هارولد و هانا کنار هم نشسته بود

 . وسط ما بود 

هانا خییل تو فکر بودو نگران بودم بوسه ام و اون  

 حرف ترسونده باشدش 
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مخصوصا حاال که میدونم قبل من رابطه عمیفر با  

سونمش و فراریش بدم    کیس نداشته بیشتر نگرانم بتر

 هانا آروم به جلو خم شدو نگاهم کرد  

 سوایل نگاهش کردم که به هارولد اشاره کرد  

 شاره هانا متوجه شدم هارولد خوابیده  از ا

 خندیدم که هانا آروم گفت 

م توالت یکم بعد تو  -  هم بیا مت 

 ابروهام باال پرید که هانا لبخند شیطویز زدو بلند شد 

 برگشتم سمت صندیل پدر و مادر هانا  

ون بودو پدرش در حال مطالعه   ه به بت  مادرش خت 

 روزنامه 
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شدمو به سمت توالت  بلند یلکس و آروم منم ر خییل 

 رفتم 
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 واقعا نمیدونستم تو ش هانا چی میگذره 

مخصوصا که خییل تو فکر بودو یهو گفت بریم توالت  

... 

از بخش جدا کننده سالن رد شدمو هانا رو انتهای  

 سالن بعد دیدم 

و   مصظرب بودو تا منو دید لبخند نصف و نیمه ای زد 

 رفت داخل توالت ! 

 ا چی میخواست ! دقیقاالن از من 
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 که برم پشت شش ؟! 

شی    ع با دستم موقع رد شدن    وارد راهرو دوم شدمو 

ز    زدم به پرده جدا کننده تا پشت شم بیفته پائن 

 بدون مکث وارد همون شویس شدم که درش باز بود  

 گفتم هانا داخل منتظرم بود . درو بستم و  

ی شده ؟ - ز  چت 

 نگران گفت  

یل که این باال خاموشه ! موباباید صحبت کنیم.  -

 گفتم بیای صحبت کنیم  

 گرفتمو کشیدم تو بغلم  کمرشو 

حاال که خطر کرده بودم وارد یه توالت شدم باهاش  

 حیف بود استفاده نکنم  



 
 

271 
 

 شوکه نگاهم کرد که شی    ع لبشو بوسیدم 

 خییل طعم لب هاشو دوست داشتم 

 از بغلم جدا نشدو این باعث شد ادامه بدم 

ش کردم که یهو انگار به خودش اومدو  نواز کمرشو 

 عقب کشید ششو 

 با خجالت ازم جدا شدو گفت 

 من گفتم بیایم اینجا حرف بزنیم  -

 خندیدمو گفتم 

 میدونم اما حیف بود از فرصت استفاده نکنم  -

 گونه هاش شخ تر شدو آروم گفت 

ز ماست  - ی بن  ز  عثمان من نمیخوام بابا اینا بفهمن چت 

 رو مخفز کنمو پرسیدم  عجبمنتونستم ت
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 قت ؟دقیقا چرا اونو  -

 با شوک نگاهم کردو گفت  
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خب معلومه چرا ... اونا بفهمن حتما باهام برخورد   -

! من اصال نمیخوام بگم تو مرد بدی هسبر یا  ز میکنز

ز دیگه ای ! فقط چون اختالف سبز زیادی داریم و   چت 

یک هارولد هسبر مسلما اونا دوست ند ارن خب تو شر

 ما همه چیو قایط کنیم  

 اهم کردو گفت بازم با خجالت نگ

ز ماست  -  البته من هنوز خودم دقیق نمیدونم چی بن 

 ! 
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خییل مقاومت کردم تا دوباره بغلش نکنم و اون گونه  

 های شخ شده رو نبوسم  

 هانا حق داشت ش در گم باشه 

ز گفتم   برای همن 

 خب هانا راستش من ...  -

قطع کرد و صدایی از   رد نطقمو ر خو تقه ای که به د

ون گفت    بت 

 ببخشید کارتون خییل مونده  -

هانا با ترس نگاهم کرد که من تک شفه بلندی کردم و  

 حدس زدم هرکیس بود رفت 

 آروم به هانا گفتم 
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من راجع بهت جدی ام هانا. خییل جدی تر از اینکه   -

 فکرشو بکبز . با پدرت هم صحبت ... 

 شی    ع گفت و هانا  ه در باز تقه خود ب 

ه بریم... بعد صحبت کنیم  -  بهتر

 ش تکون دادمو پشت در مخفز شدم

ون   هانا درو باز کردو رفت بت 
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ون بود گفت    شنیدم به کیس که بت 

ز  - ز بگن 
ه قبل رفنر دستمال توالت تموم شده بهتر

 مهماندار بیاره 

 با این زرنگیش فردی که پشت در بود اویه گفتو رفت 
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ون دیدم هانا جلو تر رفته و م مکمن ث نکردمو رفتم بت 

 کیس نیست 

کیم مکث کردم تا هانا برسه به صندلیش و بعد رفتم 

ون    بت 

هارولد بیدار شده بودو جای هانا نشسته بودو با دختر 

 صندیل ردیک کناری مشغول صحبت بود  

 هانا رفت وسط نشستو منم کنارش نشستم 

 کرد که هانا گفت   نگاها هارود مشکوک به من و هان

؟ اگه   ز من انقدر دیر کردم شما نباید نگران من بشن 

 عثمان نیومده بود هنوز تو شویس گت  افتاده بودم  

 خنده ام رو خوردم

 هانا هم کم شیطون نبود  



 
 

276 
 

 هارولد نگران گفت 

 اوه من خوابم برده بود اصال حواسم نبود -

 به من نگاه کردو گفت  

 مریس  -

رود دوباره مشغول صحبت شد و و هاش تکون دادم 

 تو گوش هانا آروم گفتم 

 ها  -
ی
 خییل زرنگ

 لبخند محوی زدو آروم گفت 

سم که   -  به تو نمت 

 خندیدمو نیشگون ریزی از بازوش گرفتم 

 سوایل نگاهم کرد که چشمگ زدمو گفتم  

 شیطویز کردی  چون  -
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ز ابروهاش افتادو سیع کرد مثل من بازو منو   اخیم بن 

ه اما بازوم انقدر سفت بود که نتونه از رو  گون نیش  بگت 

 لباس این کارو کنه  

به آرویم به دستم زدو گفت   ضز

چرا انقدر سفبر ... یگ طلبت چون تو هم شیطویز   -

 کردی 

 یهو انگار به خودش اومد و دوباره گونه هاش شخ شد  

 آروم گفت صاف نشست و 

75  

 کاش زودتر برسیم   -

 فتم تو گوشش آروم گ

 کاش واقعا ...   -
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 شچز رو گونه هاش بیشتر شدو لبخند من عمیق تر  

هارولد بلند شدو  قبل اینکه بخوایم باز حرف بزنیم 

 گفت 

ز هانا ... من با عثمان کار   - بیا ش جای خودت بشن 

 دارم 

ز هارولد گفتم  هانا شی    ع بلند شدو   با نشسنر

وریه ؟ -  چه کاریه که انقدر ضز

 ت هارولد شی    ع گف

بابامم خییل حساسه عثمان . بزار برسیم و کم کم  -

وع کبز آشنایی رو    شر

 با تعجب نگاهش کردمو گفتم 
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ز  - اگه نمیشناختمتون فکر میکردم شما مرصی باشن 

 من آمریکایی !  

 هارولد شی    ع گفت 

ی . اگه یه پرس  هم سن عثمان تو خییل ا - ز هانا بزرگتر

 ود  س نبهانا بودی مسلما بابام انقدر حسا

 شک دارم هارولد  -

 از این حرفم هارولد سکوت کردو کالفه گفت 

بهت حق میدم. خودمم حس میکنم بخش زیادیش   -

اکت کاریمونه حس میکنه انگار تو داری هانا  بخاطر شر

 رو از ما میخری 

   شی    ع اخم کردمو گفتم
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حبر بیان کردنش هم زشته هارولد ! من از همون   -

ودم گفتم پس این حرف شما ای خاول ارزش هانا رو بر 

 توهینه 
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 هارولد دست پاچه گفت  

نم پس   - ز  حرف مت 
عثمان من دارم باهات خودمویز

 میشه یه این توهینو نیاری وسط ! 

ز نکنیم! من  -  حرف بزنیم و توهن 
میشه خودمویز

این وسط کجاست ! من میخوام با نمیفهمم مشکل 

 تهدرس  هانا آشنا شم و نظر اون این وسط مهمه ! 

درسته اما خب تو پدر نیسبر که حساسیت پدر هارو   -

شون بفهیم    رو دختر
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 سکوت کردم

 چون دوست داشتم پدر بشم. 

 اونم پدر یه بچه از هانا ! 

 ادامه پرواز تو سکوت گذشت

ین وقتو   داشتم تو ذهنم برنامه ریزی میکردم که بیشتر

 با هانا بگذرونم 

ص  مخصو وقبر رسیدیم کارپردازم با لیموزین 

 خاندانمون اومده بود دنبالمون 

احمد مرد خویی بودو اندازه چشم هام بهش اعتماد  

 داشتم 

ز گذاشتیم و سوار شدیم   وسایلو تو ماشن 
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در حایل که محو تماشای خیابون های قاهره   مادر هانا 

 بود گفت  

ز ؟ - ز رفت و آمد میکنن   شما همیشه با این ماشن 

همان های مهم و م نه مسلما ... اما برای مراسمات -

ز ماست   این ماشن 

 پدر هانا گفت 

 اینهمه تفاوت با مردم عادی خوب نیست  -

 سوایل نگاهش کردم که گفت 

 همرنگ عامه باشیم ! من ترجیح میدم همیشه   -

 شی تکون دادمو گفتم  
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امیه. اما وقبر شما  - مسلما اینم طرز فکر قابل احتر

ز ؟! مخفز  تفاوت دارین چرا باید این تفاوت   کنن 

 با این حرفم هانا هم که محو خیابون ها بود گفت  

 افراد متفاوتو ببیبز  خییل باحاله که ...  -
ی
وقبر زندگ

 کبز تا بهش بریس   دوست داری بیشتر تالش 

 مادرش گفت  

 دقیقا اگه جامعه سالم باشه اینجوری میشه  -

 هارولد به صندیل تکیه دادو گفت 

یس دچار  چی تگاهیم ممکنه ببیبز هر   - الش میکبز نمت 

 خشم و حرست بیسر  

 کلیتون شی تکون دادو گفت 



 
 

284 
 

یم !؟   - دقیقا... و چرا در معرض خشم مردم قرار بگت 

ز   مخصوصا که همه مردم زیاد اهل تالش کردن نیسنر

ی  ز ز تو چت 
اما بیشتر اهل زیاده خوایه هستنو تا ببینز

داری که اونا ندارن خشمشون قلیاتن میکنه نه بخش  

ز   ه و کار و تالششون  انگت 

 شی تکون دادم و گفتم 

 یتون .  با شما موافقم آقای کل -

 از تائید من پدر هانا لبخندی زدو گفت 

من تعریف پدر شمارو زیاد شنیدم خییل مشتاقم  -

 زودتر ایشونو ببینم  

 لبخند زدمو گفتم 
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اتفاقا پدر هم بسیار مشتاق دیدار شماست. فقط  -

 خییل خوب نیست پدر متاسفانه انگلییس 

 میکردماوه چه بد . دوست داشتم با ایشون صحبت  -

جم فعال داره شما  - مشکیل نیست . پدر یه متر

ز   ز راحت با هم صحبت کنن   میتونن 

 این عالیه   -

از اینکه رضایت کلیتون رو هم تا حدودی بدست 

 آورده بودم لبخند زدمو به خیابون نگاه کردم

 ابوسعید بودیم ... ییم خب دیگه نزدیک عمارت قد

 جد بزرگم و عمارت مورویر ما ... 

ز   پیچید داخل ورودی عمارت و هانا با ذوق گفت  ماشن 

 وای رسیدیم اینجا همون عمارته !  -
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 مادرش با تعجب گفت 

 کدوم عمارت ؟!   -

هانا از خجالت شخ شدو تازه فهمید سویر داده که  

 گفتم 

ا عکسشو به  اپیمعمارت مورویر خنواده ام . تو هو  -

 هانا نشون دادم

 گفت   هانا با تشکر نگاه کردو مادرش

 اوه واقعا ! من فکر کردم هنوز بخیسر از شهره   -

 لبخندی زدمو به پشت شم شاره کردمو گفتم

عمارت خاندان ما خارج از شهر بود اما با توسعه  -

 شهری االن دقیقا وسط قاهره است 



 
 

287 
 

ز ایستادو احمد اومد درو بر   باز کرد   امونماشن 

 اول من پیاده شدم و بعد بقیه 

 دونو بردارهکه گفتم  هارولد خواست چم

یف بیارین... پدرم شیخ احد   - براتون میارن ... ترسر

 منتظرتونه  

با این حرف به باالی پله های عمارت نگاه کردم که  

 پدرم ایستاده بود  

 مادر هانا به اطراف نگاه کردو گفت  

ی وجود ه چن باورم نمیشه وسط قتهر  ز ز باغ ش ستی ن 

 داره 

 کلیتون گفت  

 زیاد از این باغ ها تو قاهره هست درستهاتفاقا  -
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 شی تکون دادمو با هم از پله ها باال رفتیم 

 پدرم با دیدنم دست هاشو باز کردو به عریی گفت  

 پرسم... بالخره عروسم رو آوردی من ببینم .  -

 

79 

جم بابا خواست ترجمه کنه   هش دست  که بحمید متر

ی نگه و به عریی گفتم  
ز  تکون دادم چت 

سالم پدر . بله اینم عروسم ... فقط هنوز بحث   -

ه   جدی رو مطرح نکنیم بهتر

 کنار حمید ایستادمو گفتم  

 فعال کلمه عروس رو ترجمه نکن.  -

 چشمگ بهش زدمو  اونم ش تکون داد  
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 کردم و اونام به بابا تک تک اعضای خانوا
ز
 ده رو معرف

 م کردنو بعد از معارفه وارد شدیم سال 

 بابا به عریی گفت 

 ما مشتاقیم زودتر جشن عرویس برپا بشه  -

 نفس خسته ای کشیدم

 خب گویا همه چی سخت تر از انتظارم بود

 حمید نگران به من نگاه کرد که خودم گفتم 

ز به مناسبت حضور  - ما یه   پدر میگن مشتاق هسنر

ز   جشن بر پا کنز

 گفت مادر هانا  

ز ما راضز به اذیت شدن شما  - لطف دارن پدر. بگن 

 نیستیم. از مهمان نوازیتون ممنونیم 
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 برای بابا به عریی ترجمه کردم

ز و میگن نظر هانا مهمه هر وقت بخواد.   - تشکر میکنز

و اینکه پدر فکر کنم مهمان ها از این پرواز طوالیز  

ز خسته باشن بهتر  احت کنز  ه برن استر

 شده بود گفت   راحتبابا که کیم نا

. تو هم بیا پیش من   - ز احت کنز  البته البته... استر

 چشیم گفتمو رو به احمد که همراهمون بود گفتم  

احت  -  مهمان هارو به اتاقشون هدایت کن برای استر

ز برن که هانا   احمد شی تکون دادو همه خواسنر

 نگاهم کرد  

 لب زدم بهش 
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 زود میام   -

 ش بقیه رفت پشت لبخند گنده ای زدو 

 این حرکت هانا از چشم های پدر دور نموندو گفت  

 خب اون که تورو میخواد  -

 خندیدمو گفتم 

 بله خب اگه نمیخواست که من نمیگفتم بیان اینجا   -

 پدر لبخندی زدو گفت  

 خوبه پس چرا برای عرویس تعلل میکبز  -

خدای من . حاال چطور برای این مرد سنبر مرصی باید 

 دادم چرا ! ح میتوضی

 پدر رو به سمت ش شای پذیرایی هدایت کردم گفتم 
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ساله است که ممکنه   15پدر اون یه دختر آمریکایی   -

از من خوشش اومده باشه اما به ازدواج اونم تو این  

سونم با یه    سن اعتقاد  نداره پس من نمیخوام اونو بتر

 پیشنهاد یی جا 

 پدر اخیم کردو گفت 

ام ! این عمارت وارث میخواد!  میخو عثمان من نوه  -

 یادت که نرفته 

 کالفه دست بردم تو موهامو گفتم  

پدر شما که انقدر صتی کردین چند سال دیگه هم   -

روش. دیدین که مثل فرشته هاست ارزش صتی کردنو 

 مسلما داره 

 پدر شی تکون دادو گفت 
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ه عثمان. اما امیدوارم  - انتخابت مثل همیشه یی نظت 

 مثل صورتش زیبا باشه  ش هماخالق

شک نکن پدر از اون خوشت میاد. حاال اجازه میدین   -

احت کنم ؟   منم برم استر

 پدر دستس به شونه ام زدو گفت 

 برو اما زود بیا خییل صحبت داریم   -

 دادمو به سمت اتاق های مهمان رفتم   شی تکون

 باید هانا رو میدیدم 
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هر کدوم اتاق   رولد به احمد گقته بودم به هانا و ها

اختصتیص بده و طبق انتظارم رفتم سمت اتاق های  

 تک نفره طبقه دوم
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 اما هر دو اتاق خایل بود  

کنار تخت چویی اتاق قرار داشت   چمدون صوریر هانا 

ی از خودش نبود   اما ختی

به سمت طبقه سوم رفتم و ش و صدای هانا رو  

  ادرششنیدم که از اتاق دو نفره ای که برای پدر و م

 تدارک دیده بودم یم اومد 

 هانا داشت با ذوق از دکوراسیون تعریف میکرد

 لبخندی زدمو برگشتم 

از اینجا خوشش اومد و داره به خانواده اش   اینکه هانا 

میگه برای نقشه من عایل بود پس نمیخواستم 

 مزاحمشون بشم 

احت کنم   وقتش بود که واقعا برم استر



 
 

295 
 

احت نیاز  ه اس چون حقیقتا هم خسته بودم و ب تر

 داشتم 

 از زبان هانا : 

 واقیع بودیم 
ر
ف  انگار تو یه فیلم شر

 نمیتونستم ذوقم رو مخفز کنم 

تاق بزرگ غرق نور و پرده های ابریشیم شخ با تخت  ا

 چویی ستون دار و پرده های حریر دورش 

من شک ندارم مامان و بابام تو این اتاق رویایی دوباره  

ز و یه بر   یا خواهر برای من میارن  ادر  یاد قدیم میکنز

دکور اتاق تمامن ابریشم و چوب بودو مامان هم از  

 چشم هاش ذوق میبارید 
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با اخم کرده بودو در برابر ابراز احساسات ما هیچی اما با

 نمیگفت

 هارود از کنار پنجره عقب اومدو آروم گفت 

 عثمان واقعا در حد یه شاهزاده عربه ...  -
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 بابا یی تفاوت گفت 

علومه که هست وگرنه انقدر با غرور با ما حرف م -

د  ز  نمت 

 به بابا با تعجب نگاه کردمو گفتم 

 حرف زد . اون که خییل خاکیه   کجاش با غرور   -

 مامان شی تکون دادو چمدونش رو باز کرد  

وع کرد به آویزون کردن لباس هاش و گفت   شر
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منم با هانا موافقم. خییل خایک و خوش برخورد   -

ز بیا لباس هارو  ن. حبود االم به جای قیافه گرفنر

 آویزون کنیم و یکم بخوابیم  

 با این حرف به منو هارولد نگاه کردو گفت 

ز به چاک!   -  شما دوتام بزنن 

از حرف مامان هر دو خندیدیم و واقعا شی    ع اتاقو  

 ترک کردیم 

برای مامان خوشحال بودم خییل وقت بود دلش یه  

وارم این مسافرت امیدمسافرت خوب میخواست . 

ین باشه   براش واقعا شت 

 هارولد گفت  



 
 

298 
 

ون. ما  هانا تنهایی   -  نکبز ها. از اتاق نرو بت 
شیطویز

زبون اینجارو بلد نیستیم. اینجام رسم خاض دارن.  

 مواظب باش 

 چشم چرخوندم براش و گفتم 

 هارولد من که بچه دو ساله نیستم   -

 برگشتم اتاق خودمو درو بستم

ا رویایی بود . حریر های اتاق من سفید بودو  واقعاینجا 

 ست بود   با زمینه رو تخبر و دکور 

بدون باز کردن چمدونم لخت شدمو با لباس زیر  

خزیدم زیر پتو . خییل خسته بودم. االن عمال آمریکا 

 شب بودو واقعا خوابم یم اومد 
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نفهمیدم گ خوابم برد اما با نوازش موهام از رو  

 شدم صورتم بیدار  

اول فکر کردم خوابه اما تاری چشم هام که رفت 

 شوکه نشستم رو تخت  

 مان باالی شم بود  عث
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 با شوک گفتم 

 تو اینجا چکار میکبز ؟  -

لبخندی زدو نگاهش به وضوح افتاد رو تنم . رد  

نگاهشو گرفتم که متوجه شدم با لباس زیر خوابیده  

 بودم

  گفت  شی    ع پتو دادم باال که عثمان خندیدو 
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 چرا منظره منو خراب میکبز  -

 اخم کردمو گفتم 

همینجوری بیای تو عثمان... من ... ام... میشه  نباید  -

اهن منو بدی؟   اون پت 

 عثمان بازم خندیدو گفت  

اوال من در زدم بعد اومدم تو . دوما  که نه نمیشه   -

 بدم چون میخوای منظره منو خراب کبز  

بدون اراده من به  هام اخممو بیشتر کردم هرچند لب 

 شکل لبخند در اومده بودو گفتم 

عثمان االن یه نفر میاد تو زشته مارو تو این وضع   -

 ببینه  

 چشم هاش برق شیطنبر زدو گفت 
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 ... هر کس بیاد تو مارو در این حال ببینه   -
ی
راست میگ

 فکر های بدی میکنه 

 ش تکون دادم که گفت  

ه ؟! بزار از ه بش خب چرا آش نخورده و دهن سوخت -

 فرصت استفاده کنیم  

ز بردو لب هامو با این حرف فاصل ه بینمون رو از بن 

 بوسید  

 دست هاش هم فعال شدآروم اومد رو تختو 
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ین غرق شدم   مغزم از کار افتادو مثل یه خواب شت 

اما وسط بوسه ها و نوازش عثمان صدای در اتاقم بلند  

 شد
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 فت ه گر خشک شدمو عثمان آروم ازم فاصل

 صدای هارولد از پشت در اومد که گفت  

؟ هانا..  -  . هنوز خوایی

 ام... نه ... بیدارم -

ه درو   هنوز حرفم تموم نشده بود که هارولد دستگت 

ز داد و درو باز کرد    پائن 

م زیر پتو چشم هامو ببندم که   فقط تونستم شمو بتی

 صدای هارولد اومد که گفت 

 چرا در قفله ؟!  -

 ؟  چی ؟ قفل 

ون آوردمو ش  با چهره غرق خنده   مو آروم از زیر پتو بت 

 یی صدای عثمان رو به رو شدم
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 عثمان کلید درو تو دستش بهم نشون دادو شی    ع گفتم  

 ام... همینجوری... خودت گفبر مواظب باشم و اینا  -

ز منتظرتم . بیا   -  اوگ... پائن 

 باشه تو بورو من اومدم  -

 نگاه کردم   ثماناینو گفتمو با اخم به ع

 و گونه ام رو بوسید اما اون پر رو خم شد ر 

 کلیدو گذارت رو پا تخبر و گفت 

ه برم تا دل کندن ازت غت  ممکن نشده ... تو   -
من بهتر

 ... زود بیا . دیر نکبز هم 

 با این حرف به سمت شومینه کنج اتاق رفت 

 یه سنگو فشار داد 

 شومینه چرخید   
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 مثل فیلما بود دقیقا 

عثمان وارد در مخفز پشت شومینه  گرد شدو   شمامچ

 شد 

 چشمک دیگه ای بهم زدو گفت 

 تصمیمم عوض میشه  زیاد لخت نمون وگرنه  -
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فقط شوکه به عثمان نگاه کردم که شومینه چرخیدو  

 در بسته شد 

االن چکار کرد! از در مخفز رفت !!!! خدای من ... 

 اینجا واقعا یه فیلم جذابه  

ز پریدمپائ زود از تخت  ن 
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فت و حس  طعم بوسه عثمان و نوازشش از یادم نمت 

 خییل خویی بهم میداد  

ز  تو دلم یه اضطراب همراه با هیجان و خواسنر

 میچرخید که قبال تجربه نکرده بودم 

اهن قرمز عروسگ پوشیدم و موهامو باالی شم   یه پت 

 با روبان سفید بستم

 ون از اتاقم زدم بت    کفش سفید هم پوشیدمو 

 ست  پله هارو پرواز کردم  م

ز پله ها نرسیده بودم که عثمانو دیدم   هنوز به پائن 

 با رضایت به من نگاه میکرد 

ز پله ها و با صدای هارولد به خودم اومدم  رسیدم پائن 

 که گفت 
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یف آوردی همه منتظرت بودن  -  چه عجب ترسر

حاضز در سالن  با این حرفش تازه متوجه افراد دیگه 

 شدم

 با لباس های سنبر مرصی نشسته بودن   خانمسه تا 

 مامان هم کنار اونا بود با یه دختر جوون تر 

بابا و شیخ احد به همراه یه مرد نسبتا جوون تر هم  

 سمت دیگه بودن 

 عثمان و هارولد هم کنار هم بودن 

 با خجالت به همه سالم کردم و رو به عثمان گفتم  

ز ببخشید نمی  -  دونستم همه منتظر هسنر

 خندیدو گفت  ثمانع

ی نیست ..  -  هارولد بزرگش میکنه. ختی
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 با این حرف رو میکنه به پدرش و میگه  

 بریم برای نهار ؟  -

شیخ احد شی تکون میده و یگ از خانم ها عریی و به  

ی میگه . دختر جوون کنار اونا میخواد ترجمه   ز من چت 

 کنه که عثمان شی    ع تر میگه 
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و میگه چقدر زیبا و  کنه خاله ام ازت تعریف می -

 شادایی  

نم و میگم  ز  با خجالت لبخند مت 

 ممنونم شما لطف دارین   -

 اون دختر جوون با تردید به عثمان نگاه میکنه 

ی به عریی میگه 
ز  چت 

 عثمان فقط ش تکن میده و دختر
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اون خانم که حاال فهمیدم خاله عثمان هست ش 

نه تکون میده و لبخن ز  مت 
ی
 د کمرنگ

 جیبه ! چی عیکم همه 

نم ؟  ز  یا من باز دارم توهم مت 

 عثمان رو به جمع میگه  

 بفرمائید نهار -

یم  همه به سمت سالن غذا خوری مت 

این اختالف ساعت خییل بده چون من تازه حس 

 صبحانه خوردن دارم نه نهار اما چاره نبود  

ز مامان و هارولد نشستم و  ز نشستیم من بن  دور مت 

نه اما زود  د مر عثمان رو به رو من لبخن ز موزی بهم مت 

ه و مشغول میشه   نگاهشو میگت 
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یه یا من توهم زدم ؟   واقعا اینجا ختی

 از زبان عثمان : 

خییل باید حواسم باشه . وقبر خاله گفت عروس 

 خانم هم دیگه باید مثل ما لباس بپوشه شوکه شدم

ی راجع به عروس و عرویس نگن  ز من به همه گفتم چت 

 تا من بگم

ز  هیچ اما اونا   کدوم به حرفم توجه نداشنر

ز لحظه عمه ام بلند گفت    درست همن 

 خب برادر عرویس گ هست ؟!  -
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 فشار دادمو به عریی جواب دادم  چشم هامو به هم

 عمه جان اجازه بدین من خودم بهتون میگم  -
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 عمه از این جوابم اخم کردو گفت 

دختر که اینجاست. خانواده اش هم اینجاست !  -

 تو رسومات خاندانو میدویز  ظر چی هسبر ؟ منت دقیقا 

 با یان حرف عمه ، زن عمو گفت 

کیس رو  راست میگه پرسم ... درست نیست تو   -

ت دستش نباشه    نشون کبز و انگشتر

 کالفه دست بردم تو موهامو گفتم 

ز  - ی مطمنی ز اجازه بدین چند روز بگذره . من باید از چت 

 بشم بعد  

 ع کننده باشه قان  امیدوار بودم این جوابم

 اما چهره همه خالف اینو نشون میداد 



 
 

311 
 

با یان وجو عمه با اکراه ش تکون دادو کلیتون با اخم  

 م کرد نگاه

 شی    ع به انگلییس گفتم 

منده مسائل داخیل خانواده   - بابت بحث عریی شر

 است فکر نکنم ترجمه اش براتون جذاب باشه 

 مادر هانا خندیدو گفت  

ر کنم راجع به عرویس . فکمن یکم عریی بلدم -

 صحبت میکردین درسته ؟ 
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باال پرید. امیدوارم کامل متوجه  ابروهاماز حرفش 

 نشده باشه ! 

 برام درست میشه 
ی
 چون شک ندارم دردش بزرگ
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 زود تعجبمو مخفز کردم. لبخند زدمو گفتم 

 بله تقریبا ...  -

مادر هانا لبخند زدو شگرم غذاش شد . به هانا نگاه  

 مکرد

شی    ع ازم گرفت شوکه  دیدن اخمش و اینکه نگاهشو  با 

 شدم. اما نمیشد کاری کنم  

تمام مدت نهار برام عذاب گذشت چون هانا ناراحت  

 بودو به من نگاه نمیکرد 

 هارولد نهارش تموم شدو گفت 

 خب برنامه امروز چیه ؟  -

 لبمو پاک کردمو گفتم  
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امروز گفتم بریم یه مسجد قدییم که نزدیک   -

مه تاریچز خارج از  ستو ببینیم یا اینکه یه چش ینجاا

 شهر 

 مادر هانا شی    ع گفت  

 چشمه معدیز با خاصیت درمایز ؟  -

 ش تکون دادمو گفتم  

 دقیقا. میخواین اول اینو بریم  -

ز بلند   با تائید مادرش همه موافقت کردنو از ش مت 

 شدیم . 

 مراههانا هم با اخم بلند شدو بدون نگاه کردن به من ه

  خانواده اش رفت سمت نشیمن

 خواستم پشت شش برم که پدرم گفت 



 
 

314 
 

89 

عثمان ...  این دختر قراره عروس ما بشه پس بهش   -

 بگو لباس های پوشیده تری بپوشه 

 شی    ع گفتم  

 مسلما بعد بهش میگم اما هنوز که نشده  -

 عمه دوباره گفت 

ست قراره بشه پس باید از االن رعایت کنه. درست نی -

ز یگران خارج از عمارت عروس د ابو سعید رو با چنن 

ز    لباس لخبر و کوتایه ببینز

ون دادم    کالفه نفسمو بت 

فت   لعنبر همه چی داشت خارج از برنامه من پیش مت 

 گفتم 
ی
 با کالفگ
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 باشه بهش میگم... با اجازه ...  -

ی بگه شی    ع رفتم پشت ش   ز قبل اینکه باز کیس چت 

ه اینجا نمیمونیم تا کیس  درستبعد ازدواج  . هانا 

ب محدودیت های اینجارو  بخواد دخالت کنه اما خ

 هانا باید میپذیرفت ! 

 البته اول باید پیشنهاد ازدواجمو میپذیرفت 

 آروم گفتم  خودمو به هانا رسوندم و 

ی شده ؟ - ز  چت 

ایستادو یه قدم به سمت دیوار اومد قبل از در نشیمن 

 با اخم گفت . شه ه باتا از داخل نشیمن دید نداشت

د   - ز عمه ات داشت راجع به عرویس تو حرف مت 

 درسته 
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 سوایل نگاهش کردمو گفتم  

 به فرض بله خب االن مشکل کجاست ؟ -

 با تاسف شی برای من تکون دادو گفت 

نتلمن یه جبرات متاسفم عثمان من فکر کردم تو  -

واقیع هسبر نه مردی که قبل عروسیش در حال  

 یه دختر دیگه باشه با  خوش گذرویز 

با این حرف رفت داخل نشیمن و بهم فرصت جواب 

 دادن نداد 
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ای من همینو کم داشتم هانا فکر کرد من دارم با یه  خد

 نفر دیگه عرویس میکنم در حایل که اونو میبوسم ! 

 شی    ع پشت شش رفتم 
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 همه منتظر من بودنو هارولد گفت  

 بریم ؟  -

 س افتادم و گفتم لبا  شی تکون دادم که یهو یاد 

خانم ها اینجا معموال چند  فقط یه مشکیل هست.  -

 درجه پوشیده تر لباس میپوشن 

هانا که از من عصبایز بود با اخم نگاهم کردو بدون  

 به سمت اتاقش رفت 
ز
 حرف

 پوشیده ای تنش بود گفت  مادرش که لباس

 فکر کنم لباس من خوبه درسته؟  -

اهن هانا برای خارج از  ط پت  بله لباس شما خوبه . فق  -

 عمارت خییل مناسب نبود 

 کلیتون پوزخندی زدو گفت 
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خوبه خودت دیدی هانا چقدر ناراحت شد. اون   -

دوست نداره کیس محدودش کنه عثمان. این سفر 

.  وجه تخوبه چون تو خودت مت فاوت هامون مییسر

 !!! هانا هم همینطور 

 هارولد گفت 

 عهده هانا بزاریم    هقرار شد بحث نکنیم و انتخابو ب -

 شی تکون دادمو زورگ لبخند زدم 

تمام  . کلیتون نبود واقعا االن موقعیت بحث کردن با  

 ذهنم درگت  بود چطور به هانا بفهمونم اشتباه کرده 
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ت و شلوار کتان کرم  هانا خییل زود برگشت و یه تی رسر

 پوشیده بود 
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 یش مادرش ایستاد اصال به من نگاه نکردو رفت پ

 ردم بریمو راه افتادیم ای نداشتم . اشاره کچاره 

 طبق برنامه منتظرمون بود    احمد 

ز لندکروز شدیم  و من جای راننده  همه سوار ماشن 

 نشستم

 میکنم تا با یه به احمد گفته بودم خودم را
ی
نندگ

 جو 
ز
ز همه بریم و از طرف  صمییم تر باشه ماشن 

دم  هانا دقیقا پشت صندیل من نشستو از تو آینه میدی

ه است  ون خت   که اخم کرده و به بت 

ز بار تو زندگیم به بن بست رسیده بودم  برای اولن 

اگه میخواستم به هانا بگم قضیه عرویس مربوط به  

 فت  ما از کوره در مت  ه ! مسلونخودم
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 اگر هم نمیگفتم که خب ... باهام اینجوری بود

ز خیابون ها که میگذشتیم براشون توضیح  از بن 

 م به هانا بود که هنوز ذوق میکردواس میدادم و ح

 اما زود اخم میکرد

 از شهر خارج شدیمو به چشمه آب گرم رسیدیم

و فضای دور چشمه برای توریست ها طراچ شده بود

 خلوت بود این فصل هنوز 

 ماشینو پار کردیمو پیاده شدیم 

ز   کلیتون و همرسش تند تر رفنر

 منو هانا و هارولد موندیم  

 م رو به هانا گفت 

 گفتم    حبر خودتبخاطر لباست متاسفم اما برای را -
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 و مادرش رفت   اخم کردو پشت ش پدر 

 هارول با تعجب گفت 

 هیچوقت انقدر ناراحت نمیشد    عجیبه هانا  -

ز دیگه ایه    سکوت کردمو نگفتم قضیه بخاطر چت 

 راه هانا از مست  مستقیم کیم
ی
 به سمت لبه های سنگ

 ش رد شدیم  متمایل شدو منو هارولد از 
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یکم شعتمونو بیشتر کردم تا هارولد رو به پدر و  

 مادرش نزدیک کنمو خودم برگردم سمت هانا 

تمو خوند چون از کنارمون رد شدو  انگار هانا دس اما 

 آروم گفت 

 فکرشم نکن باهام بتویز حرف بزیز  -
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 اوه خدای من . هانا عصبایز تر از انتظارم بود  

 ود چشمه تکون نخورد  رفت کنار مادرش و تا خ

وع کرد به توضیح  وارد غار چشمه  شدیمو راهنما شر

 دادن 

 هر کس سمبر ش گرم شده بود 

 ه بود رش چسبیدهانا همچنان به ماد

ز  چندتا توریست دیگه هم بودن و از مادر هانا خواسنر

ه ع  از اونا عکس بگت 

 شی    ع از فرصت استفاده کردمو رفتم پیش هانا 

 زود گفتم شایک بشه که خواست 

اشتباه قضاوت کردی هانا ! قضیه راجع به عرویس   -

 من بود. اما عروس اویز که تو فکر میکبز نیست 
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 ا اخم پوزخند زدو گفت هانا ب

برام مهم نیست کیه یا تو میخوایش یا نه . فقط این   -

 مهمه که تو معبز تعهد رو نیمفهیم  

 دیگه منم از کوره در رفتم  

 با عصبانیت گفتم 

ز میکبز هانا . وقبر قضیه  - ای رو  تو داری به من توهن 

 گوش بده بعد نظر بده   نمیدویز اول

ی بگه که هارولد  از حرفم کامال اخ ز م کردو خواست چت 

 صداش کرد 

یم هانا بیا عکس خان -  بگت 
ی
 وادگ

ش نگاه کردم که صدای زنونه ای صدام عصبی به رفتن 

 کرد 
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 صدای زنونه ای صدام کرد 

ز ! اوه شی -  خ عثمان شما اینجا چکار میکنن 

آروم برگشتم سمت صدا. همینو کم داشتم ! دختر 

یک پدرم و کاندیدای قدییم ازدواج با من !   شر

 ز زبان هانا : ا

ز آدیم باشه    باورم نمیشد عثمان چنن 

 همش یاد اون شب تو بار و خوابیدن تو اتاقش یم افتم 

ت منو با ه قرار ازدواجش با یه نفر دیگه اس حایل کدر 

ه بار و میاد اتاقم منو میبوسه  چقدر  .  خودش میتی

خط قرمز ایی هستیم آمریکچون رده فکر کبیشعور ! 

 هامون فرق داره ؟! 
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انقدر حرص خورده بودم حس میکردم نفسم باال 

 نمیاد  

م    لذت بتی
 اصال نمیتونستم از زیبایی این چشمه معدیز

خییل  نگاهم چرخید سمت عثمان و دیدم با یه دختر 

 در حال صحبتهشیک پوش  

دختر با لوندی موهای بلندشو روی شونه اش ریختو  

 توش دست کشید 

 بعدی عثمان بود البد این سوژه 

 ه نگاهم شدو برگشت سمت من متوج

اما با اخم شمو برگردوندمو بدون توجه به بقیه به  

 سمت راهرو داخیل غار رفتم 

 د صدای آب و هوای خنگ که یم اومد جذبم کر 
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 داشتم
ی
 واقعا حس دل شکستگ

 نیمه تاریک رودخونه  
ی
از هیاهو جدا شدمو لبه سنگ

 زیر زمیبز نشستم

د  ز ه شدم که به جریان آیی که تو تاریگ سیاه مت  خت 

 بر رو شونه ام نشستدس 

یک بود بیفتم تو آب که بازومو گرفتو منو  از ترس نزدی 

 کشید تو بغلش 
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ز ج و شدی که عطر کا   د عثمانه حس کردم داد مت 

 چقدر این عطر و این آغوش دوست داشتبز بود 

 زد نبودم اما مال من نبودو من یه د

 دا شدمپس عثمانو هول دادم و از بغلش ج
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صبانیت خواستم راه اومده رو برگردم که بازومو  با ع

 گرفت 

 خییل جدی و قاطع گفت  

 میدم   رصته بهتاین آخرین فنرو هانا ...  -

 گفتم با اخم برگشتم سمتشو  

! به من فرصت چی میدی عثمان ؟! یاد بگت   فرصت  -

 متعهد بایسر  

تو تاریگ چشم های .  با تاسف برام ش تکون داد 

 آروم گفت . سیاهش براق تر شده بود 

 فکر نمیکردم انقدر بچه بایسر  -

 بچه ؟  -
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کم با ش انگشت اشاره ام رفتم سمت عثمانو مح

 کوبیدم تخت سینه اش و گفتم 

 یه دخفاقا اصال بچه نیستم. من باز نه ات -
ی
تر دیگه  ندگ

ینو بفهم عثمان ... حبر اگه فقط به  بازی نمیکنم. ا

ز   رابطه یا نمیمونم صحبت باشه من تو چنن 

 عثمان پوزخندی زدو گفت 

بشنوی بعد  تو هنوز یاد نگرفبر حرف طرف مقابلو  -

. فکر کنم لسف اینجور ف  کبز
ز
 اشتباه کردم... ه باف

آروم کنار  . یکم گیج شده بودم . کنارم رد شه اومد از  

 گوشم گفت 

مه ام راجع به عرویس من حرف زد . البته عرویس ع -

من با تو ! که خب مشخصه تو برای یه رابطه جدی 

 خییل کوچیگ ... 
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 ن
ر
 داره با گ ! دهن باز کردم بگم فرف

 اما دهنم باز موند  

 عرویس من با عثمان  

ز لب هام   دهنم باز و بسته شد  اما هیچ صدایی از بن 

ون نیومد  االن عمال ...  من! من و عثمان ! من که .  بت 

خدای من... عثمان... من ... ازدواج ... مغزم جواب 

و عثمان اومد  وقبر پیتر اون شب حالمو گرفت .  نمیداد 

عثمان دوست پرسم اش میشد کمکم با خودم گفتم ک

 ! باشه. انقدر جنتلمن و متشخص 

حس وقت فکر نمیکردم اون واقعا به من اما هیچ

 داشته باشه 
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 با وجود اینکه تو اتاق منو بوسید 

بازم شک داشتم واقیع بوده باشه. فکر میکردم براش  

  15 تو یه بچه بازیم ! حقیقتا هم من بچه بودم ! گ

 ازدواج میکنه ! 
ی
 سالیک

  16میشدم اما بازم ! گ تو  16البته من داشتم 
ی
سالیک

 نه  ازدواج میک

 اومد دنبالمو گفت  همچنان میخکوب بودم که هارود 

 بیای؟ هانا نمیخوای  -

به سمتش رفتم اما مغزم همچنان   مثل مرده متحرک

 هنگ بود !  

که تو بغل عثمان  بدنم داشت حس های مختلفز  

ز تو شم تکرار میشد    داشتمو مرور میکردو یه چت 
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 تو برای یه رابطه جدی کوچیگ ! 

ثمان راست میگه من کوچیکم اما ... خدای من هانا ع

 اما لعنبر من عثمانو میخوام ... نباید بیخیال من شه . 
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 به خودم اومدمو چشم چرخوندم 

 شسته  عثمان با اخم پشت فرمون ندیدم 

دلم ریخت ... یعبز دیگه بهم توجه نمیکنه و ازم دوری  

 میکنه ! 

ز لحظه بزنم زیر گریه اما خودمو به   میتونستم همن 

ز  ل کردمو رفتم نشستم تتو ماشن 
 سخبر کنتر

ز منو  ز بود اما میدونستم دیگه از آینه ماشن  شم پائن 

 چک نمیکنه  
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سنبر ویژه و  عثمان پیشنهاد داد شام بریم یه رستوران 

 همه موافقت کردن  

وقبر رسیدیم همه پیاده شدنو من کیم دیر تر پیاده  

 شدم تا با عثمان حرف بزنم 

 ت داخل و من موندم اما اون با اخم رف

ون آوردمو   براش پیام فرستادمگوشیمو بت 

معذرت میخوام من زود قضاوت کردم اما قبول کن   -

ی باشه اصال انتظار نداشتم ق ز ز چت   ضیه چنن 

 رفتم داخل و نشستیم. 

 عثمان گوشیشو چک کرد  

 اما جواب ندادو گوشیشو برگردوند داخل جیبش  

 . بغض پشت گلوم بود 
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ی سفارش ندم اما گفتم میل ند ز ارمو خواستم چت 

 رش داد عثمان خودش برام خوراک شایه سفا 

 د به زور از غذا خوردم چون اون سفارش داده بو 

ز سیگار بکشن و بابا  هارو  لد و عثمان بلند شدن رفنر

ی گفت  ز  آروم به مامان چت 

ه شدم به منظره  هر دو مشغول صحبت شدنو من خت 

ون   بت 
ر
ف  شر

ازدواج عثمان به من موافقت پیشنهاد مسلما بابا اینا با 

 . ز اونا مسلما حاضز نمیشن من با عثمان دوست  نمیکنز

 شم. 

... اما من این توجه و  اما !  منهاون خییل بزرگتر از 

محبت عثمانو دوست داشتم و نمیخواستم از دست  

 بدم 
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 یهو مامان برگشت سمتمو گفت 
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 یهو مامان برگشت سمتمو گفت 

 خوشت اومده ؟ رص چیه هانا ؟نظرت راجع به م -

 کون دادمو گفتم شونه ای ت 

ی ندیدیم که نظر بدیم. تا   - ز ما که تازه اومدیم چت 

 اینجاش جذاب بوده  

 مامان مشکوک نگاهم کردو گفت 

 پس چرا انگار ناراحبر .  -

 ی    ع گفتم  معذب شدمو ش 

 ام... هیچی ... با یه دوسبر بحثم شده   -

 بابا شی    ع گفت 
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 اسیمش ؟ما میشن -

 ش تکون دادمو گفتم  

 ه ... اما مسئله ای نیست ... یعبز نبود ... ام ... بل -

 یهو بابا پرید وسط حرفمو گفت 

 پرسه ؟  -

 د اما اخم کردمو گفتم  با تعجب به بابا نگاه کردم. زو 

 داره بابا پرس با -
ر
 شه یا دختر ؟ چه فرف

 بابا حق به جانب گفت 

هست با ما راحت باش.  میخواستم بگم اگه پرس هم  -

فقط  دارم تو جوویز کبز و تجربه کبز . من دوست 

تماغ  ثروت یا موقعیت اجبخاطر پول یا  دوست ندارم 

ی!   تصمیمات عجوالنه بگت 
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 هنگ به بابا نگاه کردمو لب زدم 

 منظورتون چیه ؟ -

 مامان شی    ع گفت 

هیچی عزیزم. بابات میخواد بگه تو نباید فکر کبز   -

. تو زندگیت برو ل انجام شده قرار گرفهرگز تو عم بر

دنبال خواستت و رویات . بدون توجه به نظرات  

 ! بقیه

 درست نفهمیده بودم منظورشون چیه

 اما االن دقیقا به این حرفا نیاز داشتم 

 شی تکون دادمو گفتم  

 حق با شماست. مریس از توجهتون   -
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مامان لبخند زدو من بلند شدم. خییل محکم رفتم 

هارولد و عثمان ایستاده   بالکن رستوران کهسمت 

 بودن 

 بازو عثمان رو گرفتمو گفتم  

 شه صحبت کنیم ؟ می -
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 : از زبان عثمان  

 با تعجب به هانا نگاه کردم 

جلو هارولد اومده بود پیش منو بازومو گرفته بود و  

 میگفت صحبت کنیم  

 هارولد هم با تعجب نگاهمون کردو گفت 

 یعبز من نباشم ؟ -
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  جدی گفت هانا خییل

 ممنون میشم چون حرفم خصوصیه  -

بدون  هارولد با شوک شی تکون دادو برگشت داخل . 

 لبخند به هانا نگاه کردمو گفتم 

 ؟میشنوم  -

 مک تر شد  اخم کردو صورت زیباش با ن 

اما جلو خودمو گرفتم تا نفهمه دوباره تحت تاثت   

 گرفتم قرار 

 واقعا بدم اومده بود  ا  من از اون رفتار بچگانه هان

ز ب ه برای همن  ه اخمم  دوست داشتم درس خویی بگت 

 ادامه دادم و هانا گفت 
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اف کردم و معذرت   - من اشتباه کردم. به اشتباهم اعتر

خواستم . حاال هم ازت میخوام یا منو ببخیسر یا اگه  

ان    چطور جتی
ی
هنوز ازم ناراحتبر باهام حرف بزیز و بگ

توجه نکردنت به من یا اخم   تار کنم. چون از این رف

 م کردنت خییل خییل ناراحت میش 

 جدی نگاهش کردمو گفتم  

هانا ... درسته فهمیدی اشتباه کردی و معذرت   -

خواسبر . منم معذرت خواهیتو قبول میکنم. اما منم 

روت زیاد حساب  فهمیدم تو واقعا سنت کمه و نباید 

 باز کنم  

ک  ق اش م های بر اخمش بیشتر شدو حس کردم چش 

 گرفت 
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یه لحظه پشیمون شدم که چرا همینجا قضیه رو  

 تموم نکردم

ون دادو گفت   بت 
 هانا نفس عمیفر

آخرت اینه !؟ که من برای رابطه جدی  پس حرف -

 خییل بچه ام و تمام ؟ 
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 مکث کردم ... 

 ش دو رایه بدی بودم . 

 نمیخواستم حاال هانا بره تو فاز قهر.  

 نمیخ  
ز
 . حرف خودمم برگردمواستم از از طرف

 منتظر نگاهم کرد دستشو به سینه زدو  هانا 

 بالخره گفتم  
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 ... تو بچه ای ... تو این شگ نیست. اما خب  -

اخم هانا بیشتر شدو شی    ع جمله ام رو ادامه دادم و  

 گفتم 

ی برا - ی شناخت هم اما خب ... ما نیاز به زمان بیشتر

 داریم  

 آروم اخ
ی
  زدمش باز شدو لبخند کمرنگ

 شی تکون دادو گفت  

 فقط ... باهات موافقم ...  -

 سوایل نگاهش کردم که گفتم 

 عرویس  15من به هیچ عنوان قصد ندارم تو  -
ی
سالیک

 کنم عثمان ! رو عرویس با من حساب نکن 

 حرف چرخید تا بره که بازوشو گرفتم اینبا 
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 گفتم   خم شدم آروم کنار گوشش 

نم یا رو عرویس با تو تو  نکرو عرویس با تو حساب باز  -

 ؟ 15ن س 
ی
 سالیک

 مکث کرد 

 نفس عمیفر کشیدو گفت 

  15تو  -
ی
 رو مطمئنم ... سالیک

 م و نگاهم کردو گفت برگشت سمت

 باقیشو هنوز نمیدونم ...  -

 با این حرفش دستشو رها کردم 

یدو با اون موهای طالیی  به هم لبخندی زدیمو چرخ

 ازم دور شد 

  هانا ! پس باقیشو هنوز نمیدویز 
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خانم   بزار مطمئنت کنم که نمیتویز از من دل بکبز 

 کوچولو 
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با این فکر برگشتم پیش بقیه . کلیتون لبخند رضایبر  

 رو لبش بود  

 اما وقبر لبخند منو دید قیافه اش پکر شد 

 بزنم چی تو ش این مرده نیمتونستم حدس 

با هم برگشتیم خونه دیگه وقت خواب بود وقبر  

ون نبود رسیدیم ع  مارت و کیس بت 

ز اتاقشون   همه برگشنر

منم رفتمو لباس راحبر پوشیدم. میخواستم از راهرو  

 مخفز باز برم اتاق هانا که در اتاقمو زدن  
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 احمد بهم گفت پدرم منتظره تا صحبت کنیم 

 اتاق مطالعه تا صحبت کنیم   رفتمبه اجبار 

 از هانا جدا نمیشد ... اما فکرم 

 از زبان هانا 

 ه تاپ و شلوارک راحبر رو تخت دراز کشیدمبا ی

پرده هیا حریر رو  نسیم خنگ از پنجره یم اومد داخل و 

 تکون میداد 

ه به شومینه بودم   خت 

 یعبز عثمان میاد داخل یا باز از حرفم ناراحت شد ؟

سیدمو رفتم پیشش حرفمو زدم از خودم  از اینکه   نتر

 راضز بودم 
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ا من حساب باز نکن  اما خب از اینکه گفتم رو عرویس ب

 میکم دو دل بود

ثروت عثمانه یا خودش که انقدر جذبش  نمیدونم اثر 

 شدم

 من اطرافم پرسای پولدار بودن 

 اما هیچوقت هیچکدوم تا این هد ثروتمند نبود 

سوند  . خییل بیشتر از اختالف   ثروت عثمان منو میتر

 سنیمون 

  ت عثمان ... اینکه اون متعلق به یه فرهنگجدا از ثرو 

 دیگه بود هم برام ترسناک بود  

م لذت بخش باشه اما برای ازدواج  شاید تو دوسبر برا

 ترسناکه  
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ه به شومینه تو دیوار بودمو تو افکارم   همینطور خت 

 غرق بودم که خوابم برد  

ی  ز  هامو باز کردم م رو سینه ام چش  با حس گرمای چت 

ز دیگه  ای وسط اتاق غرق تاریگ بودو جز نور ماه چت 

 نبود   اتاق

 رو گردنم نشستو به خودم اومدم یه بوسه گرم دیگه 
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عطر  غریبه دور کنم که چرخیدم تا خودمو از اون 

 و لرزوند  دلمکاجش 

 هاشو لب زدم دست بردم تو مو 

 عثمان   -

 تو گلو خندیدو ششو بلند کرد 
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 کنارم دراز کشیدو گفت  

 یده بودی مثل یه تابلو نقایسر اغواکننده خواب -

 ش و گفتم دم به سمتش تا بتونم ببینمچرخی

 این بوسیدن بدون اجازه تو خواب   -
ی
یعبز میخوای بگ

 تقصت  خودمه نه تو  

 بازم خندیدو اونم چرخید  

 یمو بوسیدو گفت پیشون

م   -  همش تقصت  خودته من یی تقصت 

 لبمو بوسید با این حرف خم شدو نرم روی 

ه  ای که خییل شی    ع عمیق شدو دست هاش کبوسه 

 دوباره به فتح تنم رفت 
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ی بگم عثمان خودش عقب  اما  ز قبل اینکه من چت 

 کشید

 سوایل نگاهش کردم که لبخندی زدو نشست رو تخت 

ون داد که گرمای نفسشو روی تنم  س نفس  نگیبز بت 

 حس کردم و گفت 

ل کن - ه برم. وگرنه نمیتونم خودمو کنتر  م  بهتر

 هنگ نگاهش کردم ! 

ه بره ؟ وقبر من مخالفت نکردم   چرا بهتر

 ردم این بخش رفتار عثمانو درک نمیک

 وندم و اتاق خایل  عثمان از در مخفز رفتو من م

 مو گوشیمو برداشتمنفس کالفه ای کشید

 نوشتم  براش  
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 اتاقم یی تو خییل خالیه   -

 برام نوشت 
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م  -  به زودی میام و دیگه نمت 

ج اضطراب و  از حرفش دلم دوباره پر شد از اموا 

یسم چرا امشب رفبر اما جلو ان . خواستم بنو هیج

 خودمو گرفتم 

 اق تر باشه نه من ! د مشتاون مرده بای 

 با این افکار و به سخبر دوباره خوابم برد  

 از زبان عثمان : 

 مخالفبر نمیکنه  میدونم بمونم هانا 

م که اون حری  ر شه ص تاما مت 
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 مثل خودم که یی تاب تر میشم

 طه کوتاه مدت نمیخواممن هانا رو برای یه راب

 حبر رابطه طوالیز هم منو راضز نمیکنه  

 من هانا رو برای ازدواج میخوام 

 هدف منه و بخاطرش به خودم سخبر هم میدم  این 

ونم باعث میشه امشب تا صبح خوابم  سخبر که مید 

ه   نتی

 جا خوردم برگشتم اتاقم و با دیدن بابا وسط اتاقم 

 اخیم کردو گفت 

دختر آمریکائیه اما تو که نباید اصالتت از  درسته اون  -

 یادت بره  

 گفتم  در مخفز رو بستمو  
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ه   - ز من اصالتم یادم نمت   نگران نباشن 

یدار های شبانتون نگران شب  با این دخوبه ... یعبز  -

 حجله ات نباشم ؟

 با عصبانیت گفتم 

م نیاز بوده شما هیچ دوره ای از زندگییادم نمیاد  -

ز نگ  همیشه ...  ! اینم مثل ران من باشن 

پدر اخمش محو نشدو با همون ناراحبر ش تکون داد  

 و گفت 
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 و برریس کبز  ر های مایل عمارتبیا ... یکم باید کا -

شی تکون دادمو پشت شش رفتم. خوبه اینجوری  

 امانم ... حداقل از یی خوایی در 
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 از زبان هانا: 

 تا صبح خواب عثمانو دیدم 

رو تنم میموندو کاری که تا تهش   عثمان و لمیس که

فتیم    مت 

 به طرز عجیبی حس هام پیش عثمان فعال تر بود  

 مه حس های وجودمو بیدار میکرد انگار این مرد ه

نه فقط بیدار ... همه رو گرسنه و یی تاب خودش  

 میکرد

ز حایل نداشتم   هیچوقت در عمرم چنن 

بیدار شدم دلم میخواست بازم عثمان تو  که   صبح 

ی ازش نبوداتا  قم باشه اما ختی
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اهزود حاضز شدمو رفتم بت   ن ساحیل  ون. اینبار یه پت 

ز کوتاه بودو نسبتا خودش  بلند پوشیدم   که آستن 

 پوشیده بود  

ز صبحانه   وقبر رسیدم به سالن دیدم همه ش مت 

ز   هسنر

 عثمان نافذ نگاهم کردو باز حواس منو از بقیه پرت کرد 

ز  ز ناخداگاه با خجالت شمو پائن   انداختمو به سمت مت 

 رفتم 

سالم کیل به همه دادمو کنار مامان نشستم که شیخ  

ی گفت  ز  احد به عریی چت 

جمش ترجمه کرد    متر

ز هانا ؟  -  شب خویی داشتن 
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از حرف شیخ احد یاد اومدن عثمان به اتاقم افتادمو  

 داغ شد شی    ع گفتم گونه هام 

ه  -  ممنونم عمارت شما یی نظت 

جم براش  ترجمه کردو اونم بهم لبخند زد   متر

 نگاه عمه اش رو من بود 

با فکر به اینکه اونا با عثمان راجع به ازدواج ما حرف 

 دوباره دلم مواج میشد زدن 

ی گفتو صبحانه تو سکوت  ز مامان آروم به بابا چت 

 خورده شد 

بعد صبحانه شیخ احد گفت امروز فرصت خوبیه  

ه برای دیدن اهرام مرص بریم و چون  مصافت زیاده بهتر
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شب اونجا بمونیم و با خودمون وسایل مورد نیاز رو  

 برداریم  

همه بعد صبحانه برگشتیم اتاق تا وسیله برداریم که  

 در مخفز اتاقم دوباره باز شد

یر زده بود    با ذوق برگشتم سمت عثمان که تیپ استی

 شیطنت دوئیدم سمتش و پریدم بغلش با 

 گفت و بوسیدو  . پیشونیم خندید از حرکتم  

 چه استقبال گرم و خویی   -

 گفتم  از بغلش جدا شدمو  

 دلم برات تنگ شده بود    -

 ابرو باال دادو گفت 

 منم ... اومدم کمکت لباس مناسب برداری   -
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اهنم خوب نیست ؟ -  یعبز این پت 

ه شلوار بپویسر  - یخوای مالبته اگه نه متاسفانه . بهتر

ه یا عقریی رو به شورتت دع
وت کبز میتویز دامن  حرسر

 بپویسر 

 ش هم خجالت کشیدم هم ترسیدم ناخداگاه از حرف

 عثمان متوجه شد گونه ام رو بوسیدو گفت 

امیدوارم شخ شدن گونه هات از خجالتو برای   -

 مک مییسر . همیشه داشته باشیم. چون خییل با ن

م که منو کشید  خو ازش  توبغلشو  استم فاصله بگت 

 گفت
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 کرد ؟   حرفم ناراحتت -
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باز خواستم جدا شم اما منو چرخوند به سمت 

 خودشو منتظر نگاهم کرد که گفتم  

 نمیدونم... یکیم...  -

 چرا ؟ -

چون وقبر به این فکر کنم که ممکنه دیگه بعد ها   -

نداشته   ازت خجالت نکشم و تو مثل االن دوستم

 بایسر حس بدی پیدا میکنم . 

 ابروهای عثمان باال پرید  

 حصار دستش دورم قفل شدو گفت کردو محکم بغلم  

این چه فکریه ؟ تو واقعا یه دختر کوچولو حسایس  -

حس دوست ظور من این نبود ... مسلمه منهانا ... 
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ی نیست که  ز ز چت 
ونه ها  بخواد با شخ شدن گداشنر

 ه هانا بر بیاد یا 

 نگاهش کردم 

 اون تا حاال به من نگفته بود چه حیس بهم داره

ز میگفت اما حاال داشت   از دوست داشنر

ی بگه که تقه ای به در اتاقم   ز عثمان خواست چت 

 خورد 

 رفت مان شی    ع عقب ر اینبار در قفل نبودو عث

 مامان از پشت در گفت  

 هانا ...بیام تو ؟  -

 شی    ع برگشت تو راهرو مخفز و درو بست عثمان  

 منم رفتم سمت در و گفتم  



 
 

359 
 

 جانم مامان ؟ -

 مامان اومد تو و گفت 

؟ حس کردم صدای یه نفر دیگه هم میاد   -  تنهایی
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 به مامان نگاه کردمو گفتم با تعجب 
ی
 ساختگ

 ی گ؟ من تنهام اینجا صدا -

 مامان دقیق به اطراف نگاه کردو گفت 

 راستش ... میخوام باهات صحبت کنم   هانا  -

 گوش میدم راجع به چی ؟   -

رش  مامان نشست رو تختو دستمو گرفت تا بشینم کنا

 و گفت 
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ز هانا ... همونطور که پدرتم گفت ما دوست  - ببن 

داریم تو آزاد بایسر و تجربیات متناسب سنتو  تجربه  

حت فشار هسبر  کبز ... اصال دوست ندارم فکر کبز ت

 . چطور بگم یا .. 

  در گم شده بودم بازم ش 

 سوایل گفتم  

 مشکل چیه ؟  -
ی
 مامان میشه واضح بگ

 گفت معذب بلند شدو  مامان 

ی سختو بگه... همیشه کارااصال بزار پدرت خودش  -

 میده به من  

ون با این حرف شی      ع رفت بت 

ت نچز پوشیدم   منم زود یه شلوار برمودا و یه تیرسر
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دست لباس اضافه تر رو برداشتم و با کوله کالهم و یه 

ون   کوچیکم زدم بت 

 عثمان تو راهرو بودو تا منو دید لبخند زد  

 با هم به سمت پله ها رفتیم رفتم کنارش و 

 عثمان گفت 

 خییل خوشگل شدی -

 مریس تو همش منو خوشگل میبیبز   -

 مامانت چکار داشت ؟ چون واقعا هسبر ...  -

یعبز نفهمیدم چکار داره . گفت حرف هیچی ...  -

 بزنیم اما بعد رفت گفت بابات بگه بهرته  

 عثمان رفت تو فکرو ش تکون داد که گفتم 

ی  - ز  شده من در جریان نیستم ؟ چت 
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ایی هست فقط نمیدونم  -
ز  ن  چیو میخوان بگیه چت 

ایستادمو مشکوک به عثمان نگاه کردم که خندیدو  

 گفت 

107   

 عثمان گفت

 ... راستش من  -

ز منتظر شمائیم   -  عثمان اینجایی ؟ همه پائن 

ز  ز پله ها اینو گفتو ما زود رفتیم پائن   هارولد از پائن 

 موم موند  باز حرفمون نا ت

 اما ذوق دیدن اهرام همه چیو از یادم برد  

ز شدیمو عثمان حرکت کرد    سوار ماشن 

 ت  برامون از تاریخچه اهرام و اطرافش گفت تو مس 
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قرار بود شب تو یه اقامت گاه سنبر نزدیک اونجا  

 بمونیم  

منظره جالبی بود که قرار  د از کنار اهرام طلوع خورشی

 بود فردا تجربه اش کنیم 

ز تو آینه زاید نگاهمون بهم گره میخوردو قلبم تند تر  ا

د   ز  مت 

عثمان و   وقبر رسیدیم دوست داشتم برم پیش

م و بریم داخل اهرام   دستشو بگت 

سیدم جلو بابا اینا بحث ایجاد شه و سفر تازه   اما میتر

وع شدمون خراب شه    شر

اما به خودم قول دادم بعد این سفر همه چیو به بابا 

 اینا بگم  
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ه اما دلیل نمیشه  رگدرسته عثمان خییل از من بز  تر

 نیم  انکار کاحساس بینمون رو بخاطر این قضیه 

اهرام مارو به سمت راهرو های داخیل  راهنمای 

 هدایت کردو گفت 

اهرو ها تازه برای دید عموم باز شده لطفا ر  این -

ز  مراغب باشی  د و از نوار زرد رد نشن 

 ت ها رفتیم همه پشت ش هم با بقیه توریس 

ودو منم شعتمو کم کردم تا بهش  مان عقب تر بعث

 برسم 

نیمه تاریک دستش رو  رسیدم کنارشو تو اون راهرو 

 کمرم نشست 

 کنار گوشم گفت 
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 بریم یکم شیطویز ؟  -
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 خندیدمو گفتم 

 چرا که نه   -

یی آروم تر کردیمو جمعیت که رد شد  با این حرف دوتا

 گفت   عثمان نوار زدو باال دادو 

   از اینور بیا  -

 ناک نباشه ؟خطر  -

 تا دلت بخواد من این راهو رفتم  -

خودش رد شدو دست منو گرفتو رفتیم تو یه راهرو  

 گه  دی

فتیم تاریک تر میشد   همینطور که جلو تر مت 
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ز خودشو دیوار راهرو قفل  عثمان یهو ایستادو منو بن 

 و گفت کرد

ی؟  -  حاضز

 ید  بم نشستو منو بوس خواستم بگم چی که لبش رو ل

 دلمو حسایی مواج میکرداز اون بوسه هایی که  

بدنشو به بدنم  عثمان کمرمو تو دستاش فشار دادو 

د و آروم ششو عقب کشید  فرسر

 ق زدو گفت  تو تاریگ چشم هاش مثل تیله مشگ بر 

 یمونه   رو تو اهرام ببویس تا ابد برات ممیگن هرکیس -

 با تعجب لبمو تر کردمو گفتم 

 جدا ؟ -

 عثمان دوباره خم شد 
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 لب تر شدمو مکیدو لب زد  

 گوگل کبز ...   آره ... میتویز  -

 لبمو گاز گرفتو کشید  

 صدای پای تو راهرو بلند شدو عثمان گفت 

 بیا تا دیر نشده برگردیم   -

 کشیدمو گفتم    اما دستشو 

 وایسا ...  -
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رو نوک پا بلند شدمو لبشو  سوایل نگاهم کرد که 

 سیدم بو 

 ش لبشو گاز گرفتمو شمو عقب کشیدم مثل خود

 خواستم ازش جدا شم که مانع شدو دوباره منو بوسید  
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 گفتم   بالخره از هم جدا شدیمو 

 تو هم تا ابد مال مبز  حاال  -

 عثمان خندیدو گفت 

 امر کبز ...  -
ز
 فقط کاف

ز جمعیت  خندیدمو با هم برگرشتیم به راهرو و بن 

 برگشتیم 

واقیع بود یا قرار بود اتفاق بدی   ر خویسر واقعا انقد

 بیفته ؟ 

مامان دنبالم میگشتو دست عثمانو زود رها کردمو 

 رفتم پیشش 

همونجا خوردیمو رفتیم    نهار رو تو یه رستوران سنبر 

 ل  برای دیدین غروب خورشید کنار مجسمه ابولهو 
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 همه چی رویایی بود  

 مخصوصا شیطنت های یواشگ عثمان با من 

میکردم همه کیم حساس شدنو زیاد  اما حس 

 نگاهشون دنبال ما میچرخه 

م   بگت 
کنار ابولهول خواستم با عثمان یواشگ  سلفز

 که بابا مارو دید 
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 انتظار یه برخورد عصبی و خشمگینو داشتم 

ی نگفتو برام عجیب بود  چبابا اما  ز  ت 

اقامت گاه سنبر و یه شام سبک بعد از غروب رفتیم 

 وردیم رصی اونا خم
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یه چادر بزرگ بودو با    اتاقمون رو بهمون دادن که

به سه قسمت پارتیشن های چویی منبت کاری شده 

 تقسیم میشد  

 دو تا تخت یه نفره قرار داشت تو هر قسمت 

ز و تخت هارو چسبوندن   مامان و بابا رفنر

ز   هارولد و عثمانم تو پارتیشن اول رو تخت ها نشسنر

 روشن میکردقدییم غ های نفبر ر چادر رو چرا نو 

وشیم شدم که بابا چراغ  منم دراز کشیدمو ش گرم گ 

 سمت خودشون رو خاموش کرد 

 هم دیدم دراز کشیدن  هارولد و عثمان

 من اما حس خاموش کردن چراغو نداشتم

 نورش هم خییل کم بودو اذیت نمیکرد



 
 

371 
 

 یام اومد  یهو رو گوشیم پ

 عنبر رو خاموش کبز  میشه اون ل -

 ام عثمان نگاه کردمو نوشتما تعجب به پیب

 چراغو ؟ نورش که کمه ؟  -

 عثمان نوشت

دقیقا همونو... نورش خییل زیاده ... مخصوصا اگه   -

 ری تو رختخواب یگ دیگهیواشگ بخوای ب

 بازم دلم مواج شد

ز میخواست بیاد تو رختخواب من    اینجا که همه هسنر

 ها   عثمان هم کم شیطون نبود 

ز شخب  صیبر داشته باشههش نیم اومد چنن 

 بلند شدمو چراغو خاموش کردم شی    ع 
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 چادر تو سیایه محض فرو رفت

نور گوشیمو انداختم تا برگردم به تختم و تا دراز  

 کشیدم بوسه ای رو گونه ام نشست 

 تو گوشم گفت 

 هیس... فقط برو کنار تر   -
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 آروم کنار رفتم 

 و منو کشید تو بغلش ثمان کنارم دراز کشیدع

قلبشو میشنیدمو شمو گذاشتم درست روی  صدای 

 ش سینه ا

ز موهام بازی   در حایل که کمرمو نوازش میکرد و با پائن 

 میکرد پیشونیمو بوسید 
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 زد  
ز
 نه اون حرف

 نه من 

 نه بوسه دیگه ای ردو بدل شد 

 نه نوازیسر  

ین خواب عمرم بود    اما بهتر

یدار شدم جسم ا بوسه عثمان بوقبر بانقدر خوب که 

 بود  و روح
ی
 م بدون خستگ

چادر کیم روشن تر شده بغل عثمان بودم اما هنوز تو  

 بود  

 گوشم گفت آروم از رو تخت بلند شدو تو  

 بریم طلوع خورشیدو ببینیم  -

 شی تکون دادمو قویس به خودم دادم 
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ون از چادر  با هم بلند شدیمو ر   فتیم بت 

 به سمت اهرام رفتیم و عثمان گفت  

خورشیدو از اینجا نگاه میکبز هر  طلوع میگن وقبر  -

 آرزویی کبز بر آورده میشه  

 خندیدمو گفتم 

ای مخت - ز  لف راجع به اینجا میگن ؟چقدر چت 

 از سمت ورودی اهرام باال رفتیم  ن هم خندیدو عثما

افراد کیم مثل ما برای تماشای طلوع اومده بودن و  

 عثمان گفت 

ز ها - نا ... ما مردمان مرص مردمان افسانه ورویا هسنر

ز نیستیم    ها واقع بن 
 مثل آمریکایی

 با هم نشستیم و گفتم  
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 دارین  یعبز شما به معجزه اعتقاد  -

 دقیقا ...  -

 دستش دور کمرم نشست 

 منو به سمت خودش کشیدو گفت 

مثال از نظر من اینکه تو کنارم نشسبر مثل معجزه   -

 است 
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 خندیدمو گفتم 

ز عادیه    چرا ؟ -  این که چت 

یکم تو آمریکا   - و تو خونه شر نه  نیست ... من یه دختر

یدم و ازش خوشم اومد. حاال بعد دوماه اونو کنارم د

دارم ... روی اهرام مرص و در حال طلوع خورشید. این  
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معجزه است و آدم باید خوششانس باشه که بهش  

 برسه 

 شمو گذاشتم رو شونه اش و گفتم  

ب من باید بیشتر  گه اینجوری بخوای نگاه کبز خو ا  -

 .. بگم معجزه است . 

 هر دو خندیدیم و گفتم  

چرا از من خوشت اومد عثمان ؟ تو که از من   -

 شناخبر نداشبر 

 کمرمو نوازش کردو گفت 

 عتقاد داریم.  در یک نگاه هم اخب ما به عشق  -

ز عشقه ؟ - مد  ش آممکنه فقط یه خو   از کجا میفهمن 

 ساده باشه  
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 گفت  یم اومدو عثمان  خورشید داشت کم کم باال 

دیگه از ذهن و قلبت درونیه... حسش میکبز هانا.  -

 پاک نمیشه اون لحظه  

ه شدم به خورشیدو تو ذهنم   با این حرف عثمان خت 

 یاد چشم های سیاه و نافذ عثمان افتادم 

 چشم هایی که از ذهنم پاک نمیشد 

 عثمان گفت 

 یه آرزو کن   -

  یه عشق واقعیه  ینچشم هامو بستمو آرزو کردم اگه ا

ز من و عثمان پس  ثابت شه واقعیهبهم   بن 

 عثمان موهامو بوسیدو گفت 

 امروز با پدرت صحبت کنم ؟ -
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نمیدونم ... بزاریم باشه برای بعد سفر خودم بگم  -

ه    بهتر

دو روز دیگه اونا میخوان برن و من دوست دارم قبل  -

ز اونا رابطمون علبز بشه   رفنر

 مهمه ؟ ات چرا انقدر بر  -

با این حرف شمو عقب بردمو جدی نگاهش کردم که  

 عثمان گفت 

عتقاد داریم رضایت پدر دختر باید تو  ما تو مرص ا -

ش باشه و این برام خییل مهمه هانا.    رابطه با دختر

 شونه ای تکون دادمو گفتم 

سم  -  نمیدونم. من از برخورد اونا میتر
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 عثمان خندیدو گفت 

س. من قبال  -  تقریبا ...  نتر

 هانا ...  -

 اینبار با صدای بابا حرف عثمان نیمه تموم موند

 نسبتا عصبایز به سمتمون اومد   بابا 

 بلند شدممعذب از بغل عثمان  

 اما عثمان هنوز ریلکس و با لبخند بود  

 گفت عثمان  بابا با اخم رو به 

وع کردین   نمیدونستم قرار هاتونو به این -  زودی شر

 وردم که بابا رو کرد به منو گفت از حرفش جا خ

نمیدونم عثمان بهت چی گفته هانا. اما اینو میخوام   -

کت مهمه نه شمایه  بدویز که  نه قرار دادما با این شر
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روند کاری ما تاثت  گذاره . پس فکر گذاری اونا خییل تو 

پیشنهاد عثمان  نکن بخاطر کار من و هارولد مجبوری 

 رو قبول کبز ! 

ز عثمان و بابا چرخیدو . باز شد دهنم نیمه  نگاهم بن 

 سوایل گفتم  

ه ؟ اینجا چ -  ه ختی

 عثمان بلند شدو گفت 

ز قضیه رو خییل بد بیان   - آقای کلیتون فکر نمیکنن 

 کردین؟ 
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 بابا با اخم دستشو به سینه زدو گفت  
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ردم. تو ازم  نه ... دقیقا همونطوری که بود بیان ک -

م گفتم نه و بخاطر همون  خواسبر با هانا آشنا یسر من

 خیال قرار داد شدی ! مگه غت  از این بود ؟  یی 

 دهنم باز موند 

 هنگ به عثمان و به بابا نگاه کردم 

 با عصبانیت گفت  عثمان  

دقیقا غت  این بود و هست ! دلیل این رفتار عجیب  -

 ون شمارو نمیفهمم آقای کلیت

 بابا رو کرد به منو گفت  

ز هانا ...   - میدونم تو اون روز حرفا های مارو  من ببن 

بخاطر این قرار  شنیدی که هارولد چقدر ناراحت بود 

 داد . میدونم بخاطر اون قضیه با عثمان صمییم شدی 
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 عثمان سوایل به من نگاه کردو گفت  

 ؟ره آ -

 شوک گفتم  با تکون ش گفتم نه و با 

یه !  - ز ختی  من اصال نمیدونستم چنن 

 مغزم کار نمیکرد

 نهمه حرف دوست داشتبز بعد ای 

بعد اینهمه حس های ناب ! حاال ... حاال میفهمم همه  

 دروغ بود ! 

 یعبز چی !؟ 

بابا رو تهدید کرد بخاطر قرار داد! اما عثمان چرا باید  

 این کارو کنه ! 

 ابا رو کرد به منو گفت  ب
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پس اون رفتارت برای چی بود ! پس چرا با عثمان قرار   -

 گذاشبر ! 

 م پیچید  از حرفش دل

چرا ؟ چون حس کردم ... حس کردم ... لعنت به من  

 که حس کردم دوستش دارم 

 بدون جواب دادن به بابا گفتم 

 همتون  ن ... تنهام بذاری -

 دوئیدم سمت چادر ها  

 بابا و عثمان هم زمان صدام کردن 

 اما به هیچکدوم توجه نکردم

 وارد چادر شدم
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ز های ت وریسبر  کیفمو برداشتمو به سمت ماشن 

 دوئیدم 

 نه بابا نه عثمان 

 هیچکدومو نمیخواستم ببینم 
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 ثمان : از زبان ع

 یک ماه بعد : 

 ه پیغام گت  رو زدم شدم و دکموارد دفتر کارم  

 مکث کردم  ن صدای هارولد با شنید

ز هانا منم با پدرش دعوا   بعد از اون دعوا تو مرص و رفنر

 مکرد
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نه و طبق   بود یا واقعا نمیدونستم حس هانا بهم واقیع

حرف پدرش چون ناراحبر هارولد رو شنیده بود این  

 داشت رفتارو باهام  

 خییل اتفاق بدی بود  

ز به عمارت  خودش برگشته بود  هانا بدون برگشنر

ز   ز عمارت و رفنر  آمریکا و خانواده اش هم شی    ع برگشنر

مانه  رفتار کردن  درسته با پدرم محتر  

ود اما واقعا آبروریزی افتضاچ ب  

 چون اعصاب توضیح دادن نداشتم منم برگشتم لندن  

ین  آمریکا برام یاد آور کننده هانا بودو لندن  بارویز بهتر

 مو طالیی  
 گزینه برای فراموش کردن این دختر

ی ازش نشده بود   هارولد از اون روز هیچ ختی
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ز وقبر صد  اشو شنیدم جا خوردم برای همن 

 هارولد نگران گفت 

میدونم حتما تعجب کردی چرا زنگ  سالم عثمان...  -

 اینجا یه مشکیل داریم زدم ... اما خب ... 

 یی تفاوت نشستم رو صندلیم

دیگه میخوام برام مهم نباشه هرچند ته دلم هنوز گت   

ین بود    اون نگاه معصوم و لبخند شت 

 هارود ادامه داد

 راستش ... ما ... ما هنوز هانا رو پیدا نکردیم !  -
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 صاف نشستم رو صندیل   ناخداگاه

 ت  هارود گف.  چی ! هانا رو پیدا نکردن ! االن یه ماهه 
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ی ازش داری به ما بده . مریس  -  تو اگه ختی

 شی    ع تلفنو برداشتم و به هارولد زنگ زدم 

 ران جواب داد هارود با همون صدای نگ

 ان ازش ختی داری عثم -

 با عصبانیت گفتم 

 ارین ؟ یه ماه گذشته یعبز چی ختی ند -

ه پیش عمه ام و ما فکر  - خب راستش پیام داد مت 

که به عمه زنگ    جا اما چند روز بعد کردیم رفته اون

 زدیم دیدیم اونجا نیست 

 و ؟!  -

غ عمه میگه  و ر دو خب بابا فکر کرد اونجاست و به  -

 نیست 
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 خب ؟ -

هیچی هفته بعدش رفتیم حضوری و دیدیم جدی  -

 نیست 

 ید و فقط جواب میداد خوبم  س پیام های ما بهش مت  

اگه  دو هفته گذشت و ما گفتیم به پلیس ختی میدیم 

 برنگردی و اون گوشیشو خاموش کرد  

 با شوک گفتم 

 و االن بعد اینهمه مدت   -

ی ازش نیست . اون با پرواز اومده  خب هیچ  - ختی

ی  آمریکا اما از بعد فرودگاه تو هیچ دوربیبز یا مست 

 ... باریش هم استفاده نکرده ثبت نشده از کارت اعت

 ف های هارولد بودم تو شوک حر 
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خب مسلما تو آمریکا و این اتفاق نشون میدادنباید  

 امید به زنده بودن هانا داشته باشیم 

 رونم ریخت  د

 حس عجیب عذاب وجدان و پشیمویز ... 

ظاهر هم منو  خدای من ... حبر اگه هانا به درغ و ت

 اشتم خواسته بود کاش نگهش مید

 کاش پیشم بود  

 کاش فرصت دوباره دیدنش رو داشتم  

 نشستم رو صندیل و آروم گفتم 

 که پدرت به   -
ز
ی ازش نداشتم ... با حرف من هیچ ختی

 زد مسلما اون دیگه حاضز نیست سمت من بیاد  هانا 
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 آیه کشیدو گفت هارود با نا امیدی 

اون عریف کرد چی شده . میدونم... تازه یه هفته بابا ت -

 میخوسات از هانا مواظبت کنه اما همه چی بدتر شد  

 با تاسف هویم گفتم و سکوت کردم  -

سم هانا واقعا حرف های  هارولد رو  دلم میخواست بتی

 شنیده بود 

 االن جاش نیست اما میدونستم 

 گفت 
ی
 هارود با کالفگ

 مریس زنگ زدی... فعال  -

ز  - ی شد به منم بگن   ختی

 حتما  -

 ردو من موندم و یه دنیا ناباوری هارولد قطع ک 
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ه نستاگرام هانا رو باز کردم و به عکسش خت  صفحه ای

 شدم

 مرده   به لبخندش ... خدای من... باورم نمیشد یعبز 

ز دستام گرفتمو چشم هامو بستم   شمو بن 

ینه اول فکر میکردم داشتان من و هانا یه عاش   قانه شت 

دروغ   ردم یهبعد اون دعوا و رو شدن حقایق حس ک

 بیشتر نبود  

 و حاال ... 

 حاال همه چی داشت یه تراژدی مسخره میشد  

 ه عکس هانا نگاه کردم مو بلند کردمو دوباره بش 

 اشتباه کردم. باید تالش میکردم
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و  اگه حداقل یه بار بهش پیام میدادم که صتی کنه 

 وضعیت این بود  صحبت کنیم شاید االن

 زدم به وکیلم عکس هانا رو سیو کردمو زنگ 

و پیدا کنم   من باید این دختر

 حبر اگه مرده باشه ... 

 از زبان هانا : 

 ارو نگاه کردمو سیبز هارو برداشتم لیست سفارش ه

 از اون سمت بار 
ی
ه شده بودمگ ون خت   به بت 

ون پارک بود نگاه   رد نگاهشو گرفتمو به لیموزیبز که بت 

 کردم

 ارک کنه  سابقه نداشت این محله لیموزین بیاد پ



 
 

393 
 

 کردمو سفارش هارو  
ز
با یاد آوری لیموزین عثمان پوف

ز ها بردم   ش مت 

 اون یه اشتباه بود 

 یه اشتباه مسخره ...  
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تنها دلییل که گوشیمو دو هفته خاموش نکردم این بود  

 که منتظر بودم عثمان پیام بده

 پیام بده و بگه اشتباه میکنم و واقعا عاشقمه

 زم گذشت اما اون خییل راحت ا

 انگار واقعا حرف بابا درست بود ... 

 ابا اینارو بببینم بواستم اصال نمیخ
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ز اومدم اینجا و تو این محله داغون تو این   برای همن 

 قدییم کار گرفتم  رستوران 

 من دختر لویس بودم همیشه 

 حاال میخوام خودساخته و تنها باشم 

 شاید اینجوری درد اشتباهم کم شه

   سفارش هارو دادمو 
ی
برگشتم پشت پیشخون که مگ

 گفت 

 ینجا پارکه این ماشینه دو ساعته ا  -

 باشه به ما چه  -

 اینو گفتمو رفتم تا سفارش های بعدی رو بیارم  

خونه کوچیک رستوران دو نفر دیگه مثل   ز داخل آشتی

 من کار میکردن
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 ما همه کم سن و در واقع یی خانمان بودیم 

 میخوابید من بودم اما تنها کیس که شب ها هم اینجا 

 پس انتو این 
ز
داز داشتم که بتونم  مدت به اندازه کاف

 یه واحد اجاره کنم  

م و تا آخر تص میم داشتم برای هفته آینه یه واحد بگت 

 تابستون همینجا باشم

 شاید بعد برگردم پیش بابا اینا

 شایدم هیچوقت برنگردم 

 که دیگه از تنم جدا نمیشد سفارش هارو   با 
ی
خستگ

مه سیبز ها وارد سالن رستوران شدم که ه  اشتمو برد

 فتاد  از دستم ا

 خواب بود یا واقعیت ؟ عثمان جلو در ایستاده بود  
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 با شوک برگشت سمتمو گفت 
ی
 مگ

 هانا چکار کردی همه چیو ریخبر   -

 عثمان هم برگشت سمت منو خواستم  
ی
با صدای مگ

خونه که عثمان گفت  ز  شی    ع برگردم داخل آشتی

 ایسا هانا ... باید صحبت کنیم  و  -

 فتمو لب زدمعقبی ر 

 دیگه دیره   -

 نگران اومد سمتم که شی    ع دوئیدمو رفتم داخل 

 میدونستم عثمان پشت شمه 

ونو تو کوچه پشبر دوئیدم  از در پشبر زدم بت 
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اما تا خواستم بپیچم تو خیابون کوبیده شدم به بدن  

 کیس  

دلم تنگش شده   میداد و حسایی  کیس که عطر تلخ کاج

 بود 

 اینکه زانوهام شل شه خودمو عقب کشیدماما قبل 

 عثمان دستش دورم حلقه شدو نگهم داشت 

 نگران نگاهم کردو گفت 

یس تا بهت بگه قضیه اویز   -  از پدرت بتی
هانا ... میتویز

 نبود که بهت گفت 

 هولش دادم عقبو گفتم  

 هم نیست دیگه مهم نیست ... دیگه برام م -

 دستمو گرفتو آروم گفت   عثمان
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 چرا داری گریه میکبز ؟پس  -

 ناخداگاه ایستادم

یزم   اصال متوجه نشده بودم دارم اشک مت 
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 ن بازوهامو گرفتو گفت اعثم

هانا ... من نمیدونم تو چه حیس به من داری اما به   -

ام  ه بهت داشتم حس میکنم باید به هم  ک   حیساحتر

ف پدرتو بشنویم اگه  زار حر صت حرف زدن بدیم . بفر 

 راضز نشدی دیگه هرگز منو نمیبیبز  

 فقط بهش نگاه کردم

 ...  شچشم های مشکی

  که هر شب تو خواب میدیدم چشم هایی 
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 واقعا چطور میتونم دوباره نبینمش  

فقط ش تکون دادمو عثمان منو به سمت لیموزینش  

 هدایت کرد  

 ا هم نشستیمو آروم گفتم ب

 چطور پیدام کردی  -

 خند مهربویز زدو گفت  لب

 خ عثمان رو دست کم نگت  هیچوقت یه شی -

 ناخداگاه لبخند زدم 

نگاهمو از  لبخندی که یک ماه بود از لبم دور بود 

 عثمان دزدیدم که پرسید  

به من بگو ... چقدر حرف پدرت   حاال تو هانا ...  -

 درست بود  
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 حرف پدرم ؟ -

 نگاهم تو نگاهش چرخید که عثمان پرسید 

 تو حرف هاشون رو شنیده بودی   اونجا که گفت -

 یاد حرف بابا افتادم  

ه شدم به دستامو گفتم    خت 

 من حرفشونو شنیدم ... اما ...  -

 نگاهش کردم 

د   ز  تو چشم هاش نا امیدی موج مت 
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 گفتم   شی    ع

اما نه بخیسر که راجع به قرار داد بود. بخیسر که   -

ز  ون رفنر نفر دیگه بودو   رتباط من با یه و اراجع به بت 
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  . ز شنیدم. من فکر کردم اونا میخوان منو محدود کنز

راستش اون موقع با پیتر دوست بودمو میدونستم بابا  

ز باهاش دعوا کردمو  از پیتر خوشش نمیاد. برای همن 

 نم چه کاری درسته من خودم میدو  گفتم 

 عثمان چشم هاش گرد شدو گفت 

 یعبز فقط سو تفاهم بود  -

ه شدم دوباره  شی تکون د -  ادمو به دستام خت 

 آروم گفتم 

 عثمان من تو رابطه ام با تو ذره ای تظاهر نکردم  -

 عثمان دستمو تو دستش گرفت 

د  و آروم گفت انگشتامو فرسر

ز ... باور کن هانا  -  باور کن منم همن 
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به هم نگاه کردیم. ناخداگاه خجالت کشیدمو گونه  

 هام داغ شد  

 ام رو بوسید   عثمان لبخند زدو گونه

 تو گوشم گفت 

 راسبر ... تولدت هم مبارک ...  -

 از زبان عثمان : 

 ش برده بود  به هانا نگاه میکردم که کنارم خسته خواب

سنش بیشتر به  با اون لباس رستوران و موهای بسته 

سید . ن  ظر مت 
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 هنوز به هارولد ختی نداده بودم هانا رو پیدا کردم 

ز نش  ی نگم میخواستم تا مطمنی ز  دم بهشون چت 
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 به ساعت نگاه کردم

 هنوز یه ساعت تا خونه هانا راه بود  

 به هارولد مسیج دادم 

 یه ساعت دیگه خونه هستیم یدا کردم من هانا رو پ -

 شی    ع زنگ زد 

 رد تماس کردم 

 هارولد پیام داد . نمیخواستم هانا رو بیدار کنم 

 زنده  -

 پوزخندی زدمو گفتم  

. فقط وقبر رسیدیم از پدرت  خوشبختانه بله ..  -

میخوام حقیقات محض رو به هانا بگه نه برداشت 

 ! خودش از اتفاقات 
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 ارود نوشت  ه

س دیگه تورو اونا  - ز میتی شونو پیدا کردی   نر  ... تو دختر

ه شدم به مست    لبخندی زدمو خت 

ردمو این یک ماهو به  زودتر با هانا صحبت میک کاش

 عذاب نمیدادم ... خودم 

 ک دارم همه چی انقدر راحت تموم شه هرچند ش 
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 از زبان هانا 

 نه ام بیدار شدمنوازش گو  با 

 انقدر خسته بودم که نفهمیدم چطور خوابم برد 

ین ... راحت  یه خواب   و شت 

 دم اومدم و همه اتفاقات تو شم گذشتیهو به خو 
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 با شوک نشستم رو صندلیم که عثمان خندیدو گفت 

 صدای عثمان ناخداگاه لبخند زدم  رسیدیم هانا ... با  -

ی بگه ز  که دوست نداشته باشم   میدونم شاید بابا چت 

 اما ... 

م حس گه دیداما میدونم همینکه عثمانو یه بار دی

 خویی دارم  

اشک و   با لیموزین عثمان ایستادو مامان و بابا و هارولد 

 عجله اومدن سمت ما 

 مامان فرصت نداد پیاده شم و بغلم کرد  

 ه گفت  با گری

  چرا گذاشبر و رفبر ؟ هانا هانا تو چقدر کله شفر  -

 از بغلش جدا شدمو گفتم 
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ز  -  چون شما با من مثل یه بچه رفتار میکنن 

 لم کردو گفت  ع بفبابا شی    

دختر بالغ تنبیه یسر تا دفعه بعد  باید حسایی مثل یه  -

ز حرکت بچگانه ای نزیز    چنن 

 از بغل بابا هم جدا شدم

 دو گفت هارولد بغلم کر 

ز میگرفتیم شتیم برات مراسم دا -  تدفن 

شوکه نگاهش کردم که بلند خندیدو مامان دوباره بغلم  

 کرد 

 عثمان هم پیاده شد و گفت 

ز حقایق   - خب آقای کلیتون به نظرتون وقت گفنر

 نیست 
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 بابا گلویی صاف کردو گفت 

 من که حقیقتو گفته بودم  -

 گفت   مامان با اخم زد به بازو بابا و 

 خوای یه دعوا راه بندازی؟ باز می همه چیو بگو مرد  -

 بابا با اخم گفت 

 خب ...  -

 به من نگاه کردو گفت  

هانا عثمان از من خواست اجازه بدم شما با هم آشنا  -

ز   شن 

 خب ؟ -
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خب من بهش گفتم نه و اون گذاشت و رفتو گفت   -

 دیگه با ما قرار داد نمیبنده  

 هارولد گفت که چشم هام  گرد شد  

 تو واقعا تاجر خویی هسبر . مگه نه عثمان ؟ ...  بابا  -

 عثمان هم خندیدو گفت  

بان دیگه  دقیقا ! مهارت شما در بیان حقیقت به ز  -

 قابل ستایشه  

 حرف رو کرد به منو گفت با این 

نا شم و اون   -
َ
هانا من به پدرت گفتم میخوام باهات آ

ز  ندارم و حاضز  حفر  با من دعوا کرد که هرگز چنن 

ش با مردی مثل من قرار بزاره   نیست اجازه بده دختر

ز به منه چون   منم بهم بر خورد و گفتم حرفتون توهن 
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من نه رفتارم نه شخصیتم در حدی نیست که بخواین 

ز و خواهش معقویل هم کردم که  اینجوری برخورد کنن 

ز رفتاری جوابش نیست   چنن 

 عثمان مکث کردو هارولد گفت 

ون و ما داشتیم یه قرار  عثما - ن بهش بر خورد رفت بت 

داد جدید میبستیم اونو دیگه ادامه ندادیم تا من زنگ  

زدم معذرت خواستم و گفتم بابا تصمیمو میذاره به  

 رص به هانا بگو  عهده هانا اما االن نه . وقبر رفتیم م

ون دادو با تعجب به بابا نگاه کردم که نف سشو کالفه بت 

 گفت 

 بدیه ما رو گذاشت اجرا ثمان اما ع -

 عثمان خندید و هارولد گفت 



 
 

410 
 

شه که هنوز پرداخت  بابا اون بدیه مال دو سال پی -

 نکردیم 

 و به من نگاه کرد  با این حرف بابا اخمش بیشتر شد

 با عصبانیت گفت 

... من این مرد  - ! اگه و نمیپسندم برات هانا اصال هرچی

 نظر من برات مهمه دورشو خط بکش 

ا این حرف رفت سمت خونه و ما چهار نفر تو شوک  ب

 ایستادیم  
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 عثمان آروم رو به هارولد گفت 

ز دیگه پشت تلفن گفبر  -  تو که چت 

 هارولد کالفه دست برد تو موهاشو گفت 



 
 

411 
 

عریف میکرد نمیدونم  داشت ازت ت خب پشت شت -

 ! یهو دیدت چی شد 

 ن نگران گفت ماما

ه ... آروم میشه ... بیاین  پدرتون یکم رو هانا حساس  -

 بریم داخل  

 عثمان پوزخندی زدو گفت 

 من برمیگردم. مریس از دعوتتون   -

 به من نگاه کردو گفت  

 نکن  بهت پیام میدم ... لطفا دیگه خونه رو ترک  -

 ظه به هم نگاه کردیم هر دو چند لح

 دوست نداشتم بره  

 ره ای نبوداچاما 



 
 

412 
 

 آروم گفتم 

 ت توضیح ندادم  فرصمتاسفم که بهت  -

 لبخندی زدو گفت 

کوچواو عجویل ...  -  تو یه دختر

 جشمگ بهم زدو سوار ماشینش شد  

ز عثمان نگاه کردم که هارولد گ  فت به رفنر

 راسبر این چه لباس عجیبیه تنت ؟  -

ون دادمو برگشتم سمتش   نفس خسته ای بت 

 من برگشتم ... اما دیگه هرگز هیچی مثل قبل نمیشه  

 : ثمان  از زبان ع

 از هانا دور شدم

 اما قلبم پیش این دختر مونده بود 



 
 

413 
 

 نمیفهمم چرا پدرش انقدر از من بدش میاد  

نا نشون میداد حس اون  برق چشم های هااما لبخند و 

 فاوته  مت

 رم هانا رو در مقابل پدرش قرار بدمدوست ندا

 اما خب نمیتونم ازش بگذرم 

127 

 به هانا پیام دادم 

 شب دیگه دوتایی داشته باشیم دوست دارم یه  -

کنه و پیامم رو  نمیدونم گوشیشو گ دوباره روشن می

 میخونه  

 اما میدونم بخونه جواب میده 

 پیغام گت  تلفنو زدم و  برگشتم خونه 



 
 

414 
 

حدس زدم   با شنیدن صدای بابا که گفت زنگ بزنم 

 افتاده  
ر
 اتفاف

هنوز از یک ماه پیش تا حاال بهشون نگفتم مشکل چی 

 بوده 

 ن ! ونا هم مدام پیگت  عرویس ما

 شماره بابا رو گرفتمو منتظر موندم جواب بده 

 تا تماس وصل شد جواب داد

 اهره قثمان... فردا میای ع -

 افتاده که انقدر اوژانیس  بابا ... سالم... چ -
ر
ه اتفاف

 باید بیام ؟ 

امت  دیگه حسایی داره برای ازدواجت دیر میشه فردا  -

شو ببیبز قطر مهمان ماست میخو   ام دختر



 
 

415 
 

 خندیدمو گفتم 

 همرسمو قبال انتخاب کردم  بابا ... متاسفم... اما من  -

 تورو ترک کرد ! دختر که  اون -

ز  -  نه ترک نکرد . شما در جریان نیستن 

فرهنگ متفاویر با ما دارن عثمان... اون  اونا دین و  -

 سب تو نیست دختر منا

انیم اما الزم انتخابش کردم ... مریس نگر اما من  -

 خوش  نیست. حاال هم باید برگردم ش کارم. روز 

 مبا این حرف قطع کردمو نشست

 همه چی دوباره گره خورده بود  

 ست توئه مرد ... کلیتون... همه اینا از د

 



 
 

416 
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 ز زبان هانا : ا

 گوشیمو چک کردم 

 بالخره شارژ شد

 روشنش کردمو منتظر موندم باال بیاد  

 مرو تختم دراز کشید

 از وقبر اومدم همش بابا با مامان دعوا کرده

 ! اونم ش من 

 عثمان خوشش نمیاد !  نمیفهمم چرا از 

حبر برای من خط و نشون کشید که اگه بفهمه دارم  

 باهاش صحبت میکنم محدودم میکنه 



 
 

417 
 

رولد هم دعوا کرد که باید بیخیال قرار داد جدید  با ها

 با عثمان بشه ! 

 یمهمه از رفتارش شوکه بود 

 گوشیم باال اومدو چک کردم 

 شتم چقدر تماس و مسیج دا

ز و جدید   ترین پیام از عثمان بود که نوشته بود  اما اولن 

 دوست دارم یه شب دو نفره دیگه داشته باشیم  -

 به ساعت نگاه کردم

 یازده شب بود  

 براش نوشتم  

 منم... حیف دیر پیامتو دیدم -

 زود جواب داد



 
 

418 
 

 ت بزن میام دنبالت دیر نیست ... تیپ استی  -

 براش نوشتم  

ون  -  دیره. بابام نمیذاره بیام بت 

 ب داد جوا

 فهمه... از پنجره بیا  اون که قرار نیست ب -

 خندیدمو رفتم لبه پنجره 

ون   هفت سایل میشد از این پنجره نرفته بودم بت 

 یعبز امشب میتونستم برم؟ 
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 با فکر به دیدن عثمان براش نوشتم 

 خودمو میکنم باشه... سیع -



 
 

419 
 

ی با  ز خاکستر در اتاقمو قفل کردمو یه شلوار جن 

ت مشگ   پوشیدمتیرسر

موهامم محکم پشت شم بستمو کتویز های سفیدمو 

 پوشیدم 

لب پنجره منتظر عثمان نشستم که دیدم یه موتور از  

 دور اومد  

ز ن رسیده به خونه ما و تو پیچ خیابون پارک کردو همن 

 لحظه گوشیم زنگ خورد  

 ان بود تا جواب دادم گفت عثم

ز . من با موتور اومدم  -  بیا پائن 

 االن میام دیدمت -

ویز    پنجره رو باز کردمو یواش رفتم رو شت 
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 به سمت کناره بوم رفتمو آروم از مست  راه آب 

 گرفتمو پریدم رو شمشاد ها 

از روی شمشاد ها هم پریدم پائینو دوئیدم سمت 

 عثمان  

 انداختم تو بغلش  وقبر بهش رسیدم خودمو 

 خندیدو گفت 

ز  -  خوب اومدی پائن 

ز  چند بار از اینجا یه زمایز روزی  -  یم اومدم پائن 

 جدا ؟ -

 حاال کجا بریم ؟ اوهوم ...  -

 رو شم گذاشتو گفتکاله کاسکتو 

 تی باال سوپرایزه  ب -



 
 

421 
 

 حلقه کردمترک موتورش سوار شدمو دستمو دورش  

 چقدر خوب بود که دوباره دارمش 

 چقدر خوبه که میدونم دوستم داره 

 فتادم یاد آرزویی که اون روز کردم ا

 اگه این عشق واقعیه بهم ثابت شه

و حاال که عثمان پیدام کرده بود تا حرف بزنیم بهم  

 ثابت شده بود واقعا دوستم داره 

وند  دوست داشتم فقط برسیمو  و عثمان با شعت مت 

 ه کامل بغلم کن 

 شدیم بالخره رسیدیمو پیاده

 درست وسط پل بزرگ شهر بودیم  

د  دریاچ ز  ه زیر پامون تو نور شب برق مت 



 
 

422 
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 آروم رفتم سمت نرده ها و عثمان پشت شم اومد  

ه شدم به انعکاس ماه   تکیه دادم به نرده ها و خت 

 حس کردمگرمای بدن عثمانو پشتم 

 گفت   دستش رو کمرم نشستو تو گوش

 ه بود هانا... خییل دلم برات تنگ شد -

 د  خم شد گونه ام رو بوسی

مو دور گردنش انداختمو  غلش چرخیدمو دستتو ب

 گفتم 

 منم ...  -

لب هامون بعد یک ماه دوباره بهم رسیدمو بوسمون  

 عمیق شد  



 
 

423 
 

 اما باز این عثمان بود که عقب کشید

 آروم و با خجالت گفتم 

 گایه حس میکنم تو از من فرار میکبز    -

 تقریبا ...  -

 چرا ؟ -

لمو از دس  - سم کنتر  ت بدم چون میتر

 دستش دور شونه ام حلقه شد

 و گفتم شمو رو سینه اش گذاشتم

لتو از   - خب شاید من دوست داشته باشم تو کنتر

 دست بدی 

 تو گلو خندیدو گفت 



 
 

424 
 

هانا ...  تو برام خییل ارزشمندی دوست ندارم  -

 لحظاتمونو خراب کنم  

 شمو بلند کردمو نگاهش کردم

   های سیاهش دلمو میلرزوند  برق چشم

وقبر به رابطه با عثمان فکر میکردم ناخداگاه ترس تو  

 دلم مینشست

 ن تجربه اش منو به جلو سوق میداد و گفتم  اما هیجا

 چرا فکر میکبز خراب میکبز ؟  -

 چون حس میکنم در جای مناسب نیستیم  -

 ق من بودیم ؟ حبر اون شب که تو اتا -

 عثمان مکث کرد 

 فت م گآرو 



 
 

425 
 

 رو بهت بگم هانا باید یه حقیقبر ش ... خب راست -

131 

 با نگایز نگاهش کردمو گفتم 

 بگو من تحملشو دارم   -

 عثمان خندیدو گفت 

ز رابطمون  - شب عروسیمون خب دوست دارم اولن 

 باشه 

 جشم هام گرد شد و شوکه نگاهش کردم 

 آؤوم خندیدمو گفتم  

 االن یعبز از من خواستگاری کردی؟ -

 دیدو گفت خن

 خب درواقع من قبال یه بار ازت خواستگاری کردم ...   -



 
 

426 
 

ز انداختم که عثمان گفت    لبخند زدمو شمو پائن 

هانا تو برام خییل خاض ... خییل متفاوت... خییل   -

دست نیافتبز ... دوست دارم شب ازدواجون با ناب و  

ز بارمون ...  و تجربه کنیم مراسم خاص خودمون اولن 

ز حس میکنم لحظبرای هم لیاقت این یگ ات دیگه ن 

 شدن مارو نداره 

ه شدم به دریاچه    چرخیدم تو بغلشو خت 

 شی تکون دادمو گفتم 

 ع -
ی
ثمان... اما نمیدونم هنوز برای میفهمم چی میگ

 ساله شدم 16ازدواج آماده هستم یا نه ... من امشب 

 امو بوسیدو گفت عثمان موه 

 فقط حسمو گفتم  ... نمیخوام تحت فشار بزارمت  -



 
 

427 
 

ی نگفتم  ز  لبخند زدم و چت 

من خییل بچه ام برای ازدواج هرچند هم سن های من 

 حبر بچه هم سقط کردن اما ازدواج یه گام بزرگ بود 

یه روانشناس  . شاید باید با یه مشاور صحبت میکردم

 بودم که عثمان گفت تو این افکار   . مناسب

 ؟ یمبر  -

 موتور شدیم  ش تکون دادمو دوباره سوار 

 ناب میخواستدلم دوباره یه بوسه 
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ل میکنه   اما حاال که فهمیدم عثمان چرا خودشو کنتر

دوست ندارم با یه بوسه اونو تحریک کنمو بعد رهاش  

 کنم  



 
 

428 
 

 وقبر عثمان توقف کرد اول فکر کردم رسیدیم 

 بار رو بهرومون تعجب کردم اما با دیدن 

 عثمان پیاده شدو گفت

یم ...  ته ... تولد -  وقتشه که جشن بگت 

 از زبان عثمان : 

ه بودم  به چشم های تیله ای هانا خت 

دو لبخند ز زیر  ز لب هاش پاک  رقص نور کلوپ برق مت 

 نمیشد  

 ه بودیم که هر دو خیس عرق بودیم  انقدر رقصید

 بغلمو گفت هانا خودشو انداخت تو 

 اینجا فکر کنم گفبر یه اتاق ویژه داری   -

 گفتم    شی تکون دادمو 



 
 

429 
 

 اوهوم... فقط منتظر ورود ماست  -

 کنار گوشم گفت 

 قضیه شب عرویس چی میشه ؟  پس  -

 تو گوش گفتم 

 ش اون ش جاشه  نگران نبا -

ز جمعیت  با این حرف هانارو تو بغلم بند کردمو از بن 

 روچی بار  بردم به سمت خ

وب نخورده بودم  درسته زیاد مرسر

اب منو مست میکرد    اما هانا بدون شر

ز پله ها گذاشتمش پائینو دستشو گرفتم  پائن 

 با هم از بار خارج شدیمو به الیی رسیدیم  



 
 

430 
 

ختصاض بردمش و تا وارد شدیم  به سمت آسانسور ا

 لب هاشو شکار کردم 
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ز دستام بدن ظریف و ن میدادو  حس خویی بهمرمش بن 

ز منو   دسوار قفل شهآروم آروم بردمش عقب تا بن 

 ردم دستشو گرفتمو باال ب

بوسه ام از لبش به سمت گونه اش رفتو از گونه اش  

 به سمت گردنش که آسانسور ایستاد  

 اجبار از هم جدا شدیمو به سمت اتاق هتل رفتیم  به 

ثر انگشت درو باز کردمو هر دو رفتیم داخل اما با ا

ز خودمو دیوار قفلش کردمو لب هاشو است   دوباره بن 

 کردم
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 مل . بدنم بیدار شده بود و یی تح

ی تو  ز امشب رو اگه بتونم تحمل کنم مطمئنم دیگه چت 

 نیست که از پسش بر نیام  
ی
 زندگ

 کمر هانا رو گرفتمو بلندش کردم 

 بردمش پاهاشو دورم حلقه کردو به سمت تخت 

ز تر رفت  تخت دراز   با هم رو   کشیدیمو بوسه هام پائن 

لباسای هر دومون دونه دونه محو شدو ناله های 

ز هان  ا گوشمو نوازش کرد دلنشن 

 از زبان هانا : 

 جا به جا شدم تو بغل عثمان 

و هنوز   لخت تو بغل عثمان خوابیدم باورم نمیشد 

 باکره ام ! 



 
 

432 
 

 بود   عثمان واقعا رو تصمیمش محکم

هرچند دیشب هر دو لذت بردیم اما رابطه کامل  

 نداشتیم 

وری دیشب و مرور اندام و رفتار عثمان دلم  با یاد آ

 واج شددوباره م

 عثمان یه پکیج کامل بود 

 مه چی یی نظت  بودهاز اخالق و از رفتار و از 

 حداقل از نظر من که اینطور بود  

 و تو گوشم گفت عثمان کمرمو نوازش کرد
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ه  - مت خونه قبل اینکه باز زنگ بزنن به  بهتر دیگه بتی

 پلیس  
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 شدم خندیدمو با اکراه بلند 

 صبح بود   11ساعت 

لحفه رو دمو خواستم مخودم دا کش و قویس به

 بپیچم دورم که عثمان ملحفه رو کشیدو گفت 

نگاهش کردمو  منظره منو خراب نکن ... با اخم الیک  -

ز برداشتم و پوشیدم   شی    ع لباس هامو از رو زمن 

 عثمان خندیدو گفت 

 حاال انقدر عجله الزم نبودا . یا وان دو نفره بد نبود   -

 فتم  ش زبویز در آوردمو گبرا

سم زنگ بزنن به پلیس   -  جدی میتر

 دو خندیدمو عثمان بالخره بلند شد   هر 



 
 

434 
 

تو رستوران هتل صبحانه مخترصی خوردیمو به  

 سمت خونه راه افتادیم 

 ظهر بودو امروز تعطیل بود  12ساعت 

ز   میدونستم بابا و هارود خونه هسنر

یدما  ز رو به رو شدن با بابا میتر

 س گوشیمو چک نکرده بودم از تر 

 وقبر رسیدیم و عثمان جلو در ایستاد  

ون بابا با عصبانیت از خونه ا  ومد بت 

هنوز هر دو کاله کاسکت شمون بود که بابا با داد  

 گفت 

 کجا بودی هانا ! چرا یی ختی رفبر ... این پرس کیه ؟   -

 عصبایز کالهو برداشتمو گفتم 



 
 

435 
 

ز بابا ؟ مگه خودت نگفبر دوست  - چرا بزرگش میکن 

 ذرونم ؟ ن خوش بگداری م

 بابا با صورت بر افروخته گفت 

ون رفتم با  خویسر در گفتم   - حد سنت خودت نه بت 

این پرس که معلوم نیست چندتا خالف بزرگ تا حاال  

 کرده 

 پوزخندی زدمو گفتم  

 نه ! پیتر که هم کالسیمه   -
ی
عثمان که اتوکشیده میگ

 
ی
ت به این دوستم چیه ؟  نه ! امیگ  الن گت 

 حرص گفت بابا با 

ه تا این کیس که ش  - تورو با   ظهر عثمان هزار برابر بهتر

ز مو   میاره توری چنن 
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 آروم گفتم 

ه ؟  -  پس عثمان بهتر

 بابا با حرص گفت 

ه . تو گ هسبر ؟ - حق  با تو ام ! دیگه  معلومه که بهتر

م بیای ... ش   نیدی ؟ نداری سمت دختر

مد دستمو  بابا اینارو رو به عثمان با عصبانیت گفتو او 

ه که عثمان کالهش  و برداشتو با  گرفت تا با خودش بتی

 لبخند گفت  

خییل خوشحالم آقای کلیتون که منو تائید کردین.   -

 تون هستم مسلما من گزینه خویی برای دختر 

این حرکت عثمان بابا هاج و واج با دهن باز ایستاده  با 

 بود  
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 و کالهشو گذاشت شش   چشمگ به من زد  عثمان

 کرد    حرکت

  خوردمو رو به بابا گفتم خنده ام رو به سخبر 

 مریس که عثمان رو تائید کردی اون واقعا پرس خوبیه   -

 ذاشتم . به سمت خونه رفتمو بابا رو تو شوک تنها گ

 یک سال بعد : 

 از زبان عثمان : 

 گوشیمو چک کردم  برای بار هزارم

 لعنبر ...  

 پس چی شد  

 عصبایز گفتم و دفتر کارم خوردتقه ای به در  

   وقت برای هیچ کاری ندارم امیلیا ...  -
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ظر شنیدن صدای منشیم بودم که در باز شدو هانا منت

 لبخند اومد تو   ا ب

 وقت برای منم نداری عثمان   -

 صندلیمو دادم عقب و گفتم 

 خدای من هانا . مردم تا جواب بدی  -

م نشست هانا خندیدو اوم ز  د رو مت 

 گفت برگه رو به سمتم گرفتو  

ی که منتظ - ز  رش بودی اینم چت 

 به برگه نگاه کردم 

 قبول ... پیاین کالج 

 هانارو بغل کردم .  لبخند زدمو 

 زیر لب گفتم  
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غیایی برای من زن  کم مونده خداروشکر . پدرم دیگه   -

ه   بگت 

 هانا ریز خندیدو گفت 

امیدوارم تو نوه دار شدن انقدر عجله نداشته   فقط -

 باشن 

ز   ی نگفتم خندیمو چت 

دار شدن صد  چون میدونستم عجله پدرم برای نوه 

سوندم ه . اما نمیخواستم هانا رو بتر  برابر بیشتر

ط گذاشت تا پایان کالج باید رابطمون کم   پدر هانا شر

به تموم شدن کالج هانا میتونه با من باشه و بعد از  

 مرص بیاد  
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ده   ز هانا هم دو ترم آخرو با هم بصورت فرسر برای همن 

 ند و اینم برگه قبولیش بودخو 

 کلید حل مشکل ما 

 جدا شدو گفت حانا از بغلم 

خب شیخ عثمان... حاال گ با خانواده به رسم  -

 ین خواستگاری من ؟مرصی میا

 ت نگاه کردمو گفتم  به ساع

ز امشب !  -  همن 

 گفت   هانا خندیدو 

سیم   -  به امشب که نمت 

 گونه اش رو بوسیدمو گفتم 
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ز االن رسیدن به خا خب راستش خان - ک  واده من همن 

ز امشب میایم خواستگاریت    آمریکا و در واقع ما همن 

 دهنش باز و بسته شد 

 مثل مایه بود 

 ع شخ شد گفت با گونه هایی که شی    

 پوشم وای ... نه... من آماده نیستم. حاال چی ب  -

 شی    ع رفت سمت در که پشت شش گفتم

سونمت ...  -  وایسا هانا مت 

 ان هانا : از زب 

 به لباس سنبر که برام آماده کرده بودن نگاه کردم 
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بعد از یه نامزدی ساده به روش خودمون با عثمان و  

سنبر اونا یه به  خانواده ام اومدیم مرص برای مراسم 

 ! عباریر ازدواج رسیم ما 

 م بود ط منو عثمان خییل ک یک سال گذشته ارتبا

 بیشتر مسیج بودو تماس تصویری  

 تموم کردن دو ترم هم زمان بودم و عثمان  ت  من دیگ

 درگت  کار  

 حاال حس میکردم خییل ازدواجمون زوده 

س آور   یا شاید این رابطه که یه عقب افتاده برام استر

 ود  شده ب

دو واقعا حال بعد یکسال امشب شب موعود بو 

 عجیبی داشتم 
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 اس بپوشم  دوتا دختر اومدن داخل و کمک کردن لب

دنو تور مخصوص رو رو شم  صورتمو آرایش کر 

ز   گذاشنر

دنو عریی حر  ز خوب نیمتونستشم با هم ارتباط بر  ف مت 

 قرار کنیم  

 یعد ط میدونستم رسم دارن داماد صورت عروسو تا فق

 مراسم نبینه 

دو  عثمان درست یک هفته بود که به من دست ن ز مت 

امشب حسایی دلمون برای هم تنگ  میگفت میخواد 

 شده باشه 

ز اضطرابمو بیشتر میکرد  همن 

 لباسم حریر آیی و سوزن دوزی طالیی بود  
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ون و مامان اومد داخل   ز بت 
ا رفنر  دختر

 نگران نگاهم کردو گفت 

یس ها هانا ... خییل -   جمعیت اومده... نتر

 خندیدمو گفتم 

 شتر ترسیدی  مامان شما که بی -

 مامان هم خندیدو محکم بغلم کردو گفت 

میتونم عشقو تو نگاه هر دوتاتون ببینم برای همینه   -

رضایت دادم دختر کوچولوم عروس این خاندان  که 

بشه. همیشه پشتت هستیم . میتویز رومون حساب  

 کبز  

 ندی زدمو مامانو بوسیدملبخ

 تقه ای به در خورد
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 بابا اومد داخلو گفت 

مت  - ... بیا هانا باید بتی ز  اینجائن 

 لبخند زدم که بابا گفت  

 من هنوز خییل ...  -

 و مامان پرید وسط حرفشو گفت یه

ن دیگه داماد ماست پس کلیتون ... بسه ... عثما   -

 دیگه دوستش داری و تم
ی
ه بگ  امبهتر

ش حلقه بازو بابا زیر لب غر غری کرد اما دستمو دور  

 کردمو گفتم  

 دوستت دارم بابا ...   -

 از زبان عثمان : 

 ه عذاب گذشت  کل مراسم برام مثل ی
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 خییل دلتنگ هانا بودم 

حسایی منو   این یه هفته دیدن هانا و لمس نکردنش

 ن کرده بودداغو 

ایی نوبت  ا پذیر خطبه عقد سنبر ما خونده شدو بعد ز 

 هدیه شد

انقدر پدرم مهمان داشت که تا خود شام در حال هدیه  

 دادن بودن و بالخره شام شو شد

تمام مدت حریر رو صورت هانا بود و با فاصله از من  

 نشسته بود و نمیشد صحبت کنیم  

بالخره بعد ضف شام وقت رو نمایی از عروس شدو 

ورت هانا رو  دوتا از ندیمه ها دو طرف حریر رو ص

 گرفتنو از رو صورتش کنار زدن  
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نگاهم رو صورت مثل ماهش ثابت بودو هانا هم به  

 من نگاه میکرد

شایت کردو ندیمه ها   لب های منم به لبخندی زد که 

 کمک کردن بیاد کنار من بشینه  

 تا نشست آروم گفت 

 بالخره سالم  -

 خندیدمو گفتم 

 سالم بانو زیبا  -

 رد آروم گفت خندیدو نگاهم ک

 شما رسم بوسیدن ندارین   -

 خنده ام رو خوردمو گفتم  

ان میکنم   -  نه متاسفانه اما بریم تو اتاق همه رو جتی
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م که   با صدای پدرم مجبور شدم نگاهمو از هانا بگت 

 گفت 

 وقت حجله عروس و داماده  -

 هانا چشم هاش گرد شدو گفت 

 حجله ؟ -

 کمرشو نوازش کردمو گفتم  

ز  - ز بالخره دار مهیم نیست چت   ن ولمون میکنز

دستشو گرفتمو  و لبخند زد که شداز حرفم ریلکس 

 بلند شدیم 

گ و رو  با هم به سمت اتاق من رفتیمو  زیر پامون گلتی

ز  یخنر  ی شمون نقل و سکه مت 

 هانا آروم گفت 
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 تو اتاق که نمیان   -

 خندیدمو گفتم 

 قط  نه تا پشت در ف -

 وارد اتاق شدیم

ز بیان برای کمک با هانا ویل شی    ع   ندیمه ها خواسنر

 جلوشون ایستادمو گفتم  

 خودم کمک میکنم  -

ز و عمه ام صندوق مخصوص رو بهم  با اکراه عقب رفنر

ون منتظره    دادو گفت بت 

 هانا سوایل نگاهم کرد که گفتم 

 از این رسومات قدییم   -

 گفت درو بستمو قفل کردم که هانا  
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 پس چرا نیمرن از پشت در   -

 رو تختو گفتم صندوقو گذاشتم 

 از این رسومات ...  -

 هانا جمله ام رو کامل کردو گفت 

 !!! حاال چی هست ؟قدییم -

ون آوردمو گفتم   صندوقو باز کردمو پارچه رو بت 

هیچی خون بکارت میخوان تا برن و تو هم باید یی   -

 زحمت یه جیغ بکیسر  

ون آوردمو زدم هنگ نگاهم کرد که  سوزن تو جیبمو بت 

به نوک انگشتمو چند قطره خون رو دستمال چکوندم  

 و گفتم  

 جیغ لطفا  -
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 هانا هنگ نگاهم کردو گفت 

 چکار میکبز ... خب من که واقعا باکره هستم  -

 اخم کردمو گفتم 

ز بارمونو حر  - وم این جماعت  تو که انتظار نداری اولن 

ادامه   آرامش با تو  و  پشت در کنم. اونا باید برن تا من

 بدیم  

 هانا ریز خندیدو گفت 

 خوشحالم که یانطوری میخوای  -

 کردو یهو جیغ بلندی کشیدآروم گلوشو صاف  

ون صدای دست و کل اومدو من   آروم خندیدم از بت 

دوقو گذاشتم جلو  چه رو گذاشتم تو صندوق و صنپار 

 در  
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 وم گفت هانا با خنده و آر 

 نیمگن پس چرا لباس تنتونه ؟  -

 درو کیم باز کردم تا فقط صندوقو بردارن و زود بستم  

 چشمگ به هانا زدمو گفتم  

ز  -  اونا که نمیبینز

 نور اتاقو کمسو کردمو آروم رفتم سمتش  

 گونه هاش به وضوح شخ شدو گفتم  

 یم  جدی تنها شدیم... کجا بود خب ... حاال  -

ز انداخت که بغل  ش کردمو چونه اش رو  ششو پائن 

 گرفتم ششو بلند کردم تا نگاهمون گر بخوره گفتم 

ی نیست... همونطوری ک    امشب دیگه از  - ل ختی
کنتر

 ... شبر دوست دا
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 لب هامون به هم گره خورد ...  لبخند زدو 

وع   ماست امشب تازه شر

 ما ... 
ی
وع زندگ  شر

 

 " پایان رمان هانا عروس شیخ " 

. خب دوستان رمان هانا عروس شیخ اینجا تموم شد 

 . ز جلد دوم این رمان هم   امیدوارم دسوت داشته باشن 

تقریبا مستقیل داره و  ن در حال نوشتنه که داستا 

 هانا و عثمان از شب ازدواج تا تولد  
ی
مربوط به زندگ

کانال قرار    فرزندانشون هست . اونم وقبر تموم شه در 

ه و مربوط به چالش عثمان و هانا در کنار   میگت 

ز برای   خانواده هاشونه . حتما تو کانال موج باشن 
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   اطالع رسایز های جلد دوم . اینم ای دی کانال موج 

 moooj@    در تلگرام  : 

   تلگرام الاحتماال جلد دوم رو هم تو کان

@mynovelsell   برای فروش قرار میدیم پس این

کانالو هم تو تلگرام از دست ندین. مریس از  

 همراهیتون 
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